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pill et spill med vennene dine. Legg merke til dine egne og andres følelser og 
reaksjoner på hendelser i spillet. Noen ganger kan konkurranser være hensynsløse, eller noen kan 

bli fristet til å jukse eller manipulere spillet til egen vinning. Skjedde noe av dette? 
S

Som mennesker er vår natur 
ødelagt på grunn av synden.

SYND:
Vårt ønske om å bli som Gud og 

erstatte ham. 

UNDERVISNING  1.1 >> SYND

2

For det står skrevet: ‘Det finnes ikke én som 
er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke 

én som forstår, ikke én som søker Gud.
Alle er kommet på avveier, alle er fordervet.

Det finnes ikke én som gjør det gode,
ikke en eneste.’

Romerne 3,10-12



awana.no/disipler/synd

Når innså du for første gang at du er en synder?

LES ROMERNE 3,9-31.
Det er én ting alle mennesker har til felles. Vet du hva 
det er? Noe som forener oss, uavhengig av rase, kjønn, 
IQ, livssyn eller favorittdataspill vi har.

Vi er alle sammen underlagt synden. Hver og en av 
oss. Fra alle verdensdeler. Hvert eneste menneske 
som har levd, og som kommer til å leve. Vi kommer 
ikke bort fra den (med et åpenbart og viktig unntak). 

I Rom 3 vil Paulus at alle – absolutt alle – skal forstå 
hvor håpløs situasjonen vår er. Vi er omringet og 
fanget av syndens makt. Synd er ikke bare de dumme 
tingene vi gjør og de dumme valgene vi av og til tar, 
men vår egen natur har blitt ødelagt av synden og vi 
preges av den fra det øyeblikket vi er født.

Så hva er synd? Paulus beskriver synd som vår 
naturlige trang til å vende oss bort fra Gud og tjene 
oss selv, uten å bry oss om at andre blir såret. Selv 
om synden vår er inne i oss, kommer den til uttrykk 
gjennom kroppen vår. Paulus viser hvordan synden 
bruker munnen, armene, beina og øynene våre (v.13-
18). Vi tenker at vår egoisme på en eller annen måte 
vil hjelpe oss til å få det vi selv vil ha, men istedenfor 

HVORDAN VIL DU DEFINERE SYND? 

1.1

3

ender vi så ofte opp med å såre andre, og blir ulykkelige 
heller enn lykkelige. Synden hindrer oss fra å finne fred.

Resultatet blir at vi ikke frykter Gud. Med det menes at 
vi ikke respekterer ham eller bryr oss om hva han tenker, 
eller vil at vi skal gjøre. Vi velger å styre livene våre på 
vår måte. Det er det som er synd. 

Paulus sitt syn på menneskene er guffent, ikke sant? 
Synden eier oss. Vi kan ikke gjøre noe godt for å glede 
Gud, som gjør oss rettferdige foran ham. Vi er fortapt.

Det er ikke slik historien slutter, er det vel? Vi er 
fremdeles kronen på Guds skaperverk, elsket av ham, 
og han har gitt oss en løsning på problemet med synden. 
Vi har nemlig tilgang på Guds rettferdighet som gis ved 
troen på Jesus Kristus til alle som tror (v.22). Gud tilbyr seg 
å ta Jesu død som betaling for våre synder, for så å gi oss 
fordelene av det syndfrie og rettferdige livet Jesus levde. 

Bare Jesu liv, gitt av nåde, kan gjøre oss rettferdige 
foran Gud. Når vi tar imot hans gave ved å tro på Jesus, 
inviterer Gud oss ut av syndens mørke og inn i lyset og 
friheten som følger av en relasjon til ham. 



ortell EN HISTORIE OM EN GANG DU VAR VELDIG SYK.  Hvordan ble 
du frisk igjen? Var det nødvendig med noen inngrep (sykehusbesøk, medisin e.l.)? Hvor lang tid 

tok det før du følte deg helt frisk?
F

Menneskene ble skapt for å 
være hellige.

HELLIGHET:
Å bli satt til side for Guds hensikt 

og leve etter det. 

UNDERVISNING 1.2 >> HELLIGHET

4

Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også 
dere være hellige i all deres ferd. For det står 

skrevet: ‘Dere skal være hellige,
for jeg er hellig.’

1. Peter 1,15-16
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Kan du noen gang bli hellig?

LES HEBREERNE 9,18-28.
I begynnelsen, da Gud skapte mennesket, skapte han oss 
perfekte. I denne perfekte tilstanden kunne Adam og Eva 
nyte et varig, kjærlig forhold med Gud i hagen. Adam og 
Eva var hele, og manglet ingenting (1 Mos 1). Det må ha 
vært helt fantastisk!

Men menneskene syndet. Da måtte Gud skape et skille 
mellom seg og oss, og smerte og død fikk komme til i 
verden (1 Mos 3). Dette var ikke først og fremst en straff 
fordi menneskene avviste Gud, men han skapte dette 
skillet fordi han elsket menneskene. Gud er i sin natur 
hellig og perfekt. Dersom menneskets syndighet kom i 
nærheten av Guds fullkommenhet, ville de blitt fortært.
Så Gud skapte dette skillet fordi han elsket dem, og ville 
beskytte dem til tross for at de hadde valgt ham bort.

Heldigvis hadde Gud større planer enn som så. Han 
inngår ulike avtaler, om ble kalt en pakt, med ulike 
mennesker. Det stilles flere krav til hvordan mennesket 
skal oppføre seg (De ti bud er et godt eksempel), og til 
gjengjeld lover Gud å ta vare på sitt folk.

Dessverre fortsatte Guds folk å synde, og som en 
midlertidig løsning på syndens problem, gav Gud dem et 
ofringssystem (3 Mos 16). Det ble klart at bare dyreblod 
kunne betale den rettferdige straffen for synd. Men; 
disse ofringene fikset aldri det egentlige problemet med 
synden. Det gikk ikke til roten av problemet. 

For å få en endelig løsning på problemet med vår synd, 
måtte det et fullkomment offer til (Hebr 9,11-14). Da vi 
hadde utforsket alle forsøk på å redde oss selv, grep Gud inn 
og gjorde det utenkelige: Han sendte sin eneste sønn, Jesus,
for å være det perfekte offer og frelse oss (Joh 3,16)!

Jesus levde et perfekt liv. Han syndet aldri (Hebr 4,15)!
Jesus ble forrådt, torturert og korsfestet. Han døde ikke for 
sine egne synder, siden han aldri gjorde noe galt (1 Pet 2,24). 
Istedenfor ble han et offer for hele menneskehetens synder 
(Hebr 9,24-26). Et syndfritt menneskes død ble til frelse for 
alle mennesker! 

Gud reiste Jesus opp fra døden, og beviste at synd og død 
ikke lenger hadde noen makt over ham (Rom 6,9-11;  
1 Pet 3,18). Hvis Jesus ikke hadde stått opp fra de døde, 
kunne ikke vi fått del i hans hellighet, og heller ikke gjen-
opprettet vårt forhold til Gud. Men hvis vi har tatt imot 
troen på Jesus, er hans død på korset en fullstending soning 
for våre synder; det perfekte offer (Rom 3,24-26). Vi er nå 
rettferdige ovenfor Gud, og Gud behandler oss som om vi 
aldri har syndet (2 Kor 5,21)!

Jesus betalte alt! Du trenger ikke lenger å være adskilt fra 
Gud på grunn av dine synder. Du kan være hellig igjen.
Ikke på grunn av handlinger eller arbeid som du har gjort, 
men på grunn av Jesu offer på korset. Ingenting som du gjør, 
eller ikke gjør, kan skille deg fra det evige livet som Gud har 
planlagt for deg!

HVORDAN SER HELLIGHET UT? 

1.2
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