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Journey Disipler
Hei! Du er i ferd med å legge ut på en spennende reise og finne ut hva det vil si å være en disippel av Jesus. 

Er du klar? Denne boken tar for seg forskjellige begreper og handlingsmønster som man forventer å kjenne 

igjen hos en person som ønsker å følge Jesus av hele sitt hjerte. Vi kommer ikke til å dekke alle detaljer, men 

vi tar for oss noen av hovedtrekkene ved det å være en disippel. Boken vil utfordre deltakerne på det stadiet 

de befinner seg, enten de er nybegynnere i bibelkunnskap eller om de har gått i menighet hele livet. På disse 

sidene forklarer vi hvordan Journey brukes. Er du klar til å sette i gang? Det er vi!

Hvordan bruke lederboken 
Inndelingen av Journey

Journey Disipler er delt inn i åtte kapitler, med fire undervisninger til hvert kapittel. Disse undervisningene 

bygger på hverandre, og den siste undervisningen i hvert kapittel er en form for oppsummering av hele 

kapittelet. Du finner kapitlene og tilhørende undervisninger i innholdsfortegnelsen på forrige side. 

En undervisning i lederboken består av åtte sider, og her gis en enkel gjennomgang av de ulike sidene og 

hvordan de kfan brukes.

1. Forberedelse

På denne siden finner du mål for samlingen, kjernekonsept, kjernevers og en undervisningstekst. Dette 

danner grunnlaget for en gitt undervisning. Teksten kan brukes som et utgangspunkt for undervisningen, 

eller deltakerne kan ha lest teksten på forhånd (undervisningsteksten står også i håndboken) og 

undervisningen kan gå dypere enn det som sies i teksten. Det er mange måter å bruke disse ressursene på. 

Denne siden er en oversiktsside som gir det grunnleggende du trenger for å forberede samlingen. Du finner 

også en lenke til en ledervideo, og disse vil være meget nyttige i forberedelsene!  

 

På ressurssiden (ressurser.awana.no) kan du laste ned noen en enkle PowerPoint templater du kan bruke i 

forberedelsen til undervisningen.

2-5: Storgruppe-sidene

Disse sidene gir deg noen forslag til hva du kan bruke tiden på i samlingen. Her finner du en 

introduksjonsaktivitet som vil rette oppmerksomheten mot tema (ofte fra en litt uvant vinkel), hjelp 

til å få frem et vitnesbyrd, lenke til en deltakervideo samt ulike bibelvers og/eller sitat som kan få frem 

poenget i undervisningen. Det er også lagt opp til en responsmulighet som du kan bruke avslutningsvis i 

undervisningen.

6-7: Smågruppe-sidene

På smågruppesidene finner du noen spørsmål til samtale. En del av disse spørsmålene er vanskelige og 

dyptgående, derfor har vi også laget noen alternative og enklere spørsmål til hver undervisning, og som ikke 

krever samme grad av bibelkunnskap eller forarbeid. Spørsmålet under Grunnleggende spørsmål har også 

deltakerne i håndboken sin.

 

8: Evaluering og oppsummering 

På den siste siden til hver undervisning er det rom for å skrive noen linjer med evaluering. Ved kontinuerlig 

evaluering, kan dere arbeide sammen for å gjøre disse samlingene til ukas høydepunkt for deltakerne! Det er 

også satt av rom til å skrive ned bønneemner og andre viktige ting som skjer i deltakernes liv. 

I den siste undervisningen av hvert kapittel er det skrevet en oppsummering av hele kapittelet dere nettopp 

har gått igjennom, samt en liten forberedelse av hva som kommer i neste kapittel. 
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Hvordan bruke håndboken 
Her forklares de ulike elementene i deltakernes håndbok, kalt Grunnbok.

Introduksjonsaktivitet

Hver undervisning begynner med en aktivitet som skal introdusere kjernekonseptet i ukens tema for 

deltakerne. Ideelt sett har deltakerne gjort denne på forhånd, hvis ikke kan det være lurt å sette av noen 

minutter i starten av storgruppen til å gjøre den. Noen deltakere vil kanskje trenge mer plass å notere på 

enn det som er satt av i Grunnboken, i så fall anbefaler vi at dere har noen notatbøker tilgjengelig som 

deltakerne kan få.

Video

Til hver undervisning finner du også en deltakervideo. Disse videoene kan enten vises som en del av 

undervisningen, eller deltakerene kan ha sett dem på forhånd.

Kjernekonsept

Dette er en setning som oppsummerer hovedinnholdet i dagens undervisning samt en definisjon av ett 

sentralt ord som undervisningen dreier seg rundt. 

Kjerneinnhold

Dette er undervisningsteksten som deltakerne kan lese på forhånd, og som legger grunnlaget for 

undervisningen. Den består av en bibeltekst som leses først, etterfulgt av teksten under bibelreferansen. 

Teksten i Grunnboken er en forkortet versjon av den du finner i denne lederboken.  

Kjernevers

Kjerneverset er verset som vi ønsker at deltakerne lærer utenat, og de skal kunne forklare hva det betyr 

med egne ord. Kjerneverset kan for eksempel repeteres i smågruppen sammen.

Spørsmål

I håndboken er det et spørsmål til hver undervisning som deltakerne kan gjøre noen refleksjoner rundt i 

forkant av samlingen. Dette spørsmålet danner grunnlaget for samtalen i smågruppene. Hjelp deltakerne 

til å etablere gode rutiner for å lese og studere Guds ord daglig. 
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I helhet handler kapittel 1 om vår identitet i Kristus, og om kampen mellom kjødet og Ånden. Vi starter kapittelet med en 
undervisning om menneskets grunnleggende problem: synden. Dette legger grunnlaget for resten av undervisningen i boken. 
Uten en forståelse av syndens problem, vil sentrale begreper som nåde, rettferdiggjørelse og helliggjørelse virke irrelevante.

Hovedtanken i kapittel 1 kan summeres slik: Som mennesker er vi syndige, men har vi tatt imot troen på Kristus, 
er vi samtidig hellige. 

Dette skjer bare i kraft av det Jesus gjorde på korset, og er ikke menneskets fortjeneste. Derfor har vi vår identitet i ham som 
har gjort oss hellige, ikke i våre feil eller mangler, ei heller våre gode gjerninger. Bare i Jesu kraft har vi muligheten til å leve i 
det livet Gud har skapt oss til. Dette kalles nåde.

Forberedelse til kapittel 1 
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Som mennesker er vår natur ødelagt på grunn av synden.

synd:
Vårt ønske om å bli som Gud og erstatte ham.

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.’ 

kjerneinnhold >> Fra deltakernes håndbok

|   Romerne 3,10-12

undervisning 1.1 >> synd

For en videoforklaring av undervisningen, gå til:
awana.no/disipler/ledervideo/synd

mål for undervisningen >>
 » Deltakerne skal ha kunnskap om syndens 

ødeleggende natur.

 » Deltakerne skal vite at synd er noe mer enn 

å gjøre dårlige valg eller tabber, men er en 

makt ingen mennesker kan unngå.

 » Skriv ditt eget:

forberedelse >>

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, 
nasjonalitet, livssyn eller favorittdataspill.

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 natur 
har blitt ødelagt av synden og vi preges av den fra det 
øyeblikket vi er født.

Ved å sitere ulike gammeltestamentlige tekster fra Salmene 
og Jesaja, understreker Paulus poenget sitt gjennom dette 
deprimerende avsnittet i vers 10-18. Ved dette sikrer han 
at de jødiske lesere kjenner igjen at dette kommer fra 
Skriftene, fra Guds eget ord.

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. Det er til og med verre enn å helt bevisst velge å 
gjøre noe galt. Vi har ikke engang lenger evnen til å gjøre 
det gode. Vi vil ikke, og vi får det heller ikke til. Punktum.

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 bruker 
ordene fra munnen vår til å bryte folk ned istedenfor å 
bygge dem opp, til å lyve, forbanne og ødelegge forhold og 
vennskap. Med beina våre bærer vi synden overalt hvor 
vi går. Vi tenker at vår egoisme på en eller annen måte 

vil hjelpe oss til å få det vi selv vil ha, men istedendfor 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. Vi verken bryr oss om hva han tenker, eller 
hva han vil at vi skal gjøre. Vi velger å styre livene våre på vår 
måte. Det er det som er synd. 

Noen av Paulus sine jødiske lesere mente at fordi Gud hadde 
gitt dem loven, trengte ikke de å bekymre seg over synden. 
Paulus sa at de tok feil: Loven viste dem akkurat hvor syndige 
de var, fordi ingen greier å holde loven. Loven kunne ikke 
gjøre noen rettferdige, og heller ikke frelse noen fra sine 
synder (v.20).

Paulus sitt syn på menneskene er guffent, ikke sant? Kanskje 
er det det mørkeste av alle menneskesyn sammenlignet med 
filosofier fra både hans og vår tid. Synden eier oss. Vi kan ikke 
være rettferdige (gode i Guds øyne). Loven kan ikke gjøre oss 
rettferdige. Vår synd har ført til at vi er separert fra Gud, for i 
hans hellighet og perfekthet, tåler han ikke synd. Vi er fortapt. 

Men 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). Da alt var håpløst, sendte han 
Jesus til jorden for å ta vår straff, og gir oss muligheten til å 
gjenoppta relasjonen med ham.

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. 5



Videoklipp | Sketsj | Mix | lovsang 

 »  

 »  

 »

opplysninger:
Skriv ned en eller to opplysninger som det er 

viktig at deltakerne får før de drar hjem.

 »  

 »

Felles aktiviteter >> tid: 30-40 minutter

overgang >>

Felles aktiviteter >>
Her er tre forslag for å aktivisere og engasjere deltakerne.
Skriv opp planen for samlingen i det blanke rommet nedenfor.

aktivitet 1: ROMVESEN VS. ROVDYR 

(For retningslinjer og utstyrsliste, se side 6 i Awana Leker og aktiviteter 
for ungdom.)

aktivitet 2: MED TAUET

(For retningslinjer og utstyrsliste, se side 79 i Awana Leker og aktiviteter 
for ungdom.)

UTADRETTET AKTIVITET: HJELPE HJEMME

Hjemmet er ett av de viktigste områdene hvor vi kan tjene som 
Jesu etterfølgere, og hverdagen for foreldre kan være travel. 
Det er mange plikter som utføres hjemme som deltakerne dine 
fort kan ta for gitt. Det kan være alt fra middagen til klesvasken. 
Vi skal snakke mer om dette i løpet av Disipler undervisningen, 
men hva med å utfordre deltakerne dine til å starte reisen 
gjennom dette året ved å hjelpe til litt ekstra hjemme? Mange av 
dem har sannsynligvis allerede sine plikter, som å rydde ut av 
oppvaskmaskinen eller støvsuge. Utfordre dem til å overgå pliktene 
sine, hjelpe foreldrene og vise dem godhet ved å utføre noen ekstra 
tjenester utover det forventede. Noen eksempler kan være: lage 
middag, ta klesvasken, støvsuge flere rom, male, sitte barnevakt etc.

du planlegger | hva vil du gjøre? >> TId:               Minutter

hva trenger du?
Lag en liste over alt du trenger slik at 

du ikke glemmer noe:

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

1.1
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UNDERVISNINGSNOTATER: 

Felles aktiviteter >> tid: 30-40 minutter

valgfri overgang >>

storgruppe >> tid: 30-40 minutter

INnledning >> TId:               Minutter
(BASERT PÅ DELTAKERNES INTRODUKSJONSAKTIVITET) 

I løpet av denne uken skulle deltakerne spille et spill sammen med noen venner, og gjennom spillet 

skulle de lete etter tegn på menneskers syndighet som kom til syne gjennom spillet, f.eks. juks, 

manipulering, sleipe triks, etc. 

SPILL «IKKE LE» (SIDE 35 I AWANA LEKER OG AKTIVITETER FOR UNGDOM) MED ET PAR AV 

DELTAKERNE på samlingen.

Be alle deltakerne være oppmerksomme på spillernes følelser og reaksjoner. Hold øye med lureri, triks og 

bedrag. Prøvde du eller noen av spillerne å lure, jukse eller manipulere spillet på noen måte?

1.1

awana.no/disipler/synd

Når innså du for første gang at du er en synder? 
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DEL EN HISTORIE >> 

forteller:  
(EN SOM KAN FORTELLE EN GOD HISTORIE OM DEN FØRSTE GANGEN HAN ELLER HUN INNSÅ AT HAN/HUN er EN SYNDER)

undervisningsnotater: 

Fortell din historie ved å svare på disse fire spørsmålene:

1. HVa gjorde du, og under hvilke forhold?  

 

 

 

2. HVA GIKK IGJENNOM HODET OG HJERTET DITT i denne situasjonen?  

 

 

 

3. NÅR INNSÅ DU AT DU HADDE GJORT EN SYND?  

 

 

 

4. HVORDAN REAGERTE DU DA DU INNSÅ AT DU HADDE SYNDET?

storgruppe >> 1.1

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
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RESPONS FRA DELTAKERNE >>
(Bruk venstre eller høyre respons, alt etter hva som egner seg best til 

deltakerne i din gruppe.) 

 » Bare fordi synd er en uunngåelig del av enhver persons 

liv, er det ikke slik at det mennesket er uten skyld eller 

ansvar. Vi er alle ansvarlige for synd i livet vårt. Men 

ved å ta imot Kristi nåde, får vi tilgivelse for syndene 

og blir satt fri fra syndens makt. Inviter deltakerne til 

å ta imot det evige livet som gave etter en presentasjon 

av evangeliet. 

 » Fortell deltakerne om de alvorlige konsekvensene 

av å ignorere synd i livet sitt. Det er som å ignorere 

en sprukken demning. En dag vil demningen 

bryte og det vil være for sent. Spør dem om de 

overser eller tar for lett på synd i sitt eget liv. 

HOVEDTREKK I KJERNEINNHOLDET  >>

misforståelse:
SYND ER ENKELT OG GREIT DÅRLIGE VALG ELLER TABBER SOM 
JEG GJØR.

i søkelyset:
SYNDENS MAKT PÅVIRKER HVERT ENESTE MENNESKE, OG 
ØDELEGGER VÅR NATUR, VÅRT FORHOLD TIL GUD OG VÅRT 
FORHOLD TIL HVERANDRE.

VIL DU VITE MER? SJEKK UT DISSE VERSENE: 1 Mos; 3 Mos 4,3; Rom 5,12-14.

storgruppe >> storgruppe >> 1.1

undervisningsnotater: 

Det finnes ikke et rettferdig menneske på 
jorden som bare gjør godt og aldri synder!  
Forkynneren 7,20

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! 
Dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er 
de vakre å se på, men innvendig er de fulle av 
dødningebein og all slags urenhet. 
Matteus 23,27

Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans 
utseende og høye vekst, for jeg har forkastet 
ham. Her gjelder ikke det som mennesker ser. 
For mennesker ser det som øynene ser, men 
Herren ser på hjertet.» 1. Samuelsbok 16,7

For alle har syndet og mangler Guds 
herlighet. Romerne 3,23

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for 
å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv 
som løsepenge for mange. Markus 10,45

Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det 
Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, 
for han er født av Gud. 1. Johannes 3,9
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tilpasningshjelp: 
ikke snakk for mye!
En sentral del av det å være en leder i en 

samtalegruppe, er å passe på at du, lederen,

ikke snakker for mye. Ikke forhast deg med å selv 

svare på spørsmålet om deltakerne er stille. Stillhet 

kan være en god ting. Det betyr at deltakerne 

tenker og reflekterer på det du spurte om. Gi dem 

en tid til å gjøre nettopp dette, og vent tålmodig 

på svaret deres. Om de ikke greier å svare, kan du 

prøve å formulere spørsmålet annerledes eller 

gjøre det mer personlig. Realiteten er at deltakerne 

nesten alltid har noe å si, men trenger ofte hjelp til 

å få sagt det. Hold dem på sporet, men ikke ta over 

diskusjonen.

grunnleggende spørsmål: HVORDAN VIL DU DEFINERE SYND? 

Som mennesker er vår natur 
ødelagt på grunn av synden.

SAMTALESPØRSMÅL 1: 
ER NOEN SYNDER VERRE ENN ANDRE? HVORFOR ELLER HVORFOR IKKE?
(1 Joh 5,16-17; Mark 3,28-29; Joh 19,11.)

smågruppe >> tid: 30-40 minutter1.1

UNDERVISNINGS

awana.no/disipler/synd

Når innså du for første gang at du er en synder?
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Avslutt samtalen med >>

 » HANDLINGSPLAN: Hvordan planlegger du å handle og tenke annerledes?

 » OPPSUMMERING: Synd er en uunngåelig virkelighet ved vår menneskelige natur. Uansett hva vi gjør eller ikke 

gjør, er vi smittet av synd og skilt fra Gud. Det eneste som kan rense oss er vår tillit og tro på Jesus Kristus.

 » TIL ETTERTANKE: Hvilken synd strever du med i ditt liv?

SAMTALESPØRSMÅL 2: 
HVORFOR velger PAULUS å sitere FRA SALEMENE OG JESAJA FOR Å BYGGE OPP POENGET 
SITT I VERS 10-18?

Det var vanlig at jødiske lærere siterte avsnitt fra de hebraiske skriftene for å bevise sine poeng. Ved å referere til et 

bestemt vers, fikk de også oppmerksomhet rundt hele avsnittet. Sjekk ut disse tekstene fra Salmenes bok og Jesaja for 

å få en større innsikt i det Paulus sier: Sal 14,1-3; Sal 5,10; Sal 140,4; Sal 10,7; Jes 59,7; Sal 36,2. 

SAMTALESPØRSMÅL 3:
HVILKE METAFORER ELLER BEGREPER HJELPER DEG TIL Å FORSTÅ menneskers SYNDIGHET?
(F.eks.: SKITTENT VANN, SYKDOM, ILD, KUNSTE TALLERKENER (Se: fallingplates.com*)).

 

*Referanser til nettsider og ressurser som ikke er laget av Awana er til informasjon, og vi tar ikke ansvar for innholdet.

ALTERNATIVE SPØRSMÅL:
Hva er synd?

Hva er nåde?

Hvordan ville verden sett ut uten synd?

smågruppe >> tid: 30-40 minutter smågruppe >> 1.1
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Evaluering >>
Hva gikk bra … hva gikk ikke så bra? Hvordan 

var samlingen? Å evaluere samlingene vil hjelpe 

dere til å forbedre samlingen og gjøre dem 

lærerike for deltakerne. 

 » forberedelse  

 

 

 » felles aktiviteter 

 

 

 » storgruppe 

 

 

 » smågruppe

oppfølging >>
Bruk rommet nedenfor til å notere ned 

bønneemner, aktiviter, viktige hendelser eller 

annen informasjon som kan være greit å huske 

om deltakerne dine:

forespørsel/arrangement/kontaktInfo

evaluering >> 

Navn | 

dato:
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Menneskene ble skapt for å være hellige.

hellighet:
Å bli satt til side for Guds hensikt og leve etter det.

LES HEBREERBREVET 9,18-28.
I begynnelsen, da Gud skapte mennesket, skapte han oss 
perfekte. I denne perfekte tilstanden kunne Adam og Eva 
nyte et varig og intimt 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. Han er 
fullkommen, og Guds renhet tåler ikke synd. På en lignende 
måte som immunforsvaret i kroppen vår reagerer på sykdom, 
ville Guds renhet og hellighet reagert aggressivt mot synd 
(Jes 6,1-5). 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. Over tid viser 
Gud deler av sin plan for å redde oss. Han inngår avtaler med 
mennesker som Abraham og Noa (1 Mos 9,1-17; 1 Mos 15). Disse 
avtalene ble kalt en pakt, og var bindende for både Gud og 
mennesket pakten ble inngått med. 

Gud inngikk en slik pakt med Moses og israelittene, og denne 
pakten inneholdt noen store forventinger (2 Mos 19-20). Den 
stilte flere krav til hvordan mennesket skulle oppføre seg (De ti 
bud er et godt eksempel), og til gjengjeld lovet 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). Han gjorde det klart at den eneste måten de kunne 
gjøre opp for sine synder på, var ved å betale med blod fra 

dyreoffer (3 Mos 17,11). Men; disse offringene fikset aldri det 
egentlige problemet med synden. (Hebr 9,1-10).  Det gikk ikke til 
roten av problemet.  

Hvis disse ofringene ikke kunne fungere som en komplett løsning, 
hvordan kunne menneskene da bli hellige igjen, slik at vi kan være 
sammen med Gud? For å få en endelig løsning på problemet med 
synden, måtte det et fullkomment og perfekt offer til (Hebr 9,11-
14). Et perfekt offer ville løse problemet med synd for alltid. Men 
det finnes ingen perfekte. Hvem kan da redde oss?

Da vi hadde utforsket alle forsøk på å redde oss selv, grep Gud 
inn i historien 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)! Etter tre 
år med tjeneste, undervisning og forkynning om Guds rike, ble 
Jesus 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 menneskeheten sine 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 gjenopprettet vårt forhold til Gud. 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!

kjerneinnhold >> Fra deltakernes håndbok

|   1. Peter 1,15-16

undervisning 1.2 >> hellighet

For en videoforklaring av undervisningen, gå til:
awana.no/disipler/ledervideo/hellighet

mål for undervisningen >>
 » Deltakerne skal vite at vår hellighet ikke 

avhenger av våre handlinger. 

 » Deltakerne skal vite at hellighet bare er 

mulig ved troen på Jesus Kristus. 

 » Skriv ditt eget:

forberedelse >>

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.’
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 »  

 »  

 »

opplysninger:
Skriv ned en eller to opplysninger som det er 

viktig at deltakerne får før de drar hjem. 

 »  

 »

felles aktiviteter >> tid: 30-40 minutter

overgang >>

FELLES aktiviteter >>
Her er tre forslag for å aktivisere og engasjere deltakerne.
Skriv opp planen for kvelden i det blanke rommet nedenfor.

aktivitet 1: psykolog

(For retningslinjer og utstyrsliste, se side 8 i Awana Leker og aktiviteter 
for ungdom.)

aktivitet 2: ROCKERING MARATON 

(For retningslinjer og utstyrsliste, se side 50 i Awana Leker og aktiviteter 
for ungdom.) 

utadrettet aktivitet: ninja-tjenere

Hvem som helst kan motiveres til å gjøre noe godt mens andre ser 
på. Det finnes til og med tv-programmer som handler om dette; 
å gjøre noe godt for andre, mens hele verden kan se på. Men noe 
virker galt med den fremgangsmåten, gjør det ikke? Det virker som 
om det handler om å vise frem hvor fantastisk man selv er: «se på 
meg, se hvor god og snill jeg er». Men hvorfor dokumenteres denne 
godheten på en film eller et bilde? Her er utfordringen til dere: 
Alle i gruppen skal utføre en tjeneste for noen andre denne uken. 
Haken er derimot at ingen kan få vite at det var dem. Derav ordet 
ninja-tjener. De må gjøre en tjeneste uten at noen legger merke til 
dem. Se hvor langt de kan gå. Ha det gøy! Ingen kamera, bare ren 
entusiasme og et villig hjerte. 

du planlegger | hva vil du gjøre? >> TId:               Minutter

hva trenger du?
Lag en liste over alt du trenger slik at 

du ikke glemmer noe.

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

 »  

1.2
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undervisningsnotater: 

felles aktiviteter >> tid: 30-40 minutter

valgfri overgang >>

storgruppe >> tid: 30-40 minutter

INnledning >> TId:               Minutter
(BASERT PÅ DELTAKERNES INTRODUKSJONSAKTIVITET) 

Denne uken skrev deltakerne om en gang de var veldig syke, og hvordan de ble friske igjen.

FORTELL EN HISTORIE OM EN GANG DU VAR VELDIG SYK:

HVILKE BEGRENSINGER HADDE DU UNDER SYKDOMMEN? 

HVORDAN BLE DU FRISK IGJEN? VAR DET NØDVENDING MED NOEN INNGREP (SYKEHUSBESØK, MEDISIN E.L.)? 

HVOR LANG TID TOK DET FØR DU FØLTE DEG HELT FRISK?

Denne sykdoms-prosessen er en metafor som innleder til ukens tema om hellighet. En gang var vi friske (uten synd), 

men ble nedbrutt av sykdom (synd). Det var nødvendig med hjelp, for å bli frisk igjen (Kristi offer for våre synder). 

1.2

awana.no/disipler/hellighet

Kan du noen gang bli hellig? 
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DEL EN HISTORIE >> 

forteller:  
(EN SOM KAN FORTELLE EN GOD HISTORIE OM Å PRØVE Å GJØRE NOE GODT FOR Å FORTJENE ET RETT FORHOLD TIL GUD)

undervisningsnotater: 

Fortell din historie ved å svare på disse fire spørsmålene: 

1. HVORFOR FØLTE DU AT DU MÅTTE GJØRE NOE GODT FOR Å FORTJENE ET RETT FORHOLD TIL GUD?   

 

 

 

2. HVA PRØVDE DU Å GJØRE PÅ EGENHÅND?   

 

 

 

3. HVORDAN FORSTOD DU AT DETTE IKKE KOM TIL Å VÆRE GODT NOK?  

 

 

 

4. HVORDAN REAGERTE DU DA DU INNSÅ AT DU IKKE KUNNE FÅ ET RETT FORHOLD TIL GUD AV DEG SELV?

storgruppe >> 1.2

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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RESPONS FRA DELTAKERNE >>
(Bruk venstre eller høyre respons, alt etter hva som egner seg best til 

deltakerne i din gruppe.) 

 » Vi kan gjenopprette vårt forhold til Gud, med alle 

fordeler det innebærer, på grunn av Jesu død og 

oppstandelse. Har du tatt imot troen på Kristus,  

og har du tillit til ham? 

 

 » Jesu død har satt oss fri. Vi trenger ikke å gjøre 

noe for at Gud skal være fornøyd med oss. Jesus 

betalte for alt! Lever vi i denne friheten?

HOVEDTREKK I KJERNEINNHOLDET >>

VIL DU VITE MER? SJEKK UT DISSE VERSENE: 3 Mos 11,44; 2 Kor 5,17.

storgruppe >> storgruppe >> 1.2

undervisningsnotater: 

misforståelse:
DET ER VÅRE HANDLINGER SOM GJØR OSS GODE.

i søkelyset:
HELLIGHET ER EN TILSTAND SOM ETABLERES OG STYRES AV 
KRISTUS, GJENNOM HANS FULLFØRTE VERK FOR Å BRINGE 
MENNESKENE TILBAKE TIL FELLESSKAP MED GUD.La ikke ytre stas, som frisyrer, gullkjeder og fine 

klær, være det som pryder dere, men hjertet, det 
skjulte mennesket med sin milde og rolige ånd, 
som er uforgjengelig og dyrebar for Gud. 
1. Peter 3,3-4

For kroppslig øving er nyttig til noe,
men gudsfrykt er nyttig til alt. Til den er det 
knyttet et løfte både for dette livet og for det 
som kommer. 1. Timoteus 4,8

Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i 
helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge 
det forreste rommet ennå står. Dette er et 
bilde på den tiden som nå er. De bærer fram 
gaver og offer som ikke kan gjøre den som 
dyrker Gud, fullkommen når det gjelder 
samvittigheten. Akkurat som reglene om mat 
og drikke og om alle slags renselser er dette bare 
ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden 
da den rette ordningen ble innført.
Hebreerne 9,8-10

For det står skrevet: ‘Dere skal være hellige, for 
jeg er hellig.’ 1. Peter 1,16

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 
på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 
Johannes 3,16

For alle har syndet og mangler Guds herlighet. 
Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent 
rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har 
Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod 
skulle være soningsstedet for dem som tror. 
Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde 
tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for 
de synder som var begått. Men i vår tid ville 
han vise sin rettferdighet, både at han selv er 
rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som 
tror på Jesus. Romerne 3,23-36
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tilpasningshjelp: bruk tid
Det kan hende at deltakerne bruker god tid på 

et bestemt spørsmål, og at flere av deltakerne 

blir opphengt i dette spørsmålet. Dersom dette 

skjer, kan det være en god idé å bruke en stor 

del av tiden på nettopp dette spørsmålet, heller 

enn å forsøke å nå igjennom alle spørsmålene 

innen tiden er omme. Husk på at smågruppetiden 

handler om å engasjere seg i spørsmål som treffer 

gruppen din best, det er ikke nødvendigvis 

om å gjøre å komme igjennom alt. Ved å gi 

slike engasjerte samtaler tid og rom, og ved å 

ta dem alvorlig og seriøst, er du med på å gjøre 

smågruppen innholdsrik og utviklende. 

grunnleggende spørsmål: HVORDAN SER HELLIGHET UT? (Se: Rom 12; Jes 57,15; Hebr 4,15.)

Menneskene ble skapt for å være 
hellige.

smågruppe >> tid: 30-40 minutter1.2

UNDERVISNINGS

awana.no/disipler/hellighet

Kan du noen gang bli hellig? 

SAMTALESPØRSMÅL 1: 
HVORDAN SER DU FOR DEG AT DET ER Å virkelig VÆRE I GUDS NÆRVÆR?  
(Hint: Jes 6,1-7; 2 Mos 19; Åp 4)

18



Avslutt samtalen med >>

 » HANDLINGSPLAN: Hvordan planlegger du å tenke og handle annerledes?

 » OPPSUMMERING: Hellighet er noe som alt er gjort ferdig. Fullkommen gjenopprettelse i relasjonen med Gud 

oppnår du ganske enkelt ved å tro på Kristus sitt fullbrakte verk og ha tillit til ham. 

 » TIL ETTERTANKE: Hvordan kan du vite om du er gjenopprettet til et rett forhold med Gud?  

samtalespørsmål 2: 
HVORDAN VIL DU FORKLARE RETTFERDIGGJØRELSE VED TRO? 

Det viser til at Gud tilgir all vår synd, regner oss for rettferdige, og gjenoppretter oss til en relasjon med ham; basert ene og alene 
på det Kristus har gjort for oss.

samtalespørsmål 3:
Hvordan kommer hellighet til uttrykk i ditt liv gjennom dine  
holdninger og gjerninger?

smågruppe >> tid: 30-40 minutter smågruppe >> 1.2

ALTERNATIVE SPØRSMÅL:
Hva forbinder du med ordet hellig?

Hvorfor måtte Gud skape et skille mellom seg og oss?

Er det alltid like lett å tro på at Jesus faktisk har tatt straffen for alle dine 
synder? Hvorfor/hvorfor ikke?
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oppfølging >>
Bruk rommet nedenfor til å notere ned 

bønneemner, aktiviter, viktige hendelser eller 

annen informasjon som kan være greit å huske 

om deltakerne dine:

forespørsel/arrangement/kontaktInfo

evaluering >> 

NaVN        | 

dato:

Evaluering >>
Hva gikk bra … hva gikk ikke så bra? Hvordan 

var samlingen? Å evaluere samlingene vil hjelpe 

dere til å forbedre samlingen og gjøre dem 

lærerike for deltakerne. 

 » forberedelse  

 

 

 » felles aktiviteter 

 

 

 » storgruppe 

 

 

 » smågruppe
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