
 

 
Elske Gud - Integritet:  
Integritet handler om å være «hel i sin ferd». Om å ha et «udelt hjerte». Jesus sier; «Dersom dere 
elsker meg, holder dere mine bud» (Joh 14:15). Med en ny identitet som Guds barn, der vi får lov til 
å kalle Gud for pappa (Abba) og der vi erfarer hans kjærlige omsorg og aksept, så er det også riktig at 
dette får konsekvenser for hvordan vi innretter livene våre. Siden vi nå ikke lenger er «slaver under 
synden» (Rom 6) er vi nå frie til å leve i pakt med Guds gode vilje, slik vi finner den uttrykt i hans ord 
og gjennom DHÅ´s ledelse.  
Målet med etterfølgelsen av Jesus er at vi skal begynne å ligne mer og mer på ham. Som Max Lukado 
sier det; «Gud elsker oss akkurat som vi er, men han nekter å la oss forbli slik, han vil gjøre oss 
mer lik Jesus». Det er først når vi begynner å realisere denne gudbilledlikheten i oss at vi realiserer 
vårt egentlige potensial, det som vi var skapt for. Dette er en langsom og til tider smertefull prosess 
ettersom Gud begynner å rydde i hjertet vårt. Initiativet ligger hos Gud, men vi må slippe ham til i våre 
liv. Og hvorfor er dette viktig – jo fordi da kan vi begynne å bære god frukt, som bringer ære til Ham og 
velsignelse for de rundt oss. For Gud inviterer oss til å bli medarbeidere i hans store prosjekt om å 
bringe helbredelse til en ødelagt verden og flest mulig mennesker inn til felleskap med ham selv.  
Skal vi makte dette trenger vi gode rytmer, vaner og praksiser. Disse kommer ikke av seg selv, men 
skapes best i samarbeid med andre kristne som støtter oss og holder oss ansvarlige. Og så må vi la 
våre sinn fornyes gjennom å bade oss i Guds ord og den store fortellingen som gir livet vårt retning og 
mening.  
«Lydighet mot Jesus er det den kristne reisen handler om» sier John Ortberg, men 
utgangspunktet må alltid være at «vi elsker fordi han elsket oss først» (1. Johannes 4:19). 
 
Læringsmål: 

• Jeg vet hva det betyr å leve et liv i integritet 
• Jeg vet hvorfor det er viktig å leve et liv i integritet 

Bibelvers: 
• Om å la sinnet fornyes (Rom 12:2) 
• Om å ikke bare være en ordets hører, men også en ordets gjører (Jak 1:21-25) 
• Om å holde Jesu bud  (Joh 14:15) 

 
Spørsmål til diskusjon: 

• Hvordan kan vi som kristne brødre og søstre bli flinkere til å formane hverandre og hjelpe 
hverandre til å leve etter Guds vilje? (jak 5:20)  

• Hvilke vaner, rytmer og praksiser har jeg i livet mitt som hjelper meg i etterfølgelsen av Jesus? 
Og hvilke nye vaner, rytmer og praksiser ønsker jeg å ta til meg? 

• Kjenner jeg bibelens store fortelling? Lar jeg den prege meg? Eller er det andre fortellinger 
enn den bibelske som har fanget min oppmerksomhet, og som trekker mitt hjerte i en annen 
retning enn der Gud vil ha meg?  


