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Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, 
at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og 
velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige tilbedelse. 
2 Og bli ikke likedannet med denne verden, men få en ny skikkelse i en 
fornyelse av deres sinn, så dere kan bedømme hva som er den gode og 
velbehagelige og fullkomne Guds vilje.  
3 Ved den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at en 
ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke, men tenke i et sunt 
sinn, alt etter som Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro.  
  
Det er 10 ting som apostelen Paulus nevner her i disse to første versene i 
kapittel 12. 
  
Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, 
at dere: 
#1 - framstiller deres legemer – dette taler om hvor viktig vår fremstilling av 
legemet er. 
#2 - et levende offer, - dette taler om et offer som er blitt levendegjort, 
gjennom Guds Eget Liv inni oss.  
Og da gjenstår det å undersøke de følgende syv punkter. 
#3 - hellig, 
#4 - velbehagelig for Gud, 
#5 - som er deres åndelige tilbedelse. 
#6 - bli ikke likedannet med denne verden: 
#7- men få en ny skikkelse 
#8 - i en fornyelse av deres sinn, 
#9 - så dere kan bedømme 
#10 - hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne, Guds vilje. 
 
Apostelen Paulus taler her ikke lenger om et blodoffer som representerer et 
dødt offer, men han taler om et levende offer. Et som ikke er dødt, men 
snarere et som er blitt levendegjort. Og i Hebreerne 9:14 forteller han oss 
at vi skal rense vårt sinn for våre døde gjerninger, for å tjene den levende 
Gud. Rens deres samvittighet fra døde gjerninger for å tjene den 
levende Gud? 



 
Så vi ser ved dette at det ikke er gjerningene, men snarere vår bevissthet 
om Gud som teller. Paulus ber oss her om å rense vår samvittighet fra 
døde gjerninger, for å tjene den levende Gud. 
 
I Romerne 12:1-2. Her forteller han oss hvordan vi skal framstille vårt 
legeme som et levende offer. Og det skjer ved en fornyelse av vårt sinn.  

2 Og bli ikke likedannet med denne verden, men få en ny skikkelse 

(Hvordan skal vi få en ny skikkelse?) ved en fornyelse av ditt sinn, (Og 
hva vil det gjøre for oss? Han sier,) så dere kan bedømme hva som er den 
gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. (Det handler alt sammen 
om Guds vilje. Jesus sa: «Se, Jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om 
Meg - for å gjøre Din vilje, Gud.» Jesus sa: «Far, ikke min vilje, men Din 
vilje skje.» Og Paulus sa i Kolosserne La dette sinn (denne holdningen) 
som var i Kristus, være i dere.) Legg merke til dette nå, idet han fortsetter 
  
Nå, denne formiddagen vil jeg gjerne fokusere vår oppmerksomhet på det 
neste elementet i Paulus sitt syn på hvordan vi kan fremstille vårt legeme 
som et levende offer for Gud. Og denne formiddagen skal vi se på hva det 
vil si å være hellig. Han sa at dette er et levende offer som er hellig. Og 
derfor ønsker vi å vite hva det vil si å være et levende offer som er hellig. 
  
Legg merke til punkt 3. Han sa: Hellig. Vi skal fremstille for Gud, ikke bare 
et levende offer, men et hellig offer. Og hvordan er dette mulig? For det 
finnes ingen som er hellig, uten Herren. 
  
Hebreerne 6:1 ¶ Når vi derfor har akseptert den mer grunnleggende læren 
om Kristus, skal vi gå videre til det fullkomne, og ikke igjen legge 
grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,  
  
Så vi ser at våre gjerninger blir ansett som døde framfor Gud. Dette er 
gjerninger uten Tro. For gjerninger som uttrykker Tro, er blitt salvet av den 
Hellige Ånd, og de har blitt et uttrykk for Hans Liv. 
  
57-0908M Hebreerbrevet Kapittel 5 og 6, 106. Vi kunne ta det, vers for 
vers, hver enkelt av disse tingene. Dåp, vi tror det. "Det er ett håp, én 
Herre, én Tro, én Dåp." Vi tror at det er én dåp. Vi tror på de dødes 
oppstandelse. Absolutt. Vi tror at Jesus døde og stod opp igjen. Vi tror det. 
"Å legge hendene på de syke", det er hva det står. "Disse tegn skal følge 
dem som tror. Om de legger hendene på de syke, skal de bli friske." Vi tror 



det.  Men hva er dette? Paulus sa: "Alt dette er døde gjerninger." Det er 
noe som du gjør.  
107 "La oss nå gå videre til det fullkomne." Åh, du!  
 
Legg merke til at broder Branham forteller oss her at de tingene som vi kan 
gjøre for Gud, er døde gjerninger. Det er ingenting vi kan gjøre som vil 
fortjene noen ting. For hvis vi kan gjøre noe, da døde Kristus forgjeves. Gud 
vil ikke ha et dødt offer, Han vil ha et levende offer. Broder Branham 
fortsetter med å si: ... 
 
107 Vi kommer inn i Tabernaklet, ikke i grunnvollen; Tabernaklet, Selve 
Tabernaklet. Det er grunnvollen; loven, og rettferdighet, og det å bli medlem 
av menigheten, og bli døpt, og håndspåleggelse. Alt dette er forordninger i 
menigheten. "Men la oss nå gå inn i det fullkomne." Og det er bare Én 
som er fullkommen, det er Jesus.  
108 Hvordan kommer vi inn i Ham? "Gjennom metodistene?" Nei. 
"Pinsevennene?" Nei. "Baptistene?" Nei. "Ved noen som helst menighet?" 
Nei. "De romersk katolske?" Nei. 
  
Vel, Paulus fortalte oss at vårt levende offer skal være Hellig. Og det ordet 
han brukte her, er det greske ordet, hagios, det uttales,(hag'-ee-os). Og 
det består av to rotord: hagnos, som betyr ren, ærbar, frisk, hellig, ren for 
kjødelighet, anstendig, ulastelig og ublandet. Det andre rotordet er 
Thaipo, og det betyr: å oppfostre med øm kjærlighet. Eller øm omsorg. 
  
Så vi ser at ved å bringe disse to ordene sammen, da har vi en renhet som 
kommer som en følge av øm kjærlighet og omsorg. Derfor, vi har en 
renhet, ut fra motivet for sann og øm omsorg. Og vi ser en anstendighet, 
som kommer ut fra en øm kjærlighet. Og vi ser en hellighet, ut fra, og som 
et svar på ren kjærlighet. Vi har et liv som er rent for kjødelighet, et som 
er anstendig, ulastelig og ublandet. Det er ikke av frykt forgjengjeldelse. 
Heller ikke av frykt for straff. Men som et resultat av et indre motiv for øm 
kjærlighet og øm omsorg for vår Frelser. Denne helligheten som Paulus 
taler om her, er ikke et resultat av en stiv og disiplinert livsstil, men et 
resultat av sann omsorg og øm kjærlighet til Gud. 
 
Hvilken motsetning som dette er til loviskhetens disiplinerte og stive liv. 
Dette er mennesker som gjennom frykt for gjengjeldelse fra en Hellig Gud, 
lever i frykt, vandrer i frykt og skjelver ved tanken på en evig adskillelse fra 
Gud og det himmelske. Dette er folk som gjør det rette, ikke fordi det er rett 



å gjøre det, men de gjør det rette på grunn av frykt for en straff, hvis de 
skulle gjøre noe galt. 
 
Men Paulus sa at dette offeret er hellig. Det er av et motiv som er av annen 
type. Et motiv som stimuleres av øm kjærlighet og øm omsorg for Ham, 
Han Som ga dem en ny fødsel. Åh, hvor forskjellige de to motivene er. Den 
ene binder deg, mens den andre setter deg fri. Og likevel vil de begge 
produsere de samme gjerninger, og de har de samme ytre handlinger. Men 
som jeg nevnte, idet vi startet studiet av disse to versene, at det som 
Paulus begynner med her, er å fokusere vårt sinn på viktigheten av hvordan 
vi fremstiller vårt offer. 
 
Kan dere huske denne mannen som kommer hjem etter en hard dags 
arbeid, til duften av en eplepai som blir bakt i ovnen, og ferskt bakt brød 
som står ute på kjøkkenbenken, og aromaen av et godt tilberedt måltid. Og 
atmosfæren er blitt satt for å gi ham en fantastisk fremstilling av denne 
gaven av kveldsmat til ham. Men vi så også på den mannen som kom 
hjem, og hans kone gir ham en frossen TV-middag og sier: Legg den i 
ovnen på 325 grader, så sees vi om en time, etter at jeg kommer hjem fra 
shopping. 
  
Begge mennene mottar en gave av en kveldsmat fra sin kone. Men for en 
forskjell i fremstillingen av den gaven. Og det er på samme måte som Gud 
ser på det som vi gjør. Din Hellighet tilføyer ingenting for Gud. Men hvis du 
fremstiller din gave med en øm kjærlighet og omsorg til Ham. Han ser på 
ditt motiv, Han ser på hvor dypt det sitter i ditt hjerte, og Han vet hvordan du 
fremstiller det, om det er motivert av kjærlighet eller av frykt. 
 
Leviticus 20:7 Dere skal hellige dere og være hellige, for jeg er Herren 
deres Gud. 
8 Dere skal ta vare på mine lover og holde dem. Jeg er Herren, som 
helliger dere.  
 
Vår Hellighet er et resultat av en handling av en renselse, som bare kan 
komme fra Guds Ord. Det er ikke en handling i vårt kjød, produsert av vårt 
disiplinerte liv. Men det er en uttrykkelse som begynner i vårt sinn, og blir 
formidlet utad gjennom handlinger i våre legemer. 
 
Vi leser i: Salme 119:9 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å 
holde seg etter ditt ord. 



  
Så vi ser at det er å holde seg etter Ordet, det bringer renselse i vårt liv. 
Hør her, jeg har sett kvinner som lever så høyt og så mektig. Og de er så 
himmelsk bundet at de har nesen opp i skyene. Og de ser ned i avsky på 
verdslige mennesker, som om de bare er noen syndige skapninger og en 
mye lavere klasse enn de selv er. Tror du at Gud er fornøyd med det? Tror 
du at du kan bringe en slik holdning fremfor Gud, og at det vil være en 
akseptabel holdning? Jeg tror ikke det! 
 
Jesus møtte slike stive og formelle mennesker i sin tid, og det var 
fariseerne. Så han fortalte dem en historie om de to forskjellige måter å 
nærme seg Gud på. 
  
Lukas 18:10 To mennesker gikk opp til templet for å be, den ene var en 
fariseer og den andre en toller.  
11 Fariseeren stod for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker Deg for at jeg 
ikke er som andre mennesker, tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere, eller 
som denne tolleren.  
12 Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av alt jeg eier.  
13 Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene sine 
mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig!  
14 Jeg sier dere: Denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den 
andre ikke. For hver den som opphøyer seg selv, skal bli ydmyket. Og den 
som ydmyker seg selv, skal bli løftet opp.»  
 
Det er tilnærmingen som teller. En mann henvendte seg til Gud med et 
sønderknust og angrende hjerte. Og Gud tok åpent imot hans bønn. Mens 
den andre mannen, uten tvil, han hadde levd et mye mer disiplinert liv. Men 
se på hans tilnærming. Han søkte ikke etter en tilgivelse! Han var stolt og 
frydet seg over hvor mye bedre han var, enn synderen ved siden av ham. 
Og se på Jesu ord angående den mannen. Jesus sa at han ikke engang 
var rettferdiggjort, mens mannen som nærmet seg Gud i anger, gikk bort 
rettferdiggjort, renset og fri fra all skyld og flekk, i Guds øyne. 
  
Paulus sa: Romerne 4:1 Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd 
etter kjødet? 
2 For dersom Abraham ble rettferdiggjort ved gjerninger, har han jo noe å 
rose seg av, men ikke for Gud. 
3 For hva sier nemlig Skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham 
til rettferdighet. 



4 For den som arbeider blir ikke lønnen regnet som nåde, men som 
fortjeneste.  
5 Men den som ikke arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den 
ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet, 
6 slik også David uttaler saligprisningen over det menneske som Gud 
tilregner rettferdighet uten gjerninger: 
7 «Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt, og som har fått sine synder 
dekket over. 
8 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd.» 
9 Gjelder nå denne saligprisningen bare de omskårne, eller gjelder den de 
uomskårne også? Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. 
10 Når ble den da tilregnet ham? Da han var omskåret eller uomskåret? 
Ikke da han var omskåret, men mens han var uomskåret. 
11 Og han fikk omskjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten av tro, 
den som han hadde mens han ennå var uomskåret, og slik skulle han bli far 
til alle disse som tror, av de uomskårne, slik at rettferdigheten kunne bli 
tilregnet dem også. 
12 Han ble også far til de omskårne, for disse som ikke bare er omskårne, 
men som også følger etter i fotsporene av den tro som vår far Abraham 
hadde da han fremdeles var uomskåret. 
13 Det var jo ikke ved loven løftet om å bli arving til verden ble gitt til 
Abraham eller til ætten hans, men ved troens rettferdighet. 
14 For er det de som bygger på loven, som er arvinger, da blir troen uten 
innhold og løftet satt ut av kraft,  
15 for det er jo slik at loven framkaller vrede. Men der hvor det ikke er noen 
lov, der er det heller ingen overtredelse. 
16 Derfor er løftet av tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne 
stå fast for hele ætten, ikke bare for den som er av loven, men også for den 
som er av Abrahams tro. Han er far til oss alle, -  
  
Jesus sa i Lukas 7 Hennes synder, de som er så mange, er henne 
tilgitt, derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den 
elsker lite. 
 
Lukas 7:36 Deretter spurte en av fariseerne om Jesus ville spise sammen 
med ham. Og Han gikk til fariseerens hus og satte seg til bords. 
37 Og se, det var en kvinne i byen, en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus 
satt til bords i fariseerens hus, kom hun med en alabastkrukke med 
velduftende olje,  



38 og hun stilte seg bak Ham ved føttene Hans og gråt. Og hun begynte å 
vaske føttene Hans med tårene sine, og tørket dem med håret sitt. Og hun 
kysset føttene Hans og salvet dem med den velduftende oljen. qq 
39 Da fariseeren som hadde innbudt Ham så dette, sa han inni seg selv: 
«Denne Mannen, hvis Han hadde vært en profet, ville Han visst hvem og 
hva slags kvinne det er som rører ved Ham, at hun er en synderinne.» qq 
40 Jesus svarte med å si til ham: «Simon, Jeg har noe å si deg.» Så sa 
han: «Mester, si det!» qq 
41 «Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte fem 
hundre denarer og den andre femti. 
42 Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, ettergav han begge to 
gjelden. Si Meg da, hvem av dem vil elske ham mest?»  
43 Simon svarte og sa: «Jeg vil tro det må være den som han ettergav 
mest.» Og Han sa til ham: «Du har dømt rett.»  
44 Så snudde Han seg til kvinnen og sa til Simon: «Ser du denne kvinnen? 
Jeg kom inn i huset ditt. Du gav Meg ikke vann til føttene Mine, men hun 
har vasket føttene Mine med tårene sine og tørket dem med håret sitt. 
45 Du gav Meg ikke noe kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å 
kysse føttene Mine siden Jeg kom inn. 
46 Du salvet ikke hodet Mitt med olje, men denne kvinnen har salvet 
føttene Mine med velduftende olje. 
47 Jeg sier deg: Hennes synder, de som er så mange, er henne tilgitt, 
derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite.» 
qq 
48 Så sa Han til henne: «Dine synder er deg tilgitt.» qq 
49 Og de som satt til bords med Ham, begynte å si til seg selv: «Hvem er 
Denne som til og med tilgir synder?» qq 
50 Så sa Han til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!»  
  
Legg da merke til at tilgivelse produserer mye mer kjærlighet i den enkelte, 
enn hva alle disse gjerninger noensinne vil produsere. Jesus lar oss få vite 
at når vi har et villig hjerte, rede til å tilgi, da vil vi bli elsket mer. Og i den 
samme illustrasjon forteller Han oss at hvis vi er fullkommen i våre 
handlinger, men har en stiv og hard holdning til andre, da kan vi bare elske 
så lite. 
 
Legg merke til hvordan Guds Ord viser oss at vår renselse frembringer to 
ting, hellighet og Kjærlighet. Og det er disse to tingene, til sammen, som gir 
fortrinn hos Gud. Vi er ikke rene, og derfor ikke hellige. Vi blir renset ved 
Guds kjærlighet og Guds milde barmhjertighet. Og derfor er vi blitt hellige 



framfor Ham. Vi er blitt satt til side for tjeneste, fordi vi har et rett hjerte, og 
vårt hjerte har først blitt helliget. Vårt hjerte har først blitt renset. Og vi kan 
se at vår egen tilstand er som skitne filler, og at vi er blitt renset av lammets 
blod. Og da har vi et ømt hjerte for andre, og et tilgivende hjerte for andre. 
Og Etter hvert som vi elsker, og ømt viser omsorg, da blir vi helliggjort. 
 
Derfor er vår hellighet ikke en tilstand av våre handlinger, men en tilstand 
av hjertet. Og hvis det er sann hellighet, vil det boble over med Kjærlighet. 
 
Efeserne 5:25 Dere ektemenn, elsk deres hustruer, slik som også Kristus 
elsket menigheten, og gav Seg Selv for den, 
26 for at Han kunne hellige den, etter å ha renset den ved vannbadet i 
ordet, 
27 for at Han kunne føre menigheten fram for Seg Selv i ære, uten flekk 
eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og ulastelig. 
  
Legg merke til at Paulus sier: Elsk, slik at du kan bli helliget. Elsk, slik at du 
kan bli renset. Elsk, slik at du kan gjøre hellig. 
 
Titus 3:5 Ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter Sin 
nåde, gjennom renselse til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd.  
  
Det ser ut til at vi overser veldig mye de enkle tingene. Og likevel, det er der 
Gud skjuler seg, i enkelhet. Alle ønsker utfordringen til å gjøre de store 
tingene. Og likevel er det i de enkle handlinger av kjærlighet, at renselse, 
og derfor hellighet, blir født. 
 
2. Kongebok 5:1 Na'aman, den syriske kongens hærfører, hadde meget å 
si hos sin herre og var høyt aktet. For Herren hadde gitt Syria seier ved 
hans hjelp. Han var en veldig stridsmann, men spedalsk. 
2 Syrerne hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som 
fange fra Israels land. Hun tjente nå hos Na'amans hustru. 
3 Hun sa til sin frue: Bare min herre var hos profeten i Samaria! Da skulle 
nok han fri ham fra spedalskheten. 
4 Na'aman gikk inn til sin herre og fortalte ham det og sa: Så og så har 
piken fra Israels land sagt. 
5 Da sa kongen i Syria: Dra dit! Så vil jeg sende et brev til Israels konge. - 
Han drog så av sted og tok med seg ti talenter sølv og seks tusen sekel gull 
og ti festkledninger. 



6 Han gav brevet til Israels konge, og i det stod det: Når nå dette brevet 
kommer til deg, så vil du se at jeg har sendt min tjener Na'aman til deg, for 
at du skal fri ham fra hans spedalskhet. 
7 Da Israels konge hadde lest brevet, sønderrev han sine klær og sa: Er jeg 
Gud, så jeg kan døde og gjøre levende, siden han sender bud til meg og vil 
at jeg skal fri en mann fra hans spedalskhet? Nå ser dere vel tydelig at han 
vil ha et påskudd til krig mot meg. 
8 Men da Guds mann Elisa hørte at Israels konge hadde sønderrevet sine 
klær, sendte han bud til kongen og sa: Hvorfor har du sønderrevet dine 
klær? La ham komme til meg! Så skal han kjenne at det er en profet i Israel. 
9 Så kom Na'aman med sine hester og sin vogn og stanset ved døren til 
Elisas hus. 
10 Og Elisa sendte et bud ut til ham og sa: Gå og bad deg sju ganger i 
Jordan! Så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og du skal bli ren. 
11 Da ble Na'aman vred og drog bort og sa: Jeg tenkte at han ville komme 
ut til meg og stå fram og påkalle Herrens, sin Guds navn og føre hånden 
fram og tilbake over det syke stedet, og ta bort spedalskheten. 
12 Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar, bedre enn alle Israels 
vann! Kunne jeg ikke bade meg i dem og bli ren? Og han vendte om og 
drog bort i vrede. 
13 Men hans tjenere trådte fram og talte til ham og sa: Min far! Dersom 
profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? 
Hvor meget mer når han bare sier til deg: Bad deg, så skal du bli ren! 
14 Så drog han ned og dukket seg sju ganger i Jordan, slik Guds mann 
hadde sagt. Og hans kjøtt ble friskt som på en liten gutt, og han ble ren. 
15 Da vendte han tilbake til Guds mann med hele sitt følge. Og da han kom 
dit, stod han fram for ham og sa: Nå vet jeg at det ikke er noen Gud på hele 
jorden uten i Israel! Så ta nå imot en gave av din tjener. 
16 Men han sa: Så sant Herren lever, han som jeg tjener: Jeg tar ikke imot 
noe. Og han bad ham inntrengende om å ta imot, men han ville ikke. 
17 Da sa Na'aman: Siden du ikke vil ta imot, så la din tjener få så mye jord 
som et par muldyr kan bære! For din tjener vil ikke lenger ofre brennoffer 
eller slaktoffer til andre guder, men bare til Herren. 
18 Men én ting må Herren tilgi din tjener: Når min herre går inn i Rimmons 
hus for å tilbe der, og han støtter seg til min hånd, og jeg kaster meg ned 
der i Rimmons hus, så må Herren la din tjener få tilgivelse for dette at jeg 
kaster meg ned i Rimmons hus! 
  
Salme 51:9 Rens meg fra synd med isop så jeg blir ren! Tvett meg så jeg 
blir hvitere enn snø! 



 
Hellighet og renselse blir født ut av kjærlighet. Johannes 3:16 For slik har 
Gud nemlig elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den enbårne, for at hver 
den som tror i Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  
17 For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at 
verden skulle bli frelst ved Ham. 
 
Og vår kjærlighet kommer av at Han elsket oss først. 1. Johannes 4:10 
Dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss 
og har sendt Sin Sønn til soning for våre synder. 
11 Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre.  
12 Ingen har noen sinne sett Gud. Hvis vi elsker hverandre, blir Gud i oss, 
og Hans kjærlighet er blitt gjort fullkommen i oss. 
13 På dette kjenner vi at vi er i Ham og Han i oss, at Han har gitt oss av Sin 
Ånd. 
14 Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens 
Frelser. 
15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn - Gud blir i ham og han 
i Gud. 
16 Og vi har kjent og trodd kjærligheten, som gjenspeiler Gud i oss. Gud er 
kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 
17 Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan ha 
frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne verden. 
18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver 
frykten ut, for frykten har straff. Men den som frykter, er ikke gjort 
fullkommen i kjærligheten. 
19 Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først. 
20 Hvis noen sier: «Jeg elsker Gud,» og hater sin bror, da er han en løgner. 
For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvordan kan han elske 
Gud, som han ikke har sett?  
21 Og dette budet har vi fra Ham: At den som elsker Gud, skal også elske 
sin bror.  
 
Jesaja 1:16 Rens dere og tvett dere! Ta deres onde gjerninger bort fra 
mine øyne! Hold opp med å gjøre det som er ondt! 
17 Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett. Vis voldsmannen 
på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak! 
18 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder 
er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, 
skal de bli som den hvite ull. 



 
60-0306 Det var ikke slik fra begynnelsen 54. Han Sendte Sin Hellige 
Ånd ned hit for å komme inn i vårt kjød, som Han har helliget med Sitt eget 
blod ... Tror dere på helliggjørelse? "Vær dere hellige, for Jeg er hellig." Nå, 
du kan ikke være hellig. Jeg er ikke avhengig av min hellighet. Jeg har 
ingen. Men jeg er avhengig av Hans hellighet. Det er Hans hellighet som 
jeg ser på. Ikke hva ... Vel, ikke hva jeg var, men hva Han er. Det er det 
hele. 
Gå tilbake til begynnelsen. Der er det: Jesus Kristus den samme i går ...  
  
Legg merke til at vår hellighet ikke er det vi gjør for Ham, men det som Han 
har gjort for oss. 
  
1. Samuel 2:2 Ingen er hellig som Herren. For det er ingen foruten deg, det 
er ingen klippe som vår Gud.  
  
Det er ingen som er Hellig, uten Herren. Og når Han renser deg opp, og 
fyller deg med Sin HELLIGE Ånd, da, ved å ha den samme Ånd og det 
samme Liv, inni deg, som er i Ham, da er dere nå blitt gjort til et Hellig folk. 
  
3. Mose 20:7 Dere skal hellige dere og være hellige, for jeg er Herren 
deres Gud. Renselsen kommer først, og deretter følger Hellighet. Men alt 
sammen starter opp på grunn av Kjærlighet. For Han elsket oss først, og ga 
deretter av Seg Selv, en del av Ham Selv til oss, for å leve gjennom oss. 
  
1. Tessalonikerbrev 4:7 Gud kalte oss nemlig ikke til urenhet, men i 
helliggjørelse. 
8 Derfor, den som forkaster dette, forkaster ikke et menneske, men Gud, 
som også har gitt oss Sin Hellige Ånd. 
9 Men om broderkjærligheten trenger dere ikke at jeg skriver til dere, for 
dere er selv opplært av Gud til å elske hverandre.  
 
Legg merke til hvordan du ikke kan skille Hellighet i Skriften, bort fra 
Kjærlighet, for det er hva det er. Det er Hagios, det er en øm kjærlig 
omsorg. Det er hva Hellighet er. Og det er det som blir uttrykt gjennom 
hellighet. 
  
1. Peter 1:15 Men slik Han som kalte dere, er hellig, skal også dere være 
hellige i all deres ferd,  
16 for det er skrevet: Dere skal være hellige, for Jeg er hellig.  



17 Og når dere påkaller Faderen, Han som uten å gjøre forskjell dømmer 
etter enhvers gjerning, så ferdes med frykt all den tid dere er utlendinger 
her.  
18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull 
dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, 
19 men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk. 
20 Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men Han 
ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld, 
21 dere som gjennom Ham tror i Gud, som oppreiste Ham fra de døde og 
gav Ham herlighet, slik at deres tro og deres håp er i Gud. 
22 Deres sjeler er blitt renset i lydigheten mot sannheten, ved Ånden, 
inn i oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent 
hjerte,  
  
Åh, du. Peter begynner med å tale om å være hellig slik som Gud er hellig. 
Og så svinger han rett inn til å vise hvordan vi uttrykker denne helligheten. 
Og det skjer ved å elske brødrene. 
  
1 Peter 1:23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men 
uforgjengelig, ved det levende Guds Ord som forblir til evig tid. 
24 For: Alt kjød er som gress, og all menneskeherlighet som blomsten på 
gresset. Gresset visner, og dets blomst faller av.  
25 Men Herrens ord forblir til evig tid. Og dette er Ordet, det som ble forkynt 
for dere.  
  
Og hvis dette Gud-livet kommer frem fra Guds Ord, og varer evig, da vil vår 
kjærlighet til brødrene ikke avta og bli mindre, men den vil heller vokse. Og 
hvis vår kjærlighet til brødrene avtar, da er vår hellighet forherdet. Og da blir 
det også bare til gjerninger. 
 
5. Mosebok 7:6 For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren 
din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. 
7 Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i 
dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. 
8 Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde 
sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde 
deg ut av trellehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd. 
9 Så skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som 
holder sin pakt og bevarer sin miskunn i tusen ledd, mot dem som elsker 
ham og holder hans bud.  



  
Fordi Han elsker oss, blir vi gjort hellige. Så la oss ta den holdningen og 
gjøre det samme. La dette sinn som var i Kristus, være i dere. La denne 
holdningen som var i Kristus, være i deg. 
  
Filipperne 2:1 Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen 
oppmuntring i kjærligheten, om det er noe fellesskap i Ånden, om det er 
noe medfølelse og barmhjertighet, 
2 Fyll opp min glede, ha den samme forståelsen, og ha den samme 
kjærligheten. Og at dere, av det samme sinn, har én ting i tankene. 
3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egen ærgjerrighet eller lyst til tom ære, 
men enhver skal i ydmykhet anse de andre høyere enn seg selv.  
4 Enhver må ikke bare trakte etter det som er best for en selv, men også 
søke etter det som gagner andre.  
5 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus.  
  
La oss be. Kjære nådige Far, vi er så takknemlige for at Du elsket oss 
først. Og Du har vist oss veien. Og Du har uttrykt din kjærlighet til oss 
gjennom din enbårne Sønns død, slik at selve det livet som du plasserte inn 
i Ham, kunne komme tilbake til oss. Og gjennom denne handlingen i 
kjærlighet, har vi blitt befridd fra vår egen selvrettferdighet, og vi er blitt 
helliget, av en hellig Gud. Og Din Hellige Ånd har kommet gjennom Ditt 
Hellige Ord for å leve Ditt Hellige Liv, fullt av kjærlighet og medlidenhet, og 
en kjærlig og øm omsorg, gjennom våre egne kar, slik at vi kan bli Selve 
Guds Hellighet. Og vi takker deg, Far, for det som du fortsetter å gjøre 
gjennom Ditt Ord, i denne tiden. Amen. 
 


