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Mange snakker nedverdigende om at vi
kan bli fullkomne i denne verden, ja, til
og med flere prester gjør det. Hva så
med disse uttalsene fra Guds Ord:

Paulus skriver også dette: «Men jeg sier
dere: Vandre i Ånden, så skal dere ikke
fullbyrde
kjødets
gjerninger.»
Galaterbrevet 5,16.

«Jesus sier: «Dere skal være fullkomne,
som deres Far i Himmelen er
fullkommen.» Matteus 5,48.

...Hvis Jesus har kommet inn i vårt liv og
fylt oss med den Hellige Ånd, så synder vi
ikke bevisst. Hvis vi synder bevisst, så har
vi sluppet tak i Jesus og tatt våre egne valg.

«Når dere vet at Han er rettferdig, så forstår
dere også at HVER DEN som gjør
rettferdighet, er født av Ham.» 1. Johannes
2,29.
«Hver den som er født av Gud, gjør ikke
synd, for Hans sæd blir i ham. Og han kan
ikke synde, for han er født av Gud.» 1.
Johannes brev 3,9.
«Men Han som har kraft til å bevare dere
fra å snuble og til å framstille dere
ulastelige framfor Sin herlighet med
umåtelig glede.» Judas brev, vers 24.
«Derfor, mine kjære, når dere venter på
alt dette, legg da vinn på å bli funnet i fred
av Ham, uten flekk og lyte.» 2. Peters brev
3,14.
«Må fredens Gud Selv hellige dere helt
igjennom! Og må deres ånd, sjel og legeme
helt og fullt bli bevart ulastelig VED vår
Herre Jesu Kristi gjenkomst!» 1.
Tessalonikerbrev 5,23.
«Jeg formaner deg framfor Gud, Han som
gir liv til alle ting, og framfor Kristus Jesus,
som avla den gode bekjennelse for Pontius
Pilatus, at du holder dette budet uten flekk
og ER ULASTELIG INNTIL vår Herre
Jesu Kristi åpenbarelse.» 1. Timoteus 6,1314.
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«Våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men
i Gud er de mektige til å rive ned
festningsverk; med disse kan vi rive ned
tankebygninger og enhver høyde som
reiser seg imot kunnskapen om Gud, og
tar hver tanke til fange under lydighet
mot Kristus.» 2. Korinter brev 10,4-5.
... Tenk at vi heller ikke trenger å synde i
våre tanker, men at vi kan ta hver tanke til
fange under lydighet mot Kristus. Når vi
er født på ny, når Den Hellige Ånd har
kommet inn i vårt liv, så vil vi få kraft og
innsikt til å velge å avvise enhver uren
tanke og følelse som presenterer seg i vårt
sinn. Vår styrke alene er nytteløs. Hvis vi
ikke makter å stå imot at urene tankene
får innpass i vårt liv, er det fordi vi ikke
har valgt å kjempe imot med alle de midler
som Gud har gitt til oss til vår rådighet.
Derfor må vi feste blikket på Jesus og be
om styrke til å avvise slike urene tanker
som har kommet til oss.
Gjør disse Skriftstedene vi nå har lest
inntrykk på deg?
Ellen G. White om fullkommenhet
Ellen G. White har samme konklusjon som
det vi har lest fra Bibelen. Hun skriver
meget tydelig at vi kan være fullkomne i

Kristus på et hvert steg i livet. Jesu kraft i
våre liv er sterkere enn Satans fristelser.
Vi sier nei til Satan og Ja til Jesus. Valget
er vårt.
«Det var ingenting i Ham (Jesus Kristus)
som ga etter for Satans spissfindigheter.
Han nektet å gi Sitt samtykke til synd. Ikke
engang med en tanke ga Han etter for
fristelse. Slik kan det også være med
oss... Så lenge vi er forenet med Ham
ved tro, har ikke synd mer herredømme
over oss.» – Ellen G. White, The Desire
of Ages, s. 123.
«Vi kan seire. Ja, helt og fullstendig. Jesus
døde for å gjøre det mulig for oss, slik at
vi kan seire over vårt onde gemytt,
enhver synd og fristelse.» Ellen G. White:
Testimonies, bind 1, side 144.
«Lydighet gir fullkommenhet i
karakteren.» Ellen G. White, Bible
Comments, s. 1086.
«Ønsker du å få alle ufullkommenheter
fjernet fra din karakter, slik at du kan bli
funnet uten feil foran Guds trone? Hvis så
er tilfelle, så har du et arbeid å utføre for
deg selv, som ikke noen annen kan gjøre
for deg. Du har et individuelt ansvar
ovenfor Gud. Du kan daglig vandre i lyset,
og daglig motta styrke fra Gud til å seire
over hver eneste ufullkommenhet, og til
slutt være blant de trofaste, sanne, og
hellige i Guds kongedømme. Gi ikke etter
for fristelse. Satan vil sjenere (ergre) deg
og søke å kontrollere ditt sinn, slik at han
kan lede deg til synd. Stå djevelen imot
og han skal flykte fra dere. Hold dere nær
til Gud og Han vil holde seg nær til dere.»
– Ellen G. White, Testimonies to the
church, 2. bind, s. 312.

«Sett deg ikke godt til rette i Satans
lenestol og si at det ikke nytter, at du ikke
kan slutte å synde, at du ikke har noen
styrke i deg selv til å seire. Det er ingen
styrke i deg uten Kristus, men det er ditt
privilegium å ha Ham i ditt hjerte ved tro,
og Han kan beseire synden i deg når du
samarbeider med Hans anstrengelser.»
– Ellen G. White, Our High Calling, s. 76.
«Jesus viste ingen evner og utøvde ingen
kraft som mennesker ikke kan ha gjennom
tro på ham. Hans fullkommenhet som
menneske kan alle Hans etterfølgere eie
hvis de vil være underkastet Gud slik
som Han var.» Ellen G. White, Slektenes
håp (pb) s. 518.
«Han (Jesus) benyttet ingen kraft for Seg
Selv som ikke vi kan benytte... Han... seiret
i kraft av den styrke Gud ga Ham. Hans
liv er et bevis på at ved hjelp av den
samme Guddommelige kraft som
Kristus fikk, er det mulig for oss å
adlyde Guds Lov.» – Ellen G. White,
Selected Messages, bind 3, s. 132.
«Ettersom «Herrens Lov er fullkommen»,
må enhver avvikelse fra den være av det
onde. Kristus fordømmer dem som viser
ulydighet mot Guds bud, og som lærer
andre å gjøre det samme. Hans liv i
lydighet understreket lovens krav. Det
viste at et menneske kan etterleve Guds
bud,
og
åpenbarte
hvilken
sinnsforandring som lydighet kunne
føre til. Alle som er lydige slik Han var,
forkynner at «loven er hellig, og budet er
hellig, rett og godt.» – Ellen G. White,
Slektenes håp (pb), s. 226.
«Kristus må være idealet for enhver
kristen. Liksom Menneskesønnen var
fullkommen i Sitt liv, skal Hans
etterfølgere være fullkomne i sine liv.
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Jesus måtte i ett og alt bli Sine brødre lik.
Han ble menneske liksom oss. Han ble
sulten, tørst og trett. Han ble styrket ved
mat og oppfrisket ved søvn. Han delte kår
med menneskene. Likevel var Han Guds
ulastelige Sønn. Han var Gud i
menneskeskikkelse. Vi må ha Hans
karakter.» – Ellen G. White, Slektenes håp
(pb), s. 228.
«Det liv som Kristus levde i denne verden
kan menn og kvinner leve ved hjelp av
Hans kraft... I deres kamp mot Satan kan
de få all den hjelp Han fikk.» – Ellen G.
White, Testimonies, bind 9, s. 22.
«Dette livet i deg vil frambringe den
samme karakter og de samme gjerninger
som det gjorde i Ham.» – Ellen G. White,
Thoughts from the Mount of Blessing, s.
78.
... Fullkommen lydighet er mulig, hvis
Guds dynamiske kraft kontrollerer vår
svake, syndige medfødte natur.
«Frelseren påtok Seg menneskets
skrøpeligheter og levde et syndfritt liv, slik
at vi ikke behøver å ha noen frykt for at vi
ikke kan seire på grunn av den
menneskelige naturs svakheter. Kristus
kom for å la oss ’få del i Guddommelig
natur ’, og Hans liv vitner om at
menneskelighet
forenet
med
Guddommelighet ikke begår synd.» –
Ellen G. White, The Ministry of Healing,
s. 180.
«Til enhver som overgir seg fullt og helt
til Gud blir det gitt det privilegium å leve
uten synd, i lydighet ovenfor Himmelens
Lov... Kristus døde for å gjøre det mulig
for deg å slutte å synde, og synd er lovens
overtredelse.» – Ellen G. White, Review
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& Herald, 27. september 1906 og den 28.
august 1894.
«Kristus iførte Seg menneskelighet og
utholdt verdens hat, slik at Han kunne vise
menn og kvinner at de kan leve uten å
synde, at deres ord, handlinger og ånd kan
bli helliget til Gud. Vi kan bli fullkomne
kristne hvis vi vil gjøre bruk av denne
kraften i vårt liv.» – Ellen G. White, The
Upward Look, side 303.
«I Sin menneskelighet, fullkommengjort
av et liv i konstant motstand mot det onde,
viste Frelseren at gjennom samarbeid
med Guddommen kan mennesker i dette
livet oppnå fullkommen karakter.» –
Ellen G. White, Acts of the Apostles, side
531.
«Det er ikke alle som bekjenner seg til å
helligholde sabbaten som vil bli beseglet.
Det er mange, blant dem som forkynner
Sannheten til andre, som ikke vil få Guds
segl på sine panner... Ikke én eneste en
av oss vil motta Guds segl så lenge vår
karakter har en flekk eller et lyte. Det
er overlatt til oss å fjerne manglene i vår
karakter, og å rense sjelens tempel for
enhver besmittelse. Da vil senregnet falle
over oss, slik som tidligregnet falt over
disiplene på pinsefestens dag.» – Ellen G.
White, Testimonies, bind 5, side 213-214.
«Befalingen lyder... sett et merke på
pannen til menn som sukker og gråter over
alle de vederstyggelighetene som gjøres.
Disse som sukker og gråter holder fram
Livets Ord. De irettesetter, gir råd og
trygler og bønnfaller.» – Ellen G. White,
Testimonies, bind 5, side 210.
«Midlene er skaffet til veie, og ingen vil
ha noen unnskyldning for synd. Hvis du
feiler i å overvinne synd, er det årsaker

til dette. Dere vil ikke adlyde Guds
åpenbarte vilje, dere vil ikke be, dere
vil ikke stride, dere vil ikke bekjempe
onde vaner og uheldige tanker.» – Ellen
G. White, Testimonies to Ministers, side
455.
«Helliggjørelse er ikke noe som arbeides
fram på et øyeblikk, én dag, men gjennom
et helt liv. Den oppnås ikke gjennom en
lykkelig følelsesflukt, men er et resultat av
konstant å dø fra synd og konstant leve
for Kristus. Feil kan ikke bli rettet, ei
heller reformasjoner forarbeidet i
karakteren ved ynkelige, uregelmessige
anstrengelser. Det er bare ved lange,
vedholdende anstrengelser, hard
disiplin og streng kamp at vi skal seire...
Så lenge Satan regjerer må selvet
undertrykkes, besettende synder
overvinnes; så lenge livet varer vil det ikke
bli noe stoppested, ikke noe vi kan nå og
si: «Jeg har nådd det fullt ut.»
Helliggjørelse er resultatet av livslang
lydighet.» – Ellen G. White, Acts of the
Apostles, side 560.
«Igjen og igjen har Gud strakt ut Sin hånd
for å frelse deg ved å vise deg dine plikter
og forpliktelser. Disse pliktene endres i
karakteren etter som lyset øker. Når
lyset skinner og uoppdagede feil legges for
dagen og irettesettes, må det skje en
tilsvarende forandring i livet og i
karakteren. Feilene, som er det naturlige
resultat av blindhet i ånden, er, når de blir
påpekt, ikke lenger ubevisste synder eller
feilbedømminger, men med mindre det
finnes bestemte reformer i samsvar med
det lyset som er gitt, blir de da
formastelige synder.» – Ellen G. White,
Testimonies, bind 5, side 435-436.
«Når Jesus forlater helligdommen, vil
de som er hellige og rettferdige fortsette

med å være hellige og rettferdige, for
alle deres synder vil være utslettet, og
de vil bli beseglet med den levende Guds
segl.» - Ellen G. White, Early Writings, side 48.
«De som virkelig forsøker å utvikle en
fullkommen kristen karakter, vil aldri
hengi seg til den tanke at de er syndfrie.»
– Ellen G. White, The Sanctified Life, side
7.
«Ingen som gjør fordring på hellighet er
virkelig hellige. De som står innført som
hellige i Himmelens bøker er ikke
oppmerksomme på at de er hellige, og
de er de siste til å skryte av sin egen
godhet.» – Ellen G. White, The Faith I
Live By, side 140.
«Når livets strid tar slutt... når Guds hellige
er herliggjort, da og bare da vil det være
trygt å si om seg selv at vi er frelst og
syndfrie... Vi vil ikke skryte av vår
hellighet... Vi kan ikke si: «Jeg er
syndfri!» før dette fordervede legeme er
forvandlet
likt
med
Hans
herlighetslegeme.» – Ellen G. White,
Signs of the Times, den 16, mai 1895 og
den 23. mars 1888.
«Jeg så at mange ikke innser hva de må
være for å kunne leve for Herrens åsyn uten
en yppersteprest i helligdommen under
trengselstiden. De som mottar den levende
Guds segl og er beskyttet i trengselstiden,
må
utstråle
Jesu
bilde
til
fullkommenhet.» – Ellen G. White, Early
Writings, side 71.
Noah var en rettferdig mann framfor Gud.
Han vandret med Gud. 1. Mosebok 6,9.
Enok vandret med Gud de siste 300 årene
av sitt liv, og levde i harmoni med Guds
vilje. 1. Mosebok 5,22.
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«Denne profets (Enoks) gudfryktige
karakter representerer den tilstand av
hellighet som de må oppnå som skal bli
frelst fra jorden… ved Jesu annet
komme.» - Ellen G. White, Patriarchs and
Prophets, side 88-89.
«Han (Enok) representerer de hellige
som lever… i de siste dager.» - Ellen G.
White, Testimonies, bind 2, side 122.
Den lille trofaste resten av Guds folk i
endens tid vil også vandre med Gud og
leve i harmoni med Guds vilje. Ja, det
står i Skriften at de hadde Guds navn
skrevet i sine panner (Åpenbaringen 14,1)
– og Guds navn er et bilde på Guds
karakter. (2. Mosebok 34,5-6). De
åpenbarte Guds karakter i sine liv, og
derfor får de Guds segl i sine panner.
Det står videre at de ikke har gjort seg
urene med kvinner. I dag kan vi kanskje si
at de ikke tar del i den økumeniske
bevegelsen som Den katolske kirke står
bak. De er som jomfruer, og følger Kristus
hvor Han enn går. De er som den beste
frukten, førstegrøden. Midt i en frafallets
tid så åpenbarer de Kristi karakter i sine
liv. Det blir ikke funnet svik i deres munn,
og de er uten feil (Åpenbaringen 14,1-5).
Den Hellige Ånd er med dem, og i kraft
av Den Hellige Ånd i deres liv, så
forkynner de de tre englers budskap med
klar røst utad som innad. Det er de som
bringer det høye rop ut til verden, og setter
menneskene på valg om de vil tilbe Ham
som skapte eller om de vil følge
menneskenes Nye Verdens Orden og tilbe
dyret og ta dets merke. (Åpenbaringen
13,16-17). Det er de som holder ut helt til
Jesu gjenkomst, som har de helliges
tålmodighet, som holder Guds bud og har
Jesu tro. De er fullkomne i Kristus. ... Det
er tydelig at du ikke liker denne
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forkynnelsen, pastor (NAVN TAS IKKE
MED), og det er dårlig politikk når du og
flere pastorer med deg mottar tiende når
dere ikke klart forkynner dette budskapet
innad som utad! Men Gud vil ta tømmene
i sine egne hender, og bruke dem som Han
ser Han kan bruke i denne
avslutningstiden, ikke minst de 11. times
arbeidere som kommer ut fra verden for å
tjene Gud. (Matt. 20,1-15).Vi leser om dem:
«I den ellevte time vil Herren kalle en stor
gruppe ut av verden for å tjene Ham. Det
vil da være omvendte forkynnere. De som
har hatt privilegier og muligheter til å
bli forstandige med henhold til
Sannheten og som likevel fortsetter å
motarbeide det arbeidet som Gud vil ha
fullført, vil bli renset ut, for Gud
anerkjenner ikke en tjeneste hvor
interessene er delte.» – Ellen G- White.
Manuscript, side 64 (1898).
«Guds segl vil aldri bli plassert på pannen
til en uren mann eller kvinne. Det vil aldri
plasseres på pannen til den ambisiøse,
verdsligsinnede mann eller kvinne. Det vil
aldri plasseres på pannen til menn eller
kvinner som har en falsk tunge eller et
svikefullt hjerte. Alle som mottar Guds
segl må stå framfor Gud uten flekk og lyte
– kandidater for himmelen.» - Ellen G.
White, Testimonies, 5. bind, s. 216.
«Den religion som gjør synd til en lettvint
sak, som framholder Guds kjærlighet til
synderen helt uavhengig av hans
handlinger, som bare oppmuntrer synderen
til å tro at Gud vil ta imot ham samtidig
som han fortsetter med det som han godt
vet er synd, er nettopp det noen av de som
hevder at de forkynner Sannheten for
denne tiden framholder. Sannheten holdes
adskilt fra livet, og det er grunn til at den
ikke har noen kraft til å overbevise og

omvende sjeler.» – Ellen G. White,
Testimonies, 5. bind, s. 540.
«Når Han kommer, så kommer Han ikke
for å rense oss fra våre synder, fjerne
defektene i vår karakter eller for å helbrede
skrøpelighetene i vårt temperament og
våre tilbøyeligheter. Hvis dette i det hele
tatt skal bli utvirket i oss, må dette arbeidet
være fullført før den tid (gjenkomsten).» Ellen G. White, Councel on Health, side 44.
«Ikke én av oss vil noensinne motta Guds
segl så lenge vår karakter har en eneste
flekk eller rynke. Det er overlatt til oss å
rette på manglene i vår karakter og rense
sjelens tempel for hver eneste urenhet (ved
Kristi kraft i oss).» - Ellen G. White,
Testimonies, bind 5, side 214.
«Helliggjørelse betyr fullkommen
kjærlighet, fullkommen lydighet,
fullstendig tilpasning til (i samsvar med)
Guds vilje. Hvis våre liv er i samsvar med
Kristi liv gjennom helliggjørelsen av vårt
sinn, vår sjel og vår kropp, vil vårt
eksempel ha en kraftig innflytelse på
verden. Vi kommer aldri gjennom portene
i Guds stad før vi bringer til
fullkommenhet en Kristus-lik karakter.
Hvis vi med tillit til Gud strever for
helliggjørelse, så skal vi få den.» – Ellen
G. White, Upward Look, s. 99.
Tror du på dette?
«Den gang Elias ble sendt med et budskap
fra Gud til folket, tok de ikke hensyn til
advarselen. De mente han var unødvendig
streng. De mente til og med at han hadde
mistet forstanden, fordi han hadde erklært
dem, Guds folk, å være syndere. Satan og
hans hærskarer har alltid samlet seg mot
de som bringer advarselsbudskap og som
refser synder. Den uomvendte vil også

forene seg med sjelefienden for å gjøre
arbeidet så vanskelig som mulig for Guds
trofaste tjenere.» - Ellen G. White,
Testimonies for the church, vol. 3, s. 261.
«Det er synder i menigheten som Gud
hater, men de blir nesten ikke berørt av
frykt for å skape fiendskap. I menigheten
har det oppstått motstand mot de klare
vitnesbyrd. Noen vil ikke tåle det. De
ønsker at det skal tales behagelige ting til
dem, og dersom individuelle feil blir
berørt, så klager de over strenghet, og tar
parti med de som gjør urett... De er rede
til å se med mistanke og tvil på de som
fremholder det klare vitnesbyrd... når
menigheten går bort fra Gud. De forakter
de klare vitnesbyrd og klager på strenghet
og hardhet. Det er et trist bevis på
menighetens lunkne tilstand.» – Ellen G.
White, Spiritual Gift, side 283-284.
«Forløperen for Kristi første komme var en
svært klar-talende mann. Han refset synd og
kalte ting ved sitt rette navn. Han la øksen
ved roten av treet. I disse farefulle tider, like
før Kristi kommer for annen gang, vil Guds
trofaste forkynnere måtte forkynne et enda
mer direkte vitnesbyrd enn det Døperen
Johannes frembar.» – Ellen G. White,
Testimonies for the church, vol. 1, side 321.
Når vi har sagt JA til Jesus, og Den Hellige
Ånd har kommet inn i vårt liv, da vil vi få
den kraften vi trenger til å leve i harmoni
med Guds vilje! Må Herren få Sin vilje med
oss, med deg og meg!
Med vennlig hilsen
Abel & Bente Struksnæs
Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge
www.endtime.net
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Fremad, oppad, går vi mot
vårt himmelhjem,
med glede frem vi iler.
Jesus er i spissen
mens vi vandrer frem,
mot målet nå vi stiler,
mens vi synger freidig og glad!
Refreng: Jesus, Jesus, hver dag er vår sang,
Han oss følger på vår pilgrimsgang, Han oss
alltid leder, Han vår vei omfreder. til vi når
vårt skjønne himmelhjem.
Kjære Jesus, vi deg hører til,
synge om din kjærlighet vi vil,
under korsets banner frem vi går
inntil på himlens strand vi står.

