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Vår Ånds Vitne.
Pastor Brian Kocourek.
27. februar 2010.
Jeg ønsker i kveld å lese fra bror Branhams tale: Det Talte Ord Er den opprinnelige
Sæd. Vi begynner fra paragraf 155.
155. Du kan si: "Broder Branham, vent litt. Pris skje Gud! Jeg har sett at de helbredet de
syke.” Jo visst, det har jeg også. Jeg har sett at de talte i tunger. Jo, det har jeg også.
Men jeg har aldri trodd, og ingen kan bevise det ved Guds Ord, at tungetalen er et bevis
på å ha mottatt den Hellige Ånd. La noen komme og bevise det. Jeg har hele tiden
utfordret til det. Jeg tror på tungetalen, helt sikkert, men jeg har sett djevler som talte i
tunger, hekser og hekse mestre som talte i tunger og tydet det, mens de fornektet Jesus
Kristus. Jeg har sett menn som talte i tunger, og så levde de med en annen manns hustru.
Mens han så meg rett i ansiktet kom det et syn, da vinket jeg ham til sides og vitnet for
ham om det. Og så mener du at slikt er av Den Hellige Ånd?
156. Dere vil vel si: "Men, broder Branham, tror du ikke at den Hellige Ånd taler i
tunger?" Ja visst. Men gi det Ord prøven. Se, Jannes og Jambres gjorde også mirakler.
Gjorde de ikke? Da Moses dro til Egypt, kunne disse to hekser, Jannes og Jambres, to
djevler, utføre alt som Moses gjorde som tegn. Moses sa: "Mygg!" Da sa de også:
"Mygg!" Moses sa: "Legg staven på jorden" Da sa de også: "legg staven på jorden!" En
slange - En slange. Det er sant. De kunne gjøre mirakler. Bibelen sier at djevler ville
reise seg i de siste dager og gjøre mirakler, at de vill forføre folket. Det er temmelig
hardt broder, men du må vite sannheten.
Hva Pinsevenner leter etter er et eller annet bevis eller et vitnesbyrd for at de er blitt døpt
i Den Hellige Ånd og faktisk er sønner og døtre av Gud. Dette er ikke et dårlig motiv
fordi samtlige søker etter en eller annet form for bevis i sitt liv som forteller dem om de
er fult med den Hellige Ånd eller ikke. Derfor bestemte Pinsevenner seg for tungetaler,
fordi når alt kommer til stykke, talte de troende i tunger. I dag har de tatt denne tanken og
føyet sine egne tanker til dette faktum, og de lærer at selve beviset for å ha Den Hellige
Ånd er å tale i et ukjent språk. Men det som hente på Pinsen er i motsetning til det de
lærer. De talte ikke i et ukjent språk. Den sanne mirakel på Pinsen var at alle hørte
apostlene tale i sitt eget språk.
Apg 2,1-12 Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt
sinn. 2 Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og
den fylte hele huset der de satt. 3 Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de
satte seg på hver enkelt av dem. 4 Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å
tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. 5 I Jerusalem bodde det jøder,
gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. 6 Da denne lyden hørtes, kom
folkemengden sammen og ble forvirret, fordi hver og en hørte dem tale på sitt eget språk.
7 Da ble de alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre: «Se, er ikke alle disse som
taler, galileere? 8 Og hvordan kan det ha seg at vi hører, enhver av oss på vårt eget
språk, det som vi ble født inn i? 9 Partere og medere og elamitter, de som bor i
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Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontos og Asia, 10 Frygia og Pamfylia,
Egypt og de deler av Libya som grenser til Kyréne, besøkende fra Rom, både jøder og
proselytter, 11 kretere og arabere, vi hører dem tale på våre egne språk om Guds
underfulle gjerninger.» 12 Slik ble de alle både forundret og i villrede, og de sa til
hverandre: «Hva kan da dette bety?»
Dere ser da at det fantes et vitne den dagen om at Den hellige Ånd falt på de troende, og
det var slik at alle som hørte dem kunne forstå det de sa i sitt eget språk.
Apostel Paulus omtalte Vitnesbyrdet angående Guds Ånd i:
Rom 8,13-19 For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden
døder legemets gjerninger, skal dere leve. 14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd,
de er Guds barn. 15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn
i frykt, men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!» 16 Ånden Selv
vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds
arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli
herliggjort sammen med Ham. 18 For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende
tid er for ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på
oss. 19 For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds
barn.
Legg nå merke til at det er slik: ”Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn.”
Bror Branham sa: Det betyr ikke at du er født på nytt bare fordi du er døpt på rett vis. Du
må bli døpt med Den Hellige Ånd.
Guds Tilveiebrakte Vei For Tilbedelse. 25.04.65.
P 40. La oss se hva Bibelen sier om dette. Vi leser det i Korinterne kapittel 12. her sier
Bibelen: ”I Én Ånd er vi døpt i ett Legemer.” Vi blir døpt i Jesus Kristi Legeme ved én
Hellige Ånd. Vi blir ikke ristet in i det, vi blir ikke føyt sammen, vi blir ikke døpt inn i det
med vann. Vi blir døpt med Den Hellige Ånd inn i Legemet av Jesus Kristus. Hvor lenge
varer dette når du engang er kommet ditt? Helt til du oppfører deg dårlig? Det står i: Ef
4,30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Ham som dere ble beseglet med til
forløsningens dag. Krangel med Gud ikke meg. Det er dette Bibelen forteller oss. Du er
forseglet til forløsningens dag. Helt til den dag Jesus kommer for å hente deg. Tenk på
det?
Guds Tilveiebrakte Vei For Tilbedelse. 25.04.65.
P 70. Ser dere? Dere kan ikke dø, dere er gjort levende. Å, du og du, om Menigheten
kunne se det, det er ikke det dere skal bli, dere er det allerede. Det er satan som forsøker
å røve det fra dere ved å si: ”Vel, jeg skal si deg at jeg tilhører denne menighet.” Jeg
bryr meg ikke hva du tilhører. Du er nødt til å bli født på nytt, vekket til nytt liv, døpt
med Den Hellige Ånd in i Jesus Kristus, gjort levende til hvert eneste Ord. Din Ånd i
deg understreker hvert eneste Guds Ord med en ”Amen.” Ånden bare rister på hode når
det er utenom Ordet. Frigjør deg fra den ånd. Det er ikke Guds Ånd som vil diskutere
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Guds Ord. Det holder seg til Guds Ord. Det ikke bare tror Det, men Det gjør Det
levende. Det manifesterer Guds Ord. Ja og amen.

Legg nå merke til at han sier her: “Du er allerede” Hva betyr så dette? La meg si dette: ”I
forrige uke kom jeg med en kunngjøring som sa følgende; om dere ikke hørte etter, da
kunne det være slikt at dere ikke hadde forstått det som jeg forsøkte å si. Jeg sa at det var
ikke deres handlinger som var forutbestemt, det er personen som er det. Jeg vet at
handlingsmåte av noen personer ser ut som om de er forutbestemt, og det er korrekt. Men
det er personen som Gud har forutbestemt. Han har et bilde av deg i Sitt Sin, og han har
bestemt at du skal bli likt dette bilde. Men du begynner her og Han har bestemt at du skal
ende opp der. Du skjønner at det er ved forutviten at Han var klar over dette, og planla
ditt bestemmelses sted, som er her. I begynnelsen, i Hans Sinn, kjente Han deg og
forutbestemte deg til å være i en vis forfatning og tilstand. Det betyr: Guds Sønner inn i
billede av den først fødte Sønn ikke sant?
Nå videre, dere er her nå og ikke der, men allikevel er dere på vei dit. I følge Salme 1:6:
For Herren kjenner de rettferdiges vei. Dette betyr at Gud er en aktiv deltaker på vår vei,
når vi er i vanskeligheter. Han er der for å være din beskytter og vern. Når dere er i behov
er han der som deres Jehova Jireh, din forsørger. Når du er syk er Han der som Deres
helbreder. Skjønner? Han har bestemt at dere skulle innta en vis funksjon i familien og
hvert eneste skritt på veien er Han der. Dette betyr ikke at Han presser deg gjennom et rør
og sier da: ”Velsignet er han som seirer.” På ingen måte, men Han er der for å forsikre
deg at du ikke skader deg selv for mye.
Han sa, om du har et annet sinn, da vil Han åpenbare det til deg. Dette betyr da at Han er
til stede som den lille beroligende stemme som viser og leder deg om du bare gir Ham
anledning. Men Han velger ikke for deg, Han overlater valget til deg. Om jeg er her nå i
denne tilstand men er forutbestemt til denne situasjon, da så Han meg der før verdens
grunnvoll ble lagt, og da vet jeg at jeg kommer ditt. Jeg vet ikke hva jeg kommer til å
foreta meg på veien dit hen, men jeg vet Hvem som vet det, og jeg vet at Han plasserer de
ting foran meg som er nødvendig for meg til å ta den rette beslutning.
Det er som med curling, dere vet denne Olympiske vinter sport. De sender en stein over
isen mot et mål, og da går to menn foran denne steinen for å preparere veien. De børste
både her og der og på den måten de børster isen får disse menn steinen til å gå til høyre
eller venstre, de leder denne steinen til dens endelige destinasjon. Og slik er det også med
en mann som velger sin vei men det er Herren som dirigerer hans skritt.

Sal 17,5 Bevar mine skritt i Dine spor, så mitt fotfeste ikke skal gli ut.
Ordsp 15,19 Den lates vei er som en tornehekk, men de oppriktiges vei er en hovedvei.
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Ordsp 10,3 Herren lar ikke den rettferdige sjel sulte, men Han avviser de ugudeliges
begjær.
Sal 1,6 For Herren kjenner (Er ”yada” som betyr overvåker.) de rettferdiges vei, men de
ugudeliges vei fører til fortapelse. (Er ”aw-bad” som betyr at han er overlatt til seg selv.)
Da må vi spørre oss selv: ”Hvordan vet vi da om vi er blitt født på nytt av Guds Ånd?”
Hvilken mulighet har vi da til å være sikker på at vi virkelig er blitt født på nytt? Hva er
vår bevis eller vår bekreftelse eller vitne om at vi er født på nytt og er blitt døpt med den
hellige Ånd? Og da må vi spørre oss selv dette spørsmål. Hvilken vitne gir oss denne
bekreftelse at vi virkelig er blitt født på nytt? Da ønsker jeg å si: ”Først og fremst vet vi
at Den Hellige Ånd er en pant på vår arv. Vi finner det i Efeserne 1:13-14. Og for det
andre vet vi at Åndens Dåp er vår Herlighetens håp eller den innstendig forventning om
at Guds Sinn kommer inn og overtar vårt sinn, Vi finner det i: Kol 1,27 For dem ville
Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er i denne hemmeligheten blant
hedningene, det er Kristus i dere, håpet om herligheten.
Og i: 2 Tess 1,10 når Han kommer på den Dagen, for å bli herliggjort i Sine hellige og
med undring bli hyllet blant alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd blant dere ble trodd.
Og videre i: 1 Johannes 2:19-21. Her sier Johannes: ”Vi har en salvelse som gjør at vi
forstår alle ting.” Og legg merke til dette, når vi mottar denne salvelse i vårt sinn og vår
sjel, da blir vi levendegjort til Guds Ord slik som Johannes sier det. Vi vet alt. Og dette er
nøyaktig det som Br. Branham sa: ”Ordet for denne tid blir opplyst for oss.”

Guds eneste tilveiebrakte plass til tilbedelse. 28.11.65.
P 114. Ser dere Hvem døren er? Hvor plasserte Gud Hans Navn? I Jesus. Hvordan
kommer du inn ditt? Ved å bli døpt in i det. Hvordan? Vann? Ved Ånden; én Herre, én
Tro, én dåp, og det er dåpen med Den Hellige Ånd. Vanndåpen fører deg kun inn i en
felleskap med mennesker, at de ser at du anerkjente og aksepterte Kristus. Det er
sannheten. Men det er Åndens dåp. Jeg kan utrope Jesu Navnet over deg og døpe deg;
men det gjør det ikke til en åndsdåp. Men når engang Denne Hellige Ånds absolutte
uforfalskede Ord kommer inn i deg, Ordet Jesus, da bror, da er ikke Budskapet lenger
en hemmelighet for deg, du kjenner Det bror, det er altsammen opplyst for deg.
For det tredje vet vi at vi i sannheten ser etter en fødsel, en reell fødsel til et sann Liv
som kommer fram til eksistens slik som vi ser det i: Kol 3,1-4 Hvis dere da altså ble
oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre
hånd. 2 Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden.
3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 4 Når Kristus, vårt liv,
åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet.
Gal 2,20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus
lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som
elsket meg og gav Seg Selv for meg.
Ef 2,1 Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder,
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Og ifølge i Peter 1:23 kommer det ved Ordet. 1 Pet 1,23 dere som er gjenfødt, ikke
av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord som lever og blir til evig tid.
Her ser vi at det finnes faktisk to forskjellige typer av å være født på nytt. Én som er den
dominasjonele form av å være født på nytt av forgjengelig sæd eller ord og den andre er
Guds Tilveiebrakte Vei for å bli født på nytt igjen ved Guds Ord som er uforgjengelig i
sin natur. Legg nå merke til at det handler om sæd og Ord, og dersom denne
uforgjengelige sæd er Guds Ord da må denne andre sæden være et annerledes type ord
eller et avvikende ord. Da Menneskesønnen gikk fram og sådde God Sæd eller God Ord,
da vet vi at det er Guds Ord siden Jesus sa at vi ikke skulle kalle et menneske for god
men bare Gud. Og denne sæden ble kalt for God Sæd og da må det være Guds Sæd som
er Guds Ord som er en bærer av Gud Liv. Denne mannen i svarte klær, og vi vet at det er
djevelen, følgte etter og sådde dårlig sæd eller et dårlig ord, og nå ser vi at begge sæd
vokser opp sammen inntil innhøstnings tid.
Nå mens vi er klar over at dette nye liv eller denne nye fødsel kommer gjennom Guds
Ord da må vi spørre oss selv: ”Hvilken vitne har vi som bevitner at vi er sannelig født
på nytt.?” Vi leser fra:
Joh 8,12-19 Da talte Jesus på nytt til dem og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger
Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» 13 Da sa fariseerne til Ham: «Du
vitner om Deg Selv. Ditt vitnesbyrd er ikke sant.» 14 Jesus svarte og sa til dem: «Selv om
Jeg vitner om Meg Selv, er Mitt vitnesbyrd sant, for Jeg vet hvor Jeg kommer fra og hvor
Jeg går. Men dere vet ikke hvor Jeg kommer fra og hvor Jeg går. 15 Dere dømmer etter
kjødet. Jeg dømmer ingen. 16 Men likevel, om Jeg dømmer, er Min dom sann. For Jeg er
ikke alene om den, men Jeg er sammen med Faderen som sendte Meg. 17 Det står også
skrevet i loven deres at to menneskers vitnesbyrd er sant. 18 Jeg er Den som vitner om
Meg Selv, og Faderen som sendte Meg, vitner om Meg.» 19 Da sa de til Ham: «Hvor er
Din Far?» Jesus svarte: «Dere kjenner verken Meg eller Min Far. Hvis dere hadde kjent
Meg, hadde dere også kjent Min Far.»
Her ser vi at Jesus forteller oss at ved to eller tre vitner står en ting fast. Om vi leser
Johannes 5:30-32 ser vi, at vi ikke kan være vårt egen vitne, fordi vår vitnesbyrd ikke
teller uten en annens vitnesbyrd.
Joh 5,30-32 Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg Selv. Etter det Jeg hører, dømmer Jeg. Og
Min dom er rettferdig, for Jeg søker ikke Min Egen vilje, men Faderens vilje, Han som
har sendt Meg. 31 Dersom Jeg vitner om Meg Selv, er Mitt vitnesbyrd ikke sant. 32 Det
er en annen som vitner om Meg, og Jeg vet at det vitnesbyrdet Han vitner om Meg, er
sant.
Da ser vi at det ikke bare er en sak om at du har et bra samvittighet angående denne sak,
eller en god vitne for deg selv, fordi alle trossamfunn som lærer denne nye fødsel ser på
sin egen erfaring og til sin egen samvittighet for å fortelle dem om de har dette eller ikke.
Jesus Selv sa: ”Du kan ikke gå etter dine egne ord eller ditt egen vitnesbyrd.” La oss
se det i øyene, om dette var sant da skulle alle de som påstår at de har det, da ville det
være basert på sitt eget vitnesbyrd. Og som Bror Branham sa det: “Det gjør det ikke til
sannhet bare fordi de sier det.” Og Jesus sa: ”Gud er Min Vitne.”
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Legg merke til hva Jesus svarte fariseerne i:
Joh 10,25 Jesus svarte dem: «Jeg har sagt det til dere, men dere tror ikke. De
gjerningene Jeg gjør i Min Fars navn, de vitner om Meg.
Apg 15,8 Og Gud som kjenner hjertet, gav dem vitnesbyrd* ved å gi dem Den Hellige
Ånd, slik som Han gjorde med oss.
Jesus Selv sa at vi måtte ha en vitne utenom oss selv. Deretter sier Han: ”Gud var Hans
Vitne.” Da sier Han at Gud, gjennom Hans stadfestelse, var en Vitne. Da ser vi at de Ord
som vi serverer må være det manifesterte Ord for vår tid og det må ha vært stadfestet, og
da blir denne stadfestelse vårt vitne. Det går alt sammen ut på dette: (Siterer fra Bror
Branham)
Når vi er blitt døpt med Den Hellige Ånd da blir Ordet levende for oss og det blir alt
sammen opplyst.
Guds eneste tilveiebrakte plass til tilbedelse. 28.11.65.
P 114. Når Den Hellige Ånd engang virkelig … det uforfalskede Ord kommer inn i deg
(Ordet Jesus) og da bror er Budskapet ingen hemmelighet for deg; du vet Det bror, det er
alt sammen opplyst foran deg.
Hebr 11,4 Ved tro bar Abel fram for Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram. Ved den
fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig, idet Gud selv vitnet om gavene hans. Og
ved den taler han ennå, selv om han er død.
Vi ser da at Hans Tro som er en åpenbaring ble Hans vitne, fordi det er bare vår Far som
kan gi oss en åpenbaring men det må komme gjennom den rette kanal som er Hans
profet.
Jeg håper da at du kan se hva denne vitne er og vi skal se hvordan alle andre fortsetter å
se etter et vitne, noe de kan identifisere seg med, i den hensikt å bringe bekreftelse til
dem. Men i sin egen menneskelige forsøk forlater de Lyset for denne time for å gå tilbake
til det som er populær og det som allerede er bevist som et vitne for mange, mange år
siden. Men la meg forsikre dere en ting: vitne av en annen tidsalder enn vår tidsalder
er ikke det samme vitne, unntatt om du går tilbake til begynnelsen, til Alfa tidsperioden
som nå er blitt til Omega tidsperioden. Og allikevel er det ikke fruktene fra alfa
tidsalderen vi ser etter men vi ser etter sæden som ble plantet i Alfa tidsalderen og som
kommer fram nå i Omega tidsalderen. ·
Jeg håper og stoler på at det som var sådd av Menneske Sønnen virkelig frambringer
frukter i deres liv som identifiserer hvor livet kommer fra ved å gjenspeile det samme liv
som var i det originale Sæd.
La oss bøye våre hoder i bønn.
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