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Mesterverket # 40. 
Hva er den Nye fødsel og hva er Dåpen i Den Hellige Ånd.  

31. desember 2005. 
 Av 

Pastor Brian Kocourek. 
 

Jeg ønsker å fortsette vårt studium angående Mesterstykket og fortset-
ter med paragraf 52. 
 
Mesterstykket 050764. 
Jeg tror at det er slaget, som Michelangelo tilførte hans mesterstykke 
Moses, som forderver dette monumentet. Og det var et slag som kuttet 
siden til Hans Mesterverk som fik Bruden til å komme fram. 
b 
Vi alle vet at Br. Branham bruker forbilder her som så mange ganger 
før. Her snakker han om hvordan Gud tok et ribbein fra Adamsside for 
å lage Eva av. Vi kan også se at han snakker her om den andre Adam. 
Hvordan Gud tok fra Hans Sønns side, som igjen var Guds Legeme, 
en menighet som ble født ved et blod vasket offer, da Han hang på 
korset og ble gjennomboret i siden. 
 
Vi vet at Livet er i blodet og blod må til for å få en fødsel. Johannes 
sier i 1 Joh:7 For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og 
Den Hellige Ånd. Og disse tre er Én. 
 
Jeg ønsker at dere legger merke til at han sa: Gud, den Hellige Ånd og 
Ordet er En, men i neste verset sier han 1. Joh 5,8 
8 Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og dis-
se tre samstemmer. 
Hva snakker Johannes om? Han snakker om den nye fødsel. Og Livet, 
kommer gjennom en fødsel. Og for å få til en fødsel må man har: 
vann, blod og deretter kommer livet fram. 
 
1. Joh 5,1-3 Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og 
hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av Ham. 
 2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og 
holder Hans bud.  
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3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er 
ikke tunge å bære. 
 
Johannes snakker om Liv, og ikke bare om et hvilken som helst Liv, 
men han snakker om å bli født ut fra Gud. Det er grunnen til at han 
snakker om Gud Liv, og han sier videre: 
1. Joh 5,4-6 For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og 
dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. 5 Hvem er den 
som seirer over verden, om ikke den, som tror at Jesus er Guds Sønn? 
6 Han er den som kom ved vann og blod - Jesus Kristus. Ikke bare 
med vann, men med vann og blod. Og Ånden er den som vitner, for 
Ånden er sannheten. 
 
Det som Johannes forteller oss her er at en fødsel kommer gjennom 
vann og deretter blod og, deretter vitner ånden om denne fødsel. Når 
vi så har å gjøre med den åndelige fødsel da må der først være vann 
som er dåpen og også vannbadet i ordet. Med andre ord, vannet er 
ordet, som også er Lyset, og dersom dere vandrer i Lyset som Han er i 
Lyset, da renser blodet deg fra all synd. Da kommer blodet, det er 
grunnen til at vi er Guds barn gjennom Blodet. Du har hørt dette ble 
sagt: "blod født sykdom?" Hva er sykdom annet enn en bakterie med 
liv inn i seg. Og hva er noe som lever, som lever ved blodet og ved 
livet som er i blodet annet enn født gjennom blodet fra begynnelsen 
av. 
 
Tidens tegn 13 1163. 
Det er tre ting som utgjør en fødsel. Det første som skjer i et vannlig 
fødsel ... Hør god etter dere voksne; de unge barn kan ikke få tak i det. 
Det første som skjer i et normal fødsel er vann, deretter blod og da 
kommer livet. Skjønner? Det samme gjelder for den nye fødsel; vann 
Blod og Ånd. De elementene som kom fra Hans Legemet er det som 
Hans Legemet er lagt av. Skjønner? Det kom fra Hans Legemet, det er 
den materie som er nødvendig for å lage Hans Brud. Fordi Adams 
brud ble tatt ut av Hans side. Kristi Brud ble tatt fra hans legeme. Og 
da Kristus døde, var der tre elementer som kom fra Hans Legemet. 
vann, Blod, Ånd. Rettferdiggjørelse ved tro, vann; helliggjørelse 
gjennom Blodet; dåpen i Den Hellige Ånd. Dette siste store skrittet må 
bli perfeksjonert, at Den Hellige Ånd må leve helt perfekt i 
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Menigheten, slikt at Hodet og Legemet blir forent. Skjønner? Dette er 
Legemet. Han er Hodet i Legemet. Vi oppdager at Han har lovet at 
dette skulle bli gjort i de siste dager. Vi finner det. 
 
Legg merke til hva Johannes forteller oss i de følgende vers:  
7 For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den 
Hellige Ånd. Og disse tre er En. 
Hva Johannes forteller her er ikke at de er tre, men de er faktisk En. 
Fader, Sønn og Dem Hellige Ånd. 
8 Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og dis-
se tre samstemmer. 
Legg nå merke til at han ikke sier at disse tre er en, men de tre sam-
stemmer eller ender opp i én. Han snakker derfor om Gud Liv, og for 
å være i stand til å ha Gud Liv må det finnes vann, som er rettferdig-
gjørelse ved tro, vi er vasket i vannbadet av Ordet, deretter blod, og vi 
er helliggjort ved Lammets Blod. Og deretter må vi har en Vitne til 
vår and. Vannet blodet og ånden må være samstemt ellers blir det ikke 
en rett fødsel.  
 
Og Johannes snakker om dette samsvar i En, og Han kaller det Vitne 
til vår ånd. 
1 Joh 5,9-18 Hvis vi tar imot vitnesbyrdet fra mennesker, er Guds vit-
nesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, det som Han har vitnet 
om Sin Sønn. 
10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som 
ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd 
det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin Sønn. 
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet 
er i Hans Sønn. 
12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har 
ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns 
navn, for at dere skal vite at dere har evig liv, og for at dere skal fort-
sette å tro på Guds Sønns navn. 
14 Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe 
etter Hans vilje, så hører Han på oss. 15 Og hvis vi vet at Han hører 
oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de 
bønnene vi har bedt til Ham. 
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16 Hvis noen ser sin bror falle i en synd som ikke er til døden, skal 
han be, og Han skal gi ham liv, om han er blant dem som, faller i synd 
som ikke er til døden. Det finnes synd som fører til døden. Jeg sier 
ikke at han skal be for den. 
17 All urettferdighet er synd, og det finnes synd som ikke er til døden. 
18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke. (Det betyr at 
han ikke setter i gang synd. Du synder ikke ut av vane, fordi dette ikke 
er din natur lengre å ønske syndefulle ting, eller ønsker å fortsette å 
synde, fordi dette er vantro.)  
Men den som er født av Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham 
ikke. 
19 Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. 
20 Vi vet at Guds Sønn er kommet og har gitt oss forstand, for at vi 
skal kjenne Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i Hans Sønn, Jesus 
Kristus. Han er Den Sanne Gud og det evige livet. 
21 Dere barn! Hold dere borte fra avgudene! Amen. 
 
Johannes forteller oss her at vi sannelig har en forståelse om slekts 
forhold mellom Jesus og Faderen, da har vi samme forhold mellom 
Jesus som vår Bror og Gud vår Far. 
 
Innflytelse av en annen. 13 10 62. 
De sa til meg: "Br. Branham, jeg forstår at du er en Jesus alene?" Jeg 
sa. "Du har misforstått. Jeg er ikke en Jesus alene " Han sa. ”Vel, du 
døper i Jesus Navn." Jeg sa: "Det betyr ikke at jeg er en Jesus Alene." 
Jeg sa: "Jesus alene læren er at de gjenfødes i dåpen. Jeg tror ikke på 
det. Jeg tror ikke at akkurat så snart du er døpt i Jesus navn tilgis dine 
synder. Jeg tror Peter sa: "Bekjenn først. Vend om, du bommet. Gå 
tilbake.” Bekjenn først og vis verden at du er blitt døpt. Jeg tror det. 
Jeg tror ikke på å være født på ny er den Hellige Ånds Dåp. Det er 
ikke Den Hellige Ånds Dåp; det er å bli født på ny igjen. Vi blir født 
på ny ved Blodet. Blodcellen kommer fra mannen, jeg mener liv cellen 
kommer fra Blodet. Du blir døpt inn i Legemet av Den Hellige Ånd, 
men du blir født ved Blodet. Så avgjort. Du fødes ved Blodet, fra din 
Far. Jeg ble født på ny ved Blodet fra Min Far, og ved vår Far Jesus 
Kristus. Ja min herre. Men, ser du, så tror vi ikke på noe slikt. Fordi 
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vi døper i Jesus Kristi Navn gjør ikke det oss til "Jesus Alene.” Ikke i 
det hele tatt. Nei, dere. 
 
Her ser vi at Br. Branham forteller oss at den nye fødsel og dåpen i 
ånden ikke er det samme. Men allikevel ser vi i boken om de syv 
menighets tider: 
Kapittel 4- Side 135.  
Han sier: "Hva er Den Hellige Ånds Dåp? Det er Ånden som døper 
deg in i Jesus Kristi Legemet. Det er den nye fødsel. Det er Guds Ånd 
som kommer inn og fyller deg etter at du har omvendt deg, (etter å ha 
hørt Hans Ord,) og er blitt døpt i vann som et svar på en god 
samvittighet mot Gud. 
 
Nå leser vi om disse to forskjellige uttalelser. Og det ser ut som om 
Br. Branham sa de motsatte tingen om dåpen i ånden og den nye fød-
sel. I en tale sier han at det ikke er det samme, og deretter ser det ut 
som om det er det samme. Men det er ikke det han sier her. La os gra-
ve dypere in i det han sier for å forstå det bedre. 
 
Legg merke til budskapet: Posisjonen i Kristus 220560. 
Her sier Br. Branham: "Gud gav Hans Barn den nye fødsel ved då-
pen med den Hellige Ånd." Legg merke til at han ikke sier at den nye 
fødsel er dåpen i Den Hellige Ånd, men at dåpen med Den Hellige 
Ånd leder til den nye fødsel. Denne dåpen er Guds Kraft på selve per-
sonen. Men hva om denne personen som Den Hellige Ånd kommer på 
ikke har Guds Sæd? Hva da? Bror Branham sier at du kan har vært 
døpt med den Helleige Ånd hver time i ditt liv og allikevel gå fortapt. 
 
Lederskap 071265. 
Du kan ikke blande det nå. Du er enten for Gud eller imot Gud, og det 
ytre forteller nøyaktig hva som er på innsiden. Skjønner? Mange av 
dere tror: "Jeg har dåpen med Den Hellige Ånd, jeg går hjem til 
Himmelen. "Dette betyr ingenting, det betyr sletts ikke at du går til 
Himmelen. Nei og atter nei. Du kan ha dåpen i den Hellige Ånd hele 
ditt liv og allikevel gå fortapt og gå til helvete. Bibelen sier det. 
Skjønner? Det er sannheten. 
 
 



 6

 
Moderne begivenheter gjort klar ved profeti. 06 12 65. 
P:42 Det finnes mange mennesker som ikke kan tro det, til og med 
Åndsfylle mennesker. Jeg gir dere en som kommer til å ta pusten fra 
deg. Dåpen i Den Hellige Ånd betyr ikke at du er inne, ikke i det 
hele tatt, det har ingenting med din sjel å gjøre. Det er dåpen. Skjøn-
ne? Her på innsiden er sjelen, denne må komme fra Gud. Men på ut-
siden har du de fem sanser og fem porter til å kontakte dit jordiske 
hjem med. På innsiden har du en ånd og du har fem porte, fantasi, 
hukommelse etc. fem porter til den ånd. Husk, i denne ånden kan du 
bli døpt med den ekte Guds Ånd og fortsett går fortapt. Det er sjelen 
som lever, som var forutbestemt av Gud. 
Sa ikke Jesus: Matt 7,21-23 Ikke alle som sier til Meg: "Herre, Her-
re" skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske 
Fars vilje. 22 Mange skal si til Meg på den dag. "Herre, Herre, har vi 
ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort 
mange kraftige gjerninger i Ditt navn?" 23 Men da skal Jeg bekjenne 
for dem: "Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver 
med lovløshet!" Mange kommer den dagen. 
Det er grunnen til at vi ikke fokuserer så mye på dåpen i Den Hellige 
Ånd, enn som på den nye fødsel, født på nytt og fult med Den hellige 
Ånd. Jeg mener ikke at vi ikke skal predike om dåpen, fordi jeg gjør 
det nå. Men de legger så my vekt på det i Pinsevenn kretser, og likevel 
blir det nye liv som er innviedd til Gud nesten ikke berørt. Altså må vi 
ha en balanse mellom disse to hendelser. 
 
Om Gud er Ordet og Han sa: "Mine Ord er Ånd," da er det slik at 
desto mer av Hans Ord vi tar imot i våre hjerter desto mer får vi av 
Hans Ånd. Det er grunnen til at det er mulig å være døpt i ånden for 
hver eneste time i ditt liv og allikevel går fortapt. Om ikke din sjel var 
i Gud fra starten av da hjelper det deg ikke hvor mye du er døpt eller 
salvet av Hans Ånd. Det finnes ikke liv i deg, eller om det ikke er or-
dinert til Liv, da hjelper det ikke hvor mye det har kontakt med Liv, 
det kommer aldri til å leve. 
Det er grunnen til at vi leser i Apg 13,48 Og så mange som var be-
stemt til evig liv, kom til tro. 
Apg 13,48 Da hedningene hørte dette, ble de glade og æret Herrens 
ord. Og så mange som var bestemt til evig liv, kom til tro. 
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Om du leser etter en sann bevis at du er forutbestemt til evig liv, da 
finner du det i hva du tror. Om du ikke kan finne denne tro i ditt 
hjerte, da er det usikkert om du er født på nytt. 
 
Menigheten velger loven istedenfor Nåde. 16 03 61. 
P: 24 De forsøker å unngå selve spørsmålet angående den nye fødsel. 
Det er dette som foregår. Vel, menneskene kan ikke tenke på denne 
nye fødsel, dåpen i Den hellige Ånd og så videre. Hvordan kom du 
inn i denne verden i det hele tatt uten en fødsel? Du kan ikke. Det 
finnes ingen muligheter for deg å få det til. Ingen mulighet for deg å 
komme i eksisens og være i stand til å gå rund omkring og forstå uten 
en naturlig fødsel. Stemmer det? Det samme gjelder for den nye 
fødsel. Du vet ingenting om det om du ikke er født på nytt. 
Det blir slikt som med denne mannen som skulle leie inn en god del 
med folk, og som sa: "Jeg har et stort prosjekt som må utføres her." y 
Og da går han så fort som han kan gå til kirkegården. "Hvor hen skal 
du, sjef?" Å, jeg har et stort anleggs prosjekt her, jeg skal dit for å 
hente en del arbeidsfolk som kan få jobb hos meg." "Noen som skal 
hva?" "Hjelpe meg" "Hvor hen skal du da?" Til kirkegården. Det 
finnes navn over hele stedet der borte." Og det er akkurat det, det er, 
bare navn. Det er akkurat det vi blir, en gjeng med pinsevenn navn. 
Stemmer det? Vi trenger mennesker med Liv på innsiden. Du får ikke 
liv på en kirkegård. Du kan tale til dem dag og natt; det finnes 
ingenting som kan røre på seg. (representasjon som kan ta imot. 
Oversetter.) 
 
Så det handler om Liv, Gud gitt Liv. Den nye fødsel frigir dette Gud 
gitt Liv inn i ditt dødelige legemet og gjør det ferdig for udødelighet. 
Men om det ikke finnes representasjon der fra før, da kan du sitte i 
kirken og høre på tale etter tale, Ord på Ord. Og salvelsen som er på 
pastoren, hjelper deg ikke. Denne salvelsen kan falle på din egen ånd, 
men det finnes ingen Liv der nede i din sjel. Og derfor kan regnet falle 
så mye det orker på et fjellet, men dette fjellet kan aldri i livet bære 
frukt. Heller ikke kan dette menneske bære fram den rette Lære som 
er frukten for dets årstid. 
 
Posisjonen i Kristus. 22 05 60. 
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P:40 Vel, de er barn, de er Guds barn. Deres posisjon er i Kristus; de 
blir barn gjennom en fødsel. Og den nye fødsel og selve forandring-
en er Den Hellige Ånd. Du er ikke engang forandret før du får Den 
Hellige Ånd. Det er det Skriften sier. Jesus sa det til Peter. Spør hvem 
du vill; les Skriften. Han ble rettferdiggjort ved troen på Herren Jesus, 
han ble en følgesvenn, en apostel. Jesus gav ham nøkkelen til Konge-
rike. Og Johannes 17:17, Han helliggjorde dem og gav dem kraft, 
sendte dem ut, de kastet ut djevler og slik, og helliggjorde dem. "Hel-
liggjør dem Far, ved Din Sannhet. Dine Ord er Sant. Jeg helliggjør 
Meg Selv på grunn av dem." 
 
Å være omvend betyr at du har forandret fra å være en ting til noe 
annet. Fra dødelighet til udødelighet. Fra å være synder til å være hel-
lig. Fra å være jord bundet til å være bundet til himmelen. 
 
Tegnet 28 1163. 
P: 74. Hva er det? Den Hellige Ånd, Ordet, har blitt levendegjord for 
dere ved den Hellige Ånd, for å stadfeste denne tidsalderen, og at dere 
har gått over fra døden til Live. 
§153. Og nå er dere Hans. Å, fordi Han Er, har vi retten til alt Han 
har kjøpt for oss. Hvert eneste Løfte i Bibelen er ditt. Det tilhører dere 
når dette Tegnet er på dere og Gud har beseglet dere. Nå ønsker vi å 
prøve oss selv et øyeblikk. Nå, det er, når Gud har gitt dere den san-
ne dåpen i den Hellige Ånd, da er Livet til Jesus Kristus inne i dere. 
Sannheten, og en hver teolog vil måtte innrømme det. For meg, er det 
den nye Fødselen. Dere er født på ny av den Hellige And. Og på 
grunn av at Gud har gjort dette, og dere vet at dere ikke er noe god i 
dere selv, og dere aksepterer hva Gud har gjort, besegler Han dere 
deretter inne i Sitt Rike ved den Hellige And. Og alt som Jesus frikjøp-
te og lovet deg i Bibelen, er ditt. Det er din eiendom, for det er betalt 
for. Amen! Livet er mitt, Han betalte for Det. Livet er ditt; Han betalte 
for Det. Helbredelse er mitt; Han betalte for det. Helbredelse er ditt; 
Han betalte for det. Frihet er mitt, Han betalte for det. Himmelen er 
min, Han betalte for det. Han betalte prisen Alt Han kjøpte tilhører 
den mannen som holder Tegnet. Amen! "Legg ditt Tegn på bilen på 
dommens dag, og Jeg skal gå deg forbi.” Amen! Hold den i … Hold 
din bekjennelse i Ordet om at Jesus Kristus har dødd for deg. Og når 
han gjør det, fremviser Han Seg Selv igjennom deg. Amen! Ja.  
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Spørsmål og svar. Hebreerne 2 COD 02 10 57. 
P:26. men forsøker å gjøre det så kort som mulig, og så tydelig som 
jeg kan klare det ... Nei, når du tror i Jesus Kristus, da har du den 
nye fødsel. Når du tror på herren, da mottar du en ny tanke, et nytt 
liv, men det er ikke dåpen med den Hellige Ånd. Skjønner? Du har 
den nye fødsel, når du tror, da har du også evig liv. Når du tror på 
Herren får du nye tanker, ny Liv, men det er ikke dåpen i Den Hellige 
Ånd. Du har fått den nye fødsel, når du tror, du har evig liv. 
Du er omvendt. Men dåpen i Den Hellige Ånd setter deg in i Kristi 
Legeme, under forutsetning at du skal gå i tjeneste. Du blir ikke en 
større Kristen, det setter deg in i legemet av gaver. 1 Kor 12,13 For i 
en Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme - enten vi er jøder eller greke-
re, enten vi er slaver eller frie -, og vi har alle fått en Ånd å drikke. 
Her har vi mange forskjellige gaver i dette legemet. Paulus sier at det 
finnes ni forskjellige åndelige gaver i dette legemet. Du må være døpt 
in i dette legemet for å få tak i disse gavene. De følger med legemet. 
 
Det ser ut som om Br. Branham her taler om salvelsen på den enkelte 
person her, men det er salvelsen på din tjeneste som bringer Guds 
Kraft i dit legemet. 
 
Nedtelling 09 09 62. 
P:23. Dersom en person satser på den tanken om bare å ha rettfer-
diggjørelse, det er alt dere trenger, da tar han feil. Det er nødt til å 
være feil. Og når denne menigheten som tror som mange av Pinse-
venner gjør, at alt du trenger er Den Hellige Ånd, det er alt; "Omvend 
og få Den Hellige Ånd." Det er fortsatt feil, fordi man må ha hellig-
gjørelsen, for å bli renset før Den Ånd kan komme inn. Om du ikke 
gjør det da utelater du Blodet. Skjønner? Og den nye fødsel, slik som 
noen sier at dåpen i Den Hellige Ånd er den nye fødsel. Vel, det er 
feil. Dåpen i Den Hellige Ånd er forskjellig fra den nye fødsel. Den 
nye fødsel er når du blir fød på nyt. Men dåpen med Den hellige 
Ånd er når Kraften kommer inn i dette fødsel for å bli satt i tjeneste. 
Det er riktig. Skjønner? 
 
Skult Liv i Kristus. 10 11 55. 
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P:20. Og det er helt lik med det som utgjør den nye fødsel: vann, blod 
og ånd. Rettferdiggjørelse ved tro, troen på Herren Jesus Kristus, bli 
gjort ren. Helliggjørelse gjennom Blodet, og deretter dåpen i den hel-
lige And, for å sette deg i det aller helligste. Dette utgjør mannen som 
er separert fra Gud og skjuler seg i Kristus. Jeg sier dette med ære-
frykt, det finnes altfor mange av oss som leker i retten nå. Vi overgir 
ikke vårt liv til Kristus for å være gjemt. Åndens frukter beviser det. 
Skjønner dere? Vi kan muligens tenke at vi er det, men ikke for ditt liv 
er i overensstemmelse med det ... Det er beviset. Jesus sa: "Ved deres 
frukter skal dere kjenner dem.” Ikke ved deres trossamfunn, men ved 
deres frukter skal du kjenne dem. 
 
Sæden er ikke arvtager sammen med skolmen. 18 02 65. 
P:22. Vi forstår også at Gud er gjort perfekt i tre. Vel, Gud er perfekt i 
tre. Grace (Nåde) er fem. Sju er fullending slik som verden. Gud er 
gjort perfekt i Far, Sønn, Hellige Ånd. Det er fullkommengjøring av 
Guddommen. alt sammen ~n Gud i tre tilkjennegivelser av tre egen-
skaper av et embete ... eller tre embeter i en Guddom. Vel, det f finnes 
også tre steg av nåde til perfeksjonering av menigheten: rettferdiggjø-
relse, helliggjørelse og dåpen i Den hellige Ånd. Dette består av den 
nye fødsel. Akkurat som en vanlig fødsel er avbildet av det. Det første 
som skjer når en kvinne føder et barn er at vannet kommer, deretter 
blod og så liv. Bibelen sier i 1. Joh 7,5, tror jeg det blir sagt: "Det er 
tre som vitner i himmelen, Fader, Ordet; (som er Sønnen) og den 
hellige And; disse tre er En. Det er tre som vitner på jorden. Ordet --, 
vannet, blodet og ånden --vann, blod og ånd; disse tre samstemmer i 
en." 
 
Spørsmål og svar hebreerne 2 COD 022057. 
P:30 Dåpen i Den hellige Ånd er ikke det samme som den nye fødsel. 
Det ene er en fødsel, det andre er en dåp. Det ene forer til evig Liv, 
det andre gir deg kraft. Det gir kraft inn i dette evige liv, for og virke. 
Får dere tak i det? OK, i orden. 


