
1 MOSEBOK 1:3 

LYSET ER GUDS SØNNS FØDSEL 
 
53-0729 Spørsmål Og Svar Om 1. Mosebok 28. Nå, legg merke til dette. 
Da, etter en stund begynner jeg å se et lite hellig Lys som begynner å 
bli formet, som en liten halo, eller noe slikt. Du kunne bare se det gjennom 
åndelige øyne.  
29. Men se nå, mens vi ser på det, hele menigheten nå. Vi står på et stort 
gelender, og vi ser på hva Gud gjør. Og vi vil komme rett ned til dette 
spørsmålet her, og dere vil se hvordan Han bringer det inn.  
30. Nå, ingen har sett Gud. Og nå, den neste tingen som vi begynner å 
se, ved overnaturlige øyne som ser, da ser vi et lite hvitt Lys som blir 
formet der ute. Hva er det? Dette ble, av bibellesere, kalt "Logos", eller 
"den salvede", eller "salvelsen", eller - som jeg skulle til å si: Denne delen 
av Gud begynner å utvikle seg inn i noe, slik at mennesker kunne ha 
en slags ide om hva Det var. Det var et lite, et lite Lys som beveget 
seg. Han ... Det var Guds Ord.  
31. Nå, Gud ga selv en fødsel til denne Sønnen, som var til før det 
endog var et atom der, eller luft, for å lage et atom. Det var ... Jesus sa: 
"Herliggjør Meg, Far, med den herlighet som vi hadde før verdens 
grunnleggelse." Ser dere, langt tilbake over der. 
 
Legg merke til at broder Branham knytter det Lyset til å gi en fødsel av en 
Sønn, til Seg Selv. Kan ikke få det noe klarere enn det. 
 
53-0403 Syndens Grusomhet 39. La oss gå hundre millioner år tilbake, før 
det fantes en jordklode, før det til og med fantes en stjerne eller noe som 
helst. Og der kan du ikke se noen ting, annet enn et tomt verdensrom. Og 
hele dette verdensrommet var Gud. I begynnelsen skapte Gud. 
40 Og nå, vi skal se på at et lite hvitt lys som kommer inn i eksistens. 
Vi vil kalle det en halo. Og det var Guds Sønn, Logos som gikk ut av Gud, i 
begynnelsen. 
 
Ja vel. Altså, når tid var begynnelsen? I begynnelsen ... Gud ... 1. Mosebok 
1:1 
 
Legg merke til at han også sier dette, og han knytter det sammen med 1. 
Mosebok 1, i begynnelsen, slik også i dette neste sitatet. 



 
50-0815 Holdning og Hvem Er Gud? 16. Så, aller først var Han Gud, 
Jehova. Og ut fra Ham ... La oss bare forestille oss nå, som et lite drama, 
slik at dere kan få tak i det. La oss se det som kommer ut av 
verdensrommet, hvor det ikke er noen ting. La oss gjøre det til et lite 
hvitt Lys, som et mystisk Lys, som en Halo. Og det var Logos som 
gikk ut fra Gud i begynnelsen. Det var Guds Sønn som kom ut fra 
Faderens favn. Det var det som var i begynnelsen, det var Ordet. Og 
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og bodde 
iblant oss. I begynnelsen var Gud. Og deretter, ut fra Gud, kom Logos, 
en del av Gud, som gikk ut av Gud. 
La oss legge merke til dette. Nå, jeg er nødt til å sette frem dette, før jeg går 
tilbake til det, akkurat som et lite bildedrama her for dere, et øyeblikk, for å 
få frem et poeng til dere, Hvem ... Hva som er i vår midte i kveld.  
 
Nå, i dette neste avsnittet taler han om Guds Sønn som kommer frem. Og 
deretter, etter dette, kom s.o.l.e.n. solen inn i eksistens. Altså, denne 
sønnen var der, før solen. Og det lyset i 1. Mosebok 1:3, kom lenge før 1. 
Mosebok 1:14-19, hvor solen ble skapt, på den fjerde dagen. 
 
17 Og der inne ... Dette er akkurat som et barn som leker foran døren. 
Det var Guds Sønn, Logos. Og jeg kan se Ham der ute. Og Han talte og 
sa: "Bli lys." Og det var ingenting der. Men det var noe som skjedde, og et 
atom svingte seg der, det begynner å virvle rundt på denne måten. 
Solen begynner å komme inn i eksistens, fordi Han sa: "Bli..." Der er 
autoriteten. Hvor skapte Han det fra? Jeg vet ikke. Det var ingenting der til 
å skape det fra. Men Han trodde Sitt eget Ord, og det ble lys. Jeg kan se 
en del som flyr ut av den; Det er en meteor. Etter noen millioner år, eller 
hundre milliarder år, hvis du vil se på den, og den sirklet langt ut. Jeg ser 
Ham stå der og følge med på den. Og den faller nedover, inn her. Han 
stopper den, etter at den hadde falt noen millioner år. Og Han lar den 
henge der i en bane. Her er en annen som flyr ut av solen. Den går bort hit 
og blir hengende, Han stopper den der. 
 
18 Hva gjør Han? Skriver Sin første Bibel. Legg merke til at menneskene 
en gang så opp mot himlene. Og Han plasserer alle stjernene i himlene. 
Dyrekretsen, som starter med Jomfruen, og ender opp med Leo, løven. 
Kristi første komme, det annet komme. Kom gjennom Jomfruen, kommer 
på nytt som løven av Juda stamme. Der legger Han frem den første 
Bibelen. Åh, tilbake i de dager, i eldgammel tid, da så de på disse tingene. I 



dag har Han skrevet ut Sin Bibel her. Men Han skrev den i himlene, slik at 
mennesket kunne se opp, og forstå at Jehova, Skaperen, levde der oppe. 
Og så kan jeg se Ham, Han så på det ... Jeg kan se Ham tale til denne 
jordkloden, hengende der som en istapp, uansett hva det var, langt der ute. 
Og Han flyttet den over hit. Jeg kan se dette lille Lyset gå ut. Nå, vi har 
to nå. Faderen, og ut av Faderen kom Lyset, Sønnen. Og jeg kan se at 
det Lyset beveger seg over hit, og trekker jorden nærmere solen for å 
tørke den. Og Han begynne å heve opp vannet, skille fastlandet, 
jorden fra vannet og så videre. Deretter begynner Han å skape. Og Han 
skapte fiskene i havet, plantelivet. Satte frem pattedyrene på åsen. Alt 
sammen så godt ut for Ham. Da sa Han: "La oss skape mennesket i 
vårt eget bilde, etter vår likhet. Stemmer det? Ja vel. Så Han skapte et 
menneske. Gud var Ånd; så dette måtte være et åndsmenneske, skapt 
i Hans bilde. Han satte ham her på jorden for å lede dyrelivet og slikt, slik 
som Den Hellige Ånd skulle lede Menigheten i dag. Det var mennesket. 
 
Legg merke til at i dette siste avsnittet, her taler han om Guds Sønn som 
kommer frem. Og så sier han: Deretter begynner Han å skape. 
 


