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Forrige uke avsluttet vi med å lese fra § 291 i broder Branhams tale,
Avdekkingen av Gud. Denne formiddagen ønsker jeg å begynne med å lese
fra samme sted igjen.
64-0614M Avdekkingen av Gud 291. Og som en kristen, identifiserer jeg
meg med Ham. Amen! Jeg var med Noah da han gikk inn i arken. Jeg var med
Moses da han kom ut av Egypt. Amen! Jeg var Elias på Karmelfjellet. Ja, sir!
Ære være Gud! Jeg var med ham da han gjorde det. Jeg var i sannhet med
Ham, jeg identifiserte meg med Hans død der på Golgata da jeg døde bort fra
tingene av verden, fra meg selv og alle tradisjonene. Jeg identifiserte meg
med Ham. Jeg identifiserte meg med Ham på Påskemorgen da Han stod opp
fra de døde. Jeg identifiserte meg med Ham på Pinsefestens Dag, da Den
Hellige Ånd kom ned som en fremfarende mektig vind. Jeg identifiserte meg
med Ham. Alt Han var, er jeg, alt jeg er, var Han; amen, når vi er døde i
Ham, identifiserer vi oss med Ham. Det Han er, er jeg. Amen!
Nå vil jeg at dere legger merke til hans valg av ord her. Først sier han: "Og som
en kristen, identifiserer jeg meg med Ham." Hvorfor? Fordi det å være kristen,
betyr å være Kristus-lik.
Så sier han: "Jeg identifiserte meg i Hans død." Og hvordan kan det skje? For
å bli identifisert med Ham, må vi være villige til først å dø til vårt selv, akkurat
som Jesus selv måtte dø til Seg selv, for at Gud skulle oppreise Ham.
Kolosserne 3:3 Dere er nemlig døde, og deres liv er skjult sammen med
Kristus i Gud.
Og selvfølgelig, når du er død, da blir du begravet. Og begravelse er den
endelige handlingen som manifesterer en død. Vi er ikke hedninger, slike som
kremerer våre nærmeste når de dør. Kristne og jøder begraver sine døde. Det
er Guds tilveiebrakte måte. Å brenne til aske er et tegn på dom. Og når vi
begraver de døde, da er det som når vi planter et frø i bakken. Vi forventer at
det livet som vi begravde, skal komme opp igjen i et nytt Liv. Og det er nøyaktig
det som apostelen Paulus sa i Romerne 6.

Romerne 6:4 Vi ble altså begravet sammen med Ham gjennom dåpen, inn i
døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens
herlighet, slik skulle også vi vandre i et helt nytt liv.
Og vi har også det løftet, at hvis vi har den samme Guds Ånd som bor i oss, at
den vil gjøre i oss det samme som den gjorde i Jesus, den originale Sæden.
Romerne 8:11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i
dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også gi liv til de
dødelige legemene deres, gjennom dette at Hans Ånd bor inni dere.
Det var det Paulus mente i:
Romerne 8:10 Og dersom Kristus (Guds salvelse) er i dere, er legemet dødt på
grunn av synd, men Ånden er liv, på grunn av rettferdighet.
Og når vi er gravlagt sammen med Ham, da blir vi også oppreist med ham. Det
betyr at vi er blitt identifisert, ikke bare med hans død, og har dødd til vårt selv,
men vi er også identifisert med det livet som var i Ham, og som Han også ble
oppreist i.
Romerne 6:4 Vi ble altså begravet sammen med Ham gjennom dåpen, inn i
døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet,
slik skulle også vi vandre i et helt nytt liv.
Igjen sa Paulus i sitt brev til Kolosserne:
Kolosserne 2:12 etter at dere ble begravet med Ham i dåpen, og i den også ble
oppreist med Ham, ved troen, ved Guds kraft, Han som oppreiste Ham fra de
døde.
Nå går vi tilbake til broder Branhams tale, Avdekkingen av Gud. Etter at han
sa: “Jeg identifiserte meg i Hans død.” Deretter fortsetter han med å si:
Jeg identifiserte meg med Ham på Påskemorgen da Han stod opp fra de
døde. Alt Han var, er jeg, alt jeg er, var Han; amen. Når vi er døde i Ham,
identifiserer vi oss med Ham. Det Han er, er jeg
La oss nå lese fra § 292.
292 Det denne nasjonen er, er jeg. Jeg er stolt over å være det. Jeg er klar for å
bære hennes skam. Jeg er klar for å bære en vanære for å være amerikansk.
Det er riktig. Og jeg er dobbelt det for Jesus Kristus! Alt som Han noen gang
var, er jeg. Jeg liker å identifisere meg med Ham.
293 Apostlene, da de kom tilbake, anså de… de hadde blitt gjort narr av, og kalt

alt mulig, de anså det som en stor ære å bære vanæren for Hans Navn.
294 Jeg er glad i dag for å være en av dem, å være identifisert med Ordet,
som er Kristus. Identifiserer meg med Ham! Når vi blir døpt inn i Ham,
identifiserer vi oss; identifiserer oss i Hans likhet, identifiserer oss med
Hans Ord, som er Ham. Hvis jeg er i Kristus, da er jeg Hans Ord; for Han er
Ordet, og det Han er, er jeg. Amen! Får dere tak i Det? [Forsamlingen sier:
“Amen.”—Red.] Ja vel.
Broder Branham taler om Kristus når han sier: "Alt som Han noen gang var, er
jeg. Jeg liker å identifisere meg med Ham."
Nå, dette ordet identifisere, som han bruker her, det betyr faktisk "å være, eller
å bli det samme som, å gjøre til, å representere til å være, eller å bli
betraktet eller behandlet som det samme, eller identisk med."
Vel, ordbokens definisjon av å være "identifisert", det betyr "å bli identisk
med". Han er den originale Sæden, og derfor er vi avkom fra den Sæden. Det er
nøyaktig det som broder Branham lærte oss i Det Talte Ord er den Originale
Sæd.
62-0318M Det Talte Ord er den Originale Sæd 175. De gjerningene som
Jesus gjorde. (Nå, han refererer til Johannes 14:12 her, så lytt nøye, og han vil
fortelle deg hvorfor Jesus kom med den uttalelsen i Johannes 14:12.) Hvis en
mann har Guds Sæd i seg, sammen med Guds Ånd til å vanne den Sæden,
da vil han gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde, de som ble
manifestert i Jesus. Han er den originale Guds Sæd. Hans død bringer deg
tilbake til den originale Guds Sæd. Og hvis den samme Ånd som var i
Ham, er i deg, (husk at vi nettopp leste det i Romerne 8, hvor Paulus sa at Gud
vil levendegjøre ditt legeme ved den samme Ånden som oppreiste Jesus.
Broder Branham fortsetter:) da vil de samme gjerningene bli manifestert.
Tror dere ikke det? Ja vel, la oss slå opp i Johannes 14:12. Du sier: "Jeg er en
troende, broder Branham. Jeg er virkelig en troende." Greit, jeg skal se om
Jesus ville kalle deg en troende, se om Guds Ord vil kaller deg en...
Sannelig, sannelig, (så absolutt, så absolutt)... sier Jeg dere: Den som tror på
meg, de gjerninger som Jeg gjør, skal han også gjøre; og større gjerninger
enn disse skal han gjøre; for jeg går til Faderen.
177. Hva er det? (Legg merke til at han nettopp hadde lest Johannes 14:12.
Så når han sier: Hva er det? Da refererer han til Johannes 14:12. Så han spør:
Hva er Johannes 14:12? Og han gir deg svaret.) Den samme sæden. Kan ikke

beholde... Hvordan kan du plante hvete her og hvete her og si: "Jeg skal få
agurker her og hvete her?" Du kan ikke gjøre det. Den eneste måten du kan få
agurker på, er å plante agurker. Hvis du lager en krysning av det, da vil det ikke
være en agurk. Det vil være en hykler. Stemmer det? Det vil være en hykler,
venner. Du er nødt til å si det. Det er ikke blitt til noen av delene. Det er ikke en
agurk, eller hva enn du avlet den med. Det er en krysning. Og det er et dårlig
produkt. Og den er død i seg selv, og den kan ikke avle seg tilbake igjen. Den er
død rett der, den vil ikke gå noe videre. Det avslutter det; det er det hele. Men
hvis du vil ha en agurk, start med en agurk. Hvis du vil ha en menighet, start
med Guds Ord. Hvis du vil ha et Guds Liv, start med Guds Ord. Aksepter
Guds Ord i sin fylde, ethvert mål av Det. Og så er det... Og hvis det er Guds
fylde i deg, da vil det regnet som faller, produsere nøyaktig det som er i din
hage. Skjønner?
180. Så de gjerningene som vil bli manifestert i Ham, er de samme, for det
er den samme Sæden, det samme Guds Ord. Guds Sønn var Hans
eksempel-Sæd. Og hva Hans Liv var blitt, da Ånden ble øst over ham, etter
Hans dåp, og Den Hellige Ånd kom over ham. Selve det Livet som Han
produserte, den samme Ånden, Den Hellige Ånd som vanner og bringer frem
den samme type av et Liv. Og det gjør det samme som Han gjorde; hvis
det er den samme Sæden. Sæden fra Guds Sønn vil bringe frem en Sæd
av Guds Sønn. Vel, skam dere kvinner med kortklippet hår. Skam dere
predikanter som fornekter denne sannheten. De sier: "Det er helt greit; håret har
ingenting med det å gjøre." Men Gud sa at det hadde det.
182. Ser dere hvor det ender opp? Skjønner? Derfor tror jeg Ordet. Det er en
Sæd. Og hvis regnet faller på sæden, det vil bringe frem etter sitt slag. (Han
siterer her 1. Mosebok 1:11, "hvert frø etter sitt slag." Det er loven om liv,
loven om reproduksjon.)
183. “Hva er det med disse vekkelsene? Hva gjør vi? Får en million til i 1944.
Baptister, presbyterianere og hva som helst, pinsevenner. Men hvor er den
manifestasjonen av Jesu Kristi gjerninger. "Jeg gjør ingenting før Faderen
først viser meg." Hvor finner vi den type Sæd? Den Hellige Ånd vil vanne
og bringe frem den Sæden. Det er vannet til Sæden. Hvis Sæden er blitt
plantet, da er det nøyaktig hva det vannet er for.
Når vi nå har identifisert hva broder Branham siktet til i disse siste paragrafene,
der han talte om at en kristen er identifisert med Kristus, selve Kristi Liv, da vil

jeg se på dette Gud-livet som var i Jesus Kristus, og som reiste Ham opp fra
graven.
1.Mosebok 1:1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
2 Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd
svevet over vannene.
3 Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys.
4 Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
5 Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble
morgen, første dagen.
Legg merke til at den første gangen Gud taler, i 1.Mosebok 1:3, da bringer Han
frem Guds Sønn som et Lys. Her ser vi Gud som overgir Sitt eget Liv til Sin
Sønn, og bringer Ham frem i Sitt eget Bilde.
Dette er hva Johannes forteller oss i:
Johannes 5:26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt
Sønnen å ha liv i Seg Selv.
Og apostelen Paulus forteller oss det samme i:
Hebreerne 1:1 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter
talte til fedrene i profetene,
2 Han har i disse siste dager talt til oss i Sønnen, som Han har innsatt som
arving til alle ting. Ved Ham har Han også skapt hele verden.
3 Han er speilbildet av Hans (Guds) herlighet og det uttrykte bildet av Hans
person. Og Han holder alle ting oppe ved Sin krafts ord. Da Han ved Seg Selv
hadde gjort renselse for våre synder, ble Han satt inn i Majestetens kraft i det
høye.
4 Han er blitt så mye bedre enn englene, fordi Han har arvet et større navn enn
dem.
Vel, hva er det bildet av Gud som kom frem i 1.Mosebok 1?
Bibelen forteller oss at Gud er lys, slik vi ser i:
1.Johannes 1:5 Dette er det budskapet som vi har hørt av Ham og som vi
forkynner dere, at Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke.
6 Hvis vi sier at vi har samfunn med Ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og
gjør ikke sannheten.
7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv (Gud) er i lyset, da har vi samfunn
med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Så vi ser at Gud er lys. Og faktisk blir det sagt i andre skriftsteder at Gud kler
Seg Selv med lys som med et plagg.
Salme 104:1 Min sjel, lov Herren! Overmåte stor er du, Herre min Gud, høyhet
og herlighet har du ikledd deg.
2 Han hyller seg i lys som i en kappe, han spenner himmelen ut som et telt.
3 Han tømrer i vannene sine høye saler. Han gjør skyene til sin vogn, han farer
fram på vindens vinger.
4 Han gjør vinder til sine engler, luende ild til sine tjenere.
5 Han grunnfestet jorden på dens støtter, den skal ikke rokkes i all evighet.
Nå, vi vet at Ildstøtten er der hvor Gud bor. Han er kledd med lys. Det er det
samme Lyset som Gud forbinder Sitt nærvær med. For tross alt så er Gud
usynlig, men hans Shekinah-lys, eller Shekinah-herlighet, er det Lyset som Han
er kledd i.
Da Moses så Ham første gang, var det i det Lyset fra den Ildstøtten, der i den
busken som så ut til å være i brann. Da Paulus så Ham, da var det den samme
Ildstøtten som møtte ham på veien til Damaskus. Og da Gud gikk inn i Jesus,
Hans førstefødte Sønn, da kom Han inn som den samme Ildstøtten. Så Gud er
Lys.
Johannes 1:32 Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden komme ned fra
himmelen som en due, og Han ble over Ham.
58-0612 Vi vil gjerne se Jesus E-55. Se nå. Da Han var her på jorden, hvor
mange vet at det var Ildstøtten som fulgte Israels barn i ørkenen, at Det var
Kristus, Paktens Engel? Ja vel. Og hvor mange vet at det var Jesus i Jesus,
den samme Ånden? Se, da de spurte ham, Johannes 6, vær oppmerksom på
dette. De sa: "Du sier at du er større enn Abraham?" Og de sa: "Ja vel, men du
er ikke femti år ennå." Han sa: "Før Abraham var, JEG ER." JEG ER, var i den
brennende busken. Er det riktig? En Ildstøtte ... Da Han var her på jorden, sa
Han: "Jeg kom fra Gud, og jeg går tilbake til Gud." Sa han det? Og så, hvis Han
kom fra Ildstøtten, da vendte Han tilbake til den igjen. Etter Jesu død,
begravelse og oppstandelse, da var Paulus på vei ned til Damaskus. Og det
store skarpe Lyset slo inn i ansiktet hans, og gjorde ham blind. Ingen av de
andre som var med ham, så det. Paulus så det. Det gjorde ham blind. Han falt
ned på bakken. Hva er denne Ildstøtten, igjen? "Saul, Saul, hvorfor forfølger
du Meg?" "Hvem er Du, Herre?" "Jeg er Jesus." Er det riktig?

Salme 44:4 For ikke ved deres sverd inntok de landet, og deres arm frelste dem
ikke, men din høyre hånd og Lyset fra Ditt Nærvær. For du hadde behag i
dem.
Her ser vi at Skriften omtaler lyset som Lyset fra Guds Nærvær.
Noen ganger ser vi at denne Ildstøtten faktisk kommer til syne som en regnbue,
slik vi så i Kongo, og som vi leser i Esekiel 1:27 NIV "Jeg så at fra det som så ut
til å være hans hofte, så han ut som glødende metall, som å være full av ild, og
at derfra og ned så Han ut som ild; og strålende lys omkranset Ham.
8 "Som utseendet til en regnbue i skyene på en regnfull dag, slik var
utstrålingen omkring Ham. (Husk at lyset er som et klesplagg omkring Ham.)
Dette var utseendet til Herrens herlighet. Da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt.
Og jeg hørte røsten av en som talte.
Og husk at de syv fargene er syv lys. Og hver av dem har en egen frekvens, og
gir dermed ut syv farger. Og som jeg har vist dere i min studie om regnbuen for
mange år siden, så representerer hver farge et nytt løfte fra Gud. Så hver farge
er en ny del av Hans overenskomst, eller Hans pakt med oss.
Esekiel 8:2 Og jeg så, og se: Det var noe som var som en ild å se til. Fra det
som var å se av hans hofter og nedover, var alt som ild. Og fra hans hofter og
oppover var det som en glans å se til, som skinnet av blankt metall.
Salme 50:2 Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud fram.
Husk nå, at Gud også er Ordet, så vi burde også se på Skriftsteder som
refererer til Guds Ord som lys som går ut. Og det vil vi gjøre.
Hosea 6:5 Derfor har jeg hugget løs på dem ved profetene, drept dem ved min
munns ord. Dommene over deg fòr ut som lynet.
Jesaja 51:4 Hør på meg, mitt folk! Vend øret til meg, du min menighet! For lov
skal gå ut fra meg, og min rett vil jeg sette til et lys for folkene.
Jesus, som er Lyset, Han kom som et lys, slik vi ser i:
Lukas 2:27 Så kom han, i Ånden, inn i templet. Og da foreldrene førte Barnet
Jesus inn for å gjøre med Ham etter lovens skikk,
28 tok han Ham i armene sine og lovet Gud og sa:
29 «Herre, nå kan Du la Din tjener dra herfra i fred, etter Ditt ord.
30 For mine øyne har sett Din frelse,
31 som Du har gjort i stand for alle folks øyne,

32 et lys som gir åpenbaring for hedningene, og herlighet for Ditt folk Israel.»
33 Og Josef og Jesu mor undret seg over alle de ord som ble sagt om Ham.
Esekiel 10:4 Og Herrens herlighet løftet seg opp fra kjerubene og flyttet seg til
husets dørterskel. Og huset ble fylt av skyen, og forgården ble full av glansen
fra Herrens herlighet.
Habakkuk 3:4 En glans som solens lys bryter fram, lysstråler omgir ham,
63-1229M En Mann som kan slå på lyset 95. “Det er ingenting som kan gi deg
Liv uten Guds talte Ord. Det er den eneste måten som Livet kan komme på,
gjennom Hans talte Ord.
Det var grunnen til at da Gud talte, da var der lys. Lys er Liv.
1.Mosebok 1:2 Og Guds Ånd svevet over vannene.
3 Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys.
4 Og Gud så at lyset var godt,
5 Gud kalte lyset dag, (Dette vil være viktig senere i denne studien.)
Derfor kan vi se at første gang Gud taler, da bringer Hans Ord frem et Lys.
Dette Lyset er sannsynligvis ikke s.o.l.e.n, fordi vi ser at solen blir omtalt i vers
14.
1.Mosebok 1:14 Og Gud sa: La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille
mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og
år.
15 Og de skal være til lys på himmelhvelvingen og lyse over jorden. Og det ble
slik.
16 Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde over dagen, det mindre til
å råde over natten, og stjernene.
17 Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden,
18 til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så
at det var godt.
19 Og det ble aften, og det ble morgen, fjerde dagen.
Jeg tror, basert på hva broder Branham sa, at dette Lyset er Guds Sønn, som vi
ser i talen:
50-0815 Holdning, og Hvem er Gud? E-18. Jeg kan se Ham tale til denne
verden som henger der som en istapp, uansett hva den var, langt unna. Og han
flyttet den hit. Jeg kan se dette lille Lyset gå ut. Nå, vi har to nå. Faderen, og ut
av Faderen kom Lyset, Sønnen.

Selv om broder Branham aldri var veldig tydelig på dette spesifikke Skriftstedet,
så vet vi at Lyset som gikk ut fra Gud, var "Logos" eller, "en del av Gud", som er
Guds Sønn i åndsform, forhånds-inkarnert. Senere i 1.Mosebok 1, her ser vi en
beretning om solen og månen i versene 14, til og med 19. Disse lysene ble
plassert her for å regulere livet i frøene som Gud plasserte ned i jorden. Hva er
da dette første Lyset som vi ser i 1. Mosebok?
Han sa i Budskapet:
53-0729 Spørsmål og Svar Om 1. Mosebok 010. Ut fra Gud kom logos, som
var Guds Sønn;
57-0602 LIV E-22. Den store evige kilden var den Ånden av kjærlighet, glede,
den Ånden av ærlighet, den Ånden av sannhet i denne fullkommenheten. Og så,
ut fra Faderens eksistens, gikk Logos, som var Sønnen, som var teofaniet, som
var legemet til den store Jehova Gud, kom ut i et himmelsk Legeme. Det er
Logos. Ordet talte ut fra de store Livets fontener, og gikk ut. Og der var
teofaniet, som var Gud gjort til Ord. Så ble teofaniet gjort til kjød i Personen
Kristus Jesus.
Nå, hvis Guds Sønn er Logos som kom ut fra Gud, da måtte Gud selv også
være Logos. Fordi hver sæd må bringe frem etter sin egen natur. Og hvis
Det Talte Ord er den originale Sæd, og det er en Ord-Sæd, og da, hvis det
produserte Logos, da kan det bare skje fordi Han er Logos. Derfor sa
Johannes: "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var med Gud, og Ordet var
Gud."
Og broder Branham sa i talen:
57-0113 Hva er Nødvendig for å Ha et Kristent Liv E-42. Nå, jeg vil at dere
legger merke til det. I begynnelsen, da Gud vår far så over denne forblåste
jorden, og det var ikke annet enn en veldig stor vannkule. Og Gud sendte Den
Hellige Ånd til jorden, Logos som gikk ut fra Gud. Og Den begynte å ruge over
jorden.
64-0823E Spørsmål og Svar 108. Nå, den Ildstøtten er Logos som gikk ut
av Gud. Logos, som faktisk er attributten av Guds fylde. Da Gud ble til en form
der Han kunne bli sett. Det var salvelsen av den store Ånden som gikk ut.
Den nedverdiget seg, kom ned, Gud, Faderen, Logos som var der over Israel,
som ... Han var hellig, tålte ikke synd. Det var nødt til å være et blodoffer rett der
i Eden. Så ble denne Logos kjød og bodde iblant oss; hvordan denne Logos
bodde i et menneskelig legeme, som var offeret ... Da mennesket ble skapt i

Guds bilde ... Og deretter kom Gud ned i menneskets bilde for å gjenløse
mennesket. Det brakte mennesket og Gud sammen. Himmel og jord omfavnet
og kysset hverandre; Gud og mennesket omfavnet hverandre som Farskap og
Sønneskap da Logos ble kjød og bodde iblant oss. Jesus sa: "Jeg kom fra
Gud, og jeg går til Gud." Er det riktig? Etter Hans død, begravelse,
oppstandelse og oppstigning, da legemet ble tatt opp for å bli satt ved Guds
høyre for hånd ... Nå, jeg mener ikke at Gud har en høyre hånd; Gud er en Ånd.
Men ved "høyre hånd" betyr "i Guds kraft og autoritet." Slik at i det Navnet,
alle ting i himmelen har fått sitt navn etter Det, og er underlagt Det. Alle ting på
jorden er oppkalt etter Det og underlagt Det, et Navn over alle navn, Jesus
Kristus. Nå, denne Logos som var i Ham, som var Guds Ånd, salvelsen,
gjennom den helliggjørende nåden i blodet. Det brakte mange sønner til Gud,
som er salvet med denne samme Logos.
Nå, det jeg ønsker å komme frem til denne formiddagen, er å vise dere at det
samme Lyset, den samme Logos som kom ut av Gud, og som formet Sin
førstefødte Sønn, det er det samme Lyset, den samme Logos som kommer inn i
deg når du blir født på ny. Det gjør deg til en Guds sønn ved det samme Lyset,
det samme Livet, den samme Logos.
Broder Branham forteller oss at Logos var Gud, Faderen, som var over Israel,
og at denne samme Logos kom ned og bodde i Sin Sønn. Det gjorde Logos
adskilt fra Sønnen, men Han bodde i Sønnen. Legg også merke til at han sa at
det var Guds Ånd som var i Ham. Og akkurat slik som den salvet Jesus, slik
salver den også andre sønner, slik Paulus sier i Romerne 8.
Broder Branham taler ikke om denne Logos som en slags mystisk ting, men han
kaller det Guds Ånd. Det er selve Guds Liv som kom inn i Hans Sønn, og
skapte i Ham en dobbel person, som vi skal se senere i denne studien.
64-0802 Det Fremtidige Hjem 358. Husk at Den Hellige Ånd kom ned på
Jesus, og, Jesus var en del av jorden. Hvorfor? Guds spire, Guds liv, ble
utformet i en kvinnes livmor (er det rett?), som var jorden. Ja vel. Og så kom
Guds Liv inn. Så Han var begynnelsen på Guds skapelse.
Broder Branham fortsetter videre og sier:
53-0729 Spørsmål og Svar om 1.Mosebok 26. Nå, ingen har noensinne sett
Faderen. Ingen mennesker kan se Gud i den legemlige formen, fordi Gud ikke
er i en legemlig form; Gud er en Ånd. Skjønner? Ja vel. "Ingen har sett Faderen,
men Faderens enbårne Sønn har erklært Ham", 1.Johannes ... Ser dere? Men

legg nå merke til dette. Det er ingenting der; det er bare tomrom. Det er intet lys;
det er intet mørke. Det finnes bare ingenting der, det bare ser ut til å ikke være
noen ting. Men der inne er der et stort overnaturlig Vesen, Jehova Gud. 28 Nå,
legg merke til dette. Så, etter en stund begynner jeg å se et lite hellig Lys som
begynner å formes, som en liten halo eller noe slikt. Du kunne bare se det
gjennom åndelige øyne til å se nå, mens vi ser på det, hele menigheten nå. Vi
står på et stort gelender og ser på hva Gud gjør. Og vi vil komme rett ned til
dette spørsmålet her, og dere vil se hvordan Han bringer det inn. Nå, ingen har
sett Gud. Og nå, den neste tingen som vi begynner å se, ved overnaturlige
øynene som ser, da ser vi et lite hvitt Lys som formes der ute. Hva er det?
Dette ble av bibellesere kalt "Logos" eller "den salvede" eller "salvelsen" eller som jeg skulle til å si: Den 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. Nå, Gud ga selv fødsel til
denne Sønnen, som var til før det til og med var et atom der, eller luft, for å lage
et atom. Det var ... Se, Jesus sa: "Herliggjør meg, Far, med den herlighet
som Vi hadde før verdens grunnleggelse." Se, langt tilbake i tid ...
Før vi går videre, la meg si at de fleste leser dette feil. De leser hva broder
Branham sier her, med et filter foran seg, som leser: Gud ga fødsel til Seg selv.
Men det er ikke hva han sa. Han sa: Gud ga selv ... Og vi skulle spørre: "Hva
var det som Han selv ga?" Og svaret er: "Fødsel til denne Sønnen". Det er
noe helt annet enn det å gi Seg selv en fødsel. Å lese det som om Gud gir Seg
selv en fødsel, det gir ikke en gang mening, for vi ser at Han allerede eksisterte.
Men å gi Seg selv en Sønn, ved å føde den Sønnen inn i eksistens, det er noe
helt annet.
Nå er det blitt to involvert. Én som er Gud, og Én som er Hans Sønn. Igjen,
jeg ønsker at dere skal legge merke til at broder Branham påpeker det følgende
til oss: “Og legg merke til at det var en del av Gud som kom frem i denne
fødselsprosessen, og det brakte frem en SØNN.”
Johannes 5:26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt
Sønnen å ha liv i Seg Selv.
Apostelen Johannes sa også:
1.Johannes 5:11 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.

Broder Branham fortsatte i:
53-0729 Spørsmål og Svar om 1. Mosebok 32. Nå, i Johannes 1, her sa Han:
"I begynnelsen var Ordet. Og Ordet var Gud. Og Ordet ble gjort til kjød og
bodde iblant oss." Gud utfoldet Seg selv ned til et menneske, se nå hvordan
Han gjorde det. Nå, der tilbake, da, når denne lille haloen kommer ... Nå, vi
kan ikke se noen ting ennå, men bare ved overnaturlige øyne, så ser vi en Halo
som står der. Nå, det er Guds Sønn, Logos. Nå, jeg kan se Ham leke rundt
omkring som et lite barn foran Faderens dør, med hele evigheten. Ser dere? Og
nå, i sin imaginære egenskap, så begynte Han å tenke på hvordan ting skulle
bli. Og jeg kan høre Ham si: "La det bli lys." Og da Han gjorde det, sprengtes
et atom, og solen kom inn i eksistens.
Derfor kan vi se at dette første lyset i 1. Mosebok 1:3, er Guds Sønn.
Paulus talte om dette lyset i 2. Korinterne:
2.Korinterne 4:6 For Han, Gud, som bød lyset å skinne ut fra mørket, har latt
det skinne i våre hjerter, for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i
Jesu Kristi åsyn skinne fram.
Vi finner også i Åpenbaringsboken at Guds sønn er verdens Lys.
Åpenbaringen 21:23 Og Staden har ikke bruk for solen eller månen til å skinne
i den, for Guds herlighet opplyste den. Lammet er dens lys.
Og i Peters brev blir Han kalt morgenstjernen.
2.Peter 1:19 Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å
holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr,
og morgenstjernen går opp i deres hjerter,
Her blir også Guds Sønn kalt for Den strålende Morgenstjernen, ettersom Gud
kalte dette første lyset for Dag.
Åpenbaringen 22:16 «Jeg, Jesus, har sendt Min engel for å vitne for dere om
disse ting i menighetene. Jeg er Davids Rotskudd og Ætling, Den strålende
Morgenstjernen.»
Og det var denne samme strålende Morgenstjernen som viste seg i denne
tiden, for Han er Alfa og Omega. Og faktisk så ble Ildstøtten, av broder
Branham, kalt Morgenstjernen, i talen:
55-0123A Tilnærming til God E-47. Vi sang at da Morgenstjernen, Herrens
Engel, gjorde Sin første tilsynekomst over der hvor jeg sto offentlig, for første
gang i mitt liv, ved foten av Spring Street i Ohioelven, i juni 1933, som en ung
baptistforkynner, der i en dåpshandling.

Faktisk talte Jesus selv om å være dette Lyset i:
Johannes 8:12 Da talte Jesus på nytt til dem og sa: «Jeg er verdens lys. Den
som følger etter Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
Nå, jeg vil at dere skal holde fast ved denne tanken, fordi, merk dere at det
første livet som ble født, var Guds Sønn, som et Lys. Så når vi ser Lys, da må vi
tenke på Liv. Og Jesus sa at Han var Livets Lys.
Og for dere som kan tenke at jeg tar dette ut av sammenhengen, så sa broder
Branham i talen:
60-0312 Dør Inn Til Hjertet E-56. Etter Jesu død, begravelse og oppstandelse,
da var Saulus fra Tarsus på vei ned til Damaskus, og han ble slått ned av et Lys
som sluknet hans øyne. I en periode var han blind. Det samme Lyset var Jesus
Kristus, som er verdens Lys,
Legg merke til at broder Branham talte om denne samme Ildstøtten.
Igjen ser vi Paulus tale om dette i:
2.Timoteus 1:9 Det er Han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke
etter våre gjerninger, men etter Sin egen hensikt og nåde, den som ble gitt oss
i Kristus Jesus fra før evige tider.
10 Men nå er det blitt åpenbart ved vår Frelser Jesu Kristi åpenbarelse, Han
som tilintetgjorde døden, og brakte liv og uforgjengelighet fram i lyset ved
evangeliet,
63-1229M En Mann Som Kan Slå På Lyset 80. Guds Ord kommer bare
gjennom Bibelen. Guds Bibel er den trykte formen til Guds Sønn, fordi
Bibelen sa at den er åpenbaringen av Jesus Kristus. Det er Gud som åpenbarer
Seg Selv gjennom Kristus, og Kristus er Ordet. Og det er er nødvendig med
Guds Lys til å lyse over det Ordet, for å stadfeste det, for å bevise at Gud
fremdeles taler Liv, Evig Liv, Han taler ... Det naturlige lyset bringer livet. Liv
kommer bare gjennom Lyset, Ordet som er manifestert, eller gjort til kjød ...
63-1229M En Mann Som Kan Slå På Lyset 74. Alt liv ... Så liv er bare der ved
at Guds Ord blir manifestert. Liv kommer bare gjennom Guds Ord som blir
manifestert. Så lenge som det bare er i Boken, som dette, da kan det
fremdeles bli stilt spørsmålstegn ved det. Men når det blir manifestert, da ser
dere frukten av hva Det talte om, manifestert. Da er det et Lys på Ordet. Ser
dere? Det er det som bringer ... Ordet sa det, og når det skjer, da er det Liv i
Lys, Lys som bringer Liv. Lys bringer Liv. Planter du hveten her ute, den vil
... Legger du den i en kjeller, tildekker den fullstendig, og da vil den aldri bringe

frem noen ting, fordi den kan ikke; det er ikke noe lys der. Men så snart lys
treffer den, da vil den bringe frem liv hvis det er et spiret frø. Det er på den
samme måten i Ordet. Se, Ordet er Gud. Og når Lyset treffer det, da
bringer det Ordet til liv igjen. Hver tidsalder har alltid vært slik.
Vi ser også i Johannes 1 at Gud er Ordet. Og ut av Gud kom også Ordet,
som var en bærer av Liv. Og dette Livet var også det første Lyset.
Johannes 1:1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var
Gud.
2 Han var i begynnelsen hos Gud.
3 Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til.
4 I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.
Nå, før denne scenen finner sted, finner vi ut at Gud bodde alene. Skriften
forteller oss her at i begynnelsen eksisterte Gud alene. Og vi ser at Skriften
refererer til ham som Elohim, (den selveksisterende). 1.Mosebok 1:1 I
begynnelsen var Gud, Elohim, den selveksisterende. Gud var alene og i Ham
var Liv. Og da Han begynte å bringe frem dette Livet, gikk det først inn i Hans
Sønn, som er Hans Avkom. Og ordet avkom betyr å springe ut fra. Så vi ser at
Gud, den store Kilden av Liv, begynte å bringe frem sin store plan for å
oppfylle Seg selv. Og Han begynte denne oppfyllelsen ved å først bringe frem
en Sønn. Vi finner i:
Johannes 5:26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt
Sønnen å ha liv i Seg Selv.
Derfor kan vi se hva David mente da han beskrev Gud som den Store Livets
Kilde.
Salme 36:10 For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.
61-1210 Et Paradoks 253. Jesus gjorde Sin Fars gjerninger fordi Faderen var i
Ham. Det er grunnen til gjerningene ble gjort, fordi Faderen var i Sønnen. Tror
dere det? At i ham, Han var den inkarnerte Gud. Tror dere det? At Gud,
Faderen, som er Jesu Kristi Far, den Store Ånden, Han bodde i fylden av Sin
kraft inni Jesus Kristus. Han var Guds Tabernakel, gjort til kjød, og bodde på
jorden, og representerte Ordet.
253 Jeg tror at Jesus Kristus er den levende Guds Sønn, født av en jomfru,
unnfanget, Gud i en livmor, et Tabernakel som Han ville bo i. Jeg tror det, at i
Kristus, Han er den inkarnerte Gud. Han er Gud gjort til kjød. Da kom Gud,
Faderen, inn i Jesus Kristus, da ble Han Guddommens fylde, legemlig. I Ham
bor hele Fylden. Gud Faderen talte Ordene. Jesus sa: "Det er ikke Meg som

taler, men Min Far, som bor i Meg. Han er den som taler." Derfor, på dette
grunnlaget, at Han ble gjort til kjød, slik at Han kunne dø, og at Gud betalte
straffen for den menneskelige rase, for å gjenløse, for bringe opp, og komme for
å samle de tingene som Hans Egen skapelse hadde mistet i høsten. Han
gjenløste det tilbake med Sitt Eget liv.
Både David og Johannes så to hovedtrekk ved Gud.
# 1) De så begge denne store Kilden av Liv,
57-0821 Hebreerne Kapittel 129. Denne Store Kilden av Ånd som ikke hadde
noen begynnelse eller noen ende. Denne Store Ånden begynte å forme Seg i en
skapelse. Og Logos, som gikk ut fra Den, var Guds Sønn. Det var den eneste
synlig form som den Ånden hadde.
Og Det var et teofani, som betyr et legeme, og det legemet var likt et menneske.
#2) Dette livet var representert som et stort Lys. Og når vi ser den første
uttrykkelsen av denne Kilden av Liv komme frem, det skjer når Gud begynner å
tale. Hva er det første vi ser? Lys blir uttalt. Og hva bringer dette Lyset frem?
Det bringer fram Livet som var i Det. Faderen som gir fødsel til Sin Sønn.
Nå, vi må ikke forveksle Gud med Hans Sønn. Johannes forteller oss at Gud er
Ordet. Noen mennesker vil fortelle deg at Jesus, Guds sønn, er Ordet. Men det
er ikke helt eksakt. Gud er Ordet. Gud er logos. Og ut av denne Store Kilden
av logos, eller Ord, kom det ut en liten Logos, eller Ordet, som ble uttrykt. Og
det var Sønnen.
Broder Branham kalte Ham Lille Jehova.
60-1206 Smyrna Menighetstid 147. "Nå, det finnes bare én form for Evig Liv.
Og du får Det, og vi søker etter Det, gjennom Jesus Kristus; som er Guds Liv.
Så den blodcellen ble brutt på Guds Sønn, og denne lille Jehova var lukket inn
på innsiden av denne mannen kalt Jesus ... Dette er grunnen til at broder
Branham lærte oss at det er en forskjell mellom Gud Faderen og Hans Sønn,
fordi Guds Sønn hadde en begynnelse. Og alle sønner har en begynnelse.”
50-0815 Holdning, Og Hvem Er Gud? E-15. Og vi er blitt lært at i begynnelsen,
at Logos, eller Guds Sønn, gikk ut av Gud. Nå, jeg tror ikke på et evig
sønneskap. Det er ganske radikalt å endog nevne en slik ting, et evig
sønneskap. Hvordan kunne Han ha et evig sønneskap ...? ... Han var nødt til å
ha en begynnelse. Skjønner?

E-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, der 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 i begynnelsen var Ordet. Og Ordet var hos Gud, og Ordet var
Gud. Og Ordet ble kjød og bodde iblant oss. I begynnelsen var Gud. Og ut fra
Gud kom Logos, en del av Gud, som gikk ut av Gud.
Legg merke til at broder Branham fortalte oss at det bare var en del av Gud, det
som gikk ut av Gud. Og vi vet det, som med alle barnefødsler, at det er en del
av faren i ham.
Broder Branham sa i Budskapet:
53-0405S Gå og Fortell Mine Disipler 170. Han er en del av Gud, (hvis) Han
er et avkom av Gud.
Hebreerne 1:1-5 Amplified versjonen. I mange forskjellige åpenbaringer, og
hver av dem presenterte en del av sannheten, - og på forskjellige måter talte
Gud fra tidligere tider til våre forfedre i og ved profetene. Men i de siste av disse
dager har Han talt til oss i sin Sønn, Som Han utnevnte til arving og lovlig Eier
av alle ting. Og ved Ham og gjennom Ham skapte Han verdener og
verdensrommet, og tidsaldrene. - Det vil si at Han laget, produserte, bygde,
opererte og arrangerte dem i rett orden. Han er den eneste uttrykkelsen av
Guds Herlighet, - et vesen av Lys, selve utstrålingen av det
Guddommelige. - Og Han er det perfekte avtrykket og selve bilde av Guds
natur. Han verner, opprettholder, veileder og drive frem universet ved Sitt
mektige krafts Ord. Da han, ved å ofre Seg selv, hadde gjennomført vår
renselse av synder og skyldfølelse, da satte Han seg ved høyre side av den
Guddommelige Majestet i det høye. Han tok en posisjon og en rang, slik at Han,
Ham selv, ble så mye mer overlegen til engler, ettersom det strålende Navnet
som Han har arvet, er forskjellig fra og mer framstående enn deres. For til hvem
av englene har Gud noensinne sagt: "Du er min Sønn, i dag har Jeg født deg.
Og igjen, Jeg vil være en Far for Ham, og Han vil være en Sønn for Meg."
57-0623 Tro Fra Hjertet E-46. Jesus var et vitne om Gud. Han ble så full av
Gud, til Han og Gud var Én. Gud bodde i Kristus og forlikte verden med Seg
selv, selve uttrykkelsen. En manns verk erklærer hans karakter. Kristus var
Guds verk. Og Kristus erklærte Guds karakter, Hans medfølelse for de syke,
Hans lengsel etter å frelse sjeler, til Han endog ga Sitt eget liv. Guds verk ...

Guds karakter ble erklært i Kristus. Derfor ser vi at Han var selve uttrykkelsen
av Gud.
Derfor, dette første lyset som Gud brakte frem, var Logos, som var en del av
Gud, som kom frem inn i en uttrykkelse som Gud kalte Sin Sønn. Og deretter
brakte Gud frem hele skaperverket, gjennom denne uttrykkelsen, eller det
uttrykte Ordet, eller det manifesterte Ordet.
Rom 11:36 For av Ham og ved Ham og i Ham er alle ting. Ham være æren i alle
evigheter! Amen.
Men husk at det ikke var Sønnen som skapte. Men Gud var i Sønnen og gjorde
gjerningen. Jesus sa, som hans Sønn,
Johannes 5:19 Da svarte Jesus og sa til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg
dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han ser Faderen
gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen likedan.
Efeserne 3:9 og opplyse alle om hva dette hemmelighetens samfunn er, det
som fra evige tider har vært skjult i Gud, Han som skapte alle ting gjennom
Jesus Kristus.
Kolosserne 1:15 Han er bildet av den usynlige Gud, Den førstefødte framfor
hele skapningen.
16 For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og som er på jorden, både
synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller
makter. Alle ting ble skapt gjennom Ham og i Ham.
17 Og Han er før alle, og i Ham består de alle.
Hvordan hadde det seg at Gud bodde i Sin sønn? Skriften forteller oss at det var
et mysterium hvordan Gud var i Kristus.
1.Timoteus 3:16 Og det skal bekjennes, stor er den gudsfryktens hemmelighet:
Gud ble åpenbart i kjødet, ble rettferdiggjort i Ånden, ble sett av engler, ble
forkynt blant hedningefolk, ble trodd i verden, ble opptatt i herlighet.
Den eneste måten som Gud kunne gjøre Seg selv kjent, var å leve i Sin Sønn,
Kristus Jesus, og lide død og fristelse for hele den menneskelige rasen. Og Han
hadde alle egenskapene til Faderen, de var i Ham.
2.Korinterne 5:19 for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv.

Så alle de store egenskapene til Faderen var i Kristus Jesus, sønnen, da Han
var her på jorden. Alt det som Faderen har, det var Hans. Alt det som
Faderen var, det var Han.
Og det tar oss da til broder Branhams uttalelse om Kristus.
64-0614M Avdekkingen Av Gud 292. Alt det som Han noen gang var, det er
jeg. Jeg liker å identifisere meg med Ham.
293 Apostlene, da de kom tilbake, anså de… de hadde blitt gjort narr av, og kalt
alt mulig, de anså det som en stor ære å bære vanæren for Hans Navn.
294 Jeg er glad i dag for å være en av dem, å identifisere meg med Ordet,
som er Kristus. Identifiserer meg med Ham! Når vi blir døpt inn i Ham,
identifiserer vi oss; identifiserer oss i Hans likhet, identifiserer oss med
Hans Ord, som er Ham. Hvis jeg er i Kristus, er jeg Hans Ord; for Han er Ordet,
og det Han er, er jeg. Amen! Får dere tak i Det? [Forsamlingen sier: “Amen.”—
Red.] Ja vel.
Husk nå dette, Gud er Livets Kilde, og Gud er Lys. Så hvis vi er sønner, da er vi
lys , Lysets barn, ikke sant?
1.Tessalonikerne 5:5 Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi tilhører ikke
natten eller mørket.
Efeserne 5:8 For dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren.
Vandre som lysets barn,
Johannes 12:36 Tro på lyset, mens dere har lyset, slik at dere kan være
lysets barn.» Dette sa Jesus, og så drog Han bort og ble skjult for dem.
Nå, Hvordan kan det ha seg at vi er barn av Lyset? Vel, broder Branham lærte
oss at når vi mottar Den Hellige Ånd, da kommer den inn som et lite lys, omtrent
på størrelse med en knapp. Og når Han legger Ord på Ord etter Ord, da vokser
det lyset i oss.
60-1218 Usikker Lyd 42. Slik som jeg illustrerte Den, som en knapp. Når en
mann er frelst, da er det så mye av ham som er Gud. Det er det lille Lyset
som kommer inn for å få ham til å slutte med å gjøre det som er galt. Vel,
hvis du kan ta all ondskapen, og misunnelsen, og striden, og vantro, ta det ut,
da vil det lille knappeformede lyset, av Guds lys og kraft, fortsette å vokse,
vokse, vokse, vokse, og presser ut vantro. Og du gjør det ikke ved
formaninger om legemlig øvelse. Du gjør det ved et hellig, innviet liv, at Den
Hellige Ånd beveger seg gjennom deg.

61-0128 Hvorfor E-79. Nå, til dere mennesker som ønsket å fornye
frelsesfryden, og til dere som… Et eller annet sted har dere mistet gleden.
Tenk tilbake på hva du gjorde. Forsømte du bønnemøte? Forsømte du å
lese Bibelen? Forsømte du å be hjemme, og be om velsignelsen ved
bordet? Gjør aldri det. Åh du! Det er så upassende for kristne. Uansett hvor
du er, bøy hodet og be. Ikke skam deg over Ham. Be hvor som helst, ser dere.
Og hvis du noen gang, hvor enn du forlot den gleden, at uansett hva det var
som luket den ut, hvilken liten rot av bitterhet som kom inn ... Husk at når en
mann blir frelst, så mye ... som denne knappen her ... blir til evig liv i ditt
hjerte. Det er Gud. Når du er i stand til å skyve vekk alle røtter av bitterhet,
da begynner Gud å bre seg ut i deg. Da blir du Guds sønn. En mann ble
laget for å være gud, til å være en gud. Visste dere det? Han er i Guds bilde;
han er en sønn av Gud; han er lik Ham. Han ble gitt et herredømme
(1.Mosebok 1:26), et herredømme over hele jorden. Det er riktig. … Han var i
Guds bilde. Hva skjedde? Fordi han var vantro mot Guds Ord, da sendte
det ham rett ut igjen for å klare seg selv. Nå prøver Gud å bringe ham tilbake.
Og når du har tro og aksepterer Ham, min broder, bare la det lille Lyset
begynne å vokse ut. Ta bort alle røtter av tvil og bitterhet, og overgi deg
selv til Ånden. Da begynner du å bli en sønn av Gud, en datter av Gud, du
begynne å vokse i Guds nåde. Den Hellige Ånd begynner å bygge Ditt rike
inni deg.
61-0117 Messias E-18. Nå, i det tilfellet når en mann blir frelst, da er han
omtrent som ... Lyset som kommer inn i ham, er omtrent som denne lille,
hvite knappen på skjorten min. Det er når Gud kommer inn i den indre
delen av et menneske. I den indre delen av et menneske eller ... Et
menneske er sammensatt i en orden slik som i et tabernakel: Først en ytre
forgård, deretter et hellig sted, og innerst er det aller helligste; Shekinah-glory
på innsiden av forhenget.
60-0606 Til Hvem skulle vi gå E-33. Og heller ikke lyset fra noen
trosbekjennelse har det, eller noe annet utenfor Jesus Kristus. Han er Guds
Lys. Og Han er den som gir oss Den Hellige Ånd. Og når vi lever i Hans
Nærvær, da får det oss til å handle annerledes, se annerledes ut, tale
annerledes, være annerledes. Fordi, vi vandrer i Lyset. Barn av Lyset, du
lever i Det; du bader deg selv i Det; du nyter Dets livgivende strømmer. Det
var grunnen til at vi måtte komme til Ham for å finne Det. Du finner ikke det
Lyset ved noen trosbekjennelse. Du gjør ikke det, det er trosbekjennelsen din.
Jeg fordømmer ikke trosbekjennelsen din. Hvis du har din trosbekjennelse, og i

tillegg har fått Kristus, amen. Skjønner? Men hvis du bare har fått
trosbekjennelsen din, uten Kristus, da er du i en elendig tilstand. Det er
riktig. Ikke prøv å komme inn slik som det, for det vil ikke gi lys. Du vil vandre
av gårde og snuble hele livet. Du vil aldri være i stand til å forstå hvorfor disse
menneskene gråter, hvorfor de roper, hvorfor de klapper i hendene, taler i
tunger, Guddommelig helbredelse og Guds kraft. Du vil aldri kjenne det ved
noe kunstig lys. Du er nødt til å komme inn i det virkelige Lyset, Jesu
Kristi Lys, som opplyser alle mennesker som kommer. Kom inn i det Lyset.
"Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom
Meg."
58-0112A Hans underverk til å Oppfylle E-32. Åh, hvis Kristus blir presentert
på rett måte, da vil verden respektere det, hvis det finnes noen respekt i dem. Ja
visst, hvis det blir brakt frem som et Guddommelig Lys. Den kvelden da vi
forlot menigheten, hadde han en lykt i hånden. Han sa: "Jeg ville gitt hva som
helst, pastor, hvis jeg bare kunne tro at Gud ville tilgi meg for min synd." Han sa:
"Jeg har drept to eller tre menn, og jeg vet at jeg er en skyldig synder. Men da
jeg så disse tingene som skjedde i den lille menigheten, da er jeg blitt klar over
at det finnes en sann og levende Gud." Jeg sa: "Han vil tilgi deg. Og Han ønsker
å tilgi deg. Og nettopp den hungeren i hjertet ditt betyr at Han arbeider med
sjelen din." Han sa: "Hvis jeg bare kunne føle det." Jeg sa: "Du vil føle det." Han
sa: "Når jeg føler det, da vil jeg tro det." Jeg sa: "Tro det, og deretter vil du føle
det." Han sa: "Jeg skulle ønske jeg visste hvordan jeg gjør det." Jeg sa: "Hvor
bor du?" Han sa: "Tvers over fjellet omtrent to miles." "Hvordan kommer du deg
dit?" "Opp over åsene og gjennom stiene." Jeg sa: "Det er veldig mørkt." Han
sa: "Men jeg har en lykt." Jeg sa: "Du kan ikke se huset ditt med lykten." Han sa:
"Nei, det stemmer." Jeg sa: "Så hvordan vet du at du skal komme deg dit?" Jeg
sa: "Bare ta lykten i hånden din, og da står du i lyset. Når du går i riktig retning;
da vil hvert skritt du tar, få lyset vil lyse opp veien." Jeg sa: "Det er slik du
finner Kristus." Stå i Hans Lys. Stå i Hans velsignelser. Stå i Hans kraft. Hvis
du er syk, hvordan skal du bli frisk? Jeg vet ikke, men Han lovet å gjøre det.
Og Den Hellige Ånd er et vitne om Hans Lys og Hans oppstandelse. Bare
vandre i Lyset og gå i den rette retningen, mot Golgata. Det vil lede deg til
din helbredelse og til din velsignelse. Bare ta Lyset med deg mens du går.
51-0727 Bare Én Levende Menighet E-63. Hvordan har du det, dame? Nå, jeg
antar at vi er fremmede. Jeg tror ikke at jeg noen gang har sett deg i mitt liv, vi
er fremmede i dette livet. Og du har kommet til meg for å få hjelp. Og jeg
oppfatter med en gang at du er en kristen, en troende, fordi den Hellige

Ånd ikke vil omfavne synd. Du har lagt merke til det i møtene, hvis du har
vært her tidligere. Når synd er på plattformen, eller der ute i forsamlingen, da vil
det bli avslørt rett der. Fordi Han tolererer ikke synd; Gud kan ikke gjøre det.
Han er hellig, og Han kan ikke tolererer synd. Og jeg ber deg om å tro at jeg
er Hans tjener, og det gjør du. ... Nå, du er klar over at noe skjer, er du ikke? Du
visste det akkurat nå da jeg begynte å tale til deg. Nå, noe skjedde akkurat da,
ikke sant? Det var ikke ... Den er ikke noe som skader deg nå. Den er for å
helbrede deg. Så du bildet av Den der tilbake i går kveld? Du var ikke her. Jeg
vil at du skal gå forbi skranken og se på bildet. du vil se hva det er, utseendet
av det. Den beste etterforskeren i Amerika hadde det, og det henger i dag i en
religiøs sal av kunstverk: et overnaturlig Vesen. Nå, slik at forsamlingen kan
vite. Jeg til bare si at etter at vi begynte å snakke sammen, så er det kommet en
virkelig søt god følelse over deg. Er det riktig? Hvis det stemmer, løft din hånd.
Hva det skyldes, det er Herrens Engel som tar kontakt. Det er noe galt med deg.
Og jeg er hans tjener. Akkurat slik som den ledningen i dette lyset er en tjener
for det lyset. Det er ikke ledningen. Det er strømmen som går gjennom den, som
lager lyset. Ledningen kan ikke lage noe lys. Jeg kan heller ikke vite hva som
var galt med deg, eller ha noe Lys for deg. Det er denne Ånden som du nå
føler, Han bringer lyset.
Så vi ser at hver gang Lyset gikk til en eller annen person, da var det en
helbredelse som fant sted.
1.Johannes 1:7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi
samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all
synd.
Og sykdom og plager er et resultat av synd. Det ble brakt til jorden gjennom
ulydigheten til én person. “Ved den Enes lydighet", det brakte helbredelse. Men
du er nødt til å vandre i Lyset hvis du vil bli renset. For når blodet renser, da
skjer det en dobbelt soning. Du blir renset for din vantro og din sykdom. Begge
deler.
Hvor mange av dere er kjent med å bruke lys for helbredelse i det
vitenskapelige området? Rødt lys reduserer betennelse, og kroppen din vil leges
fra et sår på kortere tid. Jeg har en enhet med røde lysdioder for helbredelse av
kutt og sår. Det ligger mye vitenskap bak det, og NASA testet det i
verdensrommet.
Ifølge Europakommisjonens Forskningssenter, Cordis, som har forsket og
studert effekten av lys for helbredelse. De sa:
“Blått lys er kjent for sin gode effekt til å motstå mikrober, spredning og

betennelser, uten å skade vevet, også i sammenligning med farlig UV-lys. Det
har en lav penetreringsdybde [1-3]. Derfor brukes bestråling av blått lys i de
første stadiene av sårhelingsprosessen, som aller først hemmer
dannelsen av bakteriekolonier, og forhindrer en overdreven epidermisasjon
ved å dyrke keratinocytter som fører til en tidlig sårstenging. For senere
sårhelingsstadier, etter at såret er "desinfisert", ble det planlagt å bruke rødt
lys for å stimulere en akselerert cellevekst [4] av inaktiverte celler som
befinner seg i dypere hudlag, slik som fibroblaster eller stamceller.”
President Trump intervjuet denne uken en forsker MD (Doktorgrad i medisin)
som sa at de har testet forskjellig lysterapi mot COVID19 med suksess. De
foreslo at folk fikk rikelig med sollys fordi det dreper kimen på få minutter. Men
da presidenten foreslo at de skulle prøve å utvikle en måte å få lys på innsiden
av en persons hud for å helbrede organer og blod, da sa legen at de allerede
jobber med det. Men i stedet for å ha åpne sinn, ble presidenten hånet og
latterliggjort av pressen gjennom hele uken for å ha foreslått det.
Hvis de bare visste at vi allerede har Lyset inni oss ved dåpen i Den Hellige
Ånd. Men hvis du vil at det Lyset skal spre seg ut forbi sjelen din og inn gjennom
hele kroppen din, da må du slutte med din bitterhet og din tvil. Som broder
Branham sa:
61-0128 Hvorfor E-79. Bare la det lille Lyset begynne å vokse ut, ta bort
alle røtter av tvil og bitterhet, og overgi deg selv til Ånden. Da begynner du
å bli en sønn av Gud, en datter av Gud, du begynne å vokse i Guds nåde.
Jesus sa i
Matteus 6:22 Øyet er legemets lys. Hvis altså øyet ditt er enkelfokusert, vil hele
legemet ditt være fylt av lys.
Så hva mener han med "hvis ditt øye er enkelfokusert"? Han mener at hvis
hele fokuset ditt er på Kristus, Ordet, da er du enkeltfokusert, da: "vil hele
legemet ditt være fylt av lys." Og det var nøyaktig det som broder Branham
fortalte oss i sitatet jeg nettopp leste.
Dere kjenner alle til min studie av de syv fargede lysene i Regnbuen. Gå tilbake
og repeter det, og du vil se hvordan regnbuens forskjellige farger lyser ut via
forskjellige frekvenser. Og jeg tror, slik som i en frekvensgenerator, at Lys kan
lege, fordi hver gang en person ble helbredet i William Branhams kampanjer, da
ville han si: Lyset kom over den personen, de ble helbredet, og det gikk over til
denne, de ble helbredet, og videre og videre slik. Så hvis du er redd for denne
COVID19, få Lyset av Den Hellige Ånd inn i deg, og tillat Den å bygge seg opp i

legemet ditt. Du må dø til ditt selv, og la det Lyset fra Hans herlige nærvær ta
over ditt dødelige kar.
La oss be…

