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Denne morgenen begynner vi der hvor vi avsluttet forrige søndag, og fortsetter 

videre med Branhams tale, Avdekking av Gud. Dette blir nummer 160 i serien 

vår, og vi vil kalle den: Lys Bringer Liv. 

64-0614M Avdekking av Gud 312 Og det skal skje i de siste dager, sier 

Gud. Ser dere, her har vi det, Lyset over Ordet. Som sollyset forandrer frøet 

fra herlighet til herlighet, blir vi også mer lik Ham når vi lever i Hans 

Nærvær; lik Ham, og blir likedannet med Hans velsignede bilde idet vi vandrer 

med Ham. 

Når broder Branham sier disse ordene, kan du se at tankene hans går tilbake til 

2. Korinterne 3, hvor vi finner ut at apostelen Paulus begynner med å tale om 

at Moses hadde vært i Ildstøttens nærvær så intenst over tid, at da han kom ned 

fra det hellige fjellet, da reflekterte faktisk hans ansikt den Ildstøtten som han 

hadde vært i nærvær av. Og så tar apostelen Paulus oss videre fra den 

herligheten der og til endetiden, når den samme Ildstøtten vil komme tilbake. Og 

det vil være en større herlighet, eller en større doxa enn den doxa som var på 

den tiden da Gud ga mennesket Sin lov. Og denne tilstedeværelsen ved tidens 

avslutning, når Ordets Ildstøtte-tjeneste skal komme, da viser han oss hva det 

vil gjøre med oss når også vi står i Nærværet av det samme Lyset. Og han viser 

oss at det vil forvandle oss fra bilde til bilde og fra herlighet til herlighet, inntil vi 

blir likedannet med bildet av den førstefødte Sønnen. 

Hvis du er en leser av Ordet, da vil du vite at hver eneste detalj som jeg nettopp 

uttalte, kan bli funnet i apostelen Paulus sitt brev her i 2. Korinterne 3, og også i 

Romerne kapittel 8, og mange andre brever som Paulus skrev til menighetene, 

slik som også i 1. Tessalonikerne 4. 

2. Kor 3:7 Men dersom dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, var 

herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses, på grunn 

av hans åsyns herlighet - den som ble borte -,  

8 hvor mye rikere på herlighet skal ikke da Åndens tjeneste bli? 

9 For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal rettferdighetens 

tjeneste så mye mer overgå den i herlighet. 

10 For det som slik delvis ble herliggjort, har nå ingen herlighet sammenlignet 



med den herligheten som er så mye mer overveldende. 

11 For om det som forsvinner hadde herlighet, da skal så mye mer det som 

forblir ha herlighet. 

12 Da vi altså har et slikt håp, taler vi med stor frimodighet. 

13 Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet sitt, slik at Israels barn 

ikke skulle se slutten på det som forsvant. 

14 Men deres sinn ble forherdet. For til denne dag blir den samme tildekning 

liggende over lesingen av den gamle pakt, for at det ikke skal bli åpenbart, det 

som i Kristus er blitt avskaffet. 

15 Men helt til denne dag ligger det en tildekning over deres hjerte når Moses 

blir opplest,  

16 men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. 

17 Men Han, Herren, er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet. 

18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir 

forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, slik som av Herrens Ånd. 

Nå, hvis vi skulle ta dette videre til andre Skriftsteder for å vise dere når tid dette 

vil skje, da finner vi ut at Paulus kaller det Parousia, eller Nærværet til Kristus. 

Og han forteller oss at det vil finne sted når Herren selv skal stige ned fra 

himmelen med et rop, som er et Budskap. 

Dette Nærværet vil bli værende her gjennom en serie med hendelser, fra et 

Rop, som er Hans Budskap som kommer frem, og frem til tiden for Røsten, som 

er tiden for oppstandelsen. Og deretter fullføres dette store Nærværet med 

Guds Basun, som rett og slett er Bortrykkelsen. 

Ordet "Parousia" betyr faktisk: "En ankomst og dens påfølgende 

nærvær/tilstedeværelse." Det fokuserer ikke oppmerksomheten på 

ankomsten, men på hendelsene som skjer etter ankomsten, altså på 

nærværet/tilstedeværelsen. Det er blitt brukt til å referere til Kristi nærvær eller 

Hans fremvisning iblant oss ved endetiden. 

Det er blitt kalt en ny lære av noen, og en falsk lære av andre. Men det skyldes 

uvitenhet om hva Skriften lærer. Læren om Parousia, eller mer kjent som 

"Nærværet", er like gammel som Bibelen selv. Jesus selv var først ut til å lære 

det i Matteus kapittel 24, som vi alle vet har å gjøre med endetiden. Her brukte 

han Ordet Parousia fire ganger for å forklare hva slags hendelser som skulle 

finne sted i Hans Parousia-nærvær. 

Peter talte om det 3 ganger i sitt 2. brev. Jakob nevner det to ganger, og 

Johannes en gang. Apostelen Paulus talte om det 5 ganger i sine brev til 



Korinterne, 7 ganger i sine brev til Tessalonikerne og 2 ganger i sitt brev til 

Filipperne. Til sammen 14 ganger. Og 14 består av et ett-tall + et fire-tall. 1 + 4 

= 5, som er nåde. Og 14 består også av to 7-tall. Og vi vet at 7 er 

fullkommenhet, og to er tallet for et vitne. 

Vel, denne Åpenbaringen om Kristus og Hans Guddommelige Nærvær som det 

er blitt talt om i Skriften, skal treffe jorden i en endelig Herlig manifestasjon til 

hedningene før Hans annet komme. Men denne læren gikk tapt i de mørke 

tidsaldrene av kirkehistorien. Den katolske kirken gjorde alt mulig for å skjule 

denne Herlige Sannheten i løpet av hennes tusen år lange regjering, hvor hun 

lærte at Kristus var her og hersket gjennom henne, hun var Hans stedfortreder. 

De lærte at paven var Guds talerør til menneskene på jorden, og at det var 

gjennom dette blasfemiske skalkeskjulet at Kristi Nærvær ble vist frem og 

etablert på jorden. Dette var menneskets mørkeste time. 

Når lyset begynte å komme tilbake etter Martin Luther, da så vi inn i 

menneskets tidsalder. Og forskjellige forkynnere står frem som begynte å 

forstå at Kristus skulle komme i form av Den Hellige Ånd i avslutningen av 

menneskeheten rett før enden. I 1897 skrev den bemerkelsesverdige kristne 

forfatteren J.B. Rotherham fra Cincinnati, Ohio, en Bibeloversettelse som han 

kalte [The Emphasized Bible] (Den fremhevede Bibelen). I denne 

oversettelsen bemerket han følgende: "I denne Bibelutgaven blir ordet Parousia 

konstant oversatt med "Nærvær". ("Komme", som et representativ for at dette 

ordet. er satt til side.)" Han fortsatte: "Parousia, ... er fremdeles inn i fremtiden, 

og kan derfor være omsluttet av et mål av uklarhet som bare en oppfyllelse 

kan rydde bort. Enkelt sagt så kan det være en periode, mer eller mindre 

forlenget, der visse ting skal skje, en hendelse som kommer frem, og 

passerer videre som en av mange hendelser i en serie av Guddommelige 

begivenheter. Kristus er reist opp, som en førstefrukt, det er en hendelse. Han 

kommer tilbake og stadfester Sitt "Nærvær", (Ropet) Samtidig som Han 

oppreiser Sine egne (Røsten). Det er en annen hendelse som er stor og 

langvarig. Og til slutt kommer en annen klynge av hendelser som utgjør 

"Avslutningen". Derfor er "Nærvær" sannsynligvis den mest omfattende og 

permanent tilfredsstillende oversettelsen av Menneskesønnens Parousia, som 

vi ser etter." 

Tilbake i vår Tro-serie viste jeg dere at denne læren om Parousia (Nærvær) har 

84 tegn og hendelser knyttet til seg. Som Rotherham uttaler, at under denne 

Menneskesønnens Parousia, vil det være en serie av Guddommelige hendelser. 

Og han sier om disse at "bare en oppfyllelse kan rydde bort uklarheter". Det 



er nøyaktig hva broder Branham lærte oss angående hvordan Gud tolker Sitt 

Eget Ord. Han gjør det ved å få det til å skje. 

I talen Tro nummer 39, viste jeg dere at av de 84 tegn og hendelser som 

Skriften erklærer for oss, at de vil finne sted ved Kristi Parousia, så har 79 av 

disse allerede funnet sted. Så hvor sent er det, mine brødre? Alt som gjenstår, 

er oppstandelsen, Bortrykkelsen og de hendelsene som skal finne sted i løpet 

av den tiden, slik som våre legemers forvandling, osv. 

La oss fortsette med vår lesning fra broder Branhams tale, Avdekking av Gud. 

313 Se hva solen gjør. Du planter en sæd, hva skjer? Sæden råtner. På 

innsiden av sæden er et liv. Livet kommer fram og bringer fram en stilk. Nå, 

det ser ikke ut som det første. Der er Luther. Det var en stilk.  

Legg merke til at da Evangeliets lys begynte å komme tilbake under Luther, da 

så det fremdeles ikke ut som den originale sæden som ble begravet, og som var 

Kristus. 

313 Ja vel. Stilken gikk videre, og før du visste ordet av det, brakte det fram en 

kvast. Ser dere, det var den Wesleyanske vekkelsen; var ikke slik som den 

forrige. 

Og under det Wesleyanske budskapet var det et større lys enn under Luther, 

men likevel så det ikke ut som den originale sæden, Kristus. 

313 Så kom pinsevekkelsen, ser dere, brakte fram dåpen i Den Hellige Ånd. 

Ja vel. Hva skjedde? Vi får sopp på øret. Det begynner å se feil ut. Denne 

tingen, den tingen, det ser ikke ut som Ordet. Det er ikke som resten av Det. 

Det er ikke som det originale Hvetekornet som gikk ned.  

314 Men Gud er fremdeles der for å gjøre det på samme måte      . 

Så du ser at de tre Budskapene brakte fremdeles ikke menigheten tilbake til den 

originale sæden. 

Men i Anklagen sa broder Branham: 

63-0707M Anklagen 48, Og i dag, ved Lyset fra Evangeliet som reflekterer fra 

et Lys, en Ildstøtte synlig iblant oss! 

Og så ser vi at dette er hva tilsynekomsten handler om. Reproduksjonsloven 

trenger lys for å bringe Gen sæden inn til manifestasjon. Når vi tenker på en 

hvilken som helst sæd, da tenker vi automatisk på manifestasjonen av den 



sæden. Med andre ord, når vi taler om hvete, da tenker du på det gylne kornet, 

ikke stilken, ikke kvasten, men det gylne kornet. Og dette er hva tilsynekomsten 

handler om. Ildstøtten er her for å bringe Guds sønner til manifestasjon i 

henhold til Romerne 8. Og dette skal komme ved at de ligger i Sønnens 

nærvær for å modnes. 

65-0217 En Mann Som Flykter Fra Herrens Nærvær 38, Jeg tror at vi har 

Sannhet. Jeg er tilfreds med det. Jeg tror at hveten så absolutt er her, agnene 

trekker seg bort fra den. Dere vet det? Og se, jeg kan kanskje gi en liten 

innledning på det i morgen kveld, skjønner, om hvordan agnene trekker seg 

bort fra hveten. Men hveten må ligge i Sønnens Nærvær for å modnes. Og 

det er hva vi er her for, venner, å være i Sønnens Nærvær, inntil vår lille 

gruppe av mennesker her, til den blir så moden til Kristus, at den blir brød 

på Hans bord. Det er hva jeg ønsker at den skal gjøre. 

65-1127B Prøve Å Gjøre Gud En Tjeneste Uten At Det Er Guds Vilje 258. 

Pinsebevegelsen vil bare beskytte Budskapet, gi Det en åpen dør inntil Det blir 

spredt. Og så vil skolmen trekke seg unna, og hveten vil ligge i Sønnens 

Nærvær, ser dere, for å modnes. 

65-1205_89 Ting Som Skal Komme 89, Det er Sæden som kommer frem, som 

former seg under agnet slik som dette. Ligger ute, nå må den ligge i Sønnens 

Nærvær, for å modnes til det herlige kornet, identisk med det Ene som gikk 

ned i begynnelsen. Den ekte Menigheten som gikk ned først. 

65-1204 Bortrykkelsen 59, Dette er enden. Hveten har kommet tilbake til 

hveten igjen. Hveten har kommet tilbake til Sitt korn. Skolmen har trukket seg 

bort fra Det. Og hveten må ligge i Sønnens Nærvær, for å modnes. 

65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 190. Vi er i endens tid. Så hva må 

Det gjøre nå? Ligge i Sønnens nærvær, for å bli modnet, det er riktig, Ordet 

skal bli modnet inn i ditt hjerte, for å bringe frem og leve det som vi taler 

om. Ja, sir. 

191. Da vil du ikke ha noe mer tvil, hvis du lar den Hellige Ånd åpenbare Det for 

deg, som dronningen sa om Daniel.  

OK, så vi ser at det har noe å gjøre med nærværet av ildstøtten iblant oss. At 

hvis vi bare kan slappe av og ligge i det Ordet, i Nærværet av Guds sønn, og 

tillate det Lyset å bare gjøre det som Han er her for å gjøre. Han sa at det vil 

forvandle oss til det punktet hvor selve det Livet som var i Kristus, vil leve seg ut 

i oss. 



Nå, dette lyset som broder Branham taler om, vi finner også at Jesus taler om 

det i:  

Joh 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.» 

Se, der er dette Livets Lys. Lys bringer Liv. Så vi ser at dette Evige Lyset vil 

bringe Evig Liv, akkurat slik som ethvert lys vil bringe liv. For du trenger lys for å 

leve i det naturlige, og dermed trenger vi også åndelig lys for å leve åndelig. 

Joh 12:35 Da sa Jesus til dem: «Ennå en liten stund er Lyset hos dere. 

Vandre mens dere har Lyset, så ikke mørket skal overvinne dere. Den som 

vandrer i mørket, vet ikke hvor han går. 

Og igjen sa Jesus:  

Joh 12:46 Jeg er kommet som lys til verden, for at hver den som tror på Meg, 

ikke skal bli i mørket. 

Apostelen Paulus forteller oss også dette i Kolosserbrevet Når han taler om 

Guds Sønn, sier han: Kol 1:13 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets 

makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike." 

Vel, hvis vi ser på Ordet som Guds Lys, når vi da ser på solen i det naturlige, da 

er den et bilde på SØNNEN i det åndelige. 

Solens lys gir både planter og dyr varme og næring. Hvis solen ikke skinte, ville 

trærne ikke produsere blader. Og uten blader ville det ikke være noen 

oksygendannelse, og vi ville alle gå til grunne. Og slik bringer Lyset Liv, og 

dette livet bringer med seg mange fordeler for alle. Slik også når Sønnens Lys 

skinner på Guds sønner, da blir det sammenlignet med den samme effekten 

som det har på markens trær, som vi ser i Salme 1:1-6 

Salme 1:1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står 

på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,  

2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. 

3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, 

og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. 

4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. 

5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de 

rettferdiges menighet. 

6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til 

undergang. 



Broder Branham sa i sin tale:  

62-0318M Det Talte Ordet er den originale Sæden 182. Derfor tror jeg Ordet. 

Det er en Sæd. Og hvis regnet faller på den Sæden, vil det bringe frem av sitt 

slag. 

Jeg vil bare legge til at vi ikke må glemme at regnet er læren. Og når en person 

blir utsatt for Kristi Lære, vil det manifestere hvem og hva den sæden som er i 

dem, kommer fra. Jeg mener kilden til den sæden. 

Efes 5:13 Men alt som blir refset, blir åpenbart av lyset, alt det som er 

åpenbart, er lys. 

14 Derfor sier Han: «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus 

skal lyse for deg.» 

Og NIV-oversettelsen leser på denne måten: Efeserne 5:13 Men alt som blir 

avslørt av lyset, blir gjort synlig, 14 for det er lys som synliggjør alle ting. 

Dette er grunnen til at det blir sagt: "Våkn opp du som sover, stå opp fra de 

døde, og Kristus vil skinne på deg. 

Og Weymouth-oversettelsen: Efeserne 5:13 Men alle ting kan bli testet av 

lyset, og dermed bli fremvist i dets sanne farger. For det som skinner av seg 

selv, er lys. 

Vel, problemet er dette at mange har kommet inn i Budskapet, og de har likevel 

aldri sett Livets Lys på grunn av blindheten i deres hjerter. De kommer inn i 

Budskapet, men før Guds røst kunne lede dem inn i det strålende lyset fra 

Kristi lære, så befinner de seg i en menighet. Og den tok det lyset som de 

hadde fått i disse lydbåndene, og begravde det under loviskhet og 

arbeidsprogrammer. 

Og apostelen Paulus sa i  

Gal 3:23 Men før troen kom (før åpenbaring kom), ble vi holdt i varetekt av 

loven, innestengt inntil den skulle komme, troen (åpenbaringen), til å bli 

åpenbart. 

24 Slik er da loven blitt vår tuktemester inntil Kristus, for at vi skulle bli 

rettferdiggjort av tro (åpenbaring). 

25 Men etter at troen (åpenbaringen) er kommet, er vi ikke lenger under 

tuktemesteren. 

Legg merke til hva Paulus sa: 

Efes 4:17 Dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal vandre 



slik som også de andre hedningene vandrer, i sine tankers tomhet. 

18 De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud, 

(Hvordan ble de fremmedgjort fra livet i Gud?) på grunn av uvitenheten som er 

i dem, på grunn av hardheten i deres hjerte. 

Og hjerte betyr forståelse. Så vi ser at det er blindheten i deres forståelse 

som får dem til å stenge ute lyset, og de forblir dermed i mørket. 

Og det var det apostelen Johannes også sa: 

Joh 3:19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og 

menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde. 

20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for 

at ikke gjerningene hans skal bli avslørt. 

21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal 

bli åpenbare, at de er gjort i Gud.» 

Så vi ser prinsippet om at uansett hvilken sæd som er der, så vil det komme til 

liv når lyset treffer den. Men når mennesker kan bli værende i Budskapet i 20 år 

eller mer, og ikke manifestere hvilken sæd de er, da viser det at de har stengt 

ute lyset. Og det burde også fortelle deg rett der hvilken sæd de er av. 

Fordi:  

Joh 3:20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til 

lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt. 

21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans 

skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud.»  

Broder Branham sa i sin tale:  

62-0706 Jehova Jireh del 2, 25. Hvis det er en Sæd der, vil den komme til Liv 

så snart Lyset treffer den. Du må bare så ut lys; det er det hele. Og Han er 

Aftenslyset; vi vet det: Hans Ord. Så Lyset fra Hans herlige Nærvær burde 

bringe enhver sæd inn til manifestasjon. 

Igjen sa broder Branham:  

62-0318M Det Talte Ord er den Originale Sæd 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. 



185 Hvis vannet faller på deg, sier du: "Velsignet være Gud, la meg fortelle deg 

noe, predikant. Jeg er slik og slik, og jeg tror ikke på det." Du er i et 

kirkesamfunn. Du er bare en gammel hykler til å begynne med. Det handler om 

hva slags frø som ble plantet. 

Så jeg vil at du skal legge merke til at broder Branham sier her at når det lyset 

treffer den sæden som du er, og den sæden blir vannet ved vannbadet i 

Ordet, da er den nødt til å uttrykke hva slags sæd som egentlig er der inne. Det 

pleide å uroe meg når jeg ser folk som sitter i dette Budskapet i 20 år eller mer, 

og ikke beveger seg fremover på noen måte. Og når Lyset over Nærværet og 

Guddommen ble vist frem til dem, da falt de bare sammen som et tørt blad og 

visnet bort. Jeg lurte på hvordan dette kunne skje. Men når du innser at de aldri 

hadde Guds sæd inni seg, at de hadde en annen sæd, og at enhver sæd er 

nødt til å manifestere hva den er, når den blir utsatt for lyset. 

Og så sier han: 

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 det ... 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 med Ordet. Se, Ordet er Gud. Og når Lyset treffer det, da 

bringer det Ordet til liv igjen. Slik har det vært i alle tidsaldre. 

Og videre fra den samme tale: 

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 ... 

Så vi har å gjøre med dette lyset som kom ved tiden for Jesu fødsel. Og 

mennesket hadde sett etter den Messias som skulle komme. Da lyset kom, da 



ledet det folket til den delen av Guds ord som skulle bli manifestert. Og lyset 

brakte deretter frem manifestasjonen av den delen av Ordet, slik vi leser at 

Paulus sa: 

Efes 5:13 Men alt som blir refset, blir åpenbart av lyset, alt det som er 

åpenbart, er lys. 

Og dette uttrykket: blir åpenbart, er ordet phaneroo, som betyr "åpenbart i sin 

sanne karakter". Og ordet "refset" som blir brukt her, er et ord som betyr “å bli 

avslørt” Og så kan vi se at det kreves lys for å se og forstå. Det er grunnen til 

at vi kalles lysets barn, fordi vi alle er blitt født, eller vi har alle mottatt vår nye 

fødsel gjennom dette samme Lyset, fordi Lys bringer Liv. 

Vi ser også i Johannes 1 at Gud er Ordet, og ut av Gud kom også Ordet som 

var en bærer av livet, og dette livet var også det første lyset. 

Joh 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, hvis Livet er Lyset, da er det Livet som er inni deg, Lyset som er på Ordet. 

Det er frukten, og på deres frukter skal du kjenne dem. Er det ikke noe liv? Det 

viser at det ikke er noe lys. 

Han sa i sin tale: 63-1229M En Mann Som Kan Slå På Lyset 73. Gud skiller 

mørke fra lys, eller lys fra mørke, og han skiller døden fra Livet; og Han gjør det 

ved Sitt Ord. Hans ord er det som alltid bringer dette frem. Nå, lys var ... Nå, den 

sæden var allerede på jorden. (Det er 1. Mosebok 1) Jeg tror at Gud hadde 

plantet den sæden. Og i det øyeblikket at solen fikk komme til den sæden, da 

begynte den å vokse. Og det er grunnen til at det bare tok noen dager til å få 

frem disse tingene, fordi sæden allerede var i jorden. Alt den trengte, var lys. 

Og det er slik Gud gjør det i dag. Hans Sæd er allerede her, Hans Ord. Det 

eneste som den trenger, er Lys på Den. Og Han er det Lyset, for Han er 

Ordet. Ordet og Lyset er den samme tingen. Livet som er der inne, er 

Ordets Lys (Skjønner?), det er Livet. Livets kime ligger inni det kornet. Og 

kornet, livet er det som bryter frem, og det bringer livet ut av kornet. Det er på 

den måten som Kristus, inni Ordet, får Ordet til å gjøre det som det skal 

gjøre. Akkurat slik som livet i kornet, eller hva det enn er; det får hveten til å 

gjøre det som den skal gjøre, fordi det er det livet som er inni den. 



Det er grunnen til at Paulus sier til oss i: 

Rom 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. 

Så la oss innse det, hvis det ikke er et liv som manifesterer seg inni denne 

dødelige kroppen, da er det ikke blitt gitt noe liv. 

Fra sin tale: 

63-1229M En Mann Som Kan Slå På Lyset 95. Det finnes ingenting som 

kan gi deg Liv bortsett fra Guds talte Ord. Det er den eneste måten som 

Livet kan komme på, gjennom Hans talte Ord. 

Så vi ser manifestasjonen av Ham selv, som bringer åpenbaring til oss om Ham 

selv. For Gud tolker Sitt eget Ord ved å få det til å skje. Men enda viktigere 

enn det, er det faktum at vi har dette store løftet om at når Han skal 

manifestere seg i Sin Sanne karakter, da skal også vi manifestere oss i vår 

sanne karakter. 

Det er grunnen til at jeg tror, at hvis Guds Ord virkelig blir presentert på en åpen 

og utildekket måte, da kan ikke du gjemme deg, selv om du prøvde å gjøre det. 

Og når det Ordet blir presentert på en slik måte, da vil du manifestere hvem du 

er, og du vil gjøre kjent hva som er i hjertes råd. Og du vil ikke slippe unna det, 

fordi det lyset vil sannelig vise frem i det naturlige, hva slags liv som er i den 

sæden. Slik vil også lyset fra Hans Herlige nærvær, når det kommer ut fra et 

redskap som fullkomment reflekterer det Lyset, da vil det helt sikkert føre til at 

alle som sitter under den tjenesten, eller kommer i kontakt med den, blir 

eksponert, og vil vise nøyaktig hvilken sæd de er av. 

Med andre ord, hvis du er en sann reflektor av Ordet, hvis dine ord bare er et 

ekko av Hans Ord, da vil det ha en påvirkning på alt sædliv. Og alt sædliv, enten 

det er Guds sædliv eller ikke Guds sædliv, så vil det bli manifestert hva slags liv 

som er i dem, når de hører dette sanne ekkoet, eller de ser den sanne 

refleksjonen av Guds Lys og Liv. 

Og de som ikke liker det som de ser i seg selv, de vil ikke bli værende der for å 

få enda mer eksponering av seg selv. Broder Branham fortalte at skolmen er 

nødt til å trekke seg unna. 

Joh 3:20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, 

for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt. 



21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal 

bli åpenbare, at de er gjort i Gud.» 

Der er ditt liv manifestert fordi lys bringer liv. I vers 20 ser vi at disse som ikke 

har Guds sæd, vender seg bort fra Lyset. Og vers 21 sier at disse som har sin 

kilde i Gud, kommer til Lyset . 

Broder Branham sa i talen: 

59-0628M En Menighet Forført, av Verden 83. Men slik Israel var bundet av 

deres konger, så de ikke kunne følge den virkelige Kongen. Og den virkelige 

Kongen, da Han kom, gjenkjente de Ham ikke. Slik er det i dag. O Herre, 

Herlighetens Konge har kommet til syne i form av den Hellige Ånd, og, 

Herre, de vet det ikke. De gjenkjenner det ikke. De er så tett organisert, at 

de ikke forstår det, fordi det finnes ikke i deres organisasjon. Herre, dette er et 

djevelens verk som har gjort dette mot folket. 

Og fra sin tale:  

58-1221 Hvor er Han, Jødenes Konge 99, Likevel, i dag i all vår teologi og 

våre store kirker, og så videre, når Guds store lys har begynt å SKINNE, da 

vet menigheten ingenting om det." 

57-0809 Hebreerne kapittel 5 & 5 pkt. 1, 170, "Venner, la oss gå videre til 

fullkommenhet. Vi er uten unnskyldning i dag . Vi har ingen unnskyldning i 

det hele tatt. Himmelens Gud har vist seg frem i disse siste dager og gjør de 

samme tingene som Han gjorde der, da han var her tidligere, da han var her på 

jorden. Han har bevist det. Når vi kommer ned gjennom denne Bibelen, og dere 

i denne gruppen vet dette; at vi har tatt mirakel etter mirakel og tegn etter tegn 

og under etter under som Han gjorde med barna i ørkenen, de tingene og 

tegnene som Han gjorde. De tingene som Han gjorde da Han var her på jorden, 

manifestert i kjødet. Og de samme tingene skjer i dag, rett her iblant oss. Her er 

Ordet for å stadfeste det. Her er den tingen som sier at Det er riktig, for å gjøre 

det rett. Her er Guds Ånd for å gjøre det samme, så vi er uten unnskyldning." 

Akkurat slik som de som hevder å tenke at Ordet Parousia er en falsk lære, når 

Bibelen taler om 84 ting som er ment å skulle finne sted ved Kristi Parousia. Og 

vi har allerede vært vitne til 79 av dem, og de er fortsatt blinde fordi de er så tett 

organisert at de ikke kan se annet enn hva deres gruppe har godkjent. 

62-0318 Det Talte Ord er den Originale Sæd 189, Guds Ord er akkurat det 

samme som det var da Han talte det tilbake der tusenvis av år siden. Det 

eneste det trenger, er vann.  



190 Hvorfor får vi ikke en avling? Fordi vi sådde i en feil type sæd. Hvor 

mange av alle dere er villig til å forandre på deres ord?" Du er blitt dobbelt så 

mye et helvetes barn enn du var da du begynte. "Hvor mange av dere 

metodister ville gjerne bli baptister? Dere baptister ville gjerne bli pinsevenner? 

Bare ta med ditt medlemskap over hit." Åh, du store tid! Sludder, søppel, søppel 

fra djevelen, det er ikke noe Liv i det i det hele tatt. Det er hybrid, hyklersk, dødt, 

to ganger død, plukket opp med røttene. Sa ikke Jesus: "Hver plante som min 

himmelske Fader ikke har plantet, vil bli dratt opp med røttene? 

"Denominasjon eller hva det enn er, den vil bli vil bli dratt opp med røttene. 191 

Guds Ord alene vil bli stående. Det stemmer. Det var det Han sa. "Hver manns 

ord er en løgn, men Mine er Sannheten."  

Hva sa Paulus like etter at han skrev 2. Korinterne 3, hvor han talte om at lyset 

ville forandre oss fra herlighet til herlighet? I neste kapittel sier han:  

2.Kor 4:1 Derfor, da vi har denne tjenesten, ettersom vi har fått barmhjertighet, 

så mister vi ikke motet. 

Det betyr at vi ikke tillater oss å gi opp. Hvis du er en ekte sønn, vil du komme 

deg opp igjen når du faller. 

2 Men vi har sagt fra oss skammens skjulte gjerninger, og vi vandrer ikke i list, 

heller ikke forfalsker vi Guds ord. Men ved å legge sannheten åpent fram, 

anbefaler vi oss selv til hvert menneskes samvittighet for Guds åsyn. 

Han taler om å være i Guds Nærvær, og hvis du ikke er klar over Hans 

Nærvær, da vil du ikke vandre slik som du skulle vandre. Og hvordan kan du 

vandre i Lyset sammen med Ham hvis du ikke er klar over at Han er her. 

3 Men hvis også vårt evangelium er tildekket, så er det blitt skjult i dem som går 

fortapt, 

Så spørsmålet er: Hva godt vil Lyset gjøre for en mann som er blind? Når du blir 

eldre, da ser det ut til at øynene dine trenger mer lys for å kunne se. Vel, hva 

med de eldre som er i Herren? Du trenger enda mer lys enn du hadde i går for å 

se de samme tingene? Og hva er lettest å gå seg vill i, lys eller mørke? 

4 i de vantro, de som har fått sine tanker forblindet av denne tidsalders gud, 

(legg merke til at det er sinnet og tankene som er blitt blindet) for at ikke lyset fra 

herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal skinne for dem.  

Så om de befinner seg i Budskapet eller utenfor Budskapet, hvis de ikke kan se 

hva Budskapet er, da er de forblindet. Det er alt vi kan si om det. Og det er ikke 

Gud som gjør dem blinde, men denne onde tidsalders gud, som er satan. 



Og hvordan blir de blinde? Ved å stirre på lyset i stedet for å fokusere på det 

som lyset manifesterer. Akkurat slik som den blinde mannen i India. Han 

fokuserte og stirret på lyset for lenge, og ble blind av det. Hvis du kjører inn i 

lyset, da blender det deg. Men hvis du er inni lyset og vandrer i det, slik som 

også Han er inni det, da er det et lys på din sti, og vil opplyse alt som er rundt 

deg. Og alt det som du forstår, det er fordi du har lys. Og grunnen til at folket 

ikke forstår, er fordi de har avvist lyset. Og disse menneskene som går gjennom 

Budskapet med en fin tannbørste og leter for å finne feil, de blir blindet av å ta 

ned lyset. 

Og Lys sprer mørket bort fra dets nærvær. Og når mørket først er blitt spredt, da 

kan livet komme frem, for at sæden, enhver sæd skal manifestere hva den er. 

Og da trenger den lys. Hvis du holder en sæd borte fra lys, da vil den ikke spire. 

For en tid tilbake fant de frø som hadde vært plassert i et egyptisk kornlager fra 

Josefs tid. Og kornlagrene eller siloene som han hadde bygget, holdt lyset ute, 

og disse frøene hadde ligget der i tusenvis av år. Men da de ble utsatt for lyset, 

var de fremdeles spiredyktige. Det er Livets lov og Lysets lov som gir liv. Det er 

hva broder Branham sa i: 

62-0318 Det Talte Ord Er Den Originale Sæd 188. De fikk tak litt hvete ut fra 

et kornlager som var fra Josefs tid. Og de la det ned og plantet det her for et par 

år siden. (Så dere det i tidsskriftet?) Og det produserte en avling av hvete. 

Det var fremdeles hvete; så det var årsaken. Det eneste som det trengte, var 

bare litt vann. 

Det handler alt sammen om Livet. 

1Joh 1:1 Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett 

med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om Livets 

Ord  

Kol 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart 

sammen med Ham i herlighet. 

2Tim 1:10 Men nå er det blitt åpenbart ved vår Frelser Jesu Kristi åpenbarelse, 

Han som tilintetgjorde døden, og førte liv og uforgjengelighet fram i lyset ved 

evangeliet, 

64-0112 Shalom 88. Timen er kommet over oss, mørke, stort mørke, stort 

mørke ligger på folket nå, det er hva det er. Hva betyr alt dette? Hvor står vi? 



Hvilken tid befinner vi oss i? Hvor nær er vi til det som skal komme? Nå, sier du, 

"Når alle disse har vekkelse ..."  

89 "Luk 12:32 Frykt ikke, du lille flokk, for det behaget deres Far å gi dere 

riket. Ja vel.  

90 Hva betyr det? Gud har begynt å skille Lyset fra mørket (Skjønner?). Og 

Han presset det tilbake, slik som han gjorde i begynnelsen, for å vise en 

gryende ny dag. Menighetstidene svinner bort. Unnskyld meg. 

Menighetstidene svinner bort. Gud presser mørket inn til et sted; det er nødt 

til å skje, og menighetstidene forsvinner bort, forsvinner inn i verden. Verden 

dekker helt over den tingen, og verdslighet har overtatt hele saken. Gir ikke det 

Gud rett? Ved verdslige ting, og verdslig påkledning, og verdslig handling, 

og verdslig livsførsel. Dette er denne verden.  

91 Dere er ikke av verden, små barn. Dere er av himmelen. Dette er ikke 

deres hjem.  

92 Hvorfor skulle jeg se etter det, skulle vi eldre prøver å se tilbake og bli unge 

igjen? Vi kan ikke gjøre det. Men vi ser fremover, vi ser ikke tilbake. Vi ser her, 

hva som har vært. Og vi ønsker å kjenne til det som kommer til å bli. Og vi ser 

etter den tiden, og vi presser fremover mot det. 

64-0112 Shalom 113 Det er Ham iblant oss, Hans ord som blir identifisert. 

Shalom. Den store dagen er i ferd med å bryte frem, når den Evige morgen 

bryter frem, klar og skjønn, lys og rettferdig, når Hans utvalgte skal samles til sitt 

hjem bortenfor skyen. Når bokrullen blir lest opp der oppe, vil jeg være der. 

Navnene våre står skrevet i Hans bok; og vi vil være der. "Shalom. God morgen. 

Fred være med deg." 114 Mørket adskiller seg fra Lyset. Gud forårsaket det; det 

er Lyset som gjør det. Se, Lyset presser seg frem på en slik måte helt til 

mørket må samle seg sammen. De hadde hatt en sjanse til å akseptere det 

Lyset, men de ville ikke gjøre det. Så de har trukket seg sammen. Og de gjør 

det ved å forene kirkene sammen, og inn i Verdenskirkerådet, og de forene den 

med det hedenske mørket. Selv om de er veldig uenige med hverandre, så var 

de likevel nødt til de gå sammen slik at natten kunne komme over folket. 

2Tim 1:10 Men nå er det blitt åpenbart ved vår Frelser Jesu Kristi åpenbarelse 

(Epiphaneia = En strålende/skinnende åpenbaring/tilsynekomst), Han som 

tilintetgjorde døden, og førte liv og uforgjengelighet fram i lyset ved 

evangeliet, 

2Tim 4:8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, 

den som Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den Dagen, og ikke 



bare til meg, men til alle som har elsket Hans åpenbaring (Epiphaneia = En 

strålende/skinnende åpenbaring/tilsynekomst). 

La oss be… 

 


