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Det Talte Ord no. 67.
I dag er det en vesentlig dag for å krysse.
Brian Kocourek
Denne kvelden vil vi igjen tale fra den samme paragraf 47 av bror Branhams
tale; det talte Ord er det opprinnelige Sæd, som vi som vi talte om sist på
søndag.
47 Nå, det kan ikke være blandet, og det kan ikke bli krysset med noe annet. Det
vil ikke bli krysset. Nå er det en stor dag for å krysse dyr, mais, hvete, og dette
gjør at de blir til en mye bedre utseende produkt, men det er ikke bra. Det er
råtne, ingen liv i det: det dør, det kan ikke reprodusere seg selv. Det er død
fordi alt som vi har på jorden i dag i sin opprinnelige form er en talt Guds
Ord.
Sist søndag fokuserte vi våre tanker på den siste del av dette paragraf hvor han
sa, alt som vi har på jorden i dag i sin opprinnelige form er en talt Guds
Ord. Og vi så på Sæd Liv og den opprinnelige form viser det opprinnelige liv.
Men i kveld ønsker jeg å fokusere våre tanker på dette spørsmålet om krysning
som han nevne her. Så la meg lese dette paragraf en gang til, så vi kan fokusere
på disse tanker, mens vi fortsetter.
Denne kvelden ønsker jeg å fokusere våre tanker om dette emne fordi dette er en
onsdag kveld, og vi kan slappe av så å si. Jeg ønsker også å tale om dette fordi
dette er en skritt videre fra hvor bror Branhams sinn var, da han utfoldet denne
tale, og til slutt tror jeg at emnet må bli tatt opp, fordi det er noe av en strids eller
omstridt spørsmål som foregår blant noen i dette budskapet om hva vi bør eller
ikke bør ete. Denne tale dreier seg ikke om hvilken side av spørsmålet vi bør
velge. Denne tale er for å vise deg at dette spørsmålet er en forvirring for Guds
plan og blir brukt av djevelen for å få folkets fokus bort fra Læren om Kristus og
inn på andre mer verdslige eller kjøttslige plan.
Bror Branham tar opp emnet ”krysninger, hybrid” her, fordi når to former for liv
blandes, eller om to typer sæd blandes, da blir disse etterkommere genetisk ikke
i stand til å reprodusere det samme liv som var i det opprinnelige. Med andre
ord, den generelle egenskap av å krysse er, at det ikke kommer flere
generasjoner. Derfor ser vi den faren, at fordi det er ikke ekte liv i den hybrid
avkom da finnes det ingen ekte kostholdsverdi i det heller. Alt det er, er en hel
del av ublu reklame med svært lite soliditet
Legg nå merke til hva han sa; Nå er det en stor dag for å krysse dyr, mais, hvete,
som gjør det til en bedre utseende produkt, men det er ikke bra. Det er råtne,
ingen liv i det: det dør, det kan ikke reprodusere seg selv.
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Nå, uenigheten har økt i dette budskapet, fordi det er noen som lærer at vi ikke
bør ete noe som helst kjøtt og de sier ingenting om alle de andre
hybridelementer som produserer døden. Det er grunnen til at noen ikke vil ete
noe kjøtt i det hele tatt, mens andre vil spise noe, og fortsatt andre vil ete kjøtt
og de ser ned på de som ikke gjør det.
Argumentet stammer fra flere sitater, men særlig fra ett spesielt.
Fra bror Branhams tale; Han har omsorg. Bryr du deg om det? 21-07-63
P: 61 han gav en advarsel til folket angående tilstanden av livet i maten i
matkjedene. Han sa: ”Hva har da vitenskapen brakt oss?” Dette sjokkerer
dere kanskje et øyeblikk: Vitenskapen har brakt oss sykdom, lidelser, og død.
Dere er bare blitt vist den ene siden av bildet, men det finnes to sider. Du kan
si: "Vitenskapen har funnet opp 'det' og 'det' og mye annet." Vi skal la deg få
ha dette privilegiet. Men la oss se på den andre siden. Vitenskapen har brakt
oss sykdom. Vitenskapen har brakt oss lidelser, død. Vitenskapelig krysning
har brakt død til denne generasjon gjennom matprodukter og slikt. Det har
gjort folk så veike at menn og kvinner nå bare består av søppel, og det finnes
ikke noen fasthet lenger. De er blitt lik bløte maneter. De kan ikke leve uten
luftkondisjonering, for da dør de. De kan ikke spille baseball, for hvis noen får
seg en dask, dør han av det, på samme måten som i bokseringen o.s.v. Den er
så kraftløs (maten) at den forderver menn og kvinner.
62. Krysning blir nå også anvendt i fe avl, som igjen har innvirkning på
mennesker ifølge vitenskapen, og det lager en fordervet rase. For føden
skaper blodceller, og blodceller er vårt liv, og når kua er en bastard, eller all
føde er krysset, ser dere hva dette har gjort? Så bruker de å sprøyte kjøttet, og
nå er det bevist at denne besprøyting har innflytelse på menneskerasen. Det
er vitenskapelig! De sprøyter markene med DDT. Jeg så det nylig. Og i denne
kommune har vi nå åtte hundre mennesker som er blitt syke av å spise egg.
Kan dere huske for år tilbake, da vi hadde denne lille bygningen her, i førstningen, da jeg profeterte: "Det kommer til å skje i de siste dager at man ikke
bør bo i en dal og at man ikke bør spise egg." Jeg har det i min bok. Jeg
syntes at jeg husket at det sto noe i den om det, og da lette jeg det opp: "Spis
ikke egg." Det var så langt tilbake som i 1933. Og nå er det noe inni eggene;
vitenskapen sier at en mann over femti aldri bør spise et eneste egg, fordi det
er den verste påkjenning for hjertet. Sykdommer!
63. Melk - før var det slik at melk var vårt mest allsidige kost, men nå sier
legen: "Hold deg borte fra den." Den forårsaker bihulebetennelse og alt mulig
annet. Før pleide mennesket å drikke den, og de kunne leve i årevis uten å få
bihulebetennelse, men krysning o.s.v. har brutt ned strukturen i mennesket
slik at det ikke er annet enn en søppelhaug, en opphopning av sykdommer.
Hvem har gjort det? Vitenskapen! Se: den har forårsaket at genene
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(Arveanlegg i forplantningscellene. Tanum) mellom mannen og kvinnen er
svekket, og som følge av dette er menneskene blitt svakere, og antallet av
spastiske barn har tiltatt med omtrent tretti prosent. Antallet av mongoloide
barn stiger hurtig. Og føden som vi spiser for å holde oss i live, er blitt så
svak på grunn av all denne krysningen, at den svekker kroppen, og er årsak
til kreft og fysiske forstyrrelser; og alle slags sykdommer går til angrep på
menneskekroppen p.g.a. dens svakhet. (Menneskene) Ødelegger seg selv
vitenskapelig, idet de fjerner seg fra Guds plan. Gud sa: "Jorden bærer frem
... hvert etter sitt slag"! Ser dere hvor vi er? Jeg kunne bare fortsette, men
tiden løper fra oss. Legg nå merke til det: Hva har dette brakt fram? Vitenskapen har brakt sykdom, død og ødeleggelse.
64. Jeg snakket nylig med min gode venn dr. Vayle om en artikkel som handlet
om at mennesker hadde mistet livet ved bruken av penicillin. I virkelighet er
det ikke penicillinet, men de urene stoffene som slippes inn under fabrikasjonen av penicillinet (som er årsaken). Det er et pengegriskt system. Av og
til blir det foreskrevet av leger som ikke engang kjenner formelen for aspirin;
deres far har sendt dem bort for å utdanne seg til en spesialist i et eller annet,
og så vet de ikke engang hvordan de skal kurere et barn som har fått mave knip.
Hva har vi fått? Begjærlighet, å være ute etter fordel eller slikt. Det finnes knapt
nok en gammeldags, landsens lege igjen, en som brukte å komme og sette seg
ned og snakke med deg og få deg til å føle deg bedre (console), og som gjorde
alt som kunne gjøres. De har satt Gud utenfor, fordi de gikk sine egne veier.
Og for å fjerne Gud fra bildet har de rett og slett forklart Ham bort. Så langt er
vi kommet.
65 Det er det vi har gjort med vår krysning. I en frisk plante kan en bakterie
vanskelig trenge seg inn. Men det er disse drivhusplantene, disse kryssede
plantene, en må sprøyte hele tiden. Og mange av dere har lest min buskap om
"Bastard religion" En må stadig sprøyte og stelle dem slik som de gjør med
spedbarn. Merk: en ekte plante trenger ikke å bli sprøytet; den er opprinnelig.
66 Hvordan kommer sykdom inn i et menneskelig legeme? En god venn av meg
som er lege - jeg vil helst ikke nevne hans navn nå, men han er en meget god
bror - fortalte meg nylig da han leste noe for meg ut fra et medisinsk tidskrift, en
bok, som han har på kontoret sitt, der hvor han har alle disse fine bøker og de
siste nyheter om medisiner: Det er svakhet. La oss si at din kropp er utmattet.
Du kan bare legge merke til hvor lett du blir forkjølt da. Hva kommer det av? På
grunn av svakheten i din kropp produserer dine kjertler slim. Og der formerer
forkjølelsesbakteriene seg, og så blir du forkjølt. Men hvis ditt legeme hadde
vært sterkt, ville det ha kastet ut forkjølelsesbakteriene, og de ville ikke kunne
få fatt i det. Så dere ser at da Gud skapte et menneske i begynnelsen, var det
uimottakelig for enhver sykdom. Men vantro, vitenskap og utdannelse var det
første som dro et menneske bort fra Gud, og det gjør de fremdeles. Bare se hva
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sigaretter, drikking og denne striptease o.s.v. har gjort m.h.t. denne
generasjonens forfall.
Nå, noen leser dette som om bror Branham varsler til folket ikke å spise kjøtt,
men jeg tror ikke at å spise eller ikke å spise kjøtt er det som bror Branham
satser på her i det hele tatt. Ja, Br. Branham forteller oss om farene som all
denne hybrid matvarer gjør med denne menneskelige rasen, men han forteller
oss aldri ikke å ete det. Det han sier til oss her er, at hver gang mener man at
menneskeheten kan forbedre måten Gud har skapt maten på, da ender det bare
opp i død og ødeleggelse.
Dette er ikke Den Hellige Ånd som varsler menigheten om ikke å ete visse
matvarer. Dette er en profet som viser oss hva det originale er i motsetning til
hva menneskeheten har gjort det til.
Fra hans tale: SPØRSMÅL OG SVAR. 30-08-64.
427:108. ”Bror Branham, da du profeterte angående ikke å spise egg og ikke å
leve i en dal, var da denne profeti bare for deg eller for forsamlingen?”
OK. For mange år siden, for omtrent tretti år siden kom jeg med en profeti at
sykdommer skulle komme blant dyrene, blant kveg og til og med egg i de siste
dager. Og det skal skje at det kommer egg som ikke kan spises. I tillegg
kommer det til å skje at folk som lever i daler … Husk nå, jeg profeterte det for
tretti år siden, at dette skulle skje angående mennesker som bor i daler. Jeg ba
de Kristne til å flytte fra daler og at de ikke må spise … Forskjellige sorter
kjøtt og slike ting, det ville være giftig. Det ville være farlig (Jeg tror det er på
dette vis som jeg hadde det) for mennesker som bor i daler. Vel, dette var før de
visste noe om luftforurensning. Men dette var Den Hellige Ånd som varslet
meg. Ja til og med vårt kveg. Og nå ser du dem på torget, da er de besprøytet
med DDT og det har framkalt noe inn i kveget.
109. Legg nå merke til det igjen, alt som er hybrid og de ting som de gjør nå er
så absolutt ødeleggende for den menneskelige rase. Readers Digestst sa: ”Tretti
eller 20 % av pasientene i sykehusene er lagt inn på grunn av legestanden.” De
gir deg en medisin for å ta knekken på noe, men det utløser noe annet et annet
sted. Og la du merke til egg? Det var hundrevis av tilfeller her i Louisville hvor
folk ble syke og ble innlagt på grunn av oppkast fordi de hadde spist egg her fra
denne dalen … Hønene hadde spist fra denne nedbør og fra gift som var blitt
sprøytet for ugress, og så videre; alt er forurenset.
110. Men det er her du får det bror. Jeg tror av hele mitt hjerte at det står
skrevet i Skriften: ”Ingen mat skulle bli mottatt før det er tatt imot med
takksigelse, og er blitt helliggjort ved Guds Ord og bønn.” Skjønner dere? Når
du spiser det, sier da: ”Jesus, du lagte denne maten for meg. Nå helliggjør jeg
denne maten for å styrke våre legemer.” Spis det da, fordi alt vi gjør er i tro.
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Hva vi ser er her er at selv om varslingen ble gitt av den Hellige Ånd, at disse
sykdommer og hybrid prosesser ville bli her i disse siste dager, men likevel, vil
det bli i et så stort målestokk at det vil påvirke alt du spiser, endog de medisiner
du tar. Så, bror Branham sier; jeg ønsker at dere legger merke til det han sier
her, vi bør ete det, men sørg for at du ber over det. Hvis vi skal unngå alt han
nevner i disse og mange andre sitater over dette emne, da kunne vi ikke spise
kjøtt, egg, fisk, mais, hvete, og andre grønnsaker på grunn av nedbøren, vi skulle
da heller ikke drikke melk, eller til og med vann på grunn av alt det de tilsetter.
Visdom kontra tro. 01-04-62.
P 77. Jorden selv er en livmor. Hvor plasserte Gud Hans Sæd? Hvor blir Sæden
sådd? I en livmor. Gud sådde sæden ... Og hva er det menneskene gjør? Akkurat
slik det satan gjør i en livmor. Han vil deformere et barn hvis han kan; det har
de onde ånder har gjort her på jorden, hybrid avler skapninger som ikke
eksisterte. Det er best jeg avslutter her ellers får jeg ikke tid til resten av dette
her som jeg har skrevet ned. Dere vet hva jeg mener. Det er grunnen til at denne
deformert skapning er i ferd med å bli forkastet; Gud er ferdig med det.
Verden er i ulage, alt er galt. Elvene er forurenset, luften er forurenset, det
er sølete, det stinker.
Til og med luften vi puster inn er årsaken til at folk lider av kreft og emfysem og
alle disse andre lungene lidelser med respirator og så videre. Og hva er det? Det
er Satans Eden, og det viser oss at alt liv blir gjort rede for å bli brent. Vi alle vet
at alfa må gjenta seg i Omega. Så det som fant sted i begynnelse må gjenta seg i
Omega.
Bror Branham sier i:
Mesterverket 05-07-64.
P 98. Alt sann liv som var i stilken, dusken og skalken samler seg nå i Sæden,
klar til oppstandelsen, rede for innhøstingen. Alfa er blitt Omega. Den første blir
den siste, og den siste blir de første. Sæden som gikk ned har vært gjennom en
prosess og er blitt Sæd igjen.
Det er grunnen til om at noe som skjer i menigheten som var et problem i Alfa
tidsperiode da er det nødt til å skje om igjen i Alfa tidsperiode. Om vi så ønsker å
vite hvordan vi må hanske med det i våre dager da må vi se tilbake om hva
Apostel Paulus gjorde med saken i hans dager.
La oss gå til våre Bibler i Romerne Kapittel 14 og jeg ønsker å lese for dere fra
Den Nye Internasjonale Versjon, fordi den er så bra oversatt slik at det passer
nøyaktig til vår tid.
Rom 14,1-3 Men dere må ta imot den som er svak i troen, ikke til tvilsomme
diskusjoner.
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Apostelen sier oss her at han nå skal snakke om hvordan vi må oppføre oss i en
debatt/diskusjon.
2 Den ene tror til å ete alt, den annen eter grønnsaker idet han er svak i troen.
Det er her hvi er i dag. Den ene sier bare grønnsaker, og den andre sier jeg spiser
alt. Problemet er at fra begge sider er de lidenskapelig overbevist om det de tror
er rett. Men legg nå merke til hvor Paulus tar hans argument. Han tar ikke
standpunkt for den ene eller den andre, men heller formaner den troende til å
være forsiktig hvordan de håndterer sine egne følelser i denne sak.
Han sier da i Rom 14,3 Den som eter alt, må ikke akte for intet den som ikke eter
alt; og den som ikke eter alt, må ikke dømme den som eter, for Gud tok imot ham.
Vi har da to forskjellige oppfattninger om temaet ”mat” i den første menighet.
Paulus varsler oss ikke om å spise kjøtt eller ikke. Hans advarsel er; hva gjør du
med det du tror, og hvordan det påvirker Den Hellige Ånds gjerning i vår midte.
Husk nå, den Hellige Ånd kom ned som en due, og ville kun sette Seg ned på et
lams natur, fordi lammet og duen har samme natur. Det er hit at Paulus fører hen
hans emne og i virkeligheten en hvilken som helst annen sak som ville separere
menigheten.
For mange år siden fortalte Bror Lee Vayle meg om en Baptist Pastor som delte
seg i to fordi den ene siden sa du må bare spise honning og ikke sukker i det hele
tatt. Den andre siden sa nei, sukker er i orden. Det endte opp i at menigheten ble
splittet på grunn av denne enkle saken. Og om djevelen klarer å få en menighet til
å dele seg da viser det seg at de allerede har forlat Troen. Når en sak kan ha en
slik effekt på en gruppe mennesker, da viser seg det at de ikke er fokusert på
Læren og har veket fra Sannheten.
Legg merke til hva Paulus sa her til de som dommer og fordømmer de andre og
ser ned på disse mennesker: Rom 14,4 Hvem er du som dømmer en hustjener som
tilhører en annen? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli gjort
til en som står fast, for Gud er i stand til å få ham til å stå fast. 5 Den ene akter
en dag høyre enn en annen dag; den andre akter alle dager like. Hver [enkelt]
må bli fullt overbevist i sitt eget sinn.
Og det er akkurat det. Du er nødt til å bli fult ut overbevist i ditt eget sinn.
6 Den som akter på dagen, akter på den for Herren; og den som ikke akter på
dagen, akter ikke på den for Herren. Den som spiser (kjøtt), spiser for Herren,
for han takker Gud; og den som ikke spiser (kjøtt), spiser ikke for Herren, og
takker Gud. 7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 8
For hvis vi lever, så lever vi for Herren; og hvis vi dør, så dør vi for Herren.
Enten vi derfor lever eller dør, hører vi Herren til. 9 For med denne hensikt
både døde Kristus og stod opp og ble vakt til live igjen, for at Han kunne være
Herre over både de døde og de levende.
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Dere skjønner at de hadde mistet Kristus totalt ut av synet og hadde forlått deres
første kjærlighet. Dette er en formaning til Menigheten i Efesos eller Efesos
Menighetstid. De hadde mistet den første kjærlighet som er Kristi Lære. Det er
det Efesos betyr. Avslappet og fjerner seg, og slik gikk de bort fra den første
Kjærlighet, Åpenbaringen om Jesus Kristus og gikk over til human etisk tekning
slik som kjøtt eller ikke kjøtt
Da sa Paulus i vers 10 Men hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor
forakter du din bror? For vi skal alle stå framfor Kristi domstol. 11 For det
står skrevet: «Så sant Jeg lever, sier HERREN, skal hvert kne bøye seg for
Meg, og hver tunge skal bekjenne for Gud.» 12 Så skal da hver enkelt av oss
for seg selv avlegge regnskap for Gud.
Dere ser at Paulus forteller oss her: Se folkens, få fokus (på dere selv og Guds
Ord) og slutt med å se ned på hverandre og med å være dømme syk mot
hverandre. Vær sikker på at dine motiver er rett og alt vil gå den rette veien over
sikt.
Rom 8,35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?
Rom 8,28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker
Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning.
Videre sier han i: Rom 14:13-16 La oss derfor ikke lenger dømme hverandre,
men heller dømme slik at ingen legger noen snublestein eller en grunn til å
falle i sin brors vei. 14 Jeg vet og er overbevist ved Herren Jesus, at det ikke er
noe mat som er urent i seg selv; men for den som akter noe for å være urent,
for ham er det urent. 15 Men hvis din bror blir bedrøvet ved din mat, da
vandrer du ikke i kjærlighet. Den som Kristus døde for, må du ikke ødelegge
ved din mat. 16 La da ikke det gode dere har, bli omtalt som noe ondt,
Det kommer alt ned til kjærlighet, ikke sant? Om jeg gjør noe som er hard for
min bror eller søster til å forstå, hvorfor skulle jeg gjøre det da? Jeg vil i det
minste ikke gjøre det i deres påsyn. For mange år siden måtte jeg se denne saken
i øyene da jeg besøkte en menighet hvor folkene var meget ung og åndelig talt
var babyer fordi de ikke var matet med Kristi Lære. Jeg hadde tresko på meg
fordi jeg likte den måten de satt på mine føtter. Pastorens hustru kom til meg en
dag og sa at hun var blitt fornærmet fordi jeg gikk på disse tresko, hun sa at disse
tilhører kvinner. Jeg fortalte henne at disse tresko har sin opprinnelse i
Skandinavia og disse tresko for kvinner har en hel bak på skoen mens de tresko
for men er helt åpen slik som jeg har. Men jeg sa, uansett, om det fornærmer deg
at jeg har tresko på meg, da vil jeg ikke ta de på meg mer. Slik skulle vår
holdning være. Dere skjønner at det er de svake Kristne som ikke klarer å
fordøye at andre mennesker har en annen holdning/menig, men den voksne
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troende sier: ”Gud ser ikke på alle detaljer i ditt liv, Han ser på tilstanden i ditt
hjerte. Og slik skulle det være med oss alle.
Til slutt sier Paulus i vers 17: for Guds kongedømme er ikke mat og drikke,
men (1) rettferdighet og (2) fred og (3) glede i Den Hellige Ånd.
Vel, vi kunne ta en fullstendig tale over disse poeng, og muligens kommer vi så
langt, men da ser vi at Paulus sier:
18 For den som tjener Kristus i disse ting, er til behag for Gud og godkjent av
mennesker. 19 La oss derfor følge etter det som tjener til fred, og det som en
kan oppbygge en annen med.
Hva betyr dette? Dette betyr at vi må forsøke alt vi kan for å holde fred og som
løfter alle opp.
Rom 14,20 Dere må ikke rive ned Guds gjerning for mats skyld.
Hør etter! Han sier: Dere må ikke rive ned Guds gjerning for mats skyld.
Og hva tror folk når de setter maten i fokus og ikke Kristi Lære. Kan det å spise
eller ikke å spise kjøtt gi deg legemets forvandlig? Felles brødre og søstre? Hele
Paulus sin formaning har kun en hensikt, å holde folkets fokus på Kristus.
Da sier han: Al mat er ren, men det er feil om en spiser noe som er grunnen til
at en annen snubler.
Se nå, det er helt i orden å spise kjøtt, om ikke en annen mister sin tro på grunn
av det. Du lever ikke for deg selv, og du er så absolutt ikke alene som blir berørt
når du dør, begynn å leve for andre slik at Kristus kan leve gjennom deg.
Rom 14: 21-23 Det er godt å la være å spise kjøtt eller å drikke vin eller å
gjøre noe annet som får din bror til å snuble eller ta anstøt eller å bli svak.
22 Har du tro? Ha den for deg selv framfor Gud. La meg repetere dette, fordi
dette var holdningen som var i Kristus; Har du tro? Ha den for deg selv
framfor Gud. Lykkelig er den som ikke fordømmer seg selv i det han godkjenner.
23 Men den som tviler, er dømt hvis han spiser, for han spiser ikke i tro; for det
som ikke er av tro, er synd.
La oss be …

