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Det Talte Ord #75.
Denne Perle i en Jordisk Kar.
Brian Kocourek.
Jeg ønsker å tale fra Det Talte Ord er den Originale Sæd, men før vi begynner har
jeg en kommentar til det vi talte over siste uke. Dette har med kommunisme og
Menigheten å gjøre, eller kommunismen i Amerika.
Vi vet ifølge Bibelen at det som skjer i Amerika i dag er på grunn av at de har
forkastet Guds Budskap. Vi så det i Femte Mosebok 28. Her har Gud deklarert
sine forbannelser over de nasjoner som ikke lytter på Guds Røst. Og vi vet at ”å
lytte” betyr å lytte og granske og gjør det som du har hørt. Dette er veldig viktig å
vite, fordi forbannelsen kan bli reversert om menneskene bare kunne snu seg bort
fra sine hensynsløse veier og lytte til eller legge merke til budskapet for denne
time. Guds Røst er til denne generasjon.
Fra hans tale:
TIDLIG OG SEN REGN. 03-03-60P.19. Og da de alle var der inne og danset og fortsatte som den moderne Pearl
Harbour, og mens de danset og strippet kler fra unge damer og løp etter de i
gatene og så videre, da kom plutselig angrepet. Fienden venter til natten
kommer. De store plutselige angrepene som vår hær har utført til nå var om
natten. Og det er dette … Du snakker om kommunisme. Kommunisme har lagt
seg i bakhold og venter på en ting. Vi hører så mye om det i dag. Kommunisme
ønsker seg en ting, nasjonen er gjennomsyret med det i dag, men det venter til
det siste lille biten av åndelighet er slukket, helt til det blir mørkt i menigheten.
Dette er den eneste mulighet til å slå til. La de Amerikanere som hevder at de er
kristne reise seg i Jesus Kristi Navn og roper ut, kommunisme vil ikke ha plass.
Men vi går rett inn i det, og våre menigheter er stappfull med det, så sant så sant,
det er overalt. Alt sammen er forurenset, hele legemet er forurenset. Det finnes
kun én rent sak og bare én grunnvoll og det er Jesus Kristus. Den eneste Fjell av
frelse som jeg kjenner til. Den eneste fluktrute er gjennom Jesus Kristus. Det er
Han.
Nå ser dere at det finnes en utvei, men tar Amerika denne ene veien ut fra denne
krise? Gjør hun det? Absolutt ikke, og hvorfor ikke? Fordi hun tror at hun er rik
og har samlet seg rikdommer og hun vet ikke at hun er fattig, elendig og ynkelig
og blind og naken. Hvordan kan hun da omvende seg, når hun ikke engang vet
hva hun må omvende seg fra? Men hun vet, og hennes tilstand viser det også!
Men hun er ikke i stand til å se det, det er grunnen til at hun gjør de samme ting
om og om igjen.
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Dere vet at dette er et tegn på sinnssykdom når du gjør de samme ting om og om
igjen mens du tror at det kommer til å forandre det på en måte når du gjør det.
Hun kom i vanskeligheter ved å forbruke penger som hun ikke hadde og nå tror
hun at hun kan komme ut av vanskeligheter ved å forbruke enda mer penger som
hun ikke har. Dette er ufattelig dumt. Men vi ble varslet at de mennesker som har
Kristi Sinn, er de eneste som er ved sin fulle fem i endetiden. Og vi er kommet
ditt. Og den eneste rømningsvei er gjennom Kristus, og det er sant. Kom da inn i
Kristus mens det er fortsatt mulig. Og omvend deg fra alle dine onde veier og
innrømm at du er fortapt uten Kristus.
Vi tar opp igjen paragraf 53 av DET TALTE ORD ER DET OPPRINNELIG
SÆD. Og her sier bror Branham:
P 53. Det er derfor vi tror det, Det er Guds Ord; derfor er Guds talte Ord det
originale. Alt som er skapt (talt in i eksistens) er det opprinnelige. Du kan krysse
noe av Hans skapelse til noe mindre vesentlig. Dette er grunnen til at Eva kunne
gjøre det som hun gjorde med sin egen sæd, fordi hun ikke var i den opprinnelige
skaperverk. Hun er et biprodukt fra mannen, og ikke i Guds skapelsesverk. Gud
skapte det hele og tok deretter en del av Hans skapelse og lagte en
medhjelperske. Dette er grunnen til at du kan krysse et esel med en hest, men det
er ikke varig. Det er død. Men det originale har liv. Det kommer tilbake igjen.
Jeg håper at dere ser det nå. Det originale har liv; dette er grunnen tror jeg at
kultusser, denominasjoner og organisasjoner dør. Historien beviser at de døde
alle sammen. De reiste seg aldri mer, og de kommer ikke til å gjøre det heller. De
kan ikke avle seg tilbake igjen. De har ingenting de kan avle med, de er sterile.
Dette er grunnen til at Evas barn døde.
La oss spørre oss selv før vi nå går videre med den neste paragraf. Hvorfor dør
alle trossamfunn og organisasjoner åndelig? Fordi de har trukket seg vekk fra
Guds Ord som er det Opprinnelige Sæd, og de har krysset Guds Ord med sine
egne tanker og ord, med den hensikt å utvikle sitt egen trossamfunn, og det
kommer ikke til å virke. Det kan ikke.
Bror Branham fortsetter med å si:
P 54. Jeg tar meg god tid nå, for lydbåndene og for å gi folk tid til å grunne på
det. Jeg vil ikke gjøre noe hastverk. Jeg ønsker å ta den tid det trenger. Jeg vet
ikke hva som kan skje fra nå av, men jeg ønsker å få dette ut til folket, slik at om
Gud tar meg bort fra denne verden en dag, om jeg ikke lever for å se Ham, vet
jeg at budskapet fortsatt lever videre. Sant, hold deg til Ordet.
P 55. Husk nå at ethvert Ord som Gud har uttalt er det originale Sæd. Gud
plantet alt i jorden ved sitt Ord, og så lenge du holder deg ved den originale
sæden vil den frembringe seg selv igjen og reproduserer seg selv igjen. Er det
krysset dør det. Og Eva, kvinnen, var den førte krysning som noen sinne har
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eksistert. Nå håper jeg ikke at dere slå av lydbåndet inntil vi beviser det etter en
stund. (Skjønner dere?), viser dere hvorfor.
P 56. Hun var en krysning, en brud. Legg nå merke til at dette førte døden med
seg, ved å forsøke å ta Guds Ord og mikse det med noe visdom. Skjønner dere?
Men det er ikke mening at dere skal gjøre det. Om dere tror at det er Guds
visdom, si da bare: ”Gud sa det, og det avgjør det hele.” Og Gud sa det og det er
det hele. Om du ikke klarer å forstå det, da la det være i fred, og si bare at det
er slik fordi Gud sa det. Se her, bare si: ”Gud sa det.”
P 57. Leg nå merke til at det ikke kan blandes. Det må ikke klusses med; Gud
straffer denne personen som gjør slik, og det kan ikke krysses med noe som
helst annet. Det er kun Guds Ord. Gud trenger ikke ditt Ord sammen med Sitt
Ord. Det er ikke meningen at vi skal tale våre egne ord; det er meningen å tale
Hans Ord, Guds Ord.
La oss nå gå til Skriften for å bevise dette poenget. La oss slå opp Bibelen i 2
Kor 4,1-2 og se på det som Paulus forteller oss her: 1 Derfor, da vi ved Guds
miskunn har fått denne tjenesten, mister vi ikke motet.
Med andre ord sier Paulus her: Siden Gud har så sjenerøst vist oss hva han gjør,
da kaster vi ikke bort dette vi holder på med og går bort fra vårt arbeid, bare
fordi vi sporadisk møter motbør.
Vers 2: Men vi har sagt oss løs fra all lyssky, skammelig ferd og farer ikke med
list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram
anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.
Han sier med andre ord: Vi nekter å ta på oss masker og leke (kristendom) Jeg er
sikkert på at Paulus hatet kirke politikk, eller noen som helst politikk. Han sier
da: vi farer ikke med list og skammelig ferd bak scenen.
Og hvor mange mennesker gjør dette i navnet til den vekst i deres menigheter,
eller deres forsøk med å verve andre medlemmer inn i deres menighet. Og
deretter sier han: Heller ikke forfalsker vi Guds ord for å tilpasse det til oss.
Å, du og du, han snakker ikke bare til predikanter her, han taler til alle som
ønsker å forvrenge Guds Ord til egen fordel. Og hvor mange mennesker kommer
til å stå til rette foran domstolen en dag, bare på grunn av dette. Istedenfor å tro
det på den måten Gud har skrevet Det til oss, forvrenger de Guds Ord for at Det
kan bli tilpasset deres egen lære eller menighetens lære. Hvor mange mennesker
kommer til å stå foran domstolen en dag bare fordi de respekterte personer mer
enn Guds Ord, og således gjorde de forskjell på folk, og de forandret Guds lover
for de menneskene som de kjente men ikke for mennesker som de ikke kjente.
Det som jeg mener er at de gjorde forskjell på folk, og de har to slags regler; en
for seg selv og sine medarbeidere og en for alle andre.
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Paulus sier oss her: Vi behandler Guds Ord med respekt og sagt fra oss
skammens skjulte gjerninger, og vi vandrer ikke i list, heller ikke behandler vi
Guds ord svikefullt, slik at vi tilpasser Guds Ord til vår måte å tenke på.
Paulus sier heller: Men vi legger heller hele sannheten åpent fram for alle, og vi
anbefaler oss selv til hvert menneskes samvittighet, slik at de kan dømme selv i
Guds nærvær.
Da i vers 3 sier Paulus: 3 Men selv om vårt evangelium er skjult, er det for dem
som går fortapt det er skjult,
Med andre ord sier Paulus: Om vår Budskap er uklar for hvem som helst, da er
det ikke fordi vi holder noe tilbake. Nei og atter nei, det er fordi disse andre
mennesker ser eller går feil vei og de nekter å gi seriøs oppmerksomhet til det, og
de er forblindet av guden til denne onde tid, og de er ikke uvillig, men de er med
vilje vankundig og således kommer de til å betale prisen for det.
I vers 4 sier Paulus: 2 Kor 4,4 de vantro, de som har fått sine sinn forblindet av
denne tidsalders gud, for at ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus,
som er Guds bilde, skal skinne for dem.
Alt de har for øye er mønsteret til mørkets gud. De tror at han kan gi dem hva de
enn ønsker seg. Og de behøver ikke å bry seg om å tro, en Sannhet som de ikke
kan se. Men de er fullstendig blind for det faktum at Gud Selv kom ned med et
Budskap i form av en Ildstøtte og ga lys til Ropet eller Budskapet som Han kom
med og bildet har gått over hele verden og Læren har kommet inn i 187 land, og
derfor tror de, fordi de er i flertall, at det er de som har det rett. En dag finner de
det ut hvor feil denne beslutning var. Således ser vi at Paulus varsler oss i vers 5,
at Budskapet er ikke ment til å være for oss selv, men om det som Gud har gjort
for oss. Paulus sier i vers 5: For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus,
Herren, og oss selv som deres tjenere for Jesu skyld.
Husk brødre, vår Budskap er ikke av oss selv; vår oppgave er å proklamere Jesus
Kristus. Det er Han som gjør at helbredelse, frelse, forløsning og arven blir
tilgjengelig for oss. Og hva presteembetet glemmer er at vi alle er små
budbærere. Vi er ikke annet enn små løpegutter fra Jesus Kristus for dere. Og en
Budbærer har ikke sitt egen budskap, han har et budskap fra en annen person.
Paulus fortsetter i vers 6: 6 For Gud som bød lyset å skinne ut fra mørket, Han
har latt det skinne i våre hjerter, for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet
i Jesu Kristi åsyn skinne fram.
Det er grunnen til at det begynte da Gud sa: ”Jeg kommer ned som en Ildstøtte
for å fange deres oppmerksomhet for å bringe Lyset av Mitt Nærvær til dem, for
så å sende ned Visdommens og Åpenbaringens Ånd om Kunnskapen om Meg
Selv, og våre liv ble fult opp med lys da vi så og forstod Gud og stod ansikt til
ansikt med parousia, Guds Nærvær.
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Og deretter sier Paulus i vers 7: 7 Men vi har denne skatten i leirkar, for at den
veldige kraften skal være av Gud og ikke av oss.
Det er akkurat her problemet begynner. Dette fordi denne skatten om
åpenbaringen fra Kristus kommer inn i karen som er ment til å reflektere det ut til
andre, og vi tillater våre jordiske kar til å komme i veien. Og dersom dere bare
ser på oss, da mister du muligens klarheten som tilhører Shekina Nærværet som
kom ned i denne time.
Dere ser at dette er hvor Bileam feilte med Gud. Han så synden til folket men
feilet i å se Ildstøtten i deres midte. Og dette er hvor Peter gjorde denne
nærliggende og fatale feilen. Så lenge han hadde fokusert sine øyne på Kristus
kunne han vandre på vann med Kristus. Så lenge han vandret i lyset, hadde han
felleskap med Kristus, og Jesu Kristi blod renset ham fra all synd. Men da Peter
tok øyene bort fra Kristus, begynte han å synke. Og når du begynner å fokusere
på legemet som Gud bruker, da har du tatt dine øyne bort fra Kristus, og det er da
du begynner med å finne feil.
Paulus sa: ”Vi bærer dette elskede budskapet rund i dette enkle kar av leir som
tilhører vår vanlige liv.” Og hvorfor er det slik? Gud tillater det for å avverge at
noen forvirrer Guds makeløse kraft og herlighet med bare dødelige mennesker.
Se her, min største kritiker er meg selv, og er det for alle Guds barn. Slutt da med
å finne feil og bare fortsett med å fokusere dine øyer på opphavsmannen og
fulenderen av din tro. Du vet for deg selv at vi er ikke mye å se på, men heller
ikke dere.
Paulus sier i vers 8 og 9: 8 Vi er hardt trengt på alle kanter, men ikke knust. Vi er
tvilrådige, men ikke i fortvilelse. 9 Vi er forfulgt, men ikke forlatt, nedslått, men
ikke ødelagt.
Vi er omringet og medtatt av problemer og det synes som om de kommer fra alle
kanter, men på ett eller annet vis er vi ikke demoralisert; mange ganger er vi ikke
sikkert på hva vi må gjøre, men vi vet at Gud vet hva som må gjøres; vi har og er
blitt åndelig terrorisert av noen, men Gud har ikke forlatt oss; vi er blitt kastet ned
av noen, men vi har ikke brutt et eneste bein i denne prosessen. Vi er blitt
omringet og medtatt av problemer som det ser ut som fra så mange. Hvorfor da å
ergre seg? Vi har ikke lid noe som andre før oss ikke måtte gå gjennom. Og
Kristus gikk gjennom mye mer enn vi har, for å vise oss hvordan vi måtte komme
oss gjennom disse brennende prøvelser.
2 Kor 4,10-12 Og alltid bærer vi Herren Jesu død med oss i legemet, for at Jesu
liv skal åpenbares i vårt legeme. 11 For vi som lever blir alltid overlatt til døden
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for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. 12 Så
virker da døden i oss, men livet i dere.
Vi har et løfte, at det de gjorde med Jesus, vil de også gjøre med oss, derfor får vi
prøvelser og til og med tortur, hån og til og med muligens attentat mot vår
karakter istedenfor fysisk død. Men det som Jesus gjorde iblant dem, kan han
gjøre i oss også, om vi bare la ham leve våre prøvelser i oss, for oss. Fordi vi er
blitt korsfestet med Kristus, likevel lever vi fortsatt, og det er ikke lenger vi oss
selv som lever men Kristus lever i våre liv for oss i disse kropper av kjøtt, om vi
bare kunne gi slipp på oss selv og la Gud overta. Våre liv er i konstant fare for
Jesu skyld og dette gjør at Jesus Liv blir mer åpenbart i oss. Mens vi går gjennom
det verste, da la Ham bare leve ut sitt liv i dere og dere vil se selveste Hans natur
og karakter som utvikler seg i dere inntil det kommer på deg og overta deg.
2 Kor 4,13-15 Og siden vi har den samme troens Ånd, etter det som er skrevet:
Jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, derfor taler vi. 14 For vi vet at Han
som reiste opp Herren Jesus, skal også reise oss opp med Jesus og framstille oss
sammen med dere. 15 For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden, når den
ved stadig flere har spredt seg utover, kan føre til takk i rikelig mål, til Guds ære.
Legg nå merke til det han sier her. Vi tier ikke om det, ikke et øyeblikk. Det står
skrevet: ”Jeg tror det, derfor taler jeg.” Følgelig sier vi det som vi tror. Og det
som vi tror er det den Ene som reiste opp vår Eldste bror Jesus fra graven vil like
sikkert reise oss opp med ham, for å være med ham i live i alle evigheter. Derfor
arbeider alle detaljer til deres fordel og til Guds Ære.
I avslutningen sier Paulus i: 2 Kor 4,16-18 Derfor mister vi ikke motet. For selv
om vårt ytre menneske går til grunne, blir likevel det indre menneske fornyet dag
for dag. 17 For vår trengsel, som er lett og som bare varer en kort stund, virker
for oss en enda mer overstrømmende og evig fylde av herlighet, 18 idet vi ikke
retter blikket på de synlige ting, men på de usynlige. For de synlige ting er
forgjengelige. Men de usynlige er evige.
Vi gir derfor ikke opp. Hvordan kunne vi?! Selv om det ofte ser ut, sett fra
utsiden om at ting faller fra hverandre for oss, derimot skaper Gud ny liv på
innsiden av oss, og ikke en dag går forbi uten at han utfolder sin nåde. Disse
harde tider er små i forhold til de underfulle timene som kommer til oss, og den
underbare tid for adopsjon som ligger fram for oss, dersom vi blir funnet til å
være den rette type barn. Så lenge vi ikke kan se disse ting som ikke er blitt
åpenbart til oss enda, står Guds Løftes Ord fast, som om de allerede eksisterer i
vår nåværende situasjon. Ikke de ting som vi ser nå, de ting som er her nå og er
borte i morgen, men de ting som vi ikke kan se, varer i alle evigheter.

7

Mens jeg går tilbake til paragraf 58. Her sier Bror Branham:
58. Det sanne liv kan bare komme fram eller reprodusere seg gjennom den
opprinnelige avlingen. Studer dette, når dere studerer lydbåndene og studer det
nå. Liv, L-I-V kan bare bli reprodusert ved dets originale avling, på den måten
det begynte i begynnelsen; da reproduserer det seg selv. Skjønner dere? Om det
ikke skjer, da er det en hybrid; (livet, ovs.) Er gått ut. Noen av dem kom til å dø
ut i den første generasjon, skjønner? Det forsvant rett der. Det vil snart finne seg
selv tilbake. Det kan ikke bringe fram det rette liv fordi det er hybrid.
Ved hva slags liv forsøker vi å leve i disse legemer? Ved hva slags liv forsøker
du å komme ut av disse prøvelser når du er kommet opp i dem? Ved å lyve, og
ved å gjemme sannheten eller ved å bekjenne og frykte det som intet menneske
kan gjøre med dere, men frykte det som Gud alleene kan gjøre. Hva jeg forsøker
å si med andre ord er dette: vi kommer inn i flere tester på veien oppover og det
kan bli allerede meget snart. Og mens vi kjemper med å la Kristus leve gjennom
oss gjennom disse enkle prøvelser som ikke har noen ting å gjøre med liv eller
død, men de fleste av våre prøvelser har å gjøre med vår stolthet. Hvordan er vi
da i stand til å tåle den store press som kommer når både fysisk liv, åndelig liv og
emosjonelt liv kommer til å stå under en press som er større enn du noensinne har
opplevd. Om du feiler nå, hva med den tid da?
Fra hans tale: GUDS SEGL.
P 111. Når den store Boken er åpnet, hva da? Når de som har forkastet
Frelseren i dag blir spurt å gi en forklaring? Hva da? Arbeids plass stod i veien.
Dine foreldre stod i veien. Din venn stod i veien. Din venninne stod i veien. Din
menighet stod i veien. Hva da? Hva da? Når den store Boken blir åpnet, hva
da? Dere som forkaster dette Budskapet i kveld, dere blir spurt om å gi en
grunn for det. Hva da? Hva kommer dere til å gjøre med det? Dere vet hva
dyrets merke er. Dere vet hva Guds Segl er. Det er opp til dere. Herren velsigner
dere mens dere står på deres føtter.
Du kommer til å stå der, så sikker som dette Bok er skrevet. Du kommer til å stå
der og du blir spurt om en grunn. Å, du og du, det er til vår fordel, brødre og
søstre, og det påhviler oss som Guds sønner og døtre å granske oss selv hver
eneste time på dagen. Paulus sa: ”Jeg dør daglig. Likevel lever jeg, ikke jeg, men
Kristus lever i meg.” Skjønner dere? Gransk dere, fordi dere ikke vet i hvilken
time dere blir tilkalt for å svare for Herren. Bror og søster, det spiller ingen rolle
hvor lenge dere erklærer dere som Kristne, om dere ikke er på innsiden av dette
Blod Celle med Kristus denne formiddag, da la ikke denne dagen gå forbi. Kom
nå i dag. Det er ditt. Det er ikke nødvendig å gå til alteret. Det eneste du behøver
å gjøre er å akseptere det. Tro det, og tror Gud, om din tro er like direkte som
Abrahams tro var, da gir Gud deg Den Hellige Ånd til vederlag, for å forsegle
deg inn i Hans Kongedømme, og du er forseglet inntil din forløsning. Skriften
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sier i: Ef 4,30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Ham som dere ble beseglet
med til forløsningens dag.
Har dere denne erfaring denne formiddag, bror og søster? Dere kom ikke for å
høre meg. Nei da, det håper jeg ikke. Men jeg tror at dere kom for å høre Ordet.
Hør venner, om dere ikke har denne Hvilen, da kan du få tak i Det akkurat nå.
Det er ikke nødvendig med å komme opp til alteret; men blir sittende der hvor du
er. Vær ærlig og si: ”Kristus tal til mitt hjerte. Jeg vet at jeg ikke har gitt deg
tillatelse til å leve ut Ditt Liv i meg, men jeg ber om tilgivelse og kom i mitt hjerte
nå, og forblir i meg, og kom inn i mitt hjerte nå og forblir i meg slik at jeg kan
forbli i Deg. Du sa Herre: ”Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere, da
kommer dere inn og bosetter dere i oss.”
Vil dere gjøre det akkurat nå Herre? Vil du komme inn i mitt hjerte og ta over
dette kar? Jeg ofrer det til deg, og jeg ber Deg om å gjøre det. Bønnhør min
oppmodning Herre som jeg ber om, i Navnet til din lydige Sønn Jesus Kristus ber
jeg. Amen.
Gud velsigner dere inntil vi møtes igjen.

