
1  

Satans Eden nr. 71 
Søramerikansk Forkynner Møte 

Spørsmål og Svar 
1. oktober, 2022, Nattverdsmøte 

Brian Kocourek, pastor 
 
Vi har to spørsmål fra de søramerikanske pastorene Hugo Talledo (Peru), Christopher 
Cruz (Chile), Horacio Damian (Argentina) og Eduardo Torres (Peru). Vi fire snakket om 
disse to temaene, og disse spørsmålene dukket da opp. 
 
Spørsmål 1 Kan du forklare om denne svingingen av kornbåndet i 3. Mosebok 23:9-
11? 
 
Nå, dette spørsmålet har mer, men før vi går videre, la oss bare lese fra 3. Mosebok 
23:9-11. Men la oss ikke stoppe der, fordi det ikke er nok informasjon i disse to versene 
til å forstå hva dette handler om. Så la oss bare lese fra vers 9 til Gud er ferdig med å 
tale, for vi ønsker å vite hva Herren forteller oss her om denne svingingen av 
kornbåndet. 
 
3. Mosebok 23:9 Og Herren talte til Moses og sa:  
10 Tal til Israels barn og si til dem: (Ok, Gud forteller til Moses hva han skal si til 
folket, slik at det som Moses skal fortelle til folket, er "Så Sier Herren.") 
Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, (Og husk at landet er det som Gud 
lovet dem, slik at det er løftet for tiden.) og dere høster landets grøde, da skal dere 
komme til presten med det første kornbånd av deres høst.  
 
Nå, før vi leser noe som helst om en svinging av dette kornbåndet, da blir vi fortalt hva 
dette kornbåndet handler om. Det er en representasjon av høstens førstegrøde. Nå, vi 
vet at tiden for innhøsting er synonymt med tiden for oppstandelse. Så vi ser på noe 
som skal finne sted ved tiden for høstsesongen, som er et bilde på tiden for 
oppstandelsen. 
 
11 Og han (ypperstepresten) skal svinge kornbåndet (av førstegrøden) for Herrens 
åsyn, ...  
(Legg nå merke til at denne svingingen av dette kornbåndet, av førstegrøden, ganske 
enkelt er et middel til å presentere den første frukten for Gud. Det er en måte til å 
presentere for Gud høstens førstegrøde. 
 
På samme måte forstår vi ut av Skriften at Jesus Kristus var dette svingte kornbåndet av 
den første oppstandelsen, og Hans oppstandelse fra de døde var denne førstegrøden 
av de som sovnet inn. Legg merke til at kornbåndet bare er en sæd, hvete på stammen. 
Husk at Det Talte Ord er den Originale Sæd. 
 
Apostelen Paulus sier: 1. Korinterbrev 15:20 Men nå er Kristus oppstått fra de døde, 
og Han er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. 
 
Og husk også, og glem aldri at apostelen Paulus lærte oss at alt i Det Gamle 
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Testamente er et forbilde og en skygge av de ting som kommer. Og han lærte oss at 
disse ofringene som skulle bli gjort år etter år, aldri kan fullkommengjøre den troende. 
Og svingingen av kornbånd, pluss lammet, var for en soning av deres synd. 
 
Hebreerne 10:1 For loven, som bare har en skygge av de kommende goder og ikke 
selve tingenes egen skikkelse, kan aldri med disse samme ofrene, som de stadig 
ofrer år etter år, gjøre dem fullkomne som bærer dem fram. 
 
Fordi, hvis de kunne ha gjort de troende fullkomne, da ville det ikke lenger være 
nødvendig å gjøre noe mer offer, fordi det ville ikke være noe mer synd. 
 
Og når vi går tilbake til Tredje Mosebok, når vi leser det neste verset, da ser vi at denne 
svingingen avkornbåndet var en måte å vise Gud oppfyllelsen av det Han hadde lovet 
dem. Men det endte ikke der, det var opptakten til hva denne svingingen av kornbåndet 
handlet om. 
 
11 Han (ypperstepresten) skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn, Nå, det er hva 
ypperstepresten gjorde for å vise til Gud oppfyllelsen av Hans løfte som nå ble avdekket 
og åpenbart i en manifestasjon av seg selv i svingingen av kornbåndet. Men legg merke til 
at dette ble gjort av ypperstepresten for å vise til Gud, men legg også merke til hvem 
han gjorde dette for. Han gjorde ikke dette for Gud, han gjorde dette for folket. 
 
Legg merke til de neste ordene som Gud taler til Moses, og deretter taler Moses til 
folket. Han (ypperstepresten) skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn, for at Herren 
kan ha velbehag i dere.  
 
Ypperstepresten skal gjøre dette til Gud for deg. På vegne av deg. Det var ikke 
nødvendig å ta alle kornbånd og svinge dem, bare førstegrøden. Og så ved å svinge 
dette offeret av førstegrøden fremfor Gud, da blir det gjort på vegne av deg. Han sa: 
Han skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn, for at Herren kan ha velbehag i 
dere. 
 
Og deretter, mens han fortsetter å tale og forteller oss hva dette offeret til Gud handler 
om. 
 
Dagen etter sabbaten skal presten svinge det. 
12 Samme dag som dere svinger kornbåndet, skal dere ofre et årsgammelt lam 
uten lyte til brennoffer for Herren,  
 
Legg merke til at dette er for syndofferet. Dette er det lammet som apostelen Paulus 
talte om i Hebreerbrevet 10.  
 

Hebreerne 10:2 For (hvis deres årlige ofringer ville ha renset folket fra synd, og gjort 
dem fullkomne,) ville de ikke da ha sluttet med å bære ofrene fram? For de som 
hadde del i denne tjenesten, og som én gang var renset, ville da ikke lenger ha 
synd på samvittigheten. 
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3 Men i disse ofringene ligger det hvert år en påminnelse om synder. 
4 For det er ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort synder.  
5 Derfor, idet Han kommer inn i verden, sier Han: «Offer og gave ville Du ikke ha, men 
et legeme har Du forberedt for Meg. 
6 Brennoffer og syndoffer hadde Du ikke behag i. 
7 Da sa Jeg: Se, Jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om Meg - for å gjøre Din 
vilje, Gud.» 
8 Først sier Han: «Offer og gave, brennoffer og syndoffer, ville Du ikke ha, og Du hadde 
heller ikke behag i dem» - det som altså etter loven blir båret fram. 
9 Deretter sa Han: «Se, Jeg kommer for å gjøre Din vilje, Gud.» Han tar bort det 
første, så Han kan innsette det andre. 
10 Ved denne viljen er vi blitt helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme én gang for 
alle. 
11 Og hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger fram de samme 
ofrene, som aldri kan ta bort synder. 
12 Men etter at Han hadde båret fram ett evig offer for synder, satte Denne Presten 
seg ved Guds høyre hånd. 
13 Fra da av venter Han inntil Hans fiender blir lagt som skammel under Hans føtter. 
14 For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. 
15 Men Den Hellige Ånd vitner også om dette for oss. For etter at Han tidligere 
hadde sagt: 
16 «Dette er pakten som Jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren: Jeg vil 
gi Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem.» 
17 Og: «Deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.» 
18 Der det er tilgivelse for disse, behøves det ikke lenger noe offer for synd. 
24 Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger.  
25 Og la oss ikke forlate vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss 
formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen nærmer seg. 
26 For dersom vi synder (er vantro) med vilje etter at vi har fått kunnskap om 
sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder, 
 
Nå, for å komme tilbake til spørsmålet, så hadde de lagt ved flere sitater, og vi skal lese 
dem nå. 
 
64-0823M Spørsmål og svar #1 204 "Som her om dagen, jeg fikk noe blandet 
sammen; Jeg kom til å høre det, og det er ... Jeg fanget det rett der; og det er på 
lydbåndet, og jeg vil sannsynligvis høre fra det. Da jeg talte om de syv basunene, jeg sa 
at det var syv basuner. Jeg siktet til pinsefesten. Fra pinsefesten og frem til de syv, til 
basunene, var det syv sabbater. Syv sabbater var det mellom påskefesten og 
pinsen (skjønner dere?), som utgjorde de femti dagene. Skjønner? Men det jeg siktet 
til, da det, jeg sa: "Det betyr de Syv Menighetstider." 
 
Nå, før vi går videre, ser vi at broder Branham klargjør noe som han hadde sagt. Han sa 
at han mente å tale om basunene, og han i stedet hadde brukt ordet, tordener. 
 
På det lydbåndet, hvis du skulle få tak i det, eller noe, på det lydbåndet, det skulle være, 
at den syvende måneden deretter, det brakte inn basunfesten, som betydde De 
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Syv Menighetstider: syv måneder, ikke syv sabbater. Syv sabbater gikk til ... Jeg 
forklarte det der. Jeg sa: de syv sabbatene, sånn, men så bar jeg den samme tanken 
videre, eller på pinsefesten, deretter kom festen etter at svingingen av kornbåndet 
var blitt brakt inn. Du ser da ... Husk at der blir kornbåndet til et brød, etter den 
tiden. Skjønner? 
 
Etter det ene kornbåndet, da blir alt gjort til ett brød. Åh, det er en stor undervisning 
der; Jeg rørte ikke engang ved kanten av det. Men hvis du skulle gripe det på lydbåndet 
ditt, husk, se i Bibelen. Du skjønner, det er syv måneder etter det. Tell opp syv måneder: 
januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, det vil være juli, syv måneder, som 
representerer alle de Syv Menighetstider. Noen forkynnere kan plukke det opp, og da 
vil du ha det. Ser du der? Greit. 
 
Legg merke til at han sier at det ene kornbåndet blir til ett brød og begge blir et 
svingeoffer som presenteres for Herren. Det er alfa og Omega. De to tjenestene er de 
samme, men den ene var i sædform og den andre var i manifestert form. Han ble knust 
for våre misgjerninger, 
 
65-0418M Det Er Solens Oppgang 81 Jeg vil gjerne lese et lite Skriftsted her for dere. 
Jeg ønsker at dere skal slå opp i et annet Skriftsted som jeg har skrevet ned her. Det 
kan hjelpe dere litt. Det står i 3. Mosebok, det 23. kapitlet, og det 9. til det 11. verset. 
Lytt nøye nå. I loven, den Levittiske loven, det er Gud som taler til Moses. Lytt nå. Alle 
disse tingene er forbilder nå, og vi vil stoppe her et lite øyeblikk for å gå inn i dette 
forbildet. Og HERREN talte til Moses og sa: Tal til Israels barn og si til dem: Når dere … 
kommer inn i det landet som Jeg gir dere,  
82 “Til det stedet, den stillingen som Jeg har gitt dere. Tal nå til Israels barn, at når dere 
kommer til dette bestemte stedet som Jeg har lovet dere at Jeg vil føre dere til, når dere 
kommer til dette landet.” Nå taler jeg om det naturlige her, som et bilde på det 
åndelige. … og skal høste landets grøde (dere har mottatt det som Jeg fortalte dere 
om), da skal dere bringe et kornbånd av førstegrøden av deres høst til presten: Og han 
skal svinge kornbåndet for HERREN, så det kan finne velbehag på deres vegne. Dagen 
etter sabbaten skal presten svinge det.  
 
65-0418M Det Er Solens Oppgang 337 Men hvis den virkelige vanndåpen av død til 
ditt selv, og du er klar til å dø ut til alle ting som du noensinne har blitt lært gjennom 
trosbekjennelser og denominasjoner som er i strid med Ordet, og du vil vandre som 
en sønn eller en datter av Gud, og du mener det i ditt hjerte, se hva den 
vanndåpen vil gjøre med deg denne formiddagen. “Omvend dere, hver og en av 
dere, og bli døpt i Jesu Kristi Navn for tilgivelse av deres feil, deres synd, og dere 
skal motta Kornbåndet, svinge-offeret. Dere skal motta Dynamikken, Den Hellige 
Ånd. For løftet er til dere og alle dem. Det vil være til alle generasjoner.”  
 
Nå, la meg legge til flere sitater fra samme preken av broder Branham. 
 
65-0418M Det Er Solens Oppgang 330. Han visste hva han snakket om. Sa: “Bare 
vent til solen kommer opp, da kan vi se hvor vi er hen.” Du sier: “Må jeg være metodist? 
Baptist? Pinsevenn?” 
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331 Bare vent. Sønnen kommer opp, og vi vil se hvor vi er hen. Han er Ordet. Vent til 
du ser Ordet manifestert, skinner over Sæden, det svingende Kornbåndet, og vi vil 
se hvor vi er hen.  
 
Så du ser han snakker om det svingende Kornbåndet (som er et Kornbånd av sæd) som 
en manifestasjon av løftet. Vi så det i Alfa med Jesus Kristus som var oppstandelsens 
førstegrøde. Fordi, husk at du planter en original Sæd, og det vil bringe tilbake mange 
identiske sædfrø. Og Det Talte Ord Er Den originale Sæd. Dette er nøyaktig 1. 
Mosebok 1:11, hvor Gud lovet at "hver sæd skal bringe frem etter sitt slag." 
 
Og husk på pinsedagen, som er tiden da ofringen av dette svingende Kornbåndet skulle 
finne sted. Og så, svingingen av Kornbåndet viser at løftet er oppfylt. Løftet har kommet 
til en full manifestasjon. Og denne ene talte ordsæden kom inn i 120 disipler. Du planter 
ett sædfrø i bakken ... 
 
Apostelen Paulus sa i Romerne 8:19 For skapningens inderlige lengsel venter og 
stunder etter åpenbaringen av Guds sønner.  
 
Og du kan ikke ha en åpenbaring eller en manifestasjon uten en avdekking. Derfor, for å 
få en manifestasjon av Guds sønner, må det skje en avdekking eller en fjerning av 
tildekningen for å få en åpenbaring. 
 
Hebreerne 10:19 Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen i Jesu 
blod. 
20 Vi har en ny og levende vei som Han har innviet for oss gjennom forhenget, det 
vil si Hans kjød. 
21 Og siden vi har en Yppersteprest over Guds hus, 
22 så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at 
vi har fått våre hjerter badet og renset fra en ond samvittighet, og fått våre 
legemer vasket med rent vann. 
23 La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han som gav 
løftet, er troverdig.  
 
Så da Gud oppreiste sin Sønns legeme, da holdt Gud, som en yppersteprest, opp dette 
svingende Kornbåndet for å vise seg selv, for oss. For oss. For oss. Alt dette ble gjort for 
oss. Og husk at Gud er ypperstepresten, Melkisedec. 
 
Derfor var fjerningen av tildekningen nødvendig for å åpenbare at Jesus Kristus virkelig 
var Guds sønn. Og Gud åpenbarte for alle, Sin Sønn, da Gud reiste Ham opp og viste at 
Han aksepterte denne svingende førstegrøden av de døde, slik som apostelen Paulus 
så fint talte om i 1. Korinterbrev 15:20 Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og 
Han er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.  
Så han var brødrenes førstegrøde. De andre sædfrøene. 
 
Så alle sædfrø som ble plantet. 
 
Når høstsesongen er i gang, vil bonden ta en prøvetaking fra avlingene sine, og teste 
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den for å se om den er klar for høsting. Hvis denne førstegrøden er klar, da er hele 
avlingen klar. Det er derfor kornbåndet av førstegrøden svinges i aksept til Gud, men det 
er for deg. 
 
Derfor, når Paulus taler om manifestasjonen av Guds sønner, da taler han om et 
prinsipp for å manifestere seg som Guds sønner, det betyr faktisk å bli åpenbart som 
Guds sønner. Og den prosessen som Gud bruker for å åpenbare, er å avdekke. Og det 
gjelder ikke bare for Kristus, men for dere og meg som sønner. Jesus hadde vist oss 
hvordan vi skulle dø fra vårt selv for å bli oppreist på nytt. Husk at sæden ikke bare må 
dø til sitt selv, men den må råtne for å frigjøre livet i den til å bli manifestert som sædliv. 
 
Og vi må miste vår egen forståelse i vårt forheng eller vårt kar for å kunne tilkjennegi 
Guds Liv i oss gjennom dåpen i Den Hellige Ånd. Derfor, en avdekking er det som 
bringer frem åpenbaringen. Og jo mer du kan dø til ditt selv eller fjerne din tildekning, jo 
mer vil Guds Liv manifestere seg eller åpenbare seg i deg. 
 
Hvis du ønsker å vite mer om dette, gå til starten av min serie: Avdekkingen Av Gud. Nå, 
den engelske ordboken forteller oss at åpenbaring er en manifestasjon av Guddommelig 
sannhet. Derfor er avdekkingen den prosessen som er nødvendig for å bli åpenbart, 
eller bli manifestert som Guds sønner. Når en Guds sønn blir manifestert, da er det en 
åpenbaring av Guds sønns Liv. 
 
Det er det som er så viktig når det gjelder Kristi Parousia, fordi Han er her, og i alle 
detaljer den samme som da Han vandret langs Galileas strender, men uten det fysiske 
legemet. Den mektige Gud avdekket. Ingen tildekning. Intet kjød som distraherer deg fra 
å se Guds manifestasjon blant Sitt folk. 
 
65-0118 Den Motstridende Sæden 29. Nå denne innhøstingstiden. I begynnelsen, da 
Gud sådde Sin Sæd på jorden og gav det inn i hjertene til Sine barn, Sin familie, for å 
holde det Ordet. Det var deres eneste forsvar, å holde det Ordet! Her kom fienden inn 
og brøt den barrieren, ved å så den motstridende sæd, i motsetning til Guds Ord. 
Hvis det var motstridende i begynnelsen, er det fortsatt det. Alt som vil legge noe til, i 
tillegg til Guds Ord, er fortsatt den motstridende sæd! Jeg bryr meg ikke om hvor 
det kommer fra, om det er fra organisasjoner, om det er fra militære kilder, om det er fra 
politiske makter. Alt som er i motsetning til Guds Ord, er den motstridende sæd.  
30. Når en mann står og sier at han er en forkynner av Evangeliet, og sier at 
“miraklenes tid er over,” det er den motstridende sæd. Når en mann står og sier at 
han er en forkynner, en pastor for en menighet et eller annet sted, og han ikke tror 
at Jesus Kristus er den samme i enhver detalj (unntatt det fysiske legemet), den 
samme i går, i dag, og for evig, da er det den motstridende sæd. Når han sier at 
“miraklenes og den apostoliske tid er over,” da er det den motstridende sæd. Når de 
sier: “Det finnes ikke noe slikt som Guddommelig helbredelse,” da er det den 
motstridende sæd. Og verden er full av den. Den trenger til side og kveler ut hveten.  
 
Som vi ser i vårt studium av Kristi Parousia, at selv om apostlene var fullstendig klar 
over Hans komme en gang inn i fremtiden, så var de likevel ikke bevisst på Hans første 
komme, heller ikke Hans annet komme. Men var opptatt av at Han var der, Hans 
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nærvær iblant dem. Så de talte om en tid da Hans nærvær, Hans Parousia, ville være 
en tid hvor Han ville være til stede, eller avdekke Seg Selv. Med andre ord: De knyttet 
denne Parousia til en avdekking som ville bringe frem en avsløring. Og det er nøyaktig 
det som har skjedd i denne tiden. Og 99,999 prosent av verdens befolkning har 
fullstendig gått glipp av det. 
 
Vi ble fortalt i Hebreerne 9:28 slik ble Kristus ofret én gang for å bære de manges 
synder. Han skal bli sett for andre gang, uten synd, av dem som lengter etter Ham, 
til frelse.  
 
Jeg liker Amplified oversettelsen bedre når det står: 28. Likevel er det slik at Kristus, 
etter å ha blitt ofret én gang for å ta på seg selv og bære syndene til de mange, og en 
gang for alltid, som en byrde, vil komme tilsyne en gang til, ikke for å bære noen byrde 
av synd eller for å ta et oppgjør med synden, men for å bringe til full frelse de som med 
iver, konstant, og tålmodig venter på Ham og ser etter Ham.  
Det betyr at syndespørsmålet er over, fordi det allerede er blitt ordnet opp i. Ikke et 
svingende kornbånd i denne tiden, men et svingebrød. 
 
Så ikke noe mer offer for å ta bort synd, men Han kommer for dem som har akseptert 
det eneste offeret som Han allerede har betalt. Og venter med iver på Hans gjenkomst. 
 
Klagesangene 3:25 Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som 
søker ham.  
 
Jesaja 30:18 Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg 
for å vise dere miskunn. For Herren er en rettens Gud. Velsignet er de som venter på 
ham!  
 
Og apostelen Paulus fortalte oss: Romerne 8:22 For vi vet at hele skapningen stønner 
og sukker som i fødselsveer, helt til denne tid. 
23 Ikke bare det, men også vi, Åndens førstegrøde, også vi stønner med oss selv og 
venter med iver på sønnekåret, vårt legemes forløsning 
 
65-0418M Det Er Solens Oppgang 141. Og Gud vet! Halleluja! Han har en 
forutbestemt, forhåndsbestemt Menighet! Han visste at Han har sønner og døtre og en 
Brud som venter et eller annet sted; når Den Hellige Ånd begynner å fly over det, det 
svingende Kornbåndet. Åh, du! Han er den samme i går, i dag og for evig. Ikke en 
mytisk historie, men en realitet! 
142 Uansett hvor mange som prøvde å fortelle ham, “En ørn”, visste han ikke hva en 
ørn var. Likevel var han en ørn. Han ville ikke forstå det før han så noe som reflekterte 
ham, som han reflekterte, rettere sagt. 
 
143 Og når vi ser, ikke en denominasjon, ikke en Ph.D., ikke en LL.D., ikke en god 
nabo; men en Guds sønn formet i Guds bilde, med den dynamiske Kraften fra Gud 
til å møte behovet i denne tiden, at Han er den samme i går, i dag og for evig, da er 
det ingen høne som kan hindre deg. Han leter etter sin Mamma. Han er en ørn til å 
begynne med. Han blir klar over det. Denne ekte ørnen gjenkjenner kallet fra Guds 
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Ord. Hvorfor? Han er en ørn. En ørn til en ørn! Ordet før grunnleggelsen, Ordet til 
Ordet! Ordet, forutbestemt til Ordet skrevet for tiden. Du er klar over din posisjon. 
Han leter etter Det. 
144 Dette da, dette jordiske legemet blir levendegjort og brakt til lydighet til Guds 
Ord av Guds levendegjørende Ånd. 
145 Raskt. Da ønsket han å få vite hvordan han kunne komme dit med henne, han 
hadde blitt lært at han ikke kunne gjøre det. “Du kan ikke komme noe høyere enn du kan 
hoppe.” Han er en kylling. Skjønner? Men denne ørnen sa: “Det stemmer ikke.” “Vel, se 
på kyllingene!” 
146 “Det spiller ingen rolle hva kyllingene er, du er en ørn. Bare begynn å spre de 
vingene, og få litt trening i dem. Begynn å bevege deg oppover!” 
147 Ordet til Ordet! “De gjerninger Jeg gjør, skal dere også gjøre. Den som tror på 
Meg, skal også gjøre de gjerninger Jeg gjør.” Skjønner? “Fordi Jeg lever, lever han 
også.” “Og hvis Ånden som oppreiste Ham fra de døde, bor i dere, levendegjør Den 
deres dødelige legemer.” Skjønner?  
 
Legg merke til at moderørnene sier til den lille ørnen "de gjerningene jeg gjør, vil du 
også gjøre", bare spre vingene dine som meg. Hvert frø må manifestere naturen til det 
opprinnelige frøet. 1 Mosebok 1:11 "etter sitt slag eller natur." Det er Johannes 14:12 
 
65-0418M Det Er Solens Oppgang 153. De vet ikke hva Ørnemat er. 
154 Men, broder, når du hører det skriket, da er det Noe inni deg! Du er en ørn til å 
begynne med. Hvorfor? Du er den Sæden som er blitt gitt lys ved S-ø-n-n-e-n-s 
oppstandelse, og det svingende Kornbåndet er på jorden for å få deg til å 
gjenkjenne at du er en ørn og ikke en denominell kylling. Ser dere det? 
155 “ Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, Ordet, Dynamikken i 
Ordet, “bor i dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også gi liv til de 
dødelige legemene deres.” Nå, hvordan er vi kjød av Hans kjød og ben av Hans ben? 
Fordi, raskt, mens vi ennå var dødelige syndere, dødelige, klare til å dø, disse 
legemene, da levendegjorde Den det legemet. Hva er å levendegjøre? “Å Bringe til Liv.” 
Den ånden som en gang likte å drikke, løpe rundt, begå utroskap og alt dette, den blir 
levendegjort; ja, tingen døde og du er oppstått. Den levendegjør ditt dødelige legeme. 
 
65-0418M Det Er Solens Oppgang 330 “Bare vent til solen kommer opp, da kan vi 
se hvor vi er hen.” Du sier: “Må jeg være metodist? Baptist? Pinsevenn?” 
331 Bare vent. Sønnen kommer opp, og vi vil se hvor vi er hen. Han er Ordet. Vent til 
du ser Ordet manifestert, skinner over Sæden, det svingende Kornbåndet, og vi vil se 
hvor vi er hen.  
 
La oss nå gå ned til 3. Mosebok 23:16 Femti dager skal dere telle til dagen etter den 
sjuende sabbaten. Da skal dere bære fram for Herren et offer av den nye grøden. 
 
Husk nå i broder Branhams sitater at han omtaler disse syv sabbatene som de syv 
kirkealdre, og da skal dere bære fram for Herren et offer av den nye grøden. 
Og i neste vers forteller han oss hva dette nye offeret er. 
17 Dere skal komme hjemmefra med to svingebrød, som er laget av to tiendedeler av 
en efa fint mel og bakt med surdeig. De er en førstegrøde for Herren.  
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Det fine melet er et symbol på Kristus som gjennom slag, pisking og lidelser ble 
fullkommengjort, slik vi ser i  
Hebreerne 5:8 Og selv om Han var Sønn, lærte Han lydighet gjennom det at Han led. 
9 Og etter at Han var blitt fullendt, ble Han årsak til evig frelse for alle dem som 
adlyder Ham,  
 
Og du og meg er bestemt til å gjennomgå prøvelser på vår tro, men disse prøvelsene 
bringer oss til doxa. 
 
Dette fine melet skulle bli blandet med olje, som representerte Den Hellige Ånd i Ham, 
slik vi ser i 3. Mosebok 23:13 og matofferet som hører til: to tiendedeler av en efa fint 
mel, blandet med olje, til ildoffer for Herren, til en velbehagelig duft, og drikkofferet 
som hører til: fjerdedelen av en hin vin.  
Legg merke til at ilden representerer de brennende prøvelsene vi ser i 1. Peter 1:7 
 
Så etter at det svingende Kornbåndet var ofret, som var Kristus, ved slutten av de syv 
Menighetstidser, da vil det svingende Kornbåndet, Kristus, Det Talte Ord som var den 
originale Sæden, ofringen av det svingende Kornbåndet, førstegrøden, det blir nå 
svingebrød. Det er Ordet (Sæden) satt inn i manifestasjon eller en full uttrykkelse. 
 
Du skjønner at hvete som ligger i sædform, er egentlig ikke spiselig, og ikke til stor nytte. 
Men de samme svingte Kornbånd av sædfrø, knust til fint mel, og knadd sammen, og 
kommer gjennom de brennende prøvelsene i vår tro, lager brød, og brød er en 
hovedting i livet. Brød representerer Kristi legeme. Jesus holdt opp brødet og sa at dette 
er mitt legeme, og apostelen Paulus sa at vi gjør dette til minne om ham. 
 
Så det svingende Kornbåndet var Sæden, Kristus, Ordet. og det siste svingebrødet er 
det samme svingende Kornbåndet som nå er blitt formet sammen til Kristi legeme. 
 
18 Sammen med brødet skal dere føre fram sju årsgamle lam uten lyte og en oksekalv 
og to værer - de skal være til brennoffer for Herren - og matofferet og drikkofrene som 
hører til. Det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. 
19 Og dere skal ofre en geitebukk til syndoffer og to årsgamle lam til fredsoffer. 
20 Presten skal svinge dem sammen med førstegrødens brød og to lam for 
Herrens åsyn. De skal være viet til Herren og tilhøre presten. 
21 Samme dag skal dere lyse ut en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres 
vanlige arbeid. Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt, hvor dere så bor. 
22 Når dere høster grøden i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til ytterste kant av 
åkeren. Og de aksene som blir liggende igjen etter innhøstingen, skal du ikke sanke 
opp. Du skal la dem være igjen til den fattige og den fremmede. Jeg er Herren deres 
Gud.  
 
Nå, tilbake til spørsmålet ditt, du sa, ..."Forstår i henhold til Budskapet " Det Er Solens 
Oppgang ", at den Hellige Ånd er det svingende Kornbåndet, så hva er det som Guds 
profet, William Branham, refererer til i "64-0823 Spørsmål Og Svar", da han sier at " 

Kornbåndet blir til et brød etter den tiden"? 
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Jeg tror vi nettopp svarte på det spørsmålet. Én Sønn blir til sønner, flertall. Ett 
Kornbånd blir to brød, flertall. Det skjer når Den Hellige Ånd, Kristus er i deg, håpet om 
herlighet, og vi samles rundt Guds Ord som utgjør Kristi legeme. 
 
Som vi sa, det sanne svingende Kornbåndet var Jesus Kristus, da Gud løftet Ham opp 
ved første innhøsting, eller oppstandelse, Og uten det ville det ikke være noen Hellig 
Ånd her til å lede oss, og ingen oppstandelse for Kristi legeme. I det gamle Israel 
produserte jordbruket deres to avlinger, en om våren, den andre om høsten. Før noe 
korn kunne bli høstet om våren, ble det utført en seremoni med å svinge det første 
kornbåndet, ved ypperstepresten, som ble akseptert av Gud. Det er det vi leser i 3. 
Mosebok 23:14. Dere skal ikke ete brød eller ristet eller friskt korn før denne dagen, før 
dere har båret Kornbåndets førstegrøde frem for deres Gud.  
 
Og vi leser i 1 Korinterbrev at apostelen Paulus taler om at "Kristus er blitt 
førstegrøden av dem som har sovnet inn" Det er det Gamle Testamentets hellige. 
 
Derfor ble det første kornbåndet kalt "førstegrøden" i 3. Mosebok 23:10 Tal til Israels 
barn og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og dere høster 
landets grøde, da skal dere komme til presten med det første kornbånd av deres høst,  
 
Vi finner også i Kolosserne 1:15-18 at Jesus Kristus blir kalt "den førstefødte framfor 
hele skapelsen" og den førstefødte av de døde.  
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 er de alle ført sammen.  
18 Og Han er hodet for legemet, menigheten, Han som er begynnelsen, Den 
førstefødte av de døde, for at Han skal være den øverste myndighet i alle.  
 
Så Jesus Kristus var den første sæden som kom frem ved innhøstingstiden, 
oppstandelsestiden. Og Han er den første som blir oppreist fra de døde, i Apostlenes 
Gjerninger 26:23 at Kristus skulle lide, at Han skulle være den første til å stå opp fra 
de døde, og at han skulle forkynne lyset for folket og for hedningene.  
 
Legg merke til forbindelsen til førstegrøden, den førstefødte, den første oppstått fra de 
døde, etc. Alt sammen taler om en innhøsting, eller en oppstandelse. 
 
De to innhøstingene ble avsluttet med pinsefesten, som ble feiret ved avslutningen av 
50 dager, som begynte med dagen for det svingende Kornbåndet. På pinsedag ble 
det ofret to brød av førstegrøden fra hvetehøsten, som fulgte flere uker etter 
bygghøsten. 
 
Så hvis du husker at de feiret pinsedagen i Apostlenes gjerninger 2:38, hva var det 
svingende Kornbåndet av denne førstegrøden? Kristus, fordi Han var den første til å bli 
oppreist fra de døde. Nå, det samme Livet som reiste Ham opp, falt på pinsedagen for å 
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lage svingebrødet. 
 
Vi leser i 2. Mosebok 23:15-16 De usyrede brøds høytid skal du holde: Syv dager (syv 
Menighetstider) skal du ete usyret brød, slik som jeg har befalt deg, til fastsatt tid i 
måneden abib, for i den drog du ut av Egypt. Og ingen skal vise seg tomhendt for mitt 
åsyn. 
16 Likeså kornhøstens høytid, førstegrøden av ditt arbeid, av det som du sår på 
marken. Og frukthøstens høytid ved årets utgang, når du samler inn frukten av ditt 
arbeid på marken.  
 
Det er pinsefesten. Det er slutten på året, eller slutten på Menighetstidene, som vi ser i 
2. Tessalonikerbrev 2:1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær (Parousia), 
brødre, og vår samling med Ham, ber vi dere  
 
Og selvfølgelig, vår pinse er svingebrødet som er en fullt manifestert. Det betyr: En fullt 
ut avdekket åndelig forening av Jesu Kristi brud. 
 
Nå, forhåpentligvis så forstår vi alle at pinsefesten ikke bare er en hendelse i Det Nye 
Testamentet. For de feiret den gammeltestamentlige pinsefesten da Jesus kom til dem 
og de mottok dåpen i Den Hellige Ånd, som er den samme Ånd som oppreiste Jesus. 
 
Apostlenes gjerninger 2:1 Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme 
sted med ett sinn.  
 
Og vi finner opprinnelsen til pinsefesten i 5. Mosebok 16:9 Så skal du telle sju uker: 
Fra den tid du begynner å skjære kornet med sigden, skal du telle sju uker fram. 
10 Og så skal du holde ukenes høytid for Herren din Gud og bære fram dine frivillige 
gaver, alt etter som Herren din Gud velsigner deg. 
11 Du skal være glad for Herrens, din Guds åsyn på det sted hvor Herren din Gud 
velger å la sitt navn bo, (Og selvfølgelig plasserte Han Sitt Navn i Sin Sønn, og i hele 
Guds familie) både du og din sønn og din datter og din trell og din trellkvinne og levitten 
som bor hos deg, og den fremmede og den farløse og enken som bor hos deg.  
 
12 Og du skal komme i hu at du var trell i Egypt, og du skal passe nøye på at du holder 
disse forskriftene. 
13 Løvhyttefesten (Teltfesten) skal du holde i sju dager, når du har samlet inn fra din 
låve og fra din vinpresse. 
14 Du skal være glad på din høytid, du og din sønn og din datter og din trell og din 
trellkvinne og levitten og den fremmede og den farløse bor i dine byer. 
15 Sju dager skal du holde høytid for Herren din Gud på det sted Herren utvelger. 
(Og selvfølgelig er dette stedet i Kristus) For Herren din Gud skal velsigne deg i all din 
avling og i alt det du tar deg fore, så du kan være full av glede. 
16 Tre ganger om året skal alle menn blant dere vise seg for Herrens, din Guds åsyn på 
det sted han utvelger: på de usyrede brøds høytid og på ukenes høytid og på 
løvhyttefesten (Teltfesten). Ingen skal vise seg for Herrens åsyn tomhendt. 
17 Hver skal komme med den gaven han har råd til, alt etter den velsignelse som 
Herren din Gud har gitt deg.  
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Vi blir vist viktigheten av vår pinse, fordi 1. Korinterbrev 2:10-14 ingen kan forstå det 
som er av Gud, uten at Guds Ånd er i ham. . 10 Men Gud har åpenbart det for oss 
ved Sin Ånd. For Ånden (Guds Ånd) ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. 
11 For hvilket menneske forstår det som er av mennesker, uten menneskets ånd som er 
i ham? Slik er det heller ingen som forstår det som er av Gud, uten Guds Ånd.  
12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at vi skal forstå det 
som rikelig er blitt gitt til oss av Gud. 
13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord, men i opplæring 
av Den Hellige Ånd, for det som har med Ånden å gjøre, blir forenet åndelig. 
14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, for det er 
nemlig dårskap for ham. Han er ikke istand til å forstå det, for det bedømmes åndelig.  
 
Det svingende Kornbåndet som ble ofret under de usyrede brøds høytid (3. Mosebok 
23:6-11), skildrer en oppstanden Jesus som nå tjener som vår yppersteprest 
(Hebreerne 4:14). Uten Jesu Kristi tidligere offer, kunne oppfyllelsen av pinsen ikke ha 
skjedd. Heller ikke kallet og frelsen av førstegrøden, de som er i Guds brud, ville 
skjedd. 
 
Akkurat slik som det svingende Kornbåndet representerte Jesus Kristus, den førstefødte 
sønnen, slik representerer svingebrødene Guds åndelige førstegrøde av sønner, som 
er manifestasjonen av sønner (Romerne 8:22-3 For vi vet at hele skapningen stønner 
og sukker som i fødselsveer, helt til denne tid. 
23 Ikke bare det, men også vi, Åndens førstegrøde, også vi stønner med oss selv og 
venter med iver på sønnekåret, vårt legemes forløsning.  
 
Jakob 1:18 Fordi Han Selv ville, fødte Han oss ved sannhetens ord, for at vi skulle være 
førstegrøden av Hans skapninger.  
 
Og apostelen Paulus viser oss det samme prinsippet i  
Kolosserne 3:1-4 Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der 
oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 
2 Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden.  
3 Dere er nemlig døde, og deres liv er skjult sammen med Kristus i Gud. 
4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med 
Ham i herlighet.  
 
Spørsmål 2 I henhold til det følgende sitat fra profeten, var Mikael selve Guds sønn, 
eller var Mikael bare et redskap som Gud arbeidet gjennom? 
 
63-0728 Kristus er Guds mysterium åpenbart 543 Legg merke til at Lucifer, i de siste 
dager, gjør slik som han gjorde i begynnelsen. Hva gjorde Lucifer? Det første som 
Lucifer gjorde for å skille fellesskap mellom Gud og mennesket, han ønsket å bygge seg 
et forenet rike med større prakt og tilsynelatende mer kultivert, et større rike enn Mikael, 
Kristus hadde.  
 
Det er et veldig godt spørsmål, og broder Branham sa også dette mer enn én gang, la 
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meg lese de andre sitatene. 
 
63-0731 Det Er Bare Én Tilveiebrakt Vei Av Gud 56. Jeg vil si noe her, kanskje jeg 
ikke burde si, men likevel tror jeg at jeg burde si det. Hvis du la merke til det, så gjør 
Lucifer nøyaktig det samme i dag som han gjorde i begynnelsen. Skjønner? Lucifer 
ønsket i begynnelsen å bygge seg et rike som var større og vakrere enn Mikaels rike, 
Kristus. Han vil ... Det var hans ambisjoner om å oppnå noe sånt. Og hva brukte han til 
å gjøre det med? Han tok falne engler som hadde mistet sin første stilling. Han brukte 
disse til å gjøre det med. Og i dag har Lucifer kommet seg inn i kirken, og har tatt bort 
Ordet, og injisert et kirkesamfunn. Og han bygger en kirke, den økumeniske bevegelsen 
som skjer nå, for å forene sammen alle protestanter, og fullstendig komme inn i 
katolisismen. Og denne paven som de har fått inn i nå, for å gjøre den samme tingen, 
nøyaktig hva Skriften sa de ville gjøre. Og hva bruker han til å gjøre det med? Han gjør 
det gjennom menn i de store økumeniske bevegelsene, som ikke kjenner Gud; og de 
mange av dem iblant pinsevennene, fordi de gjør det samme. Hva er det? Han gjør det 
med falne engler, falne lutheranere, falne metodister, falne pinsevenner, som mistet sin 
opprinnelige stilling, gikk bort fra Guds Ord, og går rett inn igjen for å lage en veldig stor 
økumenisk bevegelse. Falne budbringere, budbringere som en gang sto sammen med 
Ordet, men de solgte ut sine fødselsrettigheter og sluttet seg til verden ... Den samme 
tingen, vi er i den siste tid. Og Lucifer utfører i dag, gjennom menn med disse åndene i 
seg, det som han utførte med engler i begynnelsen, falne engler som ikke tok vare på 
sin første stilling til å adlyde Gud. Og han gjør den samme tingen i dag. 
 
Og dette siste sitatet er det mest eksakte sitatet av de tre, fordi broder Branham sier i sin 
preken  
55-0109E Begynnelse Og Avslutning Av Den Hedenske Tidsalder: 112. Og på den 
tiden skal Mikael stå frem, den store prinsen." Mikael var selvfølgelig Kristus, Som 
kjempet i englekrigene i himmelen, mot djevelen. Satan og Mikael kjempet sammen, 
eller kjempet mot hverandre, snarere. Og nå ... Og på den tiden," sa han, " Men på den 
tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken. Og de som hadde 
gjort rettferdighet ... Følg med på dette. Da skal de forstandige skinne som 
himmelhvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet, skal skinne som 
stjernene, evig og alltid.  
 
Så ja, vår profet sa at Mikael var Kristus, og han bekreftet det ved å si: "Selvfølgelig". 
 
Nå, ordet Mikael består av to ord, Mika som betyr "Som er lik" og ordet "el" som er en 
referanse for Gud og er en forkortelse for "elohim." 
 
Så navnet betyr Som er lik Gud. Og det er bare én som er lik Gud, og det er Guds 
førstefødte sønn, ifølge apostelen Paulus.  
Hebreerne 1:2 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 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.  
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Så ja, ifølge vår profet som er stadfestet, og apostelen Paulus som også var stadfestet, 
så er det bare én som er lik Gud. Og det er hva navnet Mika-el betyr, og det var Guds 
førstefødte sønn. Så ja, Mikael var Kristus, Guds Sønn. 
 
Nå, bare fordi han blir kalt erkeengelen, det betyr ikke at han ikke var en sønn. Husk 
alltid og glem aldri at ordet erkeengel, kommer fra de to greske ordene archo, betyr den 
første, og aggelos, betyr en budbringer; spesielt en "engel"; en underforstått, en 
pastor:-- engel, budbringer. 
 
Så ja, Mikael er den første pastoren, Guds første sendebud, som er lik Gud , det måtte 
være Kristus, den delen av Gud, en del av logos som gikk ut av Gud og ble Guds sønn. 
 
Broder Branham forteller oss i sin preken 50-0815 018 Holdning Og Hvem Er Gud? I 
dag, Han har skrevet Sin Bibel her. Men Han skrev Den i himmelen, slik at mennesket 
ville se opp og forstå at Jehova Skaperen bodde over dem. Og nå kan jeg se Ham, han 
så på det ... 
Jeg kan se ham tale til denne verden som henger der som en istapp, uansett hva den 
var, langt borte. Og han flyttet den over hit. Jeg kan se dette lille lyset gå ut. Nå har vi 
to nå. Faderen, og ut av Faderen kom Lyset, Sønnen. 
 
Igjen, Guds profet sa i talen 53-0729 Spørsmål Og Svar 26. Nå, Ingen har noensinne 
sett Faderen. Ingen mennesker kan se Gud i en legemlig form, 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? 
27 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. Han som 
dekket hele rommet, ethvert sted, til enhver tid. Han var fra evighetenes evigheter, Han 
er begynnelsen på skapelsen. Det er Gud. Du kan ikke se noen ting, kan ikke høre noen 
ting, ikke en bevegelse av et atom i luften, ikke noenting, ikke noe luft, ingenting, men 
likevel så var Gud der. Det var Gud. (La oss nå følge dette i noen minutter, og etter en 
stund ...) Ingen mennesker har sett det, nå, det er Faderen. Det er Gud, Faderen. 
28 Nå, legg merke til dette. Så, etter en stund begynner jeg å se et lite hellig Lys 
som begynner å bli formet, som en liten halo, eller noe slikt. Du kunne bare se det 
gjennom åndelige øyne. 
29 Men se nå, mens vi ser på det, hele menigheten nå. Vi står på et stort gelender, og vi 
ser på hva Gud gjør. Og vi vil komme rett ned til dette spørsmålet her, og dere vil se 
hvordan Han bringer det inn. 
30 Nå, ingen har sett Gud. Og nå, den neste tingen som vi begynner å se, ved 
overnaturlige øyne som ser, da ser vi et lite hvitt Lys som blir formet der ute. Hva er 
det? Dette ble, av bibellesere, kalt "Logos", eller "den salvede", eller "salvelsen", eller 
- som jeg skulle til å si: 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. 
31 Nå, Gud ga selv en fødsel til denne Sønnen, som var til før det endog var et 
atom der, eller luft, for å lage et atom. Det var... Jesus sa: "Herliggjør Meg, Far, med 
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den herlighet som vi hadde før verdens grunnleggelse." Ser dere, langt tilbake over 
der.  
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. 
 
53-0729 Spørsmål Og Svar Om 1. Mosebok, 43. Og deretter stilte Han dette 
spørsmålet nå. "La oss" (Hvem? Faderen og Sønnen) "skape mennesket i Vårt Eget 
bilde." 
44 Nå, hvis et menneske ble skapt til noe, slik som det lille hellige Lyset, eller noe 
sånt, da kunne det ikke bli sett, det ville være et åndelig Vesen. Han manifesterte, 
eller utfoldet Seg Selv litt mer, for å skape en treenighet av Seg Selv gjennom Fader, 
Sønn og Hellig Ånd. Og her var Gud, utfoldet Seg Selv nå, ned til ”La Oss skape 
mennesket”, som var Hans sønn, et avkom fra Ham, "mennesket i Vårt Eget bilde”, 
Han var et overnaturlig vesen. "Og la ham få herredømme over dyrene på marken, 
og så videre." 
45 Nå, mennesket ledet dyrene og alt sammen, akkurat slik som Den Hellige Ånd 
leder en ekte, sann troende i dag.  
 
La oss be. 


