
Satans Eden nr. 51 
Tvillinger - Brystdukene til Aaron vs. Satan 

12. juni 2022 
Brian Kocourek, pastor 

 
Denne formiddagen ønsker jeg å starte en gjennomgang av evangeliets 
lære om tvillinger. Før vi kan forstå dyrets merke, og hvordan de to 
åndene ville være så nær hverandre, at det ville forføre endog de utvalgte, 
hvis det var mulig, må vi først forstå Bibelens lære om tvillinger.  
 
Branham sa i sin tale, 61-0217 Dyrets Merke 31. Nå, derfor gjør den store 
kirken seg klar. Vi finner ut at "Esau og Jakob, før noen av barna var født, 
sa Gud at han elsket det ene og hatet det andre." Og husk at de var 
tvillinger: samme mor, samme far. Skjønner du? Tvillinger.  
 
Så bringer broder Branham det frem til denne tiden og dette Budskapet, 
når han sier: "Hver Vekkelse Produserer Tvillinger. Det gjør det 
sannelig."  
 
Og det er der jeg ønsker å fokusere vår oppmerksomhet for de neste 
talene. "Hver Vekkelse Produserer Tvillinger." Og det forteller deg at det 
ikke er noe unntak. Så endog den vekkelsen som Hans Budskap gikk i 
spissen for, produserte tvillinger. Og problemet er at ikke alle virkelig tror 
det. For hvis de gjorde det, ville de være mer på vakt for pastorer og 
menigheter som ikke underviser alt det som profeten lærte.  
 
Han fortsetter med å si: "Der er tvillinger født i et naturlig menneske, og 
i et åndelig menneske.  
 
Hva betyr det? Det betyr det som apostelen Paulus sa i 1. Korinterbrev 2, 
at et naturlig menneske kan ikke forstå det som tilhører Gud. Og hvis han 
ikke kan forstå det, da vil det som han tror og underviser, også komme i 
kontrast med det som tilhører Gud.  
 
Som Jesus sa, "ved deres frukter skal dere kjenne dem". Og William 
Branham lærte oss i sin tale, De Salvede i Endetiden, at frukten er deres 
lære for den rette tid. Han sa: Guds lære for den rette tid, eller 
menneskelagd lære.  
 
La oss fortsette å lese ..."Det var tilbake i Edens hage, Kain og Abel, den 
samme tingen. Startet opp derfra, og bare fortsetter å komme videre 
nedover. Og se på menigheten, Jesus er pastoren, Judas er kassereren, 
brødre, ut av samme stamme, så videre, rett i den samme gruppen, 
samme menigheten. Den ene pastoren, og den andre kassereren. En 
djevel og en Gud. Det er på den måten det skjer. Jesus sa: "I de siste 
dager vil de to åndene være så nær hverandre at det ville forføre selv 



de utvalgte, hvis det var mulig." Amen. (Matteus 24:24) Hvis det var 
mulig, men det er ikke det. Og det... De vil aldri gjøre det. Greit.  
 
61-0124 Blinde Bartimeus P:49 Hver eneste vekkelse produserer 
tvillinger. De to sønnene til Isak er godt representert. Hver gang det er en 
vekkelse, blir det en Esau født, og en Jacob født. En religiøs mann av 
denne verden blir stiv og tar litt seminarerfaring. Og den andre vil ha 
denne fødselsretten, uansett hvordan han er nødt til å få tak i den. 
Hvis han må være en hellig ruller, eller noe annet, han vil ha den 
fødselsretten, Han bryr seg ikke om hvordan. 
 
Det er det som er saken med folket i dag. De er redde for denne 
fødselsretten. Åh, hvor de hater det. Men det produserer tvillinger. 
Mennene av denne verden, veldig religiøst tilbøyelige. De gir gode almisser 
og slikt, men bryr seg ingenting om fødselsretten ... Disse to store 
fraksjonene har kjempet mot hverandre siden verden begynte.  
 
Og de er i ferd med å komme til et høydepunkt rett nå. Og som Jesus sa: 
"De ville være så lik hverandre at det ville forføre de utvalgte, hvis det var 
mulig." Det er sant. Dere ser hvilken forførende tid vi lever i. 
Stå sammen med Ordet, broder. Ikke forlat det Ordet. Det er riktig. 
Ordet vil tale for Seg Selv.  
 
Derfor, denne formiddagen, idet vi starter på en miniserie angående Læren 
Om Tvillinger, vil jeg vise frem de første Tvillingene i Bibelen, som var 
Michael og Lucifer. Begge to ble salvet av Gud til å lede an i tilbedelsen. 
Doms-brystduken, den som Gud utformet, og Han fortalte til Moses at 
Aron, Ypperstepresten, skulle bære den. 
 
2. Mosebok 28:29 Og når Aron går inn i helligdommen, skal han bære 
navnene på Israels barn i doms-brystduken på sitt hjerte, slik skal han 
alltid minne om dem for Herrens åsyn. 
30 I doms-brystduken skal du legge Urim og Tummim. De skal ligge ved 
Arons hjerte når han går inn for Herrens åsyn, så Aron alltid skal bære 
Israels barns dom på sitt hjerte for Herrens åsyn.  
 
Gud utformet denne Doms-brystduken, og Han ga planløsningen til Moses. 
Den skulle bæres over hjertet til Aron, Ypperstepresten, når han gikk inn i 
Guds nærvær. 
 
Hvordan tror du at Moses ble vist denne planløsningen? Tror du at Gud 
bare talte ordene, og Moses skrev ned det han sa, og så måtte 
håndverkerne deretter tyde hvordan det skulle se ut?  
Jeg skal lese for dere hva Moses skrev her, og hvis jeg da ba hver og en 
av dere om å tegne et bilde til meg, og deretter ville jeg samle inn bildene 



deres. Og alle ville da ha 4 rader med 3 steiner på hver rad, men formen, 
størrelsen og vekten på steinene, etc., ville ikke være den samme. 
 
2 Mosebok 28:17 Og på den skal du sette fire rader med innfattede 
stener. I den første raden skal det være en karneol, en topas og en 
smaragd, det er den første raden. 
18 I den andre raden skal det være en karfunkel, en safir og en diamant. 
19 I den tredje raden skal det være en hyasint, en agat og en ametyst. 
20 I den fjerde raden skal det være en krysolitt og en onyks og en jaspis. 
De skal settes inn i et flettverk av gull. 
21 Stenene skal være tolv i tallet, etter navnene på Israels sønner, én 
for hvert navn. På hver sten skal navnet på en av de tolv stammene være 
inngravert, som på et signet.  
 
Så du ser at hver av de tolv steinene var spesifikke for navnet på en av de 
12 stammene. Og så stiller vi spørsmålet igjen, hvordan ga Gud denne 
planløsningen til Moses? Og apostelen Paulus gir oss vårt svaret i,  
Hebreerne 8:5 De tjener etter avbildet og skyggen av de himmelske ting, 
slik Moses fikk guddommelig befaling om da han skulle til å oppføre 
tabernaklet. For Han sa: «Se til at du lager alle ting etter det forbildet 
som ble vist deg på fjellet.»  
 
Så det er veldig tydelig at Moses mottok et syn fra Gud som instruerte ham 
om hvordan han skulle utforme brystduken, som var et bilde av det som var 
i himmelen. Og hvis Gud ba ham om å lage alt det som gjaldt Tabernaklet, 
ut fra det mønsteret som han så i himmelen, og deretter ble Moses vist 
mønsteret, også av Doms-brystduken.  
 
Derfor, Moses var i stand til å se det først, og da, etter at Gud hadde talt til 
ham, skrev han ned disse ordene i 2 Mosebok 28. Derfor, Moses forsto 
fullkomment hva Gud hadde i tankene for å forme og lage brystduken. 
Brystduken ble designet med navnene på de tolv stammene inngravert på 
steinene, som ble plassert i fire rader med tre steiner i hver.  
 
Hver av de tolv steinene representerte en av Israels stammer, og 
dermed hele Israels folk. Da ypperstepresten kom inn i Guds nærvær, bar 
han over sitt hjerte navnene på hver stamme i Israel, som er Guds arv. 
Brystduken inneholdt 12 edelstener. 
 
Brystduken besto av to stykker, som dannet en pose, og i dem ble de to 
hellige steinene oppbevart, kalt Urim (som representerer lys og 
fortreffelighet) og Tummim (som representerer perfeksjon og 
ferdigstillelse). 
 
Leviticus 8:8 Så satte han brystduken på ham, og i brystduken la han 
Urim og Tummim. 



 
Andre skriftsteder som taler om bruk av Urim og Tummim, er 4. Mosebok 
27:21, 5. Mosebok 33:8, også i Ezra og Nehemja. Disse steinene var Gud-
ordinerte redskaper der Ypperstepresten pleide å spørre Gud i saker som 
angår Israels barn. 
 
Urim og Tummim var to edelstener. Når noen trengte et svar fra Gud før 
de tok en viktig beslutning, da ville de gå til ypperstepresten og be ham om 
å ta deres bønnebegjær inn i Guds nærvær, for et svar. 
 
Hebreerne kapittel 1 57-0821 8-52 Nå, i Det gamle testamentet hadde de 
tre forskjellige måter å gjenkjenne et budskap på. Først loven, som rett og 
slett var loven. Så hadde de en—en profet; en drømmer; og de hadde Urim 
Tummim. Nå, den er kanskje litt dyp. 
 
57-0821_53 Urim Tummim var brystduken som Aron hadde på brystet sitt. 
Der var det tolv steiner: jaspis, sardes, karbunkel og så videre nedover. De 
hadde alle tolv av de store steinene som var i brystduken, som viste at han 
var ypperstepresten for hver stamme, Israels tolv stammer. Denne 
brystduken hang på en søyle i kirken. Og da en profet profeterte, og de 
ønsket å være sikre på om det var riktig eller ikke, så stod profetene eller 
drømmerne foran denne Urim Tummim, og han fortalte drømmen eller 
visjonen sin, hva han så. Og hvis det Hellige Lyset … Åh, ser dere det? 
Gud var alltid i den overnaturlige sfæren. Konglomeratet, lysene, var helt 
normale inntil han talte. Og da stemmen traff steinene, dersom det ikke var 
overnaturlig, forble den inaktiv. Men dersom det var overnaturlig, reflekterte 
Lysene alle regnbuens farger sammen. Amen. Da var det Gud som talte: 
“Det er Min profet.” Eller: “Den drømmen kom fra Meg.” Det var ut fra Urim 
Tummim de bedømte det.  
 
I dag har vi Guds Ord som urim og tummim.  
Akkurat som det var to steiner, så har vi to deler, Det gamle testamente og 
Det nye testamente. og når en preken, en drøm, en visjon eller en 
åpenbaringene blir talt ut, hvis det ikke er på linje med alle bøkene, fra 1. 
Mosebok til Åpenbaringen, så vil ikke lampe lyse opp, det er ingen olje der, 
så bare la det være i fred. 
 
62-0727 Vi Ville Se Jesus 18. Nå, noen av dere brødre, husk at i Det 
Gamle Testamente, at de hadde en måte å finne ut om en profet fortalte 
sannheten, eller om en drømmer drømte riktig, om hans drøm var fra 
Gud. De tok ham med til tempelet der Arons brystduk hang, og det ble kalt 
Urim Thummim.  
 
Mange av dere vet om det, dere som leser i Bibelen. Og når denne 
profeten begynner å profetere, og disse overnaturlige lysene ikke 
registrerte tilbake fra det, som en regnbue over det, produsert av urim 



thummim fra den brystduken, uansett hvor ekte det høres ut, da trodde de 
ikke på det. Nei, sir. Det måtte bli besvart av Gud. Nå, Det Gamle 
Testamente ble avskaffet og fullført, ikke avskaffet, men fullført.  
 
Og da det skjedde, tok vi et Nytt Testamente. Nå, den gamle Urim 
Thummim var der tilbake i det levittiske prestedømme, under Aarons bryst. 
Men i denne tiden har vi to lov-tavler i tillegg, Det Nye og Det Gamle 
Testamente. Og det er Guds Urim Thummim for meg. Hvis Gud ikke 
taler tilbake gjennom Sitt Ord når vi ser noe, så bare la det da være i 
fred. Men så lenge Det er Ordet, da vet jeg at himmel og jord vil forgå, men 
Hans Ord vil aldri feile.  
 
Derfor tror jeg at Bibelen er Guds absolutte sannhet, og det skal ikke bli 
lagt noe til eller bli tatt noe bort fra Den. Men Den skal bare ble etterlevd og 
forkynt i sin enkelhet, etterlevd slik Den er blitt skrevet, og Gud er ... Hvis 
Han noen gang var Gud, da er Han fremdeles Gud. Og hvis dette er Hans 
Ord, og Han har gitt et løfte som Han ikke klarer å stå bak, da er Han ikke 
Gud.  
 
2. Timoteus 3:16 Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til 
lærdom, til overbevisning, til korrigering og til oppdragelse i rettferdighet, 
17 for at Guds menneske skal bli fullkommen utrustet, og fullendt til all god 
gjerning.  
 
58-0928M Dåpen I Den Hellige Ånd 58-0928M 25. I Det Gamle 
Testamente hadde de tre måter til å gjenkjenne et budskap på: Først var 
det selvfølgelig loven, det neste var gjennom en profet, det neste var ved 
en drøm. Loven var de skrevne orakler som ble oppbevart i arken. Og det 
var budene og budenes lov. Og så kunne en profet profetere, eller en 
drømmer kunne drømme en drøm. Og Gud gir ut begge deler, både 
profeter og drømmer.  
 
"Hvis det er en blant dere som er åndelige eller en profet, da vil jeg, Herren, 
gjøre Meg kjent for ham i drømmer, og Jeg vil åpenbare Meg for ham i 
syner. Og hvis det han sier, skjer, da hør ham, for Jeg er med ham. Hvis 
det ikke skjer, så ikke hør på ham."  
 
Vel, når de tok en som profeterte, en profet eller en drømmer, og de hadde 
en drøm eller profeti, og de ønsket å finne ut om det var sannheten eller 
ikke, da tok de ham opp til det som ble kalt Urim Thummim. 
 
27 Nå, jeg vet at det, for noen, kan være litt, kanskje litt harde ord. Men hva 
det var, det var faktisk ... Aron, som var yppersteprest over Israels tolv 
stammer, han hadde seks steiner på hver side av en brystduk. Og hver 
stein var stammens fødselsstein, slik som Juda stamme, Gad stamme, 
Reuben stamme, Benjamin stamme. Hver og en hadde en fødselsstein.  



 
Og når de... Fødselssteiner, de ville henge på en av dukene i kirken eller 
en pilaster. Og når de brakte inn denne profeten som hadde en profeti, at 
han sa at Herren ville gjøre en bestemt ting ... Og de brakte ham foran der, 
og han fortalte sin profeti eller han fortalte sin drøm.  
 
Vel, hvis Gud var i den drømmen eller i den profetien, da begynner lysene 
å blande seg sammen og skape liksom en regnbuefarge som 
reflekterte, et overnaturlig svar (Skjønner? Det er riktig.), en enighet 
mellom hver stein der inne. Hver stein blander sine deler sammen, 
reflekterer seg tilbake med Guds svar: "Denne mannen er en profet; Han 
snakker sant," eller "Den drømmen ble sendt av meg." Men hvis de bare 
ble liggende uvirksomme og ikke beveget seg, da bryr jeg meg ikke om 
hvor ekte det hørtes ut, det var feil. De tok ikke imot det. 
 
28 For en vakker illustrasjon i dag. Nå, Urim Thummim i det Gamle 
Testamentet, er blitt avsluttet, fordi prestedømmet ble forandret. Nå er det 
Guds Ord, Bibelen, som er Urim Thummim. Ja, sir. Her inne, Bibelen sa: 
"La hver manns ord være en løgn, og Mitt Ord være sant." Og uansett 
hvor virkelig det virker, når en mann forteller det, eller hvor ekte hans drøm 
eller hans åpenbaring synes å være,  
 
Hvis ikke hver bok i Bibelen, hele Bibelen, reflekterer lyset over den, 
at det er sannheten, la det være i fred. La det være. Nå, du ta en liten bit 
av Skriften her, og si: "Jesus gjorde det og så, og vi burde gjøre det 
samme." Du kan få Bibelen til å si hva enn du ønsker å få Den til å si, men 
det må komme hele veien gjennom og samsvare fullkomment opp 
med Guds Ord. Da er det riktig. Det er Gud som sier det. Dette er Hans 
Urim Thummim. 
 
Nå, urim og tummim var to steiner, men der var også de tolv steinene som 
representerte Israels barn. Og når lyset ville komme i kontakt med urim og 
tummim, og deretter reflektere over de 12 steinene som representerte de 
tolv stammene, hvis det ble til en livlig stein, da viste det at Gud var i den. 
Nå, slik de 12 steinene i brystduken var en representasjon av de 12 
stammene, slik er vi i dag representert i Skriften som livlige steiner. 
 
1. Peter 2:4 Når dere kommer til Ham som er Den levende stein, som ble 
forkastet av mennesker, men er utvalgt av Gud og dyrebar, 
5 da blir også dere, som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus, et 
hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, som er til behag for Gud 
ved Jesus Kristus.  
 
Peter sammenligner her Menigheten med steinene på brystduken, hvor 
Kristus, Ordet, reflekterer gjennom dem, noe som gjør dem til et hellig 
presteskap. 



 
6 1Pet 2:6 Derfor står det også i Skriften: Se, Jeg legger i Sion en 
hovedhjørnestein, utvalgt, dyrebar,  
 
Legg merke til at denne hovedhjørnesteinen, den ble av Peter kalt Utvalgt, 
og det er navnet på den. De hebraiske ordene Urim og Tummim, begynte 
med det første og ble avsluttet med den siste bokstaven i det hebraiske 
alfabetet, og reversert i Deuteronomy 33:8. Alfa og Tau var bokstavene i 
urim og tummim som betyr den 1. og den siste, eller alfa og omega. 
 
Åpenbaringen 21:6 Han er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. 
 
I Vulgate (en katolsk bibeloversettelse) er urim oversatt med lære, som 
betyr, lære og undervisning. 
 
Det samme ordet i Urim, betyr lys, brukes i 1. Mosebok 1:3 Bli Lys.  
 
1. Peter 2:6 Derfor står det også i Skriften: Se, Jeg legger i Sion en 
hovedhjørnestein, utvalgt, dyrebar (Urim og Tummim ble ansett som 
edelstener), og den som tror på Ham, skal slett ikke bli gjort til skamme. 
 
Det betyr at de ikke skal bli forvirret. Hvorfor? Fordi, de har urim, som er 
læren, og da er forvirringen borte. 7 For dere som tror, er Han derfor 
dyrebar. Men for dem som er ulydige, er: Steinen (Han er fortsatt en stein, 
men han er en forkastet stein) som bygningsmennene forkastet, blitt 
hovedhjørnestein, 
8 og: En snublestein og en anstøtsklippe. Disse snubler ved at de er 
ulydige mot ordet, og det ble de også satt til.  
9 Men dere er en utvalgt ætt,  
Og visste du at det hebraiske ordet for brystduk i den autoriserte versjonen 
av Bibelen, de oversatte det hebraiske ordet "utvalgt" med brystduk? 
et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal 
forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn 
i Sitt underfulle lys. 
 
De fleste lærde er enige om at urim og tummim best kan bli oversatt med 
"Lys" og "Fullkommenhet". Legg merke til at dette underfulle lyset fra 
urim, er læren eller lyset, og tummim, er fullkommenhet. 
 
Jeg håper vi kan se en representasjon av De utvalgte med brystduken, 
som forresten, det hebraiske ordet for brystduk er faktisk det hebraiske 
ordet "utvalgt". Og jeg håper vi forstår at Kristus er den dyrebare steinen, 
Han er urim, Han er læren, og Han er fullkommenhet. 
 
Nå, herfra ønsker jeg å sammenligne doms-brystduken med den 
brystduken som Lucifer brukte i begynnelsen. 



 
Vel, både doms-brystduken, båret av Aaron, og den som Lucifer bar, 
inneholdt 9 like steiner. Faktisk, øverst på brystduken var det fire rader med 
edelstener, med tre steiner i hver rad. Hver stein hadde navnet på en av 
Israels tolv stammer.  
 
Den jødiske historikeren, Josefus, beskrev disse steinene som ble lagt i 
brystduken: "i en rekkefølge av deres fødsel". Vel, broder Branham sa at 
for å studere steinene i brystduken, må vi også studere profeten Esekiel, 
og i Esekiel blir det ikke talt om Arons brystduk, men om Lucifers. 
 

Juda-Sardius-(Rød) 
Karneol 

Jissakars -Topas-
(Blek grønn) 

Topas 

Sebulon -Karbunkel 
(Dyp rød) Karbunkel - 

Ruben-Smaragd-
(Grønn) 

Smaragd 

Simeon-Safir-(Dyp 
blå) 

Safir - 

Gad- Diamant 
(Gjennomsiktig) 

Diamant - 

Efraim Krysolitt 
(svakt rød) 
Krysolitt – 

Manasse-Agat 
(hvit og rød) 

Agat 

Benjamin-Ametyst 
(Lilla) Ametyst  

Dan - Beryll  
(blåaktig grønn) 

Beryll 

Aser - Onyks 
(blåaktig hvit) 

Onyks - 

Naftali - Jaspis  
(Grønn) Jaspis 

 
Legg merke til at det var 12 steiner i brystduken til ypperstepresten, men i 
Lucifers brystduk er det bare 9 steiner. 
 

 
60-1231 Åpenbaringen Kapittel 4, pkt 1, 184. Å, denne formiddagen har 
vi en stor lærdom, om Herren vil. I morgen tar vi dommene. vi tar sardis-
steinen, ser hva den representerer, hvilken rolle den spilte. Og vi tar jaspis-
steinen, og vi tar alle de forskjellige steinene, og vi tar disse ned gjennom 
Esekiel, tilbake til 1. Mosebok, tilbake, over Åpenbaringen, kommer ned 
til midt i Bibelen, binder det sammen, disse forskjellige steinene og fargene, 
og så videre.  

Sardius - Karneol - Diamant 

Beryll – Onyks - Jaspis - 

Safir - Smaragd Karbunkel - 

Gull, som stein 
  



 
Og så bringer vi det rett tilbake til det, og ser om det ikke er riktig. 
Skjønner? Se om det ikke er samme farge og alt annet, akkurat det 
samme. Og den samme Hellige Ånd, den samme Gud, som viser de 
samme tegnene, de samme miraklene, gjør det samme nøyaktig slik som 
Han lovet ... 
 
Esekiel 28:13 I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket 
deg: karneol, topas, diamant, krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel 
og smaragd, og gull. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. 
Den dag du ble skapt, stod de rede. 
 
2 Mosebok 39:10 Og de satte på den fire rader med stener. I en rad var 
det en karneol, en topas og en smaragd, det var den første raden.  
11 I den andre raden var det en karfunkel, en safir og en diamant.  
12 Og den tredje raden, en hyasint, en agat og en ametyst.  
13 Og den fjerde raden, en krysolitt, en onyks og en jaspis. De ble innfattet 
i hver sitt flettverk av gull.  
14 Og steinene var tolv i tallet etter navnene på Israels sønner, en for hvert 
navn. På hver stein var navnet på en av de tolv stammene inngravert, som 
på et signet.  
 
De tre som manglet, var hele den tredje raden. Den 7., 8. og 9. Og vi vil 
undersøke disse steinene for å se hva som var annerledes med brystduken 
hans, enn den som Mikael hadde på seg. For Mikael var Kristus, og han og 
Lucifer ledet an i tilbedelsen av Gud helt i begynnelsen. 
 
Esekiel 28:12b Så sier Herren Gud. Du var seglet på den velordnede 
bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet!  
13 I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg: karneol, 
topas, diamant, (det er rad en) krysolitt, onyks, jaspis, (det er rad to) 
safir, karfunkel og smaragd, (det er rad to) og gull (inngravert i gull, som 
representerer dom og guddom). Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid 
hos deg. Den dag du ble skapt, stod de rede.  
 
14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på 
Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stener. 
15 Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til det ble funnet 
urettferdighet hos deg. 
Og urettferdighet, det er å vite å gjøre godt, men du vil ikke gjøre det, eller 
å vite hva du ikke skal gjøre, og du gjør det likevel.  
 
16 Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett, og du syndet. Så 
vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, 
du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende stener. 



17 Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom 
på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongers 
ansikt, slik at de kunne se på deg med lyst.   
18 Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel, vanhelliget 
du dine helligdommer. Derfor lar jeg ild gå ut fra deg, og den skal fortære 
deg. Jeg gjør deg til aske på jorden for alle deres øyne som ser deg. 
19 Alle de som kjente deg blant folkene, er forferdet over deg. En redsel er 
du blitt, og du er blitt borte - for evig tid.  
 
Steinene som ikke var i Lucifers brystduk, var følgende: 

Ephraim krysilitt 
(Svakt rød) - Segl 
krysolitt – Hyasint  

gul, oransje eller rød,  
brukes til å inngravere 

segl  

Manasseh Agat  
(hvit og rød) 

Renhet av blod 
Agat, Kalt blodstein 

Benjamin - Ametyst 
(Lilla) - Helbredelse 

fiolett-lilla farge 
Stimulering, av vinen 

 
Så du ser at de tre steinene som ikke var i Lucifers brystduk, hadde 
funksjoner som Satan ikke har. Den første hadde å gjøre med segl, den 
andre var blodsteinen eller blodet, og den tredje var stimulering av 
åpenbaring.  
 
En annen interessant bit av informasjon er at de tre stammene som var 
knyttet til de tre steinene, var Efraim, Manasse og Benjamin. Benjamin 
stamme, ved Utvandringen, var den minste stammen, bortsett fra Manasse 
stamme, som ble skilt fra Josefs stamme (4. Mosebok 1:34-37; Salme 
68:27).  
 
Under utvandringen var den plassert sammen med Manasse og Efraim 
vest for tabernaklet. Siden det er slik at "det skal bli lys ved aftentiden" 
som skjer i vest, da lurer jeg på om det har noen betydning her.  
 
Esekiel 28:12 Så sier Herren Herren: Du var seglet på den velordnede 
bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet! 
13 I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg: karneol, 
topas, diamant, krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull.  
Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt, 
stod de rede.  
14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på 
Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stener. 
15 Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til det ble 
funnet urettferdighet hos deg. 
 
La oss stoppe her et øyeblikk og løse opp attributtene til dette skapte 
vesen. " Du var seglet på den velordnede bygning" (mønster/forbilde) 

https://orthodoxwiki.org/index.php?title=Ephraim&action=edit&redlink=1


... segl = chattham, betyr å feste/sette et segl. Broder Branham sa at 
seglet ikke kunne bli plassert før gjenstanden var full. Derfor, han 
fylte opp mønsteret. MØNSTER = tokniyth, fra rotordet, To'-ken, som 
betyr mønster. Deretter leste vi at han var "full av visdom" ... FULL = 
maw-lay, som betyr fylde....  
 
Visdom kommer fra et hebraisk ord, chokmah, uttalt hok-mah, visdom i 
administrasjon, og kommer fra rotordet chakam hawk-ham, som betyr, å 
lære visdom. Så vi ser at han var en leder i administrasjon, i undervisning 
og i tilbedelse.  
 
Broder Branham sa i talen, 65-0221M Ekteskap Og Skilsmisse 104. 
Visste du at satan var likestilt med Gud en dag? Ja visst, alt utenom en 
skaper; han var alt, stod ved Guds høyre hånd i Himlene, den store, 
ledende Kjerub.  
 
55-0311 Antikrists Segl 18 Den allmektige Guds høyre hånd var 
Lucifer, morgenrødens sønn. Den første, Gud ga ham nesten å være 
en medarbeider sammen med Ham; Han var en medarbeider, delvis lik 
ham; bare at Satan kunne ikke skape. Gud er den eneste Skaperen, 
men Satan tok noe som Gud skapte og forvrengte det tilbake til noe 
annet, noe ondt. Og legg merke til det, når Kain og Abel, et veldig vakkert 
bilde av det... Kain og Abel var ikke noe annet enn et symbol på Judas og 
Jesus. 
 
55-0223 Guds Tjener, Job E-12 Så snart Satan... Dere vet at det gamle 
argumentet er: Hvorfor kunne ikke Gud ha unngått alt dette, og ikke hatt 
noe av det? Men Gud satte Satan til å nesten være likestilt med Ham, 
Satan tok de tingene som tilhører Gud, og forvrengte det til onde tanker, og 
gjennom det begynte han å forvrenge ting til det onde i stedet for til godt. 
 
61-0903 La Ditt Lys Skinne Slik Foran Mennesker 158. Vet du hva som 
forårsaket det første striden i himmelen? Det var da Lucifer satte opp en 
bedre klasse mennesker, fikk en bedre klasse av engler. Han tenkte, 
noe stort, et større rike, et lysere, mer skinnende rike enn hva Mikael 
hadde. Og han ble kastet ut av himmelen. Ser du hvor klasse kommer fra? 
Hold deg borte fra klasse. 
 
63-0728 Kristus er Mysteriet 548. Legg merke til det, i disse siste dager 
gjør Lucifer det samme. Kan du se det? Djevelen gjør det samme, bygger 
opp en hybridkirke, av hybridmedlemmer, hybrid av kunnskap, i stedet for 
Ordet, av intellektuelle menn i stedet for menn som er født på ny, og 
bygger et intellektuelt rike som vil overgå Kristi bitte lille flokk. 
Skjønner? Hva var det som gjorde det? Falne engler. Bibelen sa at det var 
falne engler som lyttet til Lucifer, i stedet for Kristus, Han som de en gang 
tilhørte? Stemmer det? Hør nøye etter nå.  



 
Falne engler, hva slags engler? Luther, Wesley, katolikker, 
pinsevenner, som ikke tok vare på sin første stand, slik som englene 
gjorde, og de har falt inn i organisasjoner, slik som Lucifers 
hovedgrep i Nikea ...  
 
"Og hva har de gjort? Organiserte en stor økumenisk sammenslutning av 
pastorer for å lage et bilde av dyret, som Bibelen sa, og bygger en kristen 
forvaltning som vil lukke dørene til denne kirken, og andre slik som den. 
Ser du hvordan Lucifer jobber? Jeg prøver å gi deg Guds tredelte 
åpenbaring eller mysterium. Hva gjorde de?"  
 
Solgte seg til resonnering, visdom og utdannelse, slik som Eva 
gjorde, og slik de falne engler gjorde. Wesley var en Guds mann, men 
hva fulgte etter ham? Falne engler kom inn i det. Hva var disse englene fra 
begynnelsen? Guds skapte vesener som falt for Lucifers visdom. Og du ser 
hva de er blitt? Falne engler. Og organisasjoner fra Guds menn som har 
gått ut for å etablere sannhet på jorden, før denne sannheten kunne 
gå sammen og proklamere og komme videre til den virkelige 
åpenbaringen av Kristus, da kom det falne engler inn. Og de tok over 
og laget kirkesamfunn ut av det. 
  
63-0731 Bare Én Tilveiebrakt Vei Av Gud 57. Lucifer, i begynnelsen, 
ønsket å bygge seg et rike som var større og vakrere enn Mikaels rike, 
Kristus. Det var hans ambisjoner om å oppnå noe sånt. Og hvem 
brukte han til å gjøre det med? Han brukte falne engler som hadde 
mistet sin første stand. Han brukte det til å gjøre det med.  
 
Og i dag har Lucifer kommet inn i kirken og tatt bort Ordet, og injisert 
inn et kirkesamfunn. Og han bygger en kirke, den økumeniske 
bevegelsen som foregår nå, for å forene alle protestantene sammen, 
og helt og fullt komme inn i katolikkene. Og denne paven som de fikk inn 
nå, gjør det samme, nøyaktig hva Skriften sa de ville gjøre. Og hva bruker 
han til å gjøre det med? Han gjør det med menn i de store økumeniske 
bevegelsene, som ikke kjenner Gud. Og mange av dem er i 
pinsebevegelsen, for de gjør det samme. Hva er det?  
 
Han gjør det med falne engler, falne lutheranere, falne metodister, falne 
pinsevenner, som mistet sin opprinnelige stand, bort fra Guds Ord. 
De går rett tilbake igjen for å lage en flott og stor økumenisk bevegelse. 
Falne budbærere, budbærere som en gang sto sammen med Ordet, men 
solgte ut sine fødselsrett og forenet seg med verden ... 
 
Gud av denne onde tidsalder 65-0801M 80. Synd begynte ikke i Edens 
hage; det begynte i Himmelen, når Lucifer, morgenens sønn, 



opphøyde seg selv i skjønnhet, og ønsket et vakrere rike enn Mikaels. 
Og han tenkte at Gud dvelte i skjønnhet.  
 
81. Og legg merke til Kain. Han ville ikke ha noe blodoffer. Han kom ned og 
ofret frukt, eller - eller markens skjønnhet på sitt alter. Veldig religiøs, 
gjorde alt, det, nøyaktig som Abel gjorde; ofret et offer, falt ned for Gud i 
tilbedelse, lydig på alle måter, uten Ordets åpenbaring. Og Ordet var, Guds 
plan, fra begynnelsen.  
 
Men Gud åpenbarte, ved åpenbaring, selve tingen som han stadfestet 
og understreket at det var rett. Ikke religion, ikke et alter, ikke 
kirketilhørighet, ikke gjøre et offer, ikke være oppriktig; men ved 
åpenbaringen av Guds Ord. Gud åpenbarte for ham hva det… Moren 
hans tok ikke et eple som en slange ga henne, men hun hadde et seksuelt 
forhold med personen satan, i form av dyret; ikke et krypdyr, men den 
smarteste, listigste på hele marken, 
 
14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, Han var den salvede 
kjerub som var 'tildekket'. Det ordet er salvet, er fra 'cakak', som betyr å 
overskygge eller legge over ... "og jeg satte deg på Guds hellige fjell"... 
Gud skapte ham slik. Gud skapte ham til å lede an i tilbedelsen sammen 
med Mikael. Og Gud plasserte ham på en fri moralsk handlefrihet i visshet 
om at dette ville føre til hans eget fall, og til andres fall.  
 
Hvis du ikke tror på dette, da tror du ikke at Gud visste alle ting på forhånd, 
og at Han ordinerte noen til fordømmelse, og da må du i så fall rive ut av 
Bibelen din flere skriftsteder. 
 
58-0928E Slangens Sæd 97. Hvem er den sterkeste, (jeg har sagt det,) en 
Frelser eller en synder? Hvem har mest styrke? Da måtte den sterkeste gi 
tillatelse til den svakere, og Han gjør det bare til Sin ære. Da Han skapte 
Lucifer visste Han at han ville bli djevelen. Han måtte la det være der 
for å vise at Han var Frelseren, Kristus. Han måtte la det skje på den 
måten.  
 
15 Ustraffelig (komplett, hel og ferdig) var du i din ferd (livets gang) 
fra den dag du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet Dette ordet 
urettferdighet, betyr: En urett visdom, hos deg.  
Det å avvike. Denne karen avvek fra sannheten, og han er opphavet til 
dem som avviker fra sannheten. Jesus forteller oss hvordan disse to former 
for liv skulle vokse opp ved siden av hverandre, i hans lignelse om hveten 
og ugresset. 
 
Nå, vi vet at i begynnelsen ga Gud først fødsel til sin Sønn, Jesus. Han var 
ikke Gud Sønnen, men han var Guds Sønn. Og straks begynte denne 



Guds Sønn, som kom frem som et lite lys, å bli brukt av Gud til å 
frembringe Guds skapelse. 
 
I det vi fortsetter med Spørsmål & Svar 26, her sier broder Branham: 
"Ingen har noensinne sett Faderen." Intet menneske kan se Gud i 
legemlig form, fordi Gud er ikke i legemlig form. Gud er en Ånd. 
Skjønner? Greit. "Ingen har sett Faderen, men Faderens enbårne sønn 
har erklært ham," 1. Johannes...  
 
27 Skjønner? Nå, men legg merke til nå, det er ingenting der; det er 
bare rom. Det er ikke noe lys; det er ikke noe mørke; det er ingenting; 
Det virker bare som ingenting. Men der inne finnes det et stort 
overnaturlig Vesen, Jehova Gud,  
 
28 Nå, legg merke til dette. Så, etter en stund begynner jeg å se et lite 
hellig Lys som begynner å 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 den herlighet som vi hadde før verdens grunnleggelse." Ser 
dere, langt tilbake over der.  
 
Legg merke til at broder Branham påpeker at det var en del av Gud som 
kom frem i en fødselsprosess og frembragte en Sønn. 
 
Broder Branham fortsetter i  Spørsmål Og Svar Om 1. Mosebok, og han 
sier i 32: "Nå, i Johannes 1 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. Nå, se hvordan Han gjorde det. Når denne 
lille haloen kommer...  
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Nå, vi kan ikke se noen ting ennå, men bare ved overnaturlige øyne, så ser 
vi en Halo som står der. Nå, det er Guds Sønn, Logos. Nå, jeg kan se 
Ham leke rundt omkring som et lite barn foran Faderens dør, med hele 
evigheten. Ser dere? Og nå, i sin imaginære egenskap, så begynte Han å 
tenke på hvordan ting skulle bli. Og jeg kan høre Ham si: "La det bli lys." 
Og da Han gjorde det, sprengtes et atom, og solen kom inn i eksistens.  
 
Guds Sønn var den første som Gud fødte, men den første skapelsen var 
englene. 
 
60-0911E Fem Bestemte Identifikasjoner 177 Det første Han skapte, 
var engler, for å tilbe Ham, da blir Han Gud. 
 
64-0409 Identifiserte Kristus i alle aldre 70 "I begynnelsen var Ordet." 
Før Det noen gang ble uttrykt, var Det en tanke, en egenskap. I denne 
tanken, Han skulle være Gud. Sannsynligvis skapte først engler, og da ble 
Han tilbedt, Han var Gud. 
 
Vel, jeg tror at det første som ble skapt, var Lucifer, fordi han ble kalt 
morgenrødens sønn, og vi vet at morgen- eller morgenstjernen, er Guds 
Sønn. 
 
64-0315 Påvirkning 119. Legg merke til de himmelske Serafene, med et 
dekke over sine ansikter. Serafer er de som brenner røkelse ved offeret. 
Det er en av de høyeste ordener av engler. De står ved siden av 
Kjerubene. Det er engler, og deretter Serafer, og så Kjeruber. Og Serafer 
brenner faktisk røkelse til offeret, og gjør en vei for syndernes tilnærming, 
en virkelig høy orden av hellighet i Guds tempel. 
 
61-0108 Åpenbaringen, Kapittel Fire, Del III, 293 Kain og Abel kom opp 
hit for å tilbe. Så det må ha vært et alter som de vokter (Er det riktig?), 
disse Kjerubene. 
  
61-0108 Åpenbaringen, Kapittel Fire, Del III, 296. Moses ble tatt opp inn i 
himmelen: Moses, tatt fra jorden og opp til himmelen, og han så Guds alter. 
Stemmer det? Jeg prøver å bevise poenget mitt her. Du vet hva jeg prøver 
å gjøre, ikke sant? Greit. Han dro opp i Guds nærvær. Og da han kom ned 
fra Guds nærvær, sa han... Gud sa til Moses: "Gjør alle ting på jorden etter 
kopi av mønsteret i himmelen."  
 
297 Stemmer det? Greit. Da han gjorde det, da han laget paktens ark, 
satte han to Kjeruber til å vokte arken. Ser du hva det er? Det var 
tempelet... Det var alteret, de som voktet tronen. De to Kjerubene, sa 
han, "Form dem ut av messing og sett vingene deres til en berøring, slik 
som dette." Fordi, det var akkurat det som han så i himmelen.  
 



298 Det var nøyaktig det som Johannes så i himmelen, disse fire 
Kjerubene på de fire sidene av tronens ark i himmelen. De var vaktene på 
arken. Kjeruber, vakter ved nådestolen.  
 
299 Hvis du ønsker å lese dette Skriftstedet (Vi har ikke tid til å gå til det.), 
skriv det ned: 2. Mosebok 25:10 til 22.  
 
300 Nå, de vokter nådestolen når Gud er i Hans Shekinah-herlighet. Hvor 
var Shekinah-herligheten? Ved nådestolen. Stemmer det? De vokter 
denne Shekinah- herligheten. 
 
Nå, opp til dette punktet tror jeg vi kan fastslå at Lucifer var en partner 
som ledet an i tilbedelsen av Gud. Han underviste, derfor var han en 
lærer. Han kjenner Guds Ord, intellektuelt, men har ingen åpenbaring. Men 
hvordan han forlot det, det skjedde ved at han la sine egne tanker til det 
som Gud sa. Han var fullkommen på alle sine veier inntil urettferdighet ble 
funnet i ham.  
 
Han forvrengte Ordet. Han vridde det til for sin egen interesse. Han var ikke 
tilfreds med å være en god forvalter av Guds Ord. Han ønsket et større rike 
enn det som Mikael (Kristus) hadde. 
 
Legg merke til at Paulus kaller ham en lysets engel i 2. Korinterbrev 11:13 
For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper 
seg (maskerer seg selv) til Kristi apostler.  
14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg 
(maskerer seg) til en lysets engel.  
15 Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til 
rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres 
gjerninger.  
 
Og da Satan kom til Jesus, hva kom han med? Guds Ord, bare vridd. Han 
kom til Eva i hagen som en iboende ånd i slangen, og hva kom han til Eva 
med? Guds ord, bare fordreid. Han er alltid sånn. Det er hans natur. 
 
Lukas 10:17 De sytti vendte så med glede tilbake og sa: «Herre, til og med 
demonene er oss underlagt i Ditt navn.» 
Luk 10:18 Og Han sa til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som 
et lyn.  
 
Så vi ser at det første Lyset som kom frem, var Guds Sønn. Og deretter 
finner vi at kjerubene ble skapt for å vokte Guds alter. Og Lucifer var den 
ledende, salvede Kjeruben. Han ble salvet for en tjeneste i Ordet, og han 
ødela det ved å legge til sine egne tanker. 
 



Esekiel 28:17 Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela 
din visdom på grunn av din glans. Legg merke til at det var hans glans 
som fordervet hans visdom. Dette ordet, glans, er det hebraiske ordet, 
yiph'ah {yif-aw'}, som betyr; glans, lys, skinnende, og det kommer fra 
rotordet yapha, og det er det samme ordet som beskriver Shekinah 
nærvær. 
  
5. Mosebok 33:2 Og han sa: Herren kom fra Sinai, han steg opp for dem 
fra Se'ir. Han strålte fram fra Parans fjell og kom med titusener av hellige. 
Ved hans høyre hånd lyste lovens ild for dem.  
 
Job 37:15 Forstår du hvordan Gud styrer dem og lar sine skyers lyn blinke 
fram?  
 
Salmenes 50:2 Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud fram.  
 
Salmenes 80:2 Israels hyrde! Vend øret til, du som fører Josef som en 
hjord! Du som troner over kjerubene, åpenbar deg i herlighet!  
 
Så vi ser at Lucifer fremviser seg som et lys. Og siden Guds Sønn var det 
første lyset, kan vi se hvordan denne Lucifer, som også var et lys, og ble 
skapt for å fylle mønsteret, han var det samme i alle detaljer, unntatt, han 
var uten evig liv eller Gud-liv, for han var et skapt vesen. Og fordi han 
hadde en begynnelse, vil han helt sikkert ha en slutt. 
 
Og så ser vi at det store frafallet begynner i himmelen, da Lucifer, nå 
referert til som Satan, ble kastet ut sammen med 1/3 av himmelens hær, de 
som fulgte hans undervisning som var feil. Så han kom ned til jorden for 
å fortsette krigen mot Guds sønner. 
 
Johannes' åpenbaring 12:7 Og det brøt ut krig i himmelen, Mikael og 
englene hans kjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet,  
8 men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i 
himmelen lenger.  
9 Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles 
djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til 
jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham. 
 
La oss be ... 
 


