
Fordelen av Guds Sønn til oss # 19. 
Konger og Prester. 

 
Rev. Brian Kocourek 

 
Åp 1,1-6 Jesu Kristi Åpenbaring, som Gud gav Ham for å 
vise Sine tjenere de ting som må skje om kort tid. Og Han 
sendte bud og gjorde det kjent* ved Sin engel for Sin tjener 
Johannes, 2 som har vitnet om Guds ord og om Jesu Kristi 
vitnesbyrd, om alle de ting han så. 3 Salig er den som leser 
og de som hører ordene i denne profetien og holder fast på 
det som er skrevet i den. For tiden er nær. Johannes, til de 
sju menighetene som er i Asia: 4 Nåde være med dere og 
fred fra Ham som er og som var og som kommer, og fra de 
sju ånder som er foran Hans trone, 5 og fra Jesus Kristus, 
det troverdige vitne, Den førstefødte av de døde og 
Herskeren over kongene på jorden. Han som elsket oss og 
renset* oss fra våre synder i Sitt eget blod, 6 og som har 
gjort oss til konger* og prester for Sin Gud og Far - Ham 
tilhører æren og herredømmet i all evighet! Amen. 
 
*Gjorde det kjent betyr her å slå det fast med sikkerhet. 

 
I formiddag ønsker jeg å tale om den 19 fordel eller løfte fra 
Gud til oss når det gjelder Hans Sønn, og når vi forstår Hans 
funksjon som Sønn. Denne 19 fordel underviser oss i våre 
funksjoner som Konger og Prester.  Vi har til sammen 37 
goder og over 800 løfter. Så vi har litt å se fram til Om vi 
ikke forstår slektskapet mellom Faderen og Hans Sønn og at 
det så absolutt eksisterer en Sønn som ikke er Faderen, kan 
vi ikke se våre funksjoner som er lagt ut for oss som sønner. 
Denne funksjonen som vi må innfri, er undervist til oss av 
Jesus Kristus Guds Sønn. Og ved å kjenne Ham og ved å 
forstå den funksjonen som Han fullførte til enden i 
forbindelse med vår soning, har også vi fått en funksjon som 
sønn og datter av Den Aller Høyeste som vi må fullføre til 
enden.  Og uten å kunne forstå Hans slektsforhold med 
Faderen, og hvordan Han ble instruert i å fullføre de rollene 
som var Ham gitt, vil vi aldri være i stand til å forstå disse 
rollene/funksjonene som er blitt gitt til os for å fullføre disse 
her på jorden.  Før det første skulle vi spørre oss selv; hva 
slags funksjon/rolle snakker vi om? Dette fordi det vil hjelpe 
oss dersom vi forstår den rollen som vi må oppfulle her på 
jorden. Ingenting er verre enn å vite at Gud har noe til oss, 



 2
men vi er ikke sikkert hva det er. For å kunne forstå vår 
rolle, som Gud har til oss, må vi gå til Åpenbaringens Bok, 
fordi her er det beskrevet hva Han har bestemt for oss 
 
Åp 1,1 Jesu Kristi Åpenbaring, som Gud gav Ham for å vise 
Sine tjenere de ting som må skje om kort tid. Og Han sendte 
bud og gjorde det kjent ved Sin engel for Sin tjener 
Johannes,  
 
Før vi fortsetter ønsker jeg å forklare hva som ble sagt her. 
Han begynner med å tale om Jesus Kristi Åpenbaring. Nå 
har Br. Branham sagt at den største av alle åpenbaringer er 
Den Åpenbaring om Jesus Kristus, den suverene 
Guddommen om Kristus, og han sa at du kan ikke komme 
til første base uten den. For det andre, forteller han oss her 
at denne åpenbaringen om Jesus Kristus ble gitt fra Gud til 
Jesus Kristus, Guds Sønn. Da forteller han oss at denne 
Åpenbaringen ble gjort kjent til Johannes ved Hans engel. 
Vi ser da at Denne Åpenbaring ble fortalt til Johannes, og 
det er dette denne boken handler om. 
 
William Branham sa i hans tale Patmos Visjonen 04 12 60: 
Den største av alle åpenbaringene er Guddommen, den 
suverene Guddommen av vår Herre Jesus Kristus. Du kan 
ikke komme til den første base om du ikke tror det. Det er 
hva Peter sa: ”Omvend, og se da Guddommen. Bli døpt i 
den Herre Jesus Kristi Navn for syndenes forlatelse, og da 
er du rede til å gå i Ånden.” Det første du må vite er Kristus 
er Gud. ”Jeg er Alfa og Omega. Jeg er fra A til Å; det finnes 
ikke noe mer utenom Meg. Jeg var begynnelsen; Jeg skal 
være ved enden. Jeg er Den som var, som er, og skal 
komme, Den Allmektige.” Tenk på det. Det er hva trompeten 
sa. Han forteller oss med andre ord, at det er det samme 
hva Peter sa, da han sa: ”Omvend dere og bli døpt i Herren 
Jesus Kristi Navn. Herren som gjør Faderen kjent, og Jesus 
som gjør Sønnen kjent* og Kristus** som gjør Guds Ånd i 
Kristus kjent. 
 
**(Kristus betyr både Den Salvede og Salveren) 
*(Gjøre kjent står det på norsk, men på engelsk står det signify som betyr å 
gjøre kjent med tegn. Som Jesus som gjorde Faderen kjent med tegn og 
under.) 
Legemet til Jesus Guds Sønn var Faderens eget Legeme, som vi så og følte 
på.      
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Og dette taler om ”Gud i Kristus som forsoner verden til 
Seg Selv.” Om ikke denne Åpenbaring om Jesus Kristus blir 
levende for deg personlig, da er du ikke engang bli født på 
nytt, og er derfor ikke kommet til den første base. Du er 
ikke med i spillet til å begynne med. 
 
Og når Br. Branham sa at du er ikke engang kommet til den 
første basen uten å ha den Åpenbaringen om Jesus kristus, 
da vet vi at han snakker om baseball her. Med andre ord, om 
du ikke er kommet til den første base da er du ut av spillet. 
Det betyr du er ikke med på noen som helst måte. Du er 
ikke med i spillet i dette stadium. Det er grunnen til hvorfor 
han sa i talen  ”Kristus Guds Hemmelighet Åpenbart,” at 
den nye fødsel er Åpenbaringen om Jesus kristus blir 
levende for deg personlig. Uten Den er du ikke blitt født 
på nytt. 
 
Kristus Guds Hemmelighet Åpenbart, 28 07 63.  
Kristus i deg gjør Ham til senteret i ditt liv. Livet til Kristus 
gjør Ham til åpenbaringens senter. Kristus i Bibelen, gjør 
Bibelen en komplet åpenbaring om kristus. Kristus i deg 
gjør deg til den komplette åpenbaring av alt sammen. Ser 
dere hva Gud forsøker å gjøre? Hva er da den nye fødsel? 
Du sier: ”Vel Br. Branham, hva er den nye fødsel?” Det er 
åpenbaringen om Jesus Kristus personlig til de, Amen. 
Skjønner der? 
 
Nå, han sa dersom du ikke engang er med i spillet, da er det 
ikke engang nødvendig å snakke med deg om det, fordi de 
forstår det ikke allikevel. 
 
Spørsmål og svar 12 01 61.  
Det er ikke noe vits i å snakke til ha, fordi han forstår det 
ikke, du kan ikke komme til den første base med ham, fordi 
han forstår ikke hva han må gjøre. 
 
Jeg ønsker å vise dere hvordan Br. Branham anvendte denne 
billedlige uttrykk i talen ”Guds manifesterte sønner.” 18 05 
60. Han sa: ”Han kom ikke engang til den første basen, han 
er ingen steder, han er en synder til å begynne med.” 
 
Hvorfor? 22 06 62. her sa han: ”Han som ikke tror er dømt 
allerede, han er ikke engang kommet til den første base. Du 
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er totalt ut av spillet, gått ut før de noen sinne kom til 
basen. Du er nødt til å tro hvert Guds Ord. 
 
Jehova Jireh 09 02 61. Synd det er vantro. Han som ikke 
tror er dømt allerede. Du kan ikke engang komme til basen 
om ikke du tror ethvert ord fra Gud og kaller alt som er i 
motsetning til Guds Ord for løgn.  
 
Shebas Konge 10 01 60. Du kan ikke engang komme til den 
første base. Om du ikke tror ethvert Guds Ord er du 
allerede dømt før du begynte. Dersom Den Hellige Ånd er i 
deg, er du en troende. Og Den hellige Ånd som skrev 
Bibelen sier: ”Amen, ” til alle løftene. Sier ”Amen” til alt 
som Gud sier. Det sier ”Amen” tilbake, med andre ord det 
ekkoer Det tilbake. 
 
Ved Kadesh Barnea. 27 05 56. I Johannes det 3. kapittel 
sier Jesus: ”Han som ikke tror er allerede dømt.” Du 
kommer ikke engang til basen; du er dømt før du begynte.  
 
Husker Herren 22 01 63.  Det finnes bare en synd og det er 
vantro. Han som ikke tror er allerede dømt. Skjønner? Du 
kommer ikke engang til første base om du ikke tror. ”Men 
uten tro er det umulig å være til behag for Ham, for den som 
kommer til Gud, må tro at Han er til og at Han er Den som 
belønner dem som søker Ham med iver.”  
    
Ser dere viktigheten med å motta og tro Åpenbaringen om 
Jesus Kristus? Fordi uten dette vil du aldri engang vite din 
rolle og enda mindre hva den er for noe. 
 
Vi vet at uten denne åpenbaring om Jesus Kristus som er 
Læren om Kristus, har du ikke engang Gud. Og du har 
ikke Liv, og la oss se det i øyene, rollene som Gud har til 
oss er for Hans Sønner, og du ville ikke engang ane at de 
eksisterte. Og om du ikke vet at Han er Faderen da enda 
mindre at Han er din Far, hvordan kan du da forstå den 
rollen Gud har til deg? 
 
Jeg har sett det for mange ganger blant Pinsevenn troende 
den ekte lysten til å tjene Gud, eller for å bli brukt av Gud 
på en eller annen måte, men det ser ut som om de ta en 
snarvei i Guds Ord, når de skal finne ut hva Gud ønsker hva 
de skal gjøre. Jeg mener med snarveien, at de presser Gud 
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på en eller annen måte. Du kan på ingen måte presse 
Gud. Da er det best å la det fare og vent på Gud. Det er for 
mye mystikk involvert blant pinsevenner og for mye hokus 
pokus på den måten de forsøker å få Guds Sinn. Dersom du 
ønsker Guds Sinn, åpen da Bibelen Din. Det er det hele. 
Åpen din Bibel og kom deg ut av veien selv. Hva jeg har 
sett er på en måte å stikke fingeren i munnen din, holder det 
opp i luften for å finne ut hvor vinden kommer fra, og da 
sier man det er veien som Gud vill at jeg skal gå. På denne 
måten finner du aldri din rolle. Du finner det i Ordet. Du 
skjønner at Gud har en rolle til oss alle som vi skal ta på oss. 
Dett må bli gjort etter Hans Ord og i den rekkefølge som 
Hans Ord erklærer det til oss. 
Ja Gud har regler som følger rollen som skal oppfulles. Og 
reglene er Hans regler, og du må gjøre det på den måten 
Han sa det skulle gjøres. 
 
Den Mektige Seierherren 10 06 58. Husk bare dette; det er 
en meget god lekse for Menigheten til den levende Gud. 
Dersom vi ikke spiller rollen etter reglene, da blir vi til slutt 
diskvalifisert. Du er nødt til å holde deg til reglene om du 
skal vinne. Og når reglene sier at man må bli født på nytt 
for å komme inn i fellesskapet med Kristus og Hans 
menighet, da spiller det ingen rolle om vi er den største 
kirkesamfunn i verden, da blir vi diskvalifisert om vi ikke 
følger spillereglene. Vi må komme på linjene med Guds 
Ord. Det er ikke våre regler som gjelder, det er Hans regler 
vi må holde oss til. Vi løper etter Hans regler, og vi må 
følge de.  
 
Hvilke regler må vi følge med hensyn til den rolle som Gud 
har forordnet til oss, og som vi må oppfulle? 
 
Forsøke å gjøre Gud en tjeneste 18 07 65.  
Legg nå merke til det med å følge Gud. Jeg ønsker å skrive 
det ned i deres sinn. Det finnes 5 ting vi må ta hensyn til om 
vi skal holde oss korrekt til Guds befaling, når vi skal gjøre 
noe rett for Gud og for å gjøre Ham den rette tjeneste. 
§ 52. Det finnes fem regler (5 musts.) Og jeg ønsker at dere 
skal huske på disse.  Det spiller ingen rolle om hvor 
oppriktig du er når du gjør Gud en tjeneste; disse fem regler 
må være oppfullt. 
 

1. det må være i Hans time. 
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2. Det må være i Hans tidsalder. 
3. Det må være etter Hans Ord. 
4. det må være i samsvar med den person som Han har utvalgt 

å gjøre det igjennom. 
5. Det må være stadfestet ved Guds Ord. Og det må foregå til 

stadighet.  
 
   
Hva betyr a-vindicated? Ordet vindicate betyr å være bevist. 
Noe som blir stadfestet hele tiden 
 
For å gjøre det enkelt, det finnes et annet sted hvor Br. 
Branham sa, for å vite Guds vilje, må tre ting være tilstede. 

1. det må være åpenbart til deg i Guds Ord. 
2. Det må bli levendegjort i din ånd. 
3. Det må komme til å skje. 

 
Vi oppdager nå, når vi går tilbake for å forstå vår rolle. Vi 
finner det i: Åp 1,1 1. Jesu Kristi Åpenbaring, som Gud gav 
Ham for å vise Sine tjenere de ting som må skje om kort tid. 
Og Han sendte bud og gjorde det kjent ved Sin engel for Sin 
tjener Johannes, 
2 som har vitnet om Guds ord og om Jesu Kristi vitnesbyrd, 
om alle de ting han så.  
3 Salig er den som leser og de som hører (hører betyr å 
motta og forstå.) ordene i denne profetien og holder fast på 
det som er skrevet i den. For tiden er nær. (Hvordan skal 
du holde fast dersom du ikke forstå det.) Johannes, til de 
sju menighetene som er i Asia:  
4 Nåde være med dere og fred fra Ham som er og som var 
og som kommer, og fra de sju ånder som er foran Hans 
trone,  
5 og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, Den førstefødte 
av de døde og Herskeren (Prins) over kongene på jorden. 
Han som elsket oss og renset oss fra våre synder i Sitt eget 
blod,  
6 og som har gjort oss til konger og prester for Sin Gud og 
Far* - Ham tilhører æren og herredømmet i all evighet! 
Amen. 
 
* Konger og Prester for Gud, ikke over et folk. 
Dette er hva Lucifer ville, et eget kongedømme.  
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Folk kan se hva som kommer og hva som har skjed men ikke det som 
foregår akkurat nå.  
 
For legg nå merke til at det står: har gjort oss, det betyr at 
han sa at vi er allerede Konger og Prester. Det betyr at rollen 
er allerede definert av Hans Ord. Men hvordan skal vi 
oppfylle denne rollen, som vi er ordinert til? Først og fremst 
er vi nødt til å vite hva det er å vær Konger og Prester. Det 
er ikke hva vi tror det er, men hva Han har definert det til å 
være. Hans munnstykke som er en stadfestet profet forteller 
oss hva disse roller er for noe.  
 
Syv Menighetstiden 12 05 54. 
Se på Johannes han mistet pusten der oppe da han så alt. 
Han sa: ”Han som elsket oss og renset oss fra våre synder i 
Sitt eget blod, og som har gjort oss til konger og prester for 
Sin Gud og Far - Ham tilhører æren og herredømmet i all 
evighet! Amen. 
Han har gjort oss til prester og konger for Sin Gud. Oss er 
flertall, det står ikke har gjort meg til prest og konge, men 
har gjort oss, det er Menigheten. Han henvender seg til disse 
syv Menigheter, fordi det er til de syv menigheter. Han sa: ” 
Ham tilhører æren og herredømmet i all evighet, har gjort 
oss til konger og prester.”  
Vet du hva en prest er for noe, hva hans embete er for noe? 
En prest ofrer, han gjør forbønns tjeneste. 
 
Jak 5,16 Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere 
kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. 
 
Men i Hebreerne (1Pet. 2:5+9) står det:  
1 Pet 2,5 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. 
Enhver man eller kvinne som kommer til Gud går inn bak 
forhenget. 
1 Pet 2:9 Men dere er en utvalgt ætt, 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. 
 
3 Mos 16,11 Aron skal komme fram med oksen som skal 
være til syndoffer for ham selv, og han skal gjøre soning for 
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seg selv og sitt hus. Han skal da slakte oksen som er til 
syndoffer for seg selv. 
 
Vi ser at rollen som Prest er for å gjøre forbønn og for å 
utføre ofring, som er frukten fra våre lepper som priser Hans 
Navn. Hebr 13,15 La oss derfor, ved Ham, alltid bære fram 
lovprisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper som 
lover Hans navn.   

 
Alle tidsalderens identifiserte Kristus. 17 06 64.  
Og når dere kommer in bak forhenget fra grevling skinn, 
inntil dere kommer ut av deres eget gamle skinn, dine gamle 
tanker, dine gamle trosbekjennelser, og kommer inn i Guds 
Nærvær; da blir Ordet en levende realitet for dere; da 
våkner du opp til den Shekina Herlighet; da Blir Bibelen en 
ny Bok; da er Jesus Kristus den samme i går i dag og i alle 
evigheter. Du lever i Hans Nærvær, du eter skuebrød som 
bare var forbered for troende, bare for prester. Og vi er 
prester, kongelige presteskap, en hellig nasjon et eiendoms 
folk, som gir et åndelig offer til Gud. Men du er nødt til å 
komme inn bak forhenget om å kunne være i stand til å se 
den avdukede Gud. Og Gud er avduket; det er Hans Ord blit 
manifestert.  
 
Så ser du at denne rollen som Prest er ikke noe som venter 
på oss til vi kommer inn i tusen års rike, men vi er nå blitt 
invitert til å komme inn i det Aller Helligste og komme inn i 
Hans Nærvær. Den Allmektige Guds Nærvær som er 
avdekket foran oss. Det er nå vi er Prester av Den Høyeste 
Gud. Ikke skal bli, men har gjort oss til konger og prester. 
Og vi blir invitert inn i Hans Nærvær. Den Allmektige Gud 
avkled foran oss, for å ete skuebrød som blir daglig forbered 
for oss. Hva gjorde presten der bak forhenget? De ofret offer 
til Gud for folkets synder. De gikk i forbønn foran Guds 
Nærvær, og ofret offer som vi gjør når vi ofrer tilbake til 
Gud frukten av våre lepper, når vi gir Ham Ære og lovpriser 
Hans Navn. 
 
Presten ekkoer Guds Ord tilbake som en forsoning for de 
som er på utsiden. De som ikke vandret i Hans Nærvær. I 
korthet, vi anvender Tegnet for våre kjære slik at de kan 
bli frelst. Vi gjør mellommanns tjeneste for dem i Guds 
Nærvær.  
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Finner Jeg Troen når Jeg kommer tilbake. 08 05 
51.  
Våre kropper sukker, men vi har en arv. Vi er barn nå, 
arvtakere til Kongedømme, Konger og Prester for Gud som 
ofrer åndelige offer. Hva gjør en prest? Ofrer et offer. Hva 
er den åndelige offer? Det er hva disse sønner og døtre 
gjør, de som er konger og prester, de er ikke ennå i den fulle 
besittelse, men de gjør et offer, de offer til Gud åndelige 
offer; frukten fra våre lepper, gir Ham Ære, fruktene fra 
våre lepper. Du sier: ”Br. Branham, jeg føler ikke for å 
priser Ham.” Da er det på tide å ofre et offer. Lovpris Ham 
allikevel. Konger og prester, sønner og døtre som ofrer 
åndelige offer, frukten av våre lepper, lovpriser Hans Navn. 
 
Messias. 17 01 61. 
 Ser du hva Messias er for noe? Messias er Guds 
Kongedømme, de salvede, de som er salvet med den samme 
Ånd som Han var salvet med. En sa til Ham en dag: ”Skal 
mine sønner sitte på Din høyre og venstre side?” Han sa: 
”Kan du drikke den koppen jeg drikker? Kan du bli døpt 
med den dåpen som jeg er døpt med?” Hun sa: ”Ja.” Han 
sa: ”Du skal. Men i Kongedømmet er det ikke op til meg å 
bestemme hvem som skal sitte på min høyre eller venstre 
siden.” Dette viser oss at vi kan drikke samme koppen av 
forfølgelse, bli kalt Beelsebub eller hva det en er for noe, og 
fortsatt være døpt med den samme Ånden som Han er døpt 
med. Dersom Han ble kalt Messias, som Han var, fordi Han 
var salvet med den Hellige Ånd. Og alle menigheter som er 
salvet med den samme Ånd er en liten Messias, en mindre 
utgave av Gud. Og en dag når dette legemet er stod opp, 
håper jeg at Gud før den tid fått tak i flok med mennesker 
som skal manifestere Hans Kraft i alle dimensjoner som det 
er forutsatt til å være i. Messias den Salvede, en Konge for å 
befri … Dere er konger og prester, konger for å få folk inn, 
prester for å tjene, en Messias. Hans tegn skulle følge i alle 
tidsaldere, reflektere Hans Lys, Hans Nærvær, med hans 
folk fra Kongedømme. 
 
Nå ønsker jeg at dere legger merke til at han sa Konger for å 
bringe in og prester til å tjene. Han sa en Konge til 
”deliver.” Dette ordet betyr: befri/frelse/overlevere/føde et 
barn.  Det er altså å frembringe et barn, slik som å føde et 
barn. Å frembringe liv. Det betyr også å fremføre en tale, vi 
deklarere eller utrykker våre tanker i en tale. Og tilslutt 
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betyr ordet ”deliver” å frembringe eller 
produsere. Og hva er det en Konge frambringer eller 
produsere? Naturligvis Et Kongedømme. Og vi er kun 
interessert i et Kongedømme, og det VÅR FARS 
KONGEDØMME.  
 
Den Store Kriger David 18 01 55. 
David ble kalt etter utvelgelsen. Han var utvalgt, kalt, salvet 
og plassert: utvalgt av Gud, kalt fra å være hyrder til å være 
konge, salvet og plassert i den posisjon.  Se nå; Abraham, 
Isak, Jakob, Josef; Abraham; utvalgt, Isak; 
rettferdiggjørelse, Jakob; nåde og Josef fullkommengjøring, 
Josef var perfekt. OK, her har du det, kalt. Er du en David? 
Kalt, først utvalgt av Gud … Hvor mange her? Løft opp 
hendene. Du er ikke en Kristen av egen vilje; du er en 
Kristen p.g.a. Guds vilje. Amen. Ingen kan komme til Meg 
unntatt Gud drar ham. Du ble utvalgt til å være en Kristen 
av Gud før verdens grunnvoll ble lagt. Det sier Skriften. 
Jesus sa: ”Ingen kan komme til Gud uten Min Far drager 
ham,” For det første ble du utvalgt, kalt. Da Gud utvalgte 
deg, kalte Han deg og du svarte på kallet. Da øste Han den 
salvede olje på deg, Den hellige Ånd, Da olje kruken … Hva 
representerer olje i Bibelen? Hellige Ånd. Da han øste oljen 
på Ham, døpte han ham med den Hellige Ånd på en 
symbolsk form. Amen. Jeg håper at du forstår det. Det kom 
akkurat til meg. Han helte oljen på ham, det kom over hele 
ham, en hel bukke horn fullt med olje, ikke bare litt. Og slikt 
heller Gud den Hellige Ånd over oss, Han sparer ikke. Bare 
døper han inn i det, salver han med Ånden. Legg merke til 
det, da han ble salvet ble han plassert som konge. Dere er 
plassert i Kristus som konger og prester. Stemmer det? Når 
du får den hellige Ånd blir plasser Gud deg i Hans 
Kongerike, en arving. Hva et prektigt bilde. Her har du det.  
 
Du ble født inn i denne verden for å bli Konger og Prester, 
og ved den Hellige Ånds salvelse er du salvet for å ta din 
rolle. Enhver konge må være salvet når han kommer fram 
for å ta sin rolle. 
Og når ble det gjort mulig for oss å komme inn i rollen, eller 
å begynne å uttrykke disse rollene? Da seglene ble åpnet. Da 
må vi innta posisjonene nå, eller må vi vente til den nye 
jord? 
 
Åpenbaringen 5:1.  
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Åp 5,1-14 Og i den høyre hånden til Ham som satt 
på tronen, så jeg en bokrull som det var skrevet på, både på 
innsiden og utsiden*, forseglet med sju segl. 2 Deretter så 
jeg en mektig engel som forkynte med høy røst: "Hvem er 
verdig til å åpne bokrullen og bryte seglene på den?" 3 Og 
ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden var i 
stand til å åpne bokrullen eller å se på den. 4 Så gråt jeg 
sårt, for ingen ble funnet verdig til å åpne og lese* 
bokrullen, eller å se på den. 5 Men en av de eldste sa til 
meg: "Ikke gråt! Se, Løven av Judas stamme, Davids 
Rotskudd*, har seiret, så Han kan åpne bokrullen og 
bryte** de sju seglene på den." 6 Og jeg så, og se, midt 
foran tronen og iblant de fire livsvesener, og midt iblant de 
eldste, stod et Lam,* som om det var slaktet. Det hadde sju 
horn og sju øyne, som er de sju Guds ånder, sendt ut over 
hele jorden. 7 Så kom Han* og tok bokrullen ut av den 
høyre hånden på Ham som satt på tronen. 8 Da Han hadde 
tatt bokrullen, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste 
ned foran Lammet. Hver av dem hadde en harpe og 
gullskåler fulle av røkelse, som er de helliges bønner. 9 Og 
de synger en ny sang og sier: "Du er verdig til å ta 
bokrullen og åpne seglene på den. For Du ble slaktet og har 
frikjøpt oss* til Gud med Ditt blod fra hver stamme og 
tungemål og folk og folkeslag, 10 og Du har gjort oss* til 
konger** og prester for vår Gud. Og vi*** skal herske på 
jorden." 11 Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler 
rundt tronen, livsvesenene og de eldste. Og tallet på dem 
var ti tusen ganger ti tusen, og tusen ganger tusen. 12 Og de 
sa med høy røst: "Verdig er Lammet som ble slaktet, til å få 
makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og 
velsignelse!" 13 Og hver skapning som er i himmelen og på 
jorden og under jorden, og de som er i havet og alt det som 
er i dem, hørte jeg si: "Velsignelsen og æren og prisen og 
makten tilhører Ham som sitter på tronen, og Lammet i all 
evighet!"* 14 Da sa de fire livsvesener: "Amen!" Og de 
tjuefire* eldste falt ned og tilbad Ham som lever i all 
evighet. 
 
Vel, for å forstå våre roller som konger og prester som vi er 
kalt til, må vi først av alt forstå hva disse roller inneholder 
og hvordan vi må lære disse roller. Se nå, Jesus ble født som 
Jødenes Konge. Han ble født som Fredens Prins, men Han 
skal ble kronet som Kongenes Konge. Han ble salvet av 
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Gud for å innta Hans rolle. Allikevel måtte Han lære 
denne rollen, slik som du og jeg må lære vår rolle. 
 
Hebr. 7,3 Han var uten far, uten mor og uten ættetavle. 
Hans dager hadde ingen begynnelse, og hans liv hadde 
ingen avslutning, men han er gjort lik Guds Sønn, som alltid 
er prest. 
 
Det er grunnen til at det er så viktig å studere, for å vise deg 
selv verdig som en arbeider som ikke trenger å skamme seg. 
 
2 Tim 2,15 Vær nøye med å framstille deg for Gud som en 
som holder prøve, en arbeider som ikke trenger å skamme 
seg, en som deler ut sannhetens ord på rett måte.   
 


