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Tusindårsriget  

Ordet & Israels sommerstævne 2019 

De to store tolkninger: 1) Kirkens tid – indtil genkomsten 2) Et fremtidigt rige – efter genkomsten 

Det meste i Åb handler om de allersidste tider – perioden op til genkomst og de tusind år 

Genkomsten (Åb 19,11-21)  

a) de gudløse folks modstand brydes – Jesus skal vogte dem med et jernscepter (Åb 2,26-27)  

b) Antikrist og den falske profet kastes i ildsøen, og dem, der forfølger de kristne, dræbes  

De tusind år (Åb 20,1-6) 

De tusind år er en periode efter genkomsten. Det viser tre elementer: 

Første element: Satans forførelse af folkene 

Skema nr. 1  

I kirkens tid:   Satan forfører folkene (Åb 12,9; 13,14 og 19,20) 

I de tusind år:     Satan forfører ikke folkene (Åb 20,3) 

Efter de tusind år:  Satan forfører igen folkene (Åb 20,7-8) 

Andet element: De forfulgte kristne 

Skema nr. 2 

I slutfasen af kirkens tid:  Den antikristelige forfølgelse 

I begyndelsen af de tusind år: De forfulgte fra den antikristelige forfølgelse opstår 

Tredje element: De troendes opstandelse ved genkomsten 

Skema nr. 3 

I NT generelt:   De troende opstår ved Jesu genkomst 

I begyndelsen af de tusind år:   De troende opstår 

Opstandelsen viser, at de tusind år følger efter Jesu genkomst. 

Åb 20,1-3: 

Satans indespærring i afgrunden. 

Jesu binding af Satan – Matt 12,29 

Sker ved Jesu død – her fjernes Satans magtgrundlag 

Jesu død er D-dag: Sejren over Satan. Satan er allerede besejret men endnu ikke tilintetgjort 

Satan er stadig aktiv (Matt 13; Ef 2,1-2; 1 Pet 5,8; Åb 12,12)   

Skema nr. 4 

Ved Jesu korsdød:              Satan kastes ned på jorden og raser (kirkens tid) 

Ved tusindårsrigets begyndelse:     Satan fjernes fra jorden (de tusind år) 
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Skema nr. 5 

Satans binding ved Jesu død: Satans binding i de tusind år:   

Satan kastes ned på jorden  Satan kastes i afgrunden 

Satan går frit omkring  Satan sidder indespærret 

Satan er aktiv  Satan er inaktiv 

Satan har magt og indflydelse Satan er magtesløs og uden indflydelse 

Årsag til bindingen: Binding ved Jesus: Jesu død. Binding ved tusindårsriget: Guds magt 

Binding ved Jesus: Kan ikke ophæves. Binding ved tusindårsriget: Kan ophæves 

Åb 20,4-6: 

Troner står for magt. Nogle tog sæde. a) Disse nogle er døde – de kom til live, b) disse nogle skal 

være konger og præster og det gælder alle troende (Åb 2,26-27; 3,21; 5,9-10) 

Disse nogle er alle døde troende – blandt dem nævner Johannes specielt martyrer og de sejrende fra 

den antikristelige forfølgelse 

Den første opstandelse er de døde troendes opstandelse 

”De andre døde” er ikke-troende døde – de opstår først ved dommen 

Normalt at NT omtaler de troendes opstandelse ved Jesu genkomst (Matt 22; 1 Kor 15; 2 Kor 5 og 1 

Thess 4) 

Den anden opstandelse er de ikke-troendes opstandelse efter de tusind år og oprør og ved dommen 

Åb 20,7-10: 

Løsladelsen af Satan – forførelse af folkene og det sidste opgør 

Derefter dommen (Åb 20,11-15) 

Skema nr. 6 

Den antikristelige forfølgelse 

Derefter: Genkomsten (Åb 19,11-21) 

Derefter: De tusind år (Åb 20,1-6) 

Derefter: Satans løsladelse (Åb 20,7-10) 

Derefter: Den endelige dom (Åb 20,11-15) 

Sammenfatning vedrørende tusindårsriget  

1) De gudløse folk bevogtes med et jernscepter  

2) Satan er inaktiv og kan ikke forfører folkene  

3) De troende skal være konger og præster sammen med Jesus Kristus 
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