Uppenbarelseboken kapitel 20A

MILLENNIET
HÄNDELSER VID KRISTI ÅTERKOMST TILL JORDEN
SATAN BINDES . TUSENÅRSRIKET . SISTA STRIDEN
TEXTKOMMENTARER
NYCKELN TILL AVGRUNDEN

Upp 20:1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden
och en stor kedja i handen.
Och jag såg. Den 74:e synen och den 49:e ängeln.
En ängel komma ner från himlen. Vid flera tillfällen talas det om mäktiga änglar,
men om den ängel som skall binda Satan finns det ingenting som säger att det är en
mäktig ärkeängel. Det behövdes inte några legioner änglar för att besegra Satan och
gripa honom. När avgörandets stund var inne och Satans tid var ute var hans makt helt
bruten och det räckte att en ängel kom ned från himlen för att gripa och binda honom.
– Johannes ser fortfarande händelserna från jordens horisont och han ser en ensam
ängel komma ner från himlen. Ängeln som binder Satan var inte en av de många
änglarna i den härskara som åtföljde Kristus till jorden, utan en ängel som var speciellt
sänd från himlen för detta uppdrag.
Med nyckeln till avgrunden. I Upp 9:1 står det om en stjärna som faller från himlen
med nyckeln till avgrundens brunn, som den öppnar för att släppa ut demonandar,
vilka får makt att plåga människorna i fem månader. Den ängel som nu kommer för att
gripa och binda Satan har även en nyckel dit, men det framgår inte om det är samma
ängel som nu åter öppnar avgrunden. Att ha nyckeln dit innebär att ha makt och
myndighet över den.
* Avgrunden. Gr abussos = bottenlös, avgrund. Avgrunden är det ”bottenlösa djup”
dit de fallna änglarna förvaras tills de skall få sin dom. Det är ingen plats för människor,
ty de ogudaktiga döda går till dödsriket (gr hades) i väntan på sin dom. Odjuret,
Antikrist, som tydligen är en människa med föruttillvaro, utgör ett undantag, ty han
har sin plats i avgrunden fram till ändens tid då han stiger upp därifrån.1
Och med en stor kedja i handen. Gr halusis = kedja, band, handboja. Det är skrivet om
”mörker och kedjor" och "underjordens mörka hålor” i 2 Pet 2:4: ”Ty Gud skonade
inte de änglar som hade syndast utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem
åt mörker och kedjor (gr seira = band, rep, kedja), för att att de skulle hållas i förvar
till domen.” (SFB.) ” Gud skonade inte änglar som hade syndat, utan störtade ner dem
i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen.” B2000
Satan är en andevarelse som ej kan bindas med en vanlig kedja utan av ett slags
”andlig kedja”, vilket innebär att Satan blir fullkomligt maktlös och oförmögen till
några aktiviteter. Kedjan är här symbolen för ett slags ”eviga bojor”, som i Satans fall
förlamar honom i tusen år: ”De änglar som inte slog vakt om sin höga ställning utan
övergav sin rätta hemvist: dem håller han förvarade i underjorden med eviga bojor
fram till domen på den stora dagen.” Jud v6
1

Ämne 76: Hades - Gehenna, dödsrike eller helvete. kap 20B s457
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En ängel kastar Satan
ner i avgrunden

SATAN BUNDEN I TUSEN ÅR

20:2 Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band
honom för tusen år.
Och han grep draken. Gr krateo = vara stark, ta i besittning, gripa, fatta i, hålla kvar,
behålla. Såväl ängeln som Satan, vilken är en fallen ängel, är andevarelser med ett
slags andliga kroppar med vilka de kan konfronteras med varandra. 2
– Gripandet av draken blir den fjärde etappen i besegrandet av Satan på hans väg
mot sin slutliga undergång.
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RUTA 81: DRAKEN – SATAN – BESEGRAS I SEX ETAPPER:

1. Satan kastas ut från tronhimlen där han hade en mycket hög ställning som en
kerub med många änglar under sig. Satan tar då sin boning både på jorden där han rör
sig fritt (Job 1:7), och i lufthimlen (Ef 2:2) och i underjorden (dödsriket). Hebr 2:14.
2. Vid Kristi seger på korset blir ”denna världens furste dömd och utkastad”. Joh
12:31; 16:11. Satan kastas ut från dödsriket, då Kristus tar nycklarna till döden och
dödsriket (hades), Upp 1:18. Efter att den helige Ande har kommit till jorden och är
verksam genom församlingen är Satans diekta verksamhet på jorden begränsad. Satan
har sitt högkvarter i lufthimlen varifrån han fortsätter att förföra hela jorden.
3. Då den sjunde basunen ljuder strider Mikael och hans änglar mot Satan uppe i
lufthimlen med följden att Satan och hans änglar blir nedstörtade till jorden. Satans
tid är nu kort, endast 3½ år. Han ger nu sin tron och all sin myndighet till odjuret,
Antikrist. Eftersom den kristna församlingen som hindrade den ”Laglöse” att framträda
nu är borta (uppryckt), utlöser Satan genom Antikrist den värsta terrorregim och nödtid
som världen någonsin har upplevat. Dan 12:1; Matt 24:21.
4. Vid Kristi återkomst blir Satan gripen och bunden i avgrunden för tusen år.
5. Efter de tusen åren får han åter komma lös för en kort tid då han åter förvillar hela
jorden till ett nytt uppror mot Gud.
6. Slutligen blir Satan åter besegrad och kastad i den brinnande sjön vilket innebär
slutet på hans verksmhet.
Draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan.
Fyra namn på den onde:
• Draken med de sju huvudena är den bild av den onde som inger fara och strid.
Draken uppviglar hatet hos människorna till att kriga och förgöra varandra.
Draken har alltid förföljt Israel och försökte uppsluka solkvinnans son.
• Ormen är bilden på den som med list och lögn förför människorna.
Ormen från urtiden frestade och förförde de första människorna.
• Djävulen är lögnens fader. Joh 8:44.
• Satan gör sig lik (förskapar sig till) en ljusets ängel. 2 Kor 11:143
Och band honom för tusen år. Gr chilias = tusen. Uttrycket tusen år förekommer
endast sex gånger i hela Bibeln, samtliga i U-bokens 20:e kapitel och anses av flera
bibeltolkare vara den mest mystiska av alla profetiorna i Bibelns mest mystiska bok.
* Tidsrymden tolkas dels som bokstavliga tusen år, såsom den sjunde dagen på en
tusenårsvecka av 7000 år varav de första 6000 åren utgöres av ”hedningarnas tider”
och det sjunde årtusendet skulle bli Kristi tusenåriga fridsrike. Teorin stämmer dock
inte med Bibelns egna utsagor om de första 6000 åren, ty enligt Bibelns egen kronologi
har vi redan passerat år 6000 från skapelsen med nära 200 år. 4
Uttrycket tolkas även som ett symboliskt uttryck för en lång tid, då Satan skall
vara bunden och Kristus skall regera på jorden och därför kallas det även för fridsriket.5
SATAN FÖRVARAS I AVGRUNDEN I TUSEN ÅR

20:3 och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att
han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas
lös för en kort tid.
2
3

Ämne 60: Andevärlden - den osynliga världen, kap 12B s297
Ruta 60: Namn på den onde, kap 12B s289
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Kastades ned i avgrunden. Satan berövades sin frihet, och stora försiktighetsmått
företogs för att han inte under de tusen åren åter skulle kunna förföra folken.
RUTA 82:

ÄNGELN UTFÖR SEX MOMENT MOT SATAN

• Griper honom • Binder honom
• Kastar honom ner i avgrunden
• Låser in honom i avgrunden
• Förseglar ingången till avgrunden
• Lösgör honom åter för en liten tid
Förföra folken. Ett av Satans namn är "Ormen från urtiden". Ormen har en tudelad
tunga, som är en bild på falskhet. Satans destruktiva makt ligger i att fresta och förföra.
Genom falska påståenden och ren lögn förvillar han hela mänskligheten. Upp 12:9.
* Att Satan hålles bunden, så att han ej kan förföra människorna, betyder dock inte
att synden är borta på jorden. Jes 65:20. Folken som överlever vedermödans och
vredens tid består av opånyttfödda människor som har kvar sin köttsliga och onda
natur. Men eftersom de ej längre frestas av onda makter blir utövandet av synden
begränsat. Dessa människor kommer att få höra evangelium under tusenårsriket och
flertalet av dem kommer förmodligen att bli frälsta. Apg 15:16-17.
Folken. Uttrycket ”folken” visar till att folken med sina olika länder och språk kommer att överleva vedermödans och vredens tid. Det finns inget som säger att någon
nation eller folkgrupp kommer att helt utplånas under den värsta katastrof som kommer att drabba mänskligheten någonsin.
* Världen upplever en befolkningsexplosion. Vid tiden för Noa-floden beräknas
att jorden befolkning var ca 30 miljoner. Vid Kristi födelse ca 300 miljoner. År 2007 är
jorden befolkning ca 6,65 tusen miljoner och beräknas att fördubblas på 25 år.
* Under vedermödans tid kommer världsbefolkningen att minskas drastiskt. Uboken ger följande siffror:
• Under inseglen dödas 1/4 av jordens befolkning av krig och hungersnöd och pest
(Upp 6:3-8). – 6. 650 miljoner minus 25% = 5. 025 miljoner kvar.
• Vid den första basunen bränns 1/3 av jorden av, troligen genom ett atomkrig.
– 5 025 miljoner minus 33.33% = 3.350 miljoner kvar. Jordens befolkning halverad.
• Genom den sjätte basunens plåga med de "200 miljoner ryttarna som sprutar eld" ?
dödas ytterligare 1/3 av den återstående befolkningen. 3.350 miljoner minus 33.33%
= 2. 233 miljoner kvar, ca 1/3 (33,3%) av den ursprungliga befolkningen.
• Sammantaget skulle världens folkmängd halveras genom enbart det fjärde
inseglets och den första basunens straffdomar. Efter den sjätte basunen skulle endast
33% av jordens befolkning finnas kvar.
– Genom de övriga domsakterna och förföljelserna av såväl kristna som judar av
vilka många blir martyrer, tillsammans med de stora arméerna från hela jorden, som
deltar och går under i slaget vid Harmagedon, har man anledning att antaga att jordens
befolkning kommer att halveras ännu en gång. Det skulle innebära att endast omkring
15 % av jordens ursprungliga befolkning skulle överleva katastroferna under vedermödans tid på jorden, som Jesus betecknar som den värsta som någonsin har drabbat
och kommer att drabba jorden. Med den nuvarande världsbefolkningen på 6,65 miljarder skulle alltså endast ca en miljard överleva för att befolka tusenårsriket.
4
5
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Appendix 24: Biblisk kronologi - Guds tidsplaner s677
Appendix 15: Tusenårsriket – Millenniet s623

Sedan skall han släppas lös. Att Satan åter kommer att få tillfälle att verka fritt är ett
mysterium. Men Gud vet bäst. Prövar Herren Satan för att ge honom tillfälle att visa
om han har kommit på bättre tankar under sin långa fängelsevistelse eller är avsikten
att han skall tillåtas pröva de människor som i slutet av tusenårsriket lever på jorden?
För en kort tid. Tiden är troligen 3½ år, en halv årsvecka, som är en i apokalypsen ofta
återkommande tidsperiod. De båda vittnenas verksamhetstid var 3½ år, samma tid som
solkvinnan (Israel) skyddas av Herren i öknen undan draken. Såväl Antikrists terrorregim, som tiden Satan får att verka på jorden efter nedkastandet från lufthimlen, är 3½
år, vilket också omnämnes som en kort tid. Upp 12:12. Man kan tillägga att även Jesu
officiella verksamhetstid på jorden varade omkring 3½ år.
FULLBORDAN AV DEN FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN

Kristus och hans heliga regerar på jorden i tusen år.
20:4 Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg
själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte
tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand.
De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år.
Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Den 75:e synen.
Meningen visar att det kommer att bli domsakter innan tusenårsriket kan börja. Eftersom det talas om flera troner vilka fungerade som domarsäten så ger det bilden av en
rättsnämnd. Följande domsakter antages att ske före och efter tusenårsriket:
RUTA 83: TRONER OCH DOMSTOLAR

Domar före Kristi återkomst till jorden:
1. Domen av de kristna inför Kristi domstol. Det är ingen fördömelsedom utan en
rättfärdiggörelsedom. Inga kristna kommer under någon dom; därför handlar domen
inte om straff utan om belöning för tjänsten på jorden. Domsakten tänkes ske i
himlen efter uppryckandet men före Lammets bröllop. Joh 5:24; Rom 8:1 6
2. Guds vredesdomar över de levande men ogudaktiga människorna på jorden.
Avsikten är att föra dem till omvändelse och bättring.
3. Dom av skökan.
4. Dom av det stora Babylon.
Domar efter Kristi återkomst:
5. Dom över militarismen vid slaget vid Harmagedon.
6. Dom över Antikrist, den falske profeten och draken.
7. Dom över de kvarvarande, levande människorna på jorden, då Herren skiljer på
fåren och getterna, säden och ogräset, de goda fiskarna från de dåliga fiskarna. 7
* Att det kommer att ske en upprensning och en dom av de människor som överlevt
vedermödans och vredens tid är klart utsagt i flera profetior. I dessa domsakter kommer
de kristna att deltaga och de kommer även att döma änglar. De tolv apostlarna skall
sitta som domare över Israels tolv stammar.
Och jag såg själarna. Den 68:e synen.
Av dem som halshuggits. Dessa martyrers själar är i Paradiset dit den frälsta själen går
efter döden i väntan på uppståndelsekroppen. Se kommentarer till Upp 6:9-11.
Halshuggning var den vanligaste formen av dödsstraff på Johannes tid.
6
7

Ämne 75: Kristi domstol – rättfärdiggörelsedomen och fördömelsedomen, kap 20B s456
Ruta 66: Domsakter, kap 14 s347
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– Som framgår av texten tillhör dessa själar vedermödans heliga, de som inte
tillbett odjurets bild eller tagit hans märke. Dessa heliga uppstår som en efterskörd till
församlingen i slutet av vedermödan. Eftersom många av dem ej var frälsta eller redo
vi Kristi kommande i skyn före vedermödan har de blivit frälsta ”såsom genom eld”.
De kommer att finnas med bland "de mångtusen heliga", som följer Kristus till jorden
och de skall regera som kungar i tusenårsriket enligt Upp 20:4.
För Jesu vittnesbörd och Guds ord. Det antydes att det finns två kategorier martyrer:
• För Jesu vittnesbörds skull = kristna.
• För Guds ords skull = judar. Alla judar som blir dödade under vedermödan är inte
nödvändigtsvis kristna, men de blir dödade därför att de tillhör Guds utvalda folk,
alltså martyrer för att Guds ord skall gå i uppfyllelse. Dessa judar kommer dock att bli
frälsta när de ser Kristus och erkänner honom som deras Messias och de får, troligen
många av dem, vara med som Kristi medregenter under det kommande fridsriket.
De fick liv igen. Tidpunkten för deras uppståndelse är omdiskuterad. De som blivit
martyrer för Jesu vittnesbörds skull uppstår som en efterskörd till församlingen vid
slutet av vedermödan eftersom de är inför tronen före Kristi återkomst till jorden med
sina mångtusen heliga. Upp 7:14.
Judarna som dött som martyrer för ”Guds ords skull” – för att profetiorna om löftet
till Abraham skulle gå i uppfyllelse – och som var GT-troende (som finns skrivna i
boken, Dan 12:1) vid tiden för sitt martyrskap, kommer troligen också att uppstå efter
vedermödans slut enligt Daniels profetia: ”Och då kommer en tid av nöd, vars like inte
har funnits, allt från den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på
den tiden skall av ditt folk alla de bli frälsta, som finns skrivna i boken. Och många
som sover i mullen skall vakna upp, somliga till evigt liv (den första uppståndelsen),
och somliga (den sista uppståndelsen) till vanära och evig skam.” Dan 12:1-2
Profetian om de förtorkade benen: ”Och jag skall låta min ande komma in i er, så
att ni åter blir levande, och jag skall låta er bo i ert land. ” Hes 37:14
Var kungar med Kristus i tusen år. Att vara kung på Johannes tid innebar stor makt
och myndighet. Den tidens kungar var verkliga regenter med stor frihet att handla och
var vanligen endast ansvariga inför Gud. Att bli kung och Kristi medregent i fridsriket
gäller ej endast martyrerna, utan även den del av både den kristna församlingen och
GT:s heliga, vilka är med i de himmelska härskaror, som följer Kristus till jorden.
DEN FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN

20:5 (De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått.) Detta är den första
uppståndelsen.
De andra döda. I Bibel 2000 och 1917 års översättning såväl som i flera andra
översättningar är meningen inom parantes, vilket markerar skillnaden mellan den
första och andra uppståndelsen. ”De andra döda” betecknas ofta felaktigt som ”de
ogudaktiga döda”. Men dessa döda kommer även att omfatta alla dem som blivit
frälsta under tusenårsriket, vilka vid sin död går till Paradiset i väntan på den sista
uppståndelsen. Deras namn är redan skrivna i Livets bok.8
Bland "de andra döda" finns det tre huvudgrupper: • De som hört evangelium men
förkastat det. De kommer att straffas med många slag efersom de har hört sin Herrens
vilja. • De som aldrig hört evangelium (varit okunniga) och ej vetat om Herrens vilja.
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De kommer att straffas med få slag. • De andra döda omfattar även dem som blivit
frälsta och dött under tusenårsriket.9
Fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Väntetiden tillbringar de i den del av
”hades” eller dödsriket som man ofta kallar för helvetet. Luk 16:19-31 visar att det
redan före domen innebär ett stort lidande att vara i dödsriket, som kan liknas vid ett
häkte i väntan på domen. Ovissheten om framtiden och ångesten över sitt förfelade
jordeliv utgör säkert en del av det stora lidande som den långa väntetiden innebär.
DEN FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN – FÖRE TUSENÅRSRIKET

Detta är den första uppståndelsen. Gr eknekron = ut från de döda, användes 49 gånger
om en särskild uppståndelse av de rättfärdiga – uttagna från de onda.
Uttrycket uppståndelse från de döda användes även om en andlig uppståndelse i
betydelsen av en pånyttfödelse till nytt andligt liv och frälsning genom tron på Kristus
Jesus. Före frälsningen säges människan vara "andligen död i sina synder" men uppstår
till nytt andligt liv då hon mottager förlåtelse för sina synder och blir frälst. Ef 2:1-8.
* I Bibeln finns många exempel på en temporär uppståndelse från de döda både i
GT och NT, såsom Elisas uppväckande av den sunemitiska kvinnans son, 2 Kung
4:34, Jesu uppväckande av änkans son i Nain, Jairus dotter och Lasarus, Petrus
uppväckande av Tabita i Joppe. Men alla dessa människor dog sedan en naturlig död
och deras uppståndelse från de döda var en temporär uppståndelse. Vad som här
benämnes den första uppståndelsen är en verklig och permanent uppståndelse som är
utlovad alla heliga – alla som har ett nytt andligt liv i gemenskap med Kristus.
RUTA 84: SJU ETAPPER I UPPSTÅNDELSEN

Detta är den första uppståndelsen:
1. Kristi uppståndelse som förstlingen.
2. En förstlingsfrukt – en del av GT:s heliga vid Kristi uppståndelse. Matt 27:53
3. Den stora skörden – uppståndelsen vid Kristi tillkommelse i skyn. 1 Thess 4:16
4. De två Vittnenas uppståndelse. Upp 11:11
5. Efterskörden av vedermödans heliga, som inberäknar alla i Kristus döda under
vedermödans tid – en oräknelig skara – såväl martyrer som de som dött en naturlig
död under vedermödans katastrofer. Upp 7:9-14
6. En efterskörd av judar som dött för Guds ords skull. Dessa är martyrer bland
judarna från alla tider och martyrer från vedermödan som ej tagit odjurets märke,
”alla av ditt folk som står skrivna i boken”. Hes 37:1-14; Dan 12 1-3; Upp 20:4
Den andra (eller sista) uppståndelsen – efter tusenårsriket:
7. Slutskörden. Alla övriga döda uppstår, även de som dött under tusenårsriket.
De, som inte har sitt namn i Livets bok, kastas i eldsjön, vilket är den andra döden.
DEN ANDRA DÖDEN HAR INGEN MAKT

20:6 Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har
den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara
kungar med honom i tusen år.

8
9

Ämne 54: Uppståndelsen från de döda, kap 11B s268
Ämne 76: Hades - Gehenna, dödsrike eller helvete? kap 20B 457
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RUTA 85: DEN FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN

Den sjätte saligheten i U-boken:
De som aktas värdiga (Luk 20:35) att få vara med
i den första uppståndelsen innebär att:
• De får en härlighetskropp
lik den Kristus fick vid sin uppståndelse. 1 Joh 3:2
• De kan aldrig mera dö.
Den andra döden har ingen makt över dem. Upp 2:11
• De kommer inte under någon dom.
De ställs ej inför den yttersta domen. Joh 4:2410
Den andra döden är liktydigt med eldsjön och drabbar dem som ej har sina namn
skrivna i Livets bok och innebär förtappelse.
De skall bli Guds och Kristi präster. Kristus är evig Gud liksom Fadern. 1 Joh 5:20.
Präster och kungar med honom i tusen år. Att vara präst betyder att vara medlare
mellan Gud och människor. I den betydelsen är alla evangeliförkunnare präster som å
Guds vägnar uppmanar alla människor att låta försona sig med Gud. Därför är alla
kristna under evangeliets tidsålder präster åt Gud (2 Kor 5:20), vilket kallas för "det
allmänna prästadömet". 1 Pet 2:9, Upp 1:6. Under tusenårsriket (Millenniet) kommer
evangelieförkunnelsen att inta en central plats och förmedlas av Herrens präster, av
alla dem som har del i den första uppståndelsen. Uppgiften synes vara begränsad till
tusenårsriket.

MILLENNIUM – GUDS RIKE UPPENBARAS PÅ JORDEN
I tusen år. Tusenårsriket – Millenniet. Vad blir skillnaden mellan Millennium och
den nya jorden? Millenniet kommer att bli den bästa tiden hitintills på denna jord.
Man kan betrakta den som en förberedelse till den nya jorden som Herren skall skapa.
Likväl blir det inte en fullkomlig värld utan till skillnad från den nya jorden finns det
både synd, död och förbannelse. Här följer några citat som visar att flera profetior
endast kan gå i uppfyllelse om det blir ett tusenårsrike – ett fridsrike:
”Ty från Sion skall lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem. Och han skall döma
mellan hednafoken och skipa rätt åt många folk. Då skall man smida sina svärd till
plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.” Jes 2:3-4. ”Ingenstans på mitt heliga
berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av Herrens
kunskap, liksom havsdjupet är fyllt av vattnet.” Jes 11:9
”Och jag skall jubla över Jerusalem och fröjda mig över mitt folk, och där skall
inte mer höras gråt eller klagorop. Där skall inte mer finnas barn som lever endast
några dagar, ej heller gamla män som inte fyller sina dagars mått. Nej, den som dör
ung skall dö först vid hundra års ålder, och först vid hundra års ålder skall syndaren
drabbas av förbannelsen. Ty samma ålder som ett träd uppnår skall man uppnå i mitt
folk. Ty de är ett släkte av Herrens välsignade. (Utdrag från Jes 65:19-23.)
”Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk (efter harmagedonstriden)
som kom mot Jerusalem skall år efter år dra ditupp, för att tillbe konungen Herren
Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden." Sak 14:16
”Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna hydda
10
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Ämne 75: Kristi domstol. Fördömelsedom och rättfärdiggörelsedom, kap 20B s456

Millenniet – Guds rike på jorden
Då skall vargar gå i bet tillsammans med lamm, och lejon skall äta halm liksom oxar.
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(upprättelse av Israel, gr apokastasis, vid Kristi återkomst). Ur dess spillror skall jag
bygga upp den och resa den igen, för att alla de andra människorna skall söka
Herren, alla folk (hedningar) över vilka mitt namn har utropats (evangelium skall
förkunnas under Millenniet). Apg 15:16-1711
Dessa profetior kan inte tillämpas på den närvarande tiden, inte heller gälla tillvaron
på den nya jorden. Då Herren skapar nya himlar och en ny jord, skall där inte finnas
vare sig synd, förbannelse eller död. Även om Millenniet blir en underbar tid på
jorden, då Herren regerar som konungarnas Konung från sin härlighetstron i Jerusalem,
kommer likväl en del av förbannelsen från syndafallet att finnas kvar, men i begränsad
omfattning eftersom Satan är bunden.12
SATAN KOMMER UT UR SITT FÄNGELSE

20:7 Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse.
Det är ett mysterium att Gud tillåter Satan att bli frisläppt från sitt fängelse.
• Avser Gud att ge Satan en chans att visa om han har gjort bättring under de tusen
år han varit fängslad.
• Eller är avsikten att Herren låter Satan bli ett verktyg som han använder för att
pröva alla människor som vid tusenårsrikets slut finns på jorden. Större delen av dem
har fötts under tusenårsriket och har aldrig varit utsatta för frestelser och förförelser av
detta slag.
GOG OCH MAGOGS HÄRSKAROR FÖRSAMLAS TILL DEN SISTA STRIDEN

20:8 Och han skall gå och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och
samla dem till striden, och deras antal är som havets sand.
Och han skall gå och förföra folken i jordens fyra hörn. Den 76:e synen.
Satan är oförbätterlig. Han är samme folkförförare som han alltid har varit. Så fort han
kommer lös försöker han att återintaga sina förlorade domäner. Förmodligen kommer
hans undersåtar, de fallna änglarna, också att åter komma loss och fresta människorna
till uppror mot Gud.
Gog och Magog är representanter för de folk med sina ledare som gör uppror mot Gud.
Till slaget vid Harmagedon samlades de orena paddandarna, som utgick ur gapet på
draken, odjuret och den falske profeten, de fientliga härarna. Enligt Hesekiel 38 är det
Gud som sätter krokar i Gogs käftar och drar honom till den sista slutstriden. Uttrycket
är allegoriskt och betyder tydligen att Herren låter Satan än en gång få fritt spelrum att
utföra sina planer, och det är Satan som genom sina onda andar församlar all ondska,
avundsjuka och fientlighet mot Israel, därför att det är Guds utvalda folk enligt löftet
till Abraham.
Deras antal är som havets sand. Samma uttryck förkommer om Abrahams säd. Hans
avkomma, dels den naturliga säden, judafolket, och dels den andliga säden, de som
har Abrahams tro, skulle till antalet bli som havets sand. Löftet till Abraham om att
hans säd (en enda, nämligen Kristus, Gal 3:16) skulle bli till välsignelse för alla folk
har gått i bokstavlig uppfyllelse. Nu gällde det en fiendehär mot Israel så stor att dess
antal är som havets sand – en oräknelig skara skulle nu anfalla Israel.
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Appendix 10: Jerusalem - den store konungens stad s579

Gogs och Magogs arméer drog upp till den höga slätten på jorden
och omringade de heligas läger och den älskade staden.
Och eld föll från himlen och förtärde dem.
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JORDEN RENAS OCH RENOVERAS I ELD

20:9 Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger
och den älskade staden. Och eld föll från himlen och förtärde dem.
Och de drog till den höga slätten på jorden. Jerusalem ligger på en högplatå ca 800 m
över havet. Enligt Sakarja ska det bli förändringar i bergens topografi vid Kristi återkomst, då Olivberget skall rämna. En flod ska utgå från Jerusalem vilken sedan delar
sig och får sitt utlopp såväl till Döda havet som till det Stora havet (Medelhavet).
”Ty du vill taga rov och göra byte och vända din hand mot ödemarker som nu åter
är bebyggda och mot ett folk, som har blivit hopsamlat från hedningarna och som nu
förvärvar sig boskap och gods, där det bor på jordens mittelhöjd.” Hes 38:12
Jordens mittelhöjd är även översatt med jordens navel och jordens medelpunkt.
Vid de stora jordbävningar som kommer att ske vid Kristi återkomst, kommer området
vid Jerusalem att bilda en större högslätt än den Jerusalem för närvarande är belägen
på:
”Hela landet från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, skall förvandlas till en
slättmark; men själva staden skall trona på sin höjd... och sträcka sig från
Benjaminsporten ända till den plats, där den förra porten stod, till Hörnporten och
Hananeltornet och till de kungliga vinpressarna.” Sak 14:10
Och omringade de heligas läger. Jerusalem kommer att under hela tusenårsriket att
vara jordens administrativa centrum och en medelpunkt för kristna sammankomster.
Sak 14:16-17. Kristus kommer att ha sin härlighetstron i Jerusalem, den stad som Jesus
kallar ”den Store Konungens stad". Jesu lärjungar, de 12 apostlarna, kommer att sitta
på 12 troner och tillsammans med Kristus regera och döma Israels 12 stammar. Matt
19:28
– Jerusalem omringas av Gogs härar. Den har varit en av världens mest åtrådda
städer och även en av de mest belägrade. Detta blir Jerusalems sista belägring. Det är
nu i slutet av Millenniet en öppen stad utan ”murar, bommar och portar”.
”Du (Gog) skall säga: ”Jag vill draga upp mot det obefästa landet, jag vill komma
över dessa säkra som bo där i trygghet, ja, allesammmans bo där utan murar och
varken hava bommar eller portar.” Hes 38:11
Den älskade staden. Jerusalem är Guds utvalda stad på jorden. Det var den redan på
Abrahams tid då Melki-Sedek bodde i Salem och var präst åt Gud den Högste. Gud
älskar den staden därför att det under långa tider har varit en ren gudsdyrkan där och
varit ett centrum för den sanna gudstron på jorden i stark kontrast till den avgudadyrkan, som förekommit i Babylon och andra av världens storstäder. Jerusalem är
älskad av alla israeler som deras nationella och religiösa centrum och av alla kristna
därför att Jesus där gav sitt liv som världens Frälsare.
Och eld föll från himlen och förtärde dem. Elden var övernaturlig och kom från
himlen. Det finns två slag av Guds eld:
1. Andens eld över de kristna. Denna eld var utlovad till Kristi efterföljare redan av
Johannes döparen: ”Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig
att upplösa hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld.” Luk 3:16.
Jesus sade: ”Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan
brann!” Luk 12:4.
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– Jesu sista ord på jorden före himmelsfärden handlade om samma eld: ”Johannes
döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar. Ni
skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig...” Apg
1:5, 8
– Andens eld över de kristna renar och helgar dem för uppgiften att vara hans
vittnen i världen. Den elden förtär det köttsliga och själviska hos de kristna så att de
kan leva ett utgivande liv i Guds kärlek för att vinna världen för Kristus. Denna elden
är en andlig eld som inte förstör utan uppbygger människan att leva ett osjälviskt
kristusliv i dess fulla bemärkelse.
2. Guds domseld över de ogudaktiga. De forntida städerna Sodom och Gomorra,
som sjunkit djupt i sedeslöshet, förstördes av eld från himlen. Samtidigt skedde stora
topografiska förändringar av geografin, och världens djupast belägna sjö, Döda havet,
bildades. Där finns nu världens största förråd av pottaska med astronomiska värden. I
2 Kung 1:10,12 kallar Elia ned eld från
himlen över fientliga härar. Det går ej att
strida mot Gud – han är övermäktig. Han
behöver inga vapen. Guds domseld avgör
saken. Guds eld kommer att rena jorden:
• Förgör militärismen.
• Hela jorden kommer att renoveras av
eld så att den blir såsom ny.
• Lufthimlen, där Satan och hans änglar
har sina (andliga boningar), kommer att
förstöras av eld. Jes 65:17; 66:22-24; 2 Pet
3:10-13
– Den sista striden på jorden avslutas
med Guds domseld som fullkomligt förtär
allt det onda på jorden med ett fullständigt
slut på Satans välde. Samtidigt kommer hela
jorden att renas från all miljöförstöring, alla
atomsopor etc, och förnyas av denna eld så
att allting blir som nytt.
DJÄVULEN BLIR DÖMD TILL ELDSJÖN

20:10 Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som
odjuret och den falske profeten, och de skall
plågas dag och natt i evigheters evighet.
Och djävulen som förförde dem. Förförelse är en synd som dömes särskilt hårt
enligt Jesu undervisning. Jesus använder en
drastisk bild genom att säga att det vore
bättre för en människa att en kvarnsten
Satan kastas i eldsjön
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hängdes om hennes hals och att hon sänktes i havets djup än att hon skulle förföra en
enda av dessa Guds minsta. Matt 25:40. Här dömes förföraren av en hel värld med en
evig dom.
Nedkastandet av djävulen till eldsjön blir den sjätte och sista etappen i besegrandet
av Satan. Därmed är Satan välde och makt på jorden bruten för all framtid. Odjuret
(Antikrist) och den falske profeten, som båda är människor, har blivit nedkastade till
samma sjö av eld och svavel ett tusen år tidigare. Att de fortfarande är där, framgår av
pluralformen.
* Ingenting sägs i den kortfattade texten i Upp 20:10 om domen över alla de fallna
änglarna, onda andar och demoner som följt Satan och varit hans medtjänare i
förförelsen av människorna. Men i 2 Pet 2:4 sägs det, att de änglar, som syndade,
störtades ned i avgrunden för att där förvaras i mörkrets hålor till den dag då de skall
dömas.
ÄMNE 74: MILLENNIUM – GUDS RIKE UPPENBARAS PÅ JORDEN

– SKILLNADEN MELLAN TUSENÅRSRIKET OCH DEN NYA JORDEN –
Vid jämförelse med den nuvarande tidsåldern kommer tusenårsriket att bli en tid
av paradis på jorden. Himmelrikets förverkligande på jorden efter Kristi återkomst blir
förmodligen en lång process ty Kristus skall härska till dess alla fiender emot riket har
fått ge vika. 1 Kor 15:25.17 Bönen tillkomme ditt rike kommer att förverkligas.
Guds söner. Uppenbarelsen av Guds söner, de förhärligade kristna som åtföjer
Kristus till jorden, Upp 19:14, kommer att betyda mycket för skapelsens frigörelse
från sin förgängelse.
”Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har
lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade
det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen
och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.” Rom 8:19-21
Millenniet – inte en fullkomlig värld. Men även om jorden kommer att bli som en
Edens lustgård kommer den inte att bli en helt fullkomlig värld.
”Nej, den som dör ung skall dö först vid hundra års ålder, och först vid hundra års
ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen.” Jes 65:20
Enligt detta citat kommer det även i tusenårsriket att finnas flera av fallets följder
kvar, nämligen synd, förbannelse och död. Många av de människor som överlever
vedermödans tid är opånyttfödda människor. Även om Satan är bunden under
tusenårsriket och Guds ande är mäktigt utgjuten så att människorna klarare kan skilja
mellan gott och ont, så kommer det dock att finnas de som syndar.
Slutligen, när Satan åter blir lös från sitt fängelse, kommer en stor del av folket att
följa honom och göra uppror emot Kristus och de heliga. Men det blir den sista striden
på jorden. Eld från himlen kommer att slå ned den sista fiendehären och det sista
upproret emot Gud. Sedan kommer slutet på denna fallna jord. Kristus överlämnar
riket till Fadern. Hela jorden renas i eld och tusenårsriket får sin fortsättning i nya
himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. 2 Pet 3:1313
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