Appendix 15

TUSENÅRSRIKET
Den internationella benämningen för tusenårsriket är Millennium. Det kommer från
det latinska ordet mille, som betyder ett tusen och annus, som betyder år. Uttrycket "tusen
år" förekommer sex gånger i Uppenbarelseboken, 20:2-7, men inte någon annanstans i
Bibeln. Däremot finns det många profetior i Bibeln om ett långvarigt rike av fred och
välgång på jorden då Herren själv skall vara konung. I Herrens bön uppmanar Jesus oss
om att ständigt bedja ”Tillkomme ditt rike. Ske din vilja på jorden som den sker i himlen.”
Matt 6:10.

BENÄMNINGAR PÅ TUSENÅRSRIKET
Tusenårsriket. ”De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år.” Upp 20:4b.
Kristi rike och Guds rike. Upp 11:15.
”Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller
oren eller självisk, alltså avgudadyrkare.” Ef 5:5.
”Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag
besvär dig vid hans ankomst och hans rike.” 2 Tim 4:1.
”Då skall ni få fritt och öppet tillträde till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi, eviga
rike.” 2 Pet 1:10.
Sin älskade Sons rike.
”Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike.” Kol
1:13. (Versen syftar i första hand på det andliga rike som vi blir medborgare i genom
pånyttfödelsen.)
Himmelriket. Himmelriket syftar egentligen inte på himlen utan på det rike som
Kristus kommer att upprätta på jorden. I Jesu förkunnelse om himmelriket är det ett rike
begränsat till denna jorden och innebär en upprättelse från avfallet. Genom evangelii
förkunnelse förbereds himmelrikets kommande till jorden. När människans vilja kommer
i samklang med med Guds, Skaparens vilja, blir det ett "himmelrike" på jorden.
”Omvänd er. Himmelriket är nära.” Matt 3:2.
”Inte alla som säger Herre, Herre till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de
som gör min himmelske Faders vilja.” Matt 7:21.
”Med himmelriket är det som ett senapskorn som man sår i en åker.” Matt 13:31.
13:24-30, 47-49; 18:1-4.
* Guds rike är en term som har en mycket större omfattning än himmelriket och
innefattar hela universum, överallt där skapelsen lever i harmoni med sin Skapare.
”Gud har satt sin tron i himlen och hans konungavälde omfattar allt.” Ps 103:19.
Men när himmelriket kommer ned till jorden blir denna därvid en del av Guds stora
rike. Därför användes även termen Guds rike för tusenårsriket.
Herrens dag, syftar på Herrens återkomst till jorden, men användes också för den
tidsepok som därefter följer. Andra synonyma benämningar för tusenårsriket är den dagen,
på den tiden. Jes 2:11; 4:1; 19:21 m fl.
Andra namn som användes för tusenårsriket är:
• Fridsriket.
• Det messianska riket. Messiasriket.
• Millennium.
623

UTTRYCK FÖR VAD MILLENNIUM INNEBÄR
Världens pånyttfödelse.
”Jesus svarade: Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig
på sin härlighets tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma
Israels tolv stammar.” Matt 19:28.
Sammanfattning av allt i Kristus.
”Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade
fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting
i Kristus, allt i himlen och på jorden.” Ef 1:9-10.
Tidernas fullbordan. Ef 1:10, 1917 SFB.
Jerusalems befrielse (förlossning). Luk 2:38; Jes 52:9.
Den tillkommande tidsåldern (världen). Matt 12:32; Mark 10:30; Ef 1:21.
”Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller
bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här
i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt
under förföljelser och sedan evigt liv i den tillkommande världen.” Mark 10:30.
”För att i de kommande tidsåldrarna (B2000: kommande tider) bevisa sin nåds
översvinneliga rikedom genom godhet mot oss i Kristus Jesus.” Ef 2:7, 1917.
Alltings återställelse.
”Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den
Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt
det blir upprättat (apo-katástasis) som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter
från tidens början.” Apg 3:20-21.

OM SITUATIONEN UNDER TUSENÅRSRIKET
KRISTUS SKALL REGERA
Tusenårsriket kommer att bli ett verkligt rike på denna jorden mellan Kristi andra
tillkommelse till jorden och ”den nya himlen och den nya jorden”. Jes 9:6-7; Dan 2:4445; Luk 1:32-33; Upp 5:10; 11:15; 20:1-10.
”Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet
skall förstöras, och vars makt inte skall bli överlämnat åt något annat folk. Det skall
krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen.”
Dan 2:44-45.
* Eftersom tusenårsriket, som upprättas strax efter att vilddjurets rike har besegrats,
här framställs som ett evigt rike, följer därav att efter en kort tid av uppror (rebellion) i
slutet av tusenårsriket, det kommer att fortsätta – i en ännu fullkomligare form – i evigheten
på den den nya jorden.
Kristus kommer att regera under Fadern. Kristi regentskap kommer att omfatta hela
världen i överenstämmelse med hans titel ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”
Jes 9:6-7; Dan 7:12-14; Luk 1:32-33; 1 Kor 15:24-28; Upp 19:11-16.
”Ty ett barn varder oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall
herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader,
Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden vara utan ände över Davids tron och
över hans rike. Så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och
till evig tid. Herrens nitälskan skall göra detta.” Jes 9:6-7 B82, SFB.
”Sedan fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en Människoson kom med
himmelens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt denne
gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom.
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Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte
förstöras.” Dan 7:13-14.
”Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader
Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig
ta slut.” Luk 1:32-33.
”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat
varje välde och makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under
sina fötter.” 1 Kor 15:24-25.
Kung David kommer att regera över Israel under Kristus. Hos 3:4-5.
”Och det skall ske på den tiden, säger Herren Sebaot, att jag skall bryta sönder oket
och ta det från din hals och slita av dina band. Ja, inga främmande skall längre tvinga
honom att tjäna sig, utan han skall få tjäna Herren, sin Gud, och David, sin konung, ty
honom skall jag låta uppstå åt dem.” Jer 30:8-9.
* David har liksom alla de heliga i GT del i den första uppståndelsen.
”Och jag skall låta en herde uppstå, gemensam för alla, och han skall föra dem i bet,
nämligen min tjänare David.” Hes 34:23.
”Och min tjänare David skall vara kung över dem, och de skall så alla ha en och
samma herde.. Så skall de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det som edra
fäder bodde i. De skall själva få bo där, likaså deras barn och deras barnbarn till evig
tid, och min tjänare David skall vara deras hövding evinnerligen. Och jag skall med dem
sluta ett fridsförbund, ett evigt förbund med dem skall det vara. Jag skall insätta dem och
föröka dem och låta min helgedom stå bland dem evinnerligen.” Hes 37:24,25.
* Dessa profetior om Israel och dess framtid gäller ej enbart tusenårsriket utan har även
en fortsättning i evigheten. Av profetian framgår att:
• David kommer att vara deras kung för alltid.
• Israels land som Gud lovade Abraham, Isak och Jakob, kommer att finnas även i
evigheten efter tusenårsriket. Även om jorden blir mycket förändrad då den renas i eld och
världshaven får vika för nya kontinenter, så kommer Israels land att finnas kvar.
* Havet som ej skall finnas mer kan vara en symbol för ondskans hav som är borta.
• Israels folk kommer att finnas som naturliga människor för evig tid. Det står att de
skall förökas det vill säga det skall finnas familjeförhållanden även på den nya jorden och
deras barn och barnbarn skall få bo där till evig tid.
* Eftersom det inte finns någon död på den nya jorden, kan överbefolkning förhindras
genom att himmelsfärder blir vanliga när människan nått en mogen ålder liksom det
skedde för Enok, den sjunde från Adam.
• Det kommer att finnas ett tempel ibland Israels folk evinnerligen. Om denna "Guds
helgedom" syftar på det nya Jerusalem, eller på ett jordiskt tempel för de naturliga folken
utanför det nya Jerusalem, är svårt att avgöra. Hes kap 40-48.
Apostlarna skall regera. Apostlarna kommer att regera över Israel. Matt 19:28.
”Och samma kungavärdighet som min Fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni skall
få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni skall sitta på troner och döma Israels tolv
stammar.” Luk 22:29-30.
De heliga skall regera. De heliga kommer att få del i regeringen av världen som
kungar och präster. 1 Pet 2:9; Upp 19:14; Upp 20:4.
”Och som gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader.” Upp 1:6.
”Salig och helig är 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.” Upp 20:6.
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Regeringssättet kommer att bli teokratiskt. Gud kommer att härska genom Kristus
och genom mogna människor som fått del av uppståndelsens härlighet, kärlek och makt.
Hes 43:7; Dan 2:44-45; 7:13-14; Sak 14:1-21; Matt 25:31-46; Luk 1:32-33; Upp 11:15;
19:16; 20:1-10.
”Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen, för att
förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning, när han säger till
Sion: ’Din Gud är nu konung’.” Jes 52:7.
Jerusalem kommer att bli huvudstaden i ett världsrike med Kristus som konung.
”Och detta är vad Jesaja, Amos’ son, skådade angående Juda och Jerusalem: Och det
skall ske i kommande dagar att det berg där Herrens hus är skall stå där fast och grundat
och vara det förnämsta bland bergen och upphöjt över andra höjder, och alla hednafolk
skall strömma dit.”
”Ja, många folk skall gå ut och säga: 'Upp, låt oss dra upp till Herrens berg, upp till
Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så vi kan vandra på hans
stigar.' Ty från Sion skall lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem.”
”Och han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de
smida sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall ej mer lyfta
svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida.” Jes 2:1-4.
”Och Herren skall då vara konung över hela jorden, ja, på den tiden skall Herren
vara en, och hans namn ett.. ty Jerusalem skall trona i trygghet. Och det skall ske att alla
överblivna ur alla de folk som kom mot Jeruslaem skall år efter år dra ditupp, för att
tillbe konungen Herren Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.” Sak 14:9,11,16.

FÖRHÅLLANDENA UNDER TUSENÅRSRIKET
Satan är bunden. Upp 20:1-10. Denna världens onda furste, som varit upphovet till
avfallet från Gud och all den förbannelse, som detta medfört för mänskligheten, kommer
att få sitt inflytande helt avskuret under millenniet då han hålles fången i avgrunden.
Då Satan binds för tusen år nämns inget om vad som händer med Satans väldiga armé
av fallna änglar och demoner. Vad som står skrivet är att Kristus under den tid som
tusenårsriket varar, kommer att förinta alla Guds fiender och taga ifrån dem all deras makt.
Därefter kommer han att överlämna riket till Fadern. 1 Kor 15:24-28.
Israel kommer att få ta i besittning hela det land som de har blivit lovade. Gen
15:14-18; 17:6-19.”Och i ditt folk skall alla vara rättfärdiga, evinnerligen skall de besitta
landet...” Jes 60:21.
Då Guds vilja sker på jorden kommer alla nationer att finnas inom de gränser som
Gud har bestämt åt dem.
”När den Högste gav arvslotter åt folken, när han fördelade människors barn, då
utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn.” 5 Mos 32:8.
”Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela
jordens yta, och han har faställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de
skall bo.” Apg 17:26.
* Världsriket som Kristus kommer att styra, kommer att vara en garanti för att alla
nationer förblir fria. Ingen nation kan ockupera eller förtrycka någon annan nation.
Templet i Jerusalem kommer att bli centrum för tillbedjan i hela världen. Jes 2:3.
”Så säger Herren Sebaot: Se, där är en man som kallas Telningen. Under honom skall
det gro, och han skall bygga upp Herrens tempel. Ja, han skall bygga upp Herrens tempel
och förvärva majestät och sitta på sin tron och regera.” Sak 6:12-13.
Det kommer att bli ett nytt tempel, större och vackrare än något tidigare. Hes k40-48.
* Det tempel som kommer att finnas under Antikrists dagar kommer troligen att bli
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förstört vid harmagedon-slaget. Enligt Hesekiels profetia kommer det under Millenium
att finnas ett tempel i Jerusalem, som till sin storlek kommer att vida överträffa de tempel
som hitintills har byggts i Jerusalem.
Från templets södra sida skall en tempelkälla springa upp, vars vatten skall dela
sig i två stora floder. Den ena grenen skall flyta till Döda havet vars vatten därigenom blir
sunt och den andra till Medelhavet. ”Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där
upplivas alla levande varelser... och allt får liv, där strömmen kommer... ty deras vatten
kommer från helgedomen.” Hes 47: 8-12.
* Jämsides med den bokstavliga tolkningen kan tempelkällan med dess mirakelvatten
även tolkas som en andlig flod av välsignelser som kommer att utgå från Jerusalems
tempel under tusenårsriket.
Den helige Ande kommer att vara utgjuten över alla människor. Joel 2:28-32.
”Detta intill dess att Ande från höjden blir utgjuten över oss. Då skall öknen bli ett
bördigt fält.. Och rättfärdighetens frukt skall vara frid, rättfärdighetens vinning vara ro
och trygghet till evig tid. Och mitt folk skall bo i fridshyddor, i trygga boningar och på
säkra viloplatser.” Jes 32:15-18.
”Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så, att ni vandrar efter mina
stadgar och håller mina lagar och gör efter dem.” Hes 36:27.
I Israel fanns det tre ämbeten som fick Andens smörjelse för tjänsten, nämligen kungen,
prästen och profeten. Men utöver detta fick vid flera tillfällen även grupper av det vanliga
folket uppleva hur Guds Ande blev utgjuten över dem. Andeutgjutelsen var så mäktig
under lagläraren Esras tid, att allt folket i tre dagar kunde stå fastande inför Guds ansikte.
Då fick de uppleva Guds närvaro, bekände sina synder och upplevde Guds nåd till
upprättelse för hela nationen. Israel, Guds utvalda egendomsfolk, var ett folk som inte var
likt andra folk, och det fick tid efter annan uppleva andeutgjutelse från höjden över sig.
Det helt nya som hände på pingstdagen var att Guds Ande enligt löftet i Joels profetia
skulle bli utgjuten även över hedningarna – över allt kött. Detta skulle ske i de yttersta
dagarna. De yttersta dagararna i Guds nådesplan, som började med andeutgjutelsen på
pingstdagen (omkring år 30) har nu varat i tvåtusen år. Hur lång tid som är kvar av denna
tidsålder, som även kallas för "församlingens tidsålder", vet ingen. Men efter dess slut,
efter församlingens uppryckande och vredens tid på jorden, kommer en ny och underbar
dag, den yttersta dagen av alla dagarna på den gamla jorden, nämligen "det tusenåriga
fridsriket". Gäller andeutgjutelsen över alla människor under församlingens tid, kommer
den även att gälla den allra yttersta dagen som kallas för tusenårsriket.
* Den andeutgjutelse över alla människor som började på pingstdagen kommer då att
få sin fulländning och bli den mäktigaste andeutgjutelsen från höjden, som denna syndiga
jord har varit med om.
Herrens kunskap kommer att ha ett så stort inflytande att det ej kommer att finnas
några andra religioner. Jes 2:2-4; Jer 31:31-36; Sak 14:16-21; Mal 1:11.
”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.
”Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka Herren Sebaot i
Jerusalem och bönfalla inför Herren.” Sak 8:22.
Genom att Guds ord och Bibelns undervisning kommer att få ett mäktigt genombrott
bland alla folk under millenniet kommer alla andra religioner och läror att dö ut av sig
själva. Genom andeutgjutelsen och därigenom att djävulen, lögnens fader, är bunden
kommer människorna att på ett helt nytt sätt kunna skilja mellan sanning och lögn, ljus
och mörker.
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Guds härlighet kommer att ständigt vara uppenbar i Jerusalem. ”Och Herren skall
över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en molnsky och en rök
om dagen, och skenet av en lågande eld om natten, ty ett skyddande täckelse skall vila
över all dess härlighet." Jes 4:5; Jes 4:4-6; Hes 43:1-5.
”Och det skall ske på den tiden att hednafolken skall söka telningen från Isais rot, där
han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara idel härlighet." Jes 11:10
B82.
* Eld- och molnstoden som var Guds härlighetsboning under Israels ökenvandring
kommer åter att manifesteras under millennium. Denna härlighetsky kommer att vara ett
mäktigt vittnesbörd om Guds närvaro i Jerusalem.
Täckelset skall tagas bort.
Det andliga mörker (täckelse) som nu råder över jorden kommer att tagas bort.
”Och han skall på detta berg (Sion) göra om intet det dok som höljer alla folk, och
den slöja som täcker alla folkslag.” Jes 25:7.
Hela världen är nu i den ondes våld och mörkrets andemakter råder i himlarymderna.
1 Joh 5:19; Ef 6:12. Detta innebär att alla de människor som ej fått den helige Andes gåva
genom pånyttfödelsen, lever i ett konstant andligt mörker som ger ofrid och otillfredsställelse, hat och aggressivitet.
I den nuvarande tidsåldern är endast de, som lever i nåden och i Andens nya liv,
befriade från detta mörker. Guds församling på jorden är ett befriat område där Guds frid
och kärlek kan råda. Men i millenium kommer efter hand hela världen att vara ett befriat
område.
* Eftersom Kristus skall regera under tusenårsriket tills alla fiender blivit "honom
lagda till en fotapall", kommer troligen dessa mörkrets andemakter att besegras i etapper.
Kanske det sker steg för steg allteftersom skaror av människor blir frälsta.
Befrielsen från mörkrets andefurstar kommer förvisso att börja på Sions berg men
kommer efterhand att beröra hela världen. Israels folk har på grund av sin samverkan med
mörkrets makter, vilket blev den direkta orsakan till att Livets furste, Kristus Jesus, blev
dödad, kommit under ett speciellt mörkt "täckelse" av ondskans andemakter. Men denna
boja skall Israel, som nation, bli befriade från vid Kristi återkomst.
”...Jag vill att ni skall känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade
och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då skall hela Israel
bli räddat, som det står skrivet: Från Sion skall befriaren komma och ta bort all synd från
Jakob.” Rom 11:25-26.
Världen kommer då att uppleva sin hitintills största evangelisationsepok.
”Därefter skall jag (Jesus) vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna hydda.
Ur dess spillror skall jag bygga upp den och resa den igen för att alla de andra människorna skall söka Herren.” Apg 15:16-17; Jes 52:7; Joel 2:28-32.
Frälsningens budskap kommer då att predikas i hela världen. Det kristna inflytandet
kommer att bli så stort att även om inte alla människor är frälsta, man dock skulle kunna
kalla världen för en kristen värld med kristna nationer.
”Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli ett vittnesbörd för
alla folk. Sedan skall slutet komma.” Matt 24:15.
Det är litet osäkert om vad Jesus menar med ”slutet” i detta uttryck. Menar han slutet
på församlingens tidsålder eller menar han slutet för förkunnelsen av evangelium så
innefattar det även tusenårsriket. Men eftersom det otvetydigt av andra bibelställen
framkommer att evangelium förkunnas både under vedermödans tid och under hela
tusenårsriket, så kan man uppfatta att Jesus menar slutet på allt som tillhör denna fallna
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värld. Det verkliga slutet på denna gamla jord då allt uppror emot Gud och all ondskans
makt helt blir förintad blir inte förrän vid avslutningen av tusenårsriket.
En del israeler kommer att vara missionärer under tusenårsriket.
”...Ty från Sion skall lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem.” Jes 2:3.
”Och jag skall göra ett tecken bland dem, och några av dem som blir räddade skall
jag sända som budbärare till hednafolken... som inte hört något om mig eller sett min
härlighet, och de skall förkunna min härlighet bland folken.” Jes 66:19.
Människorna kommer att få uppleva ett himmelrike på jorden.
Millennium kommer att bli en tid av världsvid frid och fred, där kärlek och rättfärdighet
kommer att råda. Jes 11:1-9; 32:1-5; 65:19-25; Mal 1:11.
”Så skall herradömet bli stort och friden utan ände...” Jes 9:7a.
”Utan med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de
ödmjuka på jorden...” Jes 11:4a.
”Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken
skall ej mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida.” Mika 4:3.
”Ja, mitt namn är stort bland folken, säger Herren Sebaot.” Mal 1:11b.
Människans livslängd kommer att förlängas.
”Så säger Herren: Jag vill vända åter till Sion och ta min boning i Jerusalem, och
Jerusalem skall åter kallas "den trogna staden", och Herren Sebaots berg "det heliga
berget.”
”Så säger Herren Sebaot: Ännu en gång skall gamla män och gamla kvinnor vara att
finna på gatorna i Jerusalem, var och en med sin stav i handen, för hög ålders skull, Och
staden skall var full av gossar och flickor, som leker där på gatorna.”
”Så säger Herren Sebaot: Om än sådant på den tiden kan komma att tyckas alltför
underbart för kvarlevan av detta folk, inte måste det väl därför tyckas alltför underbart
också för mig? säger Herren Sebaot. Se, jag skall frälsa mitt folk ut ur både österland och
västerland och låt dem komma och bosätta sig i Jerusalem Och de skall vara mitt folk, och
jag skall vara deras Gud, i sanning och rättfärdighet.” Sak 8:3-8.
”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...” Jes 65:20-21a.
”Ty samma ålder som ett träd uppnår skall man uppnå i mitt folk...” Jes 65:22b.
Gudomligt helande blir vanligt. Jes 34:24, 53:5.
”Säg till de modfällda: ’Var frimodiga, frukta inte: Se, er Gud kommer med hämnd,
vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar er. Då skall de blindas
ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Då skall den lame hoppa som en hjort, och den
stummes tunga jubla.” Jes 35:4-6.
”Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi
helade.” Jes 53:5.
Det är vid Kristi återkomst, som Herren själv kommer med frälsning till jorden. Då
skall läkedomen från hans fullbordade försoningsverk bli som en ström av hälsa för hela
den kvarblivna och räddade mänskligheten. Herren kommer att bota såväl psykiska
sjukdomar bland de modlösa och fruktande, såväl som andra mera synliga handikapp
eller sjukdomar.
”Och vid strömmen, på dess båda stränder, skall alla slags fruktträd växa upp, vilkas
löv inte vissnar, och vilkas frukt inte skall ta slut, ty varje månad skall träden bära ny
frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Och deras frukter skall tjäna till föda och
deras löv till läkedom.” Hes 47:12.
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Tusenårsriket är i flera avseenden en förgård till och en försmak av den nya och
fullkomliga jorden. Denna märkliga profetia om livsströmmen har förmodligen sin
uppfyllelse redan i tusenårsriket. En liknande livsström kommer även att utgå från det
Nya Jerusalem för de naturliga folken på den nya jorden. Upp 22:2. I båda profetiorna
talas det om att löven skall tjäna som läkedom för folken. Eftersom det även finns gudomlig
helbrägdagörelse genom tron på Kristi försoningsverk har förmodligen löven en mera
förebyggande kraft och kan vara ett slags hälsomedel för att förhindra sjukdomar.
* En av visonerna för tusenårsriket är att det blir en värld utan sjukdomar, utan sjukhus,
utan handikapp och åldersdemens.
Det kommer att bli stora förändringar även i naturen
Det kommer att bli förändringar i jordens topografi. Hur stora förändringarna blir är
inte särskilt detaljerat, men flera förändringar omkring Jerusalem är angivna hos profeten
Sarkarja.
”Och han (Kristus) skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget (Olivberget),
mitt emot Jerusalem, österut, och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till
en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr, och den andra
hälften av det mot söder.
”Och det skall ske på den tiden att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, en
hälften mot Östra havet (Döda havet) och andra hälften mot Västra havet (Medelhavet)...
Hela landet från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, skall då förvandlas till en
slättmark, men själva staden skall trona på sin höjd...” Sak 14:4,8,10.
Vid Kristi återkomst till Oljeberget med sina "mångtusen heliga", kommer det att bli
en mäktig jordbävning vid Jerusalem och trakten däromkring som dels delar Oljeberget i
två delar och dels förvandlar området söder om Jerusalem till en slättmark. Det rinnande
vattnet från Jerusalem, som här beskrivs, är troligen detsamma som livsströmmen, som
utgår från tempelkällan enligt Hesekiel 47.
Öknarna kommer åter att blomstra och bli bördig mark. Jes 35:1-10, 55:12-13,
Hes 36:8-12, Joel 2:18-27, 3:17-21, Amos 9:11-15.
”Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag skall göra
öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Och jag skall låta cedrar och
akacieträd växa upp i öknen, tillsammans med myrten och olivträd, och skall på hedmarken
plantera cypress, tillsammans med alm och buxbom.” Jes 41:18-19.
Jorden kommer att återställas till Guds ursprungliga plan och bli lik en Edens lustgård.
Med förändringar av klimatet och åtföljande väderleksförbättringar kommer jorden att
bli full av materiella välsignelser.
”Ja, Herren skall förbarma sig över Sion, han skall förbarma sig över alla dess ruiner.
Han gör dess öken lik ett Eden och dess hedmark lik en Herrens lustgård. Fröjd och
glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångsljud.” Jes 51:3.
Djurens natur kommer att förändras och bli som den var före fallet.
”Då skall vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med
killingar, och kalvar och unga lejon och gödboskap skall samsas ihop, och en liten gosse
skall valla dem.
Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans, och lejon
skall äta halm liksom oxar. Ett dibarn skall leka invid en huggorms hål och ett avvant
barn sträcka sin hand efter giftormens öga.” Jes 11:6-8 (B82); 65:25; Rom 8:18-23.
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VAD KAN VARA GUDS AVSIKT MED TUSENÅRSRIKET?
Allt skall sammanfattas i Kristus.
Då Jesus återvänder till jorden kommer han som konungarnas Konung och herrarnas
Herre. Hela jorden såväl som lufthimlen över jorden där Satan nu har sina osynliga boningar
blir honom underlagt.
”Ty allt har han lagt under hans fötter.” 1 Kor 15:27.
”Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han har fattat i
Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus
sammanfatta allt i himlen och på jorden.” Ef 1:10 SFB.
I motsats till att nu, under hedningarnas tider, då hela jorden är under Satans våld (1
Joh 5:19), kommer hela världen att vara underlagd Kristus. Allt skall sammanfattas i
honom som blir själva centralpunkten för hela tillvaron på jorden. Ef 1:10.
Uppenbarelsen av Guds söner, som är de rättmätiga förvaltarna till jorden, kommer
att medverka till befrielsen av jorden från den förgängelse som den nu är lagd under.
”Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som
skall uppenbaras och bli vår. 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 8:18-21.
Alla fiender till Guds skapelse kommer att besegras.
Kristus kommer att regera till dess att alla Guds fiender har blivit lagda under hans
fötter. Mörkrets härar, ondskans andemakter, kommer att fångas upp och ställas inför Guds
domstol. All fientlig makt både i andevärlden och bland de folk som överlever från
vedermödans tid skall besegras och förintas. 1 Kor 15:24-25.
Att göra slut på det uppror som startades av den fallna ängeln Lucifer (Satan) och som
fortsatte genom att Adam föll för Satans frestelser, kommer att bli en process under
tusenårsriket, som slutar med fullkomlig seger över det sista upproret genom Gogs
härnadståg. När Kristus tillsammans med Guds söner har förintat all fientlig makt kommer
han att överlämna riket åt Fadern. 1 Kor 15:27-28.
Återställelsen av fallets följder påbörjas och Guds ursprungliga plan introduceras.
Detta sker genom att:
• Evangelium blir förkunnat för allt skapat.
• Att naturen förändras, klimatet förbättras, öknarna blomstrar, djurens natur förändras
etc. Jorden blir som en Edens lustgård full av materiella och andliga välsignelser.
• Människans livslängd blir som vid tiden före Noa-floden.
• En livsflod för förebyggande hälsa kommer att utgå från Jerusalem.
Martyrerna blir upprättade inför det folk som såg dem lida döden.
Teologerna har olika uppfattningar huruvida alla frälsta skall vara med och regera
med Kristus på jorden under de tusen åren. Vad som uttryckligen står är att de som blev
martyrer under Antikrists välde kommer att uppstå och regera med Kristus under tusen år.
Upp 20:4.
* Om det finns några andra martyrer eller heliga utöver dessa, som skall regera med
Kristus under de tusen åren, är ej direkt angivet. Men att de, som fick lida martyrdöden
inför det folk, som lever över vedermödan in i tusenårsriket, får en ”jordisk” upprättelse
inför dem, som såg dem bli martyrer, är en rättvis sak.
* Att det närmast är en fråga om att det är vedermödans martyrer som skall regera med
Kristus under de tusen åren framställs även i antalet av dem som som skall åtfölja Kristus
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till jorden. Det talas nämligen inte om miljarder heliga som skall åtfölja honom utan om
”mångtusen heliga”. Jud v14. De övriga heliga har förvisso många uppgifter i den
himmelska världen, där de skall tjäna Gud natt och dag i hans tempel. Upp 7:15.
* Teorin finns att Bruden (Guds söner, Rom 8:19) skall tjäna på jorden genom att
uppenbara sig på samma sätt som Jesus gjorde mellan uppståndelsen och himmelsfärden.
Tusenårsriket – en förgård till den nya jorden.
Tusenårsriket kan bli en förberedelsetid för dem som lever där, för att få del av den nya
himlen och den nya jordens välsignelser.
Hur många som verkligen överlever är oklart. Många kommer att bli vilseförda av
Satan, då han i slutet av tusenårsriket åter kommer lös. Han skall då fresta människorna till
göra uppror emot Gud och de heligas läger i Jerusalem.
Då jorden slutligen renas i eld blir det inte många människor kvar. Jes 24:6. Men
tydligen blir det ändå så många som får leva över till den nya jorden att det kan talas om
folken utanför det nya Jerusalem.
Gud kommer att visa hur mycket bättre jorden blir då han får styra.
Under "hedningarnas tider" då människan varit i centrum under Satans våld, har
mänskligheten fått uppleva tider av fruktansvärd misär.
* I Messiasriket kommer det att bli en paradisisk atmosfär över hela jorden med ett
överflöd av materiella och andliga välsignelser. Människorna kommer att få njuta av ett
långt liv i frid och harmoni.

632

