MILLENNIET – 1000 ÅRS-RIKET SOM KOMMER
Bibelen lærer med all tydelig klarhet det faktum at det skal komme et 1000 årsrike.
Dette fysiske rike er profetienes høydepunkt både i det Gamle og i Det Nye
Testamentet. 1000 årsriket har vært et stort diskusjonsemne i teologiske sirkler
gjennom generasjoner. Det finns mange bibelfortolkere som ikke tror på et
bokstavelig Millenium.
De velger heller å tolke dette åndelig i det de sier at 1000 årsriket allerede er her i og med
menigheten eller kirken. Men vi tror at Bibelen lærer at det vil komme et fysisk og
bokstavelig Millenium med Kristus som en virkelig konge. Dette ble lært i aposteltiden og
også i den etterapostoliske tiden. Men etter hvert forsvant dette fremtidshåpet i den romersk
katolske kirkens lære om at kirken representerte 1000 årsriket og at Paven var Kristi
stedfortreder på jorden.
Men med Reformasjonen og protestantismen kom sannheten om 1000 årsriket tilbake til
kristenheten. Som pinsevenner tror vi altså på 1000 årsriket som en vidunderlig fremtid for
Jesus kalte denne hendelsen for "gjenfødelsen". Ordet "gjenfødelse" forekommer to steder i
NT:
- frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin
miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,5 frelste han oss, ikke på
grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til
gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,6 som han rikelig har utøst over oss ved Jesus
Kristus, vår frelser, Tit 3:5-6
- Jesus sa til dem: Sannelig sier jeg dere: I gjenfødelsen – når Menneskesønnen sitter på sin
herlighets trone – da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels
tolv stammer. Matt 19:28

SANNHETEN OM MILLENNIET ER ET POSITIVT BUDSKAP
•
•
•

Godt nytt.
Budskapet om 1000 årsriket er et svært positivt og gledelig budskap for alle som
lengter etter fred og rettferdighet på jorden. Ingen burde bli skremt av dette.
Et håpets budskap
Det er også et budskap som bringer håp til en verden i håpløshet og med presserende
problemer av et enormt omfang.
Det betyr endelig seier
Ordet om 1000 årsriket er også et budskap om endelig og fullstendig seier fordi det
forteller oss om seier over et ondt og demoniske verdenssystem satt opp av Satan som
har terrorisert verden siden fallet i Edens hage.

NØDVENDIGHETEN AV ET 1000 ÅRSRIKE
•

Det er absolutt nødvendig at Millenniet kommer. Det finns flere grunner til det: Guds
trofasthet må bli verifisert. Mange av Herrens løfter kan ikke komme til sin oppfyllelse
uten et fysisk 1000 årsrike. Dette henspiller i særlig grad til Guds løfter til Israel og
deres lovede velsignelser i deres eget land, Israel.
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•

•

•

•

For å realisere paktene som Gud opprettet med sitt gamle folk Israel. Dette gjelder
spesielt hans pakt med Abraham hvor han lovet dem et land og en konge ut fra hans ætt
som skulle sitte på tronen og velsigne alle verdens nasjoner. Dette vedrører Israel og
den nye pakten med full frelse og et nytt hjerte og mange guddommelige velsignelser.
Millenniet er også nødvendig for å gjøre ende på Guds fiender. Det er nødvendig for å
fjerne alle fiendens planer rettet mot Gud og hans salvede, Messias. Satan skal fjernes og
lenkes fast i avgrunnen for en periode av 1000 år. Han skal ikke lenger forføre folkene.
Gud skal få full seier.
Det er også nødvendig for å fjerne forbannelsen fra jorden som har vært her siden fallet
i Edens hage. Borttakelsen av denne forbannelsen har blitt mulig ved Jesu
forsoningsverk på korset men virkeliggjørelsen av dette komme til å finne sted i 1000
årsriket. Det er derfor nødvendig at denne perioden kommer i menneskehetens historie.
Skapningen skal få oppleve at den forgjengelighet som ufrivillig ble lagt på den etter
menneskets fall i Eden, blir fjernet og erstattet med Guds sønners frihet fra den samme
forgjengelighet.
Millenniet er videre nødvendig for å presentere Jesus Kristus som kongenes Konge for
hele verden og alle verdens nasjoner. Det er dette Bibelen lærer. Han ER konge men
hans regjeringstid som verdens eneste konge er ennå ikke kommet. Han kommer i 1000
årsriket til å sitte på sin trone i Jerusalem, virkelig og fysisk, for å utrekke sin
herskerstav over alle jorden nasjoner som er gjenlevende etter den store trengsel og
dommen over folkeslagene.

BEGIVENHETER SOM VIL FINNE STED I 1000 ÅRSRIKET
Resten av Israels barn, vil komme tilbake fra deres mange bosteder hvor de har oppholdt seg
som fremmede. De vil komme tilbake til Israels land i store mengder. Bare i USA bor det like
mange jøder som i hele Israel i dag. Denne eksodus tilbake til deres eget land er allerede i
gang.
- På den tid skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk,
de som blir berget fra Assyria og Egypt og Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og
havets øyer. Han skal løfte et banner for folkene, han skal samle de fordrevne av Israel og
sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner. Jes 11:11-12
-De har kommet fra Etiopia og fra Russland og fra Nord Amerika og Europa og Asia og
kommer fra alle verdens kanter.
- Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle
deg. Jeg il si til Norden: Gi dem hit! – og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner
komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende, Jes 43:5-6
- Se, de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest og noen fra Sinims land.
Juble, dere himler! Fryd deg, du jord! Dere fjell, bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt
folk, han forbarmer seg over sine elendige. Jes 49:12-13
- Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke mer skal si: Så sant Herren lever, han
som førte Israels barn opp fra landet Egypt! – men: Så sant Herren lever, som førte Israels
hus og ætt og lot dem komme fra et land i nord og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort
til! Og de skal bo i sitt land. Jer 23:7-8
Jesus talte også om denne sterke immigrasjon og sa at englene skal være aktive i dette store
arbeidet.
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- Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de
fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. Matt 24:31

ANDRE BEGIVENHETER
Store endringer vil finne sted som berører både Israel og nasjonene innenfor områder som
politikk, religion, militæret og økologiske systemer på jorden.

Innenfor politikken.
Alle andre styresmakter og politiske styresystemer vil helt opphøre å fungere under Jesu
Kristi herredømme på jorden I 1000 årsriket. hans herredømme vil fylle hele jorden.
- Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal
ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på
alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Dan 2:44

Vedrørende religioner
Alla andre falske religioner vil opphøre å eksistere. Tiden for den falske
religionssynkretismen som har ridd verden under den Store Trengsel, vil være fullstendig
over.
- En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg
dommen over den store skjøgen, hun som sitter over de mange vann. Med henne har jordens
konger drevet hor. De som bor på jorden, er blitt drukne av hennes horelivs vin. Åp 17:1-2

Hele verden vil vende om til Kristus og hans navn vil være på alles lepper
- Da vil jeg gi folkene nye, rene lepper, så de påkaller Herrens navn og tjener ham med ett
sinn. Sef 3:9
- Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil
jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja,
alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette
som han har visst fra evighet av. Apg 15:16-18

Militær hærmakt
Krigens redskaper vil bli fullstendig ødelagt. Det blir fred og ikke lenger nødvendig med
opplæringssteder for krigen. En ny tid har kommet.
- Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi
sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd
mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Jes 2:4
- For hver krigssko som er båret i slagtummelen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod,
skal brennes opp og bli til føde for ilden. Jes 9:5
- Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full
av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn. Jes 11:9
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- Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av.
Vognene brenner han opp med ild. Sal 46:10
- På den dag vil jeg gjøre en pakt for dem med markens dyr og med himmelens fugler og med
jordens kryp. Bue og sverd og krig vil jeg bryte i sønder og utrydde av landet. Jeg vil la dem
bo i trygghet. Hos 2:18
- Og jeg vil utrydde vognene i Efra'im og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort,
og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til
jordens ender. Sak 9:10

Økologiske endringer
All forurensning skal fjernes fra jorden. Dette gjelder både til lands og til havs og i luften.
Hver og én skal sitte under sitt fikentre og der skal være overflod av mat og sulten blir fjernet
for all tid.
- Men de skal sitte hver under sitt vintre og sitt fikentre, og ingen skal skremme dem. For
Herrens, hærskarenes Guds munn har talt. Mika 4:4
- Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer, skal nå igjen den som høster, og den som
tråkker vindruer, skal nå igjen den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og
alle haugene skal flyte over. Amos 9:13

I MILLENNIET SKAL HAN VÆRE VIRKELIG KONGE
Jesus er fremstilt i skriften som kongenes Konge.
- På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre. Åp
19:16

Han er Israels konge og verdens konge
- Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem: Det er jo jeg som har
innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa
til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag! Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til
arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar
skal du slå dem i stykker. Sal 2:5-9
I tusenårsriket skal han fysisk og virkelig sitte på sin far Davids trone og herske over hele
verden.
- Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids
trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans
kongedømme Luk 1:32-33
- For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn
skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort
og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og
holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds
nidkjærhet skal gjøre dette. Jes 9:6-7
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SATAN SKAL BINDES FOR 1000 ÅR
Den store bedrager og forfører, den gamle slangen og dragen, Satan, skal være bundet i
avgrunnen i alle disse 1000 årene.
- Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin
hånd. Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen
år, og kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte segl over ham, for at han ikke lenger skulle
forføre folkeslagene – ikke før de tusen år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort
tid. Åp 20:1-3
Så opphører all forførelse helt til avslutningen av de 1000 årene. Men i løpet av hele 1000
årsriket vil ingen demoner være virksomme og det vil ikke finnes noen demonbesettelse
Satan kjenner til at denne tiden vil komme og han lider alvorlig frykt for dagen han skal
bindes og kastes i avgrunnen.
- Og se, de skrek ut: Hva har vi med deg å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine
oss før tiden? Matt 8:29
- Derfor fryd dere, himler, og dere som bor i dem! Men ve jorden og havet! For djevelen er
steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. Åp 12:12

ISRAELS FOLK VIL BLI FRELST UNDER MILLENNIET
Israel er i dag forblindet med hensyn til evangeliet om Jesus Kristus. Forherdelse har delvis
kommet over dem.
- Men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekke liggende når
de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet.
Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. 2Kor 3:14-15
På grunn av sin stadige forherdelse og opposisjon mot evangeliet, har de blitt satt til side for
en tid. Men Gud skal møte dem og mange av dem skal oppleve en herlig frelse ved
begynnelsen av 1000 årsriket. Dette vil skje etter at fylden av hedningene har kommet inn.
- For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke
skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil
hedningenes fylde er kommet inn. Rom 11:25
De to vitnene som vi leser om i Åpenbaringen 11 vil være jøder og de vil på en spesiell måte
bringe vitnesbyrdet om Jesus Messias til folket. Etter at de har fullført sitt vitnesbyrd vil de
bli drept av antikristen..
- Og jeg vil gi mine to vitner å profetere i ett tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk. Åp
11:3
- De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i de dager de er profeter. Og de har
makt over vannene, til å gjøre dem til blod, og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de
vil. Og når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre
krig mot dem og seire over dem og drepe dem. Åp 11:6-7

5

MEN DEN HELLIGE ÅND SKAL UTGYTES VED JESU ANNET KOMME
- Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd,
og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en
sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte.
Sak 12:10
De av Israel som er utvalgt, vil gå inn i den nye pakten opprettet av Jesus Messias og de
kommer endelig til å kjenne Herren, deres Gud.
- Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas
hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok
dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt, den pakt med meg som de brøt, enda jeg
var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter
de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være
deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror
og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil
forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu. Jer 31:31-34
- I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navn som han skal kalles
med: Herren, vår rettferdighet. Jer 23:6

SKAPNINGEN VIL BLI FORLØST
Guds rikes komme vil bringe stor forløsning til skapningen som har vært i trelldom fra fallets
dager. Denne gjenfødelsen vil komme og den gamle skapelsen vil bli forløst og født på nytt.
Alle ting vil forandres til det bedre.
- Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi
lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. For jeg er overbevist om at den
nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss.
For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt
under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i
håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå
fram til Guds barns frihet i herligheten. Rom 8:17-21

DYRERIKET VIL BLI FORANDRET DRAMATISK
- Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den
unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Ku og bjørn skal
beite sammen, og deres unger legger seg ned sammen. Løven skal ete halm som oksen.
Diebarnet skal leke ved hoggormens hule, og det avvendte barn skal rekke sin hånd ut over
basiliskens hull. Jes 11:6-8

MENNESKETS LEVETID VIL BLI SOM TREETS DAGER
Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som
ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og
hundre år gammel skal den synder bli som forbannes. Jes 65:20
- Ikke skal de bygge og en annen bo, ikke skal de plante og en annen ete. Nei, som treets
dager skal mitt folks dager være, og mine utvalgte skal selv få nyte frukten av sine henders
gjerning.
Jes 65:22
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HEDNINGEFOLKENE VIL BLI FRELST OG KJENNE KONGEN
Nasjonene skal være sammen med Israel i Kristi kongedømme.
- Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds
hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og
Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange
folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal
ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Jes 2:3-4
De kommer til å gi sin lojalitet til Kristus, Kongen og han skal herske over dem med
jernstaven.
- Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.
Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine
sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Jes 60:3-4

Menigheten skal regjere med Kristus i 1000 år
Dette er riket som de har bedt om og lengtet etter i alle tider
- Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Matt 6:9-10

Dette er det rike som de led for
- Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. I den skal dere finnes verdige til Guds rike, som
dere nå også lider for. 2Tess 1:5

Dette er riket som de går inn i gjennom mange lidelser
- De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i
Guds rike gjennom mange trengsler. Apg 14:22

Dette er riket som Gud har lovet dem som elsker ham.
- Hør, mine kjære brødre! Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne verden, til å være
rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? Jak 2:5

Dette er riket som ikke kan rokkes
- Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud
til hans behag, med blygsel og ærefrykt. Heb 12:28

Menigheten skal regjere med Kristus i hans rike for 1000 år
- Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss.
2Tim 2:12
- For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de
som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved
den ene, Jesus Kristus. Rom 5:17
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- Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over
folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg
har fått det av min Far. Åp 2:26-27
- Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis nå verden skal dømmes av
dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? 1Kor 6:2
- Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så
deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de
som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne
eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. Åp 20:4

GUDS RIKE VIL PÅVIRKE HELE VERDEN
Millenniet vil påvirke hele verden og all skapningen. Vi er på vei inn i denne tiden og mot den
verden som kommer. Vi ber om at Jesus må komme snart.
Bibelvers som taler om 1000 årsriket
Salm. 2:1-12, 46:10, Jes. 2:4, 9:5-7, 11:6-8, 11-12, 43:5-6, 49:6, 12-13, 60:3-5, 65:20-22
Jer.23:6, 31:31-34, Hos. 2:18, Dan. 2:44, 7:13, Mika. 4:4, Amos 9:13, Seph.3:9, Sak.12:10,
Matt. 6:9-10, 8:29, 19:28, 24:31, Luke 1:32-33, Ap.gj. 1:7, 2:26-27, 3:21, 14:22, 15:16-17,
Rom. 5:17, 8:17-22, 1.Kor.6:2, 2.Kor.3:14-15, 1.Tes.2:12, 2.Tes.1:5, 2.Tim.2:12, 4:1,
Hebr.12:28, Jak 2:5, Åp.20:1-6
Listen er ikke fullstendig.
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