
#15 
Satan i bero – tusindårsriget 

Gud ønsker endeligt at gøre en ende på den smerte og lidelse, som synden forårsager 
og etablere sit evige friheds- og kærlighedsrige. Gud vil sende Jesus tilbage til jorden 
igen. Denne gang, i stedet for at komme til ydmygelse og forkastelse, kommer han i 
magt og megen herlighed for at samle sit folk - dem der ligger i støvede grave og dem, 
der stadig er i live, og tage dem med hjem, for at de kan være sammen med ham for 
evigt. Men lad os rette fokus tilbage til jorden og finde ud af, hvilken effekt Kristi 
komme vil have på vor planet. 

1. Hvad sker der med dem, der er ”i Kristus” (både de døde og de levende), når 
Jesus kommer?  1 Thess 4,17  
 
 

 
2. Hvad sker der med dem, der stadig lever og forkaster Kristus, når han 
kommer?        2 Thess 2,8; Jer 25,33  
 
 

 De vantro kan ikke bestå på grund af deres synd, som de valgte at beholde ved 
at forkaste Guds gave, frelse i Jesus Kristus. De kan ikke bestå foran en hellig 
Gud. Kristus kommer ikke sløret i sin humanitet, han kommer i strålende 
guddommelighed. Hebræerbrevet 12,29 siger, at han er en fortærende ild, og de 
vantro vil blive fortærede af strålerne fra hans komme. 

3. Hvordan er jordens tilstand efter Kristi komme? 2 Pet 3,10; Es 24,3-6 

 

Jorden vil være blottet for alt levende. Hele atmosfæren er væk, elementerne er 
blevet ødelagt af den flammende ild fra Kristi komme. Men den endelige 
tilintetgørelse af synd og syndere ligger stadig forude, fordi Gud siger: ”Jeg 
tilintetgør det ikke (”helt” i engelsk udgave)” (Jeremias 4,27) dette er kun en 
fase af kongerigets opbygning. 

4. Hvad sker der med Satan ved Kristi komme?  Åb 20,1-3  
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Ordet ”abyss” er det samme græske ord som ordet ”verdensdybet / urdybet”, 
der blev brugt i 1 Mosebog 1,2. Jorden vil være i den samme tilstand, som 
dengang Gud påbegyndte sin skabelse. Den vil være mørk og tom. Gud sætter 
Satan og hans engle ud af spillet i tusind år. Satan bliver tvunget til at tænke 
over al den smerte og ødelæggelse, han har forårsaget på jorden. Men det 
allervigtigste er, at universet får lov at se den smerte og lidelse, som synd 
forårsager. Han hævdede over for englene i himlen, at hans handlemåde var 
bedre end Guds. Han sagde til englene, at han ville være en mere retfærdig 
hersker. Satan og hans sande karakter vil blive fuldstændig afsløret ved 
slutningen af de tusind år. 

 
5. Hvornår vil resten af de uretfærdige blive opvakt fra døden?  Åb 20, 5  
 
 

Dem, der blev dræbt af lyset fra Jesu komme, og ligeledes dem, der lå i gravene, 
bliver nu opvakt ved tusindårsperiodens afslutning. 

 
6. Hvad laver Guds folk i løbet af de 1000 år?  Åb 20,4-6; 1 Kor 6,2-3 
 
 

Der vil være mange ubesvarede spørgsmål, når vi kommer til himlen sammen 
med Kristus. I sin kærlighed og medlidenhed har Gud sat 1000 år til side til at 
besvare alle vore spørgsmål. Det er vigtigt for Gud, at vi forstår og bliver sat ind 
i den vigtige domfældelse af dem, der forkastede Kristus (inklusiv Satan og 
englene). 

 
7. Hvad sker der med Satan og englene, efter de 1000 år er slut?  Es 24,19-23; Åb 
20,7 
 
 

 
 
8. Hvad er det Johannes ser komme ned fra himlen?  Åb 21,2 
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9. Hvad er det Satan gør, der klart viser, at han slet ikke har ændret sig?  Åb 
20,7-9 
 
 

Satan er bundet i lige så lang tid, som de fortabte er døde, og han løslades 
netop, når de fortabte bliver opvakt, men kun for en kort tid. Hvor de end blev 
dræbt på  

jorden, bliver de opvakt til livet. De fortsætter under Satans bedrageri, som de 
gjorde, mens de levede, og er klar til at gøre alt det, han beder dem om, nu som 
altid. 

 

10. Hvad finder sted før tilintetgørelsen af de uretfærdige?  Åb 20,11-13 
 
 

 
11. Hvorfor bliver de vantro bragt til live igen?  Jud 14-15. 
 
 

 Gud ønsker at de vantro ser, at det kun var deres forkastelse af Kristus, der 
forårsagede deres fortabelse, intet andet. Gud er faktisk på en måde under 
anklage, fordi han vil vise hele universet, at Satans anklager mod ham var 
falske, og altid vil være falske. Gud må bevise over for resten af universet, at han 
er retfærdig. Det var tvivl der forårsagede synd i første omgang, og Gud vil 
aldrig igen risikere synd i sit univers. 

 
12. Hvordan vil Gud fuldstændig standse Satans angreb på den hellige by?  Åb 
20,9  
 
 

 
13. Hvad sker der med jorden, når Satan og hans hær engang er tilintetgjort?  2 
Pet 3,13; Åb 21,1-8. 
 
 



 
Konklusion: I dette kapitel af Johannes Åbenbaring findes en af de mest fantastiske 
beskrivelser af verdenshistoriens sidste begivenheder nogensinde. Som vi kan se, er 
alles skæbne gemt til Kristi andet komme. Men ingen behøver erfare smerten ved at 
være fortabt. Jesus tilbyder evigt liv til alle.  ””Kom”! Den, der tørster, skal komme, 
og den, der vil, skal få livets vand for intet.”  Åb 22,17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVARNØGLE TIL LEKTIE #15 

 

Sp. 1 – Vi skal møde Kristus i luften 

Sp. 2 – De skal tilintetgøres 

Sp. 3 – Den brændes op og bliver gold 

Sp. 4 – Han fængsles i verdensdybet i tusind år 

Sp. 5 – Når de tusinde år ender 

Sp. 6 – Vi skal regere sammen med Kristus og skal deltage i dommen 

Sp. 7 – De løslades 

Sp. 8 – Den Hellige By, Ny Jerusalem 

Sp. 9 – Satan bedrager de ugudelige og opildner dem til at angribe den Hellige By 

Sp. 10 – Dommen  

Sp. 11 – Så de kan se, at det var dem, der afgjorde deres egen skæbne. 

Sp. 12 – Ild kommer ned fra himmelen og fortærer dem til døde. 

Sp. 13 – Jorden fornyes 
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