Lektie 14

SATANS TIME OUT - TUSINDÅRSRIGET
Kan du huske, da din mor eller far gav dig en ”time out”*? En dag vil
Gud give Satan og hans engle en ”time out”. Gud vil til sidst gøre en
ende med syndens smerte og lidelse og indføre sit vidunderlige
kærlighedsrige. Gud vil igen sende Jesus til jorden for at samle sit folk,
så de kan være hos ham. Nogle af dem, han samler, sover og andre lever
stadigvæk. Han vil tage sit folk med hjem, så det kan være sammen med
ham for evigt. Man lad os gå til Biblen og finde ud af, nøjagtigt hvad der
skal ske, når Jesus kommer igen.
*Bem. fra oversætter: Udtryk fra f.eks. fodbold eller håndbold, hvor træneren kalder
spillerne ud et øjeblik for at tale om deres spil.

1. Hvad sker der med dem, som er ”i Kristus” (både de døde og de
levende), når Jesus kommer? (1 Tess 4,16-17) ___________________
___________________________________________________________
2. Hvad sker der med dem, som afviser Jesus og stadig er i live, når
han kommer? (2 Tess 2,8; Jer 25,33) ___________________________
___________________________________________________________
Bem.: Vores Gud er en hellig Gud. Jesus vil komme igen med al den
herlighed, han havde i himlen. De mennesker, som tager imod Kristus,
bliver iklædt retfærdighed og er i stand til at stå foran en hellig Gud. De,
som ikke elsker Gud og som holder fast ved deres synd, kan ikke stå sig
over for en hellig Gud og bliver tilintetgjort, når Jesus kommer til syne i
sin herlighed.
3. Hvad sker der med jorden, når Jesus kommer igen? (2 Pet 3,10; Es
24,3-6) ____________________________________________________

4. Hvad sker der med Satan i forbindelse med Jesu genkomst? (Åb
20,1-3; Es 24,21-22) _________________________________________
___________________________________________________________
Bem.: Ordet ”millennium” betyder et tidsrum på ”1000 år”. Gud giver
Satan og hans engle en kæmpe ”time out” på 1000 år på den ødelagte
jord. Her er han tvunget til at tænke over al den smerte og ødelæggelse,
han har forvoldt på jorden. Men allervigtigst: Universet ser og forstår al
den smerte og lidelse, som synden er skyld i. Satan gjorde i himlen krav
på, at hans måde at gøre tingene på var bedre end Guds måde. Han
havde sagt til englene, at han ville være en bedre regent. Under
millenniet vil alle få lejlighed til at se, hvor ond Satan virkelig er.
5. Hvornår bliver resten af de ”onde” døde vakt til live? (Åb 20,5)
___________________________________________________________
Bem.: De, som blev tilintetgjort, da Jesus kom til syne i herlighed, såvel
som de, der var i gravene, bliver her ved slutningen af de 1000 år vakt til
live.
6. Hvad vil Guds folk gøre i de 1000 år? (Åb 20,4-6; 1 Kor 6,2-3)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Bem.: Der vil være mange ubesvarede spørgsmål, når vi ankommer til
himlen med Kristus. I sin store kærlighed og medlidenhed har Gud sat
1000 år til side for at besvare alle vore spørgsmål. Det er vigtigt for Gud,
at vi forstår hans dom, og han medtager os i denne vigtige domsfældelse
over dem, som har afvist Kristus (inklusive Satan og hans engle).
7. Hvad sker der med Satan og hans engle ved slutningen af de 1000
år? (Åb 20,7) _______________________________________________

8. Hvad ser Johannes komme ned fra himlen? (Åb 21,2)
___________________________________________________________
9. Hvad gør Satan, der tydeligt viser, at han ikke har forandret sig?
(Åb 20,7-9) _________________________________________________
___________________________________________________________
Bem.: For at vise, at Satan ikke har forandret sig, tillader Gud Satan at
bedrage de onde endnu en gang efter de er vakt til live, men kun for en
”kort tid”. Hvor de onde så end var blevet dræbt eller lå begravet i
jorden, dér kommer de nu til live. De fortsætter under Satans bedrag som
de gjorde i deres levetid og er klar til at adlyde hans ordre igen.
10. Hvad sker lige før den endelige tilintetgørelse af de onde? (Åb
20,11-13) __________________________________________________
___________________________________________________________
11. Hvorfor bliver de ugudelige bragt til live igen? (Jud 14-15)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Bem.: Gud ønsker, at de onde skal se, at det var deres afvisning af
Kristus, der var årsag til deres fortabelse – intet andet. Gud står faktisk
på anklagebænken, for han vil gerne vise hele universet, at Satans løgne
mod ham altid har været falske.
12. Hvordan vil Gud sætte et fuldstændigt stop for Satans angreb på
den hellige by (Åb 20,9) ______________________________________
___________________________________________________________
13. Hvad vil ske med jorden, når Satan og hans hær er ødelagt? (2
Pet 3,13; Åb 21,1-5) _________________________________________
___________________________________________________________

Konklusion: Gud ønsker at vise, at han er retfærdig. Han tillader dem,
der er fortabt, at se at det var, fordi de ikke tog imod det evige livs gave
ved Jesu død, at de går fortabt. Gud beviser til sidst over for universet,
at synd er dårlig og Gud er god. Til allersidst tilintetgør han synden og
synderne og laver en splinterny jord.

Kære Gud,
Tak, fordi du til sidst vil tilintetgøre synden og gøre jorden helt ny
igen. Jeg ønsker at være sammen med dig i de 1000 år og få svar på
alle mine spørgsmål. Jeg kan næsten ikke vente, til jeg skal leve for
evigt på den nye jord sammen med min familie. Hjælp mig med altid
at have tillid til dig,
Din ven,
___________________________________________________________

Sammendrag
over begivenhederne i forbindelse med
Tusindårsriget

1. Jesus kommer tilbage
De døde retfærdige bliver vakt til live,
og sammen med de levende retfærdige møder de Jesus i
skyerne.
2. I de 1000 år
Satan og hans engle (og de onde døde) er på den ødelagte
jord i 1000 år.
Vi er i himlen med Jesus og får svar på alle vore spørgsmål.
3. Efter de 1000 år
Jesus kommer til jorden med det ny Jerusalem efter de 1000
år.
Satan og de onde prøver at ødelægge byen med våben ved at
omringe den.
Jesus brænder dem op.
Jesus genskaber jorden og vi skal leve dér i al evighed.

NØGLE TIL LEKTIE 14
Sp. 1 - De vil møde Jesus i luften
Sp. 2 - De bliver tilintetgjort
Sp. 3 - Den vil brænde op
Sp. 4 - Han og de faldne engle er tvunget til at være på den
ødelagte jord
Sp. 5 - Ved slutningen af de 1000 år
Sp. 6 - Gud vil besvare alle deres spørgsmål og lade dem deltage i
dommen. (De bliver konger med Kristus.)
Sp. 7 - De bliver befriet for deres ”kæder”
Sp. 8 - Guds hellige by, det ny Jerusalem
Sp. 9 - Satan prøver på at angribe Guds hellige by
Sp. 10 - De onde bliver dømt
Sp. 11 - De skulle vide, at det ikke var Gud, der udelukkede dem
fra himlen. Det var deres eget valg ved ikke i tro at tage
imod Jesus
Sp. 12 - Der vil falde ild ned fra himlen og fortære Satan og hans
onde engle
Sp. 13 - Gud gør jorden splinterny igen, så vi kan leve dér sammen
med ham

