
Avsnitt 5: Tusenårsriket

Upp 20:1-6
”Och jag såg en ängel komma ner från himlen med 
nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och 
han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och 
Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade 
ängeln honom i avgrunden, stängde till den och 
förseglade den över honom, för att han inte längre skulle 
bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. 
Därefter skall han släppas lös för en kort tid.
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att 
döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits 
därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds 
ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte 
tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde 
och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda 
levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den 
första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i 
den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden 
inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi 
präster och regera med honom i tusen år.”
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Upp 19:11 – 19:21
Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar 
samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. 
Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, 
som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa 
tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke 
och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön 
som brinner av svavel. De andra dödades med ryttarens 
svärd, som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig 
mätta av deras kött.
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Upp 20:1-3
”Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln 
till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep 
draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och 
band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i 
avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för 
att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren 
nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid.”

Rom 10:7 
”Vem ska stiga ner i avgrunden? – alltså för att hämta upp 
Kristus från de döda.”

Upp 20:3 
”... för att han inte mer skulle förleda folken ...”

1 Joh 5:19
”... hela världen är i den ondes våld.”

Upp 20:4 
”Och jag såg troner ...”

Matt 19:28
”Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin 
härlighets tron, då ska också ni som har följt mig sitta på tolv 
troner och döma Israels tolv stammar.”

Upp 2:26 
”Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till 
slutet, honom ska jag ge makt över folken.”

Upp 20:4 
”Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att 
döma.”

1 Kor 6:2
”Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om världen 
ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker?”

Dan 7:21-22 
”Och jag såg hur det hornet förde krig mot de heliga och 
besegrade dem, tills den Gamle kom och domen föll till 
förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de 
heliga fick ta riket i besittning.”
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Upp 20:4
”Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna 
för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett 
vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna 
eller sin hand.”

Upp 20:4
”De levde...”

1 Thess 4:16
”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds 
basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de 
som har dött i Kristus ska uppstå först.”

Upp 15:2 
”Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på 
glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess 
bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna.”

Upp 14:13 
”Saliga är de döda som härefter dör i Herren.”

1 Thess 4:16 
”... de som har dött i Kristus ...”

Upp 20:4
”De levde och regerade med Kristus i tusen år.”

2 Tim 2:11-12 
”Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. 
Härdar vi ut, ska vi också regera med honom.”

Upp 20:5
”Detta är den första uppståndelsen.”

Upp 20:5
”Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade 
gått.”

Luk 14:14
”... de rättfärdigas uppståndelse.”

Upp 20:6
 ”Salig och helig är den som har del i den första 
uppståndelsen. [...] de ska vara Guds och Kristi präster och 
regera med honom i tusen år.”
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Upp 5:10 
”Du har gjort dem till ett kungarike
och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden.”

Upp 20:6
”... de ska vara Guds och Kristi präster och regera med 
honom i tusen år.”

Ef 2:1-3
”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom 
era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den 
här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den 
ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var 
vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde 
vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens 
barn, precis som de andra.”

Upp 18:2
”... ett tillhåll för alla orena andar” 

Ps 8:5-7 
”vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en 
människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät 
du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet 
krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina 
händers verk, allt har du lagt under hans fötter”

Joh 14:12 
”Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. 
Och större än så ska han göra ...”

1 Kor 15:51-52
”... vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick ...”

Joh 5:22
”Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen 
till Sonen...”

Apg 17:31
”Han [Gud] har nämligen bestämt en dag då han ska döma 
världen med rättfärdighet genom en man som han har 
utsett...”
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