
Avsnitt 10:
Varför ett 1000-årigt rike?

Hebr 4:1-11
När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, låt 
oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. 
Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, men de 
hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det inte smälte 
samman i tro med dem som lyssnade. Det är vi som tror som 
går in i vilan. Herren säger: Så svor jag i min vrede: De ska 
aldrig komma in i min vila. Ändå har hans verk stått färdiga 
sedan världens skapelse, för på ett ställe säger han om den 
sjunde dagen: Och Gud vilade på den sjunde dagen från 
alla sina verk. Men här säger han: De ska aldrig komma in i 
min vila. Det står alltså fast att vissa går in i vilan, och att de 
som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av 
olydnad. Därför bestämmer han på nytt en dag, i dag, när 
han långt senare säger genom David vad som redan är 
sagt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 
För om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte senare 
ha talat om en annan dag. Alltså kvarstår en sabbatsvila för 
Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina 
gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt 
sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på 
fall som de och blir ett exempel på olydnad.

2 Petr 3:8
Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är 
en dag som tusen år och tusen år som en dag.

Upp 21:1
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen 
och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.

Upp 21:2
Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma 
ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är 
smyckad för sin man.
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Upp 22:3
Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets 
tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom.

Rom 8:18-23
Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras 
med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva 
skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska 
uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under 
förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som 
lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även 
skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och 
nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela 
skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och 
inte bara den, utan också vi som har fått Anden som 
förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, 
vår kropps förlossning.

1 Mos 3:15
Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan 
din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt 
huvud och du ska hugga honom i hälen.

Ps 2:8
Be mig, så ger jag dig hednafolken till arvedel och hela 
jorden till egendom.

2 Kor 4:4
Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så 
att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi 
härlighet, han som är Guds avbild.

1 Mos 15:18
På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: 
Åt dina efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens 
flod ända till den stora floden, floden Eufrat.
1 Mos 17:8 
Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, ska 
jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för 
evigt. Och jag ska vara deras Gud.
1 Mos 26:3
Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och 
välsigna dig, för jag ska ge dig och dina efterkommande 
alla dessa landområden, och jag ska hålla den ed som jag 
gett din far Abraham.
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1 Mos 28:13
Och se, Herren stod ovanför den och sade: ”Jag är Herren, 
din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du 
ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande.”

Luk 13:28-29
Där ska ni gråta och gnissla tänder, när ni ser Abraham, 
Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike medan ni 
själva hamnar utanför. Och människor ska komma från öster 
och väster och från norr och söder och ligga till bords i 
Guds rike.
Matt 8:11
Och jag säger er: Många ska komma från öster och väster 
och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i 
himmelriket.

Upp 2:7-8 
Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut 
ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att förleda folken vid 
jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till 
striden. Deras antal är som havets sand.

Upp 20:10
Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld 
och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. 
Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.

Hab 2:14 
Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet, så som 
vattnet täcker havets djup.

1 Kor 15:25-26
Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina 
fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt.

Ef 3:20
Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller 
tänker oss genom den kraft som verkar i oss.

Matt 25:21
Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne 
tjänare! Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över 
mycket. Gå in i din herres glädje!
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