
Innledning 

 

«De skjulte ting tilhører Herren vår Gud, men de som er åpenbart,  
tilhører oss og våre barn til evig tid.» (5.Mos.29,29) 

 

I århundrer har mennesker drømt om fred på jord, om et rike preget av harmoni og velstand. Særlig har 
ideen om et tusenårig fredsrike vært populær, ikke minst i kristne kretser. Ved flere anledninger er 
datoer blitt fastsatt for når Gud skulle opprette sitt rike, men i alle tilfeller er det blitt med 
forutsigelsene. Hva er det som har fått så mange til å ta så feil? 

Det står om Jesus at «Han kom til sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham» (Joh.1,11). Gjennom 
Moses og profetene hadde israelittene fått undervisning om den kommende Messias, men et 
halvhjertet studie av Skriftene, uvitenhet og et ønske om jordisk makt og storhet, la grunnlaget for at 
de senere forkastet Jesus som Guds sønn.  

De hadde blandet sammen profetiene om Jesus første og annet komme, og valgte å overse den delen 
som beskrev Messias som «det ydmykede, lidende offerlam» som skulle dø for folkets synder. I stedet 
forventet de en frelser med styrke og herlighet, ikke en som skulle frelse sitt folk fra deres synder (som 
det står i Matt.1,21), men en som ville befri dem fra Romerrikets herredømme og opprette et 
israelittisk rike – et mektig rike der menneskelige myndigheter håndhevet Hans rikes lover.  

Til og med Jesu disipler delte denne oppfatningen. Dette var noe av grunnen til at de ikke fullt ut 
kunne fatte Jesu egentlige misjon før etter Han var oppstått og hadde fart opp til himmelen, og Den 
Hellige Ånd ble gitt dem på pinsedagen. Til dem og til mennesker gjennom alle tider som har gått med 
forventninger om et Guds rike her på jorden, sier Jesus: «Mitt rike er ikke av denne verden.» 
(Joh.18,36). 

Ordet tusenårsrike er ikke nevnt noe sted i Bibelen. I Åpenbaringsbokens 20. kapittel er imidlertid en 
periode på 1000 år nevnt flere ganger. I denne perioden fortelles vi at Satan er bundet, mens Guds 
sanne folk regjerer sammen med Ham.  

Mang en religiøs og politisk bevegelse har hevdet å være de rette utøvere av dette «riket», spesielt i 
middelalderen. Da ble dette kapittelet gjenstand for nye spekulasjoner om et tusenårig fredsrike på 
jorden.  

Ved årtusenskiftet nylig var mange innstilt på at store katastrofer skulle inntreffe. Noen forventet at 
Jesus skulle komme igjen, mens andre forkynte begynnelsen på en ny tidsalder. Men ingenting av 
slike dimensjoner fant sted. Verden fortsatte sin vante gang, og skuffelsen var stor hos de mange som 
hadde håpet at noe skulle skje. 

Ulike religiøse grupperinger verden over har mange forskjellige forventninger om vår verdens 
fortsettelse og avslutning. Selv innenfor kristenheten er alternativene mange. Hvordan kan dette ha seg 
når boken de alle hevder å følge, er den samme? Kan det være at tradisjonelle tanker og forventninger 
har tatt overhånd, slik drømmen om et storhetsrike hadde gjort på Jesu tid? 

Denne boken har ikke til hensikt å drøfte de ulike trosretningers lærepunkter når det gjelder Jesu 
gjenkomst og endetiden, men er i stedet ment å være en supplement til alle som ønsker å studere 
Bibelen for å finne ut hva den lærer om Guds rike og Jesu gjenkomst.  



«Til loven og til vitnesbyrdet,» skriver Jesaja (Jes.8,20). Guds ord er den eneste målestokk vi kan 
dømme etter når det gjelder spørsmål om kristendommens lære. Tradisjoner blir av mange oppfattet 
likeverdig med den skrevne sannhet, men jødenes eksempel på Jesu tid har vist oss i hvilken grad dette 
kan slå feil. Til fariseerne og de skriftlærde, Hans tids religiøse ledere, sa Jesus:  

«Rett profeterte Jesaja om dere hyklere, som det står skrevet: Dette folket ærer Meg med munnen, men 
deres hjerte er langt borte fra Meg. Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som 
om det var den rette lære. For dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers forskrifter... 
Altfor lettvint forkaster dere Guds bud, for at dere kan holde fast på deres egne forskrifter.» 
(Mark.7,6-8.9) 

Disse jødene forkastet Guds bud til fordel for sine egne tradisjoner og menneskelagde forskrifter, og 
de endte opp med å forkaste Guds Sønn da Han første gang kom til denne jorden. I våre dager står 
mange i fare for å gjøre en liknende feil, idet de regner tradisjonelle holdninger og menneskelige ideer 
om endetiden som den rette lære, uten å sammenlikne dem med Guds ord. 

Det er viktig å ha en klar oppfatning om de begivenheter som vil finne sted, ene og alene basert på 
Bibelens lære. Vi har fått vite at «falske kristuser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn 
og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig» (Matt.24,24). 

«De skjulte ting tilhører Herren vår Gud, men de som er åpenbart, tilhører oss og våre barn til evig 
tid.» (5.Mos.29,29). Det Gud gjennom tidene har åpenbart gjennom sine profeter og tjenere, ønsker 
Han også at vi skal ha kjennskap til. La oss derfor studere Hans ord med omhu, slik at vi ikke vil bli 
forvirret når det gjelder vår verdens største, kommende begivenhet. 


