
Tusind år 
                 med fred

Om det er krigshandlinger, der indstilles. Om det er  

en terrorhandling, der bliver afværget. Om det er  

gadekampe, der får ende, eller det er skænderier i

familien, som holder op – så drages der et lettelsens  

suk. Vi holder af fred. 

En engel kom fra himlen, mens hyrderne vogtede får på marken og 
fortalte dem om en frelser, der var blevet født. Og sammen med den 
kom en mægtig hærskare, der sang: ”Ære være Gud i det højeste og 
på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag“. Du har sikkert hørt 
beretningen mange gange og kunnet fornemme den glade stemning. 
Budskabet om frelse og fred er sød musik i de flestes ører. 

Ufred er det modsatte af fred
Gud sendte sin søn til jorden for at fjerne al ufred, så vi kan leve trygt. 
Hans komme blev annonceret med budskabet om fred. Men denne 
fred bliver først realiseret fuldt ud, når Jesus kommer igen anden gang. 



Bibelen omtaler en sådan periode på tusind år med fred i Johannes’ 
Åbenbaring kapitel 20. Udtrykket ”fred“ nævnes ikke direkte, men der 
står, at han, der er årsag til al ufred og ulykke og ondskab i denne ver-
den, vil blive bundet for tusind år.

”Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og 
en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som 
er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år og styrtede ham i 
afgrunden og satte lås og segl for ham, for at han ikke mere skal forføre 
folkeslagene, før de tusind år er omme. Derefter skal han slippes løs en 
kort tid“ (Åb 20,1-3).

Hvad er tusindårsriget?
Der har været mange idéer om, hvad denne tusindårs-periode skal  
betyde. Men ét står klart, at det bliver en periode med fred for menne-
sket. For Djævelen selv er sat bag lås og slå og kan ikke forføre nogen.

Nu er Åbenbaringsbogen fyldt af billeder, og billedet med lænken be-
tyder ganske enkelt, at Djævelen er forhindret i at friste, forføre og vild-
lede mennesker. Han er blevet gjort arbejdsløs. Selv får han ingen fred, 
men får masser af tid til at spekulere over sin egen håbløse situation og 
det liv, han har forspildt. Han får sikkert selskab af alle de faldne engle, 
som blev smidt ud af himlen sammen med ham. Og vi kan forestille os, 
at der er alt andet end fredeligt i dette selskab. Mon ikke de har rigeligt 
at bebrejde deres oprørsleder og hans fejlslagne planer.

Det er omstændighederne, der gør, at Satan og hans kumpaner ikke 
kan forføre mennesker mere. For der er ingen tilbage på jorden. De, 
som har troet på Jesus og taget imod ham, som deres frelser, er i him-
len, hvor Jesus har gjort en plads rede for dem (se Joh 14,1-3). De blev 
taget til himlen ved Jesus’ genkomst og begyndelsen på denne tusind-
års-periode, både de, som har sovet i gravene i mange år, og de, som er 
levende ved genkomsten. ”Herren selv vil stige ned fra Himlen, og der 
vil lyde et mægtigt kommandoråb, en overengels røst og en fanfare fra 



Guds trompet. Så vil allerførst de, der er døde i troen på Kristus, genop-
stå. Derefter skal vi, der er i live her på jorden, bortrykkes sammen med 
dem i skyerne for at møde Herren i luften. Fra da af skal vi altid være 
sammen med Herren“ (1 Thess 4,16.17 Bibelen på hverdagsdansk). De 
frelste bortrykkes i skyerne, ikke for at leve videre på jorden, men for at 
blive hentet til de himmelske boliger i ”min faders hus“ (Joh 14,2). Og 
hvad skal de lave i himlen? Jo, beretningen i Åbaringsbogen fortæller, 
at ”de kom til live og blev konger med Kristus i tusind år“ (Åb 20,4). Det 
står endvidere, at ”de fik givet domsmagt“. Med andre ord, de frelste 
får indsigt i de afgørelser om frelse og fortabelse, der allerede er blevet 
truffet af Herren, den retfærdige dommer (2 Tim 4,8) og kan verificere, 
at alt er gået retfærdigt til. 

Med hvad med de ikke-troende, er de ikke tilbage på jorden? Nej, de 
er alle døde. Vi får i Åbenbaringen 19 et malende billede af Jesus ved 
sin genkomst, hvor han fremstilles som en rytter på en hvid hest. ”På 
sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge 
og Herrernes Herre“ (v. 16), og ”ud af hans mund står et skarpt sværd, 
som han kan slå folkeslagene med“ (v.15). Og det slutter med, at ”de 
øvrige blev dræbt med det sværd, der stod ud af rytterens mund“ (v. 
21). Denne grafiske fremstilling fortæller tydeligt, at mens de troende 
bliver taget til himlen ved Jesus’ genkomst, så bliver de uretfærdige slået 
ihjel ved sværdet, som er et symbol på ordet, der udgår fra Jesus’ mund 
(Åb 1,16; 2 Thess 2,8). Og ”de andre døde kom ikke til live, før de tusind 
år var omme“ (Åb 20,5), dvs. dem, der ikke havde del i de troendes 
opstandelse. Så hvor er menneskene? De frelste er i himlen sammen 
med Kristus. De ufrelste ligger døde eller i deres grave. Der råder fred 
for menneskene i tusind år. Satan kan rase så meget, han vil, men han 
kan ikke forføre eller skade noget menneske.

Fred for evigt
Efter de tusind år skal de døde, der har gjort det onde, høre Jesus’ røst 
endnu engang og komme til live, ”for at opstå til dom“ (Joh 5,29). Imens 
er den hellige by, det ny Jerusalem, kommet ned fra himlen med alle de 
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frelste (Åb 21,2). Og nu udspilles en ny dramatisk scene. ”Når de tusind 
år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og gå ud at forføre 
folkeslagene i alle de fire verdenshjørner …  og samle dem til krig, 
talrige som havets sand. De drog op på jordens overflade og omringede 
de helliges lejr og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og 
fortærede dem“ (Åb 20,7-9). Derefter skal Herren skabe ”nye himle og 
en ny jord, hvor retfærdighed bor“ (2 Pet 3,13). Og så skal freden herske 
for evigt (Es 60,17.18).
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