
Tusenårsriket

Kiliasm, fr. grek. chilias = tusen
Millennialism, fr. latin millennium = tusen

Läran om en tusenårig period
av fred och välstånd på jorden

Ola Österbacka 22.5.2008

Tusenårsriket

•Postmillennialism

•Premillennialism

•Amillennialism
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Tusenårsriket

•Postmillennialism

• Kristendomen kommer alltmer att dominera 
nationernas styresskick (världsmission, socialt 
evangelium)

• Jesus kommer tillbaka efter de tusen åren av fred

• Pietistisk uppfattning, inte mera så vanlig efter 
krigen
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Tusenårsriket

•Premillennialism

• Först en tid av stor vedermöda

• Jesus kommer tillbaka, de heliga uppstår, och den 
tusenåriga fredstiden inleds

• Regerar på jorden från Jerusalem med de heliga

• Återkommer en andra gång till dom i samband 
med en andra uppståndelse

• Vanlig uppfattning i många varianter
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Tusenårsriket

•Amillennialism 

• Inget bokstavligt tusenårsrike

• De heliga regerar andligt med Kristus

• Traditionell syn från Augustinus och Luther
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Tusenårsriket

Jesu andra
ankomst

Postmillennialism

veder-
mödan

Post-tribulationalism – premillennialism

tusenårsriket

yttersta
domen

Jesu andra
ankomst

Jesu död och uppståndelse

Jesu andra
ankomst

symboliskt tusenårsrike

Amillennialism

Pre-tribulationalism – premillennialism (dispensationalism)

uppryckandet Jesu andra
ankomst med kyrkan
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Tusenårsriket

•Dispensationalismen

• Eng. dispensation: fördelning, undantag (dispens), 
(gudomlig) tidshushållning

• Upphovsman: John Nelson Darby (1800–1882); 
känd förespråkare: Hal Lindsey (f. 1929)

• Vann utbredning med Scofield-bibeln (1909)

• Sju olika tidshushållningar, av vilka den sista är 
tusenårsriket
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Tusenårsriket

•Den stora vedermödan (tribulation)

• Post-tribulationalism (premillennialism): Jesus 
kommer tillbaka efter vedermödan

• Pre-tribulationalism (dispensationalistisk 
premillennialism): Jesus kommer tillbaka, kyrkan 
rycks upp (rapture), sedan kommer vedermödan, 
och därefter kommer Jesus tillbaka med kyrkan

• Tusenårsriket avslutas med den yttersta domen
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Tusenårsriket

•Uppryckandet

• Böcker, filmer: Left Behind (1995, Lämnad kvar); 
känd företrädare: Hal Lindsey

• Hör ihop med premillennialismen

• De heliga skulle ryckas till himlen vid Jesu första 
osynliga ankomst, den första uppståndelsen, före 
den stora vedermödan (pretribulationalism)

• Alternativ: midtribulationalism, 
posttribulationalism
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Tusenårsriket

•Israel i centrum

• Enligt dispensationalismen kommer det jordiska 
Israel att vara i centrum under tusenårsriket och 
Jerusalems tempel att byggas upp igen (många 
olika varianter)

• Några anser att exakt 144 000 judar ska bli 
omvända

• Idén om judarnas centrala roll väcktes under 
1600-talet
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Tusenårsriket

Augsburgska bekännelsen XVII

”De fördöma även andra, som nu utsprida 
judiska läror, att de fromma före uppståndelsen 
skola få herraväldet i världen, sedan de 
ogudaktiga allestädes nedslagits.”
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Tusenårsriket

•Tolkningsnycklar

• Utsagor om en tusenårig fredsperiod finns bara i 
Upp 20:2–7. ”Skriften ska tolkas med Skriften.”

• Större delen av Uppenbarelseboken är en syn

• Många detaljer förblir oklara för oss

• Syften: 1) att vi ska lära oss att vaka, 2) att ge oss 
tröst i lidandet för Kristi skull

• Klar lära: Jesu ankomst blir en överraskning
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Tusenårsriket

•Sammanfattning

• Jesus kommer tillbaka en gång, till dom

• Vi ska vara beredda på stora svårigheter, men 
alltid vänta Jesus

• Alla människor har tid att omvända sig under 
nådatiden, men inte senare, och judarna har 
ingen särskild frälsningsväg
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