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    Undervisning – la ditt rike komme, la din vilje skje ... 

 

Antikrist - Hvem er han? 

Av Kristian Fagerli 

Og nå vet dere hva det er, det som holder 

igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden 

for dette er inne. 

For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, 

bare at den som nå holder igjen, må bli tatt 

bort. 

Da skal den lovløse åpenbares. 

2 Tess 2:6-8 

Hvem er han? 

Bibelen forteller oss ikke hans navn, men 

gir ham mange titler som beskriver hans 

vesen: han er syndens menneske, for-

tapelsens sønn, den lovløse, løgneren, 

forføreren og dyret. 2 Tess 2:3,8, 1 Joh. 

2:18, 2:22, 2 Joh:7, Åp. 13:11-18. 

Det som oftest brukes som hans tittel, er 

Antikrist. Han er mot Kristus, og vil gjerne 

være i stedet for Kristus. Ved at han søker å 

ta Kristi plass og posisjon, både på jord og i 

hjertene, blir han Kristi motstander. 

Himmelens plan for verden er Kristus men 

motstanderens plan er Mot-Kristus eller 

Antikrist. 

 

Hvor kommer han fra? 

Han skal stige opp fra avgrunnen, Åp 11:7. 

Han er avgrunnens sønn, fortapelsens sønn! 

Som Den Evige Gud lot sin store sønn og 

utsending stige ned fra himmelen, skal hans 

motbilde fødes fram og sendes opp fra 

dypet. 

Og vi forstår det ikke, men kjenner uhyggen 

i uttrykket. 

Når trer Antikrist fram? 

Det er noe som holder igjen, slik at Antikrist 

ennå ikke kan komme til syne. Hva er det? 

I vers. 7 nevner Paulus lov-løshetens 

hemmelighet. 

Guds ord, hans bud og lov har i over 1000 

år vært grunnlaget for vestens sivilisasjoner. 

Loven har holdt lovløsheten i sjakk. Den 

jødisk-kristne lov har ligget i bunnen for 

lovverket, menneskerettigheter og retts-

oppfatning. Dette har hindret den lovløse; 

Antikrist. 

I vår tid ser vi imidlertid at en gudløs 

humanisme fortrenger loven; Guds lov, og 

innfører ugudelige lover, regler og levesett. 

Og vi får det vi sår: hele vårt samfunn vitner 

om en rik høst av lovløshet, rotløshet, 

oppløsning, råskap og kriminalitet. Det 

som” holder igjen”, loven og ordets makt i 

hjerter og samfunn, er i ferd med å ryddes 

av veien. 



 
 

2 
 

Men ikke alt er nevnt med dette, for i neste 

vers ser vi at innholdet endres: her ser vi 

nemlig et personlige” den” som holder 

igjen, og” den” som først må bli tatt bort før 

Antikrist kan stige fram. Det står egentlig” 

han”. Det er noen! 

Hvem er det som er så enorm i sin kraft og 

utstråling at Satans store utsending pent må 

vente i kulissene? Mennesket, som er støv, 

og i sin styrke bare som blomst og gress, har 

i alle fall ikke denne iboende preventive 

makt og autoritet. 

Det kan vel ikke være andre enn den 

treenige Gud? 

 

Når menigheten rykkes opp, der den Hellige 

Ånd bodde i alle troendes hjerter, der også 

Faderen og Sønnen var, fordi Ånden var der. 

Når denne flokken rykkes opp, da tas ” han” 

bort, han som står i veien for Antikrist. 

Antikrists framtreden på jorden, kan bare 

blokkeres ved Guds nærvær, gjennom sin 

menighet. 

Det er altså ikke menigheten som blokkerer 

for Antikrist, men Han som er i menigheten. 

Først når menigheten ikke lenger er på 

jorden, kan Antikrist stå fram.  Hvor lang tid 

får han? 

 

I en kjent profeti i Dan 9:26-27 tales det om 

at Messias, Den Salvede, skal utryddes. 

Jerusalem og templet, byen og hellig-

dommen skal bli ødelagt av folket til en 

fyrste som kommer. 

Historiebøkene kan fortelle at det var 

romerne som ødela Jerusalem og brente 

templet. Hvem er så denne romernes fyrste 

som kommer? 

Romerriket hadde en lang rekke med 

keisere, men ingen av dem utmerket seg på 

en slik måte som denne benevnelsen 

antyder. Etter all sannsynlighet siktes det 

derfor her til Antikrist. Han skal få 7 år, eller 

som det står, en uke, Dan 9:27. Det er denne 

perioden Bibelen kaller den store trengsel. 

 

Når kommer denne tiden? 

Det ser ut som om den er rett etter 

bortrykkelsen av de troende. 

Se, jeg står for døren og banker. Om noen 

hører min røst og åpner døren, 

da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd 

med ham, og han med meg. Åp 3:20 

 

Til denne siste menighet sier Jesus at han” 

står for døren”, et uttrykk som ellers i 

Bibelen ene og alene er brukt om Jesu 

gjenkomst. 

Han som banker på, sier med dette at han er 

nær og nærværende. Hun som er innenfor, 

er våken, for hun lytter etter fottrinn og 

andre tegn på at han kommer. Nå hører hun 

bankingen, og hun er straks rede: på hans 

signal og kall, går hun ham i møte! Det blir 

en salig forening, her i bildet av et sent 

kveldsmåltid, en nattverd:   Jeg med ham 

og han med meg. Han er min og jeg er 

hans. For at dere skal være der jeg er. Det 

fulle fellesskap, ansikt til ansikt. 

 

Det er bryllupet: Og vi leser videre: 

Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med 

meg på min trone, 

likesom jeg og har seiret og har satt meg 

med min Far på hans trone. v 21. 

Det som først skjedde med første-grøden, 

Kristus, skal nå skje med hoved-høsten eller 

menigheten. Hva skjedde med Kristus? Han 

seiret, ble tatt hjem og har satt seg på sin fars 

trone. Hva skal skje med menigheten? Jo, 

det samme, likesom: Den som seirer skal få 

komme hjem og sitte på hans trone. 

 

På denne måten beskriver Jesus her bort-

rykkelsen og hjemkomsten, og den sym-

boliseres med at Johannes, i neste vers, 
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ropes opp til himmelen for så å være der 

under trengselen: 

 

Deretter så jeg – og se, en dør var åpnet i 

himmelen. 

Og den første røsten som jeg hadde hørt 

tale til meg som en basun, sa: 

Kom opp her, og jeg vil vise deg det som 

skal skje etter dette. Åp. 4:1 

 

I kapittel fire og fem ser så Johannes alt det 

forunderlige i himmelen, og fra kapittel 

seks beskrives det som nå skal begynne å 

skje på jorden: 

Og jeg så da Lammet åpnet et av de sju 

segl, og jeg hørte et av de fire livsvesener si 

som med tordenrøst: Kom! 

Og jeg så – og se: En hvit hest, og han som 

satt på den, hadde en bue, 

og det ble gitt ham en krone, og han dro 

ut med seier og for å seire. Åp. 6:1-2 

 

Hvem er det som kommer? Er det Kristus? 

Nei, Herren trenger ingen tillatelse for å tre 

fram. Han drar ikke ut til strid etter ordre fra 

en engel, men på sin frie viljes råd og 

beslutning! Og i himmelen roper man på 

Menneskesønnen med respekt, ære, 

beundring og tilbedelse, ikke med 

tordenrøst. 

 

Kristus trenger heller ikke å bli gitt en 

krone! For det er lenge siden Kristus ble 

salvet til konge og gitt all makt i himmel og 

på jord. Det er derfor ikke Kristus som 

kommer her. Det er Antikrist. Han ligner på 

Kristus, og han gir seg ut for å være 

Messias. Men ser vi godt etter, er denne 

rytteren ganske annerledes enn Han som 

kommer på den hvite hest i kapittel 19. 

 

I kapittel 6 har vi forføreren, forkledningens 

stormester. Nå får han tillatelse til å tre 

frem. Nå går han ut, og derfor åpnes også 

seglene. Det er sju segl, sju domsbasuner og 

sju vredesskåler. Sju er det fulle tall. Hele 

registeret slippes nå løs, straff og dom 

utvikles raskt og verden blir gjenstand for 

Guds fulle vrede. 

 

Hvem skal inn i den store trengsel? 

Her på jord er det naturlig for en troende å 

oppleve motgang, forfølgelse og trengsel. 

Men den store trengsel skal de ikke inn i. 

Først da Noah og Guds lille familie var 

berget inn i arken, kunne dommen ramme 

jorden. For dette var Guds straff over dem 

som ikke ville tro og ikke ville høre. Først 

da Lot og hans nærmeste var kommet seg ut 

av Sodoma og var vel framme i den lille 

fjellbyen Soar, kunne dommen ramme 

byene på sletten. For også dette var Guds 

straff over dem som ikke ville tro og ikke 

ville høre. 

 

Først når menigheten er kommet vel hjem, 

skal Guds dom og gjengjeldelse ramme 

jorden. 

Fordi du har tatt vare på mitt ord om 

tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den 

prøvelsens time som skal komme over hele 

verden, for å prøve dem som bor på jorden. 

Åp 3:10. 

 

For også dette skal være Guds straff over 

dem som ikke vil tro og ikke vil høre. Det 

er Guds og lammets vrede. Og lammets 

brud skal ikke smake lammets vrede. 

 

Er det mulig å bli frelst under den store 

trengsel? 

Noen ble frelst etter Jesu første komme, slik 

også etter hans andre komme. Det er mulig 

å bli frelst så lenge det kalles ”i dag”. Når 

tiden er slutt, når enden og natten kommer, 

da er det for sent. 
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Hele jorden skal imidlertid oppleve at under 

den store trengsel skal det bli vanskelig å bli 

frelst. Ikke umulig, men nå skal det koste 

alt: En må ikke bare regne med martyriet, en 

vil helt sikkert oppleve det. 

 

Og det fikk makt til å gi dyrets bilde 

livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne 

tale, og gjøre så at alle de som ikke ville 

tilbe dyrets bilde, skulle drepes. Åp. 13:15 

 

...Og jeg så deres sjeler som var blitt 

halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for 

Guds ords skyld, og de som ikke hadde 

tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke 

hadde tatt merket på sin panne eller hånd. 

Og de ble levende og hersket sammen med 

Kristus i tusen år. Åp 20:4. 

 

Hvordan avsluttes den store trengsel? 

Den store trengsel avsluttes ved at Antikrist 

blir drept når Jesu gjenkomst åpenbares: 

 

Da skal den lovløse åpenbares, han som 

Herren Jesus skal ødelegge med sin 

munns ånde, og tilintetgjøre når hans 

gjenkomst åpenbares i herlighet. 2 Tess 2:8 

 

Jeg så dyret og jordens konger med sine 

hærer samlet til krig mot ham som satt på 

hesten, og mot hans hær. Og dyret ble 

grepet, og sammen med det den falske 

profet … 

Disse to ble kastet levende i ildsjøen som 

brenner med svovel. Åp 19:19-20 

 

Både” den lovløse” og” dyret” er navn på 

Antikrist i Skriften, og disse to skrift-

avsnittene beskriver derfor én og samme 

begivenhet. Dette skjer når hans gjenkomst 

åpenbares, et veldig presist og talende 

uttrykk: Bare det kan åpenbares som først 

har vært skjult. 

At Herrens gjenkomst skal åpenbares, viser 

at Herrens gjenkomst først skal være skjult. 

Herren kom ved opprykkelsen, men han 

skjulte seg for verden! De som ble igjen så 

ham ikke og forstod kanskje ikke hva som 

skjedde! Det som skjer i dette verset skal 

feie bort all tvil, for det som nå skjer, er en 

offentlig markering for alles øyne: Hans 

gjenkomst blir åpenbart. Det er under krigen 

mot Jerusalem hans gjenkomst skal 

åpenbares. For vi ser at Antikrists store krig 

nettopp er mot det hellige folk, Dan 7:21. 

Og at Jesus skal stå synlig fram på 

Oljeberget under krigen mot Jerusalem, 

Sak. 12:2-4. 

 

Nå skal han vise sin herlighet på Antikrist 

og hele hans hær. Akkurat som han gjorde i 

Egypt med Farao og hele hans hær: 

Og gjennom dette, skal mange få ærefrykt 

for Herren, og begynne å tro på ham. 

Akkurat som det skjedde i Egypt: 

 

Da Israel så Guds mektige hånd som han 

viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt 

for Herren. 

De trodde på Herren og på hans tjener 

Moses. 2 Mos 14:31 

 

Hele verden skal nå få se Jesus Kristus, 

jødenes konge, stige ned på Oljeberget. 

Hvert øye skal se ham! 

  

Se, han kommer med skyene, og hvert øye 

skal se ham, også de som har gjennoms-

tunget ham. 

Og alle jordens slekter skal gråte sårt over 

ham. Ja, amen. .Åp 1:7 

 

Og det er altså nå Antikrist skal ødelegges, 

ved Jesu munns pust. 

… han som Herren Jesus skal ødelegge 

med sin munns ånde, og tilintetgjøre når 
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hans gjenkomst åpenbares i herlighet.     

2. Tess 2:8 

 

Alt kjød er som gress. Blomsten tørker når 

vinden blåser. Et pust, og livet er slutt. 

 

Motsetningen «Kristus og Antikrist» 

• Helten fra Golgata og hans 

utfordrer. 

• Himmelens sønn og avgrunnens 

sønn. 

• Jødenes konge og Romerrikets 

leder. 

• Guds representant og Satans 

utkårede 

På styggedommens vinger skal øde-

leggeren komme, og det inntil tilintet-

gjørelse og fast besluttet straffedom 

strømmer ned over den som volder 

ødeleggelsen. Dan 9.27 

 

Her krysses deres veier. Dette kan bare én 

komme levende ifra. Her er det vinn eller 

forsvinn, alt eller intet, sannhetens 

øyeblikk. Og vi ser det underlige; Det ble 

ingen duell, for kampen hadde vært avgjort 

i 2000 år! Et pust fra den Herre Jesus, og 

Antikrist blåses ut som et stearinlys. 

Det er rått parti, klasseforskjell, og vi undrer 

oss over at noen i det hele tatt ville utfordre. 

Videre aner hvor hat kan forblinde og gjøre 

uforstandig dumme. Og hvor håpløst det er, 

ja, at det er galskap å kjempe mot Lammet. 

Jerusalem ble Antikrists endelikt. Han kom 

på kommando og Han ble ropt fram av en 

engel med tordenrøst. Nå går han bort fordi 

hans” inntil” har kommet. Hans tilmålte tid 

er over: 

Inntil: Ikke en dag lenger enn det som var 

hans tilmålte tid. 

 

Fast besluttet straffedom: Det ser ut som om 

det i himmelen er vilje, ja stor vilje, og fast 

besluttet vilje til å sette punktum for 

herjingene. 

 

Strømmer ned: Det virker som om 

himmelen ikke tidlig nok får åpnet slusene 

og få avsluttet galskapen. 

Antikrist kastes i ildsjøen. Han er ferdig, og 

aldri mer komme tilbake. Tiden er kommet 

for Kristus til å gå sitt folk i-møte! 

 

 


