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Antikrist sin tilbakekomst 
 

 
Bibelen lærer oss at Antikrist allerede har vært på jorden og vil komme tilbake igjen. 

 

De er også sju konger. Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet. Og når han 
kommer, skal han bli værende bare en kort stund. Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, 
men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte. (Johannes Åpenbaring 17:9-10) 

 
I den tiden vi lever i nå er et av de «hotteste» temaene i endetidsforkynnelsen Antikrist. Denne 
figuren som vil presentere seg selv som et falskt substitutt av den sanne Messias, vår Herre Jesus 
Kristus, og vil forføre verden inn i en politisk og religiøs samling med ham som overhode (Johannes 
Åpenbaring 13) og vil forsøke å etablere et satanisk styrt rike. Men når vi har lest hele 
Åpenbaringsboken vet vi at Antikrists regjeringstid vil bli kort ettersom Jesus Kristus, den sanne 
Messias vil komme tilbake og ødelegge Antikrist, hans partner; den falske profeten og hele deres 
hærstyrke. Jesus vil da etablere sitt rike fylt av rettferdighet. Amen!  
 
Dette har fått mange troende til å undre seg: Hvem er Antikrist? 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%85p+13&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%85p+13&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://bibelogtro.wordpress.com/2016/11/14/tusenarsriket/
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Det finnes mange teorier som florerer rundt kjente verdensledere om hvem dette er. I dag ligger det 
ute tusenvis av videoer på Youtube som anklager både Barack Obama og pave Frans til å være mulige 
kandidater. Uansett, det viktigste er hva Bibelen sier om denne figuren. Bibelens beskrivelse av 
Antikrist må stemme på alle punkter. Det holder ikke at bare at én eller to beskrivelser stemmer. Alt 
Skriften sier om Antikrist må sammentreffe.  
 
Når vi nå starter med å se på dette bør vi begynne med et ofte oversett avsnitt i Bibelen som er 
knyttet til hans identitet. Vi lever i en tid som virkelig føles som er den siste, og det er en naturlig 
trang hos kristne til å spekulere på oppfyllelsene av Bibelens fremtidsprofetier. (Bibelen taler mye 
mer om tiden rundt Jesu annet komme enn den tiden Jesus vandret rundt på jorden for to tusen år 
siden). Og dette er en god ting. Jesus instruerte oss til å «være forberedt» (Matteus 24:44-46). Så vi 
bør med iver se frem mot Hans gjenkomst når Han kommer i sky for sine etterfølgere. Men i all vår 
spekulasjon må vi alltid støtte oss på hva slags informasjon Skriften gir tilveie i vår søken og tro. 
Avsnittet fra Åpenbaringsboken 17 som vi leste i innledningen forteller oss masse. 
 
Det forunderlige med Åpenbaringsboken er alle de oppsiktsvekkende bildene som ofte gjør leseren 
forvirret. Englene som ledsaget Johannes tok seg tid til å forklare synene (Det du har sett, det som er 
nå, og det som skal komme heretter. (Johannes Åpenbaring1:19)) han ble vitne til. Dette gjør 
forståelsen av Åpenbaringsboken mye enklere for oss, og vi bør som troende legge deres forklaringer 
på hjertet. I kapittel 17 har akkurat Johannes sett et bilde av en kvinne som rir på et skarlagenrødt 
dyr (dette dyret ble beskrevet i kapittel 13 som Dyret eller Antikrist). Her er beskrivelsen i kapittel 17: 
 
En av de sju englene som hadde de sju skålene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg vil vise deg 
hvordan den store horen får sin dom, hun som sitter ved de veldige vann. Jordens konger har 
drevet hor med henne, og de som bor på jorden, er blitt beruset av vinen fra hennes horeri.» I 
Ånden førte han meg ut i ødemarken. Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var 
overstrødd med navn som var en spott mot Gud. Det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd 
i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt 
av motbydelige ting og av all urenheten fra sitt horeri. På pannen hennes sto skrevet et navn med 
hemmelig mening: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.» Og 
jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. Full av undring så jeg 
henne.  (Johannes Åpenbaring 17:1-6) 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=matt+24%2c44-46&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/09/19/kommer-menighetens-bortrykkelse-for-eller-etter-den-store-trengsel/
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Så her får vi en levende beskrivelse av «Babylon den store» som er beruset av martyrenes blod (en 
nøkkel for å identifisere Babylon). Men vi skal i dette avsnittet konsentrere oss om å fokusere på 
dyret hun rir. Engelen gir oss en forklaring på hvem eller hva dyret er: 
 
Men engelen sa til meg: «Hvorfor undrer du deg? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen 
og med dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn. Dyret du så, det var, men er ikke, og 
det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som 
ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de 
ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme. (Johannes Åpenbaring 17:7-8) 
 
Engelen forklarer i klar tekst at han skal forklare «hemmeligheten med kvinnen og med dyret som 
bærer henne». Så vi trenger ikke å spekulere på dette – svaret er her! I vers 8 blir Antikrist referert til 
som «dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme». Dette verset er veldig viktig å merke 
seg da det står i sterk kontrast til beskrivelsen som vår Herre Jesus Kristus gir om seg selv: 
 
Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige. 
(Johannes Åpenbaring 1:8) 
 
Frasen «han som er og som var og som kommer» er en demonstrasjon på at Jesus Kristus ER evig. 
Han fornedret seg selv frivillig (Hebreerne 2) da Han kom til jorden, født av en kvinne som det ble 
profetert om allerede i 1. Mosebok 3:15 og gjennom hele Det Gamle Testamentet. Og selv om Han 
ofret seg selv på korset, overvant Han døden og stod opp igjen (Apostlenes gjerninger 2:24). Hans 
oppstandne legeme fôr opp til Himmelen hvor Han sitter ved Faderens høyre hånd. Derfor Har Han 
alltid eksistert. 
 
Dyret derimot blir beskrevet som «det som var, men ikke er, og enda skal komme». Dette indikerer 
at han er ikke evig, men gir oss et sterkt ledetråd for å finne hans identitet – han har eksistert i 
fortiden! Han døde, men overvant ikke døden. Han er fortsatt død på den tiden Johannes får dette 
synet. Så hvor er dyret nå? Vers 8 forteller oss at han befinner seg i «avgrunnen». Så hva betyr det? 
Dette gjør at vi må granske teksten.   
 
Ordet «avgrunnen» kommer fra det greske ordet «abyss» eller «abussos». Abyss blir brukt i Bibelen 
for å karakterisere død, grav, ødeleggelse og et fengsel for demoner (Rom. 10:7, Luk. 8:31). I tillegg 
blir ordet brukt i 1.Mosebok 1:2 når den forteller om jordens skapelse. Abyss er oversatt til «deep» i 
den engelske oversettelsen, og til «dypets» i den norske. Ordene «dypet», «avgrunnen» og «abyss» 
viser til det samme – at jorden var uformet, tom, mørk og uorganisert før Gud endret dette. 
Jeremia 4:23-27 gir oss en beskrivelse av jordens tilstand etter Jesu gjenkomst, og han bruker den 
samme beskrivelsen som fra 1.Mosebok 1:2 – at jorden vil være en ødemark. 
 
De kom inn til Gerasener-landet, som ligger rett overfor Galilea. Da han steg i land, kom en mann 
fra byen der imot ham. Han hadde onde ånder i seg. I lengre tid hadde han ikke hatt klær på 
kroppen, og han bodde ikke i hus, men holdt til i gravhulene. Da han fikk se Jesus, satte han i å 
rope, kastet seg ned for ham og skrek høyt: «Hva vil du meg, Jesus, du Sønn av Gud, Den høyeste? 
Jeg ber deg at du ikke må pine meg!» – For Jesus hadde befalt den urene ånden å fare ut av 
mannen. Den hadde lenge hatt ham i sin makt. Ofte hadde de bundet ham med lenker og fotjern 
og holdt vakt over ham, men han hadde sprengt lenkene og var blitt drevet ut i ødemarken av den 
onde ånden. – Jesus spurte ham: «Hva er navnet ditt?» «Legion», svarte han, for det hadde fart 
mange onde ånder inn i ham. Og de ba Jesus om at han ikke måtte befale dem å fare ned i 
avgrunnen. (Lukas 8:26-31) 
 
Så her ser vi en demon som kalte seg for «Legion» tryglet Jesus om å ikke bli sendt til avgrunnen eller 
dypet. Dette er den samme terminologien som avgrunnsbrønnen vi for eksempel leser om i Johannes 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=hebr+2&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=1+mos+3%2c15&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=apg+2%2c24&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=rom+10%2c7&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=luk+8%2c31&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=1+mos+1%2c2&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=jer+4%2c23-27&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+9%2c1&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Åpenbaring 9:1 eller fra Judas 1:6 og 2.Peter 2:4. Dette er et sted for straff og tilbakeholdelse for 
demoniske ånder eller (de som har lovet troskap mot motstanderen). Dette er nåværende tilværelse 
for Antikrist. (Dersom han ikke allerede har begynt sitt bedrag) 
 
For flere bekreftelser på at Antikrist er en person som har levd før forklarer engelen videre: 
 
Her trengs det forstand og visdom. De sju hodene er sju fjell, og på dem sitter kvinnen. De er også 
sju konger. Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han 
bli værende bare en kort stund. Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig 
en av de sju, og det går sin undergang i møte. (Johannes Åpenbaring 9:11) 
 
«Her trengs det forstand og visdom» forteller oss at vi her trenger kunnskap og visdom om de 
tingene som nå skal bli bekreftet. Engelen forklarer at de sju hodene er sju fjell. Rent symbolsk 
representerer de sju konger. Konger er virkelige personer. De er herskere. Mange kristne har på en 
eller annen måte fått forståelsen av at dette betyr sju nasjoner, men Skriften sier ikke det. Den er 
helt tydelig på at det er konger! Det finnes en historisk sekvens for disse kongene. «Fem av dem er 
falt» betyr at da Johannes skrev ned sin åpenbaring var disse døde (de fleste Bibellærere er enige i at 
boken ble skrevet et sted mellom år 65 og 90 e.Kr.). «Én er nå» betyr at én var fortsatt i live på det 
tidspunktet og «én er ennå ikke kommet» betyr at den sjuende kongen ville komme engang etter at 
Åpenbaringsboken ble skrevet.  
 
Men Dyret blir beskrevet som «det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju». Igjen blir det 
bekreftet at Antikrist har levd før! Og at han vil returnere. Han er en av de sju historiske «mystiske 
kongene» og han vil komme tilbake og ende opp i fortapelse. Disse opplysningene burde være til 
betydelig hjelp for oss til skjære ned antall personer som Antikrist kan være. Det er bare sju 
kandidater og seks av dem levde for minst 1900 år siden og bakover i tid. Så hvem kan disse 
«mystiske kongene» være? 
 
 
  

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+9%2c1&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=jud+1%2c6&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=2+pet+2%2c4&type=and&book2=-1&searchtrans=

