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Står Antikrist fram før bortrykkelsen? 
 

 
Da skal den lovløse åpenbare seg,…(2.Tessaloniker 2:8) 

 

 
- Vil Antikrist stå fram før eller etter bortrykkelsen? En studie av 2.Tessaloniker kapittel 2 – 
 
 
2. Tessaloniker kapittel 2 har verdt en kilde til mye debatt, spørsmål og forvirring når det kommer 
til bortrykkelsen av kirken og tidspunktet for den. Mange pastorer, forfattere, lærere og Bibelskole 
studenter siterer fra dette kapittelet som bevis for at bortrykkelsen må finne sted etter at Antikrist 
har stått fram. Dette baserer de på det tredje verset i kapittelet. Men er dette riktig? Denne 
artikkelen vil vise en veldig enkel forståelse av dette, som vil vise at i tråd med timingen som vi har 
utredet i følgende artikler: Herrens dag – Hendelsen som er begynnelsen på jordens undergang, De 
troende vil unnslippe Guds vrede – bibelske framtidsbilder på bortrykkelsen og Den blodrøde 
månen – det bibelske tidspunktet for bortrykkelsen vil bortrykkelsen av kirken helt sikkert finne 
sted før Antikrist dukker opp på den globale scene. 
  
 
 
 
 
 
 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/26/de-troende-vil-unnslippe-guds-vrede-bibelske-framtidsbilder-pa-bortrykkelsen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/26/de-troende-vil-unnslippe-guds-vrede-bibelske-framtidsbilder-pa-bortrykkelsen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/29/den-blodrode-manen-det-bibelske-tidspunktet-for-bortrykkelsen/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/29/den-blodrode-manen-det-bibelske-tidspunktet-for-bortrykkelsen/
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Bibelteksten 
 
Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og det at vi skal samles hos ham, ber vi dere, 
søsken: La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av 
påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen villede 
dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens 
sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds 
tempel og utroper seg selv til gud. Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos 
dere? (2.Tessaloniker 2:1-5) 
 
Disse versene tar i sin helhet for seg at apostelen Paulus gir to klare profetiske budskap/tegn: 
Frafallet fra kristen tro hos mange mennesker samtidig med falsk lære i kirkene, og at «fortapelsens 
sønn» skal åpenbares. Dette er en av titlene til Antikrist, den satanisk influerte falske messias, som 
skal herske på jorden i de siste årene før Jesu annet komme. Spørsmålene og debattene som oppstår 
handler om hva slags hendelse som kommer etter disse to tegnene? Hva er det Paulus snakker om? 
Sier han at bortrykkelsen ikke vil hende før det store frafallet og åpenbaringen av Antikrist? Vil kirken 
være tilstede og se at Antikrist kommer til makten før bortrykkelsen? Eller finnes det en helt annen 
mening bak disse ordene? La oss undersøke Skriften i litt mer detalj. 
 

Konteksten til 2.Tessaloniker 
 

 
Det er viktig å forstå konteksten til 2.Tessaloniker 

 

Det er alltid viktig å forstå konteksten når man skal studere en Bibeltekst. Paulus skrev veldig mye om 
endetiden. I det første brevet som Paulus skrev til menigheten i Tessaloniki forklarer han 
bortrykkelsen, endetidens samling av kirken, der både levende og døde skal møte Herren Jesus 
Kristus i skyene, og bli tatt med i trygghet før Den store trengsel setter inn: 
 
For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet 
inn, sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir 
igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når 
befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra 
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himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli 
rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med 
Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene! (1.Tessaloniker 4:14-18) 
 
Han tar også for seg Herrens dag, da Gud i endetiden utøser sin vrede over den ikketroende verden: 
 
Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere, søsken. For dere vet godt at Herrens dag 
kommer som en tyv om natten. Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig 
undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe 
unna. Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv. For 
dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss ikke sove som 
de andre, men være våkne og edru! (1.Tessaloniker 5:1-6) 
 
Herrens dag er en serie med dommer, som blir beskrevet i Åpenbaringsboken. Denne perioden er 
også kjent fra Bibelen som Den store trengsel. I 1.Tessaloniker kapittel 5 forsikrer Paulus kirken om at 
de ikke vil bli overrasket, slik den ikketroende verden vil bli, av Herrens dag. Han avslutter dette 
avsnittet på følgende måte: 
 
For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde 
for oss for at vi skal leve sammen med ham enten vi våker eller sover. Derfor må dere oppmuntre 
og oppbygge hverandre, som dere også gjør. (1.Tessaloniker 5:9-11) 
 
«Vreden» som det refereres til i vers 9 er ikke bare en referanse til ildsjøens vrede. Det er en 
forsikring for at kristne ikke vil oppleve Guds vrede under Herrens dag, men vil unnfly dette, i troen 
på Jesus Kristus, under bortrykkelsen som Paulus har beskrevet i kapittelet før. Så kapittel 4 og 5 
passer perfekt sammen: det vil bli en samling av troende som på en overnaturlig måte skal møte 
Jesus i luften og bli tatt med til Himmelen, som beskrevet i kapittel 4. Etter dette slår Herrens dag til, 
der de ikketroende vil bli sjokkert, straffet og overgitt til Guds vrede (beskrevet i kapittel 5). Men 
dette er ikke noe de troende i Kristus trenger å bekymre seg over, «for Gud har ikke bestemt oss til 
vrede». Dette er grunnen til at Paulus vil at vi skal trøste og oppmuntre hverandre med denne 
kunnskapen, når vi deler den med hverandre. Dette er gode nyheter! Det er fortsatt gode nyheter for 
kristne i dag! 
 

Falsk informasjon invaderer kirken 
 
Da det andre brevet til Tessaloniki ble skrevet, hadde falsk lære fått innpass i kirken. Om det var 
ukorrekte tolkninger eller falske profetier, falske brev som var sent i Paulus sitt navn eller lignende 
som var årsaken er noe uklart, men noe hadde forstyrret og uroet kirken i deres tro. Og det var deres 
skjebne i endetiden som skapte uro. De hadde fått inntrykk av at den forfølgelsen de nå led, at de nå 
opplevde Guds vrede og nå var midt i Den store trengsel. Paulus bruker 2.Tessalonikerbrev til å 
forklare dem at dette ikke var tilfellet. Det er viktig å forstå bakgrunnen til kapittel 2. Med denne 
forståelsen kan vi nå utforske spørsmålene som versene gir oss. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/


Bibelen, Guds Ord – veien til frelse og evig liv 
-full av historikk, spenning, mystikk, profetier, visdom, trøst og sannhet 

 

4 
 

 
La oss granske Skriften 
 

 

 
2.Tessaloniker gir oss to viktige endetidstegn. 

 

Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og det at vi skal samles hos ham. (2.Tessaloniker 2:1) 
 
Dette verset beskriver to forskjellige hendelser: Jesu annet komme til jord (vår Herre Jesu Kristi 
komme), som vil skje i Åpenbaringsboken 19 og bortrykkelsen (det at vi skal samles hos ham), som 
vil skje ved åpningen av det sjette seglet i Åpenbaringsboken 6. Beskrivelsen av de to hendelsene er i 
samsvar med den dobbeltheten som "Kristi komme" er beskrevet med i de profetiske Skriftene. Han 
kommer i skyene ved bortrykkelsen og møter sin brud, kirken, og tar henne med til Himmelen. 
Senere returnerer Han til jorden på en hvit hest, sammen med sine engler og den bortrykte kirken, 
for Harmageddonslaget. Dette er Jesu annet komme. Denne dobbeltheten blir støttet av flere 
skriftsteder: 
 
Verden befinner seg i to forskjellige forfatninger  
 
Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen 
spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte 
ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Da 
skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. To kvinner skal male sammen på 
kvernen; én blir tatt med, én blir igjen. Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre 
kommer. (Matteus 24:37-42) 
 
For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til 
nå, og som det heller aldri skal bli. (Matteus 24:21) 
 
To forskjellige tilnærminger av Kristus til jorden 
 
For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned 
fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli 
rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med 
Herren for alltid. (1.Tessaloniker 4:16-17) 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+19&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+6&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, 
for han dømmer og kjemper rettferdig…… Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger 
ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal 
styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme…… 
De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av 
kjøttet deres. (Johannes Åpenbaring 19:11 og 14-15 og 21) 
 
To forskjellige scenarier om forutsigbarheten av Jesu gjenkomst 
 
Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare 
Faderen. (Matteus 24:36) 
 
Fra den tid da det daglige offeret blir avskaffet og det motbydelige som ødelegger, blir stilt opp, 
skal det gå 1290 dager. (Daniel 12:11) 
 
To veldig forskjellige beskrivelser om Hans gjenkomst 
 
«Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå 
naken og vise sin skam.» (Johannes Åpenbaring 16:15) 
 
Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom 
der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når 
Menneskesønnen kommer. (Matteus 24:26-27) 
 

Kristi dag 
 

 
For å være sikker på at man ikke hopper over noen nøkkelfraser i Skriften, trengs det nøye Bibelstudier. 

 

Når vi nå går videre i studien kommer vi til noen viktige vers for å forstå tidspunktet for når 
«fortapelsens sønn» eller Antikrist skal stå fram: 
 
La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander 
eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen villede dere på 
noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens 
sønn. (2.Tessaloniker 2:2-3) 
 
Det er i det andre verset at forvirringen oppstår. Så la oss også ta med hva Bibelen Guds Ord (King 
James) sier: 
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Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi gjenkomst, søsken, og vår samling med Ham, ber vi dere om 
ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli oppskaket, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller 
ved brev, som om det kom fra oss, som om Kristi dag allerede var kommet. La ingen forføre dere på 
noen måte! For den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er 
blitt åpenbart, fortapelsens sønn. (2.Tessaloniker 2:2-3 King James) 
 
Mange artikler og Bibelkommentarer hopper over frasen «som om Kristi dag allerede var kommet» 
og går rett til de to tegnene som bli gitt i vers 3 (frafallet i kirken og åpenbaringen av Antikrist). 
Denne fasen må vi ikke overse. Når Paulus gir oss disse tegnene i vers 3 nevner ham dem med 
respekt for «Kristi dag». «Kristi dag» er en terminologi for Jesu annet komme til jorden, som vi får 
beskrevet i Johannes Åpenbaring 19. Til og med i det første kapittelet i 2.Tessaloniker beskriver 
Paulus Jesu annet komme som «den dagen». Det snakkes ikke her om «Herrens dag» som bryter ut 
like etter bortrykkelsen, nei det tales her om «Kristi dag» som er Jesu annet komme. Norsk 
Studiebibel henviser til at Textus Receptus, «den overleverte tekst» (Utgave av den greske 
grunnteksten til Det Nye Testamentet), også oversetter dette til «Kristi dag».  
 
…og dere som møter trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik blir det når Herren Jesus 
åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler i flammende ild og straffer dem som 
ikke kjenner Gud, og dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Straffen deres blir en 
evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, den dagen han kommer for 
å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror. Og dere har trodd det vitnesbyrdet vi ga 
dere. (2.Tessaloniker 1:7-10)  
 
Jesus returnerer til jorden for å ta et oppgjør med Antikrist og den ikketroende verden ved 
Harmageddon. Dette avsnittet referer tydelig til Jesu annet komme. Vi ser også at den spesifikke 
terminologien «Kristi dag» blir brukt av apostelen Paulus ved flere andre anledninger: 
 
Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at 
dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds 
frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. (Filipperne 1:9-11) 
 
Paulus formaning i dette avsnittet er at de kristne i denne kirken forblir i Kristus, inntil Jesu annet 
komme, som er slutten på denne verden (Jesu Kristi kongedømme vil da begynne). Så konteksten i 
frasen «Kristi dag» refererer til Jesu annet komme. 
 
Det finnes de som argumenterer med at Kristi dag og Herrens dag er samme hendelse. Men Paulus 
utelater den muligheten i følgende vers: 
 
…når dere holder fast på livets ord, og da skal jeg få den ros på Kristi dag at løpet mitt og strevet 
mitt ikke har vært forgjeves. (Filipperne 2:16) 
 
Bibelen Guds Ord (King James) får poenget bedre frem: 
 
…på den måten at dere holder fram Livets Ord, slik at jeg kan glede meg på Kristi dag over at jeg 
ikke løp forgjeves, eller at jeg arbeidet forgjeves. (Filipperne 2:16 King James) 
 
Når vi skal tolke Bibelen, så har Gud instruert oss til å la Skriften definere Skriften. Selvsagt ville ikke 
Paulus gledet seg på Herrens dag/Den store trengsel i en tid med ødeleggelse og der Guds vrede blir 
utøst over jorden. I stedet skriver han at han vil glede seg ved Jesu annet komme, vel vitende om at 
ved dette tidspunkt, når Jesus vender tilbake til jorden for å etablere sitt kongedømme, vil dette vise 
at alt arbeid som Paulus har lagt ned i Herrens tjeneste, ved å spre evangeliet, ikke har vært 
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forgjeves. Jesu annet komme er den fulle forherligelse av Jesus Kristus og Hans kirke på jorden, for 
alle mennesker å se. Derfor vil dette bli en tid for stor glede og ros.  
 
Så konteksten i avsnittet, og som andre Skriftsteder bekrefter, refererer «Kristi dag» til Jesu annet 
komme. Så når Paulus henvender seg til kirken i Tessaloniki, forteller han dem at de ikke må være 
redde eller bekymret for om Jesu annet komme stod for døren og at de hadde gått glipp av 
bortrykkelsen og befant seg nå midt i Den store trengsel. Av en eller annen grunn har mange tolket at 
«den dagen» som vi leser om i vers 3 betyr bortrykkelsen, og dermed feilaktig lærer: «Så det Paulus 
sier er at bortrykkelsen vil ikke skje før det store frafallet og Antikrist har stått fram.» Men vi ser fort 
med vanlig Skrifttolkning og ut fra konteksten i disse versene at Paulus snakker om «Kristi dag», som 
vi akkurat har tatt for oss. 
 
Når vi ser på konteksten av dette brevet til kirken i Tessaloniki (denne kirken trodde at de nå 
opplevde Den store trengsel og hadde gått glipp av bortrykkelsen, basert på falsk informasjon), kan vi 
se at Paulus sin korreksjon til kirken gir mening. I korte trekk forteller han kirken at Jesu annet 
komme ikke vil finne sted før det store frafallet fra kristen tro, og åpenbaringen av Antikrist, har 
funnet sted. Disse to tegnene skulle være bevis for kirken i Tessaloniki at de ikke opplevde Den store 
trengsel nå. Dette er en korreksjon til denne kirkens oppfatning av tiden de levde i, som Paulus 
forsøker å få dem til å forstå. For å vise konteksten til dette Bibelavsnittet, skriver Bibellærer 
Jonathan Gill følgende: 
 
I dette kapittelet tar apostelen et oppgjør mot en oppfatning, som om Jesu annet komme stod for 
døren; erklærer at, før dette skjer, at det må komme et stort frafall, Antikrist åpenbares; trøster de 
kristne mot deres frykt for å være en del av dette frafallet; formaner dem til å holde fast på troen, 
og avslutter avsnittet med bønn for dem.» (kilde) 
 

Det kristne perspektivet 
 
Dersom det var meningen at bortrykkelsen skulle finne sted etter Den store trengsel, hvorfor ville da 
kirken i Tessaloniki være så bekymret? Burde de ikke heller være oppspilte over å vite at de bare var 
få år unna bortrykkelsen, Jesu annet komme og Tusenårsriket? Kristne, særlig i det første århundret 
e.Kr. ventet med iver på Jesu annet komme og Hans jordiske kongedømme. Dersom dette bare var få 
år unna, burde ikke kirken i Tessaloniki uroe seg så mye som de gjorde. Men, siden de feilaktig trodde 
at de var gått glipp av den kristne kirkens bortrykkelse og nå ville oppleve Guds vrede over den 
ikketroende verden, var Paulus nå nødt til å forsikre dem med to klare profetiske tegn, som ville vise 
når Herrens dag var kommet: Det store frafallet fra kristen tro og åpenbarelsen av Antikrist. 
 
Det finnes en utvei fra den massive forfølgelsen og endetidens dommer: bortrykkelsen. Og det er 
derfor Paulus trøster kirken i Tessaloniki ved å informere dem om at de ikke hadde gått glipp av 
bortrykkelsen, da den enda ikke var funnet sted. Dersom deres skjebne var å oppleve hele endetiden 
på jorden, ville Paulus ha bekreftet det og satt mot i dem slik at de var klare for den store nøden de 
nå måtte igjennom. I stedet skriver han for å rettlede dem i deres store misforståelse, og trøste dem 
med at de ikke trengte å være redde for at de skulle oppleve denne trengselstiden: 
 
Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i, enten muntlig eller 
i brev. Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig 
trøst og et rikt håp, må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i ord og gjerning! 
(2.Tessaloniker 2:15-17) 
 

 
 

https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/2-thessalonians-2-introduction.html
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Konklusjon – bortrykkelsen er forløpet til Antikrists åpenbarelse 
 
Forhåpentligvis vil denne artikkelen tydeliggjøre den usikkerheten som versene i 2.Tessaloniker har 
vært gjenstand for, og som har ført til mange misoppfatninger i dagens profetiske studier. Når man 
har fått taket på konteksten i 2.Tessaloniker 2 bekrefter dette, i all sin tydelighet, at kirkens 
bortrykkelse vil finne sted før Antikrist står fram som den han er. Og når Paulus snakker om «den 
dagen», refererer han til Jesu annet komme og ikke bortrykkelsen. 


