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Hvem er apokalypsens fire ryttere? 
 

 
Hvem er de fire rytterne? Bibelen gir oss svaret. 

 

 
I Åpenbaringsboken kapittel 6 blir Johannes vitne til at Jesus Kristus åpner en bok/bokrull med sju 
segl. Når de fire første seglene blir åpnet, utløser hvert av dem en rytter på en farget hest, som blir 
sendt til jorden for en helt spesifikt hensikt. Disse er blitt kjent som «Apokalypsens fire ryttere». 
Det har vært mye debatt om hvem disse fire rytterne er. Denne artikkelen vil vise, ved å la Bibelen 
tolke seg selv, at disse rytterne er åndelige krefter, som har vært på jorden siden første dag av 
kirkens tidsalder, og som vil virke her fram til kirkens bortrykkelse og til starten på Den store 
trengsel/Herrens dag. 
  

Åpningen av seglene 
 

 
Bokrullens sju segl, som Jesus åpner, tar for seg hele kirkens historie.  

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
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Og jeg så Lammet bryte det første av de sju seglene, og jeg hørte en av de fire skapningene rope 
med røst som et tordenbrak: «Kom!» (Johannes Åpenbaring 6:1) 
 
For å virkelig å forstå konteksten når boken med de sju segl blir åpnet, må vi gå tilbake til 
Åpenbaringsboken kapittel 5, hvor boken først blir gitt. Apostelen Johannes ble tatt med opp til 
Himmelen og gitt tillatelse til å se rommet der Guds Himmelske trone står. En detaljert beskrivelse av 
dette rommet blir gitt i kapittel 4. Johannes står foran Den Allmektige Gud. I kapittel 5 får vi se den 
forseglede boken: 
 
Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni 
og utenpå den, og den var forseglet med sju segl. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy 
røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene?» Men verken i himmelen eller på jorden 
eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen 
var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For 
løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.» 
 
Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og 
det så ut som lammet var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som 
er sendt ut over hele jorden. Lammet kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til ham som 
satt på tronen. (Johannes Åpenbaring 5:1-7)  
 
I dette avsnittet blir bokrullen med de sju segl holdt av Herren, men ingen ble funnet verdige til å 
åpne seglene. Vers 3 sier at ingen var funnet verdige «verken i himmelen eller på jorden eller under 
jorden». Jesus var verdig til å åpne boken, så hvorfor sier vers 3 dette? Det er fordi Johannes får se 
dette utspille seg rett før oppstandelsen og Kristi himmelfart. Johannes ser det, som for ham vil være 
å gå tilbake i tid. Dette er viktig å forstå. I Åpenbaringsboken 1:19 blir Johannes instruert av Jesus til 
å: «Skriv derfor ned det du har sett, det som er nå, og det som skal komme heretter.» Dette er en 
referanse til fortid, nåtid og framtid. Så når Johannes nå ser dette rommet der Guds trone står, ser 
han Jesus stige inn i Himmelen etter Hans oppstandelse, etter å ha overvunnet døden og vunnet 
frelse for alle som tror på Ham.  
 
Dersom dette var tiår etter oppstandelsen og Kristi himmelfart, hvorfor ville da engelen si at «ingen» 
var funnet verdige til å åpne selene til boken? Jesu soning og seier på korset gjorde Ham til den 
eneste verdige. Og Johannes blir vitne til det øyeblikket der Jesus vender tilbake til Himmelen. Han 
hadde utført oppdraget på jorden. Engelen som snakker til Johannes bekrefter dette: «Gråt ikke! For 
løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.» Det er 
udiskutabelt å hevde noe annet enn at dette er Jesus Kristus. Hans seier gjorde Ham verdig til å åpne 
boken. 
 
Det er denne forfatterens påstand at boken med de sju segl er den samme som profeten Daniel blir 
instruert til å forsegle, og som ikke skulle åpnes før endetiden: 
 
Han svarte: «Gå bort, Daniel, for ordene skal holdes skjult og være forseglet inntil endetiden…..Og 
du, gå endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»  
(Daniel 12:9 og 13) 
 
Nå når vi har tidspunktet og konteksten på plass, er det klart for å undersøke seglene nærmere. 
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Rytterne – åndelige krefter for Gud 
 

 
Profeten Sakarja skaffer tilveie den bibelske forklaringen på de «åndelige hestene». 

 

Og jeg så Lammet bryte det første av de sju seglene, og jeg hørte en av de fire skapningene rope 
med røst som et tordenbrak: «Kom!» Og jeg så, og se! – en hvit hest. Og han som satt på den, 
hadde en bue. Han fikk en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire.  
(Johannes Åpenbaring 6:1-2) 
 
Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd.  
(2.Peter 1:20) 
 
Bibelen instruerer oss til å la Skriften tolke Skriften. 1.Korinter 2:12-13 forteller oss: «Vi har ikke fått 
verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om 
dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. 
Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til.» Dette er utrolig viktig – Den Hellige Ånd lærer 
oss at vi må sammenligne Skriften (som er åndelig) med Skriften. Så når vi analysere et avsnitt som er 
profetisk, må det finnes et annet avsnitt i Skriften som kan bekrefte det som er skrevet. Når det 
gjelder de fargede hestene og deres ryttere, finner vi en bekreftelse hos profeten Sakarja i kapittel 6: 
 
Igjen løftet jeg øynene. Jeg så, og se! – fire vogner dro ut mellom to fjell, fjellene var av 
bronse. Foran den første vognen var det røde hester, foran den andre vognen svarte hester. Foran 
den tredje vognen var det hvite hester, foran den fjerde vognen flekkete, sterke hester. Jeg tok til 
orde og spurte engelen som talte med meg: «Hva er dette, herre?» Engelen svarte: «Dette er 
himmelens fire vinder, som farer ut etter at de har trådt fram for ham som er herre over hele 
jorden. (Sakarja 6:1-5) 
 
Igjennom hele boken beskriver Sakarja skapninger og vesener fra åndsriket. I kapittel 6 konverserer 
han med en engel. Og ut mellom to fjell av bronse dukket det fram fire vogner som ble trukket av 
hester. Som det ofte er når en profet støter på åndevesener, eller får et syn som er forvirrende, så 
frambringer Gud i sin nåde en engel som kan forklare det for oss. Vognene og deres hester er ånder 
som står foran Gud. De er åndevesener som manifesterer seg som vogner og hester når de kommer 
til jorden. Og deres utseende stemmer overens med fargene på hestene som dukker opp ved 
åpningen av de fire første seglene i Åpenbaringsboken. (De flekkete hestene er i King James beskrevet 
slik: «og for den fjerde vognen skimlete hester». Synonymer til skimlete er bl.a. lysplettet, muggen. 
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Septuaginta kaller dem for «askefarget». Så dette passer godt med beskrivelsen av den fjerde hesten i 
Åpenbaringsboken 6: Og jeg så, og se! – en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket 
fulgte med ham.) 
 
I det første kapittelet i Sakarja ser profeten fargede hester og han spør hvem de er, og mottar en 
lignende bekreftelse: 
 
I natt så jeg, og se! – en mann satt på en rød hest. Den sto mellom myrtebuskene i kløften. Bak 
ham var det røde, rødbrune og hvite hester. Da sa jeg: «Hva er dette, herre?» Engelen som talte 
med meg, svarte: «Jeg skal vise deg hva dette er.» Mannen som sto mellom myrtene, tok til orde 
og sa: «Dette er de som Herren har sendt for at de skal dra omkring på jorden.» De svarte Herrens 
engel som sto mellom myrtene: «Vi har dratt omkring på jorden, og se, hele jorden ligger i ro.» 
(Sakarja 1:8-11) 
 
Konsistensen av ordene i Bibelen er aldri en tilfeldighet. Disse fire forskjellige fargede hestene i 
Sakarja 1 er de samme typer av åndevesener som blir sluppet løs ved åpningen av de fire første 
seglene i Åpenbaringsboken 6, som er bedre kjent som apokalypsens fire ryttere. Det er slik Bibelens 
profetier skal bli tolket og bekreftet, ved å la Skriften forklare Skriften. Ingen andre steder i Bibelen 
finner vi åndevesener i form av hester. Dette gjør det klart at disse åndevesenene utfører forskjellige 
oppgaver for Herren på jorden. 
 

Er rytteren på den hvite hesten i Åpenbaringsboken 6 Antikrist? 
 

 
Er den første rytteren på den hvite hesten Antikrist? 

 

Og jeg så Lammet bryte det første av de sju seglene, og jeg hørte en av de fire skapningene rope 
med røst som et tordenbrak: «Kom!» Og jeg så, og se! – en hvit hest. Og han som satt på den, 
hadde en bue. Han fikk en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire.  
(Johannes Åpenbaring 6:1-2)  
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Med bekreftelse fra Det Gamle Testamentet om hvem og hva disse vesenene er, blir dette 
spørsmålet ganske enkelt å svare på. Mange bortrykkelsemodeller, inkludert «før-
trengselstidsmodellen» identifiserer rytteren på den hvite hesten, som blir sluppet løs ved åpningen 
av det første seglet, som Antikrist. De vanligste argumentene er at han har en bue uten pil (som 
indikerer at han kommer i fred) og at han rir en hvit hest, og er sent ut for å seire. Denne forståelsen 
feiler på grunn av flere årsaker: 
 
Bibelen sier aldri at dette er Antikrist. Ingen steder i Skriften er dette bekreftet eller antydet. Antikrist 
blir i Åpenbaringsboken 13 beskrevet som en mann. I Sakarja 1 og 6 blir vi fortalt at dette er 
åndevesener. 
 
Antikrist kommer fra avgrunnen. I Åpenbaringsboken blir vi fortalt to ganger at dyrets ånd som 
Antikrist vil være fylt med, kommer fra avgrunnen, dypet, «abussos». Åpenbaringsboken 11 gir 
denne beskrivelsen i forbindelse med mordet på de to vitnene: 
 
Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager….Men når de har 
fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over 
dem og drepe dem. (Johannes Åpenbaring 11:3 og 7) 
 
Åpenbaringsboken 17 gir oss enda en bekreftelse: 
 
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 17:8) 
 
Når vi leser i skriften så ser vi at Antikrist aldri er i Himmelen. Det er tydelig at han nå, eller i alle fall 
hans ånd befinner seg i avgrunnen. Så derfor er en tolkning om at han kommer til jorden fra 
Himmelen en motsigelse av Bibelen. Så det er gode grunner, utfra det vi finner i Skriften, å avvise 
tolkningen om at den første rytteren på den hvite hesten er Antikrist. 
 
Jesus sine profetier i Matteus 24 stemmer overens med seglene i Åpenbaringsboken 6: 
 
Religiøst bedrag/forførelse 
 
Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og 
si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange….Mange falske profeter skal stå fram og føre mange 
vill….For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om 
mulig å føre selv de utvalgte vill. (Matteus 24:4-5 og 11 og 24) 
 
Og jeg så Lammet bryte det første av de sju seglene, og jeg hørte en av de fire skapningene rope 
med røst som et tordenbrak: «Kom!» Og jeg så, og se! – en hvit hest. Og han som satt på den, 
hadde en bue. Han fikk en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire. (Johannes Åpenbaring 
6:1-2) 
 
Krig 
 
Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For 
dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det 
skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. (Matteus 24:6-7) 
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Da Lammet brøt det andre seglet, hørte jeg den andre skapningen rope: «Kom!» Og det kom fram 
en annen hest som var flammende rød. Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra 
jorden, så folk skulle slakte hverandre ned. Og det ble gitt ham et stort sverd.  
(Johannes Åpenbaring 6:3-4) 
 
Hungersnød 
 
Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange 
steder. (Matteus 24:7) 
 
Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – 
en svart hest. Og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden. Og jeg hørte noe som lignet en 
stemme inne blant de fire skapningene: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en 
daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.» (Johannes Åpenbaring 6:5-6) 
 
Pest 
 
For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og 
jordskjelv på forskjellige steder. (Matteus 24:7 King James) (Ifølge Norsk Studiebibel inneholder den 
greske utgaven ‘Textus Receptus’ av grunnteksten ordene «hungersnød, pest og jordskjelv) 
 
Da Lammet brøt det fjerde seglet, hørte jeg den fjerde skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – 
en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over 
fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr. 
(Johannes Åpenbaring 6:7-8) 
 
Matteus 24 er gir oss flere godt beskrevne profetier, gitt av Jesus Kristus til sine disipler. Det er et 
parallelt avsnitt til Johannes Åpenbaring 6. Herren Jesus Kristus beskriver de fire rytterne. I samme 
rekkefølge som de er listet opp i Åpenbaringsboken 6, beskriver Jesus de fire første seglene for 
disiplene. Ved det første seglet er den første rytteren en ånd av falske messiaser og religiøst bedrag. 
Jesus bekrefter det samme i Markus 13 og i Lukas 21, som også inneholder endetidsprofetier: 
 
Mange skal komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg!’ Og de skal villede mange. Når dere hører om 
kriger og det går rykter om krig, så la dere ikke skremme! Dette må skje, men ennå er ikke enden 
kommet. (Markus 13:6-7) 
 
Han svarte: «Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg! 
Tiden er kommet!’ Men følg dem ikke. Når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme! 
For først må dette skje, men enden kommer ikke med en gang.» (Lukas 21:8-9) 
 
I alle de tre stedene identifiserer Jesus den første og andre rytteren i deres riktige rekkefølge. 
Identiteten til den første rytteren er tydelig: Flere falske messiaser vil forføre mange av menneskene 
på jorden (det faktum at det vil være mange falske messiaser er enda en god grunn at tolkningen om 
at dette er Antikrist feiler. Antikrist er bare én.) Hva man også bør legge merke til når den første 
rytteren blir sluppet løs, er at dette ikke skjer i endetiden. Endetiden har ikke startet på dette 
tidspunktet. Dette harmoniserer også med Åpenbaringsboken kapittel 5 og 6, da Johannes ser at 
Jesus får boken rett etter at Han har stått opp fra det døde og Hans himmelfart. Boken blir åpnet rett 
etter at Jesus satte seg på tronen, ca. 2000 år siden. Den første hesten er en forførende ånd som 
sprer rundt seg med falsk lære/religion, og som gjør krav på å være Kristus, eller at den kommer i 
Kristi navn, og forfører sine tilhengere. Og sikkert er det, at siden det første århundret e.Kr. har 
mange falske Kristusfigurer og trossystemer vokst fram i samfunnet, særlig den lange linjen med 
paver fra den katolske kirken. Disse mennene bruker tittelen «vikar for Kristus» som betyr: 

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/06/29/den-katolske-kirkes-morke-hemmeligheter/
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/06/29/den-katolske-kirkes-morke-hemmeligheter/
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«En tittel på paven som indikerer hans overlegenhet og universelle forrang, hans ære og autoritet 
over Kristi kirke.» -The Original Catholic Encyclopedia, 1918 (kilde) 
 
Den romersk katolske kirken, et religiøst bedrageri med mange ubibelske handlinger og 
læresetninger, har vært hovedsete for over tusen år med falsk lære der man har tilbedt menn som 
hevder tittelen «erstatning for Kristus» og er i førersetet for hele kirken på jorda. Dette er bare ett 
eksempel på falske Kristuser, blant mange, som Jesus profeterte.  
 
Apostelen Johannes, den av de tolv disiplene som levde lengst, skrev om den samme ånd, som herjet 
på den tiden, da han skrev dette brevet: 
 
Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har 
alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid. De kom fra oss, men de var ikke av oss. Hadde 
de vært av oss, ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. Men dere er alle 
salvet av Den hellige og kjenner sannheten. Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner 
sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og hvem er 
løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter 
Faderen og Sønnen. Den som fornekter Sønnen, har ikke fellesskap med Faderen. Den som 
bekjenner Sønnen, har også fellesskap med Faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli 
værende i dere. For dersom det dere har hørt fra begynnelsen, blir i dere, vil også dere bli værende i 
Sønnen og i Faderen. Og dette er det han har lovet oss: det evige liv.  
    Når jeg skriver dette, tenker jeg på dem som fører dere vill. (1.Johannes 2:18-26) 
 
Selv om dette ble skrevet i det første århundret e.Kr. forteller Apostelen Johannes at den falske 
ånden i kristenheten allerede var aktiv i kirken. Denne «trengselen» som kirken skulle oppleve var så 
omfattende og Johannes kalte de tidlige falske forførerne for «antikrister» - framtidsbilder på den 
endelige Antikrist som skal herje under Den store trengsel. Dette tidlige forløpet til Den store 
trengsel blir referert til som «den siste tid», som passer med det engelen fortalte Daniel, at den 
forseglede boken ikke skulle bli åpnet før «endetiden». Johannes formaner leseren til å holde seg til 
det bibelske budskapet, og ikke la seg bli forført av det åndelige bedraget som infiltrerte kirken. Så, 
kort sagt, ved å sammenligne ting som står i Skriften, kan den første rytteren i sannhet bli identifisert 
som en ånd som skaffer tilveie false messiaser og et massivt åndelig bedrag inn i verden. Denne 
åndelige forførelsen er en «trengsel» som kirken har og som vil fortsette i kirken helt fram til 
bortrykkelsen. Å hevde at den første rytteren er Antikrist passer ikke inn i endetidens tidslinje (da det 
virker mer logisk at åpenbarelsen av Antikrist setter i gang begivenhetene under Den store trengsel) 
og er ikke korrekt, nei faktisk er det mennesketanker, da dette ikke blir bekrefter noen andre steder i 
Skriften. 
 

Den andre rytteren 
 
Da Lammet brøt det andre seglet, hørte jeg den andre skapningen rope: «Kom!» Og det kom fram 
en annen hest som var flammende rød. Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra 
jorden, så folk skulle slakte hverandre ned. Og det ble gitt ham et stort sverd. (Johannes 
Åpenbaring 6:3-4) 
 
Som vi allerede har sett under vår sammenligning med Jesus egen profeti om endetiden i Matteus 
24, blir den andre rytteren gitt makt til «å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre 
ned.» Sammenlignet med dette seglet sier Jesus: «Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter 
om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden 
kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv 
mange steder.» (Matteus 24:6-7) 

http://oce.catholic.com/index.php?title=Vicar_of_Christ
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Roman%20Catholicism/catholic_heresies-a_list.htm
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Roman%20Catholicism/catholic_heresies-a_list.htm
http://www.trueorthodoxy.org/heretics_roman_catholics_pope_as_christ.shtml
http://www.trueorthodoxy.org/heretics_roman_catholics_pope_as_christ.shtml
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/07/11/den-som-ikke-bekjenner-at-jesus-er-gud-er-av-anden-til-antikrist/
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Den andre rytteren blir gitt makt til å fjerne freden fra jorden. Siden det første århundret e.Kr. har 
jorden opplevd en endeløs krigføring, der vi har sett toppen av ondskap ved ødeleggelsene og det 
uhyggelige blodbadet under de tjuende og tjueførste århundret.  
 
Selv om dette er alarmerende, så sier Skriften at dette ikke er starten på Den store trengsel, men 
heller et forspill som leder fram til Herrens dag: «Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal 
komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg! Tiden er kommet!’ Men følg dem ikke. Når dere hører om krig 
og opprør, så la dere ikke skremme! For først må dette skje, men enden kommer ikke med en 
gang.» (Lukas 21:8-9) Den andre rytteren er en ånd som kommer med krigføring, og plager jorden 
med spill av blod fram til Den store trengsel. 
 

Den tredje rytteren 
 

 
Rytteren ved det tredje seglet bringer hungersnød til en stor del av jorden. 

 

Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – 
en svart hest. Og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden. Og jeg hørte noe som lignet en 
stemme inne blant de fire skapningene: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en 
daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.» (Johannes Åpenbaring 6:5-6) 
 
Den tredje rytteren kommer med hungersnød og sult til jorden. «En liter hvete» var tilsvarende det 
en gjennomsnittlig arbeidsmann ville spise i løpet av en dag, mens en penny eller dinar var 
gjennomsnittlig dagslønn. Så én arbeidsmann kunne skaffe akkurat nok brød for én person. Dersom 
han ikke hadde noe annet å legge til, ville han ikke klare å skaffe nok til å brødfø familien sin. Jesus 
beskriver dette konsist:  
 
«…og det skal være hungersnød…» (Matteus 24:7) 
 
«…og det skal være hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsriene.» (Markus 13:8) 
 
Hungersnød har virkelig rammet mye av jorden i dag. Mange fattige mennesker over hele kloden 
strever med å finne nok mat til å overleve. Denne trengselen har vart i århundrer og vil virkelig ikke 
minske i nærmeste framtid, dessverre. 
 



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

 

9 
 

Den fjerde rytteren 
 
Da Lammet brøt det fjerde seglet, hørte jeg den fjerde skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – 
en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over 
fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville 
dyr. (Johannes Åpenbaring 6:7-8) 
 
Den gulbleke hesten og dens rytter kommer med døden i ulike varianter til fjerdedelen av jorden. 
Denne distinksjonen er viktig – da mange endetidskommentatorer lærer at rytteren bringer død og 
ødeleggelse til hele planeten. I stedet for å drepe en viss mengde mennesker, har denne ånden 
regional myndighet over en bestemt del av planeten, for å påføre døden gjennom vold, sult og 
sykdom. Jesus beskriver denne rytteren som «pest». Sykdommer, slik som kopper, har tatt livet av 
millioner siden århundrene før Kristus kom til jorden. Tyfus, svartedauden og i mer moderne tid, 
malaria og AIDS har drept mange hundre millioner med mennesker. I Afrika har omtrent 25 millioner 
mennesker HIV. Noen nasjoner (f.eks. Liberia og Swaziland) er ca. 25% av befolkningen HIV-positive. 
På samme tid pågår regionale kriger og etnisk rensing, lik den vi var vitne til i Rwanda. Dette dreper 
millioner av mennesker. Vi kan med sikkerhet si at en stor del av verden lider under press og 
ødeleggelse på grunn av denne rytteren. 
 

De fire rytterne som er forløpet til apokalypsen 
 
«...Dette er begynnelsen på fødselsriene.» (Markus 13:8) 
 
Plagene som blir utløst av disse åndene fra Himmelen høres ut som endetidsscenariet, men vi må 
ivareta Skriftens ord og la Skriften tale over eksisterende begreper eller menneskeskapte 
fortolkninger. Når Jesus beskriver disse fire første seglene i åpenbaringsboken, er Han nøye med å 
påminne de troende at disse plagene ikke er endetidens store trengsel. Dette er trengsel som vil pågå 
fram til Den store trengsel/Herrens dag. Disse plagene leder fram til åpningen av det sjette seglet, 
som vi leser om i Åpenbaringsboken 6.  
 
Disse plagene er trengsel som vil pågå gjennom hele kirkens tidsalder. Vår Herre Jesus, kirkens sanne 
hode, forsikrer de troende at disse hendelsene skal tjene som tegn på at endetiden nærmer seg. Vi 
kan med sikkerhet si at vranglære i kirken, pseudo-kristne bevegelser og voldsomt bedrag og kjetteri 
har spredt rundt seg over hele verden. Kriger og rykter om krig, rundt om på kloden, dominerer 
nyhetsbildet og verden har allerede opplevd to verdenskriger. Sykdom og hungersnød har rammet 
ufattelig mange mennesker gjennom tidens løp. Alt dette peker fram mot Guds kommende dom på 
jorden i endetiden. Men, gjenfødte kristne som lever i troen på Jesus, som tror evangeliet, kan ta det 
helt med ro, og søke trøst i, at vi med sikkerhet vet at før Guds vrede kommer, da vil vi bli ført bort 
fra denne jorden ved bortrykkelsen, som skjer ved åpningen av det sjette segl. (Dette kan du lese om 
i artikkelen Den blodrøde månen – det bibelske tidspunktet for bortrykkelsen). Jesus vil komme for 
sin kirke, for å holde oss i forvaring i Himmelen, mens jorden får sin dom, og Han bekrefter dette ved 
å si: «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt 
fri.» (Lukas 21:28) 
 
Dersom du ikke lever i troen på Jesus Kristus (eller er usikker på om du kommer til Himmelen), ikke 
kast bort mer tid. For ca. 2000 år siden profeterte Jesus nøyaktig de tegnene som dominerer vårt 
samfunn. Og dette leder fram mot en ufattelig trengselsperiode. Sørg for at du får et rett forhold 
med Gud, og få dine synder tilgitt, noe du bare kan få ved å leve i troen på Jesus Kristus. Da kan du 
være sikker på at du vil bli reddet bort fra Guds vrede som skal utøses over den ugudelige verden i 
endetiden: «Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal 
hende, og bli stående for Menneskesønnen.» (Lukas 21:36)  

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/29/den-blodrode-manen-det-bibelske-tidspunktet-for-bortrykkelsen/
https://bibelogtro.wordpress.com/hvordan-bli-frelst-og-komme-til-himmelen/
https://bibelogtro.wordpress.com/hvordan-bli-frelst-og-komme-til-himmelen/

