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Antikrists navne og titler (udpluk) 

 Det lille horn (Dan 7:8) 

 En konge med hårdt ansigt, en der forstår sig på 
rænker. (Dan 8:23) 

 En fyrste, der kommer med sin hær (Dan 9:26) 

 Ødelæggeren (Dan 9:27) 

 En kongen der gør, hvad han finder for godt (Dan 

11:36) 

 Den slette hyrde (Zak 11:17) 

 Lovløshedens menneske (2Thess 2:3) 

 Fortabelsens søn (2Thess 2:3) 

 Antikrist (1Joh 2:18) 

 Dyret (Åb 13) 
 

Dyret 
Satanisk magt: 
 …dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. (Åb 

13:2) 

 og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; (Åb 13:4) 

Politisk magt:  
 Hele jorden fulgte dyret med undren (Åb 13:3) 

 det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og 
folkeslag. (Åb 13:7) 

Religiøs magt: 
 … de tilbad dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand, og 

hvem kan gå i krig mod det?« (Åb 13:4) 

 Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, … (Åb 13:8) 

 

Israels nationale blindhed/forhærdelse  
Israel nationale blindhed udtales (Luk 19:41-44) 
Grunden til Israels Nationale blindhed/forhærdelse:  
1) fordi du ikke kendte din besøgelsestid. (Luk 19:44)  
2) hedningerne skal fuldtalligt komme ind (Rom 11:25) 

Længden af Israels Nationale blindhed/forhærdelse:  
1) indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind; så skal hele Israel 

frelses (Rom 11:25-26)  
2) Til de som nation anerkender Jesus som deres messias (Matt 

23:39; Zak 12:10) 

Den enkle Israelit kan stadig komme til tro (2Kor 3:14-16) 
 

Den store trængsel 
Den store trængsels fokus:  
En trængselstid for Jakob. (Jer 30:7)    

Den store trængsels mål:  
At lutrer Israel (Zak 13:8-9; Ez 22:19-22)  
Så de ser Jesus for hvem han er (Zak 12:10)  

Den store trængsel: Israel og kirken:  
Israel skal komme frelst ud af den (Jer 30:7)  
Kirken skal fries fra en kommende vrede (1Thess 1:10)  
Altså ikke rammes af hans vrede (1Thess 5:9)  

Hvornår begynder den store trængsel?: Åb 6:16-17 
 

Egen noter: 


