
 Hvornår startede dommen? 

 Nøglen til at forstå dommen er i helligdommen. Den jordiske helligdom er 

 en efterligning af det, der sker i den virkelige - den himmelske. 

 I helligdommen var der en daglig og årlig tjeneste (forsoningsdagen). 

 Forsoningsdagen var dommens dag, hvor helligdommen skulle ___________. 

 Apostlene i Det Nye Testamente beskrev dommens dag i _________________. 
 (Rom 14,10-12; Rom 2,15-16; Apg 17,31) 

 Dommen vil ske ___________ Jesu genkomst, hvor han vil lønne enhver. 
 (Åb 22,12; Matt 16,27) 

 I Dan 7 og 8 ser vi kronologien for begivenhederne op til dommen. 

 3 gange ser vi kronologien i Dan 7: ____________, ________________, ____________. 

 Rige  Daniel 2  Daniel 7  Daniel 8 

 Babylon  Hoved af guld  Løve med ørnevinger  - 

 Medo-Persien  Bryst og arme af sølv  Bjørn med 3 ribben 

 Grækenland  Mave af kobber  Panter - 4 hoveder 

 Rom (hedensk)  Ben af jern  Frygteligt dyr 

 Rom (paveligt)  Fødder - jern + ler  Lille horn 

 -  - 

 Evigt rige  Stenen fra himlen  Jesu genkomst 

 Daniel 8 viser os samme riger og rækkefølge, men med åndeligt fokus. 

 Vædderen er Medo-Persien og Gedebukken repræsentere Grækenland. 

 Det lille horn (Rom) ser vi i to faser: Hedensk og Paveligt. 

 Daniel får at vide, at helligdommen skulle renses efter _______________ 

 aftener og morgener - hvilket svarer til 2300 bogstavelige år.  (Dan 8,14) 

 Daniel 8 ender med, at Daniel _____________________________ synet om de 

 2300 aftener og morgener. Daniel går i bøn til Gud og Gabriel bliver sendt 

 for at give Daniel forståelse af, hvornår helligdommen skulle renses. 

 De 70 uger (490 bogstavelige år) er __________________ fra starten af de 

 2300 år. Dermed har vi starttidspunktet for profetien.  (Dan 9,24) 

 Starttidspunktet, som vi har set tidligere i serien, er altså år 457 f.Kr. 

 Vi kan altså lægge 2300 år til og vi ser, at helligdommen skulle renses / 

 dommen starter i år ____________________. 

 Åb 14,6 siger at ____________________________________________, da han dømmer. 

 Vi lever nu i dommens time,  hvor alt må gøres op mellem  os og Gud. 

 Men Jesus er vores formidler -  tag imod ham og vi  har intet at frygte  ! 


