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KUN DETTE ARKET SENDES TIL RETTING!       Rettet: _________________________________ 

 
    Sendes til:    Deltaker navn:_________________________________________ 
    Sven A. Gustavsen 
    Vestringsvegen 2632  Adresse: ______________________________________________ 
    2657 Svatsum 
     Postnummer/Sted: ______________________________________ 
    Telefon:  612 28 261 
    Mobil:  913 67 439  Telefon: _______________________________________________ 
 
 
1. a) Ser du faren ved å se bort i fra advarselen Jesus gir om å være beredt innen han kommer, for når 

han kommer for å hente sine er det for sent å vende om? b) Hvor mange forskjellige tidsbolker med 
“sjanser til omvendelse” har futurismen “gitt” oss mennesker? c) Er du enig i futurismens syn på 
Antikrist? d) Er du enig i futurismens syn på den siste ukes (nr. 70 i Dan 9) frakoblede plassering? 

 
Svar a) __________ b) ___________ c) ________________ d) ____________________________  

 
2. a) I Daniels 10. kapittel finner vi innledningen til det siste synet som ble gitt til profeten. Hva ble 

sagt med hensyn til denne åpenbaringens troverdighet? b) Hva ble sagt innledningsvis om tidene 
som dette synet varslet? c) I hvilken sinnsstemning var Daniel da han fikk dette synet? d) Hvorfor? 

 
Svar a) ______________________ b) ___________________ c) _________________________ 

d) _____________________________________________________________________________ 

 
3. a) Hvorfor ville ikke de hjemvendte jøder ha noe hjelp av samaritanene når de skulle gjenoppbygge 

templet etter det babylonske fangenskap — Det vil si: Hva var de sannsynligvis redd for? b) Var 
deres frykt ubegrunnet?  

   
Svar a) ________________________________________________________________b) _______ 

 
4. a) Hvordan ble tidsrommet som åpenbaringen i Dan 10 dreier seg om betegnet? b) Når begynte 

egentlig dette tidsavsnitt? c) Hvilket råd er spesielt viktig å ha for øye når vi tar for oss temaet om 
“de siste tider”? Se 1 Kor 10:9.11-12 (NT 208). d) Hvorfor er det så viktig å passe seg så en ikke 
faller i forbindelse med “de siste tiders” begivenheter? Se 1 Tim 4:1 (NT 257).      
 
Svar a) _____________ b) ______________________________ c) _________________________ 

_____________________________ d) ________________________________________________ 

 
5. Tiden etter Jesu himmelfart ble etter hvert preget av frafall. Det var én av grunnene til at denne 

tiden ble så tung. Men den ble også tung av en annen grunn – nemlig fordi reformasjon heller ikke 
er lett. Nevn i korte trekk de reformasjonene som ble iverksatt (omtalt i dette studiet)!  
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


