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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) To år etter Daniel fikk sitt syn om villdyrene gjengitt i bokens 7. kapittel, fikk han et nytt syn der 

han fikk se to “husdyr.” Det første var en vær. Hvem symboliserte den.? b) Kom det som en 
overraskelse på Daniel at medo-perserne overtok makten etter Babylon? c) Hvordan ble det 
illustrert i synet at Medo-Persia kom til å briske seg mot andre makter? d) Hvem ble symbolisert 
ved bukken?  

 
Svar a) __________________________ b)_________ c) _________________________________ 

__________________________________________________ d) ___________________________ 

 
2. a) Hvem ble symbolisert ved det fremtredende hornet i pannen på bukken? b) Hva skjedde med 

dette hornet – og når i dens karriere skulle det skje? c) Etter at hornet ble brukket av vokste det opp 
4 andre horn i stedet. Hva betydde denne utviklingen? d) Ble denne forutsigelsen også oppfylt?  

 
Svar a) ___________________________ b) ___________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________ d) ________ 

 
3. a) Etter delingen av Hellas mellom Alexanders fire generaler, ble Daniels oppmerksomhet rettet 

mot en av de fire himmelretningene. Hva fikk han øye på der? b) Det nye hornet som Daniel så, 
skulle få stor makt og gjøre mye skade. Men skulle dette skje ved egen kraft? c) Første ledd av det 
nye hornet var i all sannsynlighet Romerriket. Hvem fikk Romerriket sin hjelp fra? d) Hvem skulle 
det nye hornet yppe seg mot? e) På hvilken måte gikk denne delen av profetien i oppfyllelse? 

   
Svar a) ____________________ b) _______ c) _____________ d) _________________________ 

e) ______________________________________________________________________________ 

  
4. a) Det er mye som tyder på at “Høvdingen over hæren” som det nye hornet skulle briske seg mot 

også blir kalt Mikael ― både i Dan 12:1 og i Åp 12:7. Hvem tror du det siktes til i disse 
sammenhenger? b) Det ble sagt at det nye hornet skulle gjøre “uhyggelig skade,” ikke minst med 
hensyn til Jerusalem og dets tempel. På hvilken måte passer dette på Romerriket?  

 
Svar a) ______________ b) ________________________________________________________ 

 
5. a) Hvorfor skulle det nye hornet – Romerrikets svikefulle ferd lykkes for ham? Se Dan 8:25 (GT 

997). b) Varslet Jesus sin samtid om den ødeleggelse Romerriket skulle føre over Jerusalem og 
templet der? c) Hva blir sagt om det nye hornets endelige skjebne?  

 
Svar a) ________________________ b) ________ c) ____________________________________ 


