
DANIELS BOK I FOKUS  ―  SVARARK NR. 2-B 
 
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) Hva hadde Gud vist Nebukadnesar i drømmen? b) Hva var hodet på billedstøtten laget av? c) 

Hvilket metall var bryst og armer laget av? d) Hvilket metall var hoftene laget av? e) Hvilket metall 
var leggene på billedstøtten laget av? f) Hva var føttene sammensatt av? 
 
Svar a) _________________________________________________________________________ 

b) ________________________ c) _______________________ d) _________________________ 

e) _________________________  f)  _____________________ og _________________________ 

 
2. a) Hvilken makt var symbolisert ved hodet av gull? b) Hvilken makt ble symbolisert ved brystet og 

armene av sølv? c) Levde Daniel til å se at Babylon måtte gi tapt for “Sølvriket”? d) Nevn en annen 
profet nevnt i dette studiet som hadde forutsagt Babylons undergang! e) Hva het generalen som 
inntok Babylon 539 f.Kr.? f) Hvilken profet nevnte han ved navn ca. 200 år før han ble født? 

 
Svar a) ___________________________________ b) ___________________________________ 

c) ___________ d) _____________________ e) ___________________ f) ___________________ 

 
3. a) Hvilken stormakt ble representert med hoftene av kobber? b) Hva het den unge mannen som 

sørget for at det 3. riket i rekken hadde slik framgang? c) Hvilken stormakt ble representert ved 
leggene av jern? d) Skulle dette “jernriket” bli slått i krig av en ny femte stormakt?  

 
Svar a) _____________________________________ b) _________________________________ 

c) _______________________________________________________ d) ____________________ 

 
4. a) Hva kalles de makter symbolisert ved føttene av jern og leire? b) Hvilke to ting symboliserte 

kombinasjonen jern og leire mht. styrke og giftermål? c) Har denne symbolikken holdt stikk?  
 

Svar a) _______________________________ b) _____________________________________ og 

   __________________________________________________________________ c) ___________ 

 
5. a) Billedstøtten ble truffet av en stein som ble revet løs. Hva/hvilken begivenhet skulle denne 

steinen representere? b) Hvilken del av billedstøtten ble truffet av steinen? c) Hva skulle 
treffpunktet symbolisere? d) Hva skjedde med hele billedstøtten da steinen traff den? e) Hva skulle 
denne detaljen bety? f) Tror du Gud vil at vi skal grue oss til at han skal opprette sitt evige rike? 

 
Svar a) ____________________________ b) ____________________ c) ____________________ 

d) _________________ e) ________________________________________________ f) _______ 


