
 ISRAEL – HVOR GÅR DU?   —  SVARARK NR. 3  
 
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) Hvor fikk alle verdens problemer sitt utspring? b) Hva ville Gud at mennesket ikke skulle ha 

mulighet til etter syndefallet – og hva ble konsekvensen av dette mht. livet? c) Hva skulle til slutt 
skje med kilden til død og synd? d) Hva skulle skje med selve døden som han hadde forårsaket? 

 
Svar a): __________________________ b) ____________________________________________  
 
c) ______________________________________ d) _____________________________________ 

 
2. a) Hvor skulle døden beseires? b) Av hvem skulle døden beseires? c) Hvilken profet opplyste om 

tiden da nøkkelpersonen skulle gjøre dette og mer? d) Ved hvilke midler skulle døden beseires? 
 

Svar a): ________________________  b) ___________________ c) _______________________ 
 
d) _____________________________________________________________________________ 

 
3. a) Hvor lang tid representerte hver “uke” i Daniels profeti om den Salvede – Messias som skulle 

komme og “ryddes av veien” (dvs. dø)? b) Hvor lang tid dreide denne profetien seg totalt om? c) 
Hva skulle utføres mht. byen Jerusalem innen den første perioden? d) Hva skulle skje mht. Messias 
etter utløpet av den første + andre tidsperioden? e) Hvilket år gikk startskuddet til denne profetien? 

 
Svar a): _______ b) _________ c) _____________________ d) _______________ e) __________ 

 
4. a) Ved hvilken anledning ble Jesus salvet som Messias? b) Hvilket år skjedde det? c) stemmer dette 

året med tiden angitt i profetien? d) Hvilket år døde Jesus? e) Stemmer dette året overens med tiden 
angitt midt i den tredje perioden angitt i profetien? f) Hva skjedde samtidig mht. offertjenesten i 
templet da Jesus døde? g) Hva skjedde mht. en pakt for de mange (jøder + ikke jøder)ved Jesu død?  
 
Svar a): ______________________________ b) __________ c) _____ d) __________ e) ______  
 
f) ________________________________________ g) ___________________________________ 

 
5. a) Hvilket år utløp den tredje og siste periode á 7 år av Daniels profeti? b) Hva skulle skje med 

templet og byen Jerusalem i tiden som fulgte etter at Messias hadde blitt ryddet av veien? c) 
Hvilken profet henviste Jesus sine lyttere til etter at han også forutsa templets og Jerusalems 
ødeleggelse? d) Hvilket år ble de ødelagt? e) Hva betyr dette mht til hvem Messias må være hvis 
han skulle stå fram innen Jerusalems ødeleggelse? 
 
Svar a):___________________________________ b) ___________________________________ 
 
c) _________________ d) ____________ e) ___________________________________________ 

 


