
 ISRAEL – HVOR GÅR DU?   —  SVARARK NR. 7  
 
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 skjedde med mange jøder da Jerusalem ble ødelagt i år 70 e.Kr.? b) Hvordan beskrev Jesus 

Jerusalems skjebne inntil folkeslagenes tid er forbi? c) Hvilken begivenhet kommer til å markere at 
folkeslagenes tid definitivt er forbi? d) Er fikentreet alltid et bilde på Israel i Bibelen? e) Hvilket 
rike sa Jesus skulle tas i fra Israels åndelige ledere for så å bli gitt til et folk som bar dets frukter?  

 
Svar a): _________________________________ b) _____________________________________  
 
c) _______________________________  d) ____________ e) _____________________________ 

 
2. a) Tilhører alle israelitter virkelig Israel? b) Er alle Abrahams kjødelige etterkommere Abrahams 

barn i følge Bibelen? c) Er det slik å forstå at den naturlige avstamning gjør mennesker til Guds 
barn? d) Hvilken symbolsk handling er ment fra Guds side å markere at en tilhører Abrahams ætt? 
e) Har jøder noe fortrinn framfor folk fra andre nasjoner og raser i så måte? 

 
Svar a): _________ b) __________ c) __________ d) ________________________ e) _________ 

 
3. a) Det ble gitt mange løfter til Israel. Gjennom hvem skulle de få sin oppfyllelse? b) Har Gud 

forkastet den jødiske rase? c) Hvilke to (2) deler utgjør til sammen “hele Israel”? d) Hva har disse 
to delene til felles som gjør dem likeverdige i Guds øyne?  e) Hvem beskrev Jesaja da han skrev om 
“Den veldige Gud”? f) Hva ble sagt om mengden av Jakobs ætt som skulle vende om til ham? 

 
Svar a): _____________ b) __________c) ____________________________________________  
 
d) _____________________________________________________________________________  
 

  e) _____________________________________ f) ______________________________________ 
 

4. a) Hvilken begivenhet nevnte profeten Esekiel som skulle markere at tiden er kommet da Herren 
skulle føre sitt folk tilbake til sitt land? b) Har denne begivenheten skjedd enda? c) Skjedde dette i 
1948 da staten Israel ble opprettet av FN? d) Er det mulig at Gud har et bedre Israels land i tanke? 
 
Svar a): ___________________________ b) __________ c) ___________ d) ________________ 
 

5. a) Hvor stor verdi har vår tro på Jesus hvis han ikke stod opp fra de døde? b) Hvilken rett hadde 
Jesus hatt til å vekke opp de døde i stor stil dersom han ikke selv hadde stått opp fra de døde?  
c) Hvilket håp har jødene å snakke om hvis ikke Jesus har makt til å la dem stige opp av graven?  
d) Hvem førte Jesus ut av graven? e) Hvilke konsekvenser fikk dette tegnet for Jesus? 
 
Svar a): ________________ b) _________________ c) ______________ d) _________________ 
 
__________________________________ e) ___________________________________________ 


