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1. a) Ikke nok med at de siste tider kom til å bli tunge på grunn av åndelige faktorer. De skulle også 

bli særlig vanskelige for hvilket folk? b) Ble tidene noe særlig lystbetont for jødene – selv etter at 
de hadde sluppet fri fra det babylonske fangenskapet? c) Hvilket rike overtok makten over Israel 
etter at de kom seg fri fra Babylon? d) Hvor mange “holdepunktkonger” ble nevnt i dette nye riket? 

 
Svar a) ____________________ b) ________ c) ____________________________ d) _________  

 
2. a) Den fjerde holdepunktkongen var Xerxes, mannen til dronning Ester. Hvilket stress moment ble 

jødefolket utsatt for mens han regjerte? Se Ester 3:12-13 (GT 537) b) Hvilket rike overtok 
herredømmet over Israel etter Medo-Persia? c) Hvem viste seg å være den mest betydningsfulle 
(første kongen) i dette riket? d) Hvorfor ble ikke hans sønn konge etter ham? 

 
Svar a) ___________________________________________________ b) ___________________ 

c) _____________________________ d) ______________________________________________ 

 
3. a) Hellas ble aldri sterkere enn det var under Alexander den store. Hvem overtok makten etter at 

han plutselig døde ved tinden av sin karriere? b) Ble tilstanden for Israel noe lettere etter at 
Alexander døde? c) Hvilken stormakt overtok styringen over Israel etter fragmenteringen av det 
greske riket? d) Satte jødene pris på å bli styrt av disse nye makthaverne – Var det lett for dem? 

   
Svar a) ________________________b) _______ c) _______________________ d) ___________ 

 
4. a) Når det greske riket ble delt mellom Alexanders fire generaler, var det særlig to av disse som 

gjorde situasjonen særdeles vanskelig for Israel. Den ene av disse blir kalt for “kongen i nord.” 
Hvilket landområde representerte dette? b) Den andre ble kalt “kongen i sør.” Hvilket landområde 
representerte dette? c) Forklar hvorfor de mange gnisninger mellom disse to landene ― i nord og 
sør skapte så store problemer for Israel. d) Hvilken stormakt brøt Israel og folket der i stykker? 
 
Svar a) _____________ b) _____________ c) __________________________________________ 

____________________________________________________________ d) _________________ 

 
5. a) Hvilke konsekvenser skulle den romerske keiser Tiberius’ regjeringstid få for “han som vokter 

pakten” ― hvem tror du denne vokteren var? b) Hva har gjort mest inntrykk på deg i dette studiet? 
 

Svar a) _________________________________________________________ ― _____________ 

b) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


