
 DANIELS BOK I FOKUS   —  SVARARK NR. 9-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) Hvilket land, folk og by var de “sytti sjuere” (70 x 7 dvs. 490 år) tilmålt? b) Hva skulle skje 

m.h.t. frafall innen denne tidsperioden? c) Hva vil det si å “dekke over misgjerning” som også 
skulle gjøres innen den tilmålte tid? d) På hvilken måte henviste Jesus indirekte til denne profetien? 

 
Svar a) ______________________ b) ____________________ c) _________________________ 

d) _____________________________________________________________________________ 

 
2. a) Nevn en konsekvent innstilling som Gud har sagt han “slett ikke vil tilgi.” b) Hva ble 

konsekvensen av å henrette skyldfrie mennesker i Israel på den tid da Daniel levde? c) Sa Jesus noe 
til sin samtid som minnet dem om at de stod i fare for å oppleve det samme ― av samme grunn?  

 
Svar a) _________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ c) _________ 

 
3. a) Hva ba profeten Jeremia Gud om å gjøre da han så babylonernes herjinger? b) Hva svarte Gud 

da? c) Hva var tegnet på at Gud ikke gikk med på å tilgi folket den gang? d) Daniel fikk beskjed om 
at Jerusalem skulle gjenoppbygges etter det babylonske fangenskap, men fikk han også informasjon 
om at byen og templet skulle ødelegges enda en gang? e) Hvordan viste Jesus kjennskap til dette? 

   
Svar a) _________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________ c) _______________________________________ 

d) _________________ e) __________________________________________________________ 

 
4. a) Hva sa Jesus om forholdet: Jerusalem og fred — og inntil hvilken “tid” skulle denne tilstand 

vare ved? b) Har Jesu forutsigelse vært en overdrivelse så langt? c) Daniel ble opplyst om at 
Messias skulle “ryddes av veien” innen Jerusalem og templet ble ødelagt. På hvilken måte gikk 
denne profetien i oppfyllelse? d) I hvilket år ble Jerusalem og templet ødelagt — og av hvem?    
 
Svar a) __________________________________________________________________b) _____ 

c) ___________________________________________ d) ____________ — _________________ 

 
5. Daniel ble fortalt om “en evig rettferdighet” som skulle introduseres i løpet av “de sytti sjuere” og 

hensikten med dette skulle være: “å besegle syn og profet.”  Hvordan ble dette oppfylt? 
 

Svar: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


