1.Десетият син на Яков, родоначалник на едно от племената на Израил. 8.Филистимец, живеещ в Юдея, чийто дом е благословен, когато Ковчегът на Завета е оставен
там (II Цар. 6 гл.) 10.Възвишение, хълм 11.Герой на Жул Верн от едноименен роман
12.Древногръцки епически поет (ок. IX в. пр. Хр.), автор на “Илиада” и “Одисея”
14.Вид чанта 15.Сирийски цар (3 Царе 15 гл.) 17.Препарат за почистване на петна
18.Нота 19.Модел руски самолети 21.Окови 24.Отзвук, ек 25.Самарийски пророк,
който убеждава победителите израилтяни да освободят заловените пленници от
Юдея (II Лет. 28 гл.) 27.Дарител на телесен орган 29.Твърдо образувание на главата
на чифтокопитен бозайник 30.Вид зеленчук 32.Президент на Египет от 1958 до 1970
г. 34.Нота 35.Месец от еврейския календар 36.Богат човек от Маон, който отказва
гостоприемство на преследвания Давид (I Цар. 25 гл.) 38.Мъжко чифтокопитно животно 39.Нота 40.Инициалите на бивша световна организация 41.Лирически поет
43.Водачи, вождове 44.Сетивен орган 46.Старозаветен пророк, наричан Тесвиеца
47.Внук на Хам (Бит. 10:13) 49.Везир на персийския цар Асуир, познат от книгата
Естир със своето нечестие 50.Първородният син на Ной 52.Месец от еврейския
календар (Ест. 8:9) 53.Монголски скотовъдец 54.Персийски цар, който през 539
г. пр. Хр. завладява Вавилон, по негово време Даниил „благоденства” (Дан. 6 гл.)
56.Френски хумористичен вестник 57.Галилейски град, в който Христос извършва
първото си чудо (Йоан 2 гл.).

1.Водач на завръщащите се еврейски изгнаници от Вавилон, който поставя основите на храма (Зах. 4 гл.) 2.Син на Гедеон, който избива братята си и се провъзгласява за цар (Съд. 9 гл.) 3.Наш дунавски град 4.Част от тялото (остар.) 5.Влакнодайно растение, от което са се правели дрехите на свещениците в Израил 6.Голям украински град, пристанище на Черно море 7.Скитнически племена, чергари
9.Инициалите на световна олимпийска организация 13.Автомобилно състезание
16.Върховно филистимско божество (I Цар. 5 гл.) 20.Замръзнала вода 22.Голям
остров в Средиземно море, посетен от ап. Павел (Деян. 21:1) 23.Изображение, направено от човешки ръце, - личност или предмет, на които човек се покланя вместо
на Бога 26.Майката на юдейския цар Йотам (IV Цар. 15:33) 28.Процес на горене,
при който се отделят нажежени светещи газове 29.Еврейски учител 31.Област
в Югоизточна Мала Азия, която е свързана със служението на ап. Павел (Деян.
15:23,41) 32.Основателят на халдейската династия във Вавилон (626-605 г. пр. Хр.),
баща на Навуходоносор 33.Мястото на последния стан на израилтяните, преди
да стигнат Синай (Изх. 17 гл.) 37.Цилиндричен метален съд за течности (обикн. за
горива) 41.Норвежки математик (1842-1899) 42.Обвивка на зеницата в окото (мн.
ч.) 43.Родното място на Мемфивостей (2 Царе 9:4) 45.Идоли 48.Безсмислено упорство (тур.) 51.Главен град на областта Ликия, пристанище (Деян. 27 гл.) 54.Модел
руски вертолети 55.Река в Европа, приток на Дунав.

