2.Градът на свещениците, където бяга Давид (I Цар. 22 гл.) 4.Дворец 6.Син на Енох и дядо на Ной, който е
живял 969 години 8.Плодородна област на изток от р. Йордан, която, преди да бъде завладяна от Израил,
е била под властта на цар Ог (Вт. 3 гл.) 9.Племенник на Авраам, който се заселва в Содом, а после
Господ го избавя преди разоряването на града 11.Ръководител на факултет в университет 12.Древен
финикийски град, край който Христос изцелява едно момиче (Марк 7:24-30)14.Съвкупност от природни
явления и форми, резултат от химически процеси в лесноразтворими скали 15.Управител на Самария,
който е един от противниците на Зоровавел по време на възстановяването на Йерусалим (Ездр. 5-6 гл.) 17.Семейство
чифтокопитни преживни бозайници, които са особено ценни за жителите на пустинните области 18.Пророк, предсказал глада
по времето на император Клавдий, по-късно предрекъл и участта на ап. Павел (Деян. 17, 21 гл.) 19.Египетски фараон (ок. 726 г.
пр. Хр.), с когото цар Осия прави договор (IV Цар. 17:4) 22.Вид ястие с месо и зеленчуци 23.Бодлив храст, символ на запустение
(Ис. 55:13) 24.Правнук на Сим и баща на Фалек, от когото произлиза названието евреи (Бит.11 гл.) 26.Мъжка котка 28.Върховно
египетско божество 29.Отделна учебна единица, която обикновено е около един час 31.Титла на етиопски княз 33.В миналото
писалка от тръстика - за плоча 34.Третият цар на независимото царство Юдея, който управлява 41 години (III Цар. 15 гл.) 36.Мярка
за ел. съпротивление 37.Продълговато преходно помещение в жилище 40.Италиански астроном, физик и механик, изобретател
(1564-1642) 41.Стопанинът на един дом 44.Древна гръцка република и главен град на о. Лесбос, където спира корабът на ап. Павел
на път за Рим (Деян. 20:14) 46.Горната разширена част на колона (виж Йер. 52:22) 47.Скитнически племена 48.Син на Рут и Вооз,
дядо на Давид 49.Юдейски цар, син на Йосафат (848-841 г. пр. Хр).

1.Главен град на римската провинция Македония, в който ап. Павел основава църква и пише две Послания към нея
2.Пророкът, който изобличава цар Давид за двойния му грях (II Цар. 12 гл.) 3.Мъжки певчески глас 4.Сухи тропически
ветрове с постоянна посока 5.Думите, които Христос казва на дъщерята на Яир, когато я възкресява (Марк 5:41) 6.Съвременен американски християнски писател („Когато Бог прошепне твойто име”) 7.Градът на Мемфивостей (II Цар. 9:4)
8.Низ от захванати една за друга метални брънки, синджир (вж. Деян. 28:20) 10.Мярка за тежина 11.Името на жена,
повярвала след проповедта на ап. Павел в Атина (Деян. 17:34) 12.Народно сказание в древната скандинавска поезия
13.Клас членестоноги безгръбначни видове, от които Бог използва при напастите над Египет 14.Прегоряла захар, използвана в сладкарството 15.Бащата на Авраам 16.Старозаветна книга, носеща името на Божи угодник, преминал
през тежки изпитания и богато благословен от Бога 20.Сихемско божество (Съд. 9:46) 21.Възпаление на лигавицата
на дебелото черво 23.Един от основните литературни родове 25.Радиоактивен химически елемент, сребристобял метал 26.В хиндуизма - богиня майка, олицетворяваща раждането и смъртта 27.Малкото на кравата 30.Част от каруца
32.Самостоятелно изпълнение на музикално произведение 33.Нос (геогр.) 35.Сладководна шаранова риба 36.Стара
мярка за тегло (мн.ч.) 38.Възвишение, хълм 39.Френски хумористичен вестник 40.Анимационен филм на Стоян Дуков
42.Преизподня, шеол, 43.Японски театрален жанр 45.Произведение на А. Мицкевич.

