Водоравно: 1.Название на хляба от Господната трапеза при католиците
7.Един от водачите на бунта срещу Мойсей в пустинята(Числа 16 гл.) 8.Представител на юдейска партия, която е враждебно настроена към римската власт
9.Река в Европа, приток на Дунав 11.Древна държава в Месопотамската равнина
13.Част от каруца 15.Управител на провинция в Персийската империя 16.Древна
столица на Персия(Естир 1гл.) 17.Месец от еврейския календар 18.Държава
в Африка, на територията на която Израил се оформя като народ 21.Герой на
Омир от “Одисея” 22.Важен документ, с който се гарантират основни права
и свободи 24.Американски писател(1908-81) 26.Порода папагали 27.Заник,
времето когато слънцето захожда 28.Сирийски цар (IV Царе 15-37) 31.Човек,
който лобира за определени икономически интереси 32.Голяма долина в Северна
Палестина, известна с плодородието си и своите рози (Пес. 2:1) 34.Първият
човек 36.Шестата буква от еврейската азбука (Пс.119) 37.Малоазийска “богиня”
на плодородието 38.Вид предено ленено платно в Израил (Изх.26:31-36) 41.Американска агенция за космически изследвания 42.Модел мотоциклети 44.Нашата
национална валута 45.Масивна скала в Библията - символ на Божията неизменност 47.Друго име на магьосника Вариисус от Деяния 13 гл. 48.Красиви градински цветя 50.Южен плод

Отвесно: 1.Градът, в който Христос прекарва 30 години преди началото на
служението Си 2.Красива сунамка, която се грижи за Давид в старостта му
(III Царе 1 гл.) 3.Град в Македония, където ап.Павел основава църква 4.Френски вестник, излизащ от 1944г. 5.Войскова единица (мн.ч.) 6.Модел руски
самолети 9.Деветият син на Яков 10.Историческа област на Пиренеите, кралство (905-1512) 12.Граблива птица 14.Група билети или карта за пътуване в
градския транспорт 19.Глава от книгата Псалми 20.Юдейски град, укрепен от
Ровоам (II Летописи 11:10) 23.Титла на етиопски владетел, княз 25.Ледникови
хълмове 29.Братът-близнак на Яков 30.Син на Аарон, който умира, защото
вкарва чужд огън в светилището (Левит 10 гл.) 33.Титла на еврейски учител
35.Вид памучна тъкан, използвана за бродиране 37.Израилски стан в пустинята, където умира Аарон (Втор. 10:6) 39.Кипърско пристанище с голяма
еврейска общност (Деяния 13:5) 40.Вид алкохолна напитка в Израил (Съдии
13:4) 43.Прът, оцветен в черно и бяло на ивици, използван в геодезията
46.Връв, на която се суши тютюн 49.Първенец
Речник: Ав, Ин, Ир, Карнет, Ма, Ози, Орор, рас
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