Водоравно
1.Град в римската провинция Азия, основан през III в. пр. Христа, в който се
намира една от седемте църкви, описани в книгата Откровение 2 и 3 гл. 8.Едно
от двете следствия от проклинането на земята след грехопадението (Бит. 3:18)
9.Нагорещени въглища без пламък, жарава 10.Част от богослужебното облекло
на дякон в православната църква 12.Кумир 13.Герой от „Одисея” на Омир
14.Електрическа енергия, преминаваща през проводник 15.Старозаветен пророк, наричан Тесвиеца 17.Безотточно солено езеро в Австралия

речник:
Акинак, Ер, Еребус, Илария, Ир,
Орар, Церера
По Бибията на ББД

18.Васански цар, гигант (Вт. 3 гл.) 19.Тибетски вол 20.Стихотворение
на П. Яворов 23.Бащата на Елисавета, Аароновата жена (Изх. 6:23)
25.Модел руски самолети 26.Филистимец, благословен от Бога,
защото е приел Ковчега на Завета в своя дом (II Цар. 6 гл.) 30.Малка
планета, открита през 1801 г. 31.Маса с храна (II Цар. 9:7) 32.Предмет
- цел на някаква дейност 34.Положение на тялото при игра на халки
37.Град в Месопотамия, родно място на Авраам 38.Прозрачен скъпоценен камък със зелен оттенък (Откр. 21:11) 40.Месец от еврейския
календар 41.Блудница от гр. Йерихон, която приема и скрива съгледвачите от Израил 42.Литературен жанр, опит 43.В средните векове –
феодал, зависим от друг феодал 45.Мярка за повърхнина 46.Къс меч
у древните скити и перси 48.Дърво от сем. върбови 49.Столицата на
Армения 51.Първото име на американски вицепрезидент 52.Едно от
съзвездията
Отвесно
1.Книга на д-р Крис Търман (изд. „Нов човек”, 2001 г.) 2.Обет пред
Бога (I Цар. 1:11) 3.Нота 4.Пророк от времето на Соломон (II Лет. 9:29)
5.Един от двамата братя, създали славянската азбука 6.Риба от сем.
кефалови 7.Съдия на Израил (Съд. 10 гл.) 10.Началникът,който отговаря за данъците при цар Давид (II Цар. 20:24) 15.Дейност с цел развлечение 16.Синът на Исаак, наследил благословението 18.Съвременна
международна организация 21.Хищен бозайник от сем. кучета (Съд.
15 гл.) 22.Совски цар, победен от Давид (II Цар. 8:3) 24.Туристическа
дреха 27.Място за престой на локомотиви, трамваи и др. 28.Действащ
вулкан на о. Рос край Антарктида 29.Малоазийска богиня на плодородието 33.Град на западния бряг на Галилейското езеро (Йоан 6:23)
35.Синът на Авраам и Сара 36.Смисълът на Името Иисус, който изразява Неговата мисия 39.Първият български космонавт 40.Третият цар
на независимото царство Юдея (II Лет. 15 гл.) 44.Тревисто растение,
което се използва за храна 47.Домашни животни, нечифтокопитни
бозайници 50.Върховно египетско божество

