
Fredagsquis 22 mai 2020      Torbjørn Halvorsen 

 

Hei, her er dagens Bibelquiz. Oppgaven er å finne svarene på spørsmålene under. Løsningen 
ligger i den første bokstaven på hvert spørsmål.  
Selve svaret består av1 ord som ser slik ut: 10 bokstaver 
 
Alle kan sende svaret sitt på SMS til 90206554 eller e-post til tormaghal@gmail.com i løpet 
av dagen. Jeg trekker ut en som blir dagens vinner og det gir heder og ære. Vinnere 
kunngjøres neste helg i Adventistinfo. 

 

1. Han er sønn av Gersjom, han fikk en sønn som het Jahat, og et barnebarn som het 
Simma. Hva heter han 5 bokstaver 

 
2. Peter snakker om hva som er de gode egenskapene vi mennesker skal ha. Han 

snakker om det skjulte menneske med sin milde og rolige ånd som er dyrebar for 
Gud. Han nevner også mange ting som påvirker vårt utseende. Hva er det vi ikke skal 
være opptatt av?  4 bokstaver. 

 
3. Det vi skal fram til her er en spesiell dag, den er omtalt mange steder i Bibelen. Den 

skal holdes hellig. Det er avsatt mange dager til arbeid, denne er avsatt til hvile. 
Hvilken dag skal vi fram til, bestemt form 12 bokstaver 

 
4. Gud plantet denne i gammel tid. Der satte han menneske han hadde formet. Hvor 

skal vi nå? 4 bokstaver 
 

5. Og jeg så, og se! – Lammet sto på ????? fjell, og sammen med ham de 144 000 som 
hadde Lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen. Hvilket ord 
mangler her? 5 bokstaver 

 
6. Israelittene inntar Kanaan. De møtte Adoni-Besek ved Besek og kjempet mot ham, 

og de slo kanaaneerne og perisittene.  Adoni-Besek flyktet, men de forfulgte ham og 
straffet ham med å lemleste ham Hva fjernet de?15 bokstaver  

  
7. Jesus er i Getsemane, han er grepet av angst og gru. Hans sjel er tynget til døden av 

sorg. Han kaster seg ned og ber? Med hvilket navn henvender han seg til Gud?4 

bokstaver 

 
8. Rubens stamme fikk land på den andre siden av Jordan ved Jeriko, øst for Jordan, 

Beser, Jahsa, ??????? og Mefaat med beitemarker, hvilket navn mangler her? 7 

bokstaver 
 

9. Asenat fikk to sønner, vi skal fram til den yngste? 6 bokstaver 
 

10. Brødrene til Josef har kommet til Egypt, og Josef har gitt seg til kjenne. Brødrene 
frykter for hevn, men Josef bruker et ord som er veldig godt å høre, vær ikke ? 
hvilket ord? 5 bokstaver Han sier han skal sørge for dem og barna deres. Han trøstet 
dem. 

 


