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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 av 2 ord som ser slik ut: 8 + 5 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. Salomo hadde tolv fogder over hele Israel. De skulle sørge for matforsyningene til 
kongen og hans hoff. Hver sin måned i året skulle de sørge for det. Ben-Abinadab 

hadde hele Dor-høylandet. Hvem var han gift med? 5 bokstaver 

 
2. Jakob var alene tilbake, en mann kom og kjempet med ham helt til det grydde av 

dag. Mannen kunne ikke vinne over ham så han ga Jakob et slag over hofteskålen så 
hoften gikk ut av ledd. Hva hadde han gjort før dette med koner, slavekvinner og 
sønnene sine, hvor gikk de for å komme over elven? 10 bokstaver. 

 
3. Jødene der hadde et ?????? sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med 

all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Hvilket ord mangler? 6 

bokstaver 
 

4. Hva het far til Obed? Vi er i Judas slekt, Obed fikk sønnen Jehu og han fikk sønnen 
Asarja. 5 bokstaver 

 
5. Israel steg opp av Jordan på den tiende dagen i den første måneden. De slo leir ved 

Jerikos østgrense.  Her reiste Josva 12 steiner som de hadde tatt med fra Jordan. Hva 
het stedet de slo leir? 6 bokstaver 

 
6. Josef dro til Betlehem i Judea for å la seg innskrive i manntall. Han reiste fra Nasaret 

og jeg lurer på hvilket landskapsområde dette stedet ligger? 7 bokstaver 
 

7. Ikke så mye som en tråd ????? en sandalrem vil jeg ta av alt som er ditt. Du skal ikke 
kunne si: Jeg har gjort Abram rik.? 5 bokstaver 

 
8. Juda kjøpe seg en kvinne som han trodde var en prostituert, men det viste seg å 

være hans svigerdatter. Han var på vei til et sted for å klippe sauene sine da dette 
skjedde. Hva heter dette stedet? 5 bokstaver 

 
 
 

1. Som reisefølge hadde han Sopatros fra Berøa, sønn av Pyrros, videre Aristarkos og 
???????? fra Tessalonika og Gaius fra Derbe, dessuten Timoteus, og fra Asia Tykikos 
og Trofimos Hvilket ord mangler? 8 bokstaver 

 
2. Satan møter Eva i Edens hage. Han forteller at det treet de står ved har spesielle 

egenskaper. Hva var det han påsto skulle skje når de spiste? Det var noe med at 
deres øyne skal åpnes og de skal bli som Gud og kjenne godt og ondt.  Det er et er et 
lite ord? 3 bokstaver 
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3. Profeten er i Sarepta, der møtte han en enke som gikk og sanket ved. Han ba henne 

om litt vann og et lite stykke brød. Han fikk til svar at hun hadde bare en håndfull 
mel og litt olje og det skulle hun lage til sønnen sin og så skulle de legge seg ned for å 
dø. Hvilken profet skal vi fram til (2011 oversettelse) 4 bokstaver 
 

4. Hva gjorde Gud da han ikke fant Adam og Eva, da de gjemte seg i hagen? 5 bokstaver 
 

5. Og Herren kjente den behagelige??????. Da sa Herren i sitt hjerte: «Jeg vil aldri mer 
forbanne jorden for menneskets skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra 
ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort. Hvilket ord 
mangler? 6 bokstaver  


