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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: 9 + 3 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. Apostlene skulle vie all sin tid til forkynnelse av ordet. Det oppsto problemer i 
Korintermenigheten med de gresktalene enkene. Noe måtte gjøres og det ble valgt 
noen menighetstjenere og vi skal fram til en av disse, hva het han? 5 bokstaver 

 
2. «Men hør nå», sa de. «Hvert år holder de en fest for Herren i Sjilo.» Sjilo ligger nord for 

Betel, øst for den landeveien som går opp fra Betel til Sikem, og sør for ??????, Hvor 
skal vi reise nå, det forteller ordet som mangler? 6 bokstaver. 

 
3. Dette er en tragisk historie om Israels forsøk på å innta Ai, de ble jaget på flukt og flere 

ble drept. De hadde inntatt Jeriko, og Josva hadde advart folket om at alt som var i byen 
skulle være bannlyst. Hvis noe ble tatt av folket ville Israels leir bli bannlyst. Men det var 
en av Judas stamme som hadde tatt bannlyst gods. Hva het denne mannen? 4 bokstaver 

 
4.  Paulus hadde et syn om natten i Troas, han så en mann som kalte på ham, ba han 

komme dit han var. Hvor skulle Paulus reise? 9 bokstaver 
 
5. Vi skal fram til en mann fra Sora, fra Dan-slekten. Han kone var barnløs, men møtte en 

engel som fortalte at hun skulle få en sønn. Han måtte ikke drikke vin eller sterk drikk og 
ikke spise noe urent, og det måtte ikke komme rakekniv på hans hode.  Hva het faren til 
denne gutten? 6 bokstaver 

 
6. Så dro vi videre, bort fra våre brødre, Esaus etterkommere, som bor i Se'ir. Vi tok av fra 

veien over Araba-sletten, fra Eilat og Esjon-Geber, og dro i en annen retning, langs veien 
til Moab-ørkenen.  9 Da sa Herren til meg: «Du skal ikke gå til kamp mot moabittene og 
ikke angripe dem. Jeg vil ikke gi deg noe av deres land, for jeg har gitt Lots 
etterkommere Ar til eiendom.» Hvilket tallrikt og høyvokst folk bodde før i tiden der? 8 

bokstaver  
  
7. En av Stefanus medarbeidere som menighetstjener i den første menighet. Han har et 

navn på 7 bokstaver, hva heter han? 
 
8. Han ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet er. Han ble 

kastet dit fordi han hadde forført folket, hvem er han? 8 bokstaver 
 
9. Så kommer Sebulons stamme. ?????, sønn av Helon, er leder for Sebulon-sønnene, og 

57 400 er mønstret i hans hær. Hvilket navn mangler her? 5 bokstaver 
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1. Paulus er i Antiokia ved Pisida, her forkynner han evangeliet for hedningene, men da 
blir jødene harme og jager ham og Barnabas vekk. Til hvilken by drar Paulus da? 7 bokstaver 

 
2. Hvor lenge vil du?????, du late, når vil du våkne og stå opp? hviket ord mangler her 5 

bokstaver 
 
3. Storflommen kom over jorden i 40 dager, vannet steg og løftet arken så den fløt 

omkring på vannet. Arken hadde ikke motor og ikke årer, heller ikke ror, så hva heter 
det når et skip flyter uten styring på havet? 6 bokstaver 

 


