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dopasuj wyrazy do tekstu

1. królowania 2. prześlicznej 3. podepcze 4. podstępnie 5. wieczorów 6. miedzianymi

7. niebieskiego 8. mały 9. Sędziwy 10. zniszczone 11. królestwo 12. bezczeszczenia 

13. zuchwale 14. zakon 15. przestępstwa 16. miażdżyło 17. zmiażdżony 18. męczył

Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne 

żelazne zęby: pożerało i ......., a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a 

miało dziesięć rogów. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, ....... róg, i trzy spośród 

poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.

A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł ....... Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron 

jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło 

mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi. Potem, na dźwięk zuchwałych słów, 

które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało ....... i wrzucone do ognia na spalenie.

Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nad miarę, z 

żelaznymi zębami i ....... pazurami, pożerało i miażdżyło, a to co pozostało, deptało nogami, I o dziesięciu rogach na jego głowie, 

i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły ......., i który 

wyglądał na większy niż inne. A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich, Aż przyszedł Sędziwy i 

odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali .......

I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą 

ziemię, ....... i zmiażdży ją. A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; 

ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie ....... Świętych 

Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i .......; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu . Potem 

odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić.

A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi, i ku ....... ziemi. Wielkością swoją 

sięgał aż do wojska ....... i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma 

książę wojsk, tak że odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Na codziennej 

ofierze dopuszczono się .......; prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. I usłyszałem jednego 

świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił: Jak długo zachowuje ważność widzenie 

dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstwa pustoszenia i ....... świątyni i deptania prześlicznej ziemi? A ten odpowiedział 

mu: Aż do dwóch tysięcy trzystu ....... i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa.

Lecz pod koniec ich ......., gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. Siła jego będzie potężna i 

spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych. Działając ....... 

dzięki mądrości, będzie miał powodzenie; będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko 

księciu książąt, zostanie ....... bez udziału ludzkiej ręki.


