
1. Komu anioł powiedział, żeby zebrali się na wielką 
ucztę Bożą? Wszystkim ... latającym środkiem nieba

2. Czyje ciała ptaki miały jeść w czasie uczty Bożej? 
Królów i wodzów, mocarzy, i ... oraz ich jeźdźców

3. Przeciwieństwo „dużych”
4. Kogo anioł związał na tysiąc lat? Smoka, węża ...
5. Co się stało, gdy narody otoczyły obóz świętych i 

miasto umiłowane? Spadł z nieba ogień, i ... ich
6. Kto ożył i panował z Chrystusem przez tysiąc lat? Ci, 

którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi 
jego i nie przyjęli znamienia na ... i na rękę swoją

7. Kto został wrzucony do jeziora ognistego,     
gorejącego siarką? Zwierzę i fałszywy ...

8. Przeciwieństwo „otworzył”
9. Inaczej „ogromnych”
10. Co otoczyły narody zwiedzione przez szatana?       

Obóz świętych i ... umiłowane
11. Na ile lat anioł związał smoka? Na ... lat
12. Kto panował z Chrystusem przez tysiąc lat? Ci, którzy 

zostali ... za to, że składali świadectwo o Jezusie
13. Czyimi kapłanami będą ci, nad którymi druga      

śmierć nie ma mocy? Boga i ...
14. Co otoczyły narody zwiedzione przez szatana?       

Obóz świętych i miasto ...
15. Która śmierć nie ma mocy nad tymi, którzy będą 

kapłanami Boga i Chrystusa?
16. Co miał w ręce anioł, który związał smoka na        

tysiąc lat? Wielki ...
17. Jest odmierzany przez zegary
18. Co wydało umarłych, którzy w nich się znajdowali?    

..., również śmierć i piekło
19. Kto usiadł na tronach? Ci, którym dano ... sądu
20. Inaczej „wyraz”
21. Kto zebrał się, aby stoczyć bój z tym, który siedział    

na koniu? Zwierzę, królowie ziemi i ich ...

KLĘSKA SZATANA
rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło

(tekst biblijny)

36. Kto zebrał się, aby stoczyć                                   
bój z tym, który siedział na koniu? Zwierzę, 
królowie ... i ich wojska

37. Dlaczego anioł zamknął otchłań, do której 
wrzucił smoka? Aby smok już nie ... narodów

38. Przeciwieństwo „krótka”
39. Kim będą ci, nad którymi druga śmierć nie ma 

mocy? Będą ... Boga i Chrystusa
40. Co zrobił anioł, gdy wrzucił smoka do 

otchłani? Zamknął ją, i ... nad nim pieczęć
41. Co się stało, gdy narody zwiedzione przez 

szatana otoczyły obóz świętych i miasto 
umiłowane? Spadł z nieba ..., i pochłonął ich

42. Kto ożył i panował z Chrystusem przez tysiąc 
lat? Ci, którzy zostali ścięci za to, że składali 
świadectwo o Jezusie i ... Słowo Boże

43. Co zrobi szatan, gdy zostanie wypuszczony  ze  
swojego więzienia? Wyjdzie, by ... narody

44. Czyje ciała ptaki miały jeść w czasie uczty? 
Królów i wodzów, mocarzy, i koni oraz ich ...

45. Kogo anioł związał na tysiąc lat? Smoka, węża 
starodawnego, którym jest ... i szatan

46. Do jakiego jeziora zostali wrzuceni zwierzę i 
fałszywy prorok? ..., gorejącego siarką

47. Jaka księga została otwarta? Księga ...
48. Po co zebrali się zwierzę i królowie ziemi? By 

stoczyć ... z tym, który siedział na koniu
49. Gdzie zostali wrzuceni zwierzę i fałszywy 

prorok? Do ... ognistego, gorejącego siarką
50. Inaczej „spożywać posiłek”
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22. Przeciwieństwo „długi”
23. Kogo anioł związał na tysiąc lat? Smoka, ... 

starodawnego, którym jest diabeł i szatan
24. Z kim królowie ziemi i ich wojska chcieli stoczyć 

bój? Z tym, który siedział na koniu, oraz z jego ...
25. Co zrobi szatan, gdy zostanie wypuszczony ze 

swojego więzienia? Wyjdzie, by zwieść narody, 
które są na czterech krańcach ziemi, Goga i ...

26. Kogo anioł związał na tysiąc lat? ..., węża 
starodawnego, którym jest diabeł i szatan

27. Kto ożył i panował z Chrystusem przez tysiąc lat? 
Ci, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani ... jego 

28. Kto jest błogosławiony i święty? Ten, kto ma 
udział w pierwszym ...

29. Jaka była liczba narodów zwiedzionych przez 
szatana? Jak piasek ...

30. Czyj obóz otoczyły narody zwiedzione przez 
szatana?

31. Kto ożył i panował z Chrystusem przez tysiąc lat? 
Ci, którzy zostali ścięci za to, że składali ... o 
Jezusie i głosili Słowo Boże

32. Co zrobiono ze zwierzęciem i fałszywym 
prorokiem? Zostali obaj ... żywcem do jeziora 
ognistego, gorejącego siarką

33. Na co miały się zebrać ptaki latające środkiem 
nieba? Na wielką ... Bożą

34. Dlaczego anioł zamknął otchłań, do której wrzucił 
smoka? Aby smok już nie zwodził ...

35. Co się stanie, gdy się dopełni tysiąc lat? Szatan 
zostanie wypuszczony ze swojego ...


