
1. Gdzie nie są zapisane imiona tych, którzy się 
zdumieją, gdy ujrzą, że zwierzę było i że go 
nie ma, i że znowu będzie? W ... żywota

2. Jaką władzę dziesięciu królów oddało  
zwierzęciu?

3. Czyją krwią upiła się kobieta? ... i 
męczenników Jezusowych

4. Czym kobieta się upiła? ... świętych i krwią 
męczenników Jezusowych

5. Co kobieta miała wypisane na czole? Imię o 
tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, 
matka ... i obrzydliwości ziemi

6. Czym są wody, nad którymi rozsiadła się 
wszetecznica? To ludy i ..., i narody, i języki

7. Co kobieta miała w ręce? Złoty kielich pełen 
... i nieczystości jej nierządu

8. Na jakim zwierzęciu siedziała kobieta? 
Czerwonym jak szkarłat, pełnym ... imion, 
mającym siedem głów i dziesięć rogów

9. Co dziesięciu królów odda zwierzęciu? Moc i 
... swoją

10. Inaczej „ogromne”
11. Na czym siedziała kobieta? Na czerwonym 

jak szkarłat ...
12. Ile głów miało zwierzę, na którym siedziała 

kobieta?
13. Co anioł wyjaśnił zdumionemu Janowi?         

... kobiety i zwierzęcia, które ją nosi

KOBIETA NA ZWIERZĘCIU
rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło

(tekst biblijny)

14. Na jakim zwierzęciu siedziała kobieta? 
Czerwonym jak szkarłat, pełnym bluźnierczych 
..., mającym siedem głów i dziesięć rogów

15. Co kobieta miała wypisane na czole? Imię o 
tajemniczym znaczeniu: Wielki ..., matka 
wszetecznic i obrzydliwości ziemi

16. Co kobieta miała w ręce? Złoty kielich pełen 
obrzydliwości i ... jej nierządu

17. Kto upijał się winem nierządu kobiety? ... ziemi
18. Czym była przyozdobiona kobieta? Złotem, 

drogimi ... i perłami
19. W co była ubrana kobieta siedząca na 

zwierzęciu? W purpurę i w szkarłat, i 
przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i ...

20. Ile rogów miało zwierzę?
21. Na jakim zwierzęciu siedziała kobieta? ... jak 

szkarłat, pełnym bluźnierczych imion, mającym 
siedem głów i dziesięć rogów

22. Co zrobi zwierzę, które było i już go nie ma?  
Znowu wyjdzie z ..., i pójdzie na zatracenie

23. Co królowie ziemi robili z kobietą? Uprawiali z 
nią ...

24. Co miał anioł, który pokazał Janowi sąd nad 
wielką wszetecznicą? Siedem ...

25. Co kobieta miała wypisane na czole? Imię o 
tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka 
wszetecznic i obrzydliwości ...

26. Przeciwieństwo „tanimi”

27. Gdzie kobieta miała wypisane imię o tajemniczym 
znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i 
obrzydliwości ziemi? Na ...

28. Czym są wody, nad którymi rozsiadła się 
wszetecznica? To ... i tłumy, i narody, i języki

29. Kto zwycięży dziesięciu królów i zwierzę?
30. Inaczej „niewiasta”
31. Czym kobieta się upiła? Krwią świętych i krwią 

męczenników ...
32. Co kobieta miała w ręce? ... kielich pełen 

obrzydliwości i nieczystości jej nierządu
33. Gdzie nie są zapisane imiona tych, którzy się 

zdumieją, gdy ujrzą, że zwierzę było i że go nie 
ma, i że znowu będzie? W księdze ... 

34. Inaczej „nietrzeźwa”
35. Co się stanie, gdy dziesięciu królów będzie walczyć 

z Barankiem? Baranek ... ich
36. Co dziesięciu królów odda zwierzęciu? ... i władzę 

swoją
37. Jak długo dziesięć rogów będzie działać 

jednomyślnie? Aż wypełnią się ... Boże
38. Czym Bóg natchnął serca dziesięciu królów? By 

wykonali jego postanowienie i by działali ..., i 
oddali swoją władzę królewską zwierzęciu

39. Czym kobieta się upiła? Krwią świętych i krwią ... 
Jezusowych

40. Co zrobi dziesięć rogów i zwierzę z wszetecznicą? 
... ją i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i 
spalą ją w ogniu
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