
1. Gdzie zostało porwane dziecię? Do ... i do jego 
tronu

2. O czym diabeł wie? Iż czasu ma ...
3. Gdzie zostało porwane dziecię? Do Boga i do 

jego ...
4. Co zrobiła niewiasta, gdy dano jej dwa skrzydła 

wielkiego orła? ... na pustynię
5. Co się stało z dzieckiem, które porodziła 

niewiasta? Zostało ... do Boga i do jego tronu
6. Inaczej „kobieta”
7. Czym pała diabeł, który zstąpił na ziemię? 

Wielkim ..., bo wie, iż czasu ma niewiele
8. Co zrobiła ziemia, która przyszła niewieście z 

pomocą? Otworzyła swoją gardziel, i ... 
strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy

9. Co zrobił smok, gdy ujrzał, iż został zrzucony na 
ziemię? ... prześladować niewiastę

10. Kogo porodziła niewiasta? Syna, ..., który rządzić 
będzie wszystkimi narodami laską żelazną

11. O czym diabeł wie? Iż ... ma niewiele
12. Co zmiótł ogon smoka? Trzecią część gwiazd ...
13. Co zrobiła niewiasta, gdy jej dziecię zostało 

porwane do Boga? ... na pustynię
14. Po co niewiasta uciekła na pustynię, gdy jej 

dziecię zostało porwane do Boga? Aby ją tam ... 
przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni

15. Z kim smok podjął walkę? Z resztą potomstwa 
niewiasty, które strzeże przykazań Bożych i ... 
przy świadectwie o Jezusie

16. Inaczej „bitwa”

NIEWIASTA I SMOK
rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło

(tekst biblijny)

17. Co było na głowach rudego smoka? Siedem ...
18. Ile skrzydeł wielkiego orła dano niewieście?
19. Kto stoczył bój ze smokiem? ... i aniołowie jego
20. Przez ile dni żywiono niewiastę na pustyni? 

Tysiąc ... sześćdziesiąt
21. Co nastało, gdy zrzucony został oskarżyciel 

braci naszych? Zbawienie i moc, i panowanie 
Boga naszego, i władztwo ... jego

22. Kiedy oskarżyciel braci naszych oskarżał ich 
przed naszym Bogiem? Dniem i ...

23. Inaczej „ogromnego”
24. Czego nie było już w niebie dla smoka i jego 

aniołów?
25. Co nastało, gdy zrzucony został oskarżyciel 

braci naszych? Zbawienie i ..., i panowanie 
Boga naszego, i władztwo pomazańca jego

26. Czego strzeże potomstwo niewiasty? ... Bożych
27. Co przyszło niewieście z pomocą, gdy wąż 

wyrzucił za nią strumień wody z paszczy swojej?
28. Inaczej „wyraz”
29. Co robił oskarżyciel braci naszych dniem i nocą? 

... ich przed naszym Bogiem
30. Co będzie robił chłopczyk, którego porodziła 

niewiasta? Rządzić będzie wszystkimi ... laską 
żelazną

31. Inaczej „wielki”
32. Z czego wąż wyrzucił strumień wody za 

niewiastą? Z ... swojej
33. Jaki był drugi znak na niebie? Ogromny rudy ..., 

mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego 
głowach siedem diademów

34. Co było na głowie niewiasty? ... z dwunastu 
gwiazd

35. Inaczej „symbol”
36. Co zrobił smok, gdy zawrzał gniewem na 

niewiastę? Odszedł, aby podjąć walkę z ... jej 
potomstwa

37. Czego nie umiłowali ci, którzy zwyciężyli 
szatana przez krew Baranka i przez słowo 
świadectwa swojego? ... swojego

38. Jaki był drugi znak na niebie? Ogromny ... smok, 
mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego 
głowach siedem diademów

39. Co nastało, gdy zrzucony został oskarżyciel braci 
naszych? ... i moc, i panowanie Boga naszego, i 
władztwo Pomazańca jego

40. Co robiła brzemienna kobieta? W ... 
porodowych i w męce rodzenia krzyczała

41. Co wąż wyrzucił z paszczy swojej za niewiastą? 
Strumień ...

42. Kogo porodziła niewiasta? ..., chłopczyka, który 
rządzić będzie wszystkimi narodami laską 
żelazną

43. Kiedy smok zaczął prześladować niewiastę? Gdy 
ujrzał, iż został ... na ziemię

44. Jak długo żywią niewiastę na pustyni? Przez ... i 
czasy, i pół czasu

45. Co dano niewieście, aby poleciała na pustynię? 
Dwa ... wielkiego orła

46. Na kogo zawrzał smok gniewem? Na ...
47. Przez co zwyciężyli oskarżani bracia? Przez krew 

... i przez słowo świadectwa swojego
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