
1. W co ubranych było siedmiu aniołów, 
mających siedem plag? W czyste, lśniące ...

2. Ile duchów nieczystych wyszło z paszczy 
smoka, zwierzęcia i z ust fałszywego 
proroka?

3. Nad kim odnieśli zwycięstwo ci, którzy stali 
nad szklistym morzem? Nad zwierzęciem, 
jego posągiem i nad liczbą ... jego

4. Inaczej „ogromne”
5. Przeciwieństwo „prawdziwego”
6. Nad kim odnieśli zwycięstwo ci, którzy stali 

nad szklistym morzem? Nad ..., jego 
posągiem i nad liczbą imienia jego

7. Na jaką rzekę szósty anioł wylał czaszę 
swoją? Na wielką rzekę ...

8. Po co duchy demonów idą do królów całego 
świata? Aby ich ... na wojnę w ów wielki 
dzień Boga Wszechmogącego

9. Jaka świątynia otworzyła się w niebie? 
Świątynia Namiotu ...

10. Co wyszło z paszczy smoka, zwierzęcia i z ust 
fałszywego proroka? Trzy duchy ...

11. Kto przyjdzie i odda pokłon Bogu? ... narody
12. Ile plag miało siedmiu aniołów?
13. Co legło w gruzach, gdy nastąpiło wielkie 

trzęsienie ziemi? ... pogan
14. Czym napełniła się świątynia? ... od chwały 

Bożej i mocy jego
15. Z jakiego powodu ludzie bluźnili Bogu, gdy 

spadły z nieba ogromne centnarowe kawały 
gradu? Z powodu ... gradu

16. Co spadło z nieba na ludzi w czasie plagi
gradu? Ogromne ... kawały gradu

17. Co trzymali ludzie stojący nad szklistym 
morzem? Harfy ...

SIEDEM PLAG
rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło

(tekst biblijny)

18. Co się pojawiło na ludziach, mających znamię 
zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi, 
gdy pierwszy anioł wylał czaszę na ziemię? 
Złośliwe i ... wrzody

19. Jakie wrzody pojawiły się na ludziach, gdy 
pierwszy anioł wylał czaszę na ziemię? ... i 
odrażające

20. Przeciwieństwo „pierwszymi”
21. Po co wyschła woda w rzece Eufrat? Aby można 

było przygotować ... dla królów ze wschodu słońca
22. Jaki jest ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby 

nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego?
23. Gdzie Jan zobaczył wielki i dziwny znak? Na ...
24. Jaką pieśń śpiewali ludzie stojący nad morzem 

szklistym? Pieśń ..., sługi Bożego, i pieśń Baranka
25. Czym napełniła się świątynia? Dymem od ... Bożej 

i mocy jego
26. Który anioł wylał czaszę swoją na ziemię, gdy 

pojawiły się wrzody na ludziach?
27. W czym pogrążyło się królestwo zwierzęcia, gdy 

piąty anioł wylał czaszę na tron zwierzęcia? W ...
28. Co rozpadło się na trzy części, gdy nastąpiło 

trzęsienie ziemi? Wielkie ...
29. Z czego wyszły trzy duchy nieczyste? Z paszczy ..., 

zwierzęcia i z ust fałszywego proroka
30. O czym wspomniano przed Bogiem, że należy mu 

dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego? O 
wielkim...

31. Po co duchy demonów idą do królów całego 
świata? Aby ich zgromadzić na ... w ów wielki 
dzień Boga Wszechmogącego

32. Co należy dać Babilonowi? Kielich ... zapalczywego 
gniewu Bożego

33. Do kogo idą czyniące cuda duchy demonów? Do 
królów ... świata

34. Z czego wyszły trzy duchy nieczyste? Z paszczy 
smoka, zwierzęcia i z ust fałszywego ...

35. Ilu aniołów z plagami wyszło ze świątyni?
36. Co głos ze świątyni powiedział do siedmiu 

aniołów? Idźcie i wylejcie siedem czasz ... Bożego 
na ziemię

37. Co jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom? 
Siedem złotych ..., pełnych gniewu Boga

38. Co się stało, gdy szósty anioł wylał czaszę swoją 
na wielką rzekę Eufrat? ... jej woda

39. Co powiedział głos ze świątyni, gdy siódmy anioł 
wylał czaszę swoją w powietrze? ... się

40. Osoba, która okrada innych
41. Co ludzie gryźli z bólu, gdy królestwo zwierzęcia 

pogrążyło się w ciemnościach? Swoje ...
42. Na kim pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody? 

Na ludziach, mających znamię ... i oddających 
pokłon jego posągowi

43. Inaczej „symbol”
44. Co należy dać Babilonowi? Kielich wina ... gniewu 

Bożego
45. Czego już nie było, po tym jak siódmy anioł wylał 

czaszę swoją w powietrze?
46. Co się stało, gdy pierwszy anioł wylał czaszę na 

ziemię? Pojawiły się złośliwe i odrażające ... na 
ludziach, mających znamię zwierzęcia i 
oddających pokłon jego posągowi
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