
1. Kto szedł w podziwie za zwierzęciem 
wychodzącym z morza? Cała ...

2. Jaka jest liczba imienia zwierzęcia? Sześćset ... 
sześć

3. Co zwierzę miało na rogach? Dziesięć ...
4. Od czego zginie ten, kto zabija mieczem? Od ...
5. Skąd wyszło drugie zwierzę? Z ...
6. Przeciwko komu bluźniło pierwsze zwierzę? 

Przeciwko Bogu, przeciwko imieniu jego i 
przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy 
mieszkają w ...

7. Na jakim wybrzeżu stanął Jan? Na 
piaszczystym wybrzeżu ...

8. Do czego drugie zwierzę namawia 
mieszkańców ziemi? By postawili posąg 
zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak 
zostało przy ...

9. Co sprawia drugie zwierzę? Sprawia, że ziemia 
i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu ...

10. Nad czym dano władzę pierwszemu 
zwierzęciu? Nad wszystkimi ... i ludami, i 
językami, i narodami

11. Co zwierzę wychodzące z morza miało na 
głowach? Bluźniercze ...

12. Z kim dozwolono wszcząć walkę zwierzęciu 
wychodzącemu z morza? Ze ...

13. Gdzie otrzymują znamię ludzie, którzy oddają 
pokłon posągowi zwierzęcia? Na swojej prawej 
ręce albo na swoim ...

14. Przeciwieństwo „głupota”

DWA ZWIERZĘTA I POSĄG
rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło

(tekst biblijny)

15. Na jak długo dano zwierzęciu moc działania?    
Przez ... i dwa miesiące

16. Kto odda pokłon zwierzęciu wychodzącemu z 
morza? Wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, 
którego imię nie jest od założenia świata 
zapisane w ... żywota Baranka

17. Czego nie będą mogli robić ci, którzy nie mają 
znamienia zwierzęcia? Kupować ani ... 

18. Ile rogów miało zwierzę wychodzące z morza?
19. Kto nie będzie mógł kupować ani sprzedawać? 

Każdy, kto nie ma ..., to jest imienia zwierzęcia 
lub liczby jego imienia

20. Przeciwko komu bluźniło zwierzę wychodzące z 
morza? Przeciwko ..., przeciwko imieniu jego i 
przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy 
mieszkają w niebie

21. Kto odda pokłon zwierzęciu wychodzącemu z 
morza? Wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, 
którego imię nie jest od założenia świata 
zapisane w księdze ... Baranka

22. Czyją władzę wykonuje zwierzę wychodzące z 
ziemi? Władzę ... zwierzęcia na jego oczach

23. Jakie było zwierzę wychodzące z ziemi? Miało 
dwa ... podobne do baranich, i mówiło jak smok

24. Jakie rzeczy mówiła paszcza zwierzęcia 
wychodzącego z morza? ... i bluźniercze

25. Kto musi zginąć od miecza? Ten, kto zabija ...
26. Nad czym dano władzę zwierzęciu 

wychodzącemu z morza? Nad wszystkimi 
plemionami i ludami, i językami, i ...

27. Jakie cuda czyni zwierzę wychodzące z ziemi? 
Wielkie cuda, tak że i ogień z ... spuszcza na 
ziemię na oczach ludzi

28. Gdzie na zwierzęciu były bluźniercze imiona? Na 
jego ...

29. Jaka była jedna z głów zwierzęcia wychodzącego 
z morza? Śmiertelnie ..., lecz śmiertelna rana 
jego była wygojona

30. Przeciwko komu bluźniło pierwsze zwierzę? 
Przeciwko Bogu, przeciwko ... jego i przybytkowi 
jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie

31. Inaczej „ogromne”
32. Na jak długo dano zwierzęciu moc działania? 

Przez czterdzieści i dwa ...
33. Jakie było zwierzę wychodzące z ziemi? Miało 

dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak ...
34. Co smok przekazał zwierzęciu wychodzącemu z 

morza? Siłę swoją i ... swój, i wielką moc
35. Jaka była paszcza zwierzęcia wychodzącego z 

morza? Jak paszcza ...
36. Jaką moc smok przekazał zwierzęciu 

wychodzącemu z morza?
37. Na jak długo dano zwierzęciu moc działania? 

Przez czterdzieści i ... miesiące
38. Inaczej „bić się”
39. Jakie cuda czyni zwierzę wychodzące z ziemi? 

Wielkie cuda, tak że i ... z nieba spuszcza na 
ziemię na oczach ludzi

40. Jak raniona była jedna z głów zwierzęcia 
wychodzącego z morza?
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