
SIEDEM TRĄB - CZTERY PIERWSZE TRĄBY
rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło
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1. Co uległo zniszczeniu, gdy zatrąbił drugi anioł? 
Jedna trzecia ...

2. Gdzie anioł miał ofiarować kadzidło wraz z 
modlitwami świętych? Na złotym ołtarzu przed ...

3. Co zostało ugodzone, gdy zatrąbił czwarty anioł? 
Jedna trzecia ..., jedna trzecia księżyca i gwiazd

4. Ilu aniołów zobaczył Jan?
5. Jak brzmi imię gwiazdy, która spadła, gdy  

zatrąbił trzeci anioł?
6. Gdzie upadła wielka gwiazda płonąca jak 

pochodnia? Na trzecią część ... i na źródła wód
7. Co spadło na trzecią część rzek i na źródła wód? 

Wielka gwiazda płonąca jak ...
8. Co wołał orzeł lecący środkiem nieba? Biada, 

biada, biada ... ziemi, gdy rozlegną się pozostałe 
głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają 
trąbić

9. Co nastąpiło, gdy anioł rzucił na ziemię 
kadzielnicę z ogniem z ołtarza? Grzmoty ... i 
błyskawice i trzęsienie ziemi

10. Co zostało ugodzone, gdy zatrąbił czwarty anioł? 
Jedna trzecia słońca, jedna trzecia ... i jedna 
trzecia gwiazd

11. Co się stało, gdy spadła z nieba wielka gwiazda 
płonąca jak pochodnia? Jedna trzecia wód ... się 
w piołun

12. Ile orłów wołało: biada, biada, biada 
mieszkańcom ziemi?

13. Co nastąpiło, gdy anioł rzucił na ziemię ogień z 
ołtarza? Grzmoty donośne i ..., i trzęsienie ziemi

14. Ile trąb dano siedmiu aniołom?

15. Po co aniołowi dano wiele kadzidła? Aby je 
ofiarował wraz z modlitwami ... świętych na 
złotym ołtarzu przed tronem

16. Co wołał orzeł lecący środkiem nieba? Biada, 
..., biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się 
pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy 
jeszcze mają trąbić

17. Gdzie zostało wrzucone coś, jakby wielka góra 
ziejąca ogniem, gdy zatrąbił drugi anioł? Do ...

18. Co spłonęło, gdy zatrąbił pierwszy anioł?  
Jedna trzecia ..., jedna trzecia drzew, i 
wszystka zielona trawa

19. Co anioł rzucił na ziemię? Kadzielnicę z ... z 
ołtarza

20. Co nastąpiło, gdy anioł rzucił na ziemię 
kadzielnicę z ogniem z ołtarza? Grzmoty 
donośne i błyskawice, i ... Ziemi

21. Co się wzniosło z ręki anioła z kadzielnicą? ...    
z kadzideł z modlitwami świętych

22. Co spłonęło, gdy zatrąbił pierwszy anioł?  
Jedna trzecia ziemi, jedna trzecia drzew, i 
wszystka ... Trawa

23. Ile drzew spłonęło, gdy zatrąbił pierwszy anioł? 
… trzecia

24. Który anioł zatrąbił, gdy ugodzona została 
jedna trzecia słońca?

25. Który anioł zatrąbił, gdy na ziemię zostały 
zrzucone grad i ogień przemieszane z krwią?

26. Co nastąpiło, gdy anioł rzucił na ziemię 
kadzielnicę z ogniem z ołtarza? ... donośne i 
błyskawice, i trzęsienie ziemi

27. Ile zwierząt żyjących w morzu zginęło, gdy zatrąbił 
drugi anioł? Jedna ...

28. Inaczej „rozmowa z Bogiem”
29. Po co dano aniołowi wiele kadzidła? Aby je ...  

wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym 
ołtarzu przed tronem

30. Który anioł zatrąbił, gdy spadła z nieba wielka 
gwiazda płonąca jak pochodnia?

31. Co zostało rzucone na ziemię, gdy zatrąbił 
pierwszy anioł? Grad i ogień przemieszane z ...

32. Przed kim stało siedmiu aniołów? Przed ...
33. Czym anioł napełnił kadzielnicę? Ogniem z  ...
34. Gdzie anioł rzucił kadzielnicę z ogniem z ołtarza? 

Na ...
35. Gdzie anioł miał ofiarować kadzidło wraz z 

modlitwami świętych? Na ... ołtarzu przed tronem
36. Kto wołał: biada, biada, biada? ... lecący środkiem 

nieba
37. Co spłonęło, gdy zatrąbił pierwszy anioł? Jedna 

trzecia ziemi, drzew, i wszystka zielona ...
38. Inaczej „ogromna”
39. Co zostało ugodzone, gdy zatrąbił czwarty anioł? 

Jedna trzecia słońca, jedna trzecia księżyca i jedna 
trzecia ...

40. Po co dano aniołowi z kadzielnicą wiele kadzidła? 
Aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich ... 
na złotym ołtarzu przed tronem

41. Płynie w żyłach
42. Jaką kadzielnicę miał anioł, który stał przy ołtarzu?
43. Co się stało z powodu zgorzkniałych wód, gdy 

zatrąbił trzeci anioł? Wielu z ludzi ... od tych wód
44. Gdzie anioł miał ofiarować kadzidło wraz z 

modlitwami świętych? Na złotym ... przed tronem
45. Co dano aniołowi ze złotą kadzielnicą? Wiele ...
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