
1. Jak będą postępować bezbożni w czasach 
ostatecznych?

2. Jakich ludzi będzie wielu w czasach
ostatecznych? Oczyszczonych, … i 
wypławionych

3. Do czego obudzą się ci, którzy śpią w prochu 
ziemi? Jedni do żywota …, a drudzy na hańbę i 
wieczne potępienie

4. Kto będzie postępował bezbożnie?
5. Jak długo miały trwać te dziwne rzeczy z 

widzenia Daniela? Czas wyznaczony, dwa … i 
pół czasu

6. Do czego obudzą się ci, którzy śpią w prochu 
ziemi? Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na 
… i wieczne potępienie

7. Co będą mieli roztropni?
8. Kto będzie jaśnieć jak gwiazdy na wieki 

wieczne? Ci, którzy wielu wiodą do …
9. Na jak długo Daniel miał zapieczętować 

księgę? Do czasu …
10. Co mąż obleczony w szatę lnianą, który stał 

nad wodami rzeki, podniósł ku niebu? … i 
lewicę

11. Jaki będzie ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca 
trzystu trzydziestu pięciu dni?

12. Kto będzie jaśnieć jak gwiazdy na wieki 
wieczne? Ci, którzy wielu … do sprawiedliwości

13. W jaką szatę był obleczony mąż, który stał na 
brzegu rzeki?
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14. Co Daniel miał zapieczętować aż do czasu 
ostatecznego?

15. Jak będą jaśnieć ci, którzy wielu wiodą do 
sprawiedliwości? Jak … na wieki wieczne

16. Jak długo miały trwać te dziwne rzeczy z widzenia 
Daniela? Czas wyznaczony, … czasy i pół czasu

17. Jak długo miały trwać te dziwne rzeczy z widzenia 
Daniela? Czas …, dwa czasy i pół czasu

18. Od kiedy upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt 
dni? Od czasu zniesienia stałej ofiary … i 
postawienia obrzydliwości spustoszenia

19. Kto obudzi się do żywota wiecznego? Niektórzy z 
tych, którzy śpią w … ziemi

20. Jak będą jaśnieć roztropni? Jak jasność na 
sklepieniu …

21. Kim jest Michał, wielki książę? … ludu
22. Kto miał widzenie o czasach ostatecznych?
23. Jak ma na imię wielki książę?
24. Jaki czas nastanie w dniach ostatecznych? Czas 

takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, … istnieją 
narody

25. Ile czasu upłynie od czasu zniesienia stałej ofiary 
codziennej i postawienia obrzydliwości 
spustoszenia? Tysiąc … dziewięćdziesiąt dni

26. Do czego powstanie Daniel u kresu dni? Do 
swojego …

27. Jak będą jaśnieć ci, którzy wielu wiodą do 
sprawiedliwości? Jak gwiazdy na wieki …

28. Do czego obudzą się ci, którzy śpią w prochu ziemi? 
Jedni do … wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne 
potępienie

29. Kto obudzi się na hańbę i wiecznego potępienie? 
Niektórzy z tych, którzy śpią w … ziemi

30. O co Daniel zapytał się męża obleczonego w 
szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki? Kiedy 
przyjdzie koniec tych … rzeczy?

31. Jak długo miały trwać te dziwne rzeczy z 
widzenia Daniela? Czas wyznaczony, dwa czasy 
i pół …

32. Jak będą jaśnieć roztropni? Jak jasność na … 
niebieskim

33. Jaki czas nastanie w dniach ostatecznych? Czas 
takiego …, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją 
narody

34. Co mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad 
wodami rzeki, podniósł ku niebu? Prawicę i …

35. Kto będzie błogosławiony? Ten, kto wytrwa i 
dożyje do … trzystu trzydziestu pięciu dni

36. Przeciwieństwo słowa „początek”
37. Jak długo miały trwać te dziwne rzeczy z 

widzenia Daniela? Czas wyznaczony, dwa czasy
i … czasu

38. Ile czasu upłynie od czasu zniesienia stałej ofiary 
codziennej i postawienia obrzydliwości 
spustoszenia? … dwieście dziewięćdziesiąt dni

39. Jak długo wytrwają Ci, którzy będą 
błogosławieni? Do tysiąca trzystu trzydziestu … 
dni

40. Ilu aniołów stało po jednej stronie rzeki?
41. Co Daniel miał zamknąć? Te …
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