
1. Co się stało, gdy Baranek zdjął siódmą pieczęć? 
Nastało w niebie ... na około pół godziny

2. Co powiedział głos po otworzeniu trzeciej 
pieczęci? Miarka pszenicy za denara i trzy ... 
jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj

3. Przed kim ludzie ukryli się w jaskiniach i w skałach 
górskich? Przed obliczem tego, który siedzi na ...

4. Kiedy pojawił się biały koń? Gdy Baranek zdjął 
pierwszą z siedmiu ...

5. Gdzie się ukryli wszyscy królowie ziemi i 
możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze,   
i wszyscy niewolnicy, i wolni? W ... i w skałach 
górskich

6. Przeciwieństwo „fałszywy”
7. Kto się ukrył w jaskiniach i w skałach górskich? 

Wszyscy ... ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i 
bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni

8. Kto zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci?
9. Co poczerwieniało jak krew?
10. Co się stało z wyspami, gdy Baranek zdjął szóstą 

pieczęć? Zostały ... z miejsc swoich
11. Co wołały dusze zabitych? Kiedyż, Panie święty i 

prawdziwy, rozpoczniesz ... i pomścisz krew naszą 
na mieszkańcach ziemi?

12. Nad czym dano władzę śmierci po zdjęciu 
czwartej pieczęci? Nad czwartą ... ziemi

13. Ludzie, którzy są w niewoli
14. Jak długo mieli odpocząć zabici, gdy Baranek 

otworzył piątą pieczęć? Przez krótki czas, aż się 
dopełni ... współsług i braci ich, którzy mieli 
podobnie jak oni ponieść śmierć
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15. Jaki był głos jednej z czterech postaci? ... jak 
grzmot

16. Przez jakie zwierzęta zabijała śmierć, gdy 
Baranek otworzył czwartą pieczęć? Przez ... 
zwierzęta ziemi

17. Co dano jeźdźcowi na białym koniu?
18. Przed czym ukryli się ludzie w jaskiniach i w

skałach górskich? Przed ... Baranka
19. Co zrobił jeździec na białym koniu? Wyruszył   

jako ..., aby dalej zwyciężać
20. Co się stało z księżycem, gdy Baranek zdjął       

szóstą pieczęć? ... jak krew
21. Co Jan zobaczył poniżej ołtarza, gdy Baranek      

zdjął piątą pieczęć? Dusze ... dla Słowa Bożego          
i dla świadectwa

22. Co dano śmierci, gdy Baranek otworzył czwartą 
pieczęć? ... nad czwartą częścią ziemi

23. Gdzie Jan zobaczył dusze zabitych dla Słowa  
Bożego i dla świadectwa? Poniżej ...

24. Co powiedział głos po otworzeniu trzeciej    
pieczęci? Miarka pszenicy za denara i trzy miarki 
jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie ...

25. Jaki koń wyszedł, gdy Baranek zdjął trzecią  
pieczęć?

26. Co powiedział głos po otworzeniu trzeciej    
pieczęci? Miarka pszenicy za denara i trzy miarki    
... za denara; a oliwy i wina nie tykaj

27. Bardzo bogaci ludzie
28. Co Jan usłyszał, gdy Baranek zdjął pierwszą z 

siedmiu pieczęci? ... jednej z czterech postaci
29. Inaczej „schowali”

30. Przeciwieństwo „długi”
31. Jak długo mieli odpocząć zabici, gdy Baranek 

otworzył piątą pieczęć? Przez krótki czas, aż się 
dopełni liczba współsług i ... ich, którzy mieli 
podobnie jak oni ponieść śmierć

32. Jak zabijała Śmierć po otworzeniu czwartej 
pieczęć? Mieczem i głodem, i morem, i przez 
dzikie ... ziemi

33. Jaką moc dano jeźdźcowi na koniu barwy 
ognistej? Dano mu moc zakłócić pokój na ...

34. Co dano każdemu z zabitych, gdy Baranek 
otworzył piątą pieczęć? ... białą

35. Inaczej „wyrazy”
36. Którą pieczęć zdjął Baranek, gdy pojawił się 

kary koń?
37. Co się stało, gdy Baranek zdjął drugą pieczęć? 

Wyszedł drugi ..., barwy ognistej
38. Jaką moc dano jeźdźcowi na koniu barwy 

ognistej? Dano mu moc zakłócić ... na ziemi
39. Co się stało ze słońcem, gdy zdjęto szóstą 

pieczęć? Słońce ... jak czarny wór
40. Co Jan zobaczył poniżej ołtarza, po zdjęciu 

piątej pieczęci? Dusze zabitych dla Słowa ... i 
dla świadectwa

41. Którą pieczęć zdjął Baranek, gdy Jan zobaczył 
poniżej ołtarza dusze zabitych?

42. Jaką moc dano jeźdźcowi na koniu barwy 
ognistej? Dano mu moc ... pokój na ziemi
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