
Co Jan zobaczył w prawej dłoni tego, 
który s iedział na tronie?

a) Siedem gwiazd, to jest siedem aniołówzborów
b) Siedem świeczników i siedem pieczęci
c) Ks ięgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 

s iedmioma pieczęciami

Co woła ł potężny anioł?

a) Kto zapali w końcu te siedem świeczników?
b) Któż jes t godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie?

c) Któż jes t godny zapalić siedem świeczników i   rozrzucić po 
niebie siedem gwiazd

Dlaczego Jan płakał?

a) Bo nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej 
wejrzeć

b) Bo nie znalazł się nikt godny zapalić siedem świeczników ani 
i ch wnieść do pomieszczenia, gdzie s tał tron

c) Bo obierał cebulę

Co powiedział do Jana jeden ze s tarców, 
gdy Jan płakał?

a) Nie płacz! Weź chusteczkę i wysmarkaj nos
b) Nie płacz! Wierni Boga zwyciężyli i są godni otworzyć księgę, 

i  zerwać siedem ich pieczęci
c) Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy 

i  może otworzyć księgę, i  zerwać siedem jej pieczęci

Kogo Jan zobaczył pośrodku między 
tronem a czterema postaciami i  pośród 
starców?

a) Wielki tron a wokoło niego dwudziestu czterech aniołów, 
s iedem postaci i cztery świeczniki

b) Cztery postacie, jedna podobna do lwa, druga do człowieka, 
trzecia do posągu, a  czwarta podobna do orła w locie

c) Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro 
oczu

Co oznaczało siedmioro oczu Baranka?
a) Siedem duchów Bożych zesłanych na ca łą ziemię
b) Siedem zborów Bożych
c) Siedem lat głodu

Co zrobi ł Baranek?

a) Zaczął płakać razem z Janem
b) Wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie
c) Wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie i 

powiedział, że jej nie otworzy, bo nie jesteśmy tego godni

Co mia ł każdy z dwudziestu czterech 
starców?

a) Siedem lamp i  siedem gwiazd
b) Gitarę i kadzidełka
c) Harfę i  złotą czaszę pełną wonności

Co oznaczała czasza pełna wonności?
a) Modl itwy świętych
b) Modl itwy dzieci
c) Skargi grzeszników

Co zaśpiewali starcy o Baranku i księdze?

a) Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ 
zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z 
każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu

b) Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ 
zostałeś zabity i nie poddałeś się

c) Nie otwieraj tej księgi, bo ludzie nie są tego godni

Kogo Baranek uczynił z ludzi, których 
odkupił Swoją krwią?

a) Uczyni ł i ch bogaczami
b) Uczyni ł z nich ród królewski i kapłanów Boga
c) Uczyni ł z nich ród królewski i książęcy
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