
1. Co wołali ci, którzy stali przed tronem i przed 
Barankiem? ... jest u Boga naszego, który 
siedzi na tronie, i u Baranka

2. Inaczej „ogromnego”
3. Co Baranek zrobi dla tych, którzy przychodzą 

z wielkiego ucisku? Będzie ich ... i prowadził 
do źródeł żywych wód

4. Co wołali ci, którzy stali przed tronem i przed 
Barankiem? Zbawienie jest u Boga naszego, 
który ... na tronie, i u Baranka

5. Jaką liczbę opatrzonych pieczęcią usłyszał 
Jan? Sto ... cztery tysiące

6. Gdzie stał wielki tłum, którego nikt nie mógł 
zliczyć? Przed tronem i przed ...

7. Czym mieli być opatrzeni słudzy Boga?
8. Gdzie słudzy Boga mieli być opatrzeni 

pieczęcią? Na ... ich
9. Na kogo wołał anioł, który miał pieczęć 

Boga żywego? Na czterech ...
10. Co powstrzymywali aniołowie stojący na 

czterech krańcach ziemi? Cztery ... ziemi
11. W czym wybielili swoje szaty ci, którzy 

przychodzą z wielkiego ucisku? We ... 
Baranka

12. Gdzie stali wszyscy aniołowie? Stali ... tronu 
i starców, i czterech postaci

13. Po co aniołowie powstrzymywali cztery 
wiatry ziemi? Aby nie wiał wiatr na ziemię 
ani na morze, ani na żadne ...

PIECZĘTOWANIE WIERNYCH
rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło

(tekst biblijny)

14. Czyją liczbę usłyszał Jan? Liczbę tych, których 
... pieczęcią

15. Czemu aniołowie mieli nie wyrządzić szkody, 
dopóki słudzy Boga nie zostaną opatrzeni 
pieczęcią? Ziemi, ani ..., ani drzewom

16. Co miał anioł wstępujący od wschodu słońca? 
Pieczęć ... żywego

17. Jakie szaty mieli ludzie, którzy stali przed 
tronem i przed Barankiem?

18. Kto zapytał: któż to są ci przyodziani w szaty 
białe i skąd przyszli? ... ze starców

19. Kto stał wokoło tronu i starców, i czterech 
postaci? Wszyscy ...

20. Ile było opieczętowanych ludzi z plemienia 
Judy? ... tysięcy

21. Co robili ludzie w białych szatach, z palmami w 
swych rękach? Wołali ... donośnym, mówiąc: 
zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na 
tronie, i u Baranka

22. Z jakich plemion było opieczętowanych sto 
czterdzieści cztery tysiące? Ze wszystkich 
plemion ...

23. Kto zapytał: któż to są ci przyodziani w szaty 
białe i skąd przyszli? Jeden ze ...

24. Przed jakim tronem są ci, którzy przychodzą z 
wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i 
wybielili je we krwi Baranka? Przed tronem ...

25. Co miał anioł wstępujący od wschodu słońca? 
Pieczęć Boga ...

26. Po co aniołowie powstrzymywali cztery wiatry 
ziemi? Aby nie wiał wiatr na ziemię ani na ..., 
ani na żadne drzewo

27. Inaczej „później”
28. W co byli ubrani ci, którzy stali przed tronem i 

przed Barankiem? W ... białe
29. Jaką liczbę opatrzonych pieczęcią usłyszał Jan? 

Sto czterdzieści cztery ...
30. Ile wiatrów powstrzymywali aniołowie stojący 

na czterech krańcach ziemi?
31. Na ilu krańcach ziemi stało czterech aniołów?
32. Co miał anioł wstępujący od wschodu słońca? 

... Boga żywego
33. Co wołali ci, którzy stali przed tronem i przed 

Barankiem? Zbawienie jest u Boga naszego, 
który siedzi na ..., i u Baranka

34. Czemu aniołowie mieli nie wyrządzić szkody, 
dopóki słudzy Boga nie zostaną opatrzeni 
pieczęcią? Ziemi, ani morzu, ani ...

35. Co Bóg zrobi dla tych, którzy przychodzą z 
wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i 
wybielili je we krwi Baranka? Otrze wszelką łzę 
z ich ...

36. Świeci w ciągu dnia
37. Co Bóg otrze z oczu tych, którzy przychodzą z 

wielkiego ucisku? Wszelką ...
38. Na kogo wołał anioł, który miał pieczęć Boga 

żywego? Na czterech aniołów, którym 
zezwolono wyrządzić ... ziemi i morzu
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