
Co robili czterej aniołowie stojący na 
czterech krańcach ziemi?

a) Trąbili w cztery trąby, aby ostrzec ludzi przed 
wojnami i tym co ma nadejść na ziemię, morze i 
każde drzewo

b) Powstrzymywali cztery wiatry ziemi, aby nie wiał 
wiatr na ziemię, morze, ani na żadne drzewo

c) Pili herbatkę i rozmawiali

Co miał anioł wstępujący od wschodu 
słońca?

a) Pieczęć Boga żywego
b) Trąbę Boga żywego
c) Siedem świeczników i siedem gwiazd

Co mówił anioł, który miał pieczęć 
Boga żywego?

a) Moja pieczęć nie jest nic warta
b) Nie wyrządźcie szkody żadnemu człowiekowi, a tylko 

drzewom, morzu i ziemi
c) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani 

drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga 
naszego na czołach ich

Gdzie mieli być opieczętowani słudzy 
Boga?

a) Na legitymacjach szkolnych
b) Na czołach
c) Na dłoniach

Jaką liczbę tych, których opatrzono 
pieczęcią usłyszał Jan?

a) Sto czterdzieści cztery tysiące
b) Sto czterdzieści cztery miliony
c) Wielki tłum

Kto stał przed tronem i przed 
Barankiem?

a) Dwudziestu czterech starców
b) Same kobiety i  dzieci
c) Wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego 

narodu i ze wszystkich plemion, ludów i języków

Jak wyglądali ci, którzy stali przed 
tronem i przed Barankiem?

a) Byli w białych szatach, z palmami w rękach
b) Byli cali zakrwawieni
c) Klęczeli na kolanach i prali swoje szaty

Co wołał wielki tłum w białych 
szatach?

a) Chcemy więcej czekolady!
b) Mamy piękne, białe szaty
c) Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, 

i  u Baranka

Skąd przyszli i co zrobili ci, którzy byli 
w białych szatach?

a) Przychodzą z Warszawy i Poznania i  wyprali szaty 
swoje, i  wybielili je w proszku Ariel

b) Przychodzą z całego świata i wyprali szaty swoje, i  
pomalowali je we krwi Baranka

c) Przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i  
wybielili je we krwi Baranka

Co Baranek zrobi z tłumem w białych 
szatach?

a) Będzie ich pasł i  prowadził do źródeł żywych wód, i  
otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu

b) Zaprowadzi ich nad wielką rzekę, aby sobie popływali
c) Ukarze ich za to, że wzięli  ze sobą tylko jedną szatę
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