
1. Kogo udręczyli dwaj prorocy? Mieszkańców ...
2. Jaką moc nad ziemią mają dwaj świadkowie? 

By dotknąć ziemię wszelką ...
3. Jak długo dwaj świadkowie będą prorokowali? 

Przez tysiąc ... sześćdziesiąt dni
4. Co się stało, gdy powstało wielkie trzęsienie 

ziemi? Dziesiąta ... miasta zawaliła się
5. Co zrobili ludzie, którzy ocaleli z wielkiego 

trzęsienia ziemi? Przerazili się i ... cześć Bogu 
niebieskiemu

6. Co usłyszeli dwaj świadkowie po upływie 
trzech i pół dnia? Głos ... z nieba

7. Co zrobili ludzie, którzy ocaleli z wielkiego 
trzęsienia ziemi? ... się i oddali cześć Bogu 
niebieskiemu

8. Co usłyszeli dwaj świadkowie po upływie 
trzech i pół dnia? ... donośny z nieba

9. Czym są dwaj świadkowie? Dwoma drzewami 
... i dwoma świecznikami, które stoją przed 
Panem ziemi

10. Co się dzieje, gdy ktoś chce wyrządzić szkodę 
dwom świadkom? Ogień bucha z ich ust i ... 
ich wrogów

11. Kto patrzył na dwóch świadków, gdy wstąpili 
do nieba w obłoku? Ich ...

12. Kiedy zwierzę wychodzące z otchłani stoczy 
bój z dwoma świadkami i zwycięży, i zabije 
ich? Gdy złożą swoje ...

13. Co będą sobie posyłać mieszkańcy ziemi, gdy 
zwierzę wychodzące z otchłani zabije dwóch 
świadków?

14. Gdzie ludzie nie pozwolą złożyć trupów dwóch 
świadków? W ...
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15. Czym są dwaj świadkowie? Dwoma drzewami 
oliwnymi i dwoma ..., które stoją przed Panem 
ziemi

16. Jak w przenośni nazywa się wielkie miasto, gdzie 
Pan został ukrzyżowany? ... i Egiptem

17. Jaką moc mają dwaj świadkowie? Moc zamknąć 
niebiosa, aby nie padał ... za dni ich prorokowania

18. Co zrobi zwierzę wychodzące z otchłani, gdy dwaj 
świadkowie złożą swoje świadectwo? Stoczy z nimi 
bój i ..., i zabije ich

19. Kto udręczył mieszkańców ziemi? Dwaj ...
20. Jak długo ludzie będą patrzeć na trupy świadków? 

Przez trzy i pół ...
21. Co się dzieje, gdy ktoś chce wyrządzić szkodę 

dwom świadkom? Ogień ... z ich ust i pożera ich 
wrogów

22. Służą do chodzenia
23. Co się stało z dwoma świadkami po upływie trzech 

i pół dnia? Wstąpił w nich duch ... z Boga i stanęli 
na nogi swoje

24. Gdzie będą leżeć trupy dwóch świadków? Na ulicy 
wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się 
Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ...

25. Kiedy ogień bucha z ust dwóch świadków i pożera 
ich wrogów? Gdy ktoś chce ... im szkodę

26. Jak długo dwaj świadkowie będą prorokowali? 
Przez ... dwieście sześćdziesiąt dni

27. Czym są dwaj świadkowie? Dwoma drzewami 
oliwnymi i dwoma świecznikami, które ... przed 
Panem ziemi

28. Inaczej „ogromnego”
29. Kto będzie patrzył na trupy dwóch świadków? ... ze 

wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów

30. Komu dano moc, i będą, odziani w wory, 
prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt 
dni? Dwom ...

31. Co się dzieje, gdy ktoś chce wyrządzić szkodę 
dwom świadkom? Ogień bucha z ich ust i 
pożera ich ...

32. Gdzie będą leżeć trupy dwóch świadków? Na 
ulicy wielkiego ...

33. Kiedy powstało wielkie trzęsienie ziemi? Gdy 
dwaj świadkowie wstąpili do nieba w ...

34. Skąd dobiegł donośny głos, gdy po upływie 
trzech i pół dnia dwaj świadkowie stanęli na 
nogi swoje? Z ...

35. Co zrobi zwierzę wychodzące z otchłani, gdy 
dwaj świadkowie złożą swoje świadectwo? 
Stoczy z nimi bój i zwycięży, i ... ich

36. Jak długo ludzie będą patrzeć na trupy 
świadków? Przez ... i pół dnia

37. Czym są dwaj świadkowie? Dwoma drzewami 
oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją 
przed ... ziemi

38. Inaczej „uśmiercić”
39. Co się stało, gdy dwaj świadkowie wstąpili do 

nieba w obłoku? Powstało wielkie ... ziemi
40. Jak moc mają świadkowie nad wodami? Mają  

moc, by je ... w krew
41. Jak długo ludzie będą patrzeć na trupy 

świadków? Przez trzy i ... dnia
42. Jaką moc mają dwaj świadkowie? Mają moc 

zamknąć niebiosa, aby nie ... deszcz za dni ich 
prorokowania

43. Komu oddali cześć ludzie, którzy ocaleli z 
wielkiego trzęsienia ziemi? Bogu ...
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