
Co spadło na ziemię, gdy 
zatrąbił piąty anioł?

a) Świecznik
b) Gwiazda
c) Szarańcza

Co dano gwieździe, która 
spadła z nieba na ziemię, gdy 
zatrąbił piąty anioł?

a) Klucz do studni otchłani
b) Klucz do drzwi w niebie
c) Miskę bobu

Co wyszło z dymu ze studni
otchłani?

a) Czarna ospa
b) Szarańcza
c) Pszczoły i osy

Co powiedziano szarańczy, 
która wyszła z dymu ze studni 
otchłani?

a) Aby nie wyrządzały szkody ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na 
czołach

b) Aby spaliły trawę, ziemię, wszystkie zioła i drzewa
c) Aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani 

drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach

Do czego z wyglądu podobne 
były szarańcze?

a) Do kotów
b) Do koni gotowych do boju, z jakby złotymi koronami na głowach, 

twarzami jakby ludzkimi, włosami jakby kobiecymi i zębami jak u lwów
c) Do koni galopujących po stepie, z jakby złotymi koronami na głowach, 

twarzami jakby lwów, włosami jakby męskimi i zepsutymi zębami

Co było w ogonach szarańczy?
a) Kolorowe kokardki
b) Moc wyrządzania ludziom krzywdy przez piętnaście miesięcy
c) Moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy

Jak po hebrajsku i grecku 
brzmiało imię anioła otchłani, 
który królował nad szarańczą?

a) Po hebrajsku Abaddon, a po grecku Apollyon
b) Po hebrajsku Apollyon, a po grecku Abaddon
c) Po hebrajsku Ananas, a po grecku Anton

Co miał zrobić szósty anioł?
a) Uwolnić armię szarańczy, która była spętana w głębokiej studni
b) Zatrąbić na sześciu trąbach
c) Uwolnić czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem

Co mieli zrobić uwolnieni 
czterej aniołowie?

a) Wytracić trzecią część ludzi
b) Uratować trzecią część ludzi
c) Wypić czekoladę

Od czego wyginęła trzecia 
część ludzi?

a) Od trzech plag: piorunów, grzmotów i trąby powietrznej
b) Od trzech plag: ognia, dymu i siarki, które wychodziły z pysków koni
c) Od przejedzenia słodyczami

Od czego nie odwrócili się 
ludzie, którzy nie zginęli od 
trzech plag?

a) Od uczynków swoich, nie przestając oddawać czci demonom i 
bałwanom

b) Od oglądania telewizji
c) Od wydawania pieniędzy na niepotrzebne rzeczy
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