
1. Kto został wykupiony z ziemi? Ci, którzy się nie 
... z kobietami

2. Jaki głos Jan usłyszał z nieba? Głos jakby szum 
wielu wód i jakby ... potężnego grzmotu

3. Gdzie ludzie wykupieni z ziemi śpiewali pieśń? 
Przed tronem i przed czterema ... i przed 
starszymi

4. Ilu było tych, którzy mieli wypisane na czole 
imię Baranka i imię jego Ojca? Sto czterdzieści 
cztery ...

5. Jak brzmiał głos, który Jan usłyszał? Jak 
dźwięki ..., grających na swoich harfach

6. Jaki głos Jan usłyszał z nieba? Głos jakby szum 
... wód i jakby łoskot potężnego grzmotu

7. Co ludzie wykupieni z ziemi mieli wypisane na 
czole? ... Baranka i imię jego Ojca

8. W czym nie znaleziono kłamstwa u ludzi 
wykupionych z ziemi? W ich ...

9. Przeciwieństwo „stara”
10. Dla kogo zostali wykupieni ci, którzy się nie 

skalali z kobietami? Dla ... i dla Baranka
11. Skąd dobiegł głos, który Jan usłyszał? Z ...
12. Ilu było tych, którzy mieli wypisane na czole 

imię Baranka i imię jego Ojca? ... czterdzieści 
cztery tysiące

13. Czyje imię mieli wypisane na czole ci, którzy 
stali z Barankiem na górze Syjon? Imię 
Baranka i imię jego ...
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14. Gdzie ludzie wykupieni z ziemi mieli wypisane 
imię Baranka i imię jego Ojca? Na ...

15. Jako kto zostali wykupieni spomiędzy ludzi, ci 
którzy nie skalali się z kobietami? Jako ... dla 
Boga i dla Baranka

16. Co się stało z tymi, którzy nie skalali się z 
kobietami? Zostali wykupieni spomiędzy ... 
jako pierwociny dla Boga i dla Baranka

17. Dla kogo zostali wykupieni ci, którzy się nie 
skalali z kobietami? Dla Boga i dla ...

18. Gdzie ludzie wykupieni z ziemi śpiewali pieśń? 
Przed tronem i przed ... postaciami i przed 
starszymi

19. Kto zobaczył Baranka stojącego na górze 
Syjon?

20. Za kim podążają ci, którzy się nie skalali z 
kobietami? Za ...

21. Z kim nie skalali się ci, którzy zostali wykupieni 
z ziemi? Z ...

22. Jak brzmiał głos, który Jan usłyszał? Jak 
dźwięki harfiarzy, grających na swoich ...

23. Jacy są ci, którzy nie skalali się z kobietami?
24. Gdzie podążają ci, którzy nie skalali się z 

kobietami? Podążają za Barankiem, 
dokądkolwiek ...

25. Kto śpiewał pieśń przed tronem, czterema 
postaciami i przed starszymi? Ci, którzy zostali 
wykupieni z ...

26. Ilu było tych, którzy mieli wypisane na czole 
imię Baranka i imię jego Ojca? Sto czterdzieści 
... tysiące

27. Jaki głos Jan usłyszał z nieba? Głos jakby szum 
wielu wód i jakby łoskot potężnego ...

28. Kto stał na górze Syjon?
29. Kto stał z Barankiem na górze Syjon? Sto 

czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli ... 
jego imię na czole i imię jego Ojca

30. Jaki głos Jan usłyszał z nieba? Głos jakby ... 
wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu

31. Gdzie ludzie wykupieni z ziemi śpiewali pieśń? 
Przed tronem i przed czterema postaciami i 
przed ...

32. Czego nie mógł się nauczyć nikt oprócz tych, 
którzy zostali wykupieni z ziemi?

33. Ilu było tych, którzy mieli wypisane na czole 
imię Baranka i imię jego Ojca? Sto ... cztery 
tysiące

34. Jak nazywała się góra, na której stał Baranek?
35. Czego nie znaleziono w ustach tych, którzy 

zostali wykupieni z ziemi?
36. Jaki głos Jan usłyszał z nieba? Głos jakby szum 

wielu ... i jakby łoskot potężnego grzmotu
37. Gdzie ludzie wykupieni z ziemi śpiewali pieśń? 

Przed ... i przed czterema postaciami i przed 
starszymi

38. Co się stało z tymi, którzy nie skalali się z 
kobietami? Zostali ... spomiędzy ludzi jako 
pierwociny dla Boga i dla Baranka
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