
1. Co anioł, który wyszedł z ołtarza, zawołał   
na tego, który miał ostry sierp? Zapuść swój 
ostry sierp i obetnij kiście ... z winorośli 
ziemi, gdyż dojrzały jej grona

2. Gdzie deptano tłocznię? Poza ...
3. Gdzie anioł wrzucił obcięte winne grona?

Do wielkiej ... gniewu Bożego
4. Inaczej „chmura”
5. Co popłynęło z tłoczni, gdy ją deptano poza 

miastem?
6. Co anioł zrobił z obciętym winnym gronem? 

... je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego
7. Gdzie anioł wrzucił obcięte winne grona?

Do wielkiej tłoczni ... Bożego
8. Jakim głosem anioł, który wyszedł ze 

świątyni, wołał na tego, który siedział na 
obłoku?

9. Co anioł wołał donośnym głosem na tego, 
który siedział na obłoku? Zapuść sierp swój i 
żnij, gdyż nastała pora żniwa i ... żniwo ziemi

10. Co miał na głowie ktoś podobny do Syna 
Człowieczego? Złotą ...

11. Skąd wyszedł anioł, który miał władzę nad 
ogniem? Z ...

12. Kto siedział na obłoku? Ktoś podobny do 
Syna ...

13. Co anioł, który wyszedł z ołtarza, zawołał   
na tego, który miał ostry sierp? Zapuść swój 
ostry sierp i obetnij kiście winogron z ... 
ziemi, gdyż dojrzały jej grona
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14. Kto wyszedł ze świątyni, wołając donośnym 
głosem na tego, który siedział na obłoku? Inny ...

15. Co się stało, gdy Ten, który siedział na obłoku, 
zapuścił swój sierp na ziemi? Ziemia została ...

16. Co anioł wołał donośnym głosem na tego, który 
siedział na obłoku? Zapuść sierp swój i ..., gdyż 
nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi

17. Co miał w ręku ktoś podobny do Syna 
Człowieczego? Ostry ...

18. Czego dosięgła krew, która popłynęła z tłoczni? 
Wędzideł końskich na przestrzeni tysiąca 
sześciuset ...

19. Co anioł wrzucił do wielkiej tłoczni gniewu 
Bożego? Grona ...

20. Kto siedział na obłoku? Ktoś ... do Syna 
Człowieczego

21. Skąd wyszedł anioł, który wołał donośnym 
głosem na tego, który siedział na obłoku? Ze ...

22. Gdzie, ktoś podobny do Syna Człowieczego, 
trzymał ostry sierp? W ... swym

23. Kto siedział na obłoku? ... podobny do Syna 
Człowieczego

24. Dlaczego ten, który siedział na obłoku miał 
zapuścić swój sierp i żąć? Gdyż nastała pora 
żniwa i dojrzało ... ziemi

25. Co robiono poza miastem? ... tłocznię
26. Co anioł, który wyszedł z ołtarza, zawołał na

tego, który miał ostry sierp? Zapuść swój ostry 
sierp i obetnij ... winogron z winorośli ziemi, gdyż 
dojrzały jej grona

27. Gdzie siedział ktoś podobny do Syna 
Człowieczego? Na ...

28. Gdzie anioł wrzucił obcięte winne grona? Do 
wielkiej tłoczni gniewu ...

29. Inaczej „ogromnej”
30. Komu pokazana została wizja żniw i 

winobrania?
31. Co anioł wrzucił do wielkiej tłoczni gniewu 

Bożego? Obcięte winne ...
32. Co anioł wołał donośnym głosem na tego, który 

siedział na obłoku? Zapuść sierp swój i żnij, gdyż 
nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ...

33. Dlaczego ten, który siedział na obłoku miał 
zapuścić swój sierp i żąć? Gdyż nastała pora ... i 
dojrzało żniwo ziemi

34. Czego dosięgła krew, która popłynęła z tłoczni? 
Wędzideł końskich na przestrzeni ... sześciuset 
stadiów

35. Przeciwieństwo „taki sam”
36. Kto siedział na obłoku? Ktoś podobny do ... 

Człowieczego
37. Jak anioł, który wyszedł z ołtarza, zawołał na 

tego, który miał ostry sierp?
38. Gdzie jest świątynia, z której wyszedł anioł? W ...
39. Co anioł z ostrym sierpem zrobił z winnym 

gronem na ziemi? Zapuścił sierp swój na ziemi, i 
... grona winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej 
tłoczni gniewu Bożego. 

40. Co zostało zżęte, gdy Ten, który siedział na 
obłoku, zapuścił swój sierp?
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