
1. Dlaczego Jan miał nie pieczętować słów 
proroctwa tej księgi? Albowiem czas ... jest

2. Po co Bóg posłał swego anioła? Aby ukazać 
sługom swoim, co musi się ... stać

3. Komu Bóg, przez swego anioła, chciał ukazać, 
co musi się wkrótce stać? Swoim ...

4. Przeciwieństwo „fałszywe”
5. Twierdzenie niezgodne z rzeczywistością
6. Ostatnia litera alfabetu greckiego
7. Przeciwieństwo „koniec”
8. Do kogo anioł powiedział: Nie pieczętuj słów 

proroctwa tej księgi? Do ...
9. Jak Jezus przedstawił się Janowi? Jam jest 

korzeń i ród ..., gwiazda jasna poranna
10. Inaczej „wyrazy”
11. Co zrobił Jan, gdy usłyszał i ujrzał co ma się 

wkrótce stać? ... do nóg anioła, który mu to 
pokazywał, aby mu oddać pokłon

12. Inaczej „morderca”
13. Kto jest na zewnątrz miasta? Psy i ..., i 

wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i 
wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je

14. Czego Jan miał nie pieczętować? Słów ... tej 
księgi

15. Co zrobił Jan, gdy usłyszał i ujrzał co ma się 
wkrótce stać? Upadł do ... anioła, który mu to 
pokazywał, aby mu oddać pokłon

16. Jak Jezus przedstawił się Janowi? Jam jest 
korzeń i ród Dawidowy, ... jasna poranna

17. Jaką zapłatę będzie miał Jezus, gdy przyjdzie? 
By ... każdemu według jego uczynku

PRZYJŚCIE JEZUSA
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18. Kto jest na zewnątrz miasta? Psy i czarownicy, i ...,   
i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują 
kłamstwo i czynią je

19. Przeciwieństwo „początek”
20. Przeciwieństwo „pierwszy”
21. Kogo Bóg posłał, aby ukazać sługom swoim, co 

musi się wkrótce stać? ... swego
22. Kto jest na zewnątrz miasta? ... i czarownicy, i 

wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, 
którzy miłują kłamstwo i czynią je

23. Kto jest błogosławiony? Ci, którzy piorą swoje ...
24. Komu, według anioła, Jan powinien oddać 

pokłon?
25. Kiedy Bóg dołoży komuś plag opisanych w tej 

księdze? Jeżeli ktoś dołoży ... do słów proroctwa 
tej księgi

26. Co się stanie jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi 
proroctwa? Ujmie Bóg z działu jego z drzewa 
żywota i ze ... miasta, opisanych w tej księdze

27. Kto jest na zewnątrz miasta? Psy i czarownicy, i 
wszetecznicy, i zabójcy, i ..., i wszyscy, którzy 
miłują kłamstwo i czynią je

28. Co zrobił Jan, gdy usłyszał i ujrzał co ma się 
wkrótce stać? Upadł do nóg anioła, który mu to 
pokazywał, aby mu oddać ...

29. Co się stanie, jeżeli ktoś dołoży coś do słów 
proroctwa tej księgi? Dołoży mu Bóg plag ... w tej 
księdze

30. Co się stanie jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi 
proroctwa? Ujmie Bóg z ... jego z drzewa żywota i 
ze świętego miasta, opisanych w tej księdze

31. Jak Jezus przedstawił się Janowi? Jam jest 
korzeń i ród Dawidowy, gwiazda ... poranna

32. Jaką zapłatę będzie miał Jezus, gdy 
przyjdzie? By oddać ... według jego uczynku

33. Kto jest korzeniem i rodem Dawidowym, 
gwiazdą jasną poranną?

34. Przeciwieństwo „ostatni”
35. Gdzie mogą wejść ci, którzy piorą swoje 

szaty? Przez bramy do ...
36. Pierwsza litera alfabetu greckiego
37. Co ma wziąć darmo ten, kto chce? ... żywota
38. Jak Jezus przedstawił się Janowi? Jam jest ... 

i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna
39. Co się stanie, jeżeli ktoś dołoży coś do słów 

proroctwa tej księgi? ... mu Bóg plag 
opisanych w tej księdze

40. Co Jezus powiedział o tym co się stanie, gdy 
przyjdzie wkrótce? Oto przyjdę wkrótce, a ... 
moja jest ze mną, by oddać każdemu według 
jego uczynku

41. Kto ma nadal czynić sprawiedliwość? Ten kto 
jest ...

42. Co się stanie, jeżeli ktoś dołoży coś do słów 
proroctwa tej księgi? Dołoży mu Bóg plag 
opisanych w tej ...

43. Przeciwieństwo „czysty”
44. Dlaczego Jan miał nie pieczętować słów 

proroctwa tej księgi? Albowiem ... bliski jest
45. Jaką zapłatę będzie miał Jezus, gdy 

przyjdzie? By oddać każdemu według jego ...
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