1 List Piotra, Rozdział 1.
Poziomo:
4. Jego krwią zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego
(1 P 1,18-19)
5. Już przed jego założeniem Chrystus był przeznaczony do tego, aby nas
wykupić (1 P 1,20)
7. „……….. dusz" jest celem wiary (1 P 1,9)
9. Kto poszukiwał i wywiadywał się na temat zbawienia, starając się wybadać na
który lub na jaki czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy? (1 P 1,10)
12. Są różnorodne i bywamy nimi zasmuceni (1 P 1,6)
14. Uświęciliśmy nasze serca, aby być jej posłuszni (1 P 1,22)
15. Kto pragnie wejrzeć w rzeczy określone jako „radosna nowina"?
(1 P 1,12)

Rozwiązaniem haseł są pojedyncze słowa zapisane w mianowniku
(rzeczowniki) lub bezokoliczniku (czasowniki). Wyjątkiem od tej reguły są
zdania zawierające wykropkowane luki.

Pionowo:
1. Przez jakie wydarzenie Bóg odrodził nas ku nadziei żywej i ku dziedzictwu?
(1 P 1, 3-4)
2. W niej powinniśmy całkowicie położyć naszą nadzieję. Jest nam ona dana w
objawieniu się Jezusa Chrystusa. (1 P 1,13)
3. Do niej porównane jest wszelkie ciało. Charakteryzuje ją to, że usycha
(1 P 1,24)
6. Takie jest nasienie, z którego zostaliśmy odrodzeni przez Słowo Boże, które
żyje i trwa (1 P 1 ,23)
8. One poprzednio władały nami w czasie naszej nieświadomości, nie
powinniśmy się nimi kierować (1 P 1,14)
10. Co stało się z kwiatem trawy, który symbolizuje chwałę ciała? (1 P 1,24)
11. Zwierzę, do którego jest porównany Chrystus, jako niewinny i nieskalany
(1 P 1,19)
13. Jest znikome i wypróbowane w ogniu, ale nasza wypróbowana wiara może
być cenniejsza niż to (1 P 1,7)

1. List Piotra, Rozdział 2.
Poziomo:
3. Będąc nimi nie powinniśmy pragnąć sfałszowanego duchowego mleka (1 P 2,2)
7. Łaską u Boga jest, gdy okazujemy ją, cierpiąc za dobre uczynki (1 P 2,20)
8. Na nie Jezus sam poniósł nasze grzechy, abyśmy żyli dla sprawiedliwości (1 P 2,24)
11. Jest cudowna, należy do Boga i zostaliśmy do niej powołani z ciemności (1 P 2,9)
12. Jakie życie powinniśmy prowadzić wśród pogan, aby oni przypatrywali się naszym
dobrym uczynkom i wysławiali Boga? (1 P 2,12)
14. Co jest niewłaściwie używane za osłonę zła? (1 P 2,16)
15. Wg Pisma, jaki kamień został złożony na Syjonie i jest nazwany wybranym oraz
kosztownym? (1 P 2,6)
16. „……….. zgorszenia" - nią pozostał dla niewierzących kamień, o który się potkną
(1 P 2,8)
Pionowo:
1. Kto wzgardził kamieniem i go odrzucił o czym mówi nam Psalm 118? (1 P 2,7)
2. W nie powinniśmy się wbudowywać, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. (1 P 2,5)
4. Żywy, został odrzucony przez ludzi, a przez Boga wybrany jako kosztowny (1 P 2,4)
5. Byliśmy zbłąkani jak one, ale nawróciliśmy się do pasterza i stróża naszych dusz
(1 P 2,25)
Rozwiązaniem haseł są
pojedyncze słowa zapisane w
mianowniku (rzeczowniki) lub
bezokoliczniku (czasowniki).
Wyjątkiem od tej reguły są
zdania zawierające
wykropkowane luki.

6. Jezus nie popełnił grzechu i nie znaleziono tego w jego ustach (1 P 2,22)
9. Co jako ród wybrany, królewskie kapłaństwo, święty naród oraz lud nabyty powinniśmy rozgłaszać? (1 P 2,9)
10. Ze względu na Niego powinniśmy być poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi (1 P 2,13)
11. Wolą Bożą jest, aby zamykać jej usta głupim, dobrze czyniąc (1 P 2,15)

1. List Piotra, Rozdział 3.
Poziomo:
3. Do niej powinniśmy być gotowi przed każdym, który domaga się od nas
wytłumaczenia z naszej nadziei (1 P 3,15)
6. Mężowie żon, których życie jest czyste i bogobojne mogą zostać ………... chociaż nie
są posłuszni Słowu (1 P 3,1)
7. Co powinniśmy czynić innym, gdy doświadczamy zła i obelg? (1 P 3,9)
8. Co powinni okazywać mężowie żonom, jako współdziedziczkom łaski żywota?
(1 P 3,7)
9. Mówiąc o Chrystusie powinniśmy robić to z łagodnością i ………….., mając czyste
sumienie. (1 P 3,16)
11. Co powinien powstrzymać od zdradliwej mowy, ten który chce być zadowolony z
życia? (1 P 3,10)
Pionowo:
12. Co jest złote i poza trefionymi włosami
oraz strojnymi szatami nie powinno być
naszą ozdobą? (1 P 3,3)
1.Postać biblijna, która była posłuszna swojemu mężowi, nazywając go panem i jest
przez
nazwana
przykładem
dobra i odwagi
(1 P 3,6)
13.
Ile Piotra
ludzkich
dusz ocalało,
dzięki czynienia
arce zbudowanej
przez Noego?
(1 P 3,20)
2. Niezniszczalnym klejnotem ukrytego wewnętrznego człowieka jest duch ………….
i cichy. (1 P 3,4)
4. Chrzest jest prośbą do Boga o dobre ………..., przez zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa (1 P 3,21)
5. Na nich zwrócone są oczy Pana, a jego uszy ku ich prośbie (1 P 3,12)
Rozwiązaniem haseł są pojedyncze słowa zapisane w mianowniku
(rzeczowniki, przymiotniki) lub bezokoliczniku (czasowniki). Wyjątkiem od
tej reguły są zdania zawierające wykropkowane luki.

10. Woda jest jego obrazem (1 P 3,21)

1. List Piotra, Rozdział 4.

Poziomo:
5. Cierpienie jako ………….. nie powinno być uważane przez cierpiącego za hańbę,
lecz jako powód do uwielbienia Boga. (1 P 4,16)
7. Jemu powinni powierzyć swoje dusze ci, którzy cierpią według woli Bożej
(1 P 4,1 9)
8. Co gorliwego powinniśmy mieć w stosunku do innych i co zakrywa mnóstwo
grzechów? (1 P 4,8)
9. Jej Duch spoczywa na nas, gdy jesteśmy znieważani dla imienia Chrystusowego
(1 P 4, 14)
Pionowo:
1. Gdy będziemy usługiwać innym darem łaski, który otrzymaliśmy, będziemy
dobrymi …………. łaski Bożej. (1 P 4,10)
2. Co robią poganie, dziwiąc się, że odbiorcy listu Piotra nie biorą udziału w ich
rozpustach? (1 P 4,4)
3. Jedna z rzeczy, której oddali się odbiorcy listu w minionym czasie, obok: rozpusty,
pożądliwości, pijaństwa, biesiad, bijatyk. (1 P 4,3)
4. Powinniśmy okazywać ją innym bez szemrania (1 P 4,9)
6. Ten, który cierpiał cieleśnie zaniechał go, aby poświęcić pozostały czas życia woli
Bożej (1 P 4,1-2)
Rozwiązaniem haseł są pojedyncze słowa zapisane w mianowniku
(rzeczowniki, przymiotniki) lub bezokoliczniku (czasowniki). Wyjątkiem od
tej reguły są zdania zawierające wykropkowane luki.

1. List Piotra, Rozdział 5.
Poziomo:
3. Co możemy złożyć na Tego, który ma o nas staranie? (1 P 5,7)
5. Starsi otrzymają niezwiędłą koronę chwały, gdy On się objawi. (1 P 5,4)
8. Jak nazywa się syn Piotra? (1 P 5, 13)

Pionowo:
1. Starsi zboru powinni nim być dla trzody (1 P 5,3)
2. W jej szatę powinniśmy się przyoblec. Ci którzy ją mają otrzymują łaskę od Boga.
(1 P 5,5)
4. Miasto, w którym znajdował się zbór pozdrawiający odbiorców listu (1 P 5,13)
6. Imię brata, przez którego Piotr pisał do odbiorców listu (1 P 5, 12)
7. Zwierzę, które ryczy i szuka kogo by pochłonąć. Jest do niego porównany diabeł
(1 P 5,8)
Rozwiązaniem haseł są pojedyncze słowa zapisane w mianowniku
(rzeczowniki, przymiotniki) lub bezokoliczniku (czasowniki). Wyjątkiem od
tej reguły są zdania zawierające wykropkowane luki.

