List Jakuba, Rozdział 1.
Poziomo:
3. Co rodzi pożądliwość, gdy pocznie? (Jak. 1,15)
5. Przez co kuszony jest każdy człowiek? (Jak. 1,14)
8. Bogaty przeminie jak kwiat ……… (Jak. 1,10)
9.Co może zrobić słowo, które jest wszczepione w nas? (Jak. 1,21)
11.Jaki brat może chlubić się ze swojego wywyższenia? (Jak. 1,9)
12.Przedmiot, w którym swojemu obliczu przygląda się człowiek, który jest
słuchaczem, a nie jest wykonawcą Słowa (Jak. 1,23)

Pionowo:
1. Co rodzi grzech, gdy dojrzeje? (Jak. 1,15)
2.Czynność, do której ma być skory każdy człowiek (Jak. 1,19)
4. W czym wytrwa mąż, który jest błogosławiony? (W …….) (Jak. 1,12)
6.Grupy osób, którym niesienie pomocy jest czystą i nieskalaną pobożnością
przed Bogiem i Ojcem (……… i ….…) (Jak. 1,27)
7.Zjawisko, do którego jest porównywany ten, który wątpi (2 słowa) (Jak. 1,6)
10. Co sprawia doświadczenie wiary? (Jak. 1,3)

List Jakuba, Rozdział 2.
Poziomo:
2. Jaka jest wiara bez uczynków? (Jak. 2,17)
4. Abraham został nazwany nim, dzięki temu że uwierzył Bogu (Jak. 2,23)
5. Osoby, za które jesteśmy uznani przez zakon, jeśli czynimy różnicę
między osobami. (Jak. 2,9)
7. Ubodzy, którzy miłują Boga zostali wybrani przez niego do bycia
dziedzicami czego? (Jak. 2,5)
9. Kto drży i wierzy, że Bóg jest jeden? (Jak. 2,19)
10. Wiara współdziała z nimi i staje się przez nie doskonała (Jak. 2,22)

Pionowo:
1. Kto ciemięży i ciąga po sądach odbiorców listu? (Jak. 2,6)
3. Co góruje nad sądem? (Jak. 2, 13)
6. Kto przyjął posłów, wypuścił ich inną drogą i został dzięki temu
usprawiedliwiony z uczynków? (Jak. 2,25)
8. Przez jaki zakon mają być sądzeni ci, których powinniśmy naśladować
w mowie i czynach? (Jak. 2,12)
(Jak. 2,1 2)

List Jakuba, Rozdział 3.
Poziomo:
2. Jedna z cech mądrości pochodzącej z góry (Jak.3,17)
4. Co gorzkiego jest w sercach tych, którzy mają przyziemną, zmysłową i demoniczną
mądrość? (Jak. 3,14-15)
7. „Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl …...” (Jak. 3,12)
9. „Z tych samych ust wychodzi …………. i przekleństwo” (Jak. 3,10)
13. Co kierowane jest wolą sternika, mimo że są wielkie i gwałtownymi wichrami
pędzone? (Jak. 3,4)
Pionowo:
1. Jej owoc, jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój (Jak. 3,18)
3. Kto otrzyma surowszy wyrok? (Jak. 3,1)
5. Przedmioty, które wkładane są do pysków koni, aby były one posłuszne, tak jak i
mężowie doskonali, którzy mogą utrzymać całe ciało na wodzy. (Jak. 3,2-3)
6. Niepokój i zły czyn pojawiają się tam, gdzie jest zazdrość i ……………… (Jak. 3,16)
8. „Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i ………………?” (Jak. 3,11)
10. Cecha, którą powinny się charakteryzować uczynki człowieka mądrego i rozumnego.
(Jak. 3,13)
11. „Tak też ……… zdrój nie może wydać słodkiej wody” (Jak. 3,12)
12. Co jest określone jako „ogień”, „mały członek, pyszniący się z wielkich rzeczy”,
„świat nieprawości”, „rozpalony przez piekło”? (Jak. 3,5-6)

List Jakuba, Rozdział 4.
Poziomo:
Poziomo:
4. Co tak jak ludzkie życie, ukazuje się na krótko, a potem znika? (Jak. 4,14)
5. Co powinni obmyć ludzie, którzy są grzesznikami? (Jak. 4,8)
6. Co zrobi diabeł, gdy przeciwstawimy się mu i poddamy się Bogu? (Jak. 4,7)
9. „Przyjaźń ze światem, to ……….. wobec Boga” (Jak. 4,4)
10. Co powinni oczyścić ludzie, którzy mają rozdwojoną duszę? (Jak. 4,8)
Pionowo:
1. Co osądza i obmawia, ten, który obmawia lub osądza swego brata? (Jak.
4,11)
2. Co jest źródłem sporów i walk między ludźmi? (Jak. 4,1)
3. Tego, dopuszcza się ten, który umie dobrze czynić, a nie czyni. (Jak. 4,17)
7. Co nam sprawi Pan, gdy się przed nim uniżymy? (Jak. 4,10)
8. Bóg daje łaskę, ludziom, którzy posiadają tę cechę. (Jak. 4,6)

List Jakuba, Rozdział 5.
Poziomo:

3. Co pojawiło się na złocie i srebrze i będzie świadczyć przeciwko bogaczom?
(Jak. 5,3)
4. Co powinniśmy uczynić z grzechami, których się dopuściliśmy? (Jak. 5,16)
5. Co zrobili bogacze sprawiedliwemu? (Jak. 5,6)
8. Ten, który nawróci grzesznika z jego błędnej drogi może wybawić jego
duszę od niej. (Jak. 5,20)
12. Co uczynią starsi zboru, którzy przybędą do chorego? (Jak. 5,14)
13. Która postać biblijna została nazwana w 5. rozdziale wytrwałą? (Jak. 5,11)
15. Co płynące z wiary może uzdrowić chorego? (Jak. 5,15)
Pionowo:

1.Kto stoi u drzwi i osądzi nas, jeśli będziemy narzekać na innych braci? (Jak.5,9)
2.Co przyjdzie na bogaczy i będzie powodem ich płaczu i narzekań? (Jak. 5,1)
6. Co bogacze zrobili ze swoimi sercami na dzień uboju? (Jak. 5,5)
7. Co powinniśmy robić z naszymi sercami, ze względu na to, że przyjście Pana
jest bliskie? (Jak. 5,8)
9. Jej brak był powodem wołań żeńców do Pana Zastępów. (Jak. 5,4)
10. Wczesny i późny, wraz z nim pojawia się cenny owoc ziemi oczekiwany przez
rolnika. (Jak. 5,7)
11.Kto przemawiał w imieniu Pańskim i jest przykładem cierpienia i cierpliwości?
(Jak. 5,10)
14. Kto modlił się o to, aby nie było deszczu i nie było go przez 3 lata i 6
miesięcy? (Jak. 5,17)

