
 
 
 

Dzień 1  

Wstęp i pokusy (1,1-18) 

Pozdrowienia (1,1) 

Do kogo Jakub kieruje pozdrowienia? ……………………………………….…………………… (1,1) 

 

Potrzeba cierpliwości i mądrości (1,1-8) 

Co jest najwyższą radością według Jakuba? ………………………….…………………………… (1,2) 

Co należy zrobić, aby otrzymać mądrość? ………………………….………………....................... (1,5) 

Jak prosić Boga? ............................................................................................................................... (1,6) 

 

Wytrwałość w poniżeniu i wywyższeniu (1,9-12) 

Z czego ma się chlubić ubogi, a z czego bogaty?  

Ubogi ..................................................................................... (1,9-10) 

Bogaty ………………………………………………………. (1,9-10) 

Przez co człowiek jest kuszony?..................................................................................................... (1,14) 

Co zstępuje z góry od Ojca światłości?........................................................................................... (1,17) 

 

Dzień 2 

Dowód prawdziwej religii (1,19-27) 

Słuchanie raczej niż mówienie (1,19-22) 

Uzupełnij. "Niech każdy człowiek będzie    do     ,   

  do     ,     do     . 

Co może zrobić Słowo? .................................................................................................................. (1,21) 

 

Słuchać i czynić (1,23-27) 

O czym zapomniał człowiek przypatrujący się sobie w zwierciadle? ...........................................(1,24) 

Jak zachowuje się pobożny człowiek? ……………………………………………...…………… (1,27) 

 



Dzień 3  

Ostrzeżenia (2,1 - 5,6) 

Przeciwko wyróżnianiu ludzi (2,1-13) 

Kogo wybrał Bóg do bycia bogatymi w wierze?............................................................................. (2,5) 

Czym jest czynienie różnicy między osobami? …………………………………………………... (2,9) 

Czym skutkuje złamanie jednego przykazania?............................................................................ (2,10) 

Nad kim odbywa się sąd bez miłosierdzia?.................................................................................... (2,13) 

 

Dzień 4 

Przeciwko mówieniu o posiadaniu wiary (2,14-26) 

Jaka jest wiara bez uczynków?....................................................................................................... (2,17) 

Kim został nazwany Abraham?...................................................................................................... (2,23) 

Na jakiej podstawie zostali usprawiedliwieni Abraham i Rahab?............................................. (2,21.25) 

Do czego została porównana wiara bez uczynków?.................................................................... (2,26) 

 

Dzień 5  

Przeciwko nadużywaniu języka (3,1-18) 

Co może zrobić ze swoim ciałem ten, kto nie uchybia w mowie? ................................................ (3,2) 

Czego nie może ujarzmić nikt z ludzi?............................................................................................. (3,8) 

W jaki sposób możemy pokazać, że jesteśmy mądrzy?................................................................ (3,13) 

Jaka jest mądrość, która pochodzi z góry (3,17)? 

Dzień 6  

Przeciwko zwalczaniu się wzajemnemu (4,1-17) 

Skąd biorą się spory i walki między ludźmi?.................................................................................... (4,1) 

Kto jest nieprzyjacielem Boga?........................................................................................................ (4,4) 

 

 

1. ………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………. 



Co należy zrobić żeby diabeł od nas uciekł? (4,7) 

a) ..................................................    b) …………………………………………………. 

Ilu jest sędziów i zakonodawców?................................................................................................. (4,12) 

Do czego Jakub przyrównuje ludzi?.............................................................................................. (4,14) 

Czego dopuszcza się człowiek, który umie dobrze czynić, lecz tak nie robi?.............................. (4,17) 

 

Przeciwko wyzyskowi (5,1-6) 

Co stało się z bogactwem, a co z szatami bogatych ludzi?............................................................ (5,2) 

Do czyich uszu dotarły wołania żeńców?........................................................................................ (5,4) 

 

Dzień 7   

Zakończenie (5,7 - 20) 

Potrzeba cierpliwości (5,7-11) 

Jak długo mamy być cierpliwi?........................................................................................................ (5,7) 

Czy przyjście Pana jest dalekie?....................................................................................................... (5,8) 

Kto jest przykładem cierpienia i cierpliwości?................................................................................ (5,9) 

Jak możemy nazwać ludzi, którzy wytrwali?................................................................................. (5,11) 

Potrzeba umiaru (5,12-13) 

Uzupełnij. „Niech wasze tak, będzie   , a wasze nie niech będzie   , abyście nie 

byli     pod    . 

Co Jakub radzi weselącym się?....................................................................................................... (5,13) 

Znaczenie modlitwy (5,14-18) 

Czym starsi zboru namaszczają chorego?..................................................................................... (5,14) 

Co uczyni modlitwa płynąca z wiary?............................................................................................. (5,15)  

Co mamy robić abyśmy byli uzdrowieni?....................................................................................... (5,16) 

Jakim człowiekiem był Eliasz?........................................................................................................ (5,17) 

Znaczenie duszpasterstwa (5,19.20) 

Jeśli ktoś nawróci brata, który zboczył od prawdy, co tym samym uczyni? 

......................................................................................................................................................... (5,20) 

Miejsce na Twoje pytania i przemyślenia: 
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