
1. Czyje pragnienie powinniśmy zaspokajać?
2. Jaki jest post, w którym Pan ma upodobanie?  

Że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się … 
powrozy jarzma

3. Przeciwieństwo „bogaty”
4. Co się stanie z tym, który podzieli chleb z 

głodnym i biednych bezdomnych przyjmie do 
domu? Jego światło wzejdzie jak zorza poranna  
i jego … rychło nastąpi

5. Jak wzejdzie światło tego, który podzieli chleb z 
głodnym i biednych bezdomnych przyjmie do 
domu? Jak … poranna

6. Jaki jest post, w którym Pan ma upodobanie?  
Że się … bezprawne więzy, że się zrywa powrozy 
jarzma

7. Czego nie powinniśmy odbywać w sabat?
8. Jak uczcimy sabat? Nie załatwiając swoich 

spraw i nie prowadząc pustej …
9. Co Pan sprawi, gdy uczcisz sabat? Sprawi, że 

wzniesiesz się ponad … ziemi
10. Co ludzie załatwiają w dniu postu? Swoje …
11. Czyim dziedzictwem nakarmi nas Pan, gdy 

uczcimy sabat? Naszego ojca, …
12. Jaki będzie ten, który pości zgodnie z wolą 

Pana? Będzie jak ogród … i jak źródło, którego 
wody nie wysychają

13. Co powinniśmy usunąć spośród siebie? Jarzmo, 
szydercze … palcem i bezecne mówienie

14. Jak nazwą tego, kto pości zgodnie z wolą Pana? 
Naprawiaczem …, odnowicielem

15. Co powinniśmy podzielić z głodnym? Swój …
16. Czyje prawa ludzie zaniedbali? Swojego …
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17. Jaki będzie ten, który pości zgodnie z wolą Pana? 
Będzie jak … nawodniony i jak źródło, którego 
wody nie wysychają

18. Co podźwignie ten, który pości zgodnie z wolą 
Pana? … poprzednich pokoleń

19. Co powinniśmy usunąć spośród siebie? Jarzmo, 
szydercze pokazywanie palcem i bezecne …

20. Co podźwignie ten, który pości zgodnie z wolą 
Pana? Fundamenty … pokoleń

21. Jaki jest post, w którym Pan ma upodobanie?   
Że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa 
powrozy jarzma, wypuszcza na wolność … i 
łamie wszelkie jarzmo, dzieli chleb z głodnym i 
biednych bezdomnych przyjmuje do domu

22. Inaczej „wołał”
23. Co będzie tylną strażą tego, który pości zgodnie  

z wolą Pana? … Pańska
24. Przeciwieństwo „najedzony”
25. Jaki będzie ten, który pości zgodnie z wolą  

Pana? Będzie jak ogród nawodniony i jak   
źródło, którego … nie wysychają

26. Co Pan sprawi, gdy uczcisz sabat? Sprawi, że 
wzniesiesz się ponad wyżyny …

27. Co powinniśmy usunąć spośród siebie? Jarzmo, 
szydercze pokazywanie palcem i … mówienie

28. Inaczej „później”
29. Jak nazwą tego, kto pości zgodnie z wolą Pana? 

Naprawiaczem wyłomów, …
30. Jak napominani ludzie nie pościli? Tak, jak się 

pości, aby został wysłuchany ich głos w …

31. Jaki będzie ten, który pości zgodnie z wolą Pana? 
Będzie jak ogród nawodniony i jak źródło, którego 
wody nie …

32. Co powinniśmy usunąć spośród siebie? …, szydercze 
pokazywanie palcem i bezecne mówienie

33. Inaczej „konwersacja”
34. Jak powinniśmy uczcić sabat? Nie odbywając w nim 

podróży, nie załatwiając swoich …
35. Czego ludzie domagają się od Boga?   

Sprawiedliwych …
36. Jasna dzień doby
37. Kiedy Pan odpowie temu, który pości zgodnie z Jego 

wolą „Oto jestem”? Gdy będzie krzyczał o …
38. Jak nazwą tego, kto pości zgodnie z wolą Pana? … 

wyłomów, odnowicielem
39. Jaki jest post, w którym Pan ma upodobanie? Że się 

rozwiązuje bezprawne …, że się zrywa powrozy 
jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie 
wszelkie jarzmo

40. Jak powinniśmy nazywać sabat?
41. Człowiek, który nie ma gdzie mieszkać
42. Jaki jest post, w którym Pan ma upodobanie? Że się 

rozwiązuje … więzy, że się zrywa powrozy jarzma
43. Powstrzymanie się od całkowitego jedzenia lub od 

spożywania pewnych rodzajów pokarmów przez 
określony czas

44. Jaki jest post, w którym Pan ma upodobanie? Że się 
rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa … jarzma

45. Co się stanie z tym, który podzieli chleb z głodnym i 
biednych bezdomnych przyjmie do domu? Jego … 
wzejdzie jak zorza poranna i jego uzdrowienie   
rychło nastąpi

46. Inaczej „wargi”

1 2 3 4

65

7

8 9

10 11 12

13

14 15

2116 17 18 19

25

20

23 26

37

27 28

29 30

31 32 33

44

39 40

41

42

45

34 35 36

2422

38

Hasło:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2116 17 18 19 2520 23 26

37

27 28 29

30 31 32 33 484339 40 41 4542 44 46 47 4934 35 36

2422

38 50 51 52 53 54 55 56

43

46

1

2

3

4

5 6

7 8

9

10

11

12

13

14

15

21

16

17

18

19

25

20

23

26

37

27

28

30

31

32

33

48

43 39

40

41

45

42

44

46

47

49

34

35

36

24

22 38

50

51

52

5354

55

56

29


