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Lista wersetów do zapamiętania 

w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej 

w roku szkolnym 2014/2015 

 

 
1) 1 Krl 2:3   

Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, i chodź jego drogami, przestrzegając 

jego ustaw, jego przykazań, jego praw i jego ustanowień, jak są zapisane w zakonie 

Mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił, i wszystko, 

dokądkolwiek się zwrócisz. 

2) 1 Krl 3:9  

Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między 

dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? 

3) 1 Krl 8:23   

Panie, Boże Izraela! Nie ma ani na niebie w górze, ani na ziemi w dole takiego Boga 

jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę wobec swoich sług, którzy 

chcą z całego serca być z tobą. 

4) 1 Krl 8:27   

Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą 

cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?! 

5) 1 Krl 8:61   

Niech będzie wasze serce szczere wobec Pana, Boga naszego, abyście postępowali 

według jego ustaw i przestrzegali jego przykazań, jak to jest dzisiaj. 

6) 1 Krl 9:3   

I rzekł do niego: Słyszałem modlitwę i błagania twoje, które zanosiłeś do mnie. 

Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię po 

wieczne czasy; tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. 

7) Krl 9:9   

Wtedy odpowiedzą: Za to, że opuścili Pana, swojego Boga, który wyprowadził ich 

ojców z ziemi egipskiej, a przyłączyli się do innych bogów i pokłon im oddawali, i im 

służyli, za to sprowadził Pan na nich całe to nieszczęście. 

8) 1 Krl 10:9   
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Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić 

na tronie Izraela; dlatego że umiłował Pan Izraela na wieki, ustanowił cię królem, 

abyś stosował prawo i sprawiedliwość. 

9) 1 Krl 18:36-37  

A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: 

Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela! Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w 

Izraelu, a ja twoim sługą i że według twego słowa uczyniłem to wszystko.  Odezwij się, 

Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i 

że Ty odmienisz ich serca. 

10) 2 Krl 6:16   

A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy 

są z nimi.  

11) 2 Krl 17:38-39   

O przymierzu, które zawarłem z wami, nie zapominajcie, a innym bogom czci nie 

oddawajcie.  Lecz jedynie Panu, Bogu waszemu, cześć oddawajcie, a On wyrwie was z 

mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół. 

12) 2 Krl 19:30   

A pozostała przy życiu resztka domu Judy zapuści korzeń w głąb i wyda owoc w górze. 

13) 2 Krl 19:31   

Bo z Jeruzalemu wyjdzie resztka, a z góry Syjon poczet ocalonych; dokona tego 

gorliwość Pana Zastępów. 

14) 2 Krl 22:19   

Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co 

powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i 

przekleństwem, i rozdarłeś swoje szaty, i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i 

Ja - mówi Pan. 

15) 2 Krl 23:25   

Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca 

i z całej swojej duszy, i ze wszystkich sił swoich ściśle według zakonu Mojżeszowego; 

po nim też już nie wystąpił taki jak on. 
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