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1. Powtórzonego Prawa 31:3  Pan, Bóg twój, sam przejdzie przed tobą. On wytępi te narody przed 

tobą i ty je wydziedziczysz. 

 

2. Jozuego 1:8  Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i 

w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i 

wtedy będzie ci się powodziło. 

 

3. Jozuego 7:13  Wstań! Poświęć lud i powiedz: Poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan, Bóg 

Izraela: To, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec 

swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. 

 

4. Jozuego 8:34  Potem odczytał wszystkie słowa zakonu, błogosławieństwa i przekleństwa, wszystko 

tak, jak było napisane w księdze zakonu. 35  Nie było ani jednego słowa, które Mojżesz nakazał, 

którego by Jozue nie odczytał wobec całego zgromadzenia izraelskiego, także wobec kobiet, dzieci 

i obcych przybyszów, którzy z nimi przestawali. 

 

5. Jozuego 10:25 I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak 

uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć. 

 

6. Jozuego 21:45  Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. 

Spełniły się wszystkie. 

 

7. Jozuego 22:5  Starajcie się tylko usilnie, aby wypełniać przykazanie i prawo, jakie nadał wam 

Mojżesz, sługa Pana, abyście miłowali Pana, Boga waszego - i chodzili wytrwale jego drogami, 

abyście przestrzegali jego przykazań i lgnęli do niego - i służyli mu z całego serca swego i z całej 

duszy swojej. 

 

8. Jozuego 24:15  Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. 

 

9. Jozuego 24:20  Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym bogom, to On odwróci się, 

sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. 

 

10. Sędziów 8:23  Odpowiedział im Gedeon: Ja nie będę panował nad wami ani mój syn nie będzie 

panował nad wami; Pan będzie panował nad wami. 

 

11. Sędziów 13:18  Anioł Pański rzekł do niego: Czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne. 

 

12. Rut 1:16  Lecz Rut odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie; 

albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój - lud mój, a 

Bóg twój - Bóg mój.   

 

 



13. 1 Samuela 2:2  Nikt nie jest tak święty, jak Pan, Gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, Nikt taką skałą 

jak nasz Bóg. 

 

14. 1 Samuela 2:10  Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić 

będzie krańce ziemi I da moc królowi swemu, I wywyższy róg Pomazańca swego. 

 

15. 1 Samuela 2:30  Gdyż tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. 

 

16. 1 Samuela 2:35  I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i 

według mojej duszy, i zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed Pomazańcem moim po 

wszystkie dni. 

 

17. 1 Samuela 12:21-22  Nie odstępujcie od niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, 

gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż 

raczył uczynić was swoim ludem. 
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