
Załącznik nr 6
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

LISTA WERSETÓW DO ZAPAMIĘTANIA
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 4. ust. 5. Regulaminu Konkursu podaje się do wiadomości listę wersetów
do  zapamiętania  obowiązującą  podczas  tegorocznej  edycji  Konkursu:  Pierwsi  królowie
Izraela: Saul, Dawid, Salomon. 
Podana lista wersetów jest jednakowa dla wszystkich poziomów.

1 Księga Samuela 10:6
„I zstąpi na ciebie Duch Pana, i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie, i przemienisz się w 
innego człowieka”.

1 Księga Samuela 12:22
„Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić 
was swoim ludem”.

1 Księga Samuela 15:22
„Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach,  
co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne 
słuchanie lepsze niż tłuszcz barani”.

1 Księga Samuela 15:29
„A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem,     
aby żałować”.

1 Księga Samuela 16:7
„Ale Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost; nie uważam go 
za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co 
jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce”.

1 Księga Samuela 17:47
„I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna 
należy do Pana i On wyda was w ręce nasze”.

2 Księga Samuela 22:7
„Gdy jestem w niedoli, wzywam Pana i Boga mojego wzywam, A On wysłuchuje z świątyni 
swojej głosu mojego. I wołanie moje dociera do uszu jego”.



1 Księga Królewska 2:3
„Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, i chodź jego drogami, przestrzegając jego 
ustaw, jego przykazań, jego praw i jego ustanowień, jakie są zapisane w zakonie . 
Mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił, i wszystko, dokądkolwiek 
się zwrócisz”.

1 Księga Królewska 8:23
„I rzekł: 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”.

1 Księga Królewska 8:60
„Aby poznały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego ”.
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