
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 
 

LISTA WERSETÓW DO ZAPAMIĘTANIA 

XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

Czas niewoli i odbudowy 

 

 
Podana lista wersetów jest jednakowa dla wszystkich poziomów. 
 
 

Ezd 3:11 

I zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa 

na wieki. Także cały lud wznosił głośne okrzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony 

fundament świątyni Pana. 

 

Ezd 8:22 

Ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają, lecz jego moc 

i gniew dotkną wszystkich, którzy od niego odstępują.   

 

Ezd 9:9 

Bo chociaż jesteśmy niewolnikami, lecz w naszej niewoli nie opuścił nas nasz Bóg, ale 

zapewnił nam przychylność królów perskich, pozwalając nam odżyć, abyśmy mogli wznieść 

świątynię naszego Boga i naprawić jej zniszczenia; dał nam mur ochronny w Judei 

i Jeruzalemie.  

 

Ne 1:9 

Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to 

choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, 

które obrałem na mieszkanie dla mego imienia.  

 

Ne 4:14 

Nie bójcie się ich! Pana, wielkiego i strasznego, wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za 

waszych synów i córki, za wasze żony i domy.   

 

Ne 8:9-10 

Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu, nie smućcie się i nie płaczcie (…) 

wszak radość z Pana jest waszą ostoją. 

 

Est 4:14 

Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, 

lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś 

właśnie na taki czas, jak obecny?   

  



 

 

 

 

 

Est 8:17 

A we wszystkich prowincjach i we wszystkich miastach, dokądkolwiek rozkaz królewski i jego 

ustawa dotarły, panowało wesele i radość wśród Żydów, ucztowanie i dni uroczyste. Wtedy 

wielu spośród ludów tych ziem przystało do żydostwa, gdyż padł na nich strach przed Żydami. 

 

Dan 2:47 

Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice. 

 

Dan 3:28  

Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, który posłał swojego 

anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, 

a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu bogu jak 

tylko swojemu.  

 

Dan 3:33 

Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda! Jego królestwo jest królestwem 

wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. 

 

Dan 4:34 

Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego 

dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może 

poniżyć.  
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