Załącznik nr 6
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
LISTA WERSETÓW DO ZAPAMIĘTANIA
XI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
w roku szkolnym 2018/2019
Na podstawie § 4. ust. 5. Regulaminu Konkursu podaje się do wiadomości listę wersetów
do zapamiętania obowiązującej podczas tegorocznej edycji Konkursu Od rybaka
do ewangelisty – I Ty możesz być jak Piotr:
Ewangelia Mateusza 26:33-35
…Piotr rzekł do Niego: Choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu
Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
Ewangelia Jana 21:15
...rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł Mu:
Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje.
Dzieje Apostolskie 3:6
I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa
Nazareńskiego, chodź!
Dzieje Apostolskie 4:11-12
On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem
węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia
pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Dzieje Apostolskie 5:29
Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Dzieje Apostolskie 8:20
A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze
można nabyć dar Boży.
Dzieje Apostolskie 15:7
...wstał Piotr i rzekł do nich: Mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie
wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.

1 List do Koryntian 1:10
A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy
byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością
myśli i jednością zdania.
1 List do Koryntian 3:18
Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje; jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie
mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym.
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