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Nie mniemajcie, że 
przyszedłem 

rozwiązać zakon albo 
proroków; nie 
przyszedłem 

rozwiązać, lecz 
wypełnić.

Gdyż wszyscy 
zgrzeszyli i brak im 

chwały Bożej.

Albowiem łaską 
zbawieni jesteście 

przez wiarę, i to nie z 
was: Boży to dar; Nie 
z uczynków, aby się 

kto nie chlubił.

Nie czyń sobie 
podobizny rzeźbionej 
czegokolwiek, co jest 
na niebie w górze, i na 

ziemi w dole, i tego, 
co jest w wodzie pod 

ziemią.

Albowiem dziecię 
narodziło się nam, syn 

jest nam dany i 
spocznie władza na 

jego ramieniu, i nazwą 
go: Cudowny 

Doradca, Bóg Mocny, 
Ojciec Odwieczny, 

Książę Pokoju.

Wesel się bardzo, córko 
syjońska! Wykrzykuj, 

córko jeruzalemska! Oto 
twój król przychodzi do 
ciebie, sprawiedliwy on i 

zwycięski, łagodny i 
jedzie na ośle, na 

oślęciu, źrebięciu oślicy.

Albowiem Syn 
Człowieczy nie 

przyszedł, aby mu 
służono, lecz aby 
służył i oddał swe 
życie na okup za 

wielu.

Albo czy nie wiecie, 
że ciało wasze jest 
świątynią Ducha 

Świętego, który jest w 
was i którego macie 

od Boga, i że nie 
należycie też do 
siebie samych?

On grzechy nasze 
sam na ciele swoim 
poniósł na drzewo, 

abyśmy obumarłszy 
grzechom, dla 

sprawiedliwości żyli; 
jego sińce uleczyły 

was.

Bądź mocny i mężny, 
bo ty oddasz temu 

ludowi w posiadanie 
ziemię, którą 

przysiągłem dać ich 
ojcom.

Wybrałem cię sobie, 
zanim cię utworzyłem 
w łonie matki, zanim 

się urodziłeś, 
poświęciłem cię, na 

proroka narodów 
przeznaczyłem cię

Pan jest pasterzem 
moim, niczego mi nie 

braknie.

Niebo i ziemia 
przeminą, ale słowa 
moje nie przeminą.

Tak więc, jeśli ktoś 
jest w Chrystusie, 

nowym jest 
stworzeniem; stare 

przeminęło, oto 
wszystko stało się 

nowe.

A jeśli komu z was 
brak mądrości, niech 

prosi Boga, który 
wszystkich obdarza 

chętnie i bez 
wypominania, a 
będzie mu dana.

Wtedy Pan wzbudzał 
sędziów i ci ratowali 

ich z rąk ich 
łupieżców.

Dlaczego to używacie 
między sobą 

przysłowia o ziemi 
izraelskiej: Ojcowie 

jedli kwaśne grona, a 
zęby synów ścierpły?

Bojaźń Pana jest 
początkiem poznania; 

głupcy gardzą 
mądrością i 
karnością.

Albowiem tak Bóg 
umiłował świat, że 

Syna swego 
jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto weń 

wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny

Owocem zaś Ducha 
są: miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, 

wstrzemięźliwość. 
Przeciwko takim nie 

ma zakonu.

Oto stoję u drzwi i 
kołaczę; jeśli ktoś 
usłyszy głos mój i 

otworzy drzwi, 
wstąpię do niego i 

będę z nim wieczerzał, 
a on ze mną.

Kto ty jesteś? Ona zaś 
odpowiedziała: Ja 

jestem Rut, 
służebnica twoja. 
Rozciągnij swój 

płaszcz na swoją 
służebnicę, boś ty 

wykupiciel.

Gdyż miłości chcę, a 
nie ofiary, i poznania 
Boga, nie całopaleń.

A potem wyleję 
mojego Ducha na 

wszelkie ciało, i wasi 
synowie i wasze córki 

prorokować będą, 
wasi starcy będą śnili, 

a wasi młodzieńcy 
będą mieli widzenia.
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Zasady gry Co to za werset? 
Grę należy wydrukować dwustronnie z ustawieniem „przerzuć wzdłuż krótszej krawędzi”. Z tego względu do pliku z grą 
wstawiono niemalże pustą stronę 2. Standardowy druk przez „dłuższą krawędź” spowoduje błędne przypisanie adresów 

wersetów ze stron 3-4 i 11-12. 

Na początku gracze losują jeden kartonik z wersetem. Rozgrywkę zaczyna osoba, której werset jest bliżej początku Biblii. 
Wybiera ona Stary lub Nowy Testament. Drugi gracz automatycznie wybiera drugą opcję. Potem gracze odkładają wszystkie 

wersety na stos „wersety oczekujące” adresami w dół. Pierwszy z graczy bierze z wierzchu 4 kartoniki i układa je wersetem do 
góry na polach z liczbami 1,2,3,4. Potem decyduje, które z nich pochodzą z jego części Biblii. Kartoniki te zabiera z planszy. 

Jeśli jego przypuszczenia były dobre to odkłada wszystkie te karty przy swojej literze A. Jeśli pomylił się choć raz to odkłada je 
na stos „karty odrzucone”. Lepiej jest więc nie brać kart co do, których nie ma pewności. Potem jeśli gracz wie, że któraś z 

pozostałych kart leżących na polach 1,2,3,4 pochodzi z innej części Biblii, to może je dodatkowo odłożyć na stos „wersetów 
odrzuconych”. Pochodzenie tych wersetów nie jest sprawdzane – jeśli były wśród nich wersety z jego części Biblii to nie 

przyniosą mu one punktów. Potem kolejka przechodzi na drugiego gracza. Uzupełnia on kartoniki (jeśli brakuje ich na polach 
1,2,3,4). Potem zabiera kartoniki, które wg jego uznania należą do jego części Biblii. Sprawdzenie i konsekwencje są takie 

same jak w przypadku pierwszego gracza. Następnie może odłożyć na bok kartoniki z wersetami, które uważa za nie 
pochodzące z jego części Biblii. Wtedy kolejka wraca do pierwszego gracza, który uzupełnia kartoniki na planszy i powtarza 
czynności z pierwszej kolejki. Zebrane wersety układa jednak o jedno pole dalej, czyli przy B. Kolejki graczy zmieniają się na 

przemian i za każdym razem zebrane wersety są odkładane o jedno pole dalej na linii „punkty”. Nawet jeśli gracz nie odłoży na 
swoje pole „punkty” żadnego kartoniku to pozostawia je puste a w następnej kolejce odkłada karty na kolejnym polu.

Gra kończy się, gdy nastąpi jedno z wydarzeń: zabraknie kart z wersetami na stosie „wersety oczekujące” lub minie 6 kolejek 
gry każdego z graczy. Każdy posiadany na linii punktów werset jest wart 1 punkt. Wygrywa osoba, która ma w sumie więcej 

punktów.



Układ ksiąg Starego i Nowego Testamentu użytych w grze:

Wariant uproszczony

Księgi Nowego Testamentu: Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza, Ewangelia Jana, Dzieje Apostolskie, List 
do Rzymian, 1. List do Koryntian, 2. List do Koryntian, List do Galacjan, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1. List do 

Tesaloniczan, 2. List do Tesaloniczan, 1. List do Tymoteusza, 2. List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do 
Hebrajczyków, List Jakuba, 1. List Piotra, 2. List Piotra, 1. List Jana, 2. List Jana, 3. List Jana, List Judy, Apokalipsa

Księgi Nowego Testamentu: Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza, Ewangelia Jana, Dzieje Apostolskie, List 
do Rzymian, 1. List do Koryntian, 2. List do Koryntian, List do Galacjan, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1. List do 

Tesaloniczan, 2. List do Tesaloniczan, 1. List do Tymoteusza, 2. List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do 
Hebrajczyków, List Jakuba, 1. List Piotra, 2. List Piotra, 1. List Jana, 2. List Jana, 3. List Jana, List Judy, Apokalipsa

Wariant zaawansowany (z mnożnikami). 

W trudniejszej wersji gracze mogą również wskazywać w jakiej księdze znajduje się wybrany przez nich werset. Każda dobra 
odpowiedź pozwala na dołożenie karty mnożnika przy punktach zdobytych w danej kolejce. Mnożnik jest o jeden większy niż liczba 
wskazanych prawidłowo ksiąg. Na przykład jeśli gracz odłożył dla siebie 3 wersety z Nowego Testamentu i dodatkowo prawidłowo 

wskazał księgę pochodzenia jednego z nich to przy swojej linii punktowej odkłada 3 kartoniki z wersetami i kartonik x2. Na koniec gry 
za tę kolejkę gracz policzy sobie 3 pkt x2 = 6 pkt.

W przypadku młodszych graczy lub osób słabo znających Biblię karty wersetów odwracamy adresami do góry. I jedynie po nazwach 
ksiąg przyporządkowujemy je do Starego lub Nowego Testamentu lub przesuwamy na stos kart odrzuconych.



Upamiętajcie się i 
niechaj się każdy z 
was da ochrzcić w 

imię Jezusa 
Chrystusa na 
odpuszczenie 

grzechów waszych, a 
otrzymacie dar 

Ducha Świętego

Ponieważ napisano: 
Świętymi bądźcie, bo 

Ja jestem święty.

Gdyż sam Pan na 
dany rozkaz, na głos 

archanioła i trąby 
Bożej zstąpi z nieba; 

wtedy najpierw 
powstaną ci, którzy 
umarli w Chrystusie

Ale ty, Betlejemie 
Efrata, najmniejszy z 
okręgów judzkich, z 

ciebie mi wyjdzie 
ten, który będzie 
władcą Izraela. 

Początki jego od 
prawieku, od dni 
zamierzchłych.

Oznajmiono ci, 
człowiecze, co jest 
dobre i czego Pan 

żąda od ciebie: tylko, 
abyś wypełniał 

prawo, okazywał 
miłość bratnią i w 

pokorze obcował ze 
swoim Bogiem.

Jak śnieg w lecie i 
jak deszcz w żniwa, 
tak nie na miejscu 

jest cześć dla głupca

Niechaj się nie 
trwoży serce wasze; 
wierzcie w Boga i we 

mnie wierzcie!

Po tym poznaje się 
dzieci Boże i dzieci 
diabelskie. Kto nie 

postępuje 
sprawiedliwie, nie 
jest z Boga, jak też 
ten, kto nie miłuje 

brata swego.

Dlatego i wy bądźcie 
gotowi, gdyż Syn 

Człowieczy przyjdzie 
o godzinie, której się 

nie domyślacie. 

Zaiste, nie czyni 
Wszechmogący Pan 
nic, jeżeli nie objawił 

swojego planu 
swoim sługom, 

prorokom. 

Pan, twój Bóg, jest 
pośród ciebie, 

Mocarz, On zbawi! 
Będzie się radował z 

ciebie niezwykłą 
radością, odnowi 

swoją miłość. Będzie 
się weselił z ciebie

Początek mądrości 
jest taki: nabywaj 

mądrości, i za 
wszystko, co masz, 
nabywaj rozumu!

Uwierz w Pana 
Jezusa, a będziesz 
zbawiony, ty i twój 

dom.

Albowiem nie dał 
nam Bóg ducha 

bojaźni, lecz mocy i 
miłości, i 

powściągliwości.

A tak pozostaje 
jeszcze odpocznienie 
dla ludu Bożego; Kto 

bowiem wszedł do 
odpocznienia jego, 

ten sam odpoczął od 
dzieł swoich, jak Bóg 

od swoich.

Jeżeli nasz Bóg, 
któremu służymy, 

może nas 
wyratować, wyratuje 
nas z rozpalonego 
pieca ognistego i z 
twojej ręki, o królu.

I odpowiedział mi 
Pan, mówiąc: Zapisz 

to, co widziałeś, i 
wyryj to na tablicach, 
aby to można szybko 

przeczytać.

Pamiętaj o swoim 
Stwórcy w kwiecie 

swojego wieku, 
zanim nadejdą złe 

dni i zbliżą się lata, o 
których powiesz: Nie 

podobają mi się. 

Zaprawdę powiadam 
wam: Cokolwiek 

byście związali na 
ziemi, będzie 

związane i w niebie; i 
cokolwiek byście 

rozwiązali na ziemi, 
będzie rozwiązane i 

w niebie.

Człowiek dobry z 
dobrego skarbca 
serca wydobywa 

dobro, a zły ze złego 
wydobywa zło; 

albowiem z obfitości 
serca mówią usta 

jego.

uznałem za konieczne 
napisać do was i 
napomnieć was, 

abyście podjęli walkę 
o wiarę, która raz na 

zawsze została 
przekazana świętym

I rzekł: Nagi 
wyszedłem z łona 
matki mojej i nagi 

stąd odejdę. Pan dał, 
Pan wziął, niech 

będzie imię Pańskie 
błogosławione.

Bogiem żarliwym i 
mściwym jest Pan. 
Mściwy jest Pan i 

pełen gniewu. Mści 
się Pan na swoich 

wrogach i wybucha 
gniewem na swoich 

nieprzyjaciół.

Wysłuchaj końcowej 
nauki całości: Bój 

się Boga i 
przestrzegaj jego 

przykazań, bo to jest 
obowiązek każdego 

człowieka.
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