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Kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban! 
 

Tisztelettel értesítjük, hogy a Magvető Református Általános Iskola és Óvoda  

2023. április 28-án rendezi meg a 
 

„Ne szóljon Igéd hiába” 

XXII. Országos Bibliai Történetmondó Versenyét 

az általános iskolák 1-8. évfolyamos tanulói számára. 
 

Mert én, az ÚR vagyok a te gyógyítód. 

2Mózes 15,26 
 

Az emberi életünk legnagyobb terhe, és egyben nyomorúsága a betegség és a velejáró mérhetetlen sok fájda-

lom és szenvedés. Az elmúlt évek nehézségei (pandémia, háború közelsége, infláció, gazdasági válság, létbi-

zonytalanság, félelem a jövőtől) észrevétlenül is negatívan hatott testi, lelki, mentális egészségünkre.  Isten 

azonban úgy mutatkozik be az Ő népének, mint gyógyító Úr. Sőt azt ígéri: „Meggyógyítja a megtört szívűe-

ket, és bekötözi sebeiket.” (Zsoltárok 147,3) Ahhoz azonban, hogy hitünk is legyen erre az igazságra, fontos, 

hogy a gyógyítással kapcsolatos igéket forgassuk magunkban, elmélkedjünk rajta, az életünk részévé tegyük. 

Sőt megtanítsuk ezt nemzedékről nemzedékre. Ezért 2023-ban a XXII. Országos Bibliai Történetmondó 

Verseny központi témája a gyógyítás. Kívánjuk, hogy mind a felkészítők, mind a felkészülő diákok újra és 

újra csodálkozzanak rá Isten hatalmára, Krisztus szeretetére és a Szentlélek megújító erejére. 
 

A verseny idén is kétfordulós. A helyi válogatót az iskolák és a tagintézmények rendezik meg. 

Az országos döntőre évfolyamonként 1-1 diákot várunk! (iskolánként / tagintézményenként max. 8 fő) 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szervező intézmény, a Magvető Református Általános Iskola 

tanulói nem versenyeznek. 

Az évfolyamonként megtanulandó bibliai szövegek az országos döntőre a következők: 

 Ószövetség Újszövetség 

1-2. évfolyam 
Ezékiás betegsége és gyógyulása 

(2Királyok 20,1-6) 

A vak Bartimeus meggyógyítása 

(Márk 10,46-52) 

3-4. évfolyam 
Illés a sareptai özvegynél 

(1Királyok 17,17-24) 

Tíz leprás meggyógyítása 

(Lukács 17,11-19) 

5-6. évfolyam 
Dávid Saul udvarába kerül 

(1Sámuel 16,14-23) 

Jézus beteget gyógyít  

szombaton a Betesdánál 

(János 5,2-9) 

7-8. évfolyam 
Elizeus meggyógyítja Naamánt 

(2Királyok 5,1-3; 9-14) 

Péter meggyógyítja a sántát 

(ApCsel 3,1-10) 

A történetek szövege iskolánk honlapján is olvasható, az Országos Bibliai Történetmondó Verseny 

menüpont alatt: www.magvetoiskola.hu 
 

A felkészülést a 2014-ben megjelent revideált új fordítású Bibliából (RÚF 2014) kérjük. 

Jelentkezési határidő: 2023. 04. 03. 

http://www.magvetoiskola.hu/


 

„Gyógyítás a Bibliában” 

Országos Bibliai Történetmondó Verseny illusztrációs- és rajzpályázata 

 

A bármilyen technikával elkészíthető alkotások témája az évfolyamonként megadott bibliai igeszaka-

szok egyike lehet (méret: A4-es vagy A3-as). Az országos döntőre az intézményekből évfolyamonként 

egy pályaművet kérünk eljuttatni iskolánkba. Az országos eredményhirdetésre a díjazott tanulókat meghív-

juk. 

Az alkotások beküldési határideje: 2023. 04. 03. 
 

Tisztelettel kérjük, hogy a határidők pontos betartásával segítsék a verseny sikeres megszervezését és 

lebonyolítását! 

 

Várjuk azoknak a hittanoktatóknak, vallástanároknak, tanároknak és tanítóknak a jelentkezését, 

akik a zsűri munkájában is részt tudnak venni. Nevüket és elérhetőségüket a mellékelt jelentke-

zési lapon legyenek szívesek jelezni. 

 

A részvételi díj 2000 Ft/fő, mely tartalmazza a tanulók nevezési díját és ellátását, valamint minden 4 

tanuló után 1 kísérő ingyenes étkezését. A nevezési díjról a számlák utólagosan kerülnek kiállításra az elő-

re megadott számlázási névre és címre. A további kísérőknek, a megjelent díjazott rajzos versenyzőknek 

1000 Ft/fő áron tudunk étkezést biztosítani, melyet előre kérünk jelezni, és a helyszínen a gazdasági iro-

dában lehet a verseny napján befizetni. 

 

A jelentkezési lapokat a következő címre várjuk: info@magvetoiskola.hu 

Az alkotásokat a következő címre várjuk: 5700, Gyula Árpád u. 4. 

 

Gyula, 2023. február 7. 

 

 

Baráth Andrea                                            Dr. Nagyné Sullay Márta 

                                intézményi lelkész                                                     igazgató 
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