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Összefoglaló a versenyről
A Magyar Bibliatársulat Alapítvány ismét online bibliaismereti versenyt hirdetett középiskolásoknak,
valamint főiskolásoknak és egyetemistáknak. A verseny nem titkolt célja rávenni a fiatalokat arra, hogy
minél gyakrabban és minél nagyobb kedvvel vegyék a kezükbe a Szentírást. Úgy véljük, ezt a célt elérni az
egyik legjárhatóbb út, ha különféle feladatokat kell megoldaniuk, amihez forgatniuk kell a Bibliát.
A versenyre középiskolás diákok, illetve főiskolások/egyetemisták jelentkezhettek felekezeti
hovatartozástól függetlenül a www.bibliatarsulat.hu/jatek/ oldalon elérhető űrlap kitöltésével 2018.
március 25-én, vasárnap éjfélig. A jelentkezők a regisztrációnál két (közép- és haladó) szint közül
választhattak. Egyéni versenyzők és legfeljebb 3 fős csapatok jelentkezését vártuk. A verseny előtt – szintén
az MBTA honlapján – az érdeklődők megtekinthették a játékmenet részletes bemutatóját is.
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A verseny 5 héten keresztül zajlott. Minden hét elején megjelentettünk egy bibliai feladványt a
bibliatarsulat.hu/jatek/ oldalon. A feladvány megfejtését a böngésző címsorába kellett írni a játék címe
után (például: bibliatarsulat.hu/jatek/elsomegoldas). Az így létrejövő link beírásával juthattunk el arra az
oldalra, ahol a következő feladvány volt, amelynek megoldását ismét a böngésző címsorába írva (pl.
bibliatarsulat.hu/jatek/masodikmegoldas) juthattunk el az azt követő feladványhoz, és így tovább.
Minden héten öt egymásra épülő feladványt kellett megoldani, és az ötödik feladvány megfejtését egy
megadott keresztrejtvénybe kellett beírni. A keresztrejtvény fősora tartalmazta a játék végső megfejtését,
egy ötbetűs bibliai nevet, amelyet az info@bibliatarsulat.hu címre kellett beküldeni.
A helyes megfejtést beküldők között – mindkét szinten – könyvcsomagokat, koncertjegyeket és Szélrózsa
Ifjúsági Találkozó belépőt sorsoltunk ki. A verseny eredményhirdetésére és a díjátadásra 2018. május 19-én
került sor Budapesten, a Bibliamúzeumban.
Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban Néhány hónap múlva, 2018 őszén egy újabb
bibliaismereti versenyt tervezünk más jellegű kérdésekkel. Hálásak lennénk, ha az RPI munkatársai a
jövőben is népszerűsíteni tudnák következő bibliaismereti versenyeinket az Intézet saját szakmai fórumain.
Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe a rendkívüli különdíjasunkkal
készült interjút is:
http://bibliatarsulat.hu/?p=4896 illetve
https://www.facebook.com/bibliajarat és hamarosan a Reformátusok
Lapjában is olvasható lesz.

A verseny díjátadóján készült fotó:
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