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Összefoglaló a versenyről  

A „Velünk az Isten!” Országos Bibliaismereti Verseny - egy hitoktató szemszögéből 
 

Már az augusztusi évkezdő értekezletünkön előjön a kérdés: melyik igéket válasszuk az OBV 

kiírásánál? Melyik zsoltárok szerepeljenek? Számomra ekkortól kezdődik a verseny. Mi már ilyenkor 

imádságos szívvel készülünk erre a hagyományosan április első hétvégéjén zajló két napra, mely évek óta 

(22 éve!) töretlen sikerrel valósul meg itt, Kecskeméten. Idén a mottónk a következő igevers volt: „Róla 

tesznek bizonyságot a próféták mind…” (ApCsel. 10:43) A négy korcsoportnak Elizeus, Jónás, Dániel és 

Jeremiás próféta egy-egy történetével kellett megismerkedniük behatóbban. Illetve a 89. 90. 91. és a 92 

zsoltár üzeneteiből is készülniük kellett. 

Próbálunk a hagyományos típusokon kívül minden évben valami újdonságot kitalálni, olyat adni, 

ami rímel-igazodik a kiadott igehelyekhez, ami az újdonság erejével hat. Mindig igyekszünk arra is 

rákérdezni, hogy a megtanult igeszakaszok a kognitív beépülésen kívül a résztvevők szívéig is eljutottak-e. 

Ezekben a feladatokban a gyerekek tulajdonképpen bizonyságot tesznek hitükről, arról hogy nemcsak 

kiválóan megtanulták, hanem benső értékükké vált, a maguk életére nézve is megértették Isten szavát. 

Idén például imádságokat kellett saját szavaikkal írniuk, a korosztályoknak megfelelő szinten.  

  A feladatsorok javítása azok a pillanatok, amikor azt érzem, hogy megérte a sok plusz munka, a 

készülés, ami ezzel a versennyel jár. Ilyenkor szembesülök azzal az őszinte, gyermeki hittel, ami a 

gyerekekben a felkészülésük során csak megerősödik. Itt látszik, hogy megérintette-e őket a történet, vagy 

csak megtanulták azt szó szerint.  Beszélgettek a hitoktatóval róla, elmélyedtek benne, vagy erre már nem 

maradt idejük? Tudom, hogy a felkészítőknek rendkívül sok munkája, energiája van abban, hogy 

tanítványaikat a sok egyéb verseny mellett erre is felkészítsék, erre is energiát fordítsanak. A 

legkisebbeknek (második osztály) idén arról kellett írniuk, hogyan imádkozhatott a súnémi asszony, miután 

Elizeus feltámasztotta a fiát (1Kir 4). 

„Köszönöm, Uram, hogy meggyógyítottad a fiamat mindig hűséges szolgád leszek. Ámen.” 

„Köszönöm Istenem, hogy meggyógyítottad a fiamat, nagyobb örömöt nem is tudtál volna csinálni. Ámen.” 

 Hiszem, hogy ezek az imádságok lesznek azok, amelyek egy életre szívükbe, eszükbe ívódnak és majd 

felnőtt életükben is sorvezetőjük, segítségük lehet. Álljanak itt a negyedik osztályos gyermekek imái, 

melyeket „kilátástalan helyzetekben” mondanának Istennek: 

„ Ó Uram ne hagyj el engem főleg ne veszedelemben, bocsásd meg a bűneimet és hadd legyek mindörökké 

a te szolgád. Ne csak engem, hanem a barátaimat is védd meg. Légy velem a mindennapokban, 

dolgozatírásnál és soha ne hagyj el engem. Ámen. „ 

„Uram rád mindig számíthatok a bajban. Ezért segítsél ki a rossz helyzetekből. Vannak olyan esetek, amikor 

csak rád számíthatok és te meghallgatod imáim. Kegyelmes Istenem te mindig vigyázván mellettem vagy. 

Ezért tehát nem fogok hitvány bálványokhoz imádkozni, csak tehozzád fordulni. Ámen. „ 

„Kérlek, Istenem segíts meg engem, mert nagyon nehéz helyzetben vagyok. Tudom, hogy te mindig 

segítesz, és mindig gondod van rám. Segíts megoldani a problémát, mert nem tudom, hogy hogyan tovább. 

Segíts meg és küldd el nekem égi válaszod. Tudom, hogy megsegítesz. Add, hogy bölcsen tudjak dönteni a 

kétes helyzetekben. Ámen!” 

A másik ok, amiért kedvelem ezt a versenyt az, amit a hozzánk ellátogató vendégek évről évre a 

számukra kiadott elégedettségi kérdőíven visszajeleznek. Itt a legtöbbször azt olvassuk, hogy minden 

milyen flottul, összehangoltan megy. Ennek oka az alapos, jól átgondolt szervezés és a kollégák rendkívüli 

fegyelme, hozzáállása. Tényleg házigazdaként fogadják a messziről érkezetteket, tényleg szeretettel segítik 

őket, felelősséggel látja el mindenki a maga feladatát. És mindenkinek a feladata ugyanannyira fontos, az 
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uszoda portás nénijétől az igazgatóig. Szeretem látni, ahogy mindenki teljes erőbedobással dolgozik - 

erejéhez mérten - a siker érdekében. Nekem jó érzés egy ilyen összehangolt gépezet kis részesének lenni, 

és aztán látni a vendégek elismerő-elégedett mosolyát az eredményhirdetés utáni búcsúzásnál. 

A harmadik, ami megerősít abban, hogy jól dolgozunk, az a verseny végeredménye. Annak ellenére, 

hogy vannak olyan iskolák, ahonnan évtizedek óta rendszeresen jönnek csapatok - mondhatni tapasztaltak- 

minden évben érkeznek új résztvevők, akik először látogatnak el erre a versenyre, s szinte azonnal tudnak 

ők is jól szerepelni. Vagy a dramatizált darabjukkal, vagy az írásbeli eredményével, esetleg a szóbeliben 

jeleskednek, de nem maradnak el a már jártassággal rendelkezőktől. Sokszor mondjuk, és én is így 

gondolom: itt mindenki nyertes! Mert ez alatt a két nap alatt megtapasztalhatjuk az OBV versenyünk 

reményteljes címének megvalósulását: Velünk az Isten!  

Végezetül egy negyedikes csapat imája, mely engem a legjobban megérintett: 

„Drága mennyei Édesatyánk! Kérlek, bocsásd meg azokat, amiket rosszul csinálunk, és segíts abban, hogy 

ne vesszünk el a mindennapi teendőinkben. Add Urunk, hogy kilátástalan helyzetben is megtaláljuk a jó 

utat. Ígérjük, hogy megpróbálunk mindig rád figyelni, és hozzád fordulni. Adj vigasztalást, hogy elvesztett 

barátainkért, rokonainkért ne bánkódjunk sokáig. Segíts kedves, rendes, szimpatikus, ügyes, okos és hittel 

teli lenni. Köszönjük minden napunkat, és ha eljön, a mi időnk, odaálljunk trónod mellé hű szolgádként. 

Ámen.” 

 
Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban 

 Mivel a Kecskeméti Református Általános Iskola által rendezett „Velünk az Isten!” Országos Bibliaismereti 

Verseny minden hazánkban működő, a Református Egyház fenntartásában működő alapfokú oktatási 

intézmény, valamint a középfokú oktatási intézmények 7. és 8. évfolyama számára nyitott, abban kérjük a 

Református Pedagógiai Intézetet, hogy a verseny kiírását hirdesse az intézmények felé. Kérésünk továbbá, 

hogy lehetőségei szerint anyagi támogatást is nyújtsanak a lebonyolításhoz. Segítségüket előre is 

köszönjük! 

 
Palotásné Kaszás Edina 
tanító-hitoktató 
 

A versenyen készült fotók az alábbi linkeken tekinthetők emg: 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/megkezdodott-a-ketnapos-orszagos-bibliaismereti-verseny-kecskemeten-

2019?fbclid=IwAR3vtqfiwuV0Awpa-m5z4z8zVq3M1ukZkKuR4hY9h3GRyKcaoHWUM9tjWBc 
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