XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2019 za nami.
30 marca 2019 roku w murach Wyż szej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie, odbył się
Finał kolejnej już - jedenastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
W tym roku pomimo podniesienia progu dopuszczają cego, jakim było uzyskanie wyniku na
poziomie 56% w pierwszym etapie konkursu, do finału dostało się prawie 90 osób, a ostatecznie
finalnego zadania podję ły się 73 osoby spoś ród 36 zborów.
Tytuł tegorocznej edycji konkursu brzmiał: „Od rybaka do ewangelisty, i ty moż esz byc jak Piotr”.
Zakres Pisma Ś wię tego do nauki obejmował sylwetkę apostoła Piotra. Jako ż e z osobą apostoła
Piotra mamy do czynienia w wielu księ gach Nowego Testamentu, tegoroczni uczestnicy musieli
wyjś ć na przeciw wyzwaniu poskładania w całoś ć wielu fragmentów Pisma. Tak wię c każ dy
uczestnik musiał dobrze zapoznać się z fragmentami Pisma z zakresu czterech ewangelii przez
Dzieje Apostolskie, List ś w. Pawła do Koryntian, List ś w. Pawła do Galacjan oraz w przypadku
grupy ponadgimnazjalnej (poziomu trzeciego) dodatkiem do zakresu były obydwa listy Piotrowe
w całoś ci. Po wynikach moż na powiedzieć , ż e walka odbyła się na wysokim poziomie.
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Konkursu Wiedzy Biblijnej. Był to czas
wspólnego uwielbiania, wspólnych rozmów,
poznawania się nawzajem - ale był to
zarazem czas zachę ty, posługi słowem oraz
intensywnej pracy utrwalanej wiele miesię cy
przez każ dego uczestnika konkursu. Do
konkursu pię kną usługą słowa wprowadził
nas prezbiter okrę gowy okrę gu centralnego
Pastor zboru w Łodzi dr Piotr Karaś .
Dla mnie osobiś cie jako współkoordynatora
tegoż ogromnego przedsię wzię cia Służ by
Katechetycznej

Koś cioła

Zielonoś wią tkowego w Polsce jest niezmierną radoś cią widzieć dziesią tki dzieci i młodzież y z
całej Polski lgną cych do Słowa Boż ego. Uważ am, ż e metoda konkursu przybliż a i zachę ca kolejne
pokolenia do pochylania się nad Boż ym Słowem.
Wszystkie starania naszej służ by czynimy z wiarą w to, iż wiedza której uczestnicy konkursu
nabywają przygotowują c się do poszczególnych etapów zaowocuje rozmiłowaniem się w Boż ym
Słowie oraz wprowadzi do ż ycia nawyk zagłę biania się w jego treś ć . A co za tym idzie - utwierdzi
nasze dzieci i młodzież w wierze i przekonaniu podą ż ania za naszym Bogiem, wbrew nie
koniecznie zawsze dobrym niespodziankom, którym przyjdzie stawić czoła w tym ś wiecie.
Pragnę z tego miejsca gorą co zachę cić wszystkich tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zmierzyć
się z podejś ciem do konkursu w swoim zborze czy punkcie katechetycznym, tym samym

poś wiadczają c, iż praca przy poznawaniu Boż ego Słowa tematycznie, a nawet w kontekś cie
drobnego współzawodniczenia przynosi wspaniałe efekty.
Bardzo dzię kuję za tę moż liwoś ć naszemu Panu Bogu oraz wszystkim przykładają cym rę ce do
tej pracy. Pamię tajmy iż kolejne pokolenia Boż ych ludzi patrzą na nasze teraź niejsze
zaangaż owanie się w ukierunkowywaniu ich w stronę Boż ego Słowa, które jest podstawą naszej
wiary oraz przekonania we wspólnym zmierzaniu do Boż ego Królestwa.
W imieniu organizatorów konkursu bardzo dzię kuję również wszystkim sponsorom którzy
przyczynili się do tak wspaniałej okrasy nagrodami dla wszystkich uczestników. Jednym z
fundatorów nagród dla laureatów tegorocznego konkursu było Towarzystwo Biblijne, które jest
członkiem mię dzynarodowej wspólnoty zrzeszają cej 146 krajowych Towarzystw Biblijnych na
całym ś wiecie. Laureaci tegorocznego konkursu otrzymali pię knie ilustrowane biblie, za co bardzo
dzię kujemy pani Małgorzacie Platajs Dyrektorowi Generalnemu TB w Polsce.

Poza pozycjami ksią ż kowymi dla wszystkich uczestników laureaci dodatkowo mogli otrzymać
według przyznanego miejsca - zakupione przez Służ bę Katechetyczną wspartą finansowo przez
Naczelną Radę Koscioła - nowoczesne gadgety elektroniczne, jak laptopy, czytniki e-booków,
słuchawki, oraz plecaki, które mamy nadzieje przyczynią sie do kontynuacji zdobywania wiedzy
oraz poznawania Boga naszego Stwórcy.
Nad całoś cią konkursu czuwała jak zawsze od lat wprawiona w boju dr Elż bieta Bednarz, której
należ ą się szczególne podzię kowania za całokształt służ by oraz przewodzenie konkursom.
Dzię kujemy wszystkim lokalnym koordynatorom poziomów, katechetom, nauczycielom. Bóg
niechaj błogosławi każ dego z was którzy przykładacie rę ce w służ bie katechetycznej.

koordynator OKWB Anna Pawlak
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