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Kedves Testvérem!

Örömmel tudatom, hogy 2020-ban is megszervezésre kerül a gyermekek és fiatalok ill. felnőttek
Bibliaismereti versenye Jókán, melynek korosztályai, konkrét időpontjai, helyszínei, a felkészülésre szánt témái, és a
jelentkezési lap beküldésének időpontjai a következők:
korosztály

időpont

1. kategória
1-5. osztály

2020. február 22.
(szombat)

4-6 tagú
csoportok
2. kategória
6-9. osztály

2020. február 22.
(szombat)

4-6 tagú
csoportok
IFJÚSÁGI &
FELNŐTT
15 éven felüliek
3-4 tagú
csoportok

helyszín

kezdés rövid
áhítattal

József élete II.

10.00 órakor
a református
templomban

I Mózes 42., 43., 44. fejezetei
és 45-1,15

kezdés rövid
áhítattal

Nagypénteki és húsvéti
események János ev.
alapján

10.00 órakor
a református
templomban

kezdés rövid
áhítattal

2020. április 3-4.
(szombat)

téma

10.00 órakor
a Betlehem
Missziós
Központban

a jelentkezési lap
beküldésének
határideje

2020. február 5.

2020. február 5.

Jn 13., 18., 19., 20. és 21.
fejezetei

Ábrahám élete I.
I Móz 11,10-32
I Móz 12-17. fejezetei
I Móz 18,1-15

2020. március 20.

FIGYELEM!
Az ifjúsági Bibliaismereti versenyre lehetőség nyílik már PÉNTEK este megérkezni.
A közös alkalom 18.00-kor kezdődik vacsorával, amit előadás követ. Az előadás után szabadon meg lehet vitatni
az elhangzottakat, jó alkalom ez a beszélgetésre, hogy Istent és egymást jobban megismerjük.

A felkészülés során a hangsúlyt a megadott igehelyeken belüli részekre kell fektetni.
Fontos: kérjük, hogy a készülésnél a Magyar Bibliatársulat által 1975-ben megjelent és 1990-ben
revideált fordítású Bibliát használják.
A „megmérettetés” kérdések formájában történik, melyekre írásban kell válaszolni.
A verseny végeztével ebédet mindenki számára biztosítunk. :)
A jelentkezési lapot postán vagy a fent található e-mail címre is elküldhetik.
A versenyen csak az előre és időben bejelentett csoportok vehetnek részt!
Isten tegye áldottá a felkészülést!
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