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upã 12 ani de la începerea concursului biblic „Talantul în negoþ” nu
avem cuvinte îndeajuns ca sã-I mulþumim lui
Dumnezeu pentru harul Sãu minunat
revãrsat asupra noastrã prin descoperirea
acestui concurs. Aceastã lucrare vine din
inima lui Dumnezeu ºi are drept scop sã ne
aducã la Biblie ºi la Isus Hristos. În aceste
vremuri grele, când copiii ºi tinerii noºtri se
confruntã cu atâtea tentaþii, iatã cã acest concurs îi face sã lase deoparte activitãþile nefolositoare ºi sã-ºi fructifice timpul studiind
ºi memorând Biblia. Mottoul acestui
proiect a fost, este ºi va rãmâne acelaºi:
„Strâng Cuvântul Tãu în inima mea, ca
sã nu pãcãtuiesc împotriva Ta!” (Psalmul
119:11).
Anul ºcolar trecut (2009-2010)
rãmâne, prin harul Tatãlui Ceresc, unul
istoric, cel puþin, din urmãtoarele motive:
1. Concursul s-a extins la toate categoriile de vârstã, incluzând încã douã
categorii de vârstã: tinerii ºi adulþii.
2. Am avut prima fazã europeanã
(perioda 13-15.08.2010) unde au participat
copiii premianþi din urmãtoarele þãri: România, Italia, Spania, Anglia ºi Ucraina.
3. În acest an ºcolar a fost lansatã o
carte cu o planificare pe 10 ani ºi cu toate
amãnuntele necesare organizãrii concursului: Concursul Biblic Talantul în negoþ
– ghid practic pentru pastori, pãrinþi,
lideri, învãþãtori, tineri ºi copii.
4. Copiii au fost cel mai bine pregãtiþi
ºi acest fapt reiese din punctajul foarte mare
pe care l-au obþinut cei mai mulþi dintre ei.
La faza europeanã am avut 27 de copii din
cei 80 de copii participanþi care au obþinut
punctajul maxim de 100 de puncte.
5. A început greul cu fondul de premiere ºi am constatat faptul cã se investeºte
tot mai puþin în educarea copiilor.
În al doilea sfârºit de sãptãmânã din
luna august, respectiv 13-15.08.2010, a avut
loc faza europeanã a concursului biblic
Talantul în negoþ pentru copii. Evenimentul
a fost gãzduit de Biserica Penticostalã
Golgota din Hunedoara, jud. Hunedoara
(foto). Au participat copiii premianþi din
urmãtoarele þãri: România, Italia, Spania,
Anglia ºi Ucraina. 27 de copii din 80 de
copii participanþi au obþinut punctajul maxim
de 100 de puncte, dar ºi ceilalþi au obþinut
un punctaj foarte bun.
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Mulþumim lui Dumnezeu pentru acest
mare har acordat. Vreau sã mulþumesc
tuturor persoanelor implicate în vreun fel în
concurs. Mulþumesc Danielei Barbura ºi
echipei pentru elaborarea testelor ºi baremelor de corectare. Mulþumesc echipei
tehnice care s-a deplasat în cele trei locaþii ºi
au slujit cu dãruire ºi sacrificiu.
Mulþumesc pãrinþilor, învãþãtorilor,
bisericilor care au susþinut pe toate planurile
acest proiect precum ºi tuturor sponsorilor
care au înþeles ºi susþinut aceastã lucrare.
Mulþumim conducerilor comunitãþilor regionale pentru afilierea la concurs, precum ºi
liderilor regionali pentru efortul depus ca
acest concurs sã cuprindã cât mai multe
biserici.
În mod special mulþumesc bisericilor
care au gãzduit evenimentele, echipelor de
lucru de acolo (bucãtãrese, administratori
etc.) ºi pastorilor acestor biserici: Liviu
Axinte, Moise Lucaci, Gligor Hada ºi
Daniel Hada.
Consider cã aceastã lucrare nu se poate
realiza decât cu participarea noastrã, a tuturora prin rugãciune, prezentare, educare,
implicare, pregãtirea copiilor ºi sponsorizare.
Copii sunt foarte bine pregãtiþi, dar ne zbatem
din greu ca sã facem rost de bani pentru
fondul de premiere. Vã rugãm sã vã uniþi
cu noi în colectarea banilor pentru fondul
de premiere.
Pentru anul ºcolar 2010-2011 ne stã
în faþã o nouã provocare: Concursul Biblic
Talantul în Negoþ cu toate fazele lui. Cu
ajutorul lui Dumnezeu ºi al oamenilor
consacraþi vom reuºi.
Pentru relaþii: Muicã Cristian Samuel:
0722.204.415; muicasam@yahoo.com sau
Daniela Barbura: 0722.317.934, 0256.467.456,
0356.105.071, daniela_barbura@yahoo.com.
Pentru tot ce-a fost, este ºi va fi doresc
sã închei cu versurile imnului creºtin: ,, A
Lui sã fie gloria în veci de veci – Amin. ”
Vizitaþi site-ul lucrãrii cu copii din
cadrul Cultului Creºtin Penticostal :
www.scoaladuminicala.ro
SAMUEL CRISTIAN MUICÃ

La încheierea
Concursului biblic
ªi-acum Îþi mulþumim, Isuse,
Cã multe Tu ne-ai învãþat
ªi-n feluritele mijloace
Sã creºtem mari ne-ai ajutat.
Þi-am cunoscut mai bine viaþa,
În lume cum Tu ai trãit:
Cum Te-ai nãscut, apoi Lucrarea...
Minuni ºi tot ce-ai sãvârºit.
Iar pildele rostite, Doamne,
Comori de mare preþ au fost
Le-am studiat cu multã râvnã
Cãci ne arat-al vieþii rost.
Acum concursul când sfârºeºte
De el cu drag ne amintim
Dar te rugãm sã dai putere
Ce-am învãþat sã ºi trãim!
Cãci nu ajunge doar pe buze
Cuvântul Tãu sã îl avem
Ci trebuie cu-ntreaga fiinþã
Deplin, pe veci sã ne predãm.
Lectura noastrã nu sfârºeascã
Concursul, chiar de-i încheiat
Sã continuãm cu studiul, Doamne,
Cãci încã multe-s de-nvãþat.
O candelã Cuvântul fie
ªi o luminã pe cãrare
Un îndreptar pentru viaþã
ªi-un adãpost în încercare!
CRISTIAN VASILE ROSKE

