Lucrarea cu copiii

Comunitatea Regionalã Penticostalã Oradea

Conferinþa lucrãtorilor
cu copiii

Î

n data de 26.05.2007, la
Biserica Penticostalã
„Betel” din Oradea a avut
loc conferinþa lucrãtorilor cu copiii din bisericile penticostale situate pe raza judeþului Bihor, la care
au participat aproape 50 de învãþãtori din mai multe biserici (foto).
Prima temã a purtat titlul
„Procesul ºcolii duminicale dea lungul timpului în România” ºi

a fost susþinutã de fratele Samuel
Cristian Muicã. Al doilea vorbitor
a fost dr. Sebastian Vãduva care
ºi-a intitulat mesajul: „Ce înseamnã sã fii un învãþãtor drept într-o
lume strâmbã? Modelul slujitorului autentic”.
La conferinþã au fost invitate
ºi fundaþiile AMEC ºi Liga Bibliei care, prin reprezentaþii lor, ºi-au
prezentat programul de lucru ºi

Concursul biblic

„Talantul în negoþ”
Faza naþionalã
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Cuvântul Adevãrului

materialele disponibile. Liga Bibliei a fost reprezentatã prin pastorul Victor Sainiuc, coordonator
pentru Ardeal al proiectului Filip.
Învãþãtorii au cumpãrat de la
AMEC materiale de calitate,
pentru a le folosi la ºcoala duminicalã. De asemenea au luat de
la Liga Bibliei materiale ale
proiectului Filip pentru ai implica
pe copii de la ºcoala duminicalã
în evanghelizarea colegilor ºi vecinilor lor.
Dumnezeu sã binecuvânteze
lucrarea cu copii din bisericile
penticostale din Bihor casã
creascã ºi sã se dezvolte.

B

iserica Penticostalã
„Golgota”
din
Hunedoara a fost
gazda fazei naþionale a concursului biblic „Talantul în negoþ”,
desfãºurat în 2 iunie a.c. Viziunea
acestui concurs a apãrut în urmã
cu aproximativ opt ani când s-a
organizat pentru prima datã în
localitatea Reºiþa pentru copiii
din judeþul Caraº-Severin. Înainte
ca sã ajungã la faza naþionalã,
concursul s-a derulat patru ani la
rând doar în perimetrul Comunitãþii Regionale Arad. Dumnezeu
a adus vremea ca aceastã viziune
sã creascã ºi iatã cã anul acesta,
cu ajutorul lui Dumnezeu, am organizat acest concurs pentru prima oarã la nivel naþional.

