Concurs biblic pentru copii

Sãrbãtoarea Bisericii
Penticostale
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Talantul
în negoþ
din Dej

Î

n vara acesta, mai precis în ultimul weekend din luna iunie, a avut loc faza naþionalã
a concursului Talantul în negoþ. Acest eveniment
s-a þinut în Complexul de tabarã creºtinã de la
ªãulia, judeþul Mureº. Peste 100 de copii dintre
cei mai buni din toatã þara s-au adunat aici cu
mari emoþii pentru a pune în negoþ talanþii pe care
Dumnezeu i-a sãdit în ei. Nu au venit singuri, ci
au fost însoþiþi de învãþãtorii lor de la ºcoala duminicalã, de pãrinþi ºi de liderii regionali ai lucrãrii
cu copii din Departamentul Familii, Tineret ºi
Copii al Cultului Creºtin Penticostal din România.
Pregãtirea lor a însemnat o muncã asiduã timp
de un an de zile, muncã depusã de copii, de pãrinþi
ºi de învãþãtorii lor de la ºcoala duminicalã. Ei au
avut de citit ºi studiat cãrþi din Biblie, precum ºi
de memorat zece versete cheie.
Iatã numele premianþilor, precum ºi regionala
de unde aparþin:
Clasele 2-3:
Locul 1: Pascariu Daniel - regionala Suceava
Locul 1: Berindei Joshua - regionala Arad
Locul 2: Chicinaº Cãlin - regionala Cluj
Locul 3: Ciortea Dan - regionala Cluj
Clasele 4-5:
Locul 1: Rus Aura Dorina - regionala Cluj
Locul 2: Gherghel Ana Raluca - regionala
Maramureº – Sãtmar
Locul 3: Mureºan Pop Ioana - regionala Bihor

Clasele 6-7
Locul 1: Turcu Izabela - regionala Arad
Locul 2: Chira Daniel - regionala Arad
Locul 3: Giurgiu Simona - regionala Arad
Clasele 8-10
Locul 1: Popan Adriana - regionala Cluj
Locul 2: Mihãilã Teofil - regionala MM – SM
Locul 3: Bolboº Iulia - regionala Cluj
Anul acesta este unul jubiliar – se împlinesc 10
ani de când cu ajutorul lui Dumnezeu am pornit
concursul Talantul în negoþ.
Mulþumim lui Dumnezeu pentru acest mare
har acordat. Vreau sã mulþumesc tuturor persoanelor implicate în vreun fel în concurs. Mulþumesc
Danielei Barbura pentru elaborarea testelor ºi baremelor de corectare. Mulþumim Consiliului Bisericesc, care a sponsorizat o parte din premii, constând în Biblii cu fermoar pentru toþi copiii participanþi. Unul dintre ei, un bãieþel din Sibiu, cu handicap la un picior, m-a oprit ºi mi-a spus: ,,Sami, mi-ai
împlinit visul. De mult timp îmi doresc sã am o
Biblie cu fermoar ºi astãzi, prin intermediul fraþilor
din Consiliul Bisericesc, Dumnezeu mi-a dãruit-o.
Mulþumim pãrinþilor, învãþãtorilor, bisericilor
care au susþinut pe toate planurile acest proiect
precum ºi tuturor sponsorilor care au înþeles ºi
susþinut aceastã lucrare. Mulþumim conducerii
Comunitãþilor Regionale pentru afilierea la concurs, precum ºi liderilor regionali pentru efortul
depus ca acest concurs sã devinã realitate.
În numãrul viitor veþi gãsi informaþiile pentru
ediþia 2008-2009 a concursului naþional „Talantul
în negoþ” - ediþia a III-a.
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