
 ,,Eu sunt Lumina Lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în 

întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8, 12) 

 În perioada 18 – 19 decembrie 2021, s-a desfășurat în cadrul Proiectului Educațional 

eTwinning ,,Limbă, Cultură și Spiritualitate Românească” , Concursul Internațional ,,Împreună 

cu Hristos prin lume în mileniul III”, ediția a VI-a, Etapa I - ,, Hristos se naște, slăviți-L” 

 Concursul s-a adresat copiilor și tinerilor creștini cu vârste între 6 – 18 ani din România și 

Diaspora românească. În cadrul acestui concurs au participat 26 țări (România, Italia, Moldova, 

Grecia, Franța, Ucraina, Turcia, SUA, Spania, Serbia, Noua Zeelandă, Marea Britanie, 

Germania, Portugalia, Norvegia, Spania, Japonia, Canada, Belgia, Austria, Australia, 

Danemarca, Ungaria, Rusia, Kenia și Irlanda), tradus în șase limbi: română, franceză, engleză, 

italiană, spaniolă și rusă. 

 Scopul acestui proiect este demararea și dezvoltarea unei strânse colaborări între școlile 

de stat și parohiile ortodoxe românești de pretutindeni. 

 Elevii Școlii Gimnaziale ,,Sfântu Ilie” din Toplița, coordonați de doamna profesoară de 

religie Marc Margareta, urmând îndemnul Mântuitorului, aduc mărturisire de credință, lăudând 

pe Tatăl, pe Fiul și Duhul Sfânt, Treimea cea de o Ființă, prin participarea unui număr de 31 

elevi. Acest concurs s-a desfășurat online, în data de 19.12.2021. 

 Festivitatea de premiere a avut loc la biserica ,,Întâmpinarea Domnului” – Zencani din 

Toplița unde părintele Friciu Ioan a înmânat diplomele cu rezultatele deosebite obținute la 

concursul internațional. 

 În cadrul festivității au luat parte atât părinții și rudele elevilor, cât și doamnele 

profesoare: Truța Anca, Mezei Mihaela, Balasz Lenuța, Cojocar Luciana și doamna contabilă 

Vodă Dana. 

 Impresii ale elevilor legate de concurs: 

 ,,Mie mi-a plăcut foarte mult acest concurs, pentru că a fost o experiență frumoasă! Am 

învățat lucruri noi! Cel mai frumos lucru a fost emoția întâlnirii cu toți colegii premianți la acest 

concurs din școala noastră, la biserica din Zencani, îmbrăcați în costume populare alături de 

doamna profesoară. 

 Voi participa cu drag în fiecare an!” 

       Balasz Anamaria din clasa a III-a 

 ,,Am avut marea bucurie de a participa la acest concurs international ,,Împreună cu 

Hristos în lume, la început de mileniu III”, deoarece eu cred în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul 

Duh. 



 Prin această participare nu am făcut altceva decât să-L slăvesc pe Iisus Hristos care se 

naște în lume sub chipul unui prunc. Cu siguranță voi mai participa și la următoarele ediții!” 

       Friciu Casian din clasa a IV-a 

 ,,Mi-a făcut foarte mare plăcere să particip la acest concurs! Întrebările nu m-au pus în 

dificultate, și de-abia așteptam următorul răspuns pe care trebuia să-l dau. În timp ce scriam, îmi 

aduceam aminte de tot ce învățasem în acel an. Am avut ocazia să îmi exprim părerea despre acel 

eveniment mult așteptat de oamenii din vechime, și despre tradițiile pe care le respectăm și 

astăzi. 

 Faptul că au participat foarte multe țări, cu diverse limbi străine, mi s-a părut un lucru 

foarte bun și interesant, căci mulți au avut ocazia să participe la acest concurs minunat, la care aș 

participa cu drag și anul viitor!” 

       Papară Ionela din clasa a VI-a 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


