Concursuri
Condiþii de participare: Se pot
înscrie la concurs tineri ºi vârstnici din
Redacþia
revistei Cuvântul Adevãrului
Penticostale
nr. 1organizeazã un þarã ºi din strãinãtate, indiferent de vârstã,
membri ai bisericilor evanghelice.
din Dej
CONCURS
DE POEZIE
Juriul, alcãtuit din 5 persoane cu
PE TEME BIBLICE
experienþã în domeniu, va stabili criteMotto: „Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimã, riile de selecþie a poeziilor care vor fi
ºi zic: «Lucrarea mea de laudã este pentru Împãratul!» Ca premiate ºi publicate, ulterior, în
pana unui scriitor iscusit sã-mi fie limba!” (Psalmul 45.1) Cuvântul Adevãrului.

Sãrbãtoarea Bisericii
IMPORTANT!

Cei interesaþi vor trimite la redacþie, pânã la 31 decembrie
2008, 3 poezii (care sã nu fi fost publicate nici în volum ºi
nici în reviste) - cu menþiunea pe plic: „pentru concursul de
poezie”.
Prin bunãvoinþa ºi generozitatea unor sponsori ºi fraþi
laureaþi ai altor concursuri, cele mai izbutite creaþii vor fi
premiate, în cadrul unei festivitãþi organizate, în partea a doua
a lunii ianuarie, 2009, la una dintre bisericile din Bucureºti.

Din bucuriile Bisericii Penticostale din Balomir
Biserica Penticostalã din satul Balomir, jud.
Hunedoara, este una dintre cele mai vechi biserici din
Þara Haþegului ºi chiar din România. Are peste 70 de
ani de activitate neîntreruptã.
La început a funcþionat în diferite locaþii, în
casele unor fraþi, în încãperi uneori prea mici faþã
de numãrul membrilor ºi a simpatizanþilor, care
veneau în numãr mare la slujbe.
În prezent, fraþii ºi sãtenii din Balomir se pot
bucura de un lãcaº nou ºi încãpãtor.
La botezul oficiat în 17 august a.c. de pastorul
bisericii, Mircea Mureºan, cei 3 tineri dintre cei 7
candidaþi au provenit din numeroasa familie
Petroescu din Balomir. Din cei 10 copii, 7 au fãcut
legãmânul cu Domnul cu ani în urmã, iar ultimii trei
s-au botezat acum. A fost un moment emoþionant
pentru pãrinþii lor, Nicolae ºi Paulina, ºi pentru bunicii

lor, trecuþi de 80 de ani, fondatori ai bisericii din
Balomir, sã-ºi vadã pe cei 3 copii, respectiv nepoþi,
deodatã în apa botezului (foto st\nga).
În fotografia de sus, de la stânga la dreapta:
Nicolae Petroescu, dirijorul grupului de închinare
ºi organist, Ion Danciu, conducãtorul bisericii, Tibi
Donca, presbiterul bisericii ºi Aron Susan, presbiter
la Betel-Haþeg, care timp de mulþi ani a pãstorit
biserica din Balomir.
AUREL ANCA, Haþeg
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