CONCURS DE POEZII, ESEURI
Tema concursului:
"Rugăciunea - hrana sufletului"

Povestea spune că în urmă cu un număr de ani un om şi-a pedepsit
fetiţa în vârstă de 5 ani pentru că a risipit o hârtie aurie de împachetat
foarte scumpă. Omul stătea rău cu banii şi deveni şi mai supărat când a
văzut că fetiţa a folosit hârtia respectivă ca să decoreze o cutie şi să o
pună sub bradul de Crăciun. Cu toate acestea, fetiţa a adus tatălui ei un
cadou în dimineaţa următoare spunând:
- Acesta este pentru tine, tăticule. Tatăl a fost ruşinat de reacţia lui
furioasă din ziua precedentă, dar supărarea lui se arăta din nou când a
văzut că, de fapt, cutia era goală. El i-a spus pe un ton răspicat:
- Nu ştiai, domnişoară, că atunci când dai un cadou cuiva, trebuie să
pui ceva în el?
Fetiţa s-a uitat în sus spre tatăl său, cu lacrimi în ochi, şi a zis:
- Tăticule, cutia nu este goală. Am suflat în ea atâtea săruturi până
când s-a umplut.
Tatăl a rămas uimit. S-a pus în genunchi şi îmbrăţişând fetiţa a
rugat-o să-l ierte pentru supărarea lui fără rost.
La scurt timp după aceasta, micuţa fetiţă a murit într-un accident şi
se spune că tatăl ei a ţinut acea cutie aurie alături de patul său tot restul
vieţii sale. Şi de câte ori a fost descurajat sau a avut de trecut peste
situaţii dificile, deschidea cutia şi lua un sărut imaginar şi îşi amintea de
dragostea care a pus-o fetiţa acolo.

Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute.
Sfântul Vasile cel Mare

cele mai frumoase eseuri
sau poezii despre rugăciune
vor fi premiate cu cărţi oferite de Librăria
“Sfântul Voievod Ştefan cel Mare”.

CONCURS DE ICOANE
Tema concursului:
“Sfântul Vasile cel Mare”
Cele mai reprezentative lucrări cu Sfântul Vasile cel Mare
vor fi premiate cu icoane oferite de
Mănăstirea “Sf. Ioan cel Nou” Suceava.
Pot participa la concurs elevii claselor I-VIII.
Materialele vor fi trimise până la 1 Martie 2009 prin poştă sau e-mail
la adresa de mai jos.
Vă rugăm să specificaţi numele, clasa, şcoala şi adresa completă.
Îndemnăm profesorii de religie să discute cu elevii conţinutul revistei
şi să-i încurajeze să participe la concursurile propuse.
Aşteptăm impresiile voastre despre această revistă, propuneri,
articole şi desene create de voi pentru a fi publicate în numărul
următor al revistei.

Concurs
Voi ce aţi pregătit
pentru
părinţii voştri?
Cele mai frumoase răspunsuri vor fi premiate.
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