CONCURS DE POEZII, ESEURI
Trăia odată un împărat care era foarte mâhnit că nu avea copii.
Ajungând la o vârstă înaintată şi neavând cui să-i lase tronul, a hotărât
să aleagă împărat pe unul dintre locuitorii ţinutului. A anunţat că cei
care doresc să fie urmaşul tronului să vină la palat.
În ziua hotărâtă, mulţi tineri au venit la palat să vadă despre ce
condiţii trebuiau să îndeplinească, pentru a fi socotiţi vrednici de tron.
Împăratul le-a dat fiecăruia câte o sămânţă de care trebuia să aibă grijă,
iar, peste şase luni, fiecare să vină cu planta crescută, iar cel care va avea
cea mai frumoasă floare, va fi vrednic de tron.
Toţi au plecat la casele lor şi au pus sămânţa primită în ghivece şi au
început să aibă grijă ea. O udau, o puneau la soare să aibă lumină şi
căldură, o fereau de dăunători, pe scurt îşi dădeau toată silinţa ca planta
să fie cât mai frumoasă.
La palatul împăratului s-a prezentat şi fiul unei văduve sărace.
Primise şi el o sămânţă şi, la fel ca ceilalţi tineri, avea grijă de ghiveciul
lui. Dar trecuse deja trei luni şi în ghiveciul lui nu a răsărit nimic.
Îngrijorat, avea mai multă grijă de ghiveci, dar nimic nu a ieşit, iar ziua
cea mare se apropia.
Dezamăgit, se gândea că nu mai are niciun rost să meargă la palat,
dar mama lui îl încuraja şi-i spunea să se ducă pentru că s-a străduit
şi poate munca lui va fi răsplătită.
Încurajat de mama lui, băiatul a mers până la urmă la
palatul împăratului. Stătea într-un colţ, ruşinat de
ghiveciul gol. Ceilalţi tineri aveau ghivece cu flori care
mai de care mai frumoase.
Sosi şi împăratul să vadă florile. Trecea printre florile
frumoase, dar pe chipul lui se arăta nemulţumirea. Toţi
aşteptau hotărârea lui. Când ajunse lângă băiatul
văduvei, chipul i se lumină şi a spus: tu vei fi urmaşul
meu la tron. Seminţele pe care vi le-am dat erau
fierte şi nimic nu putea ieşi din ele. Doar tu ai fost
sincer şi ai venit cu ghiveciul gol şi, pentru că
ai fost sincer, cinstit, vei putea
conduce ţinutul.
Un nume (bun) este mai de preţ
decât bogăţia; cinstea este mai
preţioasă decât argintul şi
decât aurul.

Tema concursului:
"Faptele credinţei"
cele mai frumoase eseuri
sau poezii despre faptele credinţei
vor fi premiate cu cărţi oferite de Librăria
“Sfântul Voievod Ştefan cel Mare”.

CONCURS DE ICOANE
Tema concursului:
“Prietenii Sfântului Vasile cel Mare”
Cele mai reprezentative lucrări cu prietenii
Sf. Vasile cel Mare (Sf. Grigorie Teologul...)
vor fi premiate cu icoana "Sfinţii Trei Ierarhi",
oferită de Mănăstirea “Sf. Ioan cel Nou” Suceava.
Pot participa la concurs elevii claselor I-VIII.
Materialele vor fi trimise până la 1 Mai 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,
să-i încurajeze să participe la concursurile propuse, să adune lucrările
într-un plic mai mare şi să le trimită pe adresa revistei.
Aşteptăm impresiile voastre despre această revistă, propuneri,
articole şi desene create de voi, pentru a fi publicate în numărul
următor al revistei.

Mănăstirea “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Str. I. V. Viteazul, nr. 2, 720034 Suceava
micutiicrestini@yahoo.com, tel 0749 071680
Revista este publicată on-line la:
www.arhiepiscopiasucevei.ro/editura.html
micutiicrestini.esens.ro

Pildele lui Solomon 22,1
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desen de Marta Alexandrescu, cl. a III-a, Pleşeşti
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