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Vorbeºte, Doamne, cãci robul Tãu ascultã. 1 Samuel 3:10
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Margareta
Ce-i aceasta? e o floare
ªi cuminte ºi discretã;
Margaretã.
Ca sã facã numai bine
Este marea ei dorinþã;
Noi o punem în grãdinã
ªi-o numim
BUNÃVOINÞÃ.
de Benone Burtescu,
din cartea sa Poezii pentru copii

Coloreazã-mã!...
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SAMI - Nr.8, August 2000

Surpriza revistei

Noaptea se lasã
Noaptea se lasã,
A mai trecut o zi,
Mã plec în rugãciune,
Pentru-a-Þi mulþumi.
Noaptea se lasã lin.
În somnul tãu deplin,
Îngeri te-nsoþesc mereu,
Dar ei se duc, de tu eºti rãu.
Noaptea se lasã lin.
ªi peste a ta casã vin,
Strãjeri, îngerii tãi,
Luminând orice cãi.
Noaptea când se lasã,
Numai Tu ne poþi fi pazã,
Nu ne e teamã, nu ne e groazã,
Iubirea Ta ne lumineazã.
de Magdelena Rãzmeriþã, Grãdina, Constanþa

Coloreazã-mã!...
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Cartea din ceruri

2
3
4
5
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Triunghi
litera M
Rezolvând triunghiul aveþi un triplu
avantaj :
- vã familiarizaþi cu Biblia;
- învãþaþi expresii biblice;
- pãtrundeþi în tainele dicþionarului biblic.

Orizontal :
1) Un preot israelit (Ier.6:25; 3:10; 46:5). Numele lui înseamnã:Teroarea este la
înãlþime.
2) Localitate în þinutul seminþiei lui Beniamin (Jud.20:33). Numele înseamnã:
Livada din Ghibea.
3) Un patriarh înainte de potop (Gen.5:12). Semnificaþia numelui: Cel care laudã
pe Dumnezeu.
4) Þarã în nordul Tesaliei (Fapte 16:9; 1Tim.1:3). Semnificaþia: Þara celor mari.
5) Localitate în Cannan, pe ambele maluri ale râului Iaboc.(Gen.32:2;
1Cron.6:80). Numele localitãþii înseamnã=Tabãrã dublã.
6) Unul din cei ºapte fameni de la curtea lui Ahaºveroº (Estera1:14). Semnificaþia
numelui:Cel care aparþine marelui CUM.(CUM era o zeitate persanã).
7) Un zeu amonit (1 Regi.11:5). Semnificaþia numelui:Regele poporului.
8) Localitate în pustia Sinai (Num.33:28-29). Semnificaþia numelui:Locul dulceþei.
9) Cetate canaanitã (Ios.18:26). Numele înseamnã:Locul de pornire.
10) Capitala Egiptului de Jos (Osea.9:6) - Menfis. Semnificaþia numelui
Mormânt,Lustru.
de Jercan D. Alexandru, pastor, Feteºti

Eu ºtiu cã este-n cer o carte
În care-i scris numele meu,
ªi faptele sunt scrise toate,
Tot ce e bun ºi tot ce-i rãu.

Când cer iertare-n rugãciune,
Cel ce-a murit în locul meu
Le lasã doar pe cele bune,
ªi ºterge tot ce este rãu.
Isuse, dã-mi din cer putere
Sã merg frumos pe calea Ta,
Sã nu-Þi mai fac vreo neplãcere,
ªi curãþeºte-mi inima!
de Benone Catanã, Roman
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Preoþii leviþi
TEST - GRILÃ

1)Cum se numeºte a treia carte
scrisã de Moise?
a)Iov; b)Deuteronom; c)Numeri.
2)Cine au fost închinaþi în slujba
preoþiei?
a)Aaron si fiii sãi; b)Moise ºi Aaron;
c)Ietro ºi Moise.
3)Câþi fii avea Aaron?
a) 2; b) 3; c) 4.
4.Cât timp a durat ritualul de
închinare a leviþilor în slujba
preoþiei?
a) 3 zile; b) 7 zile; c)30 de zile.
5.Ce preoþi au fost aspru pedepsiþi
pentru cã au adus foc strãin
înaintea Domnului?
a)Nadab ºi Miºael; b)Miºael ºi
Elþafan; c)Abihu ºi Nadab.
6.Pentru a avea o condiþie fizicã ºi
spiritualã foarte bunã, Dumnezeu
a cerut preoþilor sã nu consume:
a)vin; b)bãuturã ameþitoare;
c)grãsimea ºi sângele animalelor
jertfite.
7.Cine a fost primul investit în slujba
de Mare Preot?
a)Moise; b)Aaron; c)Ietro.
8.În ce anume consta slujirea la
cortul întâlnirii?
a)preoþii mijloceau pentru ispãºirea
pãcatelor poporului Israel;
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NR.18

b)îndeplineau ritualul jertfelor
aduse înaintea Domnului;
c)învãþau pe popor legile lui
Dumnezeu.
9.Care fii ai lui Aaron au rãmas
în slujba preoþiei dupã
neascultarea fraþilor lor?
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a)Eleazar ºi Itamar; b)Elþafan ºi
Itamar; c)Uziel ºi Elþafan.
10.Dumnezeu a cerut preoþilor
leviþi ascultare: ca sã puteþi
deosebi ce este........ de ce..........,
ce este........... de ce ........... ºi sã
puteþi................pe copiii lui Israel....................... .
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Gãseºte în careul alãturat urmãtoarele cuvinte : Israel, Estera,
Iov, Ana, Abel, Eva, Adam, Cain, Noe, Osea, Amos.
de Anechiþoaie Onisim Daniel, jud. Neamþ

Indicaþii:
Rezolvaþi testul de mai sus, bifând
rãspunsul sau rãspunsurile corecte .
Atenþie! Pot exista ºi întrebãri
capcanã .Studiaþi cu atenþie capitolul
8-10 din Leviticul, înainte de a trece
la rezolvarea grilei.
(Rãspunsurile corecte le puteþi afla în
numãrul urmãtor al revistei).
Rãspunsurile corecte la
testul nr. XVII din Iulie :

Exodul 40
1) a)
2) a)
3) b)
4) c)
5) a, b)

6) b)
7) a, b)
8) a)
9) c)
10) capcanã
(Chivotul)

Pe orizontala A-B veþi afla numele unei þãri.
6
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1. Ucenic al lui Ilie.
2. Zeu la care slujea Izabela.
3. Obiect cu care a lovit Ilie
apa.
4. Soþia lui Ahab.
5. Sat în care s-a dus Ilie.
6. Slujitorul lui Ahab.
7. Munte pe care s-au adus
jertfe.

de Avrãmuº Beniamin Gabriel, Drobeta Turnu Severin
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**JOCURI***JOCURI**
Completaþi codul de mai jos ºi veþi afla ce face Isus când avem mare
nevoie de ajutor.
__ __ __ __
2 1 3 1

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
7 4 2 6 2 7 5 9 8 10 5 4 2 2

1=S 2=I 3=U 4=R 5=E 6=M 7=T 8=N 9=Î 10=G
de Alexandra Mihãilescu, 10 ani, Slobozia

Uneºte prin linii cuvintele din stânga de simbolistica lor:
quntdelemnul

qIsus, Lumina lumii, cu natura Sa umanã (lemn de
salcâm) ºi divinã (aur)
qrecunoºtinþa oamenilor pentru binecuvântãrile
zilnice primite de la Tatãl
qprezenþa continuã a lui Dumnezeu

qtronul milei
qsfeºnicul
qpâinile

qlumina de pe chivot

qDuhul Sfânt care ajutã pe om sã lumineze pentru
Isus
q rugãciunile credincioºilor îndreptate spre
Dumnezeu
qdreptatea lui Dumnezeu ºi pedeapsa neascultãrii

qtãmâia

qdragostea lui Dumnezeu

qtablele legii

de IRINA TONCU, din cartea sa -Stã scris, Bucureºti
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POPCORN
de James&Priscilla Tucker
"Pãmântul rodeºte singur: întâi un fir verde, apoi spic, dupã aceea grâu deplin în spic."
Marcu 4,28

În traducerea englezã a textului nostru de astãzi apare cuvântul
corn., adicã porumb. Porumbul pomenit în aceastã traducere nu este
porumbul pe care indienii americani l-au prezentat colonizatorilor europeni.
Cuvântul menþionat în Biblie se referã la diferite feluri de cereale ºi multe
traduceri, printre care ºi cea româneascã, îl redau prin cuvântul spic.
În toatã America de Nord, indienii au plantat ºi mâncat porumb cu
mult timp înainte de sosirea europenilor.
Floricelele (numite mai nou, popcorn) se obþin dintr-un soi de porumb.
De ce sar floricelele? Ai vreo idee? Ai fi surprins dacã þi-am spune cã e
vorba de apã? Fiecare bob sãnãtos de porumb are puþinã apã încarceratã în
el. Când încãlzeºti boabele de popcorn, apa se transformã în vapori, a cãror
presiune creºte din ce în ce mai mult ºi la un moment dat, face ca bobul sã
explodeze.
Primul soi de porumb se pare cã a fost tocmai popcorn ºi creºtea pe
tarlale mari, pe câmp. Fiecare "spic" nu era mai mare decât o cãpºunã micã
ºi avea niºte boabe foarte mici. Bãºtinaºii din America au fãcut încercãri cu
diferite varietãþi de porumb ºi au obþinut pe parcursul secolelor, porumb din
ce în ce mai bun. La sosirea exploratorilor din Europa, indienii americani
cultivau deja popcorn cu ºtiuleþi de aproximativ 20 de cm. lungime.
Pentru a-l face sã pocneascã, bãºinaºii americani ungeau porumbul
nedepãnuºat cu ulei ºi înfigeau ºtiuletele într-un bãþ ºi-l þineau deasupra
focului. Boabele pocneau între pãnuºe: aºa a apãrut prima pungã popcorn
din lume. Europenii mâncau popcorn cu lapte ºi zahãr ºi aºa au apãrut pentru
prima oarã primele cereale expandate. (dacã aceastã expresie nu-þi spune
mare lucru, atunci gândeºte-te la pufarin care, de fapt, e grâu expandat.)
Popcorn este una din mâncãrurile specific americane. Practic tot popcorn-ul din întreaga lume creºte în Statele Unite, mai ales în Nebraska ºi
Indiana. Dar popcorn-ul este un aliment sãnãtos, consumat cu plãcere pe
tot cuprinsul globului.
Când plantãm un bob de porumb, el încolþeºte ºi trimite o tulpinã în
sus ºi totodatã o rãdãcinã în jos. Într-un pãmânt bun ºi dacã se asigurã apã
suficientã, din acel spic verde se va dezvolta o plantã maturã cu mulþi ºtiuleþi
plini de boabe de porumb. Planta este desãvârºitã în toate fazele ei de
dezvoltare, începând cu bobul ºi terminând cu planta adultã. Tot aºa este ºi
creºterea în viaþa creºtinului.
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ªtiaþi cã ...
www o plantã poate elibera pânã la 1 miliard de granule
de polen într-un singur sezon ?
www de fiecare datã când lipiþi, cu saliva, un timbru,
consumaþi o zecime de calorie ?
www sughiþul sau strãnutul sunt considerate ,,delicte
morale" în bisericile din statul american Nebraska ?
www în fiecare an, peste 10000 de pãsãri mor pe glob
izbindu-se de geamurile ferestrelor, fiindcã nu le intuiesc
la timp ca fiind obstacole ?
wwwcelebrul Thomas Alva Edison, inventatorul becului,
suferea de fricã de întuneric ?
www pe parcursul unei vieþi, un om mãnâncã în jur de 80
de tone de mâncare, adicã echivalentul a 6 elefanþi ?
wwwdelfinii dorm cu un ochi deschis în permanenþã?
de Claudiu Denis Hongu, Bucureºti
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casei Prevedere, Evlavie ºi Dragoste.Acestea îi întrebarã cum s-au odihnit.
- Ne-am odihnit foarte bine. Noaptea petrecutã la dumneavoastrã a fost
una din cele mai bune pe care le-am avut vreodatã în viaþa mea, spuse Îndurare.
Primitoarele gazde le facurã ºederea cât mai plãcutã. Discutarã despre
motivul cãlãtoriei lor spre Cetatea cea Sfântã, despre dorinþele ºi aºteptãrile
peregrinilor. Prevedere ceru voie sã punã câteva întrebãri celor trei fii ai Creºtinei.
Astfel începu cu Iacov, cel mai mic dintre bãieþi:
- Iacove, poþi sã-mi spui cum te mântuieºte Dumnezeu Tatãl?
- Prin harul Sãu.
- Cum te mântuieºte Dumnezeu Fiul?
- Prin dreptatea Sa, prin moartea, prin sângele ºi prin învierea Sa.
- ªi cum te cãlãuzeºte Dumnezeu Duhul Sfânt?
- El mã lumineazã, mã înnoieºte ºi mã ocroteºte prin marea Lui dragoste.
Prevedere se îndreptã cãtre al doilea fiu al Creºtinei, întrebându-l:
- Iosife, spune-mi ce este omul?
- O fãpturã înzestratã cu judecatã, o fãpturã creatã de Dumnezeu.
- Ce înþelegem prin cuvântul mântuit?
- Cã omul, prin pãcat, s-a vârât singur în robie ºi nenorocire.Cã pãcatul
este un tiran puternic, încât nimeni nu ne poate salva decât Dumnezeu, care
este aºa de bun ºi plin de iubire faþã de om.
- Care oameni vor fi mântuiþi?
- Cei ce primesc mântuirea Lui.
- Bine, Iosife! Mama te-a învãþat bine ºi tu ai fost cu luare aminte la ce
þi-a spus ea. Apoi Prevedere se adresã lui Samuel:
- Spune-i Samuel, ce este cerul?
- Un loc foarte fericit, pentru cã Dumnezeu locuieºte acolo.
Atunci Prevedere spuse bãieþilor:
- Se cade sã ascultaþi ºi mai departe de mama voastrã, cãci ea poate sã
vã mai înveþe multe.
Creºtina îºi privi cu mulþumire copiii ºi se gândi
ce mult s-ar fi bucurat tatãl lor sã îi poatã asculta în
(va urma)
acele clipe.
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INTÂMPLÃRILE
PELERINULUI ÎN
C Ã L ÃT O R I A S A
Palatul Frumos
adaptare dupã John Bunyan

(Episodul 30)

Pelerinii îºi urmã drumul pânã ajunserã la Palatul Frumos. Recunoscând
pe cãlãuza grupului, Veghetorul, portarul castelului îl întrebã:
- Hei, Suflet-Mare, ce te aduce pe aici noaptea aºa târziu?...
- Dupã porunca Domnului meu, am adus aici câþiva cãlãtori ce trebuie sã
fie gãzduiþi. Am fi ajuns mai devreme dar mi s-a împotrivit Fiorosul, însã dupã o
lungã luptã l-am rãpus.
- Nu vrei sã vii ºi dumneata înãuntru, sã rãmâi pânã dimineaþã?
- Nu, mã întorc în noaptea aceasta la Domnul meu, rãspunse Suflet-Mare.
- O, domnule, nu pot sã mã împac cu gândul cã ne pãrãseºti! Ne-ai fost
aºa de devotat ºi ne-ai arãtat atâta dragoste! Te-ai luptat atât de vitejeºte pentru
noi ºi ne-ai sfãtuit cu atâta inimã, cã nu voi uita niciodatã bunãtatea d-tale, spuse
Creºtina.
Apoi portarul întrebã pe Creºtinã de þara ºi familia ei.
- Vin din Cetatea Pierzãrii ºi merg împreunã cu familia mea spre Cetatea
cea Sfântã. Bãrbatul meu se numeºte Creºtinul ºi a mers înaintea noastrã spre
Cetate.
- Creºtinul este soþul dumitale?, întrebã bucuros Veghetorul.
- Da, iar aceºtia sunt copiii lui. Tânãra care ne însoþeºte se numeºte Îndurare
ºi vine din aceeaºi cetate cu noi.
- Atunci intraþi cu toþi ºi fiþi bine veniþi în acest loc!, îi pofti Veghetorul.
Au fost duºi într-o încãpere mare ºi li s-a servit cina. Dupã ce au cinat ºi
au sfârºit rugãciunea cu un psalm, au fost poftiþi sã se odihneascã în odaia în
care dormise ºi Creºtinul în trecerea lui prin acel loc.
Dimineaþa, când s-au trezit ºi au coborât, furã întâmpinaþi de doamnele
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Un tâlhar în Împãrãþia
cerurilor

de Arthur Maxwell

Doi tâlhari au fost rãstigniþi în aceeaºi zi cu Isus. De multe ori, oamenii
gândesc despre ei, cã ar fi fost bãtrâni; însã cât se pare, ei nu erau mai în vârstã
decât Isus, ºi El nu avea decât treizeci ºi trei de ani. S-ar putea ca ei sã fi fost
chiar mult mai tineri.
Eu prefer sã mã gândesc la ei ca fiind bãieþi tineri, care au luat-o pe
drumuri greºite - bãieþi ai cãror mame îi iubeau ºi se aºteptau la multe lucruri
bune din partea lor, mame ale cãror inimi au fost frânte când au auzit cã ei au
început sã mintã ºi sã fure.
A fost o clipã în viaþa acestor doi bãieþi, când ei au pãrãsit drumul dreptãþii
ºi au pornit pe drumul care ducea la oribila moarte prin rãstignire. Poate cã
aceasta a fost când au început sã vorbeascã cu oameni rãi, sau când au fost
ispitiþi sã fure ceva din casa sau din grãdina vecinului; dar oricând ar fi avut loc,
- acest cuvânt, aceastã faptã, acest gând rãu, a fost începutul unei vieþi care nu
putea sã aibã decât un sfârºit: o moarte de criminal. Cât de atenþi trebuie sã fim
cu noi, în orice moment al vieþii noastre, pentru ca tot ce spunem ºi tot ce facem
sã fie pe placul Tatãlui nostru ceresc!
Pas cu pas, aceºti doi bãieþi s-au scufundat tot mai adânc în fãrãdelegile
lor. Deºi au fost învãþaþi sã creadã în cele zece porunci, ei le-au cãlcat. Deºi
ºtiau destul de bine cã Dumnezeu a spus: "Sã nu furi!", ei furau în dreapta ºi în
stânga. S-ar putea chiar sã fi trãit din furturi. Apoi arestarea ºi temuta osândire
la moarte - moartea pe cruce - cea mai teribilã formã de pedeapsã practicatã
de romani...
În cele din urmã, clipa de care se temeau, sosi. Purtându-ºi crucea,
prizonierii erau duºi la locul execuþiei. Fãrã îndoialã cã au fost surprinºi ºi uimiþi
când au vãzut cã, pe crucea din mijloc, pe care ar fi trebuit sã fie rãstignit ºeful
lor - Baraba - a fost rãstignit un Altul ºi anume, Isus din Nazaret. Ei Îl cunoºteau
bine pe Isus; auziserã multe despre El. În inimile lor, ei ºtiau cã El era un om
bun, deºi nu cugetaserã mult pânã atunci asupra afirmaþiei Lui de a fi Fiul lui
Dumnezeu, Mesia pe care Îl aºtepta tot Israelul. Acum, priveau la El cu mirare.
Cu mâinile ºi picioarele bãtute în cuie, pe stâlpi de lemn, cu faþa trasã ºi
slãbitã din cauza groaznicelor suferinþe, cu sângele curgându-I pe frunte din
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cauza cununei de spini, Isus nu arãta ca Unul care i-ar putea ajuta. Totuºi, era
ceva maiestos în atitudinea Sa, chiar ºi pe cruce, când murmurã: "Tatã, iartã-i cã
nu ºtiu ce fac!".
Apoi, unul din cei doi rãufãcãtori care atârnau pe cruce, îºi bãtu joc de El
spunând:"Nu eºti Tu Hristosul? Mântuieºte-Te pe Tine însuþi ºi mântuieºte-ne ºi
pe noi."
Aceasta însã nu era o rugãciune pentru ajutor,
ci o sfidare ºi o batjocurã, cu atât mai urâte cu cât
erau spuse într-un astfel de moment. Acest tâlhar nu
avea credinþa cã Omul de pe crucea din mijloc era
Fiul lui Dumnezeu. El nu fãcea decât sã râdã de Isus,
repetând cuvintele batjocoritoare ale oamenilor de jos.
Apoi, se întâmplã ceva înãlþãtor, singura faptã
frumoasã care a strãlucit în groaznicul întuneric ºi în
mizeria acestei scene a rãstignirii. Întorcându-se cãtre
primul tâlhar, cel de al doilea l-a înfruntat spunându-i:
"Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care eºti sub aceiaºi
osândã? Pentru noi este drept, cãci primim rãsplata
cuvenitã pentru fãrãdelegile noastre; dar Omul acesta
n-a fãcut nici un rãu"(Luca 23,40-41).
Cum trebuie sã se fi bucurat Isus în inima Lui,
auzind aceste cuvinte ºi aflând cã-i rãmãsese, totuºi,
un apãrãtor! Cei mai mulþi dintre ucenicii Sãi L-au
pãrãsit ºi au fugit! În ciuda a tot ceea ce fãcuse pentru
popor, vindecând pe cei bolnavi ºi înviind pe cei morþi,
se pãrea totuºi cã nu-i mai rãmãsese nici un prieten.
Zi dupã zi, noapte dupã noapte, El îºi revãrsare toatã
iubirea asupra celor trudiþi ºi necãjiþi, însã acum toatã lucrarea Sa pãrea sã fi
fost zadarnicã. Nimeni nu-L iubea, nimeni afarã de - minune a minunilor - acest
tâlhar pe moarte! Deºi chinuit de suferinþe, acest biet pãcãtos nu voia sã se
spunã un cuvânt rãu ºi nedrept despre Isus. El era gata sã admitã propriile lui
pãcate, însã nu voia ca cineva sã-L acuze pe acest Învãþãtor nevinovat al Galileii.
Apoi, tâharul pocãit spuse: "Doamne, adu-Þi aminte de mine, când vei
veni în Împãrãþia Ta!".
Din nou inima lui Isus fu adânc miºcatã. Însemna, deci, cã acest sãrman
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tâlhar, nu numai cã a crezut în nevinovãþia Lui, dar mai credea cã El era un
Împãrat ºi cã dincolo de aceastã moarte pe cruce, El va avea o Împãrãþie ºi o
viaþã veºnicã. În felul lui simplu, acest tâlhar avea mai multã credinþã adevãratã
în Isus ºi în misiunea Lui, decât toþi ucenicii Sãi la un loc.
Dacã a fost vreodatã un om care sã se cãiascã într-adevãr de pãcatele
sale ºi sã doreascã în mod sincer sã devinã un copil al lui
Dumnezeu, atunci acela a fost acest sãrman tâlhar pe moarte.
Desigur cã niciodatã cineva nu a meritat mai mult decât el sã
vadã Împãrãþia lui Dumnezeu. Nu-i de mirare cã Isus i-a rãspuns:
"Adevãrat îþi spun astãzi, vei fi cu Mine în Rai"(Luca 23,43).
Aceastã fãgãduinþã, fãcutã unui tâlhar plin de cãinþã, este
cea mai preþioasã din toatã Biblia. "Astãzi", a spus Isus; cu alte
cuvinte "astãzi" în cea mai întunecatã dintre zile, când cauza
Mea pare sã fie pierdutã, când aproape toþi prietenii M-au
pãrãsit ºi duºmanii M-au rãstignit, - astãzi, vã spun cã izbânda
este a Mea ºi tu îþi vei avea partea ta în ea. Viitorul este al Meu
ºi tu îl vei împãrþi cu Mine.
Isus nu i-a spus acelui tâlhar - aºa cum cred unii - cã el
va fi în Paradis chiar în aceeaºi zi. El nu voia sã spunã astfel,
cãci ºtia cã nici chiar El nu va fi în Paradis în acea zi. Trei zile,
dupã învierea Sa, El îi spuse Mariei: "Încã nu M-am suit la
Tatãl Meu"(Ioan 20,17). Când Isus a fãcut aceastã importantã
fãgãduinþã tâlharului, care era pe moarte, El se gândea la viitor,
la ziua triumfului Sãu final, când toþi cei care-L iubesc ºi-I sunt
credincioºi vor fi adunaþi în Împãrãþia Sa.
"Doamne, adu-Þi aminte de mine!", a spus tâlharul
muribund.
Îºi va aduce aminte Isus de el? Da, desigur cã da. Chiar dacã ar fi sã
treacã o mie de milioane de ani, Isus tot nu l-ar putea uita pe acest om care a
stat alãturi de El în acea zi întunecatã ºi amarã. Dacã existã cineva, care sã fie
absolut sigur de locul lui în cer, atunci acela este tâlharul pocãit, care în ultimele
sale momente, înainte de moarte, s-a întors cãtre Isus din toatã inima, adresânduse de la cruce la cruce ºi dobândind astfel un loc pentru el în Împãrãþia Cerurilor.

