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Hei, draga noastră!
Îți dorim un Crăciun și un An Nou fericit!

Sărbătorile de iarnă aduc cu ele momente minunate, cu drag așteptate 
de mulți dintre noi. Putem petrece timp cu familia sau prietenii, 
avem liber de la școală, iar schimburile de cadouri aduc un plus de 
bucurie în această atmosferă. Deși toate aceste lucruri sunt frumoase, 
e important să ne amintim care este adevărata însemnătate a acestei 
sărbători: nașterea Mântuitorului nostru, Isus Cristos.

Cum este viața ta diferită… datorită lui Isus?

În următoarele 10 zile te invităm cu noi într-o călătorie de redescoperire 
a lui Hristos și a felului fantastic în care El schimbă scopul și direcția 
vieții noastre. Sperăm ca acest devoțional să-ți � e util în aceste zile de 
sărbătoare.
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24 decembrie

Datorită lui Isus… pot �  MULȚUMITOARE.

“Mai mult decât atât, le consider pe toate o pierdere față de valoarea 
deosebită a cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu.” Filipeni 3:8

În perioada Crăciunului și a sărbătorilor de iarnă mulți oameni au 
o stare de spirit mai bună, sunt mai bucuroși, mai mulțumitori și 
încearcă să petreacă mai mult timp cu familia și prietenii dragi. E o 
perioadă frumoasă - vezi lucruri bune peste tot! Dar știți ce e uimitor? 
Să întâlnești oameni care nu au o familie cu care să sărbătorească 
Crăciunul sau nu au cui oferi sau de la cine să primească cadouri 
de Crăciun. Cu toate acestea, ei sunt fericiți și mulțumitori oricum. 
Cum este posibil? Ei bine, cel mai probabil ei au descoperit secretul 
mulțumirii. Bucuria și mulțumirea sinceră nu vin din lucrurile pe 
care le avem, lucrurile pe care le facem sau de la oamenii prezenți 
în viața noastră. Ele vin dintr-o cunoaștere profundă a lui Cristos. 
Apostolul Pavel a pierdut multe lucruri și a fost persecutat în multe 
feluri. Totuși, el a declarat că faptul că L-a întâlnit pe Cristos întrece 
orice avuţii pamânteşti. El descoperise bucuria adevărată. Adevărul 
este că ne vom opri din a căuta lucruri care să ne satisfacă nevoile sau 
care să ne ofere dragoste atunci când vom înțelege că în Isus găsim 
toate lucrurile de care avem nevoie. Mâine, când sărbătorim venirea 
lui Cristos pe acest pământ, haideți să ne amintim ca El este cel mai 
frumos dar oferit omenirii vreodată. Fie ca nimic să nu mai umbrească 
bucuria și dorința de a-L cunoaște pe El. Știind toate aceste lucruri, 
putem �  mulțumitoare.

El este cel mai � umos dar 
       oferit  vreodată  omenirii.
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25 decembrie

Datorită lui Isus… sunt IUBITĂ. 

“…Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea Îmi păstrez îndurarea față de Tine!” 
Ieremia 31:3

Astăzi este o zi a bucuriei - pentru că ești iubită. Crăciunul înseamnă 
că ești iubită. Dumnezeu a trimis cel mai măreț dar pe pământ pentru 
noi. Datorită dragostei lui Dumnezeu, Isus s-a născut în această lume. 
A coborât de pe tronul Său pentru a trăi printre oameni. Scopul 
principal pentru care a venit pe pământ a fost să plătească pentru 
păcatele noastre la Cruce. Asta înseamnă că ne iubeşte mult. Isus 
nu trebuia să plătească pentru păcatele noastre la cruce. Dumnezeu 
nu trebuia să-L trimită pe Cristos în această lume. Chiar știa toate 
lucrurile pe care urma să le îndure Isus la maturitate: batjocoră, bătăi, 
tortură, insulte și chiar moarte. El L-a trimis în ciuda acestor lucruri pe 
pământ. Isus a venit să ne mântuiască, pentru că noi suntem preaiubiții 
săi. Ioan 3:16 spune “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viață veșnică.” Așadar, � e ca astăzi să ne găsim bucuria știind 
că Isus a venit pe pământ să ne salveze și să ne mântuiască. Te iubește 
cu o “iubire veșnică”! (Ieremia 31:3) Ești preaiubita Lui.

Ești preaiubita Lui!
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26 decembrie

Datorită lui Isus… nu sunt NICIODATĂ SINGURĂ.

“Domnul Însuși va merge înaintea ta și va �  cu tine; El nu te va 
părăsi, nici nu te va uita; să nu-ți � e teamă și să nu te înspăimânți.” 
Deuteronom 31:8

În Biblie, vedem că Isus are mai multe nume. Unul dintre ele este “Emanuel”, 
care înseamnă “Dumnezeu este cu noi”. Matei 1:23 ne spune “Iată, fecioara 
va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și îi vor pune numele Emanuel care, 
tradus, înseamnă “Dumnezeu este cu noi”. Pentru evreii contemporani 
cu Isus, acest lucru avea o mare semni� cație. Pentru mult timp, ei au 
experimentat prezența lui Dumnezeu prin foc, nori și prin chivotul 
legământului. Niciodată nu experimentaseră prezența lui Dumnezeu 
printre ei așa cum au experimentat-o oamenii din vremea lui Isus. 
În Faptele Apostolilor vedem că prezența lui Dumnezeu a continuat 
să � e alături de oameni prin darul Duhului Sfânt. Atunci când Isus a 
venit pe pământ, Dumnezeu a trăit � zic în mijlocul evreilor pentru că 
El era 100% Dumnezeu și 100% om. Și acum Îl avem pe Dumnezeu 
alături  de noi! Dacă Îl avem pe Duhul Sfânt locuind în noi, prezența 
lui Dumnezeu este mereu cu noi. Când Dumnezeu a spus că El nu ne 
va părăsi și nu ne va uita, El chiar urma să se țină de cuvânt. Așadar, 
când te simți singură, amintește-ți că Dumnezeu este cu tine. Oamenii 
vor veni și vor pleca din viața ta… viața ta se va schimba din când în 
cand… dar un lucru rămâne valabil tot timpul: Dumnezeu va �  mereu 
cu tine. Chiar și atunci când simți că El este absent, amintește-ți de 
promisiunile Lui. Doar întoarce-ți atenția și inima către El. Vei vedea 
că El îți va reaminti că nu ești niciodată singură. 
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27 decembrie

Datorită lui Isus… sunt un COPIL AL LUI DUMNEZEU.

“Vedeți ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl: să � m numiți copii ai lui 
Dumnezeu. Și suntem!” 1 Ioan 3:1

“În Cristos Isus, voi toți sunteți copii ai lui Dumnezeu, prin credință.”      
Galateni 3:26

În această lume, trebuie să muncim pentru a obține ce ne dorim. Dacă 
vrem o slujbă bună sau note mari, trebuie să muncim pentru asta. 
Dacă vrem să ne dezvoltăm abilități, trebuie să exersăm și să investim 
timp în asta. Multe lucruri bune nu ne sunt oferite gratis sau nu vin 
ușor. Trebuie să lucrăm din greu pentru ele. Totuși, când vine vorba 
de Domnul nostru, sunt anumite lucruri pentru care nu putem face 
nimic pentru a le câștiga. Harul lui Dumnezeu nu poate �  câștigat. 
Dragostea pe care Dumnezeu ne-o arată nu poate �  câștigată. Nu 
putem face nimic pentru a schimba aceste lucruri. De fapt, ele sunt 
daruri pe care trebuie să alegem să le acceptăm. Datorită lui Cristos, și 
prin mântuirea pe care o primim prin Isus, suntem numiți copii ai lui 
Dumnezeu. Când credem în Isus și Îl acceptăm ca Domn al nostru… 
când mărturisim că-i aparținem Lui, asta înseamnă că suntem copiii 
Săi. Ce binecuvântare mare, Dumnezeu este un Tată așa de bun. El nu 
dă niciodată greș și ne iubește într-un mod desăvarșit. 1 Ioan 3:1 spune 
că ne-a dăruit o dragoste mare. La fel cum un tată iubitor vrea să-și 
arate dragostea față de copiii săi, El ne răsfață cu dragostea Lui. Poate 
că nu știi cum e să � i iubită de tatăl tău pământesc sau de familia ta. Ne 
rugăm astăzi și sperăm din toată inima ca tu să înțelegi că Dumnezeu 
este un Tată perfect și că El spune că ești a Lui. Ești un copil preaiubit 
de Dumnezeu.
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28 decembrie

Datorită lui Isus… sunt IUBITĂ ȘI PREȚUITĂ.

“Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate 
izbăvi! El se va bucura de tine nespus, te va liniști cu dragostea Lui și va 
striga de veselie din pricina ta.” Țefania 3:17

“Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Cristos Isus pentru faptele bune 
pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” 
Efeseni 2:10

După cum ai citit în devoționalul de ieri, ești un copil preaiubit al lui 
Dumnezeu. El te iubește mai mult decât îți poți imagina. Dumnezeu 
și-a arătat dragostea prin faptul că L-a trimis pe Fiul Său, Isus, pe 
pământ, să moară pentru tine. Dar Dumnezeu nu te iubește cu o 
iubire pământească. Te iubește cu o iubire nemaiîntâlnită. De fapt, 
El se bucură de tine. Biblia vorbește despre asta în mai multe locuri. 
Țefania 3:17 spune că Dumnezeu se bucură de tine și că va striga 
de veselie din pricina ta. Efeseni 2:10 spune că Tu ești lucrarea 
(capodopera) Lui. Când un artist termină o capodoperă, el nu se 
uită la ea și spune “e în regulă... nu e cu nimic specială”, și apoi o 
ascunde pe un ra� . Nu! Când un artist termină o capodoperă, stă și o 
admiră mult timp. Vrea să o arate și altora. Va vrea să o pună undeva 
unde să o vadă toată lumea. Artiștii se bucură de capodoperele lor. 
În același mod, Dumnezeu se bucură de tine. Noi, fetele, avem această 
nevoie de a �  adorate. Când ne uităm la � lme sau vedem relații în 
care bărbatul este mândru de prietena sau soția lui, suntem fascinate 
de acest lucru și poate puțin geloase. Și noi ne dorim să � m iubite în 
același mod, și este în regulă!
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Dumnezeu ne-a creat pe noi, femeile, să � m adorate. Am fost create să 
� m dorite. Așa funcționăm noi. De multe ori, căutăm această adorare 
și dragoste în altă parte, încercând să împlinim această nevoie de a �  
dorite. Adevărul e că nicio dragoste nu-ți va oferi satisfacția pe care 
ți-o oferă dragostea Tatălui ceresc. Niciun prieten sau soț nu te va 
putea iubi în așa fel încât să te simți împlinită complet, pentru că noi, 
oamenii, suntem imperfecți. Singura dragoste care ne va satisface 
este dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu. Adorarea și dragostea 
pe care o cauți se poate găsi deja în Domnul. El se bucură de tine și 
vrea să-ți arate dragostea Sa. Dragostea Lui pentru tine este perfectă 
și necondiționată. Fie ca Dumnezeu să îți arate astăzi că ești iubită și 
prețuită în ochii Lui. El se bucură de tine. 

El se bucură de tine.
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29 decembrie

Datorită lui Isus… eu sunt PUTERNICĂ.

“Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea este făcută desăvârșită în 
slăbiciune.” 2 Corinteni 12:9

Ai simțit vreodată că nu-ți iese nimic sau că nu ești capabilă să faci 
ceva? Dacă ai răspuns cu da, atunci vreau să știi că nu ești singura 
care a simțit asta vreodată. Când iei o notă proastă la un test, când 
pierzi într-o competiție, când faci o greșeală este foarte ușor să simți 
că ești o dezamăgire. Poate că te simți slabă și fără scop. Poate că ți 
s-a spus un lucru care te-a rănit și te-a făcut să te simți fără valoare. 
Dacă nu ai bucurie azi și simți că ești zdrobită din cauza unui lucru 
pe care cineva ți l-a spus sau făcut, să știi că există speranță! Și dacă 
te încurajează, a� ă că nu ești singura care a trecut pe aici. Apostolul 
Pavel s-a simțit slab și incapabil. El a fost chemat de Dumnezeu să 
clădească Trupul lui Cristos și să planteze biserici, și totuși și el s-a 
luptat cu anumite lucruri. Nu știm cu exactitate cu ce anume, el a 
numit acest lucru un “țepuș în carne”. A strigat la Dumnezeu să ia 
acest țepuș de la el iar Dumnezeu i-a răspuns (în 2 Corinteni 12:9) 
“Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea este făcută desăvarșită 
în slăbiciune.” Dumnezeu a vrut ca Pavel să înțeleagă că deși el era 
slab, lui i se va da putere prin Cristos. Vezi tu, când ajungi într-un 
punct în care recunoști că ești slabă, atunci recunoști că ai nevoie de 
Isus. Atunci harul și puterea lui Isus pot deveni tăria ta. Așa devenim 
noi puternice: când suntem slabe, El este puternic. Pentru că Isus a 
biruit păcatul, moartea și mormântul, El este victorios pe veci. Și dacă 
suntem în Cristos, avem parte de puterea și victoria Lui. Așa că astăzi, 
dacă te simți fără valoare, învinsă sau incapabilă, amintește-ți că harul 
lui Dumnezeu este tăria ta. El te va face învingătoare. El spune că ești 
puternică.
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30 decembrie

Datorită lui Isus… sunt IERTATĂ ȘI LIBERĂ.

“El a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn, pentru ca, murind 
față de păcate, să trăim pentru dreptate; prin rănile Lui ați fost vindecați.” 
1 Petru 2:24

“Cristos ne-a eliberat ca să � m liberi; rămâneți deci tari și nu vă supuneți 
din nou jugului sclaviei.” Galateni 5:1

Atunci când faci o greșeală, ce crezi că este mai rău: faptul că ai acționat 
greșit sau faptul că oamenii se vor uita la tine diferit pentru că ai greșit? 
Mulți oameni cred a doua variantă. Se pare că modul în care oamenii 
ne privesc ne afectează destul de mult. Poți face un singur lucru greșit, 
și oamenii se vor uita la tine și își vor aminti de acea greșeală mult 
timp. E frustrant faptul că unii oameni nu uită greșelile noastre, chiar 
dacă ne cerem iertare. Totuși, putem �  mulțumitoare că Dumnezeu 
nu este așa. Când facem greșeli, Dumnezeu ne va ierta, dacă îi cerem 
asta cu o inimă sinceră. Atunci când Dumnezeu ne iartă, El uită de 
păcatele noastre. Nu își amintește de ele și nu ne privește prin prisma 
acestora. Psalmul 103 ne amintește că El este milos și ne separă de 
păcatele noastre. Când îi cerem iertare, suntem cu adevărat eliberate 
si El nu ne mai consideră vinovate. 1 Petru 2:24 ne spune că El a plătit 
pentru păcatele noastre și că “prin rănile Lui am fost vindecați”. De 
îndată ce Dumnezeu te eliberează, ești cu adevărat liber. Umblă în 
această libertate. “Rămaneți deci tari și nu vă supuneți din nou jugului 
sclaviei.” (Galateni 5:1)
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Satan va încerca să-ți amintească toate lucrurile greșite pe care le-
ai făcut. El face asta pentru a te convinge că încă ești vinovată. 
Dar Dumnezeu îți spune să umbli în libertate, pentru că nu mai 
ești sclavă a păcatului. Așa că stai pe poziții și nu-l lăsa pe Satan 
să te facă să te simți vinovată. Să fii eliberată înseamnă și să fii 
împuternicită să iei decizii mai bune pe viitor, să primești o a 
două șansă de a alege calea neprihănirii, nu calea păcatului. Astăzi 
amintește-ți că dacă îi ceri lui Dumnezeu iertare, poți sta înaintea 
Lui știind că ești cu adevărat iertată și liberă.

... poți sta înaintea Lui 
           știind că ești 
     cu adevărat liberă. 
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31 decembrie

Datorită lui Isus… sunt o FĂPTURĂ NOUĂ.

“Astfel, dacă cineva este în Cristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au 
dus; iată toate au devenit noi!” 2 Corinteni 5:17

“Deși păcatele voastre sunt ca o haină stacojie, ele se vor face albe ca 
zăpada; deși sunt roșii ca purpura, ele se vor face ca lâna.” Isaia 1:18

Un nou an se apropie cu pași repezi. Mâine începe un nou sezon, din 
mai multe puncte de vedere. Poate că deja ai o listă cu obiective pentru 
acest nou an. De multe ori, ne propunem aceste noi obiective pentru 
a încerca să renunțăm la obiceiuri mai vechi. De aceea așteptăm cu 
nerăbdare un nou început. Este o oportunitate să încercăm să � m 
persoane mai bune. Așa cum Anul nou marchează încheierea unui 
sezon vechi și începerea unui sezon nou, este un moment potrivit să 
ne amintim că Isus a venit să facă toate lucrurile noi. 2 Corinteni 
5:17 spune că “dacă cineva este în Cristos, este o făptură nouă. Cele 
vechi s-au dus; iată toate au devenit noi!” În Cristos, avem parte de 
un nou început. O putem lua de la capăt. Datorită lui Isus, pot deveni 
o persoană nouă, sau cum scrie în acest verset, “o făptură nouă”. 
Greșelile și regretele mele nu mai pot avea stăpânire peste mine. În 
schimb, toate acestea pot �  îndepărtate și uitate (cum am citit în 
devoționalul de ieri). Isaia 1:18 ne promite că păcatele noastre vor 
�  făcute albe ca zăpada; vor �  îndepărtate și vom �  curate pe deplin. 
Când ești mântuită și îi aparții lui Cristos, primești o nouă identitate 
și devii o persoană nouă.
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Poate că nu te simți diferită sau o persoană nouă chiar în momentul 
în care-L accepți pe Isus ca Domn și Mântuitor. E posibil să-ți ia ceva 
timp să înțelegi noua identitate și să faci schimbări în viața ta. Este 
un proces zilnic de predare a � ecărui domeniu din viața ta puterii lui 
Cristos. În acea predare zilnică, în acel angajament zilnic față de El, te 
va face mai mult și mai mult ca El - din ce în ce mai puțin un sclav al 
păcatului. În Isus, ești cea mai bună variantă a ta. Așa că poți intra 
în noul an știind că în Isus ești o făptură nouă.

În Isus, ești cea mai
  bună variantă a ta.
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1 ianuarie

Datorită lui Isus… AM UN EXEMPLU DE URMAT.

“Așadar � ți imitatori ai lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți 
și trăiți în dragoste, așa cum și Cristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine 
pentru noi, ca un dar și ca o jertfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu.” 
Efeseni 5:1-2

Să � i creștin adevărat, un devotat urmaș al lui Isus Cristos nu e ușor. 
Dacă era ușor, atunci l-ar �  urmat mai mulți oameni. Chiar dacă 
pare greu de crezut, Isus nu a spus că viața de creștin va �  ușoară. 
De aceea El a vorbit despre “a muri zilnic față de tine”, “a-ți purta 
crucea în � ecare zi” și “a te preda lui Dumnezeu.” Deși niciun lucru 
nu se compară cu a-L avea pe Isus și a-L cunoaște pe El, tot nu este 
ușor să fugi constant de păcat și să îi predai lui Dumnezeu tot ce ai. 
În Efeseni 4:17-5:20, și în multe alte locuri din Scriptură, se vorbește 
despre cum ar trebui să trăim ca niște creștini adevărați. Ar putea �  
intimidant când recitim lista cu instrucțiuni pentru a duce o viață de 
creștin relevant. Dar Dumnezeu nu vrea ca noi să simțim că suntem 
legați de un set de reguli; Harul Lui a schimbat asta. În schimb, El vrea 
să Îl iubim. Pe măsură ce Îl iubim pe Dumnezeu, vom crește în dorința 
de a-L onora și de a-L mulțumi cu stilul nostru de viață. În timp ce Biblia 
ne spune cum ar trebui să trăim, Isus ne este dat ca exemplu viu. Efeseni 
5:1-2 ne motivează să imităm exemplul lui Dumnezeu, arătat nouă prin 
Cristos. Și atunci când o dăm în bară, harul și iertarea Lui ne vor ridica și 
ne vor încuraja să continuăm să mergem mai departe.
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Așadar, dacă simți că nu poți face nimic cum trebuie... dacă simți că 
nu ești îndeajuns de bună pentru a �  creștinul perfect, amintește-ți 
că Dumnezeu care locuiește în tine te face îndeajuns. Continuă să-L 
cauți pe Isus și să mergi mai departe. Caută să-L iubești pe El în toate 
domeniile vieții tale și harul Său te va ridica atunci când cazi. Fii 
incurajată astăzi știind că viața de creștin nu este despre a urma un 
set de reguli sau a �  perfect, ci despre a-L iubi pe Dumnezeu cu tot 
ce ai. Urmează-l pe Isus și lasă-l pe El să-ți � e exemplul perfect de 
umblare prin credință.

... lasă-l pe Isus să-ți 
� e exemplul perfect de 
umblare prin credință.
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2 ianuarie

Datorită lui Isus… am un SCOP.

“Toate acestea sunt de la Dumnezeu, Care, prin Cristos, ne-a împăcat 
cu Sine și ne-a dat mesajul împăcării: anume acela că Dumnezeu era 
în Cristos, împăcând lumea cu Sine, nemaiținând în seamă păcatele 
oamenilor, și ne-a încredințat nouă Cuvântul împăcării. Deci noi 
suntem ambasadori ai lui Cristos...” 2 Corinteni 5:18-20

Tu nu îți aparții ție. Îi aparții lui Dumnezeu. Fie ca pe măsură ce te 
apropii de El să-i înțelegi inima de Tată. Inima, dorința Lui, este ca mulți 
oameni să se împace cu El. “Să se împace” înseamnă să reclădească 
o relație. Păcatul a despărțit lumea de Dumnezeu o perioadă lungă 
de timp. Dumnezeu a decis încă de atunci să construiască un pod 
peste această prăpastie dintre rasa umană și El însuși, astfel încât, 
El să poată petrece eternitatea alături de noi. El ne-a rugat și pe noi 
să facem parte din acest proces. Dumnezeu ne-a dat un scop, acela 
de a �  mesagerii Lui. 2 Corinteni 5:18-20 spune că după ce am fost 
împăcați cu Dumnezeu, El ne-a dat un “mesaj al împăcării”. Suntem 
“ambasadoare ale lui Cristos”, chemate să le spunem oamenilor despre 
cum Dumnezeu și-a trimis Fiul ca să ne mântuiască. Suntem chemate 
să � m mâinile și picioarele lui Isus în această lume. Isus a spus asta prin 
mesaje precum “Iubeste-L pe Dumnezeu [și apoi] iubește-ți aproapele” 
(Matei 22:37-39). Tot El a spus că trebuie să “mergem să facem ucenici” 
(Matei 28:19). Adevărul este următorul: ești chemată. Ești chemată să 
spui lumii despre Isus - prin cuvintele și prin faptele tale.

... ai un scop!
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Poate că mult timp ai crezut că nu ai un scop pe acest pămant, că nu 
ești specială sau că nu vei face nimic important cu viața ta. Poate că ai 
nevoie să auzi din nou lucrul acesta: tu ești chemată. Dumnezeu te-a 
iubit atât de mult încât te numește a Lui și spune că ești valoroasă în 
ochii Lui. Indiferent de lucrurile pe care le faci, cariera pe care ți-o 
vei alege sau de familia pe care o vei avea, amintește-ți de misiunea ta 
mai mult decât de toate acele lucruri. Fii încurajată de acest lucru! Fii 
determinată în acest an să trăiesti conform chemării tale. Fie ca tu să 
te trezești dimineața hotărâtă să împărtăşeşti cu cei din jur dragostea 
lui Dumnezeu și să-L reprezinți pe El. Fie ca tu să trăiești � ecare zi a 
acestui an nou știind că ai un scop.  

Fie ca tu să te tre zești
în fiecare dimineață
a acestui an hotărâtă
să împărtăşeşti
cu cei din jur dragostea
lui Dumne zeu.


