
       

    

 

URME PE NISIP 

 

Un om a visat că mergea ape 

malul mării împreună cu 

Dumnezeu. 

Dumnezeu era alături de el în 

toate momentele vieţii lui, iar în 

urma lor rămâneau doua urme 

de paşi .La un moment dat , 

omul a observat că  în 

momentele cele mai grele ale 

vieţii lui, pe nisip nu se vedea 

decât un singur şir de urme. 

Pus pe gânduri , L-a întrebat pe 

Dumnezeu: 

-,,Doamne, mi-ai promis că vei 

fi alături de mine toată viaţa; 

dar în momentele grele din 

viaţa  au rămas un singur rând 

de urme pe nisip. DE  CE  M-

AI  LǍSAT SINGUR ?” 

-,,Scumpul meu copil eu nu te 

voi părasi niciodată 

Ȋn momentele grele vezi doar 

un singur rând de urme pentru 

că 

EU TE-AM  LUAT  PE  

BRAŢE ! 

 

URME PE NISIP 

 

Un om a visat că mergea ape 

malul mării împreună cu 

Dumnezeu. 

Dumnezeu era alături de el în 

toate momentele vieţii lui, iar în 

urma lor rămâneau doua urme 

de paşi .La un moment dat , 

omul a observat că  în 

momentele cele mai grele ale 

vieţii lui, pe nisip nu se vedea 

decât un singur şir de urme. 

Pus pe gânduri , L-a întrebat pe 

Dumnezeu: 

-,,Doamne, mi-ai promis că vei 

fi alături de mine toată viaţa; 

dar în momentele cele mai grele 

au rămas un singur rând de 

urme pe nisip.  

DE  CE  M-AI  LǍSAT 

SINGUR ?” 

-,,Scumpul meu copil eu nu te 

voi părasi niciodată 

Ȋn momentele grele vezi doar 

un singur rând de urme pentru 

că 

EU TE-AM  LUAT  PE  

BRAŢE ! 

 

URME PE NISIP 

 

Un om a visat că mergea ape 

malul mării împreună cu 

Dumnezeu. 

Dumnezeu era alături de el în 

toate momentele vieţii lui, iar în 

urma lor rămâneau doua urme 

de paşi .La un moment dat , 

omul a observat că  în 

momentele cele mai grele ale 

vieţii lui, pe nisip nu se vedea 

decât un singur şir de urme. 

Pus pe gânduri , L-a întrebat pe 

Dumnezeu: 

-,,Doamne, mi-ai promis că vei 

fi alături de mine toată viaţa; 

dar în momentele grele din 

viaţa  au rămas un singur rând 

de urme pe nisip. DE  CE  M-

AI  LǍSAT SINGUR ?” 

-,,Scumpul meu copil eu nu te 

voi părasi niciodată 

Ȋn momentele grele vezi doar 

un singur rând de urme pentru 

că 

EU TE-AM  LUAT  PE  

BRAŢE ! 

 

URME PE NISIP 

 

Un om a visat că mergea ape 

malul mării împreună cu 

Dumnezeu. 

Dumnezeu era alături de el în 

toate momentele vieţii lui, iar în 

urma lor rămâneau doua urme 

de paşi .La un moment dat , 

omul a observat că  în 

momentele cele mai grele ale 

vieţii lui, pe nisip nu se vedea 

decât un singur şir de urme. 

Pus pe gânduri , L-a întrebat pe 

Dumnezeu: 

-,,Doamne, mi-ai promis că vei 

fi alături de mine toată viaţa; 

dar în momentele grele din 

viaţa  au rămas un singur rând 

de urme pe nisip. DE  CE  M-AI  
LǍSAT 

 SINGUR ?” 
-,,Scumpul meu copil eu nu te 

voi părasi niciodată 

Ȋn momentele grele vezi doar 

un singur rând de urme pentru 

că 

EU TE-AM  LUAT  PE  

BRAŢE ! 

 

URME PE NISIP 

 

Un om a visat că mergea ape 

malul mării împreună cu 

Dumnezeu. 

Dumnezeu era alături de el în 

toate momentele vieţii lui, iar în 

urma lor rămâneau doua urme 

de paşi .La un moment dat , 

omul a observat că  în 

momentele cele mai grele ale 

vieţii lui, pe nisip nu se vedea 

decât un singur şir de urme. 

Pus pe gânduri , L-a întrebat pe 

Dumnezeu: 

-,,Doamne, mi-ai promis că vei 

fi alături de mine toată viaţa; 

dar în momentele grele din 

viaţa  au rămas un singur rând 

de urme pe nisip. DE  CE  M-

AI  LǍSAT SINGUR ?” 

-,,Scumpul meu copil eu nu te 

voi părasi niciodată 

Ȋn momentele grele vezi doar 

un singur rând de urme pentru 

că 

EU TE-AM  LUAT  PE  

BRAŢE ! 

 

URME PE NISIP 

 

Un om a visat că mergea ape 

malul mării împreună cu 

Dumnezeu. 

Dumnezeu era alături de el în 

toate momentele vieţii lui, iar în 

urma lor rămâneau doua urme 

de paşi .La un moment dat , 

omul a observat că  în 

momentele cele mai grele ale 

vieţii lui, pe nisip nu se vedea 

decât un singur şir de urme. 

Pus pe gânduri , L-a întrebat pe 

Dumnezeu: 

-,,Doamne, mi-ai promis că vei 

fi alături de mine toată viaţa; 

dar în momentele cele mai grele 

au rămas un singur rând de 

urme pe nisip. 

DE  CE  M-AI  LǍSAT 

SINGUR ?” 

-,,Scumpul meu copil eu nu te 

voi părasi niciodată 

Ȋn momentele grele vezi doar 

un singur rând de urme pentru 

că 

EU TE-AM  LUAT  PE  

BRAŢE ! 

 

URME PE NISIP 

 

Un om a visat că mergea ape 

malul mării împreună cu 

Dumnezeu. 

Dumnezeu era alături de el în 

toate momentele vieţii lui, iar în 

urma lor rămâneau doua urme 

de paşi .La un moment dat , 

omul a observat că  în 

momentele cele mai grele ale 

vieţii lui, pe nisip nu se vedea 

decât un singur şir de urme. 

Pus pe gânduri , L-a întrebat pe 

Dumnezeu: 

-,,Doamne, mi-ai promis că vei 

fi alături de mine toată viaţa; 

dar în momentele grele din 

viaţa  au rămas un singur rând 

de urme pe nisip. DE  CE  M-

AI  LǍSAT SINGUR ?” 

-,,Scumpul meu copil eu nu te 

voi părasi niciodată 

Ȋn momentele grele vezi doar 

un singur rând de urme pentru 

că 

EU TE-AM  LUAT  PE  

BRAŢE ! 

 

URME PE NISIP 

 

Un om a visat că mergea ape 

malul mării împreună cu 

Dumnezeu. 

Dumnezeu era alături de el în 

toate momentele vieţii lui, iar în 

urma lor rămâneau doua urme 

de paşi .La un moment dat , 

omul a observat că  în 

momentele cele mai grele ale 

vieţii lui, pe nisip nu se vedea 

decât un singur şir de urme. 

Pus pe gânduri , L-a întrebat pe 

Dumnezeu: 

-,,Doamne, mi-ai promis că vei 

fi alături de mine toată viaţa; 

dar în momentele grele din 

viaţa  au rămas un singur rând 

de urme pe nisip. DE  CE  M-AI  
LǍSAT 

SINGUR ?” 
-,,Scumpul meu copil eu nu te 

voi părasi niciodată 

Ȋn momentele grele vezi doar 

un singur rând de urme pentru 

că 

EU TE-AM  LUAT  PE  

BRAŢE ! 


