
Arată Imaginea #1
John s-a gândit un moment, 

apoi s-a așezat pe scaun și a 
început să spună. 

“Dumnezeu este Duh, El este 
infinit, veșnic și neschimbat în 
ființa Sa, în înțelepciunea Sa, 

sfințenia Sa, în dreptatea Sa, neschimbat în bunătatea și 
adevărul Său.” 

Mama sa a continuat. “Există mai mulți dumnezei?” 
“Asta e o întrebare ușoară, mamă. Există doar un singur 

Dumnezeu viu și adevărat.” 
“Foarte bine, John. Tu vei memora Crezul Credinței 

Creștine înainte ca să împlinești șase ani.” 
În fiecare dimineață John împreună cu mama lui repetau 

Crezul, și 106 întrebări și răspunsuri despre credința 
creștina. 

“Care sunt lucrurile create?” a continuat ea. 
“Lucrurile create sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a 

făcut din nimic prin Cuvântul puterii Lui, în timp de șase zile 
și toate au fost făcute foarte bune.” 

Înainte ca să poată continua, ei au fost întrerupți când 
mama a început să tușească. Ea s-a sculat și a ieșit în grabă 
din cameră înainte ca să înceapă să tușească foarte tare. De 
obicei când ajungeau la întrebarea 20 se începea tusa ei. 
Astăzi au ajuns doar la întrebarea 9 când a început. 

Pe John nu l-a deranjat întreruperea. Asta i-a dat o șansă 
să pună și el o întrebare. El a așteptat până mama lui s-a 
întors și s-a așezat. 

“Mamă, în ce zi Dumnezeu a creat mările?” 
“Eu cred că în ziua a treia, John. Biblia spune că El a 

adunat apele ca să creeze mările.” 
“Pe ce mare este tata acum?” 
“Ce să-ți spun . . . el navighează peste tot, de asta nu 

pot spune niciodată cu siguranță. Dar în scrisoarea ce am 
primit-o luna trecută, el a spus că ei se îndreptă spre Marea 
Mediterană.” 

Tatăl lui John era căpitanul unei corăbii de negoț și nu 
era prea des sau pentru mai mult timp acasă cu ei. John și cu 
mama lui nu îl văzuseră mai bine de un an și jumătate. 

“Oare tata mă va lua și pe mine vre-o dată în călătoriile 
sale.” 

Mama lui a zâmbit. “Așa întrebări îmi dai, John.” Ea l-a 
tras înspre sine și l-a îmbrățișat. “Mulțumesc lui Dumnezeu 
că te-a pus pe uscat. Fii mulțumitor și rămâi până când unde 
ești. Deci, unde am rămas? Întrebarea zece ...” 

Arată Imaginea #2 
Gândul la mare nu îi ieșea 

din minte lui John. Nici nu 
era un subiect ușor de evitat 
în Wapping, unde trăiau ei. 
Wapping era un sătuc din Anglia 
pe malul râului Thames, în 

apropiere de Londra, și era mereu plin de căpitani de pe 
mare, marinari și lucrători în port. 

De asemenea aici se afla Biserica Old Gravel Lane, unde 
mama lui îl lua pe John în fiecare duminică. 

Într-o duminică, în loc ca să predice pastorul lor obișnuit, 
Dr. Jennings, la amvon a ieșit un oaspete vorbitor și John s-a 
așezat pe banca lui ca să îl asculte pe Dr. Isaac Watts cum 
predică. El a mai auzit despre acest Dr. Isaac și mai înainte. În 
biserica lor se cântau multe din imnurile (cântările) pe care 
le-a scris el, și pe cele mai vestite, Când privesc la minunata 
cruce și Cântați toți de bucurie. Însă imnul preferat al lui 
John era un imn pe care Watts l-a scris special pentru copii, 
care se numea Eu cânt Puterea Mare a lui Dumnezeu. 

Când mergea acasă după biserică în acea zi, ținând-o pe 
mama de mână cânta versurile cântării. 

“Eu cânt puterea mare a lui Dumnezeu 
Ce munții-a întocmit, 
Aceea care mări a-ntins mereu 
și ceruri ‘nalte-a uneltit.”  Cântarea lui John a fost 

întreruptă de tusa mamei care a început din nou. Această 
tusă a devint și mai rea în ulimele săptămâni. 

Când în sfârșit putea să vorbească, ea a spus: “John, 
am vrut să îți spun ceva. Eu . . . Eu voi pleca pentru puțin 
timp să stau la verișoara mea, care locuiește la țărmul 
mării. Doctorul crede că aerul curat de mare ar putea să 
îmbunătățească starea sănătății mele. “ 

“Vorbești despre familia Catletts, mamă?” a întrebat John. 
“Mi-ai povestit atâtea despre ei! Abia aștept să mergem. 
Când plecăm?” 
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