
Iertaţi,
şi vi se va ierta.
Luca 6:37

   1/2011    R E V I S T Ă  C R E Ş T I N Ă
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Urmărește linia! Începe cu căsuţa din 
colţul din stânga jos și descoperă ce semn 
de recunoaștere ar vrea să vadă Isus la 
ucenicii Săi!
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Rugăciunea
Bianca Claudia MOLDOVAN
12 ani, Sighişoara

Doamne, eu Ţie îţi spun,
Căci Tu ești Păstorul bun.
Inima să mi-o sfi nţești,
Și de rău să o ferești.
 
Doamne, eu Ţie îţi spun,
Căci Tu ești Păstorul bun.
Gândul să mi-l modelezi,
Să gândesc doar ce voiești.
 
Doamne, eu Ţie îţi spun,
Căci Tu ești Păstorul bun.
Fă din mine ce dorești,
Căci olarul meu TU EȘTI !

Iertarea 
aduce pace
Maria DELL 

De Isus tu ești iubit,
De aceea, prietenii-ţi iubește;
Și îi iartă dacă îţi greșesc,
Cum și vina ta iertată este.

Nu-ţi e cu putinţă?
Spune-I Domnului.
El strădania-ţi vede
Și-ţi dă harul Lui.

Mai mult, El povara
Grabnic ţi-o va lua
Și de pace-adâncă-n sufl et
Te vei bucura.

Trad. de Elena BRAUN

Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

Dragi copii!
Aţi întâlnit vreodată în Biblie afi rmaţia: „Și ne 
iartă nouă greșelile noastre, precum și noi 
iertăm celor ce ne greșesc”? Aceste cuvinte fac 
parte din rugăciunea pe care o numim „Tatăl 
nostru”. În acest număr al revistei noastre dorim 

să vă vorbim despre iertare.
Cu drag, Echipa FELINARUL
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Partea a şasea
Poveste-serial începută în nr. 1/2010

Tim își pune cizmele de cauciuc în colţ. Tocmai 
s-a întors acasă de la Florin. Vai, ce vreme urâtă 
este afară! Acum se va așeza confortabil și va 
construi mai departe cetatea medievală. Mai lip-
sește doar podul cu lanţuri. Tim intră în
camera copiilor și 
rămâne încremenit. 
Ce-i asta?

– Sofi ! ţipă el apoi. 
Sofi ! Câtă răutate!

Tim aleargă la 
mama.

– Mami, Sofi  a ...
Dar mama duce 

degetul la gură și dă 
energic din cap.

– Așteaptă, Tim, 
vezi că vorbesc la 
telefon!

Supărat foc, Tim 
fuge înapoi în camera 
copiilor. Ah, Sofi  asta! 
A stricat totul. Piesele 
de Lego zac împrăști-
ate pe podea, iar din

cetatea medievală mai stă în picioare doar un 
turn spart. Cel mai mult i-ar plăcea acum lui Tim 
să-i tragă o bătaie Sofi ei, dar ea este în mod 
sigur plecată iar la prietena ei. Atunci are să facă 
altceva. Pe o băncuţă stau înșirate păpușile Sofi ei: 
Catrina, Lisa, Clara, toate îmbrăcate frumos. 
Tim pune mâna pe Catrina. Este păpușa prefera-
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Corn

„Și ne iartă nouă greșelile noastre, 
precum și noi iertăm celor ce ne greșesc” 

(Matei 6:12)
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tă a Sofi ei, cea cu bucle blonde, 
lungi. De supărare, lui Tim îi vine 
să-i taie părul. Dar apoi are o altă 
idee: o va ascunde, da, chiar așa, o 
va ascunde foarte bine!

Tim o bagă pe Catrina sub blu-
ză. Apoi se duce repede în bucătă-
rie. Mama mai vorbește încă la 
telefon în coridor, ce bine!

– Mami, mă duc să arunc guno-
iul! strigă Tim.

Cu punga plină, aleargă repede 
la ghereta pentru gunoi, afară în 
stradă. În tomberon este loc pentru două pungi. 
Apoi o scoate pe Catrina de sub bluză. În tom-
beron cu ea? Nu, asta totuși nu are curaj să facă. 
O pune pe Catrina pe jos, între cele două tom-
beroane. Apoi închide repede ușa gheretei și 
intră mulţumit în casă. Sofi  n-are decât să caute 
cât vrea! Acolo nu-și va găsi niciodată păpușa ...

– Tim, ce frumos din partea ta! 
Tim se sperie. Mama vine spre el, zâmbind.
– Ce drăguţ că ai dus gunoiul afară, și încă 

fără ca eu să te rog s-o faci.
Tim roșește puţin.
– Bine, bine, murmură el, dispărând în came-

ra copiilor.
Se apucă să reconstruiască cetatea medieva-

lă, dar de data aceasta nu-i mai iese la fel de bine. 
Pentru turnul cel mare are prea puţine piese și 
podul cu lanţuri este înţepenit. Ce problemă!

Apoi se aude soneria.
– Mami, mami, uite ce am construit la Nina! 
Sofi  năvălește pe ușa de la intrare, fl uturând 

în mână ceva mic, sclipitor, din hârtie.
– Este o coroniţă de prinţesă! I-o fac 

cadou Catrinei, păpușii mele.
– Stai, stai, Sofi , mai întâi cizmele 

de cauciuc! 
Mama reușește s-o oprească pe 

Sofi  în ultimul moment.
– Coroniţa este drăguţă, îi va 

sta bine păpușii tale.

Sofi  își încalţă nerăbdătoare 
papucii de casă și aleargă în 
camera copiilor.

– Catrina, uite! O coroniţă 
pentru tine!

Sofi  se oprește în faţa băncu-
ţei cu păpuși. Acolo stau Lisa și 
Clara, dar unde este Catrina? Sofi  
se uită în jur. 

– Tim, ai văzut-o pe Catrina?
– Nu, zice Tim, căutând de 

zor în cutia cu piese Lego. – Na! 
Sofi  n-are decât să caute! Așa-i 

trebuie! murmură el pentru sine.
Și Sofi  caută: în pat, sub pat, în dulapul păpu-

șilor, în dulapul de haine, în cutia cu jucării ... 
Apoi se duce în fugă în bucătărie. 

– Mami, a dispărut Catrina! Am căutat-o pes-
te tot! Mami, mi-ai văzut cumva păpușa?

Mama dă din cap.
– Mami, mă ajuţi s-o caut?
– Bine, imediat ...
Mama trage oala de pe aragaz și caută împre-

ună cu Sofi  prin toată camera copiilor. Dar păpu-
șa nu e de găsit. Sofi  devine tot mai tristă. Seara, 
când vine tata acasă, i se aruncă plângând în 
braţe.

– Tati, tati, mi-a dispărut păpușa, Catrina, pre-
ferata mea ...

Așa că și tata se apucă s-o caute: sub como-
dă, pe terasă, în dulapul din baie. – Nimic. 

– Tim, nu vrei să ne ajuţi s-o căutăm pe Catrina?
– Nu, acum nu. Am de lucru.
Tim face extrem de multă gălăgie cu piesele 

de Lego. Sofi  tot mai plânge, o aude. Și încet, 
încet supărarea începe să-i treacă. 

Acum ar putea să facă să apară 
păpușa undeva, așa, pe furiș, fără 
să observe cineva. Mama, tata și 

Sofi  tocmai caută prin bucătărie. 
Încet, foarte încet, Tim se furișează 
în hol și deschide ușa. Apoi dă fuga 
la ghereta de gunoi!
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Tim deschide ușa dintr-o smucitură și încre-
menește. Nici urmă de păpușă! Catrina a dispă-
rut efectiv! Îngrozit, Tim dă fuga în casă. Tata îi 
iese înainte.

– Tim, ce cauţi afară? 
– Eu, ăăăăă, cizmele mele de cauciuc, știi tu ...
Tim nu se uită în ochii tatălui, ci dispare în 

camera copiilor. Tata se uită uimit în urma lui. 
Ce-o fi  oare cu Tim?

Nu după mult timp se așază toţi la cină. De 
data aceasta atmosfera nu este veselă. Sofi  șade 

plânsă la marginea mesei, iar Tim este tăcut la 
celălalt capăt. Tata și mama se privesc nedume-
riţi.

– Am să mă rog pentru noi toţi, spuse tata și 
rosti rugăciunea. 

Dar la sfârșit, mai adăugă ceva:
– Doamne Dumnezeule, fă să apară din nou 

păpușa Sofi ei. Amin.
Tim ar fi  vrut cel mai mult să se bage sub 

masă. Groaznic. De-a dreptul, groaznic. Dacă ar 
spune ce se petrece, de fapt, mama și tata s-ar 
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supăra în mod sigur pe el. Nu ... nu are curaj. Tim 
își mănâncă în tăcere cartofi i. Când se ridică de 
la masă, mama îl cuprinde cu braţul după umeri.

– Hei, Tim, ce-i cu tine? E sufi cient că e tristă 
Sofi a. A dat și peste tine vreun necaz?

Tim clatină din cap și dă la o parte mâna 
mamei. Prin cap îi trec zeci de gânduri negre. 
Păpușa Sofi ei a dispărut și vina este a lui. Tim nu 
mai întrezărește nicio soluţie.

Mai târziu, înainte de culcare, tata le citește o 
poveste extrem de lungă, ca să o mai mângâie 
puţin pe Sofi a.

– Tim, așază-te și tu lângă noi.
Dar Tim nu vrea. Își ia pijamaua, se spală pe 

dinţi, se bagă în pat. Când tata vrea să-i spună 
„noapte bună”, Tim este acoperit cu pătura pes-
te cap și se preface că doarme.

– Măi, băiete, sper că nu te prinde vreo boa-
lă ..., murmură tata, mângâindu-l pe Tim ușor pe 
creștet. 

Dimineaţa următoare, după ora șapte, întrea-
ga familie este la masă, pentru micul dejun. 

Sofi a o ţine în braţe pe 
Clara, cealaltă 

păpușă. Tim 
cască. Nu a 

dormit foar-
te bine noap-
tea și a și visat 

urât. Despre 
păpuși care sunt 
răpite de balauri 
sălbatici și duse 

în cetăţi îndepăr-
tate și despre un mon-

stru din Lego.

Deodată, sună soneria. Tata se ridică de la 
masă.

– Cine să fi e atât de dimineaţă la ușa noastră?
Tim ciulește urechile. Tata a deschis ușa casei 

și acum se aude clar vocea vecinei.
Când tata se întoarce înăuntru, are în mână 

ceva mic, cu bucle blonde.
Sofi a ţipă:
– Catrina!!! Păpușa mea!
Fericită, Sofi a strânge păpușa la piept.
Tata povestește zâmbind:
– Imaginaţi-vă, peste noapte păpușa a fost la 

micuţa Ronia, a Susarilor. Nu a vrut nicicum să se 
despartă de ea. Iar când doamna Susaru a între-
bat-o pe Ronia de unde are păpușa, Ronia a spus 
că ar fi  găsit-o la tomberonul de gunoi. Foarte 
ciudat. Dar principalul este că păpușica ta este 
iar acasă, Sofi a.

Tata și mama își zâmbesc, ușuraţi. Dar ce e 
cu Tim? Tim s-a făcut roșu, ca racul. Și 

brusc, începe să plângă.
– Păpușa ... e vina mea ... 
eu am ascuns-o la tombe-
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ronul de gunoi ... și-mi pare atât de rău ...
Tata îl ia în poală.
– Haide, povestește, ce s-a întâmplat?
Printre suspine, Tim dezvăluie toată istoria 

pas cu pas, de la cetatea medievală până la dis-
pariţia păpușii.

– Asta e o istorie urâtă, Tim! spune tata. De ce 
nu ai spus nimic ieri seară despre toate acestea, 
când ai observat că păpușa a dispărut?

Tim înghite greu.
– Atunci ..., atunci nu am avut curaj ..., mi-a 

fost frică. V-aţi fi  supărat pe mine. Dar acum ..., 
acum a trebuit să spun tot. Îmi ... îmi pare atât de 
rău ...

Dintr-odată, începe și Sofi a să plângă.
– Buhuhu!... cetatea ta medievală ... Am vrut 

să construiesc și eu ceva ... dar construcţia mea a 
ieșit atât de urâtă ... Buhuuuuu ...

– Și de supărare ai stricat cetatea lui Tim?
Mama se uită la Sofi a. Sofi a dă din cap.
– Buuuu ... îmi pare rău ...
– Nu-i nimic, murmură Tim. Chestia cu păpu-

șa, și mie îmi pare rău. Te las, în schimb, să te joci 
cu cetatea mea medievală.

– Serios? Faţa Sofi ei se înseninează brusc. 
Apoi, Tim primește un sărut zgomotos pe obraz. 
Și niște urme groase de Nutella.

(Va urma)

Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA
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Stepan ZAGORULCO

IERTAREA

La fereastră stă-mbufnat 
Micul Adrian.
„Gata! Pe Mihai de prieten
De azi nu-l mai am!

Nicicând nu mai vreau să vină
Să mă joc cu el,
Iar la școală eu voi merge
De-acum fără el!”

Vai, ce mare-i supărarea
Ce-l cuprinde pe-Adrian!
Chiar și vremea-i supărată,
Viscolind zăpada-n geam.

„De-ar veni acum la mine,
Sigur nu-l primesc în casă”,
Zice trist, turtindu-și nasul
De fereastra îngheţată.

Dar apoi, c’un chiot vesel,
Se îndreaptă spre intrare:
„Mami, uite, vine Mihă!
... Vai, ce bine, bine-mi pare!

Vin’ degrabă, hai la joacă!
Unde-ai fost atâta timp?”
Supărarea și mânia
Sunt uitate-n schimb.

Domnul nostru-o rugăciune
Ucenicilor le-a dat,
„Tatăl nostru” se numește ...
Știi cum i-a-nvăţat?

Dumnezeu ne iartă vina,
Revărsându-Și al Său har,
Precum noi, celor din jur,
Iertarea le-o dăm în dar.

Trad. din limba germană (Maria DELL) 
de Elena BRAUN 

Tatiana ŞEMBROVSKAIA

INDIFERENT CE-A FOST ...

„Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, 
ci cu fapta și cu adevărul.” (1 Ioan 3:18)

Ce-a fost, nu contează – fi i gata de iertare,
Încearcă să iubești, chiar de încă te doare.
Fă bine celor ce sunt supărăcioși
Și fi i plin de răbdare cu cei gălăgioși.

Nu răspândi minciuna, fi i sincer și deschis,
Nu în șarade și-ocolișuri – zi clar ce ai de zis.
Cu cel mânios, fi i plin de bunătate;
Răzbunător nu fi i, nici plin de răutate.

În tine trăiește de-acuma Isus, 
Fii, dar, o lumină când cei din jur pe ceartă s-au pus.
Să ierţi ţi se cere? Atunci iartă deplin – 
Nu te-nfrica, putere avea-vei prin harul divin.

Din faptele tale să vadă oricine că ești mântuit,
Fiind astfel un copil de Dumnezeu, preaiubit,
Ce se știe purtat pe braţe divine oricând
Și ale cărui greșeli mereu și din nou iertate sunt.

Trad. din limba germană (Elisabeth SCHMIDTMANN) 
de Elena BRAUN

Ilustraţii de Elena MICULA

„Iubiţi-i pe vrăjmașii voștri, faceţi bine 
celor ce vă urăsc, binecuvântaţi-i pe cei 
ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce 
se poartă rău cu voi.
Nu judecaţi, și nu veţi fi  judecaţi; nu 
condamnaţi, și nu veţi fi  condamnaţi; 
iertaţi, și vi se va ierta.
Fiţi, dar, milostivi, cum și Tatăl vostru 
este milostiv.”

ISUS CRISTOS în Luca 6:27-28, 37, 36
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Legile valabile în Împărăţia lui Dumnezeu 
sunt cu totul altfel decât legile din 
lumea noastră. Când citim Biblia, 

putem uneori doar să ne mirăm cât 
de clar şi de explicit le-a spus Isus 
Cristos adevărul despre Împărăţia 

lui Dumnezeu celor care L-au 
urmat. Adesea a făcut acest 

lucru povestindu-le oamenilor 
o pildă.

În rugăciunea „Tatăl nostru” 
pe care ne-a lăsat-o Isus, El 

ne învaţă că trebuie să-i 
iertăm pe toţi cei care 

ne-au greşit. De ce este 
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ÎMPARATULÎMPARATUL  
sisi  DATORNICULDATORNICUL

Waldemar ZORNˇ̌
,,
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atât de important să iertăm? Deoarece, dacă noi nu suntem gata să le iertăm oamenilor nişte lucruri 
mărunte, nici Dumnezeu nu ne va ierta nouă păcatele. Iar acesta este un lucru foarte, foarte important.

Odată, unul dintre ucenici, pe nume Petru, L-a întrebat pe Isus:
– De câte ori trebuie să-l iert pe fratele meu dacă a păcătuit faţă de mine? De şapte ori? 
Cristos i-a răspuns lui Petru că nu este atât de important de câte ori ajungem în situaţia de a trebui 

să iertăm. Important este numai că trebuie să iertăm întotdeauna dacă vrem ca şi Dumnezeu să ne 
ierte păcatele. Şi de această dată, Isus a explicat acest adevăr printr-un exemplu.

Un împărat a verifi cat odată cine avea datorii la el şi cât îi datora fi ecare. Ulterior, a fost adus îna-
intea lui un slujitor care îi datora 10.000 de chintale de argint. (Prin „slujitor”, aici se înţelege un supus 
al împăratului, de exemplu, administratorul lui sau un ministru.) 10.000 de chintale de argint – este o 
sumă atât de mare, încât nici nu ne-o putem imagina! Slujitorul a căzut în genunchi înaintea împăra-
tului şi a cerut îndurare:

– Am să încerc să-mi plătesc datoria, i-a spus el împăratului. Te rog, îndură-te de mine!
Împăratul l-a privit pe slujitorul disperat şi i-a iertat toată 

datoria! Toată stima! Slujitorului i s-a şters o datorie atât 
de mare! Dar ce crezi? S-a dus acum slujitorul bucu-
ros la toţi cei care-i datorau lui ceva, ca să le şteargă 
şi el la rândul lui datoriile? Din nefericire, nu. În 
schimb, a căutat un om, care-i datora 100 de arginţi – 
suma aceasta fi ind doar a 600.000-a parte din dato-
ria slujitorului la împărat – şi i-a spus:

– Dă-mi înapoi datoria, altfel pun să fi i aruncat în 
închisoare!

– Mai ai puţină răbdare! i-a răspuns datornicul. Am 
să-ţi plătesc toată datoria.

Însă slujitorul, căruia împăratul îi iertase toată datoria 
imensă, nu a arătat niciun pic de milă faţă de datornicul 
lui. Deşi lui i se iertase o datorie considerabil mai mare, 
el nu i-a iertat sărmanului om datoria cu mult mai mică 
pe care acesta o avea la el. În loc să aştepte până când 
datornicul lui ar fi  strâns suma pe care trebuia să i-o 
dea, a pus să fi e aruncat în închisoare. Acolo trebuia să 
zacă până când avea să-şi plătească datoria.

Prietenii bietului datornic, care au văzut toate aceste 
lucruri, s-au dus la împărat şi i-au povestit ce făcuse 
bărbatul căruia împăratul îi iertase toată datoria. 
Atunci împăratul s-a înfuriat foarte tare şi a spus:

– Eu i-am iertat toată datoria, iar el nu-i iartă 
datornicului său nici măcar o sumă atât de mică? 
Duceţi-vă, prindeţi-l pe acest om nemilos şi aruncaţi-l
în închisoare! Să zacă acolo până îmi va plăti toată 
datoria, până la ultimul bănuţ!

Isus a încheiat această alegorie cu cuvintele:
– Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă 

nu-l iertaţi din toată inima pe fratele vostru.
Dacă vrei să citeşti această pildă, o găseşti în 

Evanghelia după Matei, capitolul 18.

Ilustraţii de Alexander BASS
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Ai stat vreodată o zi întreagă nemâncat? În 
mod sigur, seara ţi-a fost foarte foame. Ai 

observat, astfel, cât este de important să 
mănânci regulat. Și pentru că mâncarea vine de 
la Dumnezeu, Isus ne învaţă să ne rugăm: „Pâi-
nea noastră cea de toate zilele, 
dă-ne-o nouă astăzi” (Matei 6:11).
La fel de necesară ca mâncarea 
pentru corpul nostru este ierta-
rea pentru sufl etele noastre. De 
aceea, Isus adaugă următoarea 
cerere: „Și ne iartă nouă greșelile 
noastre” (Matei 6:12).
Noi nu trăim numai din pâinea 
zilnică, ci și din iertare. Da, fără 
iertare nu ar putea să trăiască niciunul din noi. 
Ea este necesară, deoarece fi ecare om este 
vinovat înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă un 
om face ceva rău doar o singură dată sau chiar 
dacă nutrește doar o singură dată un gând rău, 
el este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Biblia 
numește acest lucru „păcat”. Iar urmarea păca-
tului este moartea (Romani 6:23). Dar ca să 
putem trăi, această vină trebuie îndepărtată. 
Acest lucru l-a făcut Isus. El a plătit pentru vina 
ta și pentru vina mea cu moartea Lui. Astfel 
putem noi să trăim. Și de aceea ne spune Isus că 
trebuie să-L rugăm pe Tatăl nostru ceresc: „Iar-
tă-ne vina.” Ce frumos! Tatăl nostru ceresc îţi 
iartă toate păcatele, dacă Îl rogi sincer acest 
lucru. În Biblie este scris: „Dacă ne mărturisim 
păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ier-
te păcatele și să ne curăţească de orice nelegiu-

ire” (1 Ioan 1:9). Deci, dacă îţi pare rău pentru ce 
ai făcut, atunci poţi să vorbești despre aceasta 
cu Dumnezeu. Poţi să te rogi: „Tată, Te rog, iar-
tă-mă că am minţit. Te rog, iartă-mă că l-am 
insultat pe prietenul meu.” Poţi să-I spui totul. Și 

Dumnezeu te iartă pentru că 
Fiul Lui, Isus, a plătit deja pentru 
vina ta. Ești liber de vină!
Rugăciunea pentru iertare con-
tinuă însă așa: „Ne iartă nouă 
greșelile noastre, precum și noi 
iertăm celor ce ne greșesc.” Isus 
spune mai târziu: „Dacă le ier-
taţi oamenilor greșelile lor, și 
Tatăl vostru cel ceresc vă va ier-

ta greșelile voastre. Dar dacă nu le iertaţi oame-
nilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta 
greșelile voastre” (Matei 6:14-15).
Cu iertarea pe care o primim în dar de la 
Dumnezeu este ca și cu dragostea: trebuie să o 
dăm mai departe altor oameni. Ca să înţelegem 
acest adevăr, Isus a povestit pilda despre un 
împărat și datornicul lui. Din ea putem să învă-
ţăm următoarele adevăruri: propria mea vină 
înaintea lui Dumnezeu este întotdeauna mult, 
mult mai mare decât datoria pe care o poate 
avea un om la mine. Însă dacă Dumnezeu îmi 
iartă mie atât de mult, atunci trebuie și eu să le 
iert altora puţinul de care sunt vinovaţi faţă de 
mine. Dacă Dumnezeu te iartă pentru că l-ai 
insultat pe prietenul tău, atunci poţi și tu să-l 
ierţi pe prietenul tău când te insultă. La urma 
urmei, toţi trăim din iertarea lui Dumnezeu.
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Wolfgang WETZLER

TTrăim din iertare
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Pagină alcătuită de Elvira ZORN

A trăit în secolul al XVI-lea î.Cr. Numele lui 
înseamnă „uitare”. S-a născut în Egipt, dintr-o 
mamă egipteancă. Tatăl lui a fost un evreu, care 
fusese vândut în Egipt ca sclav, iar după un timp 
a ajuns să domnească peste tot Egiptul. Prin 
binecuvântarea bunicului, fratele mai mic al 
acestui bărbat a fost mereu preferat, în detrimen-
tul lui.

A trăit în secolul I d.Cr. şi a făcut parte dintre 
femeile care L-au urmat pe Isus. Domnul a vin-
decat-o de boala ei. În dimineaţa Învierii, a mers 
împreună cu celelalte femei la mormântul Lui. 
Cristosul înviat i S-a arătat pe când stătea singu-
ră lângă mormântul gol.

A trăit în secolul I d.Cr. Numele lui evreiesc 
înseamnă „Dumnezeu este îndurător”. Dar este 
cunoscut mai degrabă sub numele lui latin. A 
scris una dintre cele patru Evanghelii. I-a însoţit 
pe Barnaba şi pe Pavel, ca ajutor, în Antiohia şi, 
mai târziu, în Cipru. Dar apoi şi-a întrerupt călă-
toria şi s-a întors la Ierusalim.

A fost o prorociţă şi a trăit în secolul al XIII-lea 
î.Cr. Unul din fraţii ei a fost conducătorul popo-
rului Israel. Şi-a invidiat fratele pentru poziţia 
lui remarcabilă şi, drept urmare, l-a acuzat din 
cauza soţiei lui etiopiene. Dumnezeu a pedepsit-o 
cu lepră. Însă, în urma rugăciunii fratelui ei, 
Dumnezeu a vindecat-o.

1 2

3 4

Răspuns: Geneza 41:50-51; 48:8-20

Răspuns: Luca 8:1-2; Ioan 20:11-18 Răspuns: Faptele Apostolilor 
 12:25 - 13:13, 15:36-39

Răspuns: Numeri 12:1-15

Ilustraţii de Larisa GOROŞCO
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S,tii cum îi cheamă?
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Cum îl cheamă pe bunicul tău? Dar pe străbunicul tău? 
Dar pe stră-străbunicul tău? Probabil că numele acesta 
nu-l știi. Doar puţine popoare au tradiţia de a păstra amin-
tirea rudelor îndepărtate, de exemplu, până la a zecea 
generaţie. Lucrul acesta se poate ilustra printr-un așa-
numit arbore genealogic. Știinţa care se ocupă cu strămo-
șii se numește genealogie. Încearcă odată să-ţi desenezi 
propriul arbore genealogic. De exemplu, ar putea arăta 
așa:

Poporul lui Dumnezeu – 
primii pași

Așadar, istoria aceasta a început cu mult, 
mult timp în urmă, cu aproximativ 4000 de 
ani. În cetatea Ur trăia un om, pe nume 
Avram. Era foarte bogat, pentru că avea 
casă, pământ, turme de vite și de oi și un 
număr mare de slujitori.

Avram a trăit în mijlocul unui popor 
 imoral, care nu-L cunoștea pe adevăratul 
Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământu-
lui. De aceea, Terah, tatăl lui Avram, a decis 
într-o bună zi să plece din cetatea natală.

Ei și-au părăsit averile și viaţa obișnuită, 
ca să se mute într-o ţară necunoscută, în 
Canaan. Terah era deja foarte bătrân, avea 
205 ani. Când au ajuns în Canaan, s-au stabi-
lit acolo. Terah a murit în această ţară și a 
fost îngropat acolo de către fi ul lui. De acum, 
Avram a fost cel mai bătrân din familie și el a 
răspuns de nepotul lui, Lot, de soţia lui, 
Sarai, de mulţimea slujitorilor și a turmelor. 
Familia lui a trăit împreună cu el în corturi. 
Avram era călător într-o ţară pe care o cuno ș-
tea doar din auzite. Dar adevărata lui bogă-
ţie consta în altceva. Într-o zi, Dumnezeu 
Însuși i S-a adresat lui Avram, promiţându-i 
ocrotirea și binecuvântarea Sa.

Avram a trăit ca nomad și anii au trecut. 
El se mutase din Haran în Canaan deoarece 
Dumnezeu îi promisese lui și urmașilor lui 
această ţară. Cu toate acestea, Avram și 
Sarai nu aveau copii! Însă Avram credea că 
Dumnezeu Își ţine promisiunea. La urma 
urmei, Dumnezeu îi făcuse acea promisiu-
ne de două ori! Avem un document, din 
care rezultă acest lucru.

Dumnezeu a făcut un legământ cu 
Avram și i-a dat un nume nou – Avraam. Cu 
Avraam a început istoria palpitantă a popo-
rului evreu, poporul lui Dumnezeu. Dar fi i 
liniștit, și tu ai o relaţie cu Avraam, strămo-
șul acestui popor, și poţi să moștenești ceva 
de la el, chiar dacă, după naţionalitate, ești 
român, german, rus sau englez. 

Și acum poţi să te apuci și să-ţi confec-
ţionezi sulul de papirus (vezi pag. 16). 
Sulul îţi va atesta dreptul la această 
moștenire.

De ce facem astfel de studii? Aș vrea să-ţi fac cunoștinţă 
cu un om care este probabil unul din strămoșii tăi înde-
părtaţi. A trăit în urmă cu câteva mii de ani, a fost destul 
de bogat și a lăsat lumii o moștenire foarte preţioasă. Vom 
cerceta acum acest lucru și dacă va rezulta că ești urmașul 
lui, atunci moștenirea va fi  a ta. Însă pentru a demonstra 
că între tine și acest om există o legătură, trebuie să emi-
tem un act de succesiune. Să începem deci imediat cu 
aceasta. Pentru investigaţia noastră, este nevoie de docu-
mente, declaraţii istorice și informaţii de la arheologi, 
oameni de știinţă și martori oculari.14
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Orașul Ur se afl a în Mesopotamia și era o 
cetate mare, modernă și înfl oritoare. Era 
înconjurată de zidul cetăţii, lung de circa 
5 km, înalt de 22 m și gros de 25 m. Un alt 
zid interior înconjura incinta templului și 
palatul regal. În centrul orașului Ur se afl a 
ziguratul, un edifi ciu în formă de piramidă 
cu trepte, având în vârf un templu, care 
fusese construit aproximativ în secolul al 
XXI-lea î.Cr. Ziguratul era format din patru 
turnuri în trepte, înalte de 21 m. Fiecare 
nivel era zugrăvit într-o altă culoare, iar pe 
treapta cea mai înaltă se afl a templul. Aco-
lo aveau acces doar preoţii cei mai de sea-
mă, care erau și astrologi. După forma lui, 
ziguratul din Ur amintea de turnul Babel, 
însă, în ceea ce privește bogăţia lui, nu 
putea să se compare cu cel din urmă, 
dimensiunea lui fi ind mult mai mică decât 
cea a turnului Babel. Locuitorii din Ur se 
închinau la diferiţi zei: zeul lunii, zeul dra-
gostei etc., această închinare fi ind obliga-
torie pentru toţi oamenii. Închinarea lua 
forme foarte urâte, degenerate.

Ur-Nammu, unul dintre domnitorii din 
Ur, în faţa zeului Dakka. Loc din Ur. Seco-
lul al XXII-lea î.Cr.

DOCUMENTUL NR. 1

„Terah a luat pe fi ul său Avram, pe nepotul său, Lot, 
fi ul lui Haran, şi pe Sarai, nora sa, nevasta fi ului său 
Avram. Au ieşit împreună din Ur din Haldea, ca să 

meargă în ţara Canaan.”
Geneza 11:31

DOCUMENTUL NR. 3

„Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta 
cea foarte mare [...] Uită-te spre cer şi numără stelele, 

dacă poţi să le numeri [...] Aşa va fi  sămânţa ta.” 
Geneza 15:1, 5

DOCUMENTUL NR. 2

„Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău, 
şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine 
un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un 
nume mare şi vei fi  o binecuvântare. Îi voi binecu-
vânta pe cei ce te vor binecuvânta şi îi voi blestema 
pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământu-

lui vor fi  binecuvântate în tine.” 
Geneza 12:1-3

Date 
istorice
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Răspunde la întrebări și scrie 
răspunsul în spaţiul de lângă 
cifre!

1. În ce oraș a trăit Terah? 
(Geneza 11:27-32)

2. Cum l-a chemat pe fi ul lui Terah? 
Dar pe nepotul și pe soţia fi ului?

3. Care este orașul în care a murit și 
a fost îngropat Terah? 
(Geneza 11:32)

4. Cum s-a numit ţara în care s-a 
mutat Avram? (Geneza 12:5)

5. Ce nume nou a primit Avram? 
(Geneza 17:5)

Vrem să confecţionăm un sul de papirus. 
Pentru aceasta, ai nevoie de o stinghie de 
20 cm, din lemn sau plastic. Fă din plastili-
nă două bile, cu un diametru de 3 cm (cât 
o nucă) și montează-le la cele două capete 
ale stinghiei. Dacă ai citit prima istorie des-
pre ruda ta îndepărtată și dacă ai rezolvat 
corect tema, poţi să decupezi pagina pe 
linia punctată și s-o lipești de stinghie. În 
felul acesta, ai obţinut începutul sulului 
tău de papirus. Ai grijă să nu-l pierzi, căci 
în numerele viitoare ale revistei Felinarul 
copiilor vor urma celelalte părţi. Pe acelea 
le vei putea adăuga la sulul tău de papirus. 
Numai cei care vor aduna toate paginile 
vor primi moștenirea!

Elena MICULA
Ilustraţii de Victoria DUNAIEVA

1.

1.

2.

3.

2.

3.

4.

5.

Lipeşte de stinghia de lemn sau de plastic

TEMĂ

Calea spre 
comoara pret,ioasă
Calea spre 
comoara pret,ioasă
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Cuvinte încrucișate

Scrie răspunsurile în coloanele corespunzătoare și vei 
obţine în căsuţele marcate de pe orizontală un atribut al 
lui Dumnezeu.

 1. Isus i-a spus omului care a fost coborât prin acoperișul 
casei: „Omule, păcatele îţi sunt _____!” (Luca 5:20)

 2. „Și când staţi în picioare să vă _____, să iertaţi orice 
aveţi împotriva cuiva, pentru ca Tatăl vostru care este în 
ceruri să vă ierte greșelile voastre.” (Marcu 11:25)

 3. Isus Cristos zice: „Ce vreţi să vă facă vouă oamenii, 
_____-le și voi la fel.” (Luca 6:31)

 4. Cum îl chema pe martirul care, înainte de a muri pentru 
Cristos, a strigat cu voce tare: „Doamne, nu le ţine în sea-
mă păcatul acesta!”? (Faptele Apostolilor 7:55-60)

 5. „Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, _____-l! Și 
dacă-i pare rău, iartă-l!” (Luca 17:3)

 6. Cum îl chema pe regele la a cărui rugăciune Dumnezeu 
a iertat poporul care nu prăznuise Paștele după cum era 
scris? (2 Cronici 30:1-20)

 7. Cine l-a întrebat pe Isus: „Doamne, de câte ori să-l iert 
pe fratele meu când va păcătui împotriva mea?” (Matei 
18:21-22)

 8. „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin _____.” 
(Romani 12:21)

 9. Rege, care și-a recunoscut vina și care și-a cerut iertare 
de la Dumnezeu într-un psalm. (Psalmul 51)

10. „Tot așa, vă spun, că este _____ înaintea îngerilor lui 
Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește.” 
(Luca 15:10)

11. Cine L-a rugat pe Dumnezeu să ierte păcatul poporului, 
care își făcuse un viţel de aur? (Exodul 32:31-32)

12. Numele bărbatului care l-a confruntat pe David cu vina 
lui. (2 Samuel 12:1)

13. „Toţi _____ mărturisesc despre El [Isus] că oricine crede 
în El primește, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.” 

 (Faptele Apostolilor 10:43)
14. „La Domnul, _____ nostru, însă, este îndurarea și ierta-

rea.” (Daniel 9:9a)

15. Despre cine a spus Isus: „Păcatele ei, care sunt multe, 
sunt iertate, căci a iubit mult”? (Luca 7:44-48)

16. Cine L-a rugat pe Dumnezeu: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce 
fac”? (Luca 23:33-34)

17. Căror oameni, care au venit la Ioan Botezătorul ca să fi e 
botezaţi, el le-a spus: „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni 
prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe 
nedrept”? (Luca 3:14)

18. Cum se numea femeia care l-a împiedicat pe David să se 
răzbune pe soţul ei, care se purtase rău faţă de el? (1 
Samuel 25:2-34)

19. Cine și-a iertat fraţii care l-au vândut ca sclav? (Geneza 
50:15-21)

20. „Dimpotrivă, fi ţi buni unii cu alţii, miloși și ____-vă unul 
pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Cristos.” 
(Efeseni 4:32)

21. „_____, zice el [David], de aceia ale căror fărădelegi sunt 
iertate și ale căror păcate sunt acoperite!” (Romani 4:7)

22. Cine l-a întâmpinat pe fi ul risipitor când s-a întors acasă? 
(Luca 15:11-32)

23. Cine i-a iertat în pilda spusă de Isus pe cei doi datornici 
care îi datorau unul 500 de lei, iar celălalt 50 de lei? (Luca 
7:41-42)

24. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și 
_____ ca să ne ierte păcatele și să ne curăţească de ori-
ce vină.” (1 Ioan 1:9)

25. „Fiţi, dar, _____, cum și Tatăl vostru este _____.” 
 (Luca 6:36)
26. Ţinând seama de cuvintele lui Isus, cum trebuie să ne 

purtăm cu dușmanii noștri? (Luca 6:27)

Pagină adaptată din germană de Elena BRAUN
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Cu unele lucruri ne-am obișnuit deja atât de mult, 
încât nici nu ne mai putem imagina viaţa fără ele, 

de exemplu, hârtia. Abia dacă se mai poate 
renunţa în ziua de azi la hârtie. Cu toate aces-
tea, a existat o vreme, când omul a scris pe 
piele tăbăcită, pe papirus sau pe scoarţă de 
mesteacăn.
Hârtia a fost inventată în secolul al II-lea d.Cr., 
în China. Oamenii au încercat să folo-
sească cele mai variate materii prime pen-
tru obţinerea ei. Abia la mijlocul secolului 

al XIX-lea hârtia a fost produsă peste 
tot din celuloză. Poate că viespile au 

fost cele care i-au dat omului această 
idee, deoarece ele își construiesc de mii 

de ani cuiburile de hârtie din bucăţi infi -
me de celuloză. Cu mult înainte ca omul 
să descopere hârtia, viespile o cunoșteau 
deja. Ele produc hârtie autentică!
„Procedeul” folosit de viespi la produce-
rea hârtiei este, în principiu, același cu cel 
care se desfășoară în marile fabrici de 

hârtie. Celuloza este fărâmiţată, muiată și 
prelucrată. De-a lungul timpului, oamenii au 

învăţat să producă hârtie de diferite calităţi, 
în funcţie de domeniul de folosinţă.

Cine, dacă nu Dumnezeul nostru atotputernic, 
putea să-i dea unei insecte mici o asemenea 

înţelepciune? Dacă umblăm cu ochii deschiși prin 
lume, putem descoperi în lucrurile mici multe 

detalii uimitoare, de la care avem multe de învăţat. 
În cartea Iov din Vechiul Testament este scris: 

„Întreabă dobitoacele și te vor învăţa, păsările 
cerului și îţi vor spune [...] Cine nu vede în toate 
acestea dovada că mâna Domnului a făcut ase-

menea lucruri?” (Iov 12:7, 9)

Ilustraţii de Iulia PRAVDOCHINA

Natalia SELESNIOVA
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Despre înţelepciunea lui Dumnezeu 
şi înţelepciunea oamenilor
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Daţi-mi voie să mă prezint: sunt un porumbel.
Da, un porumbel gri-albăstrui, foarte obişnuit. 

Sute dintre rudele mele se plimbă prin parcurile şi 
zonele pietonale din oraşele voastre şi-şi fac cuiburi 
sub acoperişurile caselor. Sunteţi puţin dezamăgiţi? 
Credeţi că vă voi povesti despre cei care vă sunt foar-
te cunoscuţi? Nu, vă înşelaţi! Ce-i drept, mă îndoiesc 
că ştiţi deja totul despre noi, porumbeii gri-albăstrui 
de pe stradă, dar despre noi, poate vă voi povesti altă 
dată.

Astăzi vreau să vă povestesc despre cei care nu 
mai pot să ia singuri cuvântul. Nici tare, nici în şoap-
tă. Nu se pot prezenta singuri – nu mai pot! Pentru că 
la începutul secolului al XX-lea, au pierit. Au fost 
rudele noastre şi au făcut parte dintre porumbeii săl-
batici. Dar deodată, pur şi simplu au dispărut, şi de 
vină aţi fost voi, oamenii.

Rudele noastre dispărute au semănat cu porumbe-
lul gulerat şi cu turturica. (Din punct de vedere biolo-
gic, acesta este locul în care le-au încadrat oamenii 
de ştiinţă pe rudele noastre.) Au avut un corp graţios, 
lunguieţ, de circa 42 cm, şi o coadă lungă, ascuţită 
spre capăt. Spatele lor era cenuşiu-negru, capul albas-
tru, gâtul avea un luciu purpuriu-violet, iar burta era 
albă. Penele negre de zbor erau decorate cu o margine 
albă. O creaţie frumoasă a lui Dumnezeu, nu-i aşa?

Această rasă de porumbei a trăit în America de 
Nord, unde putea fi  întâlnită peste tot, de la Golful 
Hudson şi până la Golful Mexic, din Munţii Stâncoşi 
şi până la Oceanul Atlantic. Indienii numeau această 
pasăre „Wuskowhan”, care înseamnă „călător”. 
Denumirea avea legătură cu modul de viaţă al acestor 
porumbei. Nu le plăcea să stea mult timp într-un loc 
şi le plăcea să zboare, să zboare tot mai departe – 
deci, să călătorească. Nu trăiau singuri şi nici în 
perechi, ci în stoluri uriaşe, ba chiar gigantice. Unele 
colonii de porumbei erau formate din mai multe mili-
oane, uneori din sute de milioane de păsări! Unii 
oameni de ştiinţă sunt de părere că această rasă de 
porumbei reprezenta 25-40 % dintre păsările care 
trăiesc pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

Alexander Wilson, unul dintre primii ornitologi 
(expert în cercetarea păsărilor), a studiat în anul 1810 un 
stol de porumbei călători. Stolul, lung de circa 380 km, 
a zburat mai multe ore în şir deasupra lui. Wilson a 
estimat câte păsări făceau parte din stol şi a ajuns la 
numărul incredibil de 2.230.272.000 de porumbei!

Un alt ornitolog american, pe nume John James 
Audubon, descrie în raportul lui ştiinţifi c un zbor al 
acestor porumbei călători din toamna anului 1813: 
„Cerul era practic plin de porumbei, au întunecat 
lumina zilei ca la o eclipsă de soare, excrementele lor 
cădeau la pământ ca stropii, ca fulgii de zăpadă care 
se topesc.”

Dar se poate extermina un număr atât de mare de 
păsări? veţi întreba. Cum se poate aşa ceva? Am să vă 
spun. Acest lucru este posibil, ba chiar într-un timp 
relativ scurt. A durat doar câteva zeci de ani. Coope-
rative de producţie, brigăzi de lucru, oraşe întregi au 
pornit la vânătoare de porumbei. Nici chiar oamenii 
onorabili, precum avocaţii, membrii consiliilor oră-
şeneşti, oamenii de afaceri importanţi şi nici chiar 
şerifi i nu au vrut să renunţe la vânătoarea palpitantă 
de porumbei. Păsările au fost prinse cu plasele, au 
fost omorâte cu pietre şi cu beţe, au fost împuşcate cu 
puşti şi pistoale, fl inte şi muschete. Pescarii s-au înar-
mat cu vâsle, ţăranii cu foarfecile cu care tundeau 
oile ... Între 1860 şi 1870 au fost omorâte milioane de 
păsări, iar în jurul anului 1890, toate marile colonii de 
prăsilă erau deja distruse. Ultimul porumbel călător 
care a trăit în libertate a fost omorât în 1899, iar 
„Marta”, ultimul porumbel călător care a mai trăit la 
grădina zoologică a oraşului Cincinnati (SUA), a 
murit în septembrie 1914.

În statul Wisconsin din Statele Unite ale Americii 
există o placă comemorativă pe care este scris: „În 
memoria ultimului porumbel călător din Wisconsin, 
care a fost împuşcat în 1899 în Babcock. Această rasă 
a fost exterminată prin lăcomia şi inconştienţa omu-
lui”. În modul acesta, oamenii şi-au cerut iertare de 
la rasa dispărută a porumbelului călător (Ectopistes 
migratorius).

Olga MARTINOVA
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Într-unul din statele de pe coasta de vest a 
Americii de Nord, la o oarecare depărtare de o 
localitate mai mare, se afl a o fermă al cărei pro-
prietar era tânărul colonist William Sullivan. 
De loc era din Anglia, dar trăia de multă vreme 
în America şi, datorită hărniciei lui, ajunsese la 
un nivel considerabil de bunăstare.

Proprietatea lui se afl a în apropierea unui 
râu, pe un teren mai ridicat. Nu departe, se afl a 
un gater. Spre sud şi spre vest se întindeau 
livezi frumoase de cireşi şi de piersici, urmate 
de lanuri de grâu şi porumb bine lucrate. Spre 
nord şi spre est se puteau vedea pădurile dese 
de molizi. Fiind o zonă bogată în vânat, după 
strângerea recoltei, William Sullivan mergea 
împreună cu prietenii lui la vânătoare în aceste 
păduri. Era un vânător experimentat şi un bun 
ţintaş. Nu se întorcea niciodată acasă fără o 
pradă bogată.

În vremurile acelea, relaţia dintre colonişti şi 
indieni era cu totul alta decât în zilele noastre. 
Cei din urmă erau încă foarte numeroşi şi, în 
general, erau de temut din cauza atitudinii lor 
războinice. Cu toate acestea, în incursiunile lor 
ajungeau rar până la aşezările albilor.

Era o seară frumoasă de iunie. Soarele toc-
mai coborâse la asfi nţit, iar înspre apus, cerul 
strălucea în nuanţe purpurii.

William Sullivan şedea în faţa uşii casei lui 
şi-şi ascuţea coasele pentru fân. Era un bărbat 
tânăr, amabil şi bun, dar, la fel ca alţii, avea o 
antipatie faţă de indieni. Considera că pieile 
roşii nu sunt bune la nimic şi se bucura că doar 
foarte rar ajungea să vadă câte una.

William lucra cu spor şi era atât de prins cu 
ascuţitul coaselor, încât nici nu observă că un 
indian bine făcut venea spre el. Abia când aces-
ta i se adresă ridică mirat privirea. Modest şi 
vizibil la capătul puterilor, bărbatul îl întrebă:
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– Vrea fratele meu alb să-i dea unui vânător 
obosit ceva de mâncare şi un adăpost peste 
noapte?

William sări în picioare, arătă cu mâna ridi-
cată spre poarta curţii şi răspunse cu mânie:

– Pleacă de aici, câine roşu! Fă ceva, ca să ai 
ceva! Pentru leneşi şi hoţi nu am nimic de dat!

Ochii indianului se aprinseră o clipă, însă 
bărbatul se stăpâni şi se rugă încă o dată:

– Am fost bolnav şi nu am putut vâna. Acum 
sunt foarte fl ămând. Te rog, dă-mi o bucată de 
pâine!

– Dispari cât mai repede! strigă fermierul. 
Nu-ţi dau nimic!

Indianul, care abia se mai putea ţine pe 
picioare, se uită câteva clipe în pământ, apoi se 
mai rugă o dată:

– Atunci dă-mi doar ceva rece de băut. Nu 
pot să merg mai departe ...

Însă Sullivan îi refuză şi această cerere. Îi 
arătă cu asprime pârâul din apropiere.

Indianul nu mai spuse nimic. Mai ezită câte-
va clipe şi-l privi pe fermier cu seriozitate, apoi 
se întoarse şi se târî cu ultimele puteri până la 
malul râului.

Soţia lui Sullivan auzise toate acestea. Ea era 
în bucătărie, având grijă de copil. Aşteptă 
nerăbdătoare până când Sullivan plecă în grajd. 
Luă apoi o bucată de pâine, carne friptă de 
capră, o ulcică cu porumb prăjit şi un pahar cu 
lapte şi plecă grăbită pe urmele indianului.

– Eşti fl ămând şi însetat, îi spuse indianului 
căzut jos.

Bărbatul deschise ochii, o privi pe femeie cu 
o privire recunoscătoare şi încercă să se ridice 
ca să poată bea laptele. Reuşi cu mari eforturi, 
apoi femeia desfăcu ştergarul cu bucate şi 
întinse masa în faţa lui. Indianul fl ămând înce-
pu să mănânce. După ce se sătură, spuse:

– Karkutci o va ocroti de acum înainte pe 
Porumbiţa Albă. De dragul ei, bărbatului necio-

plit nu i se va întâmpla nimic în cuibul lui şi 
fratele lui roşu nu va căuta răzbunarea.

Apoi scoase câteva pene de bâtlan din buzu-
narul hainei şi i le dădu femeii, spunându-i:

– Dacă soţul Porumbiţei Albe va vâna în 
teritoriul de vânătoare al războinicilor roşii, să 
poarte aceste pene pe cap.

Vara şi o parte din toamnă au trecut. Recolta 
de grâu şi de porumb era deja în hambar, iar 
William Sullivan se pregătea de vânătoare. În 
anii precedenţi, făcuse lucrul acesta întotdeau-
na cu mare bucurie, fără să se îngrijoreze de un 
atac al indienilor. De data aceasta însă nu era la 
fel de liniştit ca de obicei. Nu putea să-l uite pe 
indianul pe care-l alungase în timpul verii fără 
pic de milă din curtea fermei lui. Nu numai că 
se temea de răzbunarea acestuia, dar nici con-
ştiinţa nu-i dădea pace.

În ziua de dinaintea plecării la vânătoare, 
William vorbi cu soţia lui despre temerile care-l 
frământau. Maria îl ascultă liniştită, apoi se 
duse la un dulap, luă penele de bâtlan şi îi 
povesti soţului ei cum se purtase ea cu indianul 
obosit şi cuvintele pe care i le spusese 
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atunci indianul. Şi-a liniştit soţul, căci era con-
vinsă că temerile lui nu erau întemeiate.

– Nu, zise William îngrijorat, indienii aceş-
tia nu uită şi nu iartă niciodată o jignire, ar fi  
trebuit să ţin cont de asta.

– Se prea poate, dar nu uită nicio binefacere, 
răspunse Maria. Am să-ţi cos penele acestea la 
pălăria de vânătoare. Tatăl meu a spus odată că 
avem voie să facem uz de mijloacele permise 
care ne pun în siguranţă. În rest, ar trebui să ne 
încredinţăm în paza lui Dumnezeu. Ah, mi-e 
teamă, zise ea după o pauză, pe un ton medita-
tiv, că noi doi nu suntem pe calea cea bună. Dacă 
e să culegem ce am semănat şi dacă primim 
ceea ce merităm, atunci suntem pierduţi. De ani 
de zile nu L-am mai căutat pe Dumnezeu ...

La aceste cuvinte, lacrimile începură să-i 
curgă pe obraz. Era fi ica unui marinar englez 
evlavios şi ştia foarte bine despre gândurile lui 
Dumnezeu cu privire la om.

William dădu grav din cap.
– Da, ai dreptate. Şi pe mine mă apasă de 

mult acest gând. Când mă gândesc la toate 
păcatele şi nelegiuirile mele ...

Cei doi soţi au avut în seara aceea o discuţie 
serioasă. Urmarea a fost că s-au plecat pentru 
prima dată pe genunchi şi şi-au cerut iertare de 
la Dumnezeu.

La mulţi oameni Dumnezeu trebuie să folo-
sească frica, pentru a ajunge la inima şi la con-
ştiinţa lor. Dar întotdeauna dragostea Lui este 
cea care caută şi lucrează în modul acesta.

Dimineaţa următoare a început cu o vreme 
splendidă. Pe cerul de un albastru strălucitor nu 
se vedea niciun nor. Şi ochii lui William 
Sullivan străluceau şi se vedea pe faţa lui că 
scăpase de o povară grea. Frica dispăruse din 
inima lui şi a vrut să scoată penele de bâtlan de 
la pălărie, însă soţia lui nu l-a lăsat s-o facă.

Vânătoarea a fost bogată şi prima zi a trecut 
fără evenimente deosebite. În ziua a doua însă, 
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William s-a pierdut de ceilalţi vânători în timp 
ce urmărea un cerb. S-a rătăcit într-o parte dea-
să a pădurii şi a trebuit să-şi caute ore în şir 
tovarăşii de vânătoare.

Se însera deja când ajunse la marginea pădu-
rii, într-o poiană străbătută de un râu şi năpădi-
tă de tot felul de tufe. Era atât de fl ămând şi de 
obosit, încât abia mai putea să se ţină pe picioa-
re. Se uită atent în jur. Nu cunoştea deloc acest 
teritoriu.

Pe malul râului erau copaci deşi. Cu puşca 
pregătită, Sullivan se îndreptă spre râu. Doar 
câţiva paşi îl mai despărţeau de copaci. Deoda-
tă auzi un trosnet, perdeaua de frunze se des-
chise şi William se trezi faţă în faţă cu un bizon 
uriaş. Animalul încremeni o clipă şi se uită fi x 
la vânător. Apoi coborî capul şi se năpusti asu-
pra lui. Vânătorul reuşi să tragă cu arma, însă 
pentru că nu a mai putut ochi bine, glonţul zgâ-
rie doar bizonul, înfuriindu-l şi mai mult.

Sullivan era puternic şi foarte dibaci. Chiar 
dacă mersul prin pădure îl epuizase, pericolul 
iminent îi dădu curaj. Se aruncă într-o parte, 
prinse animalul de coamă şi cu cealaltă mână 
trase cuţitul din teacă. Lupta era însă inegală. 
Animalul înfuriat îl scutură în toate direcţiile 
şi, în fi nal, îl aruncă la pământ. Sullivan îşi 
văzu moartea cu ochii. Atunci, în cea mai pri-
mejdioasă clipă, se auzi o detunătură. Anima-
lul căzu secerat. Un indian înalt se apropie în 
salturi mari şi-i dădu bizonului lovitura fatală 
cu un cuţit mare de vânătoare. Apoi indianul se 
întoarse spre Sullivan, care între timp sărise în 
picioare şi-l privea înfrigurat. Indianul nu părea 
însă să aibă intenţii duşmănoase. Sullivan răsu-
fl ă uşurat şi-l întrebă pe indian care este dru-
mul cel mai scurt spre aşezarea albilor.

– Dacă vânătorul obosit vrea să aştepte până 
mâine, răspunse indianul, fără să se uite la 
Sullivan, atunci Vulturul îi va arăta drumul 
spre cuibul Porumbiţei Albe. 

Apoi indianul se întoarse şi porni încet în 
faţă. În scurt timp, cei doi bărbaţi au ajuns la o 
tabără mică a indienilor. La capătul corturilor, 
în apropierea râului, căpetenia se opri, întinse 
câteva piei pe pământ pentru oaspetele lui şi îi 
dădu o cină bogată, cu turtă de porumb şi frip-
tură de vânat. Între timp se înnoptase şi, obosit 
fi ind, fermierul adormi curând.

Soarele încă nu răsărise, când Sullivan fu 
trezit de gazda lui. Primi un dejun consistent, 
apoi cei doi bărbaţi porniră la drum. Indianul 
mergea în faţă şi, unde era nevoie, croia o căra-
re cu cuţitul său lat. Când primele raze ale soa-
relui au început să strălucească deasupra cres-
telor, Sullivan ajunse la poarta fermei sale. 
Totul era atât de liniştit şi de paşnic, încât a 
scos un strigăt de bucurie.

Fermierul vru să-i mulţumească acum sincer 
gazdei şi călăuzei sale. Indianul se întoarse 
atunci pentru prima dată cu toată faţa spre el, 
aţintindu-l cu o privire pătrunzătoare. Sullivan 
se cutremură. Cum de nu-l recunoscuse până 
acum? Cel care stătea în faţa lui era chiar indi-
anul pe care cu puţin timp în urmă îl tratase 
atât de umilitor şi pe care-l jignise atât de greu! 
Pe faţa arsă de soare şi expresivă a indianului 
se putea citi asprimea, atunci când zise:

– În urmă cu cinci luni, atunci când Karkutci 
a venit în faţa ta obosit şi fl ămând, l-ai numit 
câine roşu, hoţ şi leneş şi l-ai izgonit. Karkutci ar 
fi  putut să se răzbune ieri noapte. Însă Porumbiţa 
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Albă i-a dat lui Karkutci de mâncare şi de aceea 
ţi-a cruţat el viaţa. Fratele meu alb poate să se 
ducă acum acasă. Dar dacă va mai vedea vreo-
dată un indian afl at la ananghie, atunci să acţio-
neze aşa cum a acţionat Karkutci.

Apoi se întoarse să plece. Dar Sullivan, pro-
fund ruşinat, îl apucă de ambele mâini şi îl rugă 
sincer să intre împreună cu el în casă, ca dova-
dă că l-a iertat. Iar indianul i-a ascultat rugă-
mintea.

Maria a fost foarte mirată. Mirarea ei s-a 
transformat însă în bucurie şi recunoştinţă când 
a afl at cele întâmplate. Începând de atunci, 
Karkutci a fost binevenit şi respectat nu numai 
ca un oaspete, ci şi ca prieten. 

Această întâmplare a fost pentru William şi 
Maria o nouă ocazie să se ocupe în mod serios 
de mântuirea sufl etelor lor şi să caute pacea în 
singurul loc unde se poate găsi: în Isus Cristos. 
Iar Dumnezeu, Cel care începuse lucrarea cea 
bună în inimile lor, nu a încetat să lucreze până 
când nu a dus-o la capăt. William Sullivan şi 
soţia lui au venit la Domnul Isus cu multele lor 

păcate, cu vina lor. Au venit la Mântuitorul 
păcătoşilor şi au găsit iertare şi pace.

A durat mult până când sufl etul cufundat în 
superstiţii păgâne al indianului a putut să înţe-
leagă mesajul crucii. Doar încet, încet de tot s-a 
făcut lumină în mintea lui. Când a înţeles însă 
că este un păcătos pierdut, iar Isus Cristos este 
Mântuitorul lui, atunci a existat şi în viaţa lui o 
schimbare profundă. De acum a dorit să le ducă 
şi fraţilor lui mesajul despre harul minunat al 
lui Dumnezeu, Cel care a venit pe pământ în 
Isus Cristos, aducând mântuirea pentru toţi 
oamenii. 

Doi ani mai târziu, în ţinutul acela a sosit un 
evanghelist, iar Karkutci a fost primul indian 
care a primit botezul. Învăţătura pe care a pri-
mit-o i-a dat posibilitatea să predice şi mai clar 
Cuvântul lui Dumnezeu. A murit însă destul de 
tânăr. Ultimele luni din viaţa sa le-a trăit ală-
turi de prietenii lui albi şi, din mijlocul lor, 
Dumnezeu i-a luat sufl etul la Sine, în patria 
cerească.

Ilustraţii de Taras GONCIARENCO
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Copilăria și anii tinereţii
Martin Luther s-a născut în 10 noiembrie 1483 în 

Eisleben, un oraș din Saxonia. Tatăl lui a fost Hans 
Luther, unul din proprietarii mai multor mine și tur-
nătorii. În vremea aceea, toţi oamenii din Europa de 
vest erau romano-catolici. Biserici evanghelice nu 
existau încă. Școlile aparţineau de biserici, iar profe-
sorii care predau în școli erau călugări sau preoţi. În 
unele școli, elevii trebuiau să petreacă la fel de mult 
timp la slujbele religioase, ca la orele de clasă.

Lui Martin i-a plăcut școala, dar la fel de mult și 
slujbele religioase. Ore de limba germană nu se predau deloc în vremea aceea, și nici la matematică, 
istorie sau geografi e nu se învăţa mare lucru. Cea mai importantă materie era latina. Peste tot se 
vorbea latina: în justiţie, în guvernare și chiar și cărţile erau scrise în limba latină. Slujbele religioase 
se ofi ciau în latină, iar Biblia era tipărită numai în limba latină. Dacă un elev nu stăpânea bine aceas-
tă limbă, era pedepsit la școală. Cine avea cele mai multe greșeli la teme, după ce clopoţelul suna 
sfârșitul orelor, era chemat de profesor în faţa clasei, apoi i se puneau urechi de măgar pe cap, pen-

tru a fi  batjocorit de ceilalţi elevi. Elevul trebuia să poarte urechile de măgar până a doua zi, când 
erau puse pe capul altui elev nefericit. De această pedeapsă se putea scăpa înainte de 
termen doar dacă elevul auzea întâmplător pe cineva vorbind cu colegul său în limba 
germană. Atunci elevul se putea duce la profesor ca să-i comunice această încălcare a 

regulamentului. Urechile de măgar trebuiau apoi să fi e purtate de cel care vorbise 
în germană, în loc să vorbească în latină. Pentru greșeli exista și pedeapsa cu 
bătaia, dar aceasta era amânată pentru sfârșitul de săptămână. Pentru o lucrare 
neglijentă, Martin a primit odată 15 lovituri de vergea, ceea ce nu a uitat toată 
viaţa lui. Cu toate acestea, lui Martin i-a plăcut să înveţe, și nimeni din clasă nu a 

stăpânit latina la fel de bine ca el.
În 1505 a absolvit cursurile Universităţii din Erfurt cu titlul de „licenţiat în litere”. 

Tatăl lui spunea cu mândrie despre Martin: „Martin al meu va ajunge departe. Va 
deveni unul din cei mai renumiţi juriști din Erfurt ... Va fi  renumit în toată Germa-
nia!” Nici tatăl lui, nici prietenii lui nu s-ar fi  gândit atunci că numele de Martin 
Luther va ajunge renumit nu doar în Germania, ci în lumea întreagă.

Pentru a-I fi  plăcut lui Dumnezeu, Martin s-a călugărit și a început să ducă o 
viaţă de ascet. În 1507 a fost ordinat preot, apoi a predat teologia. Un an mai târ-

ziu, și-a început munca de docent la Universitatea din Wittenberg, iar în 1512 a 
primit titlul de „doctor în teologie”. 

Elvira ZORN
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MARELE 
REFORMATOR

MARTIN LUTHER
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Revelaţia adevărului
Numirea lui Martin Luther ca profesor de exegeză biblică (explicarea Bibliei) a avut urmări extra-

ordinare, mai ales pentru el însuși. În primul rând, a descoperit că Biblia este mult mai interesantă 
decât și-ar fi  imaginat (în vremea aceea, doar clericii aveau voie să citească Biblia). Cu cât Martin 
citea mai mult Biblia, cu atât mai bine înţelegea că mânia lui Dumnezeu nu este ceva îngrozitor și 
de neschimbat. Biblia spune că omul care-L iubește pe Dumnezeu și care crede în El nu are de ce să 
se teamă. Martin Luther nu a găsit în Biblie nimic despre rugăciuni făcute ore în șir, fără întrerupere, 
despre închinarea la sfi nţi sau despre mărturisirea păcatelor în faţa unui preot. Nu a găsit în Biblie 
nimic scris nici despre dreptul preotului de a ierta păcatele și nici despre pelerinaje sau despre nece-
sitatea de a plăti bani pentru a vedea relicve sfi nte. El a citit că Dumnezeu iubește atât de mult 
întreaga lume, încât Isus a murit pentru omenire. Prin moartea Lui, Isus a arătat cât de mult ne 
iubește Dumnezeu și că trebuie doar să credem acest lucru. Martin a constatat curând că îndoielile 
lui dispar. Acum era absolut sigur că Dumnezeu l-a iertat. Și aceasta trebuia și voia neapărat s-o 
spună și altora, mai ales studenţilor lui.

Călugărul răzvrătit
Martin Luther s-a rugat mult înainte să-și afi șeze cele 95 de 

teze pe ușa bisericii din Wittenberg. În aceste teze se spunea, de 
exemplu, că vânzarea de indulgenţe (iertarea păcatelor) este o 
minciună. Pur și simplu, era contrar Bibliei să se creadă că prin 
„fapte bune” omul poate fi  scăpat pentru un timp de pedeapsa 
lui Dumnezeu. Încă multe alte fapte pe care le făceau Biserica și 
Papa de la Roma nu erau corecte în ochii lui Luther. Credinţa, 
așa predica el, este singura cale pentru mântuirea sufl etului, iar 
mântuirea îi este oferită omului de Însuși Dumnezeu. Roma l-a 
acuzat pe Martin Luther că prin modul lui greșit de a predica ar 
răspândi „erezii” (adică susţine o învăţătură care se abate de la 
doctrina ofi cială a Bisericii Catolice). După ce și-a ţinut discursul 
de apărare, a fost exclus din Biserica Catolică. Condamnarea la 
moarte pe care a primit-o nu a fost executată deoarece prietenii 
lui l-au ascuns în castelul Wartburg. Acolo, Martin Luther a pus 
temelia mișcării de reformă. A murit în anul 1546.

Biblia în limba germană
În „Catehismul Mare” și în „Catehismul Mic”, pe care le-a 

scris în 1529, Martin Luther a prezentat modul său de a înţe-
lege Evanghelia și elementele fundamentale ale credinţei. 
Însă lucrarea lui cea mai importantă a fost traducerea Bibliei 
în limba germană. Luther a lucrat la acest proiect uriaș timp 
de 20 de ani. A vrut neapărat ca poporul lui, atât călugării, cât 
și cizmarii, prinţesele și ţărăncile, dar și bisericile din fi ecare 
oraș și sat să poată citi Biblia în limba lor maternă. Traduce-
rea Martin Luther a Bibliei este până în ziua de azi traducerea 
cea mai folosită în bisericile evanghelice din Germania.
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Ghicitoare n imagini

Înlocuiește simbolurile cu literele corespunzătoare.
În felul acesta, vei obţine un îndemn important pe care ni-l 
dă Domnul nostru. (Luca 6:37)

Un ndemn important!

Dezlegarea acestei 
ghicitori în imagini 
este o afi rmaţie 
a Domnului Isus din 
„Predica de pe 
munte”. (Matei 5:9)
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Cărţile Bibliei
O bibliotecă frumoasă, ai dreptate! Și în ea se 
afl ă toate cărţile Bibliei, în ordinea în care apar în 
Biblie. Însă cineva a scos 10 cărţi din raft, iar 
acum ele trebuie puse la loc. Vrei să dai o mână 
de ajutor? 
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FELINARUL poate fi comandat 
GRATUIT!

Trimite-ne scrisoarea ta (sau/şi 
desenul) pe adresa noastră:
Asociaţia LUMINA LUMII
OP 9 / CP 938
550 068 Sibiu

Sau poţi comanda 
FELINARUL direct la:
Tel./Fax: 0269 218511
felinarul@luminalumii.ro
www.luminalumii.ro

Dacă eşti din Republica 
Moldova, comandă FELINARUL 
la următoarea adresă 
(poştal, telefonic sau prin email):
LUMINA RĂSĂRITULUI
CP 1681
2045 Chişinău
Tel. 0022 498428  
svetnavostokemd@gmail.com

Indiferent de unde ai fi, dacă 
vrei, ne poţi ajuta: roagă-te pen-

tru noi şi, nu uita, dacă ai posi-
bilitatea, o donaţie cât de mică 
poate face minuni mari în 
finanţarea revistei. Mulţumim!

Iartă!
Alex HOLICI

Iartă și tu ca să fi i iertat,
De Domnul Isus să fi i salvat.
Isus pentru noi a murit
La Golgota, pe o cruce jertfi t.

Dar dacă Isus nu Se jertfea,
Să ne mântuim singuri nu se putea;
El toate păcatele ni le-a iertat,
Ca s-ajungem în cerul Lui minunat.

Cât mai e timp, fi i gata de a ierta,
Nu regreta și nici nu amâna,
Căci numai iertat de păcate
Vei putea să le rezolvi pe toate.

În lumea aceasta de păcat,
Nu uita, de Isus vei fi  salvat;
Poruncile Lui dacă le-ai împlinit,
Vei fi  cu El în veci fericit.

Rugăciunea mea
Alexandra Camelia MOLDOVAN, 
Jibou, jud. Sălaj

Doamne, fi i alături de mine,
Luminează-mă, ca să-nţeleg
Ce e bine!
Vorba Ta, Semănătorule,
Mereu să-și găsească bun ogor 
În sufl etul meu!
Cu smerenie vin către Tine,
Tu ești bun, Tu ești mare,
Pune mereu în inima mea
Iubire și iertare!
Trufi a și-ngâmfarea să-mi fi e 
străine;
În toate ești Tu, Doamne,
Rămâi lângă mine!
Cu smerenie rostesc
Tu ești bun, Tu ești mare,
Pune mereu în inima mea
Iubire și iertare!

FELINARUL
Daiana BLAGA, 9 ani, Bratciu, jud. Sibiu

FELINARE, prieten drag,
Ușa ţi-o deschid azi larg,
Să poţi intra cu bucurie 
Și să stai o veșnicie.

Eu te citesc și te ador,
Căci afl u despre Mântuitor.
Ești un oaspete dorit
Și cu dragoste-ngrijit.

Dragă FELINARULE,
Îţi mulţumesc că 
ai putut ajunge în 
mâinile mele și că 
m-ai povăţuit înspre 
Dumnezeu. 
Te salută cu drag
 Claudia RISTA 
(8 ani), din Ususău,
 jud. Arad

Chemarea lui Isus

Anamaria PALADE, Simeria, 
jud. Hunedoara

Isus, Prietenul nostru

Alina LUGOJAN, Băiţa

Creaţia lui Dumnezeu

Maria SĂLIȘTEAN, 
11 ani, Târgu-Mureș

Iona în balenă

Aurelia STATIUC, 9 ani, Rep. Moldova

Rebeca Blidaran, 9 ani, 
Giroc, jud. Timiș

Râul Vieţii

Toni BURDULEA, 12 ani, 
Târpești, jud. Neamţ

Turnul Babel
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cu

ri: Pag. 2: „Prin aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:35)

Pag. 13: 1. Manase, 2. Miriam, 3. Maria Magdalena, 4. Marcu
Pag. 16: 1. Ur; 2. Avram, Sarai, Lot; 3. Haran; 4. Canaan; 5. Avraam
Pag. 17: CUVINTE ÎNCRUCIȘATE: Pe verticală: 1. iertaţi, 2. rugaţi, 3. faceţi, 4. 

Ștefan, 5. mustră, 6. Ezechia, 7. Petru, 8. bine, 9. David, 10. bucurie, 11. 
Moise, 12. Natan, 13. profeţii, 14. Dumnezeul, 15. femeie, 16. Isus, 17. 
soldaţi, 18. Abigail, 19. Iosif, 20. iertaţi, 21. ferice, 22. Tatăl, 23. cămătar, 
24. drept, 25. milostivi, 26. iubim

 Pe orizontală: „Tu ești un Dumnezeu al iertării.” (după Neemia 9:17)
Pag. 28: GHICITOARE ÎN IMAGINI: „Ferice de făcătorii de pace.” (Matei 5:9)
   UN ÎNDEMN IMPORTANT: „Iertaţi, și vi se va ierta!” (Luca 6:37)
Pag. 32: Tatăl s-a bucurat să-și revadă fi ul și l-a iertat.
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Dragă FELINAR,
Când am văzut revista ta, m-am 
atașat mult de ea. Îmi plac foarte mult 
poveștile, jocurile și tot ce afl u din 
articole. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Cu drag,
Adina TIMCIUC (13 ani), din Ususău, 
jud. Arad

Isus, Lumina lumii

Beniamin ARDELEAN, 
Tisa-Nouă, jud. Arad

Siguranţă

Iulia BĂLĂCEANU, jud. Argeș

Laudă Domnului!

Mirela LEFTER, Hodoni, jud. Timiș

Rut

Tabita CÎRDEI, 7 ani, Voitinel, 
jud. Suceava

Cântare de laudă

Lavinia TRIF, 13 ani, 
Sântana, jud. Arad
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Fiul risipitor și-a risipit toată averea într-o ţară străină. 
Dar mai târziu a decis să se întoarcă acasă la tatăl său ca 
să-și mărturisească vinovăţia. Urmărește drumul par-
curs de fi ul risipitor și vei afl a cum l-a întâmpinat tatăl 
lui. L-a certat, i-a întors spatele, sau s-a bucurat de reve-

dere și l-a iertat?

LAB I R I NT
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