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Ti-Fam

– dcéra čarodejníka
Príbeh na pokračovanie
(Podľa materiálov Detskej misie
upravila Miriam Kešjarová)
Jedného dňa prišiel do misionárskej stanice Orestil.
„Tvoja sestra Rosa je chorá,“
povedal Ti-Fam. „Dokonca ochorel
aj jej muž a bábätko Pierre. Musíš
prísť a pomôcť im.“ Ti-Fam sa
rozlúčila s misionármi a vybrala sa
spolu s otcom za sestrou.
Slnko zapadalo za hory, keď sa
dostali ku chodníku, kde žila Rosa.
Zrazu Orestil prehovoril: „Pozri sa
tam, Ti-Fam! Toto som postavil,
nový chrám pre duchov. Teraz budú

duchovia šťastní! Prvá vec, ktorú
vyrobím pre teba, bude nový talizman.“
„Ocko,“ zašepkala Ti-Fam, ale jej
otec ju už nepočul. Kráčal k svojmu
novému chrámu.
Ti-Fam stála, pozerala sa za ním a

vtedy zbadala Rosu. „Rosa!“ zvolala Ti-Fam. „Pozri sa, Rosa! Priniesla
som jedlo pre tvoje bábätko a trochu kukurice na sadenie.“
Rosa sa zhlboka nadýchla.
„Dobre, ale skôr, ako to zasadíš,
musí otec prásknuť bičom nad zemou, aby sme mali dobrú úrodu.“
„To nepomôže!“ zašepkala TiFam.
„Nepomôže?“ zľakla sa Rosa. „Ty
si počúvala misionárov! Viktor ich
počúval a zmenil sa. Potom aj naša
mama ich počúvala a zmenila sa. A
teraz ty!“
„Áno, Rosa. Vieš, že som bola
veľmi chorá, keď ma zobrali na misionársku stanicu.
No a pozri sa! Všetky rany a jazvy
sú už v poriadku. Nič ma nebolí!“
„Aj bez misionárov by si vyzdravela.“
„Nemyslím si! Naučili ma aj čítať!“
Ti-Fam si z batôžka vybrala Nový
zákon. „Snažila som sa nepočúvať,
ale tie slová prenikali do môjho srdca.“
„Aké sú to slová?“ vyzvedala sa
Rosa.
Náhle sestry vyrušil otcov hlas.
„Tu je tvoj nový talizman,“ povedal,
podávajúc Ti-Fam malú, sklenenú
fľaštičku.
Ti-Fam vedela, že talizman už
nikdy nebude nosiť. Orestilove oči
sa zlovestne zúžili, keď videl, ako sa
Ti-Fam odvrátila od talizmanu. „Je
neskoro,“ povedal. „Ráno si o tom
pohovoríme.“ Ti-Fam sa striasla od
strachu.

Ráno Ti-Fam prebudil veľký plač
malého Pierra a práskanie bičom vo

ročník 8

vzduchu. Zobrala Pierra do náručia
a položila ho bližšie k ohňu, aby sa
zohrial. Vtom začula otca: „Ti-Fam,
zem je pripravená. Prines zrná.“
„Zasadím zrná,“ povedal otec.
„Ale najprv požiadam duchov, aby
zastavili zlú moc misionárov.“
„Misionári sú dobrí,“ nesmelo
podotkla Ti-Fam.
„Dcéra moja, ty si sa zmenila?“
opýtal sa šaman nástojčivo. „Veríš
evanjeliu?“

SMS
Veru, veru
hovorím ti:
Ak sa niekto
nenarodí znova,
nemôže uzrieť
kráľovstvo Božie.
Ján 3, 3

pre Teba
a Tvoju
modlitbu
v tomto
mesiaci

Ti-Fam sa celá chvela. „Nie,“
zašepkala náhlivo. Otec sa otočil a
odkríval do chrámu.
Oči Ti-Fam sa zaliali slzami. Vykríkla: „Pane Ježišu, tak veľmi sa bojím!
Prosím, pomôž mi!“
Zrazu začula krik malého Pierra.
Otočila sa a zbadala, že chlapček
sa skotúľal do ohňa. Rýchlo sa
k nemu rozbehla a zdvihla ho z
horúcich uhlíkov. Okamžite vyliala
na zem vodu, premiešala ju s hlinou
a chladiaci obklad priložila bábätku
na popálenú tvár a prsia.
Rosa vybehla z chatrče, aby zistila, čo sa deje. Aj Orestil dokrivkal
najrýchlejšie, ako vládal. Noha,
ktorú si vyvrtol v tú noc počas búrky,

sa mu ešte stále nezahojila. „Pierre
spadol do ohňa,“ nariekala Rosa.
Orestil sa otočil k Ti-Fam. „Prečo si
na neho nedala pozor?“
„Bola som v záhrade. Nepozerala
som sa. Je mi to ľúto!!! Rosa, ocko,
dovoľte, aby som zobrala Pierra do
misionárskej stanice. Babička má
lieky. Bude v poriadku.“
„Nie!“ Rosa jej vytrhla plačúce
dieťa z náručia.
„Nie! To by nepomohlo,“ zvolal
Orestil. „Klameš, Ti-Fam! Zmenila si
sa. Ti-Fam, priznaj sa, veríš evanjeliu?“ Nastalo ťaživé ticho.
Po chvíli sa Ti-Fam vystrela a rozhodne povedala: „Áno, ocko, prijala som Pána Ježiša ako svojho

Velké osobnosti

Martin Luther

(1483 – 1546)

(Převzato z časopisu Kroky)
Luther byl významný křesťan
německé národnosti. Narodil se 10.
listopadu 1483 v Eislebenu a tam
také ve svých 62 letech 18. února
1546 zemřel. Byl to upřímný člověk
s obrovskou touhou sloužit Bohu.
Stal se známým křesťanským reformátorem, který ovlivnil svými postoji
a názory církev na několik století. Je
pro nás velikým vzorem hledání a
nacházení.
Martin Luther toužil po Božím
odpuštění. Ve Slově Božím hledal a
našel odpověď. Je to nezasloužený
Boží dar. Bůh odpouští ne kvůli
našim schopnostem a kvalitám.
Ze života
Narodil se a vyrůstal jako jedno
z devíti dětí horníka Hanse Luthera.
Vyrůstal v chudých poměrech spojených s tvrdou výchovou. Ve svých
sedmnácti letech v roce 1501 na
přání svého otce začal studovat
právo na univerzitě v Erfurtu. Ve 22
letech se Martin pri bouřce v lese
zranil a šlo mu o život. Dal Bohu slib,
že Mu bude sloužit, pokud ho zachrání. Vstoupil do kláštera v Erfurtu,
kde se jako augustiánský mnich
pokoušel Bohu sloužit a hledat Jeho
vůli. To nejdůležitější pro něj bylo,
najít smíření s Bohem a odpuštění
hříchů. Zkoušel cestu sebetrýznění,
postů, dobrých skutků, ale nic
z toho nepomáhalo.
Až poznání důležité pravdy přineslo
do jeho života zásadní změnu. Bylo
to poznání, že jediná cesta k Bohu
je skrze lítost nad vlastními hříchy

– pokání a přijetí nezasloužené Boží
milosti. To Martina Luthera úplně
osvobodilo od strachu a úzkosti
z Božího trestu. Mezi tím Luther studoval na vysokých školách právo,
filozofii a teologii v Erfurtu, Magdeburgu a Wittenbergu.
Veřejné působení
První důležité veřejné vystoupení
se uskutečnilo 31. října 1517. V té
době již učil na univerzitě ve Wittenbergu. Na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu vyvěsil 95 tezí
– prohlášení proti tehdejší církevní
praxi prodávat odpustky – to byla
potvrzení o odpuštění hříchů. Čím
dražší odpustek, tím horší hřích byl

Spasiteľa. Zomrel za mňa. Miluje ma.
Miluje aj Rosu a Pierra. Ocko, miluje
aj teba! Táto kniha o Ňom hovorí,“
Ti-Fam otcovi podávala Nový zákon.
Zamračil sa. Vytrhol jej knihu z
ruky a roztrhal na márne kúsky.
Pritom zlostne poskakoval a kričal.
Potom zastal a zvolal: „Ak budeš
ďalej veriť evanjeliu, obaja, ty i dieťa
zomriete!“
Otočil sa a rýchlo odkríval do svojho chrámu.
Čo bude ďalej s rodinou Ti-Fam?
Uverí jej sestra a otec v Pána
Ježiša?
Dozviete sa už v novembrovom
Zrnku.

odpuštěn. Za vybrané peníze se pak
vedla válka, nebo stavěla katedrála.
Svým vystoupením Luther proti
sobě vyvolal nenávist tehdejších
církevních
představitelů.
Nutili
Luthera, aby odvolal své názory,
ale on to neudělal. Na
církevním shromáždění
řekl: „Tady stojím, jinak
mluvit nemohu, Bůh mi
pomáhej. Amen.“
3. ledna 1521 papež
Lev X. vyloučil Martina
Luthera z církve. Chtěl
ho, stejně jako Jana
Husa před sto lety, obvinit z kacířství a zabít.
Martina Luthera se však
ujal mocný saský šlechtic
Bedřich Moudrý, který ho
v nejtěžším období ukryl
na svůj hrad Wartburg.
V letech 1521 – 1522
zde Luther žil v přestrojení
za rytíře a přeložil Nový
zákon do tehdejší všem
srozumitelné
němčiny.
V roce 1525 se Luther
oženil s bývalou jeptiškou
Kateřinou von Bora.

ÚKOLY
Úkoly
pro šikovné holky
a kluky:
1. Přečti si List Efezským 2, 8 – 9.
Jak může být člověk spasen
(zachráněn od hříchů)?
a/ činěním dobrých skutků
b/ tím, že uvěří v Pána Ježíše jako svého
Spasitele (Záchrance)
2. Doplň verš:
„... všichni ______________
a jsou daleko od _____________ slávy;
jsou ospravedlňováni zadarmo jeho
______________ vykoupením
v _______________ _________________.“
Římanům 3, 23 – 24

Znovuzrození
(Převzato z časopisu Kroky)
To je chvíle,
po které se ti změní život.
Ne, že by pak
tráva byla modrá
a stromy růžové.
Ne, okolní svět
zůstane stejný.
To v tobě se něco změní.
Už na tomto světě nebudeš
chtít být jen pro sebe.
Ale jen pro Boha. A to celou svou bytostí.
Nebude ti záležet na ničem jiném,
než aby se Bůh dověděl,
jak moc Mu chceš patřit.
A kdy ta chvíle nastane?
Až tě poprvé vyděsí tvůj hřích.
Až budeš zoufale
potřebovat vědět,
jestli se na tebe Bůh nezlobí.
Až si do hloubi srdce uvědomíš,
že Bůh je jediný
na celém světě,
kdo tě pochopil.
Z obrovské vděčnosti
se budeš chtít
navždycky k Němu přitulit
a tím začne vaše
nekončící, věčné
spojení v Duchu svatém.

Vyškrtej jména,
která v Bibli
nejsou:
Náman
Antonín
Rút
Růžena
Lexa
Filip
Pipi
Zeus
Josef
Šimon
Barbara
Anna

Nezabúdaj
Tajnička
Vylúšti tajničku a dozvieš sa, kto môže zachrániť každého človeka.

na pravidelné
čítanie
Biblie!

mesiac lásky
napísaná myšlienka
natiera
nápoj z chmelu
naháňa ju mačka
vladár
obruba obrazu
zázrak
pravé meno Pavla
Tomáš domácky (Tomi)
dopravný prostriedok
opadáva na jeseň
časť tváre – n _ _
záves v divadle
opak svetla
spojí dva brehy
manžel Rebeky – I _ _ _
Zastav!
žena v raji
pri mne inak – v_ _ _ _
domáce zviera
pozýva – v _ _ _
opak noci
mzda, zárobok
prvé písmeno abecedy

Čriepky z besiedky
o nábreží kráča vzdelaný muž. Dobre pozná Bibliu a snaží sa
všetko, čo je v nej napísané, logicky vysvetliť. Zbadá starca,
ktorý radostne volá: „Haleluja! Sláva Bohu!” Vzdelaný muž sa
pristaví pri starcovi a pýta sa ho: „Prečo vykrikujete?” Starček sa
usmeje a ukazuje mužovi Bibliu. „Práve som čítal o tom, ako Boh
previedol Izraelitov cez Červené more! Sláva Mu za to!” „Ále,” mávne
rukou vedec. „Je predsa vedecky dokázané, že to nebol žiadny Boží
zázrak, pretože v tom čase malo more na tých miestach hĺbku okolo 50
centimetrov.” Spokojný muž odchádza. No o chvíľu znova počuje:
„Haleluja! Sláva Bohu!” Nahnevane pristúpi k starcovi a znova sa
ho pýta: „Nerozumiete, čo som vám tu práve hovoril? More malo len
50 centimetrov!” „Áno, rozumiem vám!” usmieva sa starec. „Ale teraz
chválim Boha za to, že utopil celé faraónovo vojsko v 50 cm hlbokej
vode...”

P

Pospájaj čísla
a zisti, aký vták je na obrázku

