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Cum să foloseşti această povestire misionară? 

 

Obiectivele povestirii misionare 

De a face cunoscut copiilor lucrarea misionarilor, şi de a-i ajuta să înţeleagă cum ar fi să 
trăiască şi să slujească în altă ţară; de a dezvolta în copii un interes profund şi de lungă durată 
pentru misiune, râvna de a trăi în dependenţă de Dumnezeu, şi dorinţa de a deveni ei înşişi 
misionari. 

 

Pregătirea învăţătorului 

Citeşte întreaga relatare, apoi exersează, povestind câte un capitol odată, în timp ce arăţi 
fiecare planşă la momentul potrivit din povestire. Dacă vrei să scurtezi povestirea, pentru a preda  
copiilor mici, omite anumite scene, prinzând paginile împreună, ca astfel povestirea să aibă  
continuitate. Foloseşte întrebările de recapitulare la încheierea unui capitol, sau pentru a introduce 
unul nou. 

 

Contextul povestirii 

Ti-Fam, fiica vrăjitorului este o povestire misionară din Haiti, care se bazează pe fapte reale. 
Această ţară muntoasă este situată în partea de vest a Insulei Hispaniola în Marea Caraibelor. 
Locuitorii oraşelor din această ţară vorbesc limba franceză; oamenii de la sate folosesc limba creolă, 
un dialect francez amestecat cu cuvinte din africană, spaniolă şi engleză. 

Cu mai mulţi ani în urmă, această ţărişoară a fost lovită de catastrofe. Uraganul Hazel a cauzat 
distrugeri mari, inclusiv o alunecare de teren, prin care toţi locuitorii dintr-o vale şi-au pierdut viaţa, 
cu excepţia unei fete. Au urmat apoi luni de secetă, cauzând foamete. Apoi a urmat primul îngheţ din 
istoria acestei ţări, distrugând recolta de porumb timpuriu. 

Această descriere a vieţii misionarilor şi a metodelor lor, incluzând munca de salvare şi 
ajutorare, se bazează pe experienţele trăite de misionari. Ti-Fam s-a născut într-un trib din munţi. 
Tatăl ei, un vrăjitor, a condus închinarea voodoo, care includea magie şi închinarea la spiritele rele. 

Această povestire misionară arată cum Evanghelia lui Hristos învinge puterile demonice care 
înrobesc oamenii. În timp ce spui povestirea, atât tu cât şi copiii, veţi înţelege mai bine obiceiurile 
vrăjitorilor şi cum să-L mărturisiţi pe Domnul celor care se află sub aceste puteri demonice.  
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CAPITOLUL 1 
Cartofi dulci şi o rochie cu cuvinte pe ea 
 
I. Pregătirea pentru piaţă 

A. Ti-Fam îşi strânge rogojina şi aşterne în coşuri frunze de 
bananier (1) 

B. Ti-Fam vorbeşte cu  Marie (2) 

II.    Plecarea la piaţă 

A. D-na Orestil şi Ti-Fam duc coşurile pe cap; d-l Orestil intră în 
templul său (3) 

B. D-na Orestil vinde cartofi dulci cu 35 de cenţi (4) 

C. Ti-Fam vinde cu 40 de cenţi unui cumpărător amabil (5)  

D. D-na Orestil îi cumpără lui Ti-Fam o rochie cu cuvinte pe ea (6) 

E.    D-na Orestil şi Ti-Fam aud despre Dumnezeul lui Victor (7)   

III.   Întoarcerea acasă 

A.  D-na Orestil spune că Dumnezeul lui Victor este mai puternic 
decât vrăjitoriile 

B.  D-l Orestil foloseşte rochia lui Ti-Fam pentru a face o vrajă 
menită să atragă blestemul asupra lui Victor (8) 

 

Planşa 1 

Soarele se înălţa încet deasupra munţilor din Haiti, în timp ce 
Ti-Fam, pe jumătate adormită, îşi rula patul ei – rogojina subţire 
făcută din frunze de bananier. Ea a scos apoi rogojina afară la 
soare şi a sprijinit-o de peretele casei lor, care avea două camere 
făcute din lut. 

„Ti-Fam“, a strigat-o mama ei, „trebuie să scoatem şi restul de 
cartofi dulci, pentru a-i duce mâine la piaţă. Du-te şi taie frunze de 
bananier, şi aşterne-le în coşuri.“ 

Ti-Fam şi-a amintit imediat promisiunea mamei: dacă aveau 
să câştige destui bani din vânzarea cartofilor dulci, mama îi va 
cumpăra o rochie nouă. Ti-Fam a luat cuţitul ei cel mare, şi a 
alergat spre  bananieri. 

 

Planşa 2 

„Ti-Fam!“, o strigă cineva cu glas tare. O fată cam de vârsta 
ei veni spre ea. 

„Oh, Marie, ghici ce-o să primesc! O rochie nouă, cu cuvinte 
pe ea!“ 

Marie s-a aplecat spre ea. „Cuvinte? Tu nu vei putea să le 
citeşti, Ti-Fam! Eu voi învăţa să citesc.“ 

„Oh, Marie, adevărat? Mă vei învăţa şi pe mine?“ 

„Da, în fiecare zi“, a spus Marie. „Dar şi noi vom primi ceva 
nou.“ 

„Lasă-mă să ghicesc – un nou talisman vrăjit de la tatăl meu!“ 
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Marie a dat dezaprobator din cap. „Noi nu vom mai cumpăra 
talismane vrăjite de la tatăl tău.“ 

Ti-Fam a rămas cu gura căscată. Ea a apucat talismanul ei – 
un usturoi vrăjit – care-i atârna în jurul gâtului. „N-o să mai 
cumpăraţi talismane vrăjite?“, a bolborosit ea. „Poate vă va arde 
casa! Poate vă veţi îmbolnăvi! Marie, nu ţi-e frică?“ 

„Nu!“ Marie şi-a îndreptat spatele. „Noi suntem creştini acum. 
Noi ne încredem în Domnul Isus, că El ne va purta de grijă, aşa 
cum a spus Victor.“ 

„Nu-l crede! Victor spune minciuni!“ 

„Nu, Victor spune adevărul! Misionarii, d-l şi d-na Turnbull,      
l-au învăţat pe Victor adevărul din Cartea lui Dumnezeu, Biblia“, a 
spus Marie liniştită. „După ce terminăm treburile în piaţă, vom 
cumpăra o Biblie de la misionari.“ 

„Nu, nu te duce la casa misionarilor! Dacă ţi se va întâmpla 
ceva rău, vei avea nevoie de vrăjitoriile tatălui meu, şi el nu va 
veni, dacă faci asta!“ 

 Marie a dat din cap: „Isus este mai puternic decât vrăjitoriile 
tatălui tău.“  

Ti-Fam a alergat spre mama ei, care şedea obosită lângă 
coşurile cu cartofi dulci, proaspăt scoşi din pământ. „Mamă! 
Mamă! Familia lui Marie nu va mai cumpăra niciodată talismane 
vrăjite! Ei sunt creştini!“ 

 

Planşa 3 

A doua zi dimineaţa devreme, Ti-Fam şi-a pus coşul plin pe 
cap şi l-a echilibrat ca să nu cadă.    

„Hai, hai! Trebuie să ajungem la piaţă“, o zori mama ei,  
ridicându-şi propriul coş. 

Dar de ce să ne grăbim, se gândea Ti-Fam, în timp ce îl 
urmărea pe tatăl ei, care se ducea la templul dumnezeilor lui. El 
arăta groaznic de sălbatic, îmbrăcat în cămaşa roşie şi basmaua 
înfăşurată în jurul capului. A trecut-o un fior. Ce vrăjitorie va mai 
face astăzi? Poate va face ca spiritele rele să aducă vreo 
nenorocire peste familia lui Marie, pentru că a devenit creştină?  

„Hai mai repede“, spuse d-na Orestil, împingând-o pe Ti-Fam 
înaintea ei.  

 

Planşa 4 

Au început să urce muntele abrupt pe potecă, lăsând în urmă 
valea în care locuiau ele. Când au ajuns în punctul cel mai înalt, 
Ti-Fam a privit înapoi. Cea mai îndepărtată casă era a lui Marie. 
Oare vor arde spiritele casa lor? Îngrozită, Ti-Fam alergă pentru a 
o ajunge din urmă pe mama ei, apoi se uită la ea surprinsă.  

„Mamă, opreşte-te! Ţi-ai pierdut talismanul!“ 

„Nu, a spus mama ei. S-a rupt aţa azi dimineaţă, şi l-am dat 
jos. Nu se va întâmpla nimic.“ 
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„Oh, ba da!“, a suspinat Ti-Fam. Ea şi-a pus degetele în jurul 
talismanului ei, ţinându-l strâns mult timp.  

Când au ajuns la piaţă, Ti-Fam şi mama ei s-au oprit în faţa 
unui om voinic gras, care cumpăra şi vindea cartofi dulci. D-na 
Orestil şi-a pus coşul în faţa lui. Apoi a luat coşul de pe capul lui 
Ti-Fam, şi l-a pus jos lângă celălalt. 

Omul dădu la o parte frunzele de bananier de pe coşul mai 
mare, şi se uită cu atenţie la cartofii dulci. Dintr-odată, el i-a 
răsturnat pe pământ.  

„Aha! Aţi crezut că puteţi să mă înşelaţi?“, rânji el. „Uite, 
viermi, sunt plini de viermi! Vă dau pentru toţi numai 35 de cenţi.“ 

Mama lui Ti-Fam întinse mâinile şi luă banii, apoi ridică coşul 
fetiţei, care era încă plin. 

„Ia tu coşul gol, micuţo.“ 

Apoi d-na Orestil o conduse pe Ti-Fam într-un loc mai liber şi 
puse coşul jos. „Stai aici; eu mă duc să cumpăr fasole şi zahăr. 
Apoi vom vedea ce vom face cu restul banilor. 

 

Planşa 5 

Ti-Fam s-a aşezat jos lângă coşuri. 

„Cartofii tăi sunt de vânzare?“ a întrebat un glas puternic. 

„Da, da.“ Ti-Fam se uită în sus la omul zâmbitor. „Un … un 
dolar şi douăzeci şi cinci de cenţi“, s-a bâlbâit ea. 

„Asta-i prea mult“, a râs el forţat, „dar am nevoie de ei astăzi 
pentru bunica Holdeman, aşa că am să-ţi dau pe ei 35 de cenţi.“ 

Ti-Fam s-a ridicat. „Eu nu cunosc nicio bunică Holdeman, dar 
eu am muncit din greu şi i-am cărat drum lung. Costă 40 de cenţi.“ 

„Bine“, a râs el din nou, „uite aici 40 de cenţi“. 

Ti-Fam s-a uitat la banii din mâna ei. Erau suficienţi pentru o 
rochie, una cu cuvinte pe ea? A strâns banii în mână şi a chicotit.  

Atunci Ti-Fam a văzut-o pe mama ei apropiindu-se. „Mamă, 
uite!“ Ti-Fam şi-a deschis mâna. „Vezi? 40 de cenţi!“  

„Bine! Poate acum îţi voi cumpăra rochia cea nouă!“ 

Ti-Fam a tras-o pe mama ei în locul unde erau atârnate 
rochile. Ea a arătat spre una, care avea cuvinte englezeşti, scrise 
răsturnat. 

 

Planşa 6 

„Costă 75 de cenţi“, spuse bătrânul plin de riduri. 

„Eu nu am 75 de cenţi“, a spus d-na Orestil. „Îţi voi da pe ea 
20 de cenţi.“ 

„Ei bine“, a ridicat omul din umerii lui înguşti, 50 de cenţi şi 
niciun bănuţ mai puţin!“  

„Dă-mi-o cu 30 de cenţi, şi o voi cumpăra. Uită-te câtă nevoie 
are fetiţa mea de o rochie nouă!“ 
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„Niciodată!“ Omul a pus-o înapoi în cuier. 

Ochii lui Ti-Fam s-au umplut de lacrimi, şi ea a început să 
răscolească praful cu degetul cel mare de la picior. „Uite ce ai 
făcut, i-ai rupt inima!“ D-na Orestil era supărată acum. A luat cei 
patruzeci de cenţi de la Ti-Fam şi i-a pus pe taraba vânzătorului: 
„Ia toţi banii pe care-i avem.“ 

Omul a pus cei 40 de cenţi în buzunarul lui. Ti-Fam a pus jos 
coşul şi şi-a luat rochia în braţele ei subţiri, strângând-o la piept. 

Chiar atunci a auzit o voce blândă în spatele ei. Era Marie! 

„Vino, Victor a venit aici să spună o povestire!“ 

Victor! Ti-Fam s-a cutremurat. Nu! Marie a înaintat spre un 
grup mare de copii.  

Ti-Fam a văzut în faţa lor un om înalt, cu o carte neagră sub 
braţ.  

„Mamă“, gâfâi ea. „Este omul care a cumpărat cartofii dulci de 
la mine! Este Victor!“ 

 

Planşa 7 

Victor a început să vorbească cu o voce puternică şi clară.   
Ti-Fam şi-a pus rochia în coş, şi şi-a acoperit urechile cu 
mânuţele ei mici, slabe. 

„Eu nu-l voi asculta, mamă.“ 

D-na Orestil a aprobat din cap, dar nu şi-a acoperit urechile. 

„Dar mă voi uita la el“, a spus Ti-Fam grijulie. „Îmi place puţin 
de el, pentru că mi-a cumpărat cartofii dulci.“ 

„Cu mulţi ani în urmă“, a auzit nedesluşit Ti-Fam cuvintele, 
„un împărat rău şi poporul lui se închinau unui dumnezeu fals, 
numit Baal. Un proroc numit Ilie se închina Dumnezeului 
adevărat. Ilie a spus că el vrea să arate poporului care este 
Dumnezeul adevărat. 

Ti-Fam a urmărit cum Victor punea pozele pe o tablă mare. 
Ea se întreba ce le făcea să se lipească. Avea şi Victor vrăjitoriile 
lui? Ea şi-a desfăcut degetele, ca să audă mai bine.  

„Oamenii care-i slujeau lui Baal au tăiat un bou şi l-au aşezat 
pe altarul lor. Erau 450 de astfel de proroci. Ei erau un fel de 
vrăjitori!“ a spus Victor. „Ei au strigat toată ziua la dumnezeul lor 
să trimită foc. Au strigat şi au jucat în jurul altarului, şi şi-au făcut 
chiar şi tăieturi cu cuţitele! Dar nu s-a întâmplat nimic.“ 

„Minciuni“, a şoptit Ti-Fam. 

„Apoi Ilie a tăiat un bou şi l-a aşezat pe celălalt altar. A pus 
nişte oameni să sape un şanţ în jurul altarului, şi a turnat patru 
găleţi cu apă peste jertfă – ei au făcut aceasta de trei ori. Totul s-a 
îmbibat cu apă, chiar şi lemnele pentru foc! Apoi Ilie s-a rugat. I-a 
cerut lui Dumnezeu să dovedească că El este Dumnezeu. 
Deodată a căzut foc din cer şi a ars jertfa, lemnele şi pietrele – a 
uscat chiar şi apa care era în şanţ! Toţi au ştiut că Dumnezeul 
căruia Îi slujea Ilie este Dumnezeul viu şi adevărat. El este Cel 
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căruia şi eu Îi slujesc“, a spus Victor. „El este plin de putere, şi vă 
iubeşte pe fiecare dintre voi.“ 

„Minciuni, minciuni, minciuni!“, a spus Ti-Fam, şi a apucat cu 
teamă talismanul vrăjit. Ti-Fam a văzut că mama ei l-a ascultat cu 
atenţie pe Victor. 

„Poate este cineva astăzi aici, care vrea să se întoarcă de la 
slujirea dumnezeilor falşi şi să primească pe singurul Dumnezeu 
adevărat, Domnul Isus Hristos, în inima şi în viaţa sa“, a spus el. 
„Dacă doriţi aceasta, veniţi să vorbiţi cu mine.“  

D-na Orestil a făcut un pas înainte. 

„Mamă!“, a ţipat Ti-Fam cu teamă. 

D-na Orestil s-a întors şi a plecat încet spre casă. „Eu cred că 
Victor acesta are dreptate“, spuse ea. 

De îndată ce au ajuns acasă, Ti-Fam a auzit-o pe mama ei 
spunându-i tatălui ei: „Cred că Dumnezeul lui Victor este mai 
puternic decât dumnezeii cu ajutorul cărora faci tu vrăji.“ 

„Destul!“ a strigat d-l Orestil. „ÎI voi aranja eu pe acest Victor! 
El a întors vecinii împotriva mea, şi acum văd că te întoarce şi pe 
tine!“ 

 

Planşa 8 

Îmi trebuie ceva foarte special, ca să fac o vrajă împotriva 
acestui Victor, s-a gândit d-l Orestil. A întins dintr-odată mâna în 
coşul lui Ti-Fam. „Voi folosi aceasta“, a spus el trăgând afară 
rochia cea nouă. 

„Tată, rochia mea cea nouă!“, a gemut Ti-Fam. În timp ce 
tatăl ei intra în templul lui pentru vrăjitorii, pe Ti-Fam a trecut-o un 
fior. Înspăimântată, ea stătu nemişcată, aşteptând.  

Când vrăjitorul ieşi din templu, avea în mână o păpuşă de 
cârpă, făcută din rochia lui Ti-Fam. „Vezi, această păpuşă vrăjită 
este Victor, şi în inima lui sunt înfipte ace. Aceste două cuie vor 
fixa vraja şi o vor face să se împlinească. Iar acest fir negru este o 
ameninţare, şi Victor va muri!“ 

Ti-Fam stătea nemişcată, abia îndrăznind să respire. Nu îl 
văzuse niciodată înainte pe tatăl ei aruncând un blestem de 
moarte asupra cuiva.  

 

Întrebări de recapitulare 

1. In ce ţară trăia Ti-Fam? (Haiti) 

2. De ce făcea tatăl lui Ti-Fam farmece? (El era vrăjitor.) 

3. De ce voia familia lui Marie să cumpere o Biblie? (Ei erau 
creştini acum.) 

4. Cum s-a simţit d-l Orestil când a auzit că d-na Orestil şi Ti-Fam 
l-au ascultat pe Victor? (S-a mâniat şi a făcut o vrajă prin care 
Victor să moară.) 

5. Ce lucru special a folosit d-l Orestil pentru a confecţiona 
păpuşa vrăjită? (rochia nouă a lui Ti-Fam) 
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CAPITOLUL 2 

Vânt îngrozitor şi ploaie torenţială 

 

I. De la piaţă, la misiune 

A. Vine furtuna. D-na Orestil cade, şi merge la misiune, în ciuda 
împotrivirii lui Ti-Fam (9) 

B. Victor merge să caute ajutor (10) 

C. Bunica Holdeman bandajează piciorul d-nei Orestil, îi citeşte 
din Biblie şi insistă să rămână peste noapte (11) 

II.    Întoarcerea acasă 

A. D-na Orestil şi Ti-Fam trec râul umflat (12) 

B. D-l Orestil este mânios (13) 

C. D-na Orestil spune că farmecele nu au ajutat-o niciodată (14) 

D. Victor vine să-i avertizeze. D-na Orestil se încrede în singurul 
Dumnezeu adevărat (15) 

E. D-l Orestil îi porunceşte lui Victor să plece, şi jură că îl va 
omorî (16) 

 

Planşa 9 

Săptămâna următoare, când Ti-Fam şi mama ei s-au dus din 
nou la piaţă, atmosfera era foarte liniştită. Însă deodată a început 
să bată vântul şi să se facă vârtejuri de praf. 

„Începe să plouă, mamă.“ 

„Nu-i nimic“, a spus d-na Orestil, „va linişti praful. Hai să 
mergem acasă!“ 

„Dar, mamă, nu l-am văzut pe Victor. Crezi că a … murit?“ 

„Nu“, a dat ea din cap. „El nu se teme de vrăjitorii.“ 

„Mamă, nu ţi-e frică atunci când nu-ţi porţi talismanul vrăjit?“ 
Ti-Fam ştia că mama ei nu l-a mai purtat de mai mult de o 
săptămână. 

În timp ce urcau pe cărarea şerpuitoare, d-na Orestil tăcea. 
Dintr-odată Ti-Fam a alunecat. Întorcându-se s-o prindă, d-na 
Orestil şi-a lovit piciorul de o piatră ascuţită, rupându-şi pantoful  
şi tăindu-se la deget. Ea gemu de durere şi se prăbuşi lângă 
cărare.  

Ti-Fam o cuprinse în braţe pe mama ei. „Mamă, dragă 
mamă“, şopti ea.  „Ar fi trebuit să-ţi dau ţie talismanul meu!“ 

„Şi aşa alunecam, draga mea. Suntem aproape de casa 
misionarilor?“ 

„Oh, mamă! Nu putem merge acolo! Spiritele vor fi foarte 
supărate, şi tata nu va fi de acord cu asta.“ 

„Trebuie să mergem!“, a spus hotărâtă d-na Orestil. „Vântul şi 
ploaia bat din ce în ce mai tare. Trebuie să rămânem acolo peste 
noapte.“ 
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„Mamă, te rog, nu face asta!“, insistă Ti-Fam. Dar mama ei a 
pornit către misiune, şi Ti-Fam a urmat-o, ţinând strâns în mână 
talismanul ei. 

 

Planşa 10 

În timp ce tunetele bubuiau şi ploua cu găleata, d-na Orestil 
bătea la uşa celei mai apropiate clădiri. Un om a deschis uşa. Era 
Victor! „Intraţi, intraţi“, le-a spus el cu voioşie în glas. 

D-na Orestil a intrat înăuntru şi s-a aşezat pe un scăunel 
lângă sobă. Ti-Fam stătea lipită de mama ei. Cu greu putea crede 
că Victor era în viaţă! Şi nici măcar nu arăta că este bolnav.  

El s-a întors spre Ti-Fam. „Nu eşti tu fetiţa care mi-a vândut 
săptămâna trecută cartofi dulci?“ 

„Da, şi mama mi-a cumpărat o rochie nouă, şi  …“. Ti-Fam nu 
îndrăzni să spună tot ce s-a întâmplat după aceea.  

D-na Orestil a continuat: „Am auzit povestirea ta. Mi-a plăcut 
ce spuneai despre Dumnezeul tău. Dar când i-am spus soţului 
meu, vrăjitorul Orestil, el a aruncat un blestem de moarte asupra 
ta.“ 

„Vei muri“, a spus Ti-Fam tremurând, „şi noi nu ar trebui să 
fim aici, dar mama s-a rănit la degetul de la picior.“ 

„Ia să văd!“ Şi Victor îngenunche şi se uită la degetul rănit. Se 
ridică şi se îndreptă repede spre uşă. „O voi aduce pe bunica 
Holdeman. Ea va trata piciorul mamei tale.“ 

Victor îşi trase pardesiul pe el şi alergă afară în ploaia 
torenţială. 

După plecarea lui, Ti-Fam se uită prin cameră; ea văzu ceva 
foarte familiar – era tabla mare pe care Victor pusese imagini în 
piaţă. Apoi văzu pe un raft o carte neagră, deschisă. Ea puse 
mâna pe talismanul ei – usturoiul legat cu aţă – şi îşi întoarse 
privirile. 

 

Planşa 11 

Uşa se deschise şi Victor intră însoţit de o femeie cu o faţă 
plăcută, zâmbitoare. „Ea este bunica Holdeman, mama d-nei 
Turnbull, şi ea vă va ajuta. Subsolul celeilalte clădiri a fost 
inundat, aşa că merg să dau o mână de ajutor familiei Turnbull.“ 
Uşa se izbi tare, închizându-se după Victor. 

„Fetiţo“, spuse bunica, „în timp ce eu voi îngriji rana de la 
piciorul mamei tale, tu poţi să citeşti cu voce tare din cartea aceea 
de pe raft.“ 

Ti-Fam şi-a strâns degetele în jurul talismanului ei. „Eu … eu, 
nu ştiu să citesc“, a spus ea, „şi mi-e frică de cartea aceea 
neagră.“ 

„Oh, dragă, ea conţine o povestire minunată! Ea spune 
despre un Om care i-a iubit şi i-a ajutat pe oameni. Într-o zi un 
băieţel avea febră mare, şi acest Om i-a vorbit, şi febra l-a părăsit, 
iar băieţelul s-a făcut bine. I-a făcut pe ologi să meargă şi pe orbi 
să vadă.“ 
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„Eu nu cred asta. Tatăl meu este vrăjitor, şi el nu poate să 
facă aşa ceva“, a spus Ti-Fam. 

„Acest om era cu totul altfel“, a răspuns bunica. „El era Însuşi 
Dumnezeu.“ 

„Spune-mi despre El“, spuse d-na Orestil, plecându-se 
înainte. 

Bunica termină de bandajat piciorul, luă cartea şi începu să 
citească. Ti-Fam se duse la fereastră. Ea a auzit numele „Isus“ şi 
şi-a astupat urechile.  

Apoi a auzit-o pe bunica spunând: „Trebuie să staţi aici peste 
noapte. Eu voi pregăti rogojinile.“ 

„Nu!“ Ti-Fam alergă către uşă şi încercă să iasă afară, dar 
vântul o împinse cu putere înapoi.  

„Trebuie să rămânem“, spuse mama ei. Vom pleca dimineaţă 
devreme.“ 

Toată noaptea Ti-Fam se zvârcoli şi se întoarse în pat. De 
două ori se ridică drept în picioare, la bubuitul tunetelor.  

Cuvintele mamei o trezi, şi ea văzu lumina cenuşie a zorilor. 
„Grăbeşte-te, Ti-Fam, ploaia nu s-a oprit. Dacă nu plecăm repede, 
râul se va umfla, şi nu-l vom mai putea trece multe zile.“  

S-au furişat în linişte afară. Pe drum au luptat cu toată 
puterea împotriva vântului puternic şi a ploii.  

„Oh, mamă“, se văită Ti-Fam, „spiritele sunt foarte supărate 
pe noi! Trebuie să-i cerem lui tata să oprească această furtună!“ 

 

Planşa 12 

Ti-Fam şi mama ei auziră vuietul râului cu mult înainte de a 
ajunge la el. Se opriră pe marginea noroioasă a râului.  

„Dacă mergem repede, cred că-l vom putea trece“. D-na 
Orestil intră în râu, în timp ce Ti-Fam se agăţa cu disperare de 
mâna ei. Când au ajuns în partea cealaltă, vântul bătea şi mai 
puternic.  

„Oh, mamă, ţi-ai pierdut bandajul.“ Mama ei nu-i răspunse, ci 
merse şchiopătând, cât putu de repede. Când d-l Orestil le văzu 
venind, le deschise uşa şi le ajută să intre înăuntru.  

 

Planşa 13 

„Dragă tată, te rog, opreşte furtuna,“ a plâns Ti-Fam. 
„Niciodată nu voi mai merge la misiune!“ 

Ochii d-lui Orestil au scânteiat: „Misiune! Aţi mers la 
misiune?“ Şi-a lovit pieptul şi a strigat: „Eu sunt Orestil, vrăjitorul. 
Voi amândouă aţi supărat spiritele prea mult. Şi nimic nu le mai 
poate potoli acum.“ 

Ti-Fam a privit în jos, la talismanul ei. Oare nu putea acesta  
s-o ajute deloc? 

„Tată“, rosti Ti-Fam neliniştită, „nu te-ai uitat la piciorul 
mamei. Oh, uite ce umflat este!“  
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Planşa 14 

D-l Orestil se uită în jos la soţia lui. Mânia i-a dispărut. „Draga 
mea, cum să te ajut? N-ai mai purtat talismanul vrăjit.“ 

„Cred că îmi dau seama că nu ajută la nimic“, spuse încet     
d-na Orestil. 

Toţi tăceau. 

Vântul vuia în jurul colibei şi continua să plouă torenţial. Orele  
se scurgeau greu. 

A treia zi, cineva bătu la uşă. 
 

Planşa 15 

Era Victor! 

„De ce ai venit?“, a mormăit d-l Orestil. 

„Te rog să mă asculţi“, a spus Victor. „Ploaia a dezlipit 
stâncile de pe munte. Va fi o alunecare de teren. Trebuie să 
plecaţi.“ 

„Prostule“, a mârâit d-l Orestil. „Spiritele ne vor proteja!“ 

„D-le Orestil, spiritele nu pot să te ajute. Dumnezeu este 
Singurul care poate. El ne iubeşte. Indiferent de ceea ce se 
întâmplă, eu ştiu că ne iubeşte. Şi tu poţi să cunoşti dragostea 
Lui.“ 

„Dă-i voie să ne spună cum“, îndrăzni d-na Orestil. „La urma 
urmei, el a venit pe furtună ca să ne avertizeze.“ 

„Bine“, acceptă d-l Orestil obosit, dar îşi ascunse faţa în 
mâini. 

„Singurul Dumnezeu adevărat“, zise Victor, „este mai mare 
decât toate spiritele; El a făcut toate lucrurile şi este un 
Dumnezeu al dragostei.“ 

„Dragoste“, repetă d-na Orestil, ca şi cum acest cuvânt i-ar fi 
încălzit inima.  

„Da“, aprobă Victor. „Dumnezeu vă iubeşte. El nu vrea să vă 
temeţi de spiritele rele, ci vrea să vă temeţi de păcat.“ 

„Păcat“, a mormăit d-l Orestil. „Cine eşti tu ca să-mi vorbeşti 
mie despre păcat?“ 

„Şi eu am păcătuit,“ a spus Victor. Cuvântul lui Dumnezeu 
spune: „Toţi au păcătuit“ (Romani 3:23), dar Dumnezeu Fiul, 
Domnul Isus, a murit pe cruce pentru toate păcatele noastre. 
Când Îl primeşti pe El ca Mântuitor al tău, El te iartă. Nimeni nu 
trebuie să trăiască în frică, încercând să mulţumească spiritele, ca 
ele să nu-i facă rău.“ 

„Dar ce zici despre vrăjitorii?“, întrebă d-na Orestil. „Văd că 
cei care cred ca tine, nu poartă obiecte vrăjite.“ 

„Aşa este. Biblia spune: ,În ziua aceea, omul se va uita spre 
Făcătorul său … nu se va mai uita spre … lucrarea mâinilor 
lui‘“ (Isaia 17:7,8).  
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„Eu mă voi uita la Dumnezeul tău acum“, a anunţat 
bucuroasă d-na Orestil. 

„Şi eu îţi spun să ieşi de aici!“, strigă d-l Orestil către Victor. 
„Tu vorbeşti împotriva mea, împotriva vrăjitoriilor pe care le-am 
făcut toată viaţa, ca spiritele să nu ne facă rău. Ieşi afară de aici!“ 

Victor îşi plecă capul. „Este casa ta, d-le Orestil. Eu îţi respect 
dorinţele. D-nă Orestil, Dumnezeu va fi lângă tine prin orice vei 
trece. Încrede-te în El.“ 

De îndată ce se închise uşa, d-l Orestil se întoarse spre soţia 
lui: „Cum poţi să crezi aceste minciuni?“ 

„Eu simt în inima mea că el spune adevărul. Am pace aici,“ 
spuse ea, punând mâna pe inimă. 

„Victor ne-a adus destule necazuri“, spuse d-l Orestil 
ridicându-se în picioare. „Voi face o vrăjitorie specială, care va 
avea efect sigur asupra lui.“ 

 

Planşa 16 

„Ce ai de gând să faci, tată?“ întrebă Ti-Fam.  

El îşi luase cuţitul cel mare. 

„Nu!“. D-na Orestil încercă să se ridice.  

„Nimeni nu mă poate opri acum!“ 

„Singurul Dumnezeu adevărat poate“, spuse ea.  

D-l Orestil s-a uitat la ea, fiind alb la faţă de supărare. Apoi    
s-a întors iute, şi a ieşit repede afară în vântul şuierător şi ploaia 
torenţială. 

„Victor face rău că vorbeşte împotriva lui tata şi a spiritelor“, 
spuse Ti-Fam printre suspine. „Dar nu vreau ca tata să-l omoare!“ 

 

Întrebări de recapitulare 

1. De ce d-na Orestil şi Ti-Fam s-au oprit la casa misionarilor în  
drumul lor spre casă? (D-na Orestil s-a rănit la picior, vântul şi 
ploaia băteau cu putere.) 

2. De ce a fost Ti-Fam surprinsă, când Victor le-a deschis uşa? 
(Ea crezuse că el era mort, pentru că tatăl ei aruncase un 
blestem de moarte asupra lui.) 

3. Ce i-a spus bunica (mama d-nei Turnbull) lui Ti-Fam să facă? 
(Să citească din Biblie.) 

4. De ce nu mai voia d-na Orestil să poarte talismanul? (A spus 
că niciodată nu i-a fost de vreun folos.) 

5. Când Victor i-a avertizat de furtuna apropiată, cine a spus el 
că îi poate ajuta? (Singurul Dumnezeu adevărat) 
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CAPITOLUL 3 

Stânci căzute şi salvarea venită de sus 

 
I. D-l Orestil îl urmăreşte pe Victor  

A. D-l Orestil se răneşte la picior (17) 

B. Victor se întoarce să îl ajute (18) 

II.     Muntele se prăbuşeşte 

A. D-na Orestil moare (19) 

B. Ti-Fam este rănită. Victor se roagă ca misionarii să vină în ajutor 
(20) 

III.   Soseşte ajutorul 

A. Familia Turnbull ajunge la faţa locului (21) 

B. D-na Turnbull bandajează tăieturile lui Ti-Fam (22) 

C. Un avion încearcă să aterizeze, dar nu reuşeşte; trei zile mai 
târziu ajunge un elicopter  

D. Rosa oferă adăpost 

E. D-l Orestil o lasă pe Ti-Fam să meargă la casa misionarilor (23) 

F. D-l Orestil o avertizează pe Ti-Fam să nu asculte ceea ce spun 
misionarii (24) 

 

Planşa 17 

D-l Orestil mergea grăbit pe cărare. A strâns în mână mai 
tare cuţitul cel mare, în timp ce cu cealaltă mână îşi apăra ochii de 
ploaie, urmărindu-l pe Victor. Victor este un bun căţărător, dar eu 
sunt şi mai bun, se gândea d-l Orestil. Ar trebui să-l prind lângă 
stâncile cele mari. Toţi vor crede că a murit datorită furtunii. 

Mergând aplecat, pentru a se feri de vânt, el şi-a apucat cu 
mâna lănţişorul vrăjit, care-i atârna la gât, având încrederea că îi 
va aduce noroc. 

La lumina unui fulger, d-l Orestil văzu că Victor se îndrepta 
direct spre marginea stâncii celei mari. 

Bine, s-a gândit d-l Orestil. Va cădea dincolo de stâncă şi nu-l 
va mai găsi nimeni niciodată! 

Dintr-odată piciorul drept al d-lui Orestil alunecă într-o groapă 
adâncă. El gemu de durere, în timp ce celălalt picior se răsuci sub 
el. Spiritele erau supărate. Ele nu voiau să-l ajute. D-l Orestil a 
început să strige din răsputeri. Tunetul a bubuit tare, apoi s-a 
potolit. Vrăjitorul striga fără încetare. 

În cele din urmă a auzit un răspuns. El a strigat din nou, şi 
Victor a venit repede.  

„Ajută-mă“, a gemut d-l Orestil de durere. Eu … eu am decis 
să merg la casa lui Marie, deoarece apa ne intra în casă repede,“ 
a minţit d-l Orestil. „Mergând acolo după ajutor, piciorul mi-a 
alunecat în groapa aceasta şi mi s-a răsucit. Ajută-mă doar până 
la coliba aceea nouă de lângă stâncile mari.“ 
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Planşa 18 

Victor puse braţul stâng al d-lui Orestil peste umărul său, şi 
încet şi cu grijă îl ridică în picioare. „Eu fac aceasta în numele 
Domnului Isus Hristos,“ spuse el. 

Ridicându-l şi trăgându-l pe vrăjitor după el, Victor reuşi să-l 
ducă la noua colibă, unde era ferit de vânt şi de ploaie. 

„D-le Orestil, este adevărat ce ţi-am spus despre căderea 
stâncilor“, i se adresă Victor. „Este mare pericol în vale. Vârful 
muntelui se poate prăbuşi în orice moment. Casa ta va fi 
acoperită de noroi şi stânci. Aproape toţi au crezut avertizarea 
mea şi au plecat în locuri unde sunt în siguranţă, dar d-na Orestil 
şi Ti-Fam nu sunt în siguranţă acolo. Lasă-mă să merg să le aduc 
aici.“ 

„Nu, muntele nu poate să cadă peste casa lui Orestil. Eu am 
mulţumit spiritele rele. Ele îşi manifestă supărarea acum prin 
această furtună, fiindcă soţia mea le-a întors spatele, dar ele nu 
vor permite ca muntele s-o omoare.“ 

În aceeaşi clipă ei auziră un hurducăit puternic, însă nu ca cel 
de tunet, ci unul crescând. El crescu tot mai tare. Se rostogolea 
muntele! 

D-l Orestil ţipă. „Soţia mea, micuţa mea Ti-Fam! Trebuie să 
mergem. Ajută-mă!“ 

Se auzea într-una zgomotul stâncilor căzând, trosnind şi 
rostogolindu-se către poalele muntelui. 

După mult, mult timp, zgomotul groaznic încetă. Stâncile şi 
noroiul umpluseră cea mai mare parte a văii.  

„Să ne grăbim!“, spuse Victor. „Casa ta a fost pe marginea 
văii. Poate d-na Orestil şi Ti-Fam sunt încă în viaţă.“ 

D-l Orestil gemea de durere, în timp ce se sprijinea de Victor 
şi încerca să meargă repede. 

 

Planşa 19 

La marginea marii grămezi de stânci şi noroi, d-l Orestil căzu 
îndurerat în genunchi şi începu să sape.  

Deodată văzu ceva, care-l făcu să încremenească. „Soţia 
mea a murit!“, spuse el şocat. „Spiritele nu au protejat-o.“ 

 

Planşa 20 

Ti-Fam încerca să respire, în timp ce nisipul şi pietrişul îi 
cădeau în gură. Încerca cu sălbăticie să-şi ridice braţele şi să 
lovească cu picioarele. Parcă o ţineau în loc tone de pământ. Ea 
împinse, şi iar împinse, până când reuşi să scoată o mână afară. 
Atunci auzi vocea tatălui ei:  

„Ti-Fam trăieşte! Repede, ajută-mă să îndepărtez noroiul!“ 

„Tăticule, oh, tăticule, sunt lovită peste tot.“ 

„Ştiu, copila mea, dar nu te mişca.“ 

„Vreau la mama. Unde este?“ 
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De pe buzele acestui om puternic se auzi un plâns cu 
suspine. „Mama este moartă. Tu şi sora ta, Rosa, sunteţi tot ce mi
-a mai rămas.“  

Se părea că Ti-Fam nu înţelege cuvintele. Mama moartă? Pe 
când degetele ei bâjbâiau după usturoiul de la gât, l-a văzut pe 
Victor. De ce era el aici? Tatăl ei luase cuţitul cel mare, ca să-l 
omoare pe Victor, dar iată că el era aici, stătea drept şi viu.  

Ea îl auzi pe Victor spunând: „Este rănită rău şi are febră. Mă 
rog ca adevăratul Dumnezeu să-i aducă pe misionari s-o ajute.“ 

„Tu glumeşti“, mormăi d-l Orestil printre dinţi. „Munţii noştri 
sunt abrupţi, şi misionarii sunt plăpânzi şi fără putere.“ 

„Eu voi continua să mă rog“, a spus Victor cu blândeţe. 
„Domnul Dumnezeu aude. Misionarii vor veni.“ 

„Prostule“, a şuierat d-l Orestil. „Potecile nu se mai văd.“ 
 

Planşa 21 

Dintr-odată Victor strigă: „A venit familia Turnbull!  
Dumnezeul nostru minunat i-a ajutat să treacă peste munţi! 
Dumnezeu a răspuns la rugăciune, exact cum i-a răspuns şi lui 
Ilie.“ 

Ti-Fam s-a simţit ridicată cu grijă. Victor o ducea spre 
misionari. 

„Ti-Fam este singura care a supravieţuit alunecării de teren. 
Dar ea este rănită foarte rău“, a explicat Victor familiei Turnbull. 

„Biata copilă“, zise d-na Turnbull. Ti-Fam se uită în sus la faţa 
bună, iubitoare. „Acum trebuie să stăm aici, fiindcă potecile de pe 
munte sunt prea periculoase. Să continuăm să ne rugăm. 
Dumnezeu va trimite ajutor.“ 

 

Planşa 22 

D-na Turnbull i-a dat lui Ti-Fam nişte medicamente. Cu mâini 
grijulii, ea a curăţat noroiul şi i-a pansat tăieturile. Apoi d-na 
Turnbull zdrobi o banană şi o ajută cu răbdare pe Ti-Fam să o 
mănânce. Dumnezeul lui Ilie aude, se gândi Ti-Fam, şi răspunde. 
Este adevărat! 

Deodată d-na Turnbull se opri cu lingura la jumătatea 
drumului spre gura lui Ti-Fam. Ea ascultă. „Se aude ca un avion!“, 
spuse ea.  

„Nu“, răspunse d-l Turnbull. „Se întoarce înapoi. Norii sunt 
prea grei.“  

Atunci Dumnezeul lor nu-i aude întotdeauna, se gândi Ti-Fam. 
El nu este mai bun decât spiritele. Şi căzu într-un somn adânc. Se 
trezi spre ziuă, şi-l văzu pe tatăl ei stând lângă ea. 

„Tăticule!“ 

„Şşşt, copila mea! Am venit să fiu sigur că nu-ţi face nimeni 
nici un rău.“ 

„Tăticule, avionul n-a venit. Dumnezeul misionarilor nu este 
mai bun decât spiritele. Rămâi cu mine.“ 

„Voi rămâne.“ 
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„Tăticule, te iubesc.“ 

Toată ziua aceea şi a doua zi au fost norii întunecaţi şi grei. 
Dar în a treia zi d-l Turnbull a strigat deodată: „Priviţi, un 
elicopter!“ 

Ti-Fam se uită în direcţia spre care arăta el, şi văzu un obiect 
straniu în aer. El ateriză la o mică distanţă de ei, şi din el ieşi un 
tânăr în uniformă. 

Ti-Fam s-a uitat la tatăl ei. Ochii lui arătau la fel de surprinşi, 
ca ai ei. „Tată, s-a întâmplat exact cum au spus misionarii.“ El nu-i 
răspunse. Ti-Fam văzu pilotul intrând înapoi în elicopter, şi în 
curând se întoarse cu nişte cutii mari cu alimente şi medicamente. 

Dar iată că apăru şi Rosa, şi alergă spre ei. „Tată! Ti-Fam!“, 
exclamă ea. „Am crezut că aţi murit. Când am auzit că trăiţi, am 
venit de îndată. Surioară, tu şi tata puteţi veni să staţi în casa 
noastră.“ 

 

Planşa 23 

D-l Orestil s-a bucurat s-o vadă pe Rosa, dar el era încă 
îngrijorat. D-na Turnbull a observat aceasta, şi l-a întrebat: „Ce   s
-a întâmplat?“  

„Ti-Fam a mea“, spuse d-l Orestil. „Nu se mai face bine.“ 

„Ştiu“. D-na Turnbull o privi pe Ti-Fam cu tristeţe. „Noi am 
făcut aici tot ce am putut pentru ea. Ar fi mai bine dacă ar fi dusă 
la casa misionarilor.“ 

„Nu, nu!“, spuse d-l Orestil. 

„Nu“, murmură şi Ti-Fam. „Nu vreau să merg acolo.“ 

„Dar acolo te vei face bine. Şi mama mea, bunica Holdeman, 
este acolo. Ea te va îngriji.“ 

Oh! Ti-Fam se gândi că i-ar place s-o vadă din nou pe 
bunica. Ea se întreba cum o vor duce la casa misionarilor.  

„Ti-Fam poate să meargă cu elicopterul!“, spuse d-l Turnbull 
vrăjitorului.  

„Nu, nu. Ti-Fam nu trebuie să meargă în acel obiect 
zburător,“ zise d-l Orestil. „Va muri acolo“. 

„Dar şi eu şi d-l Turnbull vom merge în el. Şi pilotul zboară cu 
el tot timpul. Este cel mai bun lucru pentru Ti-Fam. Te rog, las-o 
să meargă“, insistă d-na Turnbull. 

D-l Orestil se uită spre fata lui mai mare. Încet, Rosa aprobă 
din cap, spunându-i s-o lase pe Ti-Fam să meargă cu elicopterul.  

 

Planşa 24 

„Bine“, zise d-l Orestil încet, „Ti-Fam trebuie să se facă bine. 
Ea poate merge cu voi.“ Plin de durere, el şchiopătă pe lângă Ti-Fam, 
în timp ce o duceau la elicopter.  

Erau gata să o ridice înăuntru, când ochii lui întunecaţi s-au 
micşorat. El se apropie de ea şi-i şopti: „Micuţo, poţi merge la 
misiune, dar dacă îi asculţi pe misionari, voi pune un blestem 
asupra ta.“ 
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Întrebări de recapitulare 

 

1. Ce l-a oprit pe d-l Orestil să-l mai urmărească pe Victor? (D-l 
Orestil şi-a prins piciorul într-o groapă, răsucindu-şi piciorul.) 

2. De ce a fost surprins şi dezamăgit d-l Orestil după furtună? 
(Spiritele nu îi protejaseră soţia.) 

3. Pentru ce s-a rugat Victor după trecerea furtunii? (Ca să vină 
misionarii în ajutor.) 

4. Cum şi-a dat seama Ti-Fam că Dumnezeul lui Victor asculta 
şi răspundea la rugăciuni? (Familia Turnbull a venit; 
elicopterul a aterizat.) 

5. Ce i-a spus d-l Orestil lui Ti-Fam să nu facă la misiune? (Să 
nu-i asculte pe misionari.) 
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CAPITOLUL 4 

Drumul spre casă şi accidentarea lui  
Pierre 
 
I. La casa misionarilor 

A. Bunica bandajează din nou rănile lui Ti-Fam (25) 

B. Ti-Fam merge la şcoală; încearcă să nu asculte când se citeşte 
din Cartea neagră (26) 

C. O fetiţă o numeşte pe Ti-Fam „Măgarul diavolului“ 

D. Bunica îi explică Evanghelia (27) 

E. Ti-Fam se naşte din nou în familia lui Dumnezeu, şi primeşte 
un Nou Testament (28) 

II. Înapoi acasă 

A. D-l Orestil o aduce acasă pe Ti-Fam (29) 

B. Ti-Fam aduce mâncare şi boabe pentru semănat. D-l Orestil 
pregăteşte un nou talisman pentru ea (30) 

C. Ti-Fam nu recunoaşte că s-a schimbat 

D. Bebeluşul Pierre se arde; Ti-Fam insistă să fie dus la casa 
misionarilor (32) 

E. Ti-Fam îşi mărturiseşte credinţa; d-l Orestil îi distruge Noul 
Testament şi o ameninţă cu blestem 

 

Planşa 25 

Elicopterul ateriză aproape de casa misionarilor. Apoi, Ti-Fam 
şi misionarii au mers către casa lor. De îndată ce au ajuns, bunica 
îi salută călduros pe fiecare, apoi îi spuse lui Ti-Fam: „Dragă Ti-Fam, 
ce mult mă bucur că eşti aici!“ 

Bunica îi pansă din nou cu grijă rănile, vorbindu-i cu o voce 
dulce, alintătoare. „În curând te vei simţi mai bine. Şi am ceva de 
care sigur te vei bucura – o rochie nouă, sclipitoare, foarte 
drăguţă.“ Ti-Fam zâmbi cu gura până la urechi.  

„Şi eu mai ştiu un alt motiv pentru care te vei bucura să fii aici 
cu noi, Ti-Fam. Eu încă îmi amintesc de dorinţa din ochii tăi, când    
ţi-am cerut să citeşti, atunci când am pansat-o pe mama ta la 
picior.“ 

„Oh, doamnă, eu vreau să învăţ, dar mă tem de Cartea aceea 
neagră, de Biblie. Eu nu pot să învăţ să o citesc.“ 

„Domnul Isus nu vrea ca să-ţi fie frică.“  

Să nu-ţi fie frică?, s-a gândit Ti-Fam. Ce minunat trebuie să 
fie aşa! Când se va face bine, va merge la şcoală. Dar niciodată 
nu îşi va lua talismanul de la gât. Niciodată nu va citi din Cartea 
neagră. Niciodată nu va asculta povestiri despre Isus. 

 

Planşa 26 

În fiecare dimineaţă Ti-Fam se îmbrăca în rochia ei nouă, 
sclipitoare. Şi în fiecare dimineaţă îşi ascundea cu grijă talismanul 
sub guler, înainte de a pleca cu ceilalţi copii la şcoală. Acolo ea a 
învăţat să cânte cântece şi să numere. Dar cel mai important 
lucru era că învăţa să citească. 
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În fiecare zi profesorul citea din Cartea aceea neagră, şi în 
fiecare zi Ti-Fam desena cu degetul pe masă, încercând să nu 
asculte ceea ce se citea. 

Într-o zi profesorul a fost bolnav, şi a venit să-i înveţe d-l 
Turnbull. „Astăzi vom învăţa afară“, a spus el. A dus copiii afară şi   
le-a spus povestirea despre Nicodim.  

Ti-Fam a stat departe de ceilalţi copii. Mai întâi a numărat 
norii, apoi crestele munţilor; dar cuvintele începuseră să intre în 
inima ei. Imediat îşi scoase talismanul de sub guler şi-l strânse 
mai întâi cu o mână, apoi cu cealaltă. Cuvintele erau foarte 
ciudate, şi totuşi erau ca o muzică – să fii un copil al luminii – un 
copil al lui Dumnezeu. Dar aceste cuvinte despre „a se naşte din 
nou“ i-au produs confuzie.  

Ea se uită la talismanul ei, şi o fată o observă. Îndată ce d-l 
Turnbull le-a dat drumul, fata alergă pe lângă ea şi-i şopti: 
„Măgarul diavolului! Măgarul diavolului!“ 

Ti-Fam era şocată. Era ea măgarul diavolului pentru că avea 
acel talisman la gât? Ti-Fam nu voia să aparţină diavolului. Ea 
izbucni în lacrimi.  

 

Planşa 27 

Bunica alergă spre ea. „Ce s-a întâmplat, Ti-Fam?“, întrebă 
ea. 

„Oh, bunico, nu vreau să aparţin diavolului, dar eu nu 
înţeleg ,naşterea din nou‘. Ce înseamnă aceasta?“ Ti-Fam 

tremură, gândindu-se ce întrebare rostise. 

„Nici Nicodim nu a înţeles, când Domnul Isus i-a spus că 
trebuie să se nască din nou. Dă-mi voie să încerc să-ţi explic ce 
înseamnă aceasta“, a spus bunica. „În a cui familie te-ai născut 
tu?“ 

„În familia Orestil.“ 

„Atunci, prin naştere, eşti copilul lui Orestil, nu-i aşa?“ 

„Da“, a dat din cap Ti-Fam. 

„Ca să devii copil al lui Dumnezeu, tu trebuie să te naşti în 
familia lui Dumnezeu“, i-a explicat bunica.  

Aproape înainte de a-şi da seama ce face, Ti-Fam întrebă: 
„Cum pot să mă nasc în familia lui Dumnezeu?“ 

„Mai întâi trebuie să crezi că eşti o păcătoasă. Biblia spune: 
,Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu‘“ (Rom. 
3:23). În timp ce Dumnezeu urăşte păcatul tău, El te iubeşte pe 
tine; El te iubeşte atât de mult, că a trimis pe Fiul Său, pe Domnul 
Isus Hristos, să moară pe cruce pentru tine şi să ia pedeapsa 
pentru toate lucrurile rele, pe care le-ai făcut tu. Când Îl primeşti 
pe El ca Mântuitorul tău, nu trebuie să te mai temi de duhurile 
rele.“ 

Ti-Fam ezită. Apoi abia şoptit spuse: „Tata va arunca un 
blestem asupra mea, dacă voi crede în Evanghelie.“ 

„Draga mea“, spuse bunica, „noi ne rugăm ca într-o zi şi tatăl 
tău să-L primească pe Domnul Isus în inima lui. Tu poţi chiar să-i 
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arăţi şi lui Calea. Nu trebuie să te temi de blestemele tatălui tău. 
El a aruncat un blestem şi asupra lui Victor, şi nu i s-a întâmplat 
nimic.“ 

Dumnezeu l-a protejat pe Victor, se gândi Ti-Fam, răsuflând 
uşurată.  

 

Planşa 28 

„Acest Dumnezeu este desigur singurul Dumnezeu adevărat, 
un Dumnezeu puternic, şi care mă iubeşte. Oh, vreau să cred, 
bunico! Eu … eu cred!“ Şi Ti-Fam şi-a rupt talismanul de la gât. 
„Eu Îl primesc pe Domnul Isus ca Mântuitor al meu, chiar acum!“ 

Ti-Fam a respirat adânc şi s-a ridicat drept în picioare. 
„Mulţumesc, bunico“, spuse ea şi începu să alerge. I-a găsit pe d-l 
şi d-na Turnbull. 

„Eu sunt a Bibliei, L-am primit pe Domnul Isus ca Mântuitor al 
meu“, le-a spus ea, abia mai putând respira. 

Când Ti-Fam a putut să citească, a primit o Carte neagră 
mică – Noul Testament – care să fie a ei. Ea s-a decis să nu se 
gândească la ceea ce se va întâmpla, când tatăl ei va afla că ea 
are acestă carte.  

 

Planşa 29 

Într-o zi, el a venit după ea. 

„Sora ta, Rosa, este bolnavă“, spuse d-l Orestil. Soţul ei şi 
copilaşul Pierre sunt şi ei bolnavi. Trebuie să vii să-i ajuţi.“ 

Soarele apunea în spatele munţilor, când au luat-o pe 
cărarea care ducea în jos, spre casa unde locuia Rosa.         Dintr
-odată, d-l Orestil a spus: 

„Uită-te acolo, Ti-Fam! Acela este noul templu pe care l-am 
construit dumnezeilor. Acum spiritele vor fi fericite. Primul lucru pe 
care îl voi face, va fi un talisman nou pentru tine.“ 

„Tăticule“, spuse Ti-Tam, dar vrăjitorul n-a auzit-o. El mergea 
înainte spre noul templu. 

Ti-Fam a rămas uitându-se după el, apoi a văzut-o pe Rosa. 
 

Planşa 30 

„Rosa!“, o strigă Ti-Fam. „Rosa, uite! Am adus ceva de 
mâncare pentru bebeluş, şi nişte boabe de porumb, ca să le 
semănăm.“ 

Rosa oftă adânc. „Bine, dar înainte ca să semeni aceste 
boabe, tata trebuie să pocnească din bici peste parcela de 
pământ. 

„Nu va ajuta la nimic“, spuse Ti-Fam. 

„Nu va ajuta la nimic?“, spuse cu suspiciune Rosa. „Tu i-ai 
ascultat pe misionari! Victor i-a ascultat, şi s-a schimbat. Apoi 
mama i-a ascultat, şi s-a schimbat, şi acum tu!“ 

„Da, Rosa! Tu ştii că am fost foarte bolnavă când m-au dus la 
misiune. Acum vezi? Toate rănile şi juliturile sunt vindecate. Nu 
mă mai doare nimic!“ 
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„Te-ai fi vindecat oricum.“ 

„Nu cred! Şi m-au învăţat şi să citesc!“ Ti-Fam scoase Noul  
Testament. Eu am încercat să nu-i ascult, dar aceste cuvinte au 
intrat în inima mea, care era goală. Ele mi-au umplut inima.“ 

„Ce cuvinte? Ce …?“ 

Dar vocea d-lui Orestil le-a întrerupt: 

„Iată noul tău talisman“, spuse el, întinzând lui Ti-Fam o 
sticluţă mică de tot. 

Ti-Fam ştia că nu-l va purta niciodată. 

El s-a încruntat când a văzut că ea nu spune nimic. „E târziu, 
voi discuta cu tine mâine dimineaţă.“ Ti-Fam se cutremură. 

Dimineaţa, Ti-Fam se trezi la plânsul copilaşului Pierre şi a 
pocniturilor de bici. Ea îl luă pe Pierre în braţe, apoi îl puse pe 
salteaua lui, lângă foc, când îl auzi pe tatăl ei strigând-o: „Ti-Fam, 
pământul este pregătit; adu-mi boabele.“ 

 

Planşa 31 

„Voi semăna eu boabele“, spuse el, luându-le de la ea. „Dar 
mai întâi am să cer spiritelor să oprească răul făcut de misionari.“ 

„Misionarii sunt buni!“ Ti-Fam îşi muşcă buza. 

„Fiica mea, te-ai schimbat?“, tună el. Eşti de-a Evangheliei?  

Inima lui Ti-Fam bătea frenetic. „Nu!“, şopti ea răguşit. 

Vrăjitorul s-a întors şi a plecat şchiopătând spre templu.  

Ochii lui Ti-Fam s-au umplut de lacrimi, care i se prelingeau 
pe obraji. Ea a plâns şi s-a rugat: „Doamne Isuse, mi-e frică, mi-e 
aşa de frică! Te rog, te rog ajută-mă!“ 

Deodată Ti-Fam l-a auzit pe micul Pierre ţipând. Ea alergă 
repede şi ridică copilaşul de pe cărbunii aprinşi. El se rostogolise 
în foc. Cu o mână a vărsat apa din cană pe pământul tare. Apoi 
cu vârfurile degetelor a făcut noroi şi l-a întins uşor pe obrajii şi 
pieptul micuţului. 

Rosa a venit alergând să vadă ce s-a întâmplat. Şchiopătând, 
d-l Orestil a venit cât a putut de repede. Piciorul scrântit în 
noaptea teribilei furtuni nu se vindecase.  

 

Planşa 32 

„Pierre … a căzut în foc“, gemu Rosa.  

D-l Orestil se întoarse spre Ti-Fam. „De ce nu ai avut grijă de 
el?“ 

„Eram în grădină. Nu l-am văzut. Îmi pare rău. Rosa, tăticule, 
lăsaţi-mă să-l duc pe Pierre la misiune. Bunica, mama d-nei 
Turnbull, are medicamente, şi el se va face bine.“ 

„Nu!“ Şi Rosa a luat de la ea copilaşul care plângea. 

„Nu, aceasta nu va ajuta“, a spus d-l Orestil. „Tu spui 
minciuni. Tu te-ai schimbat. Ti-Fam, eşti de-a Evangheliei?“ 
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Ti-Fam rămase tăcută un moment. Apoi stătu dreaptă ca un 
fir nou de iarbă, şi spuse: „Da, tăticule, eu L-am primit pe Domnul 
Isus Hristos ca Mântuitorul meu. El a murit pentru mine. El mă 
iubeşte. El o iubeşte pe Rosa şi pe Pierre. Tăticule, El te iubeşte 
şi pe tine! Această carte spune despre El.“ Ti-Fam şi-a scos Noul 
Testament. 

Ochii vrăjitorului au scânteiat. El i-a smuls cartea din mâini, şi 
a rupt-o în bucăţi, în timp ce sărea şi ţipa. Apoi s-a oprit şi a 
strigat: „Dacă ţii învăţătura Bibliei, şi tu şi copilaşul veţi muri!“ 
Şchiopătând, s-a întors şi s-a dus în grabă spre templul lui. 

 

Întrebări de recapitulare 

1. Care au fost cele trei lucruri pe care a promis Ti-Fam că nu le va 
face la casa misionarilor? (A promis să nu renunţe la talisman, să nu 
citească din Cartea neagră şi să nu asculte povestiri despre Isus). 

2. Ce s-a întâmplat în ziua în care a predat d-l Turnbull? (Ti-Fam şi-a 
ţinut talismanul în mână, a numărat norii şi vârfurile munţilor, pentru a 
nu asculta lecţia, dar cuvintele i-au pătruns în inimă.) 

3. Ce i-a spus bunica lui Ti-Fam că trebuie să facă, pentru a putea fi 
născută din nou? (Să-L primească pe Isus ca Mântuitor.) 

4. De ce a spus bunica, că nu trebuie să se mai teamă Ti-Fam? 
(Dumnezeu l-a păzit pe Victor; El o va păzi şi pe ea.) 

5. Ce a făcut tatăl ei, vrăjitorul când a aflat că ea era „a Evangheliei“?   
(S-a năpustit asupra ei strigând, i-a rupt Noul Testament şi a 
ameninţat-o că ea şi bebeluşul Pierre vor muri.) 
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CAPITOLUL 5 

Chemarea focului şi dorinţa de a fi ajutat 

I.   Ti-Fam se roagă pentru familia ei 

A. Rosa îşi duce bebeluşul la misiune (33) 

B. Ti-Fam este o mărturie pentru tatăl ei (34) 

C. Rosa şi Pierre se întorc; Rosa îşi imploră tatăl să Îl primească 
pe Hristos (35) 

II.      Îngheţul strică cultura de porumb 

A. D-l Orestil şi Ti-Fam caută hrană; creştinii din America îi ajută 

B. D-l Orestil spune că mâncarea este otrăvită (36) 

C. Ti-Fam îi aduce mâncare d-lui Orestil (37) 

III.      Victor predică în fiecare duminică 

A. D-l Orestil aude mărturia lui Victor  

B. Victor îl împiedică pe d-l Orestil să dea foc bisericii (38) 

C. D-l Orestil devine creştin (39) 

D. D-l Orestil îşi arde lucrurile folosite la vrăji, şi drept dovadă, 
dă misionarilor mărgelele sale (40) 

 

Planşa 33 

Câteva zile mai târziu, când Ti-Fam s-a dus după apă, s-a 
uitat la Rosa şi la bebeluşul ei bolnav. Dintr-odată şi-a amintit un 
verset pe care-l învăţase: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; 
bateţi şi vi se va deschide“ (Matei 7:7). „Dragă Doamne Isuse, eu 
îţi cer din nou, te rog ajută-l pe Pierre să se facă bine şi, te rog, 
arată-mi ce să fac.“ 

Ti-Fam a continuat să-i spună Rosei să-l ducă pe Pierre la 
misiune. „Dragă Rosa, eu ştiu că misionarii pot să te ajute. Am 
văzut pe mulţi venind la misiune, chiar şi unii care căzuseră în foc, 
şi toţi au fost ajutaţi.“ 

„Mă voi mai gândi la asta“, spuse Rosa îngândurată. 

În noaptea aceea Ti-Fam se trezi brusc. Auzind un zgomot 
afară, ea merse în vârfurile picioarelor la fereastră şi privi; văzu pe 
cineva umblând încet în umbră. Era Rosa cu micuţul Pierre în 
braţe. Pleca la misiune! 

„Dragă Doamne Isuse“, s-a rugat Ti-Fam, „te rog să-i dai 
putere Rosei să ajungă acolo şi să-i porţi de grijă.“ 

În noaptea aceea Ti-Fam nu dormi deloc. Cum se lumină de 
zi, ieşi în grădină şi văzu colţii verzi de porumb care abia 
răsăriseră. Acum vor avea hrană din belşug. Apoi văzu pe tatăl ei 
venind. 

 

Planşa 34 

„Unde este Rosa?“, întrebă el. 

„A plecat“, răspunse Ti-Fam simplu. 
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„Unde este Pierre?“ 

„Rosa l-a luat cu ea.“ 

„Cred că au plecat la misiune!“ ţipă el. „Rosa va auzi de 
Dumnezeul misionarilor! Îi voi ajunge şi îi voi aduce înapoi.“ 

„Oh, tăticule, El este un Dumnezeu minunat. Domnul Isus a 
umplut inima mea. Nu mă mai tem de spirite şi … nu mă mai tem 
de tine. 

Dumnezeu urăşte păcatul, tăticule, dar El vrea ca noi să fim 
în familia Lui. Aşa că Domnul Isus a venit să moară pentru noi, ca 
noi să nu fim despărţiţi de El pentru totdeauna. Apoi Domnul Isus 
a înviat. Dacă credem că Isus a făcut aceasta, atunci El ne iartă 
de păcate şi facem parte din familia lui Dumnezeu.  

Dragă tăticule, eu te iubesc“, a spus Ti-Fam privind faţa lui. 
„Eu vreau ca tu să-L primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău 
din păcat.“ 

„Ti-Fam“, spuse d-l Orestil rar, „tu ştii că tăticul tău este 
singuratic … şi fricos … şi foarte rău. Dacă ai şti cât de rău sunt, 
nu m-ai iubi.“ 

Mâna vrăjitorului tremura, când a pus-o pe umărul lui Ti-Fam. 
„Eu am nevoie de adevăratul Dumnezeu, dar … nu sunt sigur. 
Trebuie să mai aştept.“ 

După mai multe zile Ti-Fam a văzut-o pe Rosa venind cu 
Pierre. Ea a alergat să-i întâlnească. „Oh, Rosa, Pierre arată aşa 
bine! Ce mai fac d-l şi d-na Turnbull? Ce face bunica?“ 

„Toţi sunt bine, şi mi-au dat ceva pentru tine! I-am spus 
bunicii că tata ţi-a rupt Noul Testament şi uite, ţi-a trimis altul nou!“ 

„Mulţumesc, mulţumesc!“, a spus Ti-Fam. „Oh, Rosa, ai 
ascultat cuvintele din Cartea lui Dumnezeu?“ 

„Da, surioară dragă, şi L-am primit pe Domnul Isus ca 
Mântuitor al meu! Dar ce va face tata acum?“ 

 

Planşa 35 

În timp ce urcau, d-l Orestil se uita cu multă atenţie la Pierre 
şi la Rosa. 

„Dumnezeul misionarilor este minunat“, spuse Rosa. 
„Tăticule, şi tu trebuie să-L primeşti pe Domnul Isus.“ 

El şi-a pus palma pe frunte. „Poate, într-o zi. Aerul este rece. 
Mă tem că la noapte va îngheţa. Voi vorbi cu voi dimineaţă. 

A doua zi dimineaţă, vrăjitorul strigă din grădină: „Ti-Fam! 
Rosa! Uitaţi-vă! Porumbul este distrus! Îngheţul l-a distrus de tot. 
Unde este acum Dumnezeul vostru?“ 

După mai multe zile, d-l Orestil se căţără împreună cu Ti-Fam 
încet, pe muntele abrupt, ca să vâneze ceva de mâncare. 

Deşi soarele era fierbinte, el tremura. A încercat să meargă 
mai repede, dar piciorul îl durea mai tare ca oricând. Atunci un 
ecou a traversat muntele şi a auzit pe cineva strigând: „Alooo! 
Alooo! 
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„Du-te şi vezi cine este“, spuse d-l Orestil. Ti-Fam a alergat 
înainte. D-l Orestil şchiopăta în urma ei. În curând a văzut-o pe       
Ti-Fam vorbind cu un străin înalt, zâmbitor. 

Vrăjitorul i-a recunoscut pe d-l Turnbull şi pe soţia lui. Ce 
făceau ei aici? 

„Avem veşti bune pentru voi“, a spus d-l Turnbull. „Când 
creştinii din America au auzit că veţi flămânzi datorită faptului că a 
îngheţat cultura de porumb, au vrut să vă ajute. Ei au trimis bani 
pentru a cumpăra alte boabe pentru o recoltă nouă, şi destule 
alimente, care să vă ajungă până la noua recoltă. Au făcut 
aceasta în numele Domnului Isus, deoarece vă iubesc.“ 

D-l Orestil rămase cu gura căscată. Mâncare. Îi trebuia ceva 
de mâncare. Dar dacă lua alimentele de la misionari, oamenii s-ar 
îndepărta de el şi de spirite. El n-ar mai putea vinde niciodată 
talismane. 

 

Planşa 36 

Dintr-odată a pornit şchiopătând către mulţimea adunată şi a 
stat în faţa lor. „Aceşti oameni“, ameninţă el cu pumnul îndreptat 
în direcţia d-nei şi d-lui Turnbull, „v-au adus alimente otrăvite! Ei 
vor ca noi toţi să murim! Eu, Orestil vrăjitorul, voi face o vrajă la 
noapte – voi chema spiritele şi le voi cere să îndepărteze otrava.“ 

„Pleacă de aici, Orestil!“, au strigat câţiva bărbaţi.  

El a plecat încet spre casă şi s-a aşezat jos lângă foc. Acum 
va aştepta şi le va demonstra acest lucru.  

 

Planşa 37 

După un timp a simţit mâna lui Ti-Fam pe umărul lui. „Îmi 
pare rău că nu m-am întors cu tine acasă, tăticule. Dar am adus 
mâncare.“ 

„Este otrăvită“, a mormăit el. 

„Nu“, a spus Ti-Fam încetişor, „şi … tăticule … Victor are de 
gând să vină în fiecare duminică să ne vorbească despre Domnul 
Isus, şi în curând oamenii vor construi o biserică!“ 

D-l Orestil a tresărit. „O biserică? Nu! Voi face o vrajă 
puternică împotriva lui Victor!“ 

Dar Victor a predicat în fiecare duminică şi mulţi L-au primit 
pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor. În curând oamenii au construit 
biserica.  

Unde sunt spiritele?, s-a gândit d-l Orestil. De ce nu îl 
ascultă? Într-o duminică d-l Orestil s-a dus să vadă noua biserică. 
Prin deschizătura uşii, l-a văzut pe Victor vorbind oamenilor.  

„Voi aţi văzut schimbarea care s-a produs în mine“, le spunea 
el. Eram fricos şi singur. Într-o zi am auzit despre Dumnezeul 
adevărat, care mă iubeşte atât de mult, că a trimis pe propriul Lui 
Fiu, Domnul Isus Hristos, să moară pentru păcatele mele! Eu l-am 
primit pe El ca Mântuitor al meu. Acum nu mai mi-e frică de 
spirite. Isus, Fiul lui Dumnezeu, este întotdeauna cu mine.“ 
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D-l Orestil şi-a scuturat cu supărare mărgelele de vrăjitor; a 
pornit şchiopătând spre casă şi a intrat în templul lui de vrăjitorie. 
El a vorbit în faţa sticlelor, unde credea că locuiesc spiritele: 
„Aceasta este ultima voastră şansă, spiritelor! Arătaţi-vă puterea!“ 

Apoi a vorbit furios, lovindu-şi pieptul: „Arătaţi-mi! Arătaţi-mi 
puterea voastră! Distrugeţi la noapte biserica, cu foc!“ 

Când s-a făcut noapte, d-l Orestil s-a ascuns cu grijă într-un 
loc de unde putea să vadă biserica. A urmărit oră de oră. Nu se 
vedea nicio licărire de lumină şi nu se auzea nici un trosnet de 
flacără.  

Am crezut greşit, se gândea el. Apoi i-a venit alt gând. 
Duhurile vor să-şi arate puterea, ajutându-mă să dau eu foc 
bisericii.   S-a grăbit înapoi spre casă, şi a scos un lemn din foc. 
Ascunzându-i flacăra, a pornit spre biserică. Tocmai răsărea 
soarele, când d-l Orestil păşea uşor, în vârfurile picioarelor spre o 
parte a bisericii. Pentru un moment l-a oprit un zgomot. 

 

Planşa 38 

Apoi încet, a întins mâna cu lemnul aprins către marginea 
acoperişului de coceni. Dar o mâna puternică i-a tras braţul în jos,  
şi l-a întors într-o parte. „Victor!“ a gâfâit d-l Orestil. Corpul d-lui 
Orestil s-a aplecat şi el a căzut la pământ. Spiritele lui nu au avut 
nicio putere. 

„D-le Orestil, Domnul Isus m-a trimis să-ţi spun că El te 
iubeşte.“ 

Vrăjitorul s-a uitat în sus. „Victor“, a spus el înfrânt, „poate 
Mântuitorul tău, Domnul Isus Hristos, să iubească un om ca 
mine? Eu am urmat spiritele, am minţit şi am încercat să ucid şi 
să dau foc bisericii. Poate El să mă iubească pe mine?“ 

 

Planşa 39 

Victor i-a spus din nou despre Dumnezeul care iubeşte pe 
fiecare, chiar şi pe cel mai mare păcătos. El i-a spus cum Domnul 
Isus, Dumnezeu-Fiul, a murit şi a înviat, ca psă plătească pentru 
păcatul fiecăruia. I-a mai spus cum fiecare, inclusiv d-l Orestil, 
poate fi salvat din păcat, primind pe Domnul Isus ca Mântuitor al 
lui. (Spune mesajul Evangheliei cu cuvintele tale, folosind 
simbolurile de pe această planşă.)  

„Eu am greşit“, a recunoscut d-l Orestil. „Acum voi părăsi 
toate spiritele, ca să-L urmez pe singurul Dumnezeu adevărat. Îl 
primesc pe Domnul Isus ca Mântuitor al meu.“ 

De îndată ce Ti-Fam şi Rosa au aflat ce s-a întâmplat, Ti-Fam 
a apucat mâna tatălui ei şi a început să sară în jurul lui. 

Deodată s-a oprit. „Tăticule dragă, te rog, arde toate obiectele 
de vrăjitorie!“ 

El a aşteptat un moment, apoi a spus gânditor: „Este 
adevărat, eu sunt liber şi inima mea este plină de bucurie –  
aceasta este ceva ce spiritele nu mi-au dat niciodată. Da, voi arde 
toate talismanele.“ 
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Planşa 40 

D-l Orestil s-a dus în templul spiritelor şi a scos afară toate 
lucrurile, apoi le-a aruncat în foc. În timp ce urmărea flăcările, a 
luat talismanul lui de vrăjitor, făcut din mărgele, şi l-a întins lui 
Victor.  

„Dă-i acesta d-lui Turnbull, ca dovadă“, a spus el. „Spune-i că 
eu, Orestil, L-am primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al 
meu.“ 

 

Întrebări de recapitulare 

1. De ce credea d-l Orestil că Ti-Fam nu poate să-l iubească? 
(Pentru că el era atât de rău.) 

2. Ce s-a întâmplat cu Rosa şi cu Pierre la misiune? (Pierre s-a 
vindecat, iar Rosa L-a primit pe Isus ca Mântuitor.) 

3. Ce veste bună le-au adus misionarii, după ce a îngheţat 
cultura de porumb? (Creştinii din America trimiseseră bani 
pentru cumpărarea de boabe de porumb şi alimente.) 

4. Ce a făcut d-l Orestil pentru a încerca să ajute spiritele să 
ardă biserica? (A luat un lemn aprins şi a mers să dea foc 
bisericii.) 

5. Cum a dovedit d-l Orestil că viaţa lui s-a schimbat, atunci 
când  L-a primit pe Isus ca Mântuitor? (A ars toate obiectele 
de vrăjitorie şi a dat misionarilor talismanul lui din mărgele, ca 
dovadă a întoarcerii lui.) 

 

 

Paşi pentru sfătuirea copilului  

care vrea să vină la Hristos 

1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi oamenii vor 
merge în cer; că nimeni nu este atât de bun, pentru a merita 
cerul, şi că plata păcatului este despărţirea de Dumnezeu 
(Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21,24). 

2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără plată, pentru 
că Isus a murit în locul nostru pe cruce, a fost îngropat şi a 
înviat din morţi (Ioan 3:16, Efeseni 2:8, 1 Cor. 15:3,4). 

3. Ajută-l să primească darul mântuirii – pe Isus Hristos – 
încrezându-se în El ca Mântuitor personal (Ioan 1:12, Apoc. 
3:20). 

4. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să primească 
siguranţa mântuirii (Ioan 3:36, Apoc. 3:20, Evrei 13:5). 

5. Învaţă-l să-L mărturisească pe Hristos (Matei 10:32). Această 
mărturisire poate fi făcută întâi faţă de tine, faţă de alţi 
lucrători, apoi mai târziu faţă de prieteni, şi, dacă este posibil, 
în biserică sau în public. 
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