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2. julij 2022
OBSEDEN PRI ENAJSTIH
Andrew McChesney
Pot je tekel po obrazu enajstletnega Eduarda, ko se je na vroče poletno jutro z rolko
poganjal sem in tja po ulici.
"Eduardo Ferreira dos Santos!" je poklicala mama. "Pridi in se oprhaj pred kosilom."
Prepoten in zadihan Eduardo se je odpravil naravnost v kuhinjo, pozabil na tuš in mislil
samo na kosilo. Prezrl je neznanko, ki je sedela v dnevni sobi in čakala, da ji nalakirajo nohte.
Mati je imela domače podjetje, lepotni salon, ki je ponujal manikuro in striženje.
Preden je Eduardo prišel do kuhinje, ga je ustavila njegova 12-letna sestra. "Usedi se in
zadihaj," je rekla.
Eduardo se je ubogljivo usedel na stol na hodniku. Takoj se mu je iz ust izmuznil
nečasten krik. Njegovo mlado telo se je začelo krčevito zvijati. Mati je pohitela k dečku. Iz
Eduardovih ust se je izvil globok, popačen glas, ki je materi naročil, naj izroči sina ali pa naj
gleda, kako bo umrl.
Mati je začela jokati. Neznanka iz dnevne sobe je stopila za mater. "Ne skrbi," je rekla.
"Vaš sin je bil izbran za našo skupino. Sem voditeljica candombléja."
Mati je slišala za candomblé, vero, ki je v Brazilijo prišla na ladjah s sužnji iz Afrike v
začetku 19. stoletja. candomblé uči, da lahko ljudi obsedejo duhovi bogov. Vendar ti duhovi
niso bogovi, marveč padli angeli. Eduarda je obsedel eden od njih, zli duh iz legije, ki je
obkrožala neznanko.
Čez nekaj časa je zli duh odšel in Eduardo se je vrnil v normalno stanje. Dogodka se ni
spominjal, vendar pa ga mati ni mogla pozabiti in ga je odpeljala v tempelj candomblé.
Svečeniki so Eduarda sprejeli kot kralja.
"Kakšna čast," je rekel eden od njih. "Bil si izbran," je rekel drugi.
Komaj enajstletni Eduardo se je seznanil s spiritizmom in čaščenjem hudiča. V
naslednjih sedmih letih je veliko časa preživel v templju in se učil za duhovnika. Zli duhovi
so govorili z njim in po njem. Rekli so, da je najpomembnejši nauk ta, da nikoli ne smeš
pustiti nedokončanega dela. Če je začel nalogo, jo je moral dokončati.
Kot odrasel je Eduardo postal veliki duhovnik v templju. Denar je služil tako, da je
preklinjal sovražnike ljudi, ki so to želeli. Vendar ni mogel prekleti vseh. Zli duhovi so mu
prepovedali, da bi preklel adventiste sedmega dne in druge protestantske kristjane. Ti so
zaščiteni, so dejali duhovi in dodali, da bi Eduardo ob vsakem poskusu prekletstva izgubil
svojo moč. Duhovi so Eduardu tudi prepovedali komuniciranje z adventisti in drugimi
protestanti.
Eduardo je našel ženo Sidilene Silva de Oliveira in dobila sta sina Eduarda mlajšega.
Življenje je bilo mirno do dne, ko je Eduardo mlajši izjavil, da se želi pridružiti Cerkvi
adventistov sedmega dne.
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v južnoameriški diviziji, od tega
štiri v Braziliji, kjer živi Eduardo Ferreira dos Santos z družino.

9. julij 2022
OBSEDEN PRI ENAJSTIH, 2. del
Andrew McChesney
Mati je bila zaskrbljena za Eduarda mlajšega. Običajno vesel petnajstletnik je postal
vzkipljiv in sovražen. Proti njenim željam se je vpisal h Kapoeiri, afriško-brazilski borilni
veščini.
"Eduardo, ni mi všeč, da se junior uči borilne veščine," je rekla svojemu možu.
"Saj mi ga ni težko peljati," je odvrnil. "Zbirajo se malo naprej po ulici od candomblé
templja, kjer delam."
"Tudi to me moti," je dodala mati. "Nisem bila prepričana, ali sta kapoeira in candomblé
kako povezana, nočem pa, da se moj sin ukvarja s čim od tega."
Oče se je namrdnil. "Junior mi je rekel, da ga nekaj fantov v šoli ustrahuje," je dodal.
"Zato se je odločil za borilno veščino."
Ko je mama naslednji dan čakala v šoli, da odpelje Eduarda mlajšega domov, je svoje
srce izlila Dilmi Araujos dos Santos, materi Juniorjevega sošolca, Cliffersona. "Moj sin nima
dobrih prijateljev," je rekla.
Nekaj dni pozneje je Clifferson povabil Juniorja na svoj dom igrat video igrice. Mati mu
je dovolila, vesela, da je našel prijatelja.
V Cliffersonovem domu je bilo še nekaj dečkov, ki so igrali športne video igre. Po nekaj
minutah je Clifferson izklopil igro in povabil dečke, da pojejo o Jezusu. Potem so odprli
Sveto pismo in govorili o tem, kaj jim pomeni Jezus. "Ali ste kristjani?" je vprašal Junior.
"Da," je odgovoril Clifferson. "Tukaj igramo športne igre in govorimo o Jezusu."
Juniorju so bili novi prijatelji všeč, zato ni zamudil nobenega srečanja.
Nekega dne je Cliffersonova mama Juniorja povabila z njimi v cerkev. Junior je z
veseljem preživel še več časa s Cliffersonom in je prenehal obiskovati tečaj borilnih veščin.
Mami ni povedal, da obiskuje adventistično cerkev. Rekel je samo, da gre ven.
Mama je kmalu opazila, da Junior ob sobotah zapušča hišo in ga je vprašala, kaj počne.
Junior ji je pokazal YouTube kanal, kjer je cerkev v živo predvajala svoja sobotna
bogoslužja. Mama je pričela gledati.
Neko soboto je Junior mami povedal, da se je nekdo odločil sovje srce izročiti Jezusu in
se krstil. "Rad bi se krstil," je rekel.
Nekaj sobot kasneje je mama spremljala Juniorja v cerkev. Poslušala je svetopisemske
nauke za odrasle. Nekdo ji je podaril Sveto pismo in poiskala je vrstice, ki jih je učitelj bral
iz Razodetja. Zmrazilo jo je, ko je prebrala: "Toda strahopetci in neverniki, pokvarjenci in
ubijalci, nečistniki in čarovniki, malikovalci in vsi lažnivci bodo dobili svoj delež v jezeru
gorečega žvepla. To je druga smrt." (Raz 21,8)
"To bo usoda mojega moža," je pomislila mama. "Umrl bo v ognjenem jezeru." Od
tistega dne dalje je molila za očeta.
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal pri odprtju osmih cerkva v Južnoameriški diviziji,
štiri od teh v Braziliji, kjer živijo oče (Eduardo Ferreira dos Santos) z družino.

16. julij 2022
ZAPUŠČEN OD OČETA, 3. del
Andrew McChesney
Oče je bil vedno jezen, ko mu je mati povedala, da gre v adventistično cerkev. Razjezila
ga je vsaka malenkost. Nekega večera je izbruhnil, ko je mati pozno prišla domov z dogodka
v cerkvi.
Naslednje jutro je mati prišla na zobozdravstveno kliniko v Manausu v Braziliji, kjer je
delala kot tajnica, in izvedela, da nima več službe. Kliniko so zaprli. Vso pot domov je
razmišljala, kako naj to pove očetu. Vendar ga ni bilo doma in ni odgovarjal na telefonske
klice. Potem je mati opazila, da v omari manjkajo njegova oblačila. Odšel je od doma.
Mati njunemu sinu Juniorju ni rekla niti besede. Deček, zaposlen v šoli in igralskem
klubu, je šele čez tri dni opazil, da očeta ni več, ko je na svoj mobilni telefon prejel video
sporočilo po WhatsApp. Oče je dejal, da adventizem in njegova vera, candomblé, ne moreta
bivati v isti hiši.
Sporočilo na WhatsApp je prejela tudi mati. Oče je dejal, da se je preselil v tempelj
candomblé, kjer je kot visoki duhovnik častil zle duhove.
"Nikoli se ne bom odpovedal svoji veri," je dejal. "To morate sprejeti."
Mati ni nikoli slišala za veliki spor med Kristusom in Satanom. Vendar jo je skrbelo,
zato se je sestala z Ricardom Coelhom, pastorjem adventistične cerkve Alpha. V joku mu je
zaupala, da oče dela kot visoki duhovnik candomblé in da je zapustil družino.
Pastor Ricardo je mater potolažil in odprl Sveto pismo ter prijazno dejal: "Dovolite, da
vam dam nekaj nasvetov." V 1 Korinčanom 7,3 je prebral: "Mož naj ženi izpolni dolžnost,
prav tako tudi žena možu." V Pregovorih 14,1 je prebral: "Pametna žena zida svojo hišo,
bedasta pa jo podira s svojimi rokami." Ob pogledu na mater je rekel: "Bodite dobra žena
svojemu možu Eduardu in molite zanj."
Svetopisemske vrstice so mater spodbudile in odločila se je, da bo še bolj molila.
Minili so tedni in materi je zmanjkalo denarja. Moč je našla v Svetem pismu in molila
obljubo iz Jozue 1,9, ki pravi: "Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in se
ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj Gospod, tvoj Bog."
Ko je babica, očetova mati, izvedela, da družini primanjkuje hrane, je poklicala očeta in
ta je začel dostavljati živila.
Nekega dne je babica povedala materi, da duhovi kličejo njo in Juniorja v tempelj. Ko
sta prišla, je očeta obsedel zli duh, ki je govoril po njem z globokim, izkrivljenim glasom.
Duh je rekel, da se lahko oče vrne domov, vendar mu je zagrozil, da ga bo ubil, če ga bosta
mati ali Junior poskušala poučiti o svoji veri ali ga povabila v cerkev.
Oče se je še isti dan vrnil domov. Odšel je za dva meseca. Mati je še bolj molila.
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v južnoameriški diviziji,
vključno s štirimi v Braziliji, kjer živi oče (Eduardo Ferreira dos Santos) in njegova družina.

23. julij 2022
ZAROTA Z DUHOVI, 4. del
Andrew McChesney
Minili so meseci, preden sta mati in Junior izvedela, zakaj ju je oče za dva meseca
zapustil in živel v templju candomblé v Manausu v Braziliji. To je bilo zato, ker je Junior
želel postati adventist sedmega dne.
Potem ko je videl, kako se je nekdo krstil v cerkvi adventistov sedmega dne Alpha, je
Junior povedal materi, da se želi krstiti tudi on. Mati je to povedala očetu in očetu so v
templju zli duhovi ukazali, naj prekine načrt.
Doma je oče poskušal prepričati Juniorja, naj še enkrat premisli, vendar je deček vztrajal.
Zli duhovi so stopnjevali svoj pritisk in očetu rekli, da bo uničen, če ne bo ustavil Juniorja.
Oče ni razumel, kako bi ga lahko Juniorjev krst uničil, vendar je pristal na načrt duhov, da
se izseli iz hiše. Duhovi so rekli, da bo mati istega dne izgubila moža in službo ter da bo
Juniorja nehala voditi v cerkev. Oče ni želel zapustiti doma in ga je ves dan skrbelo zaradi
načrta. Ko pa se je mati zvečer pozno vrnila s cerkvenega dogodka, se je jezno odločil oditi.
Sprva se je načrt odvijal, kot je bilo predvideno. Naslednji dan je oče zapustil hišo, mati
pa je izgubila službo. Toda preostali del načrta je propadel. Duhovi so upali, da bo materi
zmanjkalo denarja in bo nehala voditi Juniorja v cerkev. Toda ko si mati ni mogla privoščiti
bencina, so ji verniki cerkve ponudili vožnjo s svojimi avtomobili. Po dveh mesecih so
duhovi izjavili, da bodo izdelali nov načrt, s katerim bodo preprečili, da bi se Junior krstil.
Očetu so naročili, naj se vrne domov.
Medtem je Junior začel proučevati Sveto pismo, da bi se pripravil za krst. Pridružil se je
stezosledcem, sodeloval v cerkvenem glasbenem programu in pomagal upravljati cerkveni
zvočni sistem. Čeprav so hudobni duhovi obljubili, da bodo Juniorju preprečili krst, je
fantova želja le še rasla. Na očetovo razočaranje je tudi mati začela govoriti o krstu.
Pastor Ricardo je določil datum Juniorjevega krsta, in sicer na 29. oktober, leto dni po
tem, ko je deček pri prijatelju Cliffersonu prvič slišal za adventistično cerkev. Mati si je
želela, da bi bila krščena isti dan. Ko je to povedala pastorju Ricardu, jo je resno pogledal.
"Ne moreš biti krščena, ker nisi zakonito poročena," je rekel. Besede so mater zadele kakor
udarec. Njena zakonska zveza je ovirala njeno željo, da bi se dala krstiti skupaj z Juniorjem.
Pastor Ricardo je videl njeno razočaranje. "Ne skrbi," je rekel. "Prosi Eduarda, naj se poroči
s teboj."
Ko je mati zapuščala cerkev, so ji po licih tekle solze. Dvomila je, da se bo oče strinjal.
Kljub temu ga je poiskala. "Rada bi te nekaj vprašala," je rekla. "Ne glede na to, kako boš
odgovoril, se najin odnos ne bo spremenil. Se bi poročil z mano?"
Oče je namrščil ustnice kakor kuža. Potem se je zresnil. "Ne," je rekel. "Nikoli se ne
bom poročil s teboj."
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v Južnoameriški diviziji, štiri
od teh v Braziliji, kjer živijo oče (Eduardo Ferreira dos Santos) in njegova družina.

30. julij 2022
PRIHOD NA KRST, 5. del
Andrew McChesney
Nastopil je dan Juniorjevega krsta. Pet ljudi, vključno z Juniorjem, naj bi bilo krščenih
ob 16. uri v adventistični cerkvi Alpha v Manausu v Braziliji. "Ne bom šel," je dejal oče.
"Odpeljita me v tempelj."
Na poti v cerkev je mati na glas razmišljala, ali se bo oče morda še vedno pojavil v svojih
oblačilih velikega duhovnika iz templja candomblé. "Ni mi mar, če bo oče prišel v vseh
svojih oblačilih," je rekel Junior. "Sprejel ga bom."
V cerkvi je pastor Ricardo napovedal, da bo Junior krščen prvi, in ga povabil, naj pove
svojo zgodbo, ko bo stal ob bazenu. Junior je povedal, kako so ga v šoli ustrahovali, sošolec
Clifferson pa ga je povabil v klub videoigralcev, kjer so peli o Jezusu in razpravljali o Svetem
pismu. Ko je Junior končal, je zakorakal v krstni bazen in se obrnil, da bi pogledal cerkev.
V tistem trenutku je v molitveni dom stopil oče, oblečen v oblačila velikega duhovnika. Mati
je planila v jok. "Tukaj je," je rekla. "Rekel je, da ne bo prišel, a je tukaj."
Glave so se obrnile in pogledale v zadnji del dvorane. Mati je tiho molila, molili pa so
tudi verniki, ki so poznali očetovo delo. Drugi so osuplo strmeli v očetova plapolajoča
oblačila. Vsi so ga spoštovali.
Ob očetu je stal cerkveni diakon in ga pozdravil. "Dobrodošel, Eduardo!" je dejal diakon
Roberto Fernandez. "Čakali smo vas. Pridite!" Vodil je očeta do krstilnice, kjer je Junior
čakal na krst.
Junior je imel v glavi milijon misli. "Bog je vse načrtoval," je pomislil. "Nihče ni vnaprej
vedel, da bom krščen prvi, in oče je prišel ravno takrat, ko sem stopil v bazen. Božji načrti
so popolni!"
Vsak od petih krstov naj bi trajal 10 minut, a Juniorjev je trajal celo uro. Več prijateljev
iz kluba videoigralcev je vstalo, da bi hvalili Boga za Juniorjevo odločitev in ga spodbudilo
k zvestobi. Pastor Ricardo je prosil, naj klub Stezosledcev zapoje, in vsi so se jim pridružili.
Ko je Junior prišel iz vode, so člani kluba Stezosledci veselo mahali z rumenimi rutkami.
Mokri Junior je objel očeta. "Oče, kljub tvoji veri te imam zelo rad," je dejal. Ob pogledu na
zbrane je dodal: "Zahvaljujem se vam, ker ste tukaj. Predvsem pa se zahvaljujem svojemu
očetu, da je tukaj."
Nato je oče nagovoril Juniorja. "Sin, sprejemam tvojo vero, ker se je zgodilo veliko
nadnaravnih stvari," je dejal. "Ves ta čas sem te držal stran od svoje vere in nisem želel, da
bi se zapletel v katero koli religijo. Vendar sprejemam tvojo vero, ker zdaj čutim nadnaravno
energijo. Upam le, da moja pot do Jezusa ne bo boleča."
Ko je družina kasneje sedla v avto, je oče dejal: "To je tako lep kraj in ljudje so tako
prijazni." Izžareval je veselje.
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v Južnoameriški diviziji,
vključno s štirimi v Braziliji, kjer živijo oče (Eduardo Ferreira dos Santos) in njegova
družina.

6. avgust 2022
PREPREČENA TEMPELJSKA ZAROTA, 6. del
Andrew McChesney
Minili so meseci, preden sta Junior in mati izvedela, zakaj si je oče premislil in šel na
Juniorjev krst. Zli duhovi so očetu prepovedali, da bi se udeležil krsta v soboto popoldne,
zato je zavrnil sinovo povabilo. Na dan krsta je oče začutil nemir in je prosil mater, naj ga
odpelje v tempelj candomblé v Manausu v Braziliji. Okoli 17. ure so duhovi v templju očetu
rekli, naj se obleče v oblačila velikega duhovnika in se odpravi v adventistično cerkev Alpha.
Obljubili so, da bodo obsedli ljudi v cerkvi in preprečili, da bi bil Junior krščen.
Oče si je nadel oblačila in poklical taksi. Slišal je, kako se okoli njega vrtinči nevidna
legija hudobnih duhov. Pri vhodu v cerkev so duhovi nenadoma izjavili, da ne morejo
vstopiti.
Oče se je spomnil najpomembnejše lekcije, ki so mu jo duhovi dali pred leti: Nikoli ne
pusti dela nedokončanega. Če je nalogo začel, jo je moral dokončati. Pogumno je stopil v
cerkev. Ko je stopil v prepolno glavno dvorano, ga je preplavila sladka, posvečena energija.
Bila je drugačna od vsega, kar je kdaj koli doživel, in počutil se je dobro. Pozneje je spoznal,
da je bila to gotovo prisotnost Svetega Duha.
Očetova jeza zaradi krsta je izginila. Diakon Roberto Fernandez ga je pričakal zadaj, ga
objel in odpeljal do krstnega bazena. Oče se je obrnil in pogledal v skupnost, kjer je videl
ljudi s sklonjenimi glavami. Mislil je, da so prestrašeni, pozneje pa je razumel, da so molili.
Ko je v krstnem bazenu zagledal Juniorja, je dojel, da so mu duhovi lagali. Juniorja niso
silili, naj se pridruži adventistični cerkvi. To je bila njegova lastna odločitev.
Po pesmi je pastor Ricardo dvignil roko in rekel: "Kot služabnik evangelija te krščujem
v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen." Nato je Juniorja potopil v vodo.
Po krstu je Junior vzel mikrofon in pogledal očeta.
"Očka, kljub tvoji veri te imam zelo rad," je dejal.
Objel je očeta in začel jokati. Njegove besede so očetu zlomile srce.
Ko se je slovesnost končala, so verniki cerkve očeta zasuli z objemi. Bil je pretresen.
Nikoli ni pričakoval, da bodo z njim ravnali tako ljubeče. "To je tako lep kraj in ljudje so
tako prijazni," je dejal, ko se je usedel v avto.
Doma je oče poklical vse, ki jih je poznal, in ponosno sporočil, da se je njegov sin krstil.
Izkušnjo je opisal kot neverjetno.
Mati je spoznala, da je Sveti Duh začel delovati v njegovem srcu. Njihov dom je napolnil
neverjeten mir. Za štiri dni. Nato so zli duhovi očetu ukazali, naj ubije mater in Juniorja.
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v Južnoameriški diviziji,
vključno s štirimi v Braziliji, kjer živijo oče (Eduardo Ferreira dos Santos) in njegova
družina.

13. avgust 2022
OČE SE IZROČI, 7. del
Andrew McChesney
Štiri dni po Juniorjevem krstu so hudobni duhovi očetu ukazali, naj pobije svojo družino.
Opozorili so ga, da bosta v nasprotnem primeru Junior in mama uničila njega, ker sta molila
zanj. Oče je prvič zbral pogum in ugovarjal. "Kako?" je rekel. "Ali niso naše molitve
močnejše?"
Duhovi so se umaknili in očetu rekli, naj zapusti svoj dom v Manausu v Braziliji.
Naročili so, naj se z ladjo odpravi v eno od petih mest, kjer ga čakajo duhovniki candomblé.
Ko je oče želel kupiti ladijsko vozovnico, se je izkazalo, da za ta mesta ni na voljo nobene.
Edine vozovnice so bile za Coari. Oče se je spomnil strica v Coariju in se odločil, da bo
odplul tja.
Stric Cesario Ferreira je bil navdušen, ko je videl očeta, in je organiziral družinsko
srečanje. Oče ni dobro poznal sorodnikov, vendar jim je zaupal, da je doma izbruhnil duhovni
spor. Dvaindevetdesetletna teta Tereza ga je potrepljala po rami. "Sin, čas je, da se vdaš," je
rekla. "Vse življenje si služil zlim duhovom. Zdaj je čas, da služiš Bogu."
Oče je bil šokiran. "Ste protestantka?" je vprašal in se spomnil, da so mu zli duhovi rekli,
naj se drži stran od njih.
Teta Tereza se je nasmehnila in pokazala proti drugim sorodnikom, ki so se prav tako
nasmihali. "Sin, vsi smo protestanti!" je rekla.
Naslednji dan je oče zaskrbljeno poklical tempeljskega duhovnika in ga prosil za nasvet.
Stric Cesario, ki je pripravljal zajtrk, je slišal pogovor. Ko je oče odložil slušalko, je rekel:
"Sin, ali veš, da je Jezus izganjal zle duhove?"
"Kako je to počel?" je vprašal oče.
Naslednje tri dni je stric Cesario bral svetopisemske zgodbe o tem, kako je Jezus izgnal
zle duhove. Četrti dan je iz Marka 5,1-19 pripovedoval o človeku, ki ga je obsedla legija
hudobnih duhov. Oče je bil presenečen, da so duhovi Jezusu rekli: "Moje ime je Legija, saj
nas je veliko." "To je res!" je rekel. "Ko sem šel v cerkev na Juniorjev krst, sem šel z legijo
hudobnih duhov."
Peti dan stric Cesario ni povedal nobene zgodbe. Oče se je bal vprašati, zakaj, zato se je
odpravil na dolg sprehod. Tisti večer se je razburil, ko ga je poklical tempeljski duhovnik in
ga prosil za pomoč pri zagotavljanju živali za žrtvovanje.
"Naj se žrtvujejo duhovi!" je bleknil. "Naročili so mi, naj ubijem lastnega sina. Rešite
svoje težave brez mene!"
Oče je še vedno razburjen sedel za mizo k večerji. "Sin," je rekel stric Cesario, "ali veš,
da je hudič ubil Jobovega sina in druge otroke?" Oče ni nikoli slišal za Joba in je ob zgodbi
iz Svetega pisma jokal. Na koncu je dejal: "Odločil sem se. Zapustil bom candomblé in
spoznal adventističnega Boga. Prosim, molite. Hudič me bo poskušal ubiti."
Naslednji dan se je oče vrnil domov in svojo odločitev sporočil materi. "Pripravljen sem
slediti vašemu Bogu," je dejal.
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v južnoameriški diviziji, od
tega štiri v Braziliji, kjer živijo oče (Eduardo Ferreira dos Santos) in njegova družina.

20. avgust 2022
POROČEN S KRISTUSOM, 8. del
Andrew McChesney
Teden dni po tem, ko je izročil svoje srce Jezusu, je oče začel prazniti tempelj v Manausu
v Braziliji. Pobral je slike in kamnite oltarje, na katerih je žrtvoval živali in se klanjal
hudobnim duhovom. Na željo duhov je oče poslal tempeljske pripomočke dvema ženskama
v drugo mesto.
Nalogo je opravil v petek. Ko je stopil v avto, so zli duhovi zarenčali, da ga bodo ubili.
Nenadoma je v avto stopila temna senca v obliki človeka, ki so jo sestavljali trije duhovi.
Duhovi so očetu pokazali oddaljeno svetlobo. Iz svetlobe je izstopal križ, poln blata. Duhovi
so se posmehovali, da je to očetov konec. "Ali lahko kot mrtvec podam zadnjo izjavo?" je
vprašal oče. Ne da bi čakal na odgovor, je rekel: "Jezus, prosim, sedi poleg mene v avto in
me odpelji domov." Temna senca je izginila. To je bilo prvič, da je oče poklical Jezusa, in
počutil se je zaščitenega.
Naslednje jutro se je oče prvič udeležil sobotnega bogoslužja. To je bil obred Gospodove
večerje in začutil je nadnaravno energijo, podobno tisti, ki jo je doživel ob Juniorjevem krstu.
Ko mu je nekdo umival noge, so se mu pred očmi prikazali grehi. Ko je prosil Boga za
odpuščanje, so mu tekle solze. Čutil je, da ga Sveti Duh umiva do čistega.
Kmalu zatem je oče zaprosil mamo za roko in uradno sta se poročila. Mati je bila še
posebej srečna. Zdaj se bo lahko krstila.
Dan pred krstom sta oče in Junior odšla v adventistično cerkev Alpha in poslušala, kako
mati vadi z zborom. Lestev, ki so jo uporabljali za okrasitev cerkve, se je nenadoma
prevrnila, moški, ki je stal na njej, pa je trčil v očeta in ga podrl na tla.
Oče je zagotovil, da je z njim vse v redu, a je že čez trenutek začel vreščati. Obsedla sta
ga dva zla duhova.
Junior je stekel k očetu. Ta je ležal na tleh, njegovo telo pa se je treslo. Duh je skozi
njegova usta zakričal, da je hotel očeta ubiti z lestvijo.
Junior je slišal za velik boj med Kristusom in Satanom, vendar mu še nikoli ni bil priča
v resničnem življenju. Molil je. Zbor je spontano zapel: "Jezus Kristus, ti si ženin, sejalec,
moj Oče in moj Pastir, dragoceni Biser. Kristus, ti si vse."
Mati je pograbila očetove pokrčene roke in jih skušala poravnati. Bile so strašno mrzle.
Duh jo je zasipal s sovraštvom.
Nato je oče spregovoril s tihim in oddaljenim glasom. "Boli," je rekel.
Po približno uri molitve in petja se je oče vrnil v normalno stanje.
Kljub bolečinam se je v soboto zjutraj pridružil Juiorju v cerkvi pri materinem krstu.
Mati se je z veseljem potopila v vodo.
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v južnoameriški diviziji,
vključno s štirimi v Braziliji, kjer živijo oče (Eduardo Ferreira dos Santos) in njegova
družina.

27. avgust 2022
RAST V KRISTUSU, 9. del
Andrew McChesney
Po maminem krstu se je oče soočil z resnimi duhovnimi bitkami. Ponoči so ga obsedli
demoni in težko je zaspal. Kadar je bil obseden in je videl mamo, so jo demoni obkladali s
sovraštvom.
Oče in mama sta vero krepila z molitvijo in z vsakodnevnim proučevanjem
svetopisemskih naukov. Oče se je naučil moliti na kolenih in preživljati čas osebno z Bogom.
Oba sta oblikovala navado molitve, navado osebnega bogoslužja in vsak dan proučevala
svetopisemske nauke.
Mati je zaupala Bogu in čutila je njegovo nenehno skrb. V Svetem pismu je našla vero
in zagotovilo, V času očetovega bojevanja z demoni pa ji je še posebej pomagalo nekaj vrstic.
"Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo pobegnil od vas." (Jak 4,7) "Toda Gospod
je zvest in vas bo utrdil in obvaroval pred hudičem." (2 Tes 3,3) Oklepala se je Jezusove
obljube iz Jn 10,10: "Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi
imeli življenje in ga imeli v obilju." Ko je odkrila svetopisemsko vrstico, ki ji je pomagala
ali vlivala upanje, jo je prepisala v poseben dnevnik in v času svoje dnevne molitve ob 5. uri
zjutraj molila glede tega.
Mati je napisala tudi posebno molitev za očeta, ki jo je leto dni molila vsako jutro. Molila
je: "Gospod, prosim te za svojega moža Eduarda, da bi se z vsem srcem obrnil k tebi.
Pomagaj mi, da ga bom ljubila in obnovila svojo ljubezen do njega. Predajam se ti, Gospod,
in te prosim, da ga blagosloviš, ko si prizadeva, da bi te spoštoval. Discipliniraj ga, kadar je
to potrebno. Preoblikuj ga v moškega, ki ti bo želel slediti. Pomagaj mi ga spodbujati in
spoštovati. Pomagaj mi, da ga bom ljubila. To prosim v Jezusovem imenu, amen."
Oče je medtem začel proučevati Sveto pismo, da bi se pripravil na krst. Krstiti se je želel
29. oktobra, natanko leto dni po Juniorjevem krstu.
Medtem ko je oče proučeval Sveto pismo, si je na YouTubu radovedno ogledoval pridige
pridigarjev adventistične cerkve. Gledal je tudi pridige drugih krščanskih verskih skupnosti,
saj je želel preveriti njihove nauke in jih primerjati s Svetim pismom. Pretresen je bil, ko so
se mu zli duhovi med poslušanjem drugih pridig posmehovali, češ da bi ga namesto v
adventistično cerkev poslali v eno od njihovih cerkva, če bi vedeli, da se zanima za te
pridigarje.
Oče je prenehal gledati druge pridige. "Zdaj vem, da sem v pravi cerkvi!" je pomislil.
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v južnoameriški diviziji,
vključno s štirimi v Braziliji, kjer živijo oče (Eduardo Ferreira dos Santos) in njegova
družina.

3. september 2022
MOČ IMENA, 10. del
Andrew McChesney
Očeta so v Manausu v Braziliji prebudile nevidne roke, ki so mu stiskale grlo. Zaman se
jih je trudil odtrgati. Nazadnje je zahlastal: "Gospod, prosim, pomagaj mi!" Toda smrtonosni
stisk se je še okrepil. Ko se je zdelo, da je vsakršno upanje izgubljeno, je zaslišal mehak glas:
"Prosi Jezusa, naj ti pomaga. Izgovori Jezusovo ime."
"Jezus, reši me!" je zavpil oče. Nevidne roke so takoj popustile prijem. Oče, ki je hlastal
za zrakom, je prvič razumel moč Jezusovega imena. Še vedno je ležal v postelji, toda zdaj je
veselo vzkliknil: "Rešen sem v Jezusovem imenu! Rešen sem po Jezusovi krvi in Jezusovi
žrtvi!" Od tistega dne je oče klical Jezusovo ime, kadar koli so ga nadlegovali zli duhovi.
Ko je še naprej proučeval pred krstom, je oče osuplo ugotovil, da Bog obsoja spiritizem,
ki ga je prakticiral v templju candomblé. V 5. Mojzesovi knjigi 18,9-14 je prebral: "Naj se
ne najde pri tebi nihče, ki bi sina ali hčer žrtvoval v ognju, ki bi opravljal vedeževanje,
zarotoval, razlagal znamenja ali čaral ali izgovarjal uroke ali klical duhove umrlih in druge
duhove ali povpraševal umrle za svet. Kajti Gospodu je gnusoba, kdor koli dela te reči, in
zaradi teh gnusob jih bo Gospod, tvoj Bog, pregnal pred teboj." V desetih zapovedih je
prebral: "Ne imej drugih bogov poleg mene." (2 Mz 20,3). Mislil je: "Častil sem druge
bogove." V nadaljevanju poglavja je prebral: "Ne delaj si rezane podobe," in si rekel: "počel
sem vse, kar Bog imenuje gnusoba." Ko je prišel do četrte zapovedi – "Spominjaj se
sobotnega dne, da ga posvečuješ" –, je rekel materi: "Napačen dan sem posvečeval. Duhovi
so mi rekli, naj posvečujem drug dan."
V Razodetju 21,8 beremo: "Toda strahopetci in neverniki, pokvarjenci in ubijalci,
nečistniki in čarovniki, malikovalci in vsi lažnivci bodo dobili svoj delež v jezeru gorečega
žvepla. To je druga smrt." To je bila ista vrstica, ki jo je mati prebrala, ko je prvič šla v
sobotno šolo, in jo je spodbudila, da je začela moliti za očeta. Ko je oče prebral to vrstico, je
spoznal, da drvi v ognjeno jezero.
Oče je dosegel preboj, ko se je pri proučevanju Svetega pisma osredotočil na stanje
mrtvih. Prebral je, da ljudje po smrti spijo in nimajo duhov, ki bi letali naokoli. "Telo umre
in to je konec," je presenečeno rekel materi. "Dar življenja pa se vrne k Bogu." Zli duhovi
so učili, da duh človeka po smrti telesa lebdi in da so nekateri od teh duhov med legijo zlih
duhov, ki so spremljali voditelje candombléja.
Zli duhovi so še naprej vznemirjali očeta. Toda bolj ko so napadali, bolj je oče klical
Jezusovo ime. V njem je rastla želja, da bi druge vodil h Kristusu. "Namesto da bi ljudi učil
poti teme," je pomislil, "bi moral uporabiti svoje znanje in lastno izkušnjo, da jih vodim k
svetlobi."
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v Južnoafriški diviziji, vključno
s štirimi v Braziliji, kjer živijo oče (Eduardo Ferreira dos Santos) in njegova družina.

10. september 2022
ZADNJI NAPAD, 11. del
Andrew McChesney
Dva tedna pred krstom se je oče nerazložljivo razjezil, ko so gostje v petek zvečer
zapustili hišo po proučevanju Svetega pisma v majhni skupini v Manausu v Braziliji.
Naznanil je, da bo spal v dnevni sobi.
Noč je bila temnejša kot običajno. V soseski je zmanjkalo elektrike, zato so bile hiše in
ulice v popolni temi.
Okoli ene ure zjutraj je Juniorja prebudil zvok, ki je vreščal, da se oče ne bo krstil.
Junior se je prestrašil in ni vedel, kaj naj naredi. Ostal je v sobi in čakal, kaj se bo zgodilo.
Glas je še enkrat zavpil, rekoč, da se oče ne bo krstil. Junior je čakal.
Slišal je, da je nekdo prišel v sobo.
"Sin, prosim, moli z menoj," je rekel oče. "Sovražnik spet napada."
Spregovoril je še en glas: "Kaj počneš?" Bila je mama. Ko je slišala vpitje iz dnevne
sobe, se je spustila na kolena in pričela moliti. Zdaj je povabila očeta in Juniorja, naj se ji
pridružita v prošnji Jezusu, da odžene demone.
Po nekaj minutah molitev je mama predlagala, da gredo iz hiše, kjer se bodo lahko videli
v bledi mesečini.
Zunaj je oče rekel, da je žejen. Junior se je javil, da gre nazaj in prinese kozarec vode. V
kuhinji je na tleh opazil skrivnostni temni madež. Poklical je mamo, pokazal na madež in
vprašal: "Kaj je to?" Mama je pogledala tla. "To so lasje," je rekla.
Ko sta bila spet zunaj, sta si podrobno ogledala očeta. Na njegovi glavi je manjkalo
veliko las. Kakor da bi mu jih kdo s škarjami naključno izrezal.
Oče se je z rokami prijel za vrh glave in zavzdihnil.
"Moral si bom obriti glavo," je rekel. "Ni mi mar, če bom plešast."
Ko je v soboto zjutraj vzšlo sonce, je bil oče strašno utrujen. Po nočnem napadu hudih
duhov je bil nenavadno šibak, kot da bi ga hudo pretepli. Odločil se je, da bo molil doma,
namesto da bi šel v cerkev.
Ko sta mati in Junior odšla, je molil: "Jezus, ne dovoli jim, da prevzamejo moje telo.
Prosim, bodi mi blizu. Ne želim več biti obseden."
Odprl je Sveto pismo in v Psalmu 37,5 prebral: "Izroči svojo pot Gospodu, zaupaj vanj,
in on bo storil".
Oče je razumel, da mu Jezus pravi, naj se ne boji. Jezus ga bo vodil do njegovega krsta.
Po tistem petkovem večeru hudobni duhovi niso nikoli več obsedli očeta. Vendar jih je še
vedno slišal.
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v južnoameriški diviziji,
vključno s štirimi v Braziliji, kjer živijo oče (Eduardo Ferreira dos Santos) in njegova
družina.

17. september 2022
OČE SE KRSTI, 12. del
Andrew McChesney
Končno je napočil dan očetovega krsta, ko je z mamo in Juniorjem prišel v osrednjo
adventistično cerkev, večjo cerkev v Manausu v Braziliji, kjer naj bi potekal krst. V glavni
dvorani je sedelo približno 400 ljudi. Pastor Sergio Alan A. Caxeta, predsednik Osrednje
amazonske konference adventistične cerkve, katere območje vključuje Manaus, je mamo
vprašal, kako se počuti, ko sta z Juniorjem sedla v prvo vrsto. "Dobro sva," je odgovorila in
se zadovoljno nasmehnila.
Pastor je priznal, da se je vse do tistega popoldneva počutil nelagodno. Potem je molil:
"Gospod, prosim, pomagaj mi. Nisem prepričan o svoji moči. Želim si tvojega miru, da bom
imel gotovost, da je tvoja moč tukaj, ko bom krstil Eduarda." Po molitvi je izginil vsak dvom.
Ricardo Coelho, pastor cerkve Alpha Community Church, kamor je zahajala družina, je
očeta popeljal v drugo nadstropje, kjer so bili rezervirani sedeži za 300 vernikov cerkve
Alpha. Oče je pozdravil Dilmo Araujos dos Santos in njenega sina Cliffersona, ki je družino
prvi seznanil z adventistično cerkvijo, ter druge. Nato je pastor Ricardo prosil očeta, naj se
vrne dol, da si obleče krstno obleko.
Ko se je oče spuščal po stopnicah, se je nenadoma pojavil moški in se pognal proti njemu.
Oče se je obrnil, da bi ga pogledal, in ko sta se njuna pogleda srečala, so se njegove zenice
pomaknile na stran, oči pa so postale bele. Nato je moški padel in se zgrudil na stopnicah.
"Naročili so mi, naj ga ubijem!" je zavpil.
Moški je imel v žepu skrito majhno bodalo, kakršno je oče nekoč uporabljal za
žrtvovanje živali v templju. A še preden ga je moški lahko izvlekel, so ga pastor Ricardo in
nekaj drugih moških dvignili in ga odpeljali v zadnjo sobo, kjer so našli orožje.
Malo zatem je oče stopil v krstni bazen. Verniki cerkve Alfa so iz drugega nadstropja
zapeli hvalnico, ko se je potopil v vodo.
Nato je pastor Ricardo zbranim povedal o poskusu napada in povabil zdravnika Luiza,
da bi spregovoril. Luiz, ki je napadalca pregledal v zaodrju, je bil pogost gost v cerkvi, vendar
svojega življenja ni nikoli izročil Jezusu. "Do danes nisem razumel resničnosti velikega boja
med Kristusom in Satanom," je dejal in glas se mu je zatresel. "Zdaj pa sem to doživel. Hvala
Gospodu, da se ni zgodilo nič hudega. To je bila Božja moč." Začel je jokati. "Kot kardiolog
sem potipal napadalčev utrip," je dejal. "Še nikoli nisem videl česa tako nenormalnega.
Njegov pulz je bil prehiter. Noben človek ne bi mogel imeti tako hitrega utripa in ostati živ."
Ta izkušnja je Luizu spremenila življenje in odločil se je, da se bo krstil.
Izkazalo se je, da se je napadalec z nožem že nekaj časa boril s satanistično obsedenostjo.
Demoni so ga zapustili, ko je pastor nekaj mesecev pozneje z njim proučeval Sveto pismo.
Zaradi očetovega krsta sta bili k Jezusu privedeni vsaj dve duši.
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v južnoameriški diviziji,
vključno s štirimi v Braziliji, kjer živijo oče (Eduardo Ferreira dos Santos) in njegova
družina.

24. september 2022
PRIPRAVE NA JEZUSA, 13. del
Andrew McChesney
Zli duhovi so umolknili. Oče verjame, da je Kristus s krstom zmagal nad Satanom, zato
je hudič tako močno poskušal to preprečiti.
Družinski dom je napolnil mir. Mati v cerkvi služi kot diakonisa in še vedno poje v
zboru. Junior ima 17 let in končuje srednjo šolo.
Oče, ki je star 43 let, je svojo neverjetno zgodbo delil v cerkvah po Braziliji in mnogi,
ki so jo slišali, so svoje življenje izročili Jezusu. V Coariju, kjer se je oče odločil slediti
Jezusu, je po poslušanju njegovega pričevanja 16 ljudi izročilo svoje srce Kristusu.
Oče spremembo src pripisuje Svetemu Duhu in ne svoji zgodbi.
"Moja izkušnja je pretresljiva, vendar vidim, da Sveti Duh deluje v srcih ljudi, ko
poslušajo," je dejal.
Poleg tega, da deli svojo zgodbo, oče prodaja Sveta pisma in med drugim je Sveto pismo
podaril svoji materi, starejši sestri in dvema mlajšima bratoma. Zanje tudi moli. Njegova
mati je že dolgo pred njegovim krstom prenehala služiti v templju candomblé. Ko je izvedela,
da ga hočejo zli duhovi ubiti, je sklenila, da z njimi ne bo imela več opravka.
Čeprav se oče veseli svojega novega življenja v Kristusu, ostaja buden, vsak dan moli in
bere Sveto pismo. Spominja se besedila iz 1 Pt 5,8, ki pravi: "Trezni bodite in budni! Vaš
nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl." Spominja se tudi
opozorila iz Mt 12,43-45, kjer Jezus pravi: "Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih
krajih in išče pokoja, in ga ne najde. Tedaj pravi: ›Vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem
odšel.‹ Ko pride, jo najde prazno, pometeno in urejeno. Tedaj gre in si privzame sedem
drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom
huje, kot je bilo na začetku."
Toda oče se ne boji. "Hudič nima moči nad menoj," pravi. "To povem v vsaki cerkvi, ki
jo obiščem."
Sanja o dnevu, ko se bo z Jezusom srečal iz oči v oči. "Molim, da Gospod nikoli ne
dvigne rok od mene. Prav tako molim, da se ga jaz ne odrečem," trdi. "Molim, da ostanem
zvest in vztrajam do konca. Imam upanje, da ga bom videl. To je moje upanje."
Vaš dar trinajste sobote bo pomagal odpreti osem cerkva v južnoameriški diviziji,
vključno s štirimi v Braziliji, kjer živijo oče (Eduardo Ferreira dos Santos) in njegova
družina.

