&"(1!&"+ǿ

&"3
*ħ)"01ħ
273/
Ȋ0!7"/0&"3!20*2țǽǽȜ
3ħ+2ǽȋț1()ǖǙǿǖǕȜ
&+!ċ1&0 !7ċ/&"+0
Peru dzīvoja kāds fermeris vārdā
Estorgio, kurš vairāk par visu
ienīda adventistus. Šovakar viņš
bija uzaicinājis kādu adventistu uz
vakariņām, bet ne jau lai baudītu
mielastu – nē, viņš grasījās savu
viesi noindēt.
“Mm, smaržo labi!” teica
adventists, ienākot Estorgio ķieģeļu
būdā. “Ļoti priecājos, ka tu mani
uzaicināji,” viņš turpināja. “Man tev
ir tik daudz ko pastāstīt par savu
dzīvi, kopš tajā ieaicināju Jēzu.”
“Labprāt paklausītos,” Estorgio
meloja. “Tu varētu sākt stāstīt,
kamēr mēs ēdam.”
Abi vīri apsēdās baudīt vienkāršu
maltīti – rīsus un pupas. Katram
priekšā stāvēja glāze ar dzērienu.
Adventista glāze bija rotāta ar
mazām puķītēm, un dzērienā bija
iejaukta nāvējoša inde.

Adventists nolieca galvu un
pateicās Dievam par mielastu.
Pēc brīža viņš paņēma glāzi un
iztukšoja to vienā rāvienā. “Ak, cik
garšīgi!” viņš teica. “Papaijas sula ir
mana mīļākā!”
“Gatavota īpaši tev,” Estorgio
teica, ļauni smīnēdams. “Drīz viņa
vēders piepūtīsies un adventists būs
pagalam!” viņš pie sevis nodomāja.
Laiks gāja, bet ar viesi nekas slikts
nenotika, un Estorgio sāka nervozi
dīdīties savā krēslā. Bija pagājušas
jau divas stundas, kopš adventists
bija baudījis viņa ēdienu un runājis
par Dieva mīlestību.
Beidzot viesis piecēlās, lai dotos
prom, pirms tam vēl uzaicinot
Estorgio atnākt sabatā kopā uz
baznīcu. Kad vīrietis bija aizgājis,
Estorgio nokrita savā būdā uz
ceļiem un trīcēdams prātoja: “Kā
tas vīrs joprojām var būt dzīvs? Vai
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viņš ir kāds burvis? Vai… ja nu
viss, ko viņš runāja par Dievu, ir
patiesība?”
“Ak, Kungs, tā adventista Dievs,”
Estorgio čukstēja, “tagad es redzu,
ka Tu esi īsts un Tev ir spēks glābt.
Lūdzu, glāb arī mani!”
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