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DEN ØSTAFRIKANSKE DIVISION

I dette kvartal kommer vores missionsberetninger fra Den 
Østafrikanske Division, hvis område dækker 11 lande: Bu-
rundi, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Eritrea, 
Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Sydsudan, Tanzania og 
Uganda.

Adventistkirken vokser hurtigt i dette område, hvor der bor 
393 millioner indbyggere. I Rwanda blev der i maj 2016 
døbt 110.000 mennesker. Andre lande har også set en stor 
vækst i medlemstallet, og i hele divisionen er der nu næ-
sten 4 millioner medlemmer. Det svarer til én adventist for 
hver 100 indbyggere.

Dette kvartals missionsprojekter vil hjælpe syv forskellige 
projekter i fire lande. Tak for jeres støtte til missionen i 
dette store område.

MISSIONSPROJEKTER I 4. KVARTAL 2019

• Udvidelse af Kinshasa Adventist Clinic i Den Demokrati-
ske Republik Congo.

• Opførelse af tre auditorier på Philip Lemon Adventist 
University i Den Demokratiske Republik Congo.

• Nye klasseværelser på Goma Adventist University, Den 
Demokratiske Republik Congo.

• Oprettelse af Missionshovedkontor i Wau, Sydsudan.

• Oprettelse af Juba Adventist Secondary School i Sydsu-
dan.

• Opførelse af Kisumu Adventist Hospital, Kenya.

• Oprettelse af fire børnesabbatsskolerum i Etiopien
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Unioner Menigheder Grupper Medlemmer Befolkning
Burundi 448 472 150.667 10.438.000
Etiopien 984 414 183.627 105.914.000
Nordøstlige Congo 1.154 789 205.968 25.092.627
Nord-Tanzania 2.141 1.573 522.416 32.300.388
Rwanda 1.844 694 863.972 12.250.000
Syd-Tanzania 937 851 161.053 25.173.612
Uganda 1.084 2.103 380.532 42.756.000
Vest-Congo 617 530 303.092 40.562.473
Vest-Kenya 2.961 1.702 438.920 19.959.520
Øst-Congo 297 475 100.988 15.893.900
Øst-Kenya 3.224 1.919 549.323 44.483.480
Tilhørende områder 68 204 35.703 18.516.000
Totalt i Divisionen 15.759 11.726 3.896.261 393.340.000
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ET BEN FOR 25 MENNESKER

Phylis Odindo, 45 år

I 2017 følte Phylis Odindo pludselig en skarp smerte i sit 
højre ben. Smerten blev værre, og Phylis henvendte sig på 
det offentlige hospital i Kisumu i Kenya; men ingen kunne 
hjælpe hende – alt sundhedspersonalet strejkede.

Uden penge og med meget få muligheder henvendte Phy-
lis sig på en lille klinik. Lægen havde ikke udstyr til at fore-
tage en røntgenundersøgelse, så han kiggede på hendes 
ben og anbefalede en amputation.

Phylis, som er enke og har en ung voksen søn, ønskede 
ikke at miste sit ben, så hun tog hjem igen. Men smerten 
fortog sig ikke, så hun vendte tilbage til klinikken. Lægen 
amputerede hendes ben lige under knæet.

Tre uge senere blev Phylis meget syg og kunne ikke be-
væge sig. Hun henvendte sig på det store hospital for at få 
taget et røntgenbillede, og lægen fortalte hende, at såret 
på hendes ben var begyndt at rådne. Det havde spredt sig 
til hendes lår. Så han anbefalede endnu en amputation.

Phylis blev på hospitalet efter operationen. Hendes sund-
hedstilstand blev så ringe, at hun mistede alt håb. Hun 
ringede til Anna, som er leder af en kvindegruppe i den 
syvendedags adventistkirke, som Phylis er medlem af.

Anna blev med det samme overbevist om, at Phylis lå for 
døden. Hun bad for Phylis. Efter bønnen følte Phylis sig 
stærkere og bad Anna om at blive ved med at bede for 
hende. Det lovede Anna.

Næste dag kom hun tilbage til hospitalet sammen med 
flere andre kvinder fra menigheden. De besøgte hende 
flere dage i træk. Også kirkens præst og forstandere be-
søgte hende for at opmuntre og bede for hende.

Mens Phylis lå i sin hospitalsseng, bad hun: ”Kære Gud, vis 
mig barmhjertighed, for jeg har kun én søn.“

Hendes søn, som hun havde været alene om at opdrage, 
havde forladt menigheden, efter at hendes mand døde  
11 år tidligere. Han var vred på sin fars slægtninge over, 
at de havde taget hans mors hus og alle ejendele, da faren 
døde. I dele af Kenya holdes konen ansvarlig for sin mands 
velbefindende, og hun får skylden, hvis han dør. Phylis’ 
svigerfamilie gav hende skylden for hendes mands død, og 
tog alle hendes ejendele.

Menighedens medlem-
mer besøgte Phylis hver 
dag i de tre måneder, 
hun lå på hospitalet. De 
hjalp også med at be-
tale hendes udgifter og 
sørgede for, at hun fik 
en sundhedsforsikring.

Da hun vendte hjem til sit lejede hus, blev menigheds-
medlemmerne ved med at besøge hende regelmæssigt og 
hjælpe hende med de daglige behov.

Så skete der noget helt forunderligt. Otte hospitalspatien-
ter bad om at blive døbt. De var blevet så rørt over den 
medfølelse, som Phylis’ venner fra menigheden havde vist 
hende, at de ønskede at tilslutte sig hendes kirke. Senere 
bad også syv ægtepar, som boede i Phylis’ nabolag, om at 
blive døbt. De var også blevet rørt over den kærlige om-
sorg, som menighedens medlemmer havde vist Phylis. Da 
Phylis’ mor kom på besøg fra den anden ende af landet, 
arrangerede kvindegruppen i kirken en overraskelsesfest 
for Phylis i hendes hjem. Phylis’ mor, som var et solidt 
medlem af en anden kristen kirke, blev så imponeret, at 
hun sagde, at hun ville være adventist. Senere blev hun og 
en af Phylis’ søstre døbt.

Og Phylis’ glæde blev fuldkommen, da hendes søn blev 
døbt og gift i kirken i 2018.

I alt er 25 mennesker blevet døbt, siden Phylis mistede sit 
ben. Phylis synes, det er et godt bytte.

”Jeg priser Gud hver dag for, at min søn er kommet tilbage 
til menigheden på grund af min amputation,“ siger hun. 
”Godt nok har jeg kun ét ben, men det har resulteret i så 
mange åndelige gaver til mig og min familie. Og det har 
ført 25 mennesker til Gud.“

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil hjælpe med at 
opføre et syvendedags adventisthospital i Phylis’ hjemby 
Kisumu. Tak for dine planer om at give en stor gave, som 
kan føre til bedre fysisk og åndelig sundhed i Kenya.

 Phylis Odindo
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32-ÅRIG HAR LEDT 800 MENNESKER TIL DÅB

Francis Ndacha, 32 år

Francis Ndacha har ført over 800 mennesker i Kenya til 
Kristus. Han er kun 32 år og er ikke ansat af Syvende Dags 
Adventistkirken.

Hvordan har det været muligt?

Francis kom ikke i kirke, mens han voksede op i Nyeri, 
en by i det centrale Kenya. Hans far, som var fårehyrde, 
tilhørte én kristen kirke, og hans mor en anden. Han selv 
havde ikke noget ønske om at komme i nogen af dem.

Som ung startede han en genbrugs skobutik i Kitale, og 
blev ven med adskillige talere fra en ikke-kristen verdensre-
ligion. Han besluttede sig for at konvertere til deres religion, 
men kunne ikke finde ud af, hvordan han skulle gøre det.

En dag overværede han et offentligt møde mellem tre 
talere fra denne verdensreligion og fem kristne prædikan-
ter. Under mødet, som arrangørerne kaldte en dialog, og 
havde arrangeret på byens torv med tilladelse fra de lokale 
myndigheder, talte de forskellige talere, og diskuterede 
deres tro. Francis blev chokeret over at høre de ikke-kristne 
prædikanter tale om gode og dårlige ånder. De sagde, at 
ånder, der tilsluttede sig deres ikke-kristne verdensreligion, 
var gode; men de ånder, der ikke gjorde det, var onde. I 
det øjeblik besluttede Francis sig for ikke at slutte sig til 
dem. Selv om han manglede religiøs forståelse, følte han 
sig overbevist om, at alle ånder faktisk var faldne engle 
eller dæmoner. Han nægtede at tro, at der fandtes gode 
dæmoner.

Da mødet sluttede, spurgte Francis de kristne prædikanter, 
hvilken kirke de repræsenterede. ”Syvende Dags Adven-
tistkirken,“ svarede den ene.

Francis havde aldrig hørt om adventisterne. Da han kom 
tilbage til sin skobutik, spurgte han en ældre mand, der 
solgte sko i nærheden, om han kendte til Adventistkirken.

”Det er en satanisk kirke,“ svarede den ældre mand. ”Den 
lærer folk om udyr med hoveder fulde af horn.“ Francis 
besluttede sig for ikke at blive adventist.

Der gik otte måneder, og Francis overværede endnu en of-
fentlig dialog. Hver dag i en hel uge gik han dertil. Adven-
tistprædikanterne inkorporerede bibelstudier i deres præ-
sentationer, og Francis blev overbevist om, at de forkyndte 
sandheden. Han og tre andre blev døbt.

Francis, som på det tidspunkt var 20 år, ønskede med det 
samme at forkynde Jesus for andre. Han købte bøger og 
DVD’er for at lære at tale. Efter et år solgte han sin sko-
forretning og begyndte at rejse fra by til by og prædike på 
gaderne og deltage i dialog med talere fra den ikke-kristne 

verdensreligion. Når 
mennesker bad om at 
blive døbt, henviste han 
dem til Adventistkirken.
”Når vi prædiker, ser vi 
mange mirakler, som 
Jesus gør gennem os,“ 
fortæller Francis. ”Alene 
i den sidste måned har 50 mennesker ønsket at blive 
døbt.“

Et sted bad nogle lokale ikke-kristne præster forkyndere 
fra deres hovedkvarter i Nairobi, Kenyas hovedstad, om 
at komme og modsige Francis’ forkyndelse i de offentlige 
dialoger. Forkynderne ankom, og Francis var i dialog med 
dem i fire dage. Den femte dag forbød de lokale ledere 
deres medlemmer at overvære flere af dialogerne. Dernæst 
bad politiet Francis om at forlade byen.

”Vi døbte ingen; men den lokale Syvende Dags Adven-
tistkirke satte stor pris på vores indsats, og gav os et nyt 
lydanlæg til vores gademission,“ fortæller Francis.

I juli 2018 deltog han i en dialog i en by, hvor mange havde 
konverteret til den ikke-kristne verdensreligion. Mens by-
ens indbyggere lyttede til, at Francis sammenlignede deres 
hellige bogs lære med Bibelen, besluttede mange sig for 
at vende tilbage til Jesus. Det gjorde en offentlig myndig-
hedsperson, som ikke var kristen, vred. Han befalede, at 
Francis skulle arresteres.

Mens Francis sad på politistationen, samlede der sig en 
skare udenfor, som forlangte hans løsladelse. ”Giv ham lov 
til at fortsætte sin forkyndelse,“ råbte folk. ”Nu har vi lært 
sandheden at kende.“

Efter fem timer blev Francis løsladt mod en kaution på 
10.000 shilling (ca. 700 kr.), og skaren udenfor opløstes.
Tilbage på gaden ændrede Francis fokus i sine taler til 
bibelske profetier. 27 mennesker blev døbt, og en mand, 
som er vokset op i en ikke-kristen familie, forbereder sig på 
at blive døbt. Han fortæller, at det var Francis’ problemer 
med politiet, der førte ham til Kristus.

”Jeg så, hvordan de ikke-kristne opførte sig, og jeg så, at 
de ikke tog det alvorligt,“ siger han. ”Hvordan kunne de 
bruge magt og arrestere ham? De tog det ikke alvorligt.“
Francis rejser hele tiden omkring sammen med sin kone, 
deres datter på 4 år og deres 3 uger gamle søn, samt flere 
adventistvenner, som hjælper ham med at forkynde. Han 
siger, at ingen behøver at være præst for at forkynde, at 
Jesus snart kommer igen.

”Man behøver ikke engang at arbejde for kirken for at 
fortælle de gode nyheder om, at Jesus snart kommer igen“ 
siger han.

 Francis Ndacha
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DREADLOCKS OG FAR

Michael Kujjoo, 38 år

Så længe Michael Kujjoo kunne huske, havde han hadet 
sin far. Hvis nogen spurgte ham, hvor hans far var, svarede 
han: ”Min far er død.“ Så meget hadede han ham.

Hans far havde ladet sig skille fra Michaels mor i Uganda, 
da Michael var 9 år. I nogen tid besøgte Michael farens 
gård; men hans far tvang ham til at arbejde hårdt. Når Mi-
chael var færdig med dagens arbejde, fik han ikke noget at 
spise, og han følte sig udnyttet.

Engang, da Michael kom hjem til sin mor efter at have 
besøgt faren, sagde han: ”Jeg vil ikke besøge far mere.“ 
Han vendte aldrig tilbage til gården, men han kunne ikke 
glemme sin bitterhed. Tilværelsen var hård, og han be-
brejdede faren. Han mente, at livet ville have været meget 
lettere, hvis faren ikke havde forladt familien.

Uden penge droppede Michael ud af skolen, da han gik i 
2.g og blev rapper. Han flyttede til Kenya, hvor han i to år 
arbejdede i natklubber og anlagde sig dreadlock-frisure. 
Da en onkel inviterede ham til Sydsudan, tog han sin 
hip-hop-opvisning med til natklubber i Juba.

En dag, da Michael gik ned ad gaden, råbte en butiksinde-
haver efter ham. ”Hvor går du til gudstjeneste?“ spurgte 
manden.

Michael stoppede. ”Jeg går ikke til gudstjeneste,“ svarede 
han.

”Hvorfor ikke?“

”Se lige på mig,“ sagde Michael og pegede på sine lange 
dreadlocks. ”Tror du, at jeg kan gå i kirke?“

”Ja da, du kan sagtens gå i kirke,“ svarede manden.

Michael spurgte butiksejeren, hvor han gik til gudstjene-
ste, og fandt ud af, at det var i Juba Central Syvende Dags 
Adventistkirke. ”De mennesker har falske bønner og falske 
helbredelser,“ sagde Michael.

Butiksindehaveren inviterede Michael med i kirke; men han 
nægtede. Næste gang Michael passerede butikken, så han 
den anden vej, da indehaveren kaldte på ham. Men han 
blev ved med at kalde på ham, hver gang han så Michael.

”Næste lørdag starter vi en tre ugers mødeserie,“ sagde 
han. ”Kommer du ikke med?“

Michael kom til møderne, og syntes godt om de enkle di-
rekte bønner til Gud. Så begyndte prædikanten at tale om 
sabbatten og læste bibeltekster, som viste, at Gud aldrig æn-
drede hviledagen fra den syvende til den første dag i ugen.

Da Michael kom hjem, 
læste han grundigt i Bi-
belen og blev overbevist 
om, at sabbatten er lør-
dag, den syvende dag.

Den sidste sabbat i mø-
deserien var Michael en 
af dem, der blev døbt i 
Nilen. Ingen sagde et ord om hans frisure.

Men da Michael begyndte at komme i kirke om sabbatten, 
hørte han kommentarer om sine dreadlocks. ”Nu er du 
døbt,“ sagde et menighedsmedlem. ”Har du ikke lyst til at 
barbere dit hår af?“

”Udfordrer du mig?“ svarede Michael. ”Selv Samson 
havde sit hår. Mit hår er ikke dårligt.“

”Men folk stirrer på dig på grund af dit hår,“ svarede me-
nighedsmedlemmet.

”Det er jeg ligeglad med,“ svarede Michael. ”Vi bør ikke 
dømme andre mennesker.“ Men Michael vidste, at der var 
noget, der ikke var rigtigt. Når han delte sit personlige vid-
nesbyrd i forskellige kirker, begyndte han altid med at sige: 
”Lad jer ikke skræmme af mit udseende. Jeg er en af jer.“

Dybt inde ønskede han at finde ud af, om adventisterne 
virkelig accepterede ham, eller om de brugte ham for deres 
egen skyld, ligesom hans far havde gjort så mange år tidli-
gere. Der gik et år, og han indså, at menighedens medlem-
mer elskede ham. Han følte sig hjemme. Og så klippede 
han sine dreadlocks af.

Samtidigt huskede han sin far. I Matt 6,15 læste han: ”Men 
tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive 
jeres overtrædelser.“ Han bad: ”Gud, jeg ved, at det er din 
vilje, så du må lære mig at tilgive min far.“ Det tog ham tre 
måneder at finde sin fars telefonnummer. Michael forven-
tede, at hans far ville være vred; men det var han ikke.

”Hvem er det? Er det min søn?“ spurgte faren.

”Ja, det er mig,“ svarede Michael. ”Det er svært for mig at 
forklare, hvad der er sket.“

”Det er lige meget,“ sagde faren. ”Det skal du ikke be-
kymre dig om. Jeg ønsker dig bare tilbage som min søn. 
Kom hjem, når du kan, og jeg vil give dig min velsignelse.“

Tredive års had smeltede bort i Michaels hjerte. ”Jeg 
troede, at jeg ville hade ham resten af mit liv,“ fortæller 
Michael, som er 38 år, arbejder som chauffør og har for-
skellige småjobs i Juba. ”Men alt er forandret på grund af 
den forkyndelse, jeg hørte i Syvende Dags Adventistkirken. 
Denne kirke forbereder virkelig mennesker til himlen.“

 Michael Kujjoo
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HUN SØGTE I 13 KIRKER

Mary John Ijaa, 42 år

Mary John Ijaa havde aldrig forestillet sig, at det ville være 
så svært at finde en kirke. Mens hun voksede op, gik hun 
til gudstjeneste i en stor kristen kirke i det, der nu er Syd- 
sudan. Men hun følte sig ikke lykkelig. Hun oplevede ingen 
enhed eller kærlighed der. Da hun var 16, begyndte hun at 
komme i en anden kirke.

I den nye kirke opdagede hun, at medlemmerne kæmpede 
med hinanden om at blive menighedstjenere og forstan-
dere. De skændtes hele tiden om, hvem der bestemte. Hun 
oplevede ingen kærlighed, så efter to år forlod hun kirken.

Den næste kirke virkede meget missionsinteresseret. Men 
da de modtog en stor forsendelse af tøj fra en humanitær 
organisation, og medlemmerne begyndte at slås om kjoler, 
bukser og skjorter, forlod Mary kirken.

I den fjerde kirke blev Mary syg, mens hun var ved at feje 
kirkens gårdsplads. Mens hun fejede, følte hun et varmt 
stik i sin læg. Benet begyndte at hæve. Mary henvendte 
sig til en heksedoktor. Da han hørte om det varme stik, 
sagde han, at det skyldtes, at hun havde gået på den del af 
gårdspladsen, der var forbandet. Nogen i kirken var vred 
på hende og havde ondskabsfuldt udset sig hende som mål 
for en forbandelse, sagde han.

Heksedoktoren tog et barberblad og skar små snit i hende 
fra hoved til fødder. Dernæst hældte han varmt vand over 
hende og gned hendes krop med pulveriserede rødder. I 
tre år fik hun behandling to gange daglig. Mary havde så 
store smerter, at hun ikke kunne gå, men kun krybe.

Pludselig en dag forsvandt smerten, og hun kunne gå igen. 
Heksedoktoren sagde, at behandlingen havde været en 
succes, og gav hende regningen, der lød på to levende ge-
der. Det var en stor sum for Mary.

Mary vendte ikke tilbage til sin kirke af frygt for, at hun 
igen ville blive forbandet. Hun valgte en femte kirke, og 
mødte trofast op hver søndag – indtil en ny kirke åbnede 
lige ved siden af. Den blev hendes sjette kirke. Derefter 
kom der en syvende og en ottende kirke.

I mellemtiden havde Mary født en søn. Mens hun lå i 
sengen og drak vand, følte hun en skarp smerte i sin hals. 
Hendes hals begyndte at hæve. Heksedoktoren fortalte 
hende, at nogen havde forsøgt at slå hende ihjel ved at 
komme noget i hendes kop.

Mary lå i sengen et år, og heksedoktoren gav hende pulve-
riserede rødder at drikke hver dag. Til sidst kom hun sig.

Mary blev ved med at besøge kirker i sin søgen efter kær-
lighed og enhed. To gange mere blev hun alvorligt syg, 

og heksedoktorer gav 
begge gange forbandel-
ser skylden. Den fjerde 
gang hævede hendes 
hals, og det spredte sig 
til hele kroppen. Hekse-
doktoren sagde, at no-
gen havde puttet noget 
i hendes mad; men han kunne ikke hjælpe hende. Mary 
opsøgte en anden og derefter en tredje heksedoktor. De 
var alle enige om, at nogen havde forgiftet hendes mad, 
og de brugte deres computere til at vise hende, hvor giften 
var blevet indtaget. Men ingen af dem kunne helbrede 
hende.

På det tidspunkt kom Mary i den 13. kirke, og for første 
gang besluttede hun sig for at bede Gud om hjælp. I sin 
desperation fastede og bad hun i tre dage. Derefter tog 
hun på hospitalet. Da lægen hørte, at hun havde bedt og 
fastet, sagde han: ”Det er det bedste, du kan gøre; for da 
henvender du dig til Den store læge.“ Han gav hende en 
indsprøjtning, og hendes hævelser forsvandt.

Mary var lykkelig over, at Gud havde hørt hendes bøn; 
men hun følte stadigvæk ingen fred i kirken. Det hele gik 
op i en spids, da hun og kirkens to præster begyndte at 
arbejde sammen. De slog store klippestykker til småsten i 
et bjergområde i nærheden af Sydsudans hovedstad Juba. 
Hun og præsterne begyndte at skændes om, hvordan de 
skulle sælge stenene, og Mary tænkte: ”Denne kirke har 
heller ingen kærlighed og enhed.“ Og hun undrede sig 
over, hvor hun nu skulle tage hen.

I det øjeblik kom hun i tanker om Syvende Dags Adventist-
kirken. Det var den eneste kirke, hun aldrig havde besøgt. 
Hun huskede, at hun havde set kærlighed i adventisternes 
ansigter, når de talte.

”Det er det, jeg skal gøre,“ sagde hun til de to forbløffede 
præster. ”Jeg flytter til Adventistkirken.“

Mary blev døbt efter en evangelisk mødeserie i Juba i april 
2017. Senere blev hendes mand og ældste søn også døbt. 
Mary er ikke længere bange for at blive forbandet. ”Nu er 
jeg fri, og jeg er lykkelig,“ fortæller hun. ”Jeg er ikke læn-
gere bange for at blive forgiftet; for Jesus er stærkere end 
alle forbandelser.“

For nyligt mødte hun en af de to præster, som hun havde 
knust sten sammen med.

”Hvorfor ser du så sund og glad ud?“ spurgte han.

”Jeg har fundet glæde og sandhed,“ svarede hun. ”Og jeg 
har fundet sand enhed blandt Guds børn.“

 Mary John Ijaa



7

MISSIONSBERETNING  DEN ØSTAFRIKANSKE DIVISION · SYDSUDANMISSIONSBERETNING 

2. NOVEMBER 2019

EN BARSK SOLDATS DRØM

Daniel Deng Machiek, 39 år

Daniel Deng Machiek, en høj og barsk soldat i Sydsudans 
hær, ønskede ikke at kæmpe.

Det østafrikanske område var indblandet i en blodig bor-
gerkrig, og Daniel ønskede ikke at dræbe sine landsmænd.

I tre dage i december 2013 fastede og bad han om fred.

”Gud, du er den sande Gud. Ingen anden gud er større 
end dig,“ bad han. ”Jeg er en soldat, og folk forventer, at 
jeg skal kæmpe imod mine egne landsmænd. Kære Gud, 
du må kontrollere Sydsudans befolkning.“

Det tredje døgn, han fastede, fik Daniel en drøm om nat-
ten. Tre lysende engle viste sig i hans soveværelse i hans 
fødeby Yiro, som ligger otte timers busrejse fra Sydsudans 
hovedstad Juba.

”Vågn op og syng en sang sammen med os,“ sagde den 
ene engel. Forbløffet spurgte Daniel: ”Hvor kommer I 
fra?“

”Din faste og bøn er blevet hørt af din Skaber,“ svarede 
englen. ”Derfor er vi kommet for at døbe dig.“

Stadig i drømme begyndte Daniel sammen med englene at 
synge en takkesang om Jesu frelse. Dernæst førte englene 
ham til Yirolsøen lige uden for byen. En af englene iførte 
Daniel en lang hvid kappe og døbte ham i søen, mens de 
to andre engle så på.

Bagefter gav englene ham en bibel, og viste ham vej til en 
kirke i nærheden.

”Du kommer til at finde noget meget interessant her,“ 
sagde en af englene. De tog ham med ind i kirken. Han så 
mennesker, som lå døde på gulvet. Kun en 2 år gammel 
dreng var i live, og Daniel bad drengen om at bede sam-
men med ham. Mens de bad, kom menighedens medlem-
mer til live igen. I det øjeblik vågnede Daniel fra sin drøm. 
I de næste tre år tænkte han over, hvad drømmen mon 
betød.

I 2017 mødte han en kristen præst, som døbte ham og 
hans kone under en søndagsgudstjeneste. Da Daniel kom 
op af vandet, gjorde han noget, han aldrig havde gjort 
som voksen. Han græd.

”Hvorfor græder jeg?“ 
spurgte han præsten.

”Det er Helligånden, 
der arbejder i dig,“ sva-
rede præsten.

Daniel blev forvirret og 
vred. Vreden fik ham til at græde endnu mere. Han følte 
sig meget flov. I Sydsudan græder mænd ikke, og barske 
soldater gør det slet ikke. Så kom hans 22 år gamle nevø 
Abraham på besøg. Ude af stand til at skjule sine tårer for-
klarede Daniel, at han havde grædt, siden han blev døbt.

”Men onkel, hvorfor blev du døbt i den kirke?“ spurgte 
Abraham. ”Det er ikke den rette kirke!“

Abraham gav sin onkel et bibelstudium om den syvende 
dag som sabbat. Daniel blev med det samme overbevist 
om, at han skulle tilbede i Abrahams Syvende Dags Adven-
tistkirke.

Den følgende sabbat kom han og hans kone i Juba Central 
Syvende Dags Adventistkirke. Tre måneder senere, den 20. 
januar 2018, blev de døbt.

Og Daniel græd ikke en eneste tåre, da han kom op af 
vandet.

”Min drøm er gået i opfyldelse!“ udbrød han over for for-
samlingen og fortalte dem om sin drøm.

Efter at have oplevet Daniels nye glæde, er en af hans 
brødre og dennes kone blevet døbt, og hans mor forbere-
der sig til dåb.

Daniel, som nu er 39, siger, at han er forbavset over, hvor-
dan Gud besvarede hans bøn. Han bad om fred i Sydsudan 
i 2013, og Jesus besvarede hans bøn ved at give ham en 
drøm, som viste ham vejen til sand fred – at give sit hjerte 
til Jesus ved at blive døbt.

”Jeg er lykkelig nu,“ siger Daniel. ”Ingen tårer mere. Jeg 
har været glad, lige siden jeg blev døbt.“

 Daniel Deng Machiek
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EN BUS-PRÆDIKANT

Samuel Ndagijimana, 59 år

Nogle mennesker læser bøger eller spiller på deres mobilte-
lefon i bussen på vej til arbejde.

Samuel Ndagijimana prædiker. Han fortæller om Jesus og 
hans genkomst, når han hver morgen tager med bussen på 
arbejde i Kigali, Rwandas hovedstad.

Han var ikke klar over, om hans ord havde nogen virkning 
på dem, der hørte ham.

Indtil en dag Samuel krydsede en gade i Kigali, og en 
kvinde kaldte på ham. ”Pastor, stop,“ råbte hun.

Samuel var ikke pastor; men han var vant til, at folk tiltalte 
ham sådan på grund af hans vane med at prædike i bus-
sen. Han standsede, og så spørgende på kvinden.

”Jeg kender dig ikke,“ sagde han. ”Har vi mødt hinan-
den?“

”Du gør et godt arbejde; men måske er du ikke klar over 
det,“ svarede kvinden. ”Vi mødte hinanden i bussen, og 
du talte om et problem, som jeg har.“

Kvinden mindede Samuel om, at han en morgen havde 
prædiket om at sætte Gud først i livet. ”Du sagde: ’Når du 
kommer på arbejde, skal du sætte Gud først i alle dine pla-
ner. Sæt Gud først i alt, hvad du siger. Sæt Gud først i alt, 
hvad du gør,’“ sagde hun.

Hans budskab havde overbevist hende om at tage en vig-
tig beslutning, så snart hun kom på arbejde. 

”Da jeg kom på arbejde, havde jeg et meget stort pro-
blem, som skulle løses,“ fortalte hun. ”Jeg knælede ned i 
mit kontor og bad: ’Gud, Gudsmanden, som prædikede i 
bussen i morges, sagde, at vi skulle sætte dig først. Hjælp 
mig til at sætte dig først.’“ Efter at have bedt følte hun sig 
stærkere. Hun vidste, hvad hun skulle sige til sin chef.

Der gik et par timer, inden chefen dukkede op. Han kom 
direkte hen til hendes skrivebord. ”Hvornår kan vi tage af 
sted?“ spurgte han. 

”Chef, jeg kan ikke 
synde,“ svarede hun. 
”Der er tre grunde til, at 
jeg ikke kan tage med 
dig. For det første er jeg 
gift, og jeg må være tro 
mod min mand. For det 
andet er jeg kristen, og 
jeg vil ikke synde mod min frelser. Og for det tredje er jeg 
leder i min kirke, så jeg skal være et eksempel for andre.“

Chefen var chokeret. ”Jeg har henvendt mig til dig mange 
gange, og du har aldrig sagt ja eller nej,“ sagde han. 
”Hvorfor? Du hørte mit forslag; men du besluttede dig 
aldrig.“

Hans øjne blev smalle af vrede. ”Du bliver fyret for det 
her,“ snerrede han, og stormede ud af hendes kontor.

Kvinden trak vejret dybt og bad. Hun ønskede ikke at miste 
sit arbejde.

”Gud, jeg ærede dig på min arbejdsplads,“ sagde hun. ”Jeg 
satte dig først. Hvis jeg bliver fyret, beder jeg dig om at 
tage vare på mine børn.“

For at blive fyret skulle hun modtage et opsigelsesbrev fra 
sin chef. Hun forventede, at brevet ville blive afleveret den 
følgende dag; men det skete ikke. Endnu en dag gik, uden 
at der kom noget brev. Samme aften så hun i fjernsynet, at 
hendes chef var blevet fyret. Hun græd og priste Gud.

På gaden sagde kvinden til Samuel: ”Det var meningen, 
at jeg skulle fyres; men jeg beholdt mit arbejde. Jeg takker 
ikke Gud for, at min chef blev fyret. Jeg takker Gud for, at 
han beskytter dem, som sætter ham først.“

Samuel er fast besluttet på at blive ved med at prædike i 
bussen. Nogle gange prædiker han også på gaden. Men 
mest af alt, fortalte han, forsøger han at prædike uden ord. 
Med Guds hjælp lader han sin fremtoning og sine handlin-
ger åbenbare Kristus for andre.

 Samuel Ndagijimana
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FORÆLDRELØS PÅ GRUND AF FOLKEMORD 

Delphine Uwinez, 25 år

Mine forældre døde under folkemordet i Rwanda i 1994. 
Jeg var et år. Det allerførste jeg husker er, at jeg græd i et 
kristent børnehjem over, at jeg havde mistet mine forældre. 
Jeg blev ved med at spørge personalet, hvornår jeg kunne 
se min mor.

”Du kommer til at se hende,“ forsikrede de mig.

Jeg troede, at min mor var taget et eller andet sted hen, 
og jeg ventede på, at hun skulle komme tilbage. Men efter 
som tiden gik, opgav jeg mere og mere alt håb.

Blandt personalet var der kvinder, som skulle være reser-
vemødre. Min var en syvendedags adventist, som hed Bri-
gitte. Min nye mor tog mig med i kirke, og jeg syntes godt 
om at komme der. Menighedens medlemmer var meget 
venlige.

Men da jeg var 7 år, lukkede regeringen alle børnehjem, og 
jeg blev adopteret af en familie. Jeg forventede, at familien 
skulle gøre min tilværelse lysere, men det modsatte skete.

Til at begynde med behandlede de mig med venlighed. 
De havde en datter på min alder, som hed Mutesi. Det var 
med til, at jeg glædede mig, for jeg forventede, at hendes 
forældre ville holde af mig på samme måde, som de holdt 
af hende. Men det gjorde de ikke.

Om morgenen var det min opgave at gøre rent og hente 
vand før skoletid. Opgaverne gjorde, at jeg ofte kom for 
sent i skole, og jeg blev straffet af lærerne ved, at de slog 
mig. Nogle gang befalede lærerne, at jeg skulle gå hjem 
igen; men jeg var nødt til at vente udenfor skolebygningen, 
indtil skolen sluttede, så jeg kunne gå hjem sammen med 
min adoptivsøster.

Min nye mor vidste, at hun var skyld i mine problemer; 
men hun gjorde ikke noget ved det. Snart begyndte hun 
åbenlyst at udtrykke sit had. Hun ville ikke give mig mad til 
måltiderne, og jeg måtte ikke kalde hende mor.

”Jeg er ikke din biologiske mor,“ sagde hun.

I modsætning til sin mor elskede Mutesi mig. Hun græd 
hver gang, hun så, at jeg blev dårligt behandlet. Hun gav 
mig mad og mælk, selv om hendes mor skældte hende ud 
for at dele med mig. Mutesis far holdt også af mig.

Det hele gik op i en spids ved skoleårets afslutning det år, 
jeg fyldte 13. Jeg bestod mine eksamener; men det gjorde 
Mutesi ikke. Da vi kom hjem den dag, smed Mutesis mor 
mig ud hjemmefra. Heldigvis var der andre familier med 

forældreløse børn, som 
havde medlidenhed 
med mig og lod mig bo 
hos dem i de næste få 
år. Staten hjalp også. 
Men jeg fik aldrig fuld-
ført gymnasiet.

Da jeg begyndte at blive voksen, syntes tilværelsen mere 
og mere håbløs. Jeg hadede alle, og jeg var overbevist om, 
at alle hadede mig. Jeg spekulerede på, om Gud vidste, at 
jeg fandtes, og jeg hadede også ham. Jeg forsøgte at begå 
selvmord ved at drikke for meget alkohol; men det lykke-
des ikke.

En dag da jeg gik hen ad gaden i byen Nyamata, hørte jeg 
en prædikants stemme runge ud af højtaleren. Prædikan-
ten, Frederic Musoni, holdt en række evangeliske møder i 
Syvende Dags Adventistkirken.

”Ønsker du, at dit liv skal blive helt og harmonisk?“ 
spurgte han. Det lød, som om han talte direkte til mig. Jeg 
lyttede. Jeg fornemmede en stemme, der sagde til mig: 
”Fat mod. Jeg elsker dig.“

Da prædikanten kom med en appel, talte hans stemme 
igen direkte til mit hjerte, og jeg svarede. Jeg gik ind i kir-
ken, og prædikanten bad for mig. Jeg gik hjem derfra fyldt 
med glæde. Den nat sov jeg fredfyldt for første gang i mit 
liv.

Ved afslutningen af den evangeliske mødeserie blev jeg 
døbt sammen med omkring 150 andre. Vi var blandt det 
rekordstore antal på 110.000, som blev døbt efter tre 
ugers møder på 2027 forskellige steder i Rwanda i maj 
2016.

Da jeg kom op af dåbsvandet, følte jeg fred og frihed. Jeg 
begyndte at elske andre, og jeg indså, at Gud aldrig havde 
forladt mig. Jeg elsker Jesus, som døde for mig, og jeg tror, 
at han vil give mig mine forældre tilbage.

I dag er jeg 25 år, og producerer og sælger forskelligt 
håndarbejde.

Hvis du er forældre i et komfortabelt hjem, opfordrer jeg 
dig til at tage dig af et barn, der har behov for det. Undgå 
at sige vrede ord til et barn; for selv når barnet er voksent, 
vil det aldrig glemme, hvad der blev sagt.

Hvis du lider, måske fordi du som mig ikke voksede op hos 
dine egne forældre, skal du vide, at du kun finder fred, når 
du lader Jesus blive alt for dig. Jesus er den sande forælder, 
trøster, og han giver hvile og fred.

 Delphine Uwinez
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SØSTER YVONNE

Yvonne Mushimiyimana, 27 år

Yvonne Mushimiyimana skrev sig ivrigt op til at synge ved 
koncerten, som skulle afholdes på hendes gymnasium.

Hun lånte noget tætsiddende tøj af sine veninder. Hun 
valgte farvestrålende sminke for at sikre sig, at forsamlin-
gen lagde mærke til hende på scenen. Og så sang hun af 
hjertens lyst.

Bagefter stimlede eleverne sammen om hende. ”Hvorfor 
har du skjult dit talent?“ spurgte en.

”Lad være med at gå med lange skørter,“ sagde en anden. 
”Syvendedags adventistpigers tøj passer ikke til din skøn-
hed eller din smukke stemme.“

Yvonne elskede den ros, hun fik, og hun tog villigt imod 
invitationen fra sine nye venner om at blive til en dansefest 
efter koncerten. Men mange af hendes adventistvenner 
tog hjem efter koncerten for at være med til fredags aften-
mødet i adventistkirken.

Sabbatsmorgen gik Yvonne som sædvanligt i kirke. Men 
menighedens leder fandt ud af, at hun og fire andre ad-
ventist teenagere havde deltaget i dansefesten aftenen 
før. Alle fem blev straffet. Fire af dem bad om tilgivelse og 
lovede ikke igen at bryde sabbatten; men Yvonne nægtede 
at bede om undskyldning.

”Jeg kan ikke,“ sagde hun til præsten. ”Jeg ønsker at blive 
ved med at synge og danse.“

Hun holdt op med at komme i kirke om sabbatten. Hun 
ændrede sin tøjstil og den måde, hun gik på. Overalt, hvor 
hun kom, standsede folk op og kiggede på hende. Inden 
længe blev hun en af de mest populære piger i skolen.

Hendes popularitet blev endnu større, da hun begyndte at 
komponere sine egne sange. Hendes første sang blev et 
stort hit i skolen, og hun smilede lykkeligt, hver gang hun 
hørte, at elever og lærere lyttede til den.

Yvonnes nye tilværelse var meget travl, og hun begyndte 
at pjække fra timerne. Men hun bestod alligevel sin af-
gangseksamen med glans. Forbløffede lærere spurgte, 
hvordan det var lykkedes for hende at få så gode karakte-
rer uden at gå til timerne. Hun vidste ikke, hvad hun skulle 
svare; men i al hemmelighed troede hun, at det skyldtes, at 
hendes mor bad for hende.

Ved universitetet i Rwandas hovedstad Kigali arbejdede 
Yvonne hårdt for at blive popstjerne. Hun kaldte sig Søster 
Yvonne og optog alle sine sange i professionelle musikstu-
dier. Hun lavede musikvideoer og optrådte i barer og nat-
klubber. Hun ændrede yderligere sin makeup og sit tøj, så 

det passede til popstjer-
ners sexede stil. Hun 
havde tre ringe i ørerne 
og en ring i næsen. Hun 
fik også tatoveringer.

Hendes forældre, som 
forblev i det østlige 
Rwanda, var kede af det, og hendes far holdt op med at 
sende hende penge. Men Yvonne ville ikke ændre sit liv. 
Da det gik op for hende, at hun ikke tjente nok penge 
på sine koncerter, så hun kunne betale sine regninger, 
begyndte hun at sælge dametøj på et af byens markeder. 
Hun fik også arbejde som børnehavelærer.

Børnene var imponerede, når Yvonne kom på arbejde i korte 
cowboyshorts og masser af smykker. Hjemme begyndte 
børnene at tigge deres mødre om tatoveringer og øreringe. 
Da mødrene fandt ud af, at deres børn blev inspireret af de-
res nye lærer, kom de i flok til børnehaven for at protestere.

Den stadige strøm af klager gjorde Yvonne ked af det, 
så hun levede for weekenderne, hvor hun kunne danse i 
natklubber. Men dansen fjernede ikke hendes bedrøvelse. 
Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre.

En dag, mens hun sad hjemme, hørte hun en prædiken 
igennem højtalerne fra en nærliggende adventistkirke. Hun 
ønskede ikke at lytte til prædikenen. Hun smækkede sin 
soveværelsesdør i og skruede op for høj musik.

Næste dag holdt prædikanten endnu en tale. Og det 
samme skete den tredje dag. Den nærliggende Ruyenzi 
Adventistkirke holdt en tre ugers evangelisk mødeserie.

Til sidst opgav Yvonne og lyttede til talen fra sit hjem. Præ-
dikantens ord varmede hendes hjerte, og hun begyndte at 
gå til møderne i kirken. Ved det sidste møde blev hun døbt 
og indviede sin stemme til Gud.

I dag er Yvonne 27 år, og arbejder som lærer. Hun er også 
gospelsanger, komponerer sange til Guds ære, og hun er 
leder for enlige kvinder i sin menighed.

”Jeg takker Gud for, at han passede på mig, da jeg gik 
mine egne veje,“ siger hun, ”Hvis han ikke havde beskyttet 
mig, kunne jeg være død i dag.“

Hun er især glad for sine forældre, som opdrog hende med 
bibelske værdier. Hun har set sandheden i Ordsp 22,6, som 
siger: ”Tilskynd drengen til at følge den vej, han skal gå, selv 
når han bliver gammel, vil han ikke vige fra den.“

”Jeg er sikker på, at min mors oplæring i min barndom har 
hjulpet,“ siger hun. ”Selv da jeg løb bort fra Gud, forblev 
min mors ord i mit hjerte.“

Yvonne  
Mushimiyimana
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FRELSE FUNDET I IKKE-KRISTEN BOG  

Elijah, 50 år

Et grundigt studium af Bibelen har fået mange mennesker 
til at tilslutte sig Syvende Dags Adventistkirken i Østafrika. 
Men Elijah blev adventist ved grundigt at studere sin ikke- 
kristne verdensreligions hellige bog.

Elijah, som voksede op i en ivrig ikke-kristen familie, var en 
glimrende studerende i Østafrika. Han havde gjort religion 
til det vigtigste i sit liv, og havde opnået flere uddannel-
ser, med tilknytning til faget religion, ved universiteter i 
tre mellemøstlige lande. Han steg i graderne, og fik en 
fremtrædende stilling som religiøs leder, hvor et af hans 
ansvarsområder var opsyn med missionsfremstød for hans 
religion i hans hjemland.

Men der opstod spørgsmål i hans sind, da han deltog i en 
faglig ekskursion til Italien. I Rom så han inskriptioner på 
huse, som sagde, at Gud havde befalet mennesker at hvile 
på sabbatsdagen. Fra Bibelen forstod han, at sabbatten var 
om lørdagen. Men i Rom så han, at forretninger lukkede 
og folk gik i kirke om søndagen.

Der var også noget andet, som forvirrede Elijah. I Italien 
besøgte han gamle steder, hvor mennesker var blevet døbt 
ved neddykkelse, ligesom Jesus i Jordanfloden. Han og 
andre besøgende forskere blev fortalt, at dåb i dag foregår 
ved, at man stænker vand på menneskers hoveder. Han 
kunne ikke finde noget påbud i Bibelen om at døbe på den 
måde.

Da Elijah kom hjem igen, fordybede han sig i de seks ka-
pitler i hans religions hellige bog, som taler om Jesus. Han 
fokuserede især på kapitel 19, som han nu sammenligner 
med Ellen Whites bog ”Jesu liv“. I Elijahs fyrre år gamle 
liv var der aldrig nogen, som havde prædiket for ham om 
Jesus. Han havde kun lært, at Jesus var en stor profet, men 
ellers et normalt menneske. Nu læste han i sin hellige bog 
vers, som beskrev Jesu guddommelighed, hans død, hans 
skabermagt og hans jordiske mirakler. I kapitel 3, vers 
45 og 46 læste han overraskende ord, som overbeviste 
ham om, at Jesus faktisk er Gud. Han åbnede Bibelen og 
sammenlignede teksten med Esajas 9,5, som siger: ”For 
et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet 
skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld 
Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.“ Elijah 
havde besluttet sig. Han ville tilbede Jesus.

”Min hellige bog forklarede Guddommen og Jesus som 
skaber for mig, og jeg besluttede mig med det samme for 
at acceptere Jesus som Skaber, Herre og Frelser i mit liv,“ 
fortalte han i et interview. ”Der var ingen, der prædikede 
for mig.“

Da Elijah begyndte at 
lede efter en kirke, hvor 
han kunne lære mere 
om Jesus, huskede 
han, at han havde set 
offentlige gadedrøf-
telser, kaldt dialoger, 
hvor ledere fra hans 
ikke-kristne verdensreligion sammenlignede deres tro med 
kristne prædikanters, deriblandt adventister.

”Mere end noget af de andre kirkesamfund udfordrede 
adventisterne mit folk med hensyn til Jesu guddommelig-
hed,“ fortalte han.

Så en lørdag gik han hen til en adventistkirke.

Inden for et par dage var Elijah nødt til at flygte sammen 
med sin kone og deres små børn til en anden by. Slægt-
ninge havde fået kendskab til hans interesse for kristen-
dommen, og truede med at slå ham ihjel.

Den første sabbat i den nye by kom Elijah og hans kone 
til en adventistkirke, da en to ugers evangelisk mødeserie 
netop skulle begynde. Den blev ledt af Alain Coralie, se-
kretær i Den Østafrikanske Division. Ved seriens afslutning 
blev Elijah og hans kone Josephine døbt ved neddykkelse.

I dag er Elijah 50 år og deler ivrigt frelsen i Jesus med alle, 
som ikke har hørt om ham. Mange er blevet døbt gennem 
hans evangeliske møder og hans arbejde som litterature-
vangelist. Han tjener også som menighedstjener i kirken.

Nogle vil måske sige, at Elijahs omvendelse kostede ham 
meget. Men han ville ikke lave om på noget. ”Fil 3,7-14 
udfordrer os til at tilsidesætte al vores fortjeneste og vores 
ejendele og regne det for tab på grund af Kristus,“ sagde 
han. ”Jeg har opgivet det privilegium at have en udvidet 
familie. Jeg har tilsidesat de store universiteter, hvor jeg 
studerede. Jeg har tilsidesat mine universitetsgrader. Jeg 
har tilsidesat mine ærefulde stillinger. Jeg har tilsidesat en 
høj løn betalt af regeringerne i de tre lande, hvor jeg stu-
derede. Jeg fokuserer kun på Jesus Kristus.“

Og til alle dem, der hører hans beretning, siger Elijah: ”Jeg 
ønsker, at du også må omvende dig og fokusere på Jesus, 
så du kan blive frelst.“
.

 Elijah
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EN BOGHOLDER UDEN PENGE

Martha Etana Chewaka, 45 år

Martha Etana Chewaka havde et stort problem. Hun havde 
en meget god løn fra en bank i Addis Ababa, hovedstaden 
i Etiopien. Men hver måned slap hendes penge op, inden 
hun fik sin næste lønudbetaling.

Martha, som er bogholder, planlagde sine udgifter meget 
nøje. Når hun fik sin løn, gav hun altid tiende først. Der-
næst betalte hun husleje for det lille hus, hun boede i. Så 
købte hun hvidt teff-mel til at bage brød af, olivenolie, 
krydderier, pænt tøj og sko.

Men den sidste uge i måneden var altid stresset. Hun 
havde ingen penge, så hun var nødt til at spise mindre og 
klare sig uden forskellige ting. Hun havde heller ikke noget 
at lægge til side til opsparing.

Så blev Martha gift med en kollega, som også var boghol-
der. De var fælles om deres udgifter, men igen løb de tør 
for penge inden månedens afslutning.

”Hvorfor er vores penge ikke velsignet?“ Martha kunne 
ikke forstå det. Men så fik hun en ide. ”Måske“ tænkte 
hun, ”velsigner Gud ikke vores penge, fordi jeg arbejder på 
hans hellige dag.“

Hun tænkte mere over sagen, og det var som om Gud 
sagde til hende: ”Hvorfor arbejder du om sabbatten? Hvis 
du følger mine bud, vil dine penge blive velsignet.“

Martha kunne huske, hvordan hun var kommet i sabbats-
skole sammen med sine adventistforældre. Men hun var 
holdt op med at gå i kirke, da hun som 21-årig fik sin stil-
ling i banken. I Etiopien har man en seks dages arbejdsuge, 
og de fleste forretninger har åbent om lørdagen. Martha 
var vokset op i en fattig familie, og hun ønskede den store 
løn fra banken.

Martha gav altid sin tiende, som hun havde lært det i sab-
batsskolen som barn. Fra tid til anden gik hun hen til kirken 
lørdag eftermiddag efter bankens lukketid og afleverede 
sin tiende til præsten. Andre gange gav hun en veninde en 
konvolut med sine tiendepenge, som veninden tog med i 
kirke.

Men på trods af sin trofaste tiendebetaling blev pengene 
ved med at slippe op derhjemme.

Martha bad Gud om hjælp. ”Kære Gud, hjælp mig til at 
finde et andet arbejde, så jeg ikke behøver at arbejde om 
sabbatten,“ bad hun.

Hun bad hver dag i en måned. Men der skete ikke noget.

”Jeg vil opsige mit arbejde,“ fortalte Martha sin mand. 

”Jeg er ulydig mod Gud, 
og derfor slipper vores 
penge op. Din løn vil 
være nok for os, hvis 
Gud velsigner den.“

”Ja, du bliver nødt til at 
slutte,“ svarede han.

Han var også adventist, og havde i lang tid ønsket, at hun 
skulle holde op med at arbejde om sabbatten.

Men Martha sagde ikke op. I stedet blev hun ved med at 
bede om et nyt job.

Der gik to år, og Martha kunne ikke arbejde længere. 
Hvert øjeblik af hver eneste dag fornemmede hun en 
stemme, som sagde til hende: ”Nu er det den rigtige tid at 
opsige dit arbejde. Nu er det den rigtige tid at opsige dit 
arbejde. Nu er det den rigtige tid at opsige dit arbejde.“ 
Det var opslidende. Efter at have fastet og bedt i fem dage 
opsagde hun sin stilling i banken.

Hendes arbejdsgiver var ked af det. Martha var en dygtig 
arbejder, og de ønskede ikke at miste hende. De tilbød 
hende en anden stilling, hvor hun kunne få nogle lørdage 
fri. Men Martha var ikke engang fristet. Det var på tide at 
være tro mod Gud efter at have været ulydig i så lang tid.

Lige så snart hun gik ud af banken, blev hun fyldt med 
fred og glæde. Hun havde ikke haft det sådan, siden hun 
begyndte at arbejde i banken 13 år tidligere.

Der gik en måned, og for første gang slap deres penge ikke 
op. De var begge chokeret.

”Fra i dag stoler jeg på Gud; for din løn er nok til os 
begge,“ sagde Martha til sin mand. ”Gud kan holde os 
oppe.“

Ægteparret har aldrig forandret deres forbrug. De holder 
stadigvæk af at bage brød af hvidt teff-mel, købe oliven-
olie, krydderier, pænt tøj og sko. Men deres penge slipper 
ikke op.

”Jeg ved ikke, hvor pengene kommer fra; men mit hjem er 
meget velsignet,“ siger Martha. ”Det er bedre at adlyde 
Gud end at tjene penge.“

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil være med til at 
bygge børnesabbatskolerum i Etiopien, så flere børn kan 
lære Bibelen at kende, ligesom Martha gjorde, da hun var 
barn.

Martha Etana Chewaka
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INTET AT MISTE 

Sintayehu Kidane Berhanu, 39 år

De første to år af Sintayehu Berhanus studier på Addis 
Ababa universitet fløj af sted. Men så blev den afsluttende 
eksamen i statistik lagt på en lørdag. Uden en bestået ek-
samen i det fag, kunne Sintayehu ikke afslutte sit studium.

Den unge etiopier havde klaret sig godt i klassen, så han 
henvendte sig til læreren for at få hjælp. ”Jeg tror, at lørdag 
er sabbat,“ sagde han. ”Jeg tilbringer hele dagen i tjeneste 
for Gud. Kan jeg tilbringe dagen i kirken?“

Læreren lo hånligt. ”Universitetet er en akademisk institu-
tion,“ svarede hun. ”Vi er uafhængige af religion og kan 
ikke tage os af et tilfælde som dit.“

”Jeg er ked af det,“ fortsatte Sintayehu, ”men det er min 
tro. Kan du ændre eksamensdagen?“

”Det er umuligt,“ svarede læreren.

Sintayehu, som var den første adventist i sin familie, for-
talte sine slægtninge om situationen og bad dem om at 
bede for ham. Men i stedet forsøgte de at presse ham 
til at gå op til eksamen. En onkel, som boede i Tyskland, 
mindede ham om, at han som det ældste barn i familien 
havde ansvar for sine seks yngre brødre og to søstre. Deres 
forældre var døde.

En slægtning i USA foreslog en mulig løsning. ”Hvorfor går 
du ikke op til eksamen, og så kan du blive døbt igen bagef-
ter. Nogle gange gør de det i USA.“

Sintayehu var blevet døbt som stor dreng, mens han gik 
på Akiki Missionsskolen. Han afviste forslaget. ”Jeg tror, at 
man bliver døbt én gang,“ sagde han. ”Man skal ikke plan-
lægge at gøre det igen og igen. Gud sidder på sin trone, og 
han siger, at vi skal holde sabbatten.“

Selv en adventistpræst opfordrede ham til at gå op til ek-
samen.

”Satan forsøger at snyde dig,“ sagde han. ”Han forsøger at 
gøre al den indsats, du har lagt i din uddannelse de sidste 
år, til intet.“ 

Men Sintayehu nægtede at bøje sig. ”Jeg tror, at Gud er i 
himlen. Han ved, hvad der sker i mit liv,“ sagde han. ”Hvis 
han ved, men forbliver tavs, har han noget bedre i vente 
for mig. Jeg bliver nødt til at vente.“

Sintayehu gik ikke op 
til eksamen, og læreren 
lod ham dumpe. Men 
Sintayehu var ikke ked 
af det. Han regnede 
med, at han ikke havde 
noget at miste.

Det følgende år tog han statistikfaget om igen. Den 
samme lærer underviste og planlagde den afsluttende ek-
samen til en lørdag. Igen mistede Sintayehu sin eksamen 
og dumpede. Den tredje gang han dumpede, blev han ud-
vist fra universitetet. Universitetets regler sagde, at en elev 
skal bortvises efter at have dumpet tre gange.

Sintayehu troede, at det var enden på hans uddannelse; 
men han var ikke bekymret. Han regnede med, at han in-
tet havde at miste.

Han fandt et undervisningsjob i en børnehaveklasse på en 
adventistskole i Debrezeit, en by 40 km fra Addis Ababa. 
Der gik et år. Så oplyste universitetet, at de ville ændre 
deres regler. Det foregående semester havde de været 
nødt til at udvise et stort antal elever, som var dumpet til 
eksamen tre gange. De havde besluttet at tage de elever 
tilbage, der havde en gennemsnitskarakter på 2,0 eller 
højere.

Sintayehu vendte tilbage til universitetet og tog statistik-
faget for fjerde gang. Hans tidligere lærer var ikke længere 
ansat, og han bestod uden problem den sidste eksamen. 
Da han var færdig, tilbød en adventistskole i Addis Ababa 
ham med det samme en stilling på grund af hans gode 
anbefalinger fra lærerjobbet i børnehaveklassen. Senere fik 
han også en kandidateksamen og fik arbejde hos Adventist 
World Radio. I dag er han TV producer for Adventistkirken.

En af Sintayehus yndlingsbeskæftigelser er at mødes med 
adventiststuderende fra Addis Ababa universitet. Han op-
muntrer dem og hjælper dem. Mange af dem oplever at 
skulle have timer om sabbatten. Sintayehu siger til dem, at 
de skal adlyde Gud og holde sabbatten – og at de ikke har 
noget at miste.

”Mine klassekammerater troede, at jeg mistede en masse, 
da jeg blev udvist af universitetet,“ siger han til dem. ”De 
afsluttede studierne og fik arbejde med det samme. Men 
nu er jeg bedre stillet end dem. Hvis de bliver fyret eller 
møder andre vanskeligheder, kan de miste alt. Men jeg har 
intet at miste. Jeg har Gud, og han er alt for mig.“

Sintayehu Kidane  
Berhanu
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EN FORÆLDRELØS KØBER ET BØRNEHJEM

Patrick Kayend Omughamay, 32 år

Er du nogen sinde blevet kaldt en troldmand? Alle kaldte 
14 år gamle Patrick Kayend Omughamay en troldmand, da 
hans mor døde. Patrick var den ældste dreng i en søsken-
deflok på ni i Kinshasa, hovedstaden i Den Demokratiske 
Republik Congo. Hans mor havde sørget for familien, og 
ansvaret faldt på ham, da hun pludselig døde.

Patrick kunne ikke finde arbejde, så han gik fra hus til hus 
og tiggede mad. Naboerne var overbeviste om, at han var 
troldmand, så de ville ikke hjælpe. Et år senere placerede 
myndighederne Patrick på børnehjem, og her fik han mad 
og uddannelse. Men da han var fyldt 21, lukkede børne-
hjemmet, og han var tilbage i sit gamle naboområde. Folk 
hviskede: ”Troldmanden er kommet tilbage.“

De næste to år var de vanskeligste i Patricks liv. Han fyldte 
plastikposer med drikkevand og forsøgte at sælge dem på 
gaden. Han tilbragte mange timer under et mangotræ med 
at tænke over tilværelsen. Fremtiden så håbløs ud. Det 
eneste lyspunkt i hans liv var kirken, som han trofast kom i 
hver eneste sabbat. Hans mor havde været adventist.

En sabbat sammenkaldte en adventistlæge, som hed Jack 
Kavale, de unge til et møde. Han tilbød at hjælpe alle, som 
havde en god idé til et forretningsforetagende. Patrick 
sagde, at han kunne tænke sig at åbne en internetcafé.

Jack sagde, at det ville koste alt for meget, men tilbød at 
give ham 50 US$ som startkapital. Patrick vidste ikke, hvad 
han skulle gøre, så han viste pengene til en af forstanderne 
i menigheden. ”Du bør give tiende, før du gør noget andet 
med pengene,“ sagde forstanderen.

Patrick tænkte: ”Er forstanderen imod mig? Jeg har ikke 
nok penge, og han beder mig om at give tiende!“ 

Forstanderen læste fra Bibelen om at give tiende, og øje-
blikkeligt gav Patrick ham 5 $. Forstanderen bad for Patrick 
og sagde: ”Må Gud være med dig.“

Nu havde Patrick kun 45 $. Efter at have tænkt over det, 
købte han en stor parasol, et bord og to ødelagte mobil-
telefoner, som der kun kunne ringes fra, men ikke til. Han 
stillede bordet op på en gade og satte et skilt op, hvor der 
stod: ”Offentlig telefon“. Folk kunne betale for at ringe fra 
hans telefoner.

Naboerne forudsagde, at det ikke ville lykkes. ”Hvad slags 
forretning er det?“ sagde de. ”Det vil aldrig gå godt.“

Patrick tjente 2,50 $ om dagen, efter udgifterne var betalt. 
Han lånte en motorcykel og begyndte at tilbyde taxakørsel 
om aftenen. Efter nogen tid havde han sparet 300 $ op.
På det tidspunkt deltog Patrick i et møde for forretnings-

folk, hvor en pastor bad 
deltagerne om løfter 
om at støtte evangeli-
ske møder i Kinshasa. 
Patrick lovede at give 
200 $. ”Hvordan kan 
du give 200$?“ spurgte 
naboerne. ”Hvad slags 
arbejde har du nu?“

Der gik en måned, og Patrick begyndte at blive bekymret 
over, om han måske havde begået en fejl. 

En dag, mens han stod ved sit mobiltelefonbord, kom en 
fremmed og tilbød ham en bærbar computer for 120 $. Pa-
trick mente, at en bærbar ville hjælpe ham med at udvide 
sin forretning; men han havde kun 80 $. Den fremmede 
ville ikke sælge for så lidt og gik sin vej. Men kort efter 
kom han tilbage og ville alligevel godt sælge for 80 $.

Næste morgen kom en anden fremmed hen til Patricks 
bord. ”Kender du nogen, der har en bærbar computer til 
salg?“ spurgte den fremmede. ”Min ven har brug for en 
bærbar og er villig til at betale op til 600 $.“

Patrick og den fremmede gik hen til vennens hus, og da 
han så, at computeren virkede, spurgte han om prisen.

”600 $,“ sagde Patrick.

”Jeg vil give 550 $,“ svarede manden.

”Solgt!“ sagde Patrick.

Da han forlod huset, kunne han næsten ikke tro, hvad der 
var sket. Efter at have givet tiende opgraderede han sit mo-
biltelefonbord til et træskur og begyndte i tillæg at tilbyde 
valutaveksling. Hans forretning havde fremgang, og snart 
tjente han mellem 300 og 400 $ om ugen. Senere steg for-
tjenesten til 2.000 $. Patrick fik sparet penge nok sammen 
til at købe det børnehjem, hvor han engang havde boet.

I dag tager han og hans kone sig af seks forældreløse børn 
i deres børnehjem og driver også en skole på området. Ga-
debørn kan få gratis måltider, og han tilbyder 50 $ til hver 
enke i menigheden, som har en bæredygtig idé til et lille 
forretningsforetagende. 

Nu kalder naboerne ham ikke længere en troldmand. ”Folk 
sagde, at jeg var en troldmand,“ siger Patrick. ”Men Gud 
har vist, at jeg er hans barn.“

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer kommer til at gå 
til at bygge børnesabbatsskolelokaler i tre kirker i Kinshasa, 
bl.a. i den, hvor Patrick er medlem. En anden del af offeret 
vil hjælpe Kinshasa Adventistklinik. 

Patrick Kayend  
Omughamay
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”DET GØR ONDT“

Franck Mbunga Mudibu, 39 år
Nicky Masela Mbunga, 34 år

Nicky Masela Mbunga ringede fortvivlet til sin mand 
Franck på Kinshasa Adventistklinik, hvor han arbejdede 
som sygeplejerske. ”Det gør ondt,“ græd hun. ”Det gør så 
ondt i min mave.“

Nicky var gravid i ottende måned. De have bedt til Gud i 
fire år om at få et barn. Franck talte med en af lægerne på 
klinikken, som rådede Nicky til at tage noget smertestillende 
medicin og komme hen på klinikken, hvis det blev ved.

Smerterne kom tilbage om aftenen. Nicky var træt og ud-
mattet og kunne ikke stå på benene. Franck ringede til læ-
gen, som bad ham skynde sig at bringe Nicky til klinikken.

På klinikken opdagede lægen, at Nicky havde mistet en 
hel del blod og havde brug for øjeblikkelig blodtransfu-
sion. Han anbefalede, at man overflyttede hende til et 
større hospital, hvor de havde bedre udstyr. Men Franck 
havde ikke råd til at tage hende til et større hospital. Som 
sygeplejerske var han klar over, at hans kones situation var 
alvorlig. Han bad lægen om at gøre sit bedste.

Nicky blev i hast bragt til klinikkens eneste operationsstue, 
som bestod af et lille område med et enkelt operationsbord 
og en metal-trillevogn med det mest basale kirurgiske udstyr.

Da Franck forlod værelset, så han, at lægen havde svært 
ved at finde en blodåre, så han kunne sætte blodtrans-
fusionen i gang på Nicky. Ude på gangen forsøgte læger 
og sygeplejersker at opmuntre Franck. ”Du skal ikke være 
bange,“ sagde en. ”Gud vil hjælpe os,“ sagde en anden.

Franck så personale, som bad for hans kone. En sygeplejer-
ske opfordrede ham til at blive ved med at bede. ”Opera-
tionen går godt,“ sagde sygeplejersken. ”Men du må blive 
ved med at bede.“

Franck troede på, at Gud ville gribe ind. Han gik ind i et 
privat værelse og knælede i bøn. ”Gud, min kone er meget 
speciel i sin familie,“ sagde han. ”Hvis du vil hjælpe mig, så 
må du redde min kone. Hendes forældre er ikke adventi-
ster, og de ved, at hun bliver behandlet på en adventistkli-
nik. Hvis hun dør her …“ Hans stemme døde hen.

Klinikken bad en specialist om at komme og hjælpe til ved 
operationen. Men specialisten svarede i telefonen, at det 
ville tage ham en time at nå derhen. Lægen så, at Nicky 
ikke kunne vente så længe, så han besluttede at operere 
med det samme. Klinikken manglede udstyr til operatio-
nen, men han ville gøre sit bedste.

Netop som lægen var ved at sterilisere instrumenterne, 
forsvandt lyset. Men operationen kunne ikke vente. Lægen 

steriliserede instrumen-
terne på den traditio-
nelle måde: ved hjælp 
af ild.

Da han åbnede Nicky, 
var der blod allevegne. 
Hun havde svært ved 
at trække vejret, og han kæmpede for at redde hendes liv. 
Til sidst begyndte hun at blive mere stabil, og Franck blev 
kaldt ind på operationsstuen.

Nicky kom sig uden men, og operationssåret helede uden 
at blive inficeret. Klinikkens leder, Dr. Olive Kisile, fortalte 
ægteparret, at Gud havde udført et mirakel den aften.

”Gud har været meget god imod jer, og I bør lovprise 
ham,“ sagde hun. Senere fortalte hun: ”Efter al menneske-
lig forståelse burde Nicky være død. Dette skyldes alene 
Guds indgriben.“

En måned efter, at Nicky mistede sin baby, var Franck og 
Nicky stadigvæk ved at komme sig efter det, de havde 
været igennem; men de delte villigt deres historie som et 
vidnesbyrd om Guds kærlighed.

”Af egen erfaring kan jeg sige, at Gud hjælper folk og 
redder deres liv her i vores klinik,“ siger Franck. ”Hvis min 
kone var taget et andet sted hen, var hun måske død. Gud 
reddede hende, mens personalet bad.“

Historien har også påvirket deres ikke-adventistslægtninge. 
For nyligt sagde Nickys far til Franck: ”I adventister er spe-
cielle; for I er omringet af kærlighed.“ Fra nu af får han al 
sin medicinske hjælp på Adventistklinikken.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil være med til at 
forbedre og udvide klinikkens tjenester med hårdt tiltrængt 
udstyr og nye bygninger.

”Jeg har en speciel appel til alle om at hjælpe vores klinik,“ 
siger Franck. ”Den kan være et mægtigt redskab i missio-
nen og nå mange mennesker.“

I mellemtiden har han og Nicky lagt deres håb om at få et 
barn i Guds hænder. ”Selv om vi mistede babyen, takker 
jeg Gud for, at jeg har min kone. Og jeg ved, at Gud kan 
hjælpe os til at få en anden baby,“ siger Franck.

Tak for jeres gave i dag, som vil være med til at hjælpe 
menneskers fysiske såvel som åndelige behov både i Den 
demokratiske republik Congo og andre steder i Den Øst-
afrikanske Division.
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Franck Mbunga Mudibu
Nicky Masela Mbunga



Når vi indsamler penge (kollekt) i forbindelse med bibelstudiet, er det for at kunne støtte udbredelsen af evangeliet. 
Pengene fordeles til Adventistkirkens arbejde i hele verden, men anvendes fortrinsvis i den tredje verden, hvor de lokale 
kirker sjældent har mulighed for selv at finansiere det evangeliske arbejde. 

Hvert kvartal fokuserer vi på én del af verden. Der bliver udvalgt nogle enkeltprojekter, som på en særlig måde tilgode-
ses. 25 % af kollekten, som indsamles den 13. sabbat hvert kvartal i adventistkirker over hele verden, anvendes til disse 
specifikke projekter. Missionsberetningerne her i hæftet stammer fra den region, hvor disse projekter skal gennemføres.

Jan Arne Nielsen

FOKUS PÅ MISSIONEN


