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DEN SYDAFRIKANSKE DIVISION
I dette kvartal fokuserer vores mission på Den Sydafri-
kanske Division (SID), som består af Angola, Botswana, 
Malawi, Mozambique, Namibia, São Tomé og Príncipe, 
Sydafrika, Zambia, Zimbabwe og følgende syv østater i 
Det Indiske Ocean: Comorerne, Madagaskar, Mauritius, 
Mayotte, Reunion, Rodrigues og Seychellerne. Der bor 
215 millioner indbyggere i dette område, hvoraf 4,2 
millioner er medlemmer af Syvende Dags Adventist-
kirken. Der er altså en syvendedags adventist per 51 
indbyggere.

I dette kvartal har vi seks missionsprojekter i tre 
forskellige lande – i Angola, Malawi og østaten Mayotte 
i Det Indiske Ocean. Vi ønsker at takke alle for jeres 
støtte til kirkens mission.

MISSIONSPROJEKTER FOR 2. KVARTAL 2022
1 En kirke og en grundskole i Belize i Angola

2 En elevbygning ved adventisternes universitet i 
Huambo, Angola

3 Et krisecenter i Lombe, Angola

4 Sequele grundskole i Luanda, Angola

5 Et undervisningscenter for mission og ledelse på 
Malawi Adventistuniversitets campus i Mzuzu

6 Et sundhedscenter og FM-radiostation på Mayotte i 
Det Indiske Ocean
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Unioner/Konferencer/Missioner Kirker Grupper Medlemmer Befolkning
Botswana 165 80 47.590 2.317.000
Det Indiske Oceans Union 1.178 1.220 199.852 31.069.000
Malawi 1.624 2.015 622.546 19.130.000
Mozambique 1.054 1.638 363.796 31.166.000
Nordøstangola 660 951 265.933 13.008.800
Nordzambia 2.040 1.922 686.650 10.397.990
Sydafrika 1.391 447 189.255 65.421.000
Sydzambia 1.482 2.315 623.414 7.986.010
Sydvestangola 983 1.435 293.407 19.512.200
Zimbabwe Centrale Union 1.085 265 324.980 4.904.790
Zimbabwe Vestlige Union 454 732 269.351 4.756.160
Zimbabwe Østlige Union 984 1.086 346.496 5.202.050
São Tomé og Príncipe Mission 26 75 7.396 210.000
Total 7.857 3.612 1.688.247 1.074.529.000
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2. april 2022

EN MISSIONÆR FORANDREDE MIT LIV

Eugene Fransch

Det var et stort kulturchok for mig at begynde på  
Solusi College. Det var sidst i 1970erne, og jeg var den 
første elev af blandet race på skolen. Jeg havde stor 
afrofrisure, hørte rockmusik på min båndoptager og 
havde en attitude, som matchede.

Men Syvendedags Adventistkirken så noget i mig og 
tilbød mig et stipendium på Solusi, som ligger dybt 
inde i bushen i det nuværende Zimbabwe. Min plan var 
at læse der ét år og så blive overflyttet til Helderberg 
College i Sydafrika. Men da året var gået, besluttede jeg 
at blive.

Jeg klarede mig rimelig godt i teologiklasserne. Men jeg 
havde svært ved græsk, og jeg må indrømme, at den 
højeste karakter, jeg nogensinde opnåede, var en lav 
middelkarakter. Jeg magtede simpelthen ikke faget. 
Helt op til sidste semester kæmpede jeg sammen med 
min græskprofessor, Leo Raunio, en venlig missionær, 
som også var temmelig streng med karaktererne.

Hr. Raunio blev min ven allerede fra begyndelsen, da 
jeg ankom i 1978. Han lærte mig at spille skak, og vi 
tilbragte mange timer sammen i hans hjem, hvor vi 
spillede. Han var født i Finland og havde arbejdet som 
missionær blandt oprindelige amerikanere i USA. Han 
havde undervist universitetselever i Sydafrika, inden 
han flyttede til Solusi i en alder, hvor andre ville være 
gået på pension. Han delte mange missionserfaringer 
med mig, og jeg var imponeret over, at han havde valgt 
at slutte sin karriere på Solusi.

Da jeg havde skrevet min afslutningsopgave i græsk, 
vidste jeg, at jeg ikke ville bestå. Da jeg afleverede 
opgaven til Hr. Raunio, så jeg ham i øjnene og sagde: 
”Doktor, jeg er dumpet igen.“

Han smilede og sagde: ”Det er i orden.“

Den følgende uge følte jeg mig både skuffet og stres-
set, for jeg vidste, at jeg ikke kunne få mit afgangsbevis 
uden at bestå i græsk. Jeg havde set frem til at afslutte 
min uddannelse, bl.a. fordi jeg også havde planlagt at 
blive gift. Tanken om at skulle bruge et halvt år mere 
med græsk var ikke til at holde ud.

En uge efter eksamen indkaldte Hr. Raunio mig til sit 
kontor. ”Jeg har fulgt dig i fire år,“ sagde han. ”Jeg har 
set, hvordan du har ændret dig fra at være ekstremist 
til at blive en hårdtarbejdende ung mand, som elsker 
Gud. Jeg har bemærket, at selv musikken på din bånd-
optager har ændret sig fra rockmusik til kristen musik. 
Jeg har set en forandring i dit liv, som har draget dig 
nærmere Kristus.“

Jeg var overrasket. Der 
var tilsyneladende in-
gen andre, der havde 
bemærket disse foran-
dringer.

”Du har klaret dig godt 
i alle de andre fag, du 
har taget,“ sagde Hr. Raunio. ”Jeg ved, hvor meget det 
betyder for dig at få dit afgangsbevis. Jeg ved, at du har 
gjort alt, du kan, for at bestå din græskeksamen, men 
du har ikke bestået. Men jeg vil vise dig nåde,“ sagde 
han.

”Jeg ved, at Gud har en plan for dig i det arbejde, du 
kommer til at udføre. Jeg vil være nådig over for dig og 
lade dig bestå i græsk, så du kan afslutte dit studium.“ 
Derefter bad han for mig om, at Guds hånd måtte lede 
mig i fremtiden.

Da jeg kom tilbage til mit værelse i elevbygningen, faldt 
jeg på knæ og takkede Gud. Derefter opsøgte jeg min 
forlovede og sagde til hende: ”Ved Guds nåde får jeg 
mit afgangsbevis.“

Jeg står i dyb gæld til Hr. Raunio. Han var fremadrettet 
og så mine muligheder. Han så, hvad jeg kunne blive.

Gud hjalp mig i mit arbejde som ungdomsleder i Ad-
ventistkirken i Zimbabwe i 18 år. Derefter blev jeg 
ungdomsleder i Den Sydafrikanske Division og har haft 
andre lederstillinger i kirken. Jeg har også fået en ph.d. 
i ledelse.

Jeg takker Gud for, at han hjalp mig til at forstå, hvad 
nåde er, og hvor meget den betyder for en, som virkelig 
har brug for den. Hr. Raunios eksempel har lært mig at 
vise nåde over for andre, selv om de ikke fortjener det.

Selv om vi er sunket dybt i synd, ser Gud vores poten-
tiale. Han svigter os ikke på grund af vores nuværende 
situation. Han ser, hvad vi kan blive. Vi har også brug 
for at se ud over det umiddelbare i andre mennesker 
og forsøge at se, hvilke muligheder Gud ser.

En del af 13. sabbatsofferet i 2015 gik til at fordoble 
antallet af siddepladser fra 500 til 1000 i det overfyldte 
cafeteria på Solusi College. Tak for jeres missionsga-
ver, som gør det muligt for adventistskoler som Solusi 
at uddanne mennesker til at forkynde, at Jesus snart 
kommer igen.

Eugene Fransch



4

MISSIONSBERETNING DEN SYDAFRIKANSKE DIVISION · ZIMBABWE

9. april 2022

JEG ER EN DØD MAND  1. del

Alfred C. Machona

Jeg burde ikke være i live efter den trafikulykke, jeg var 
ude for, to dage før jul.

Den 23. december tog min kone Fortunate og jeg af-
sted fra Zimbabwes hovedstad Harare for at tilbringe 
julen sammen med vores børn hjemme hos deres bed-
steforældre. Der var mange mennesker langs vejene, 
som stod med armene i vejret i håb om at få et lift. Det 
var dagen før jul, og busserne var så overfyldte, at folk  
forsøgte at finde andre måder at nå hjem inden høj- 
tiden.

Vi genkendte en kvinde og standsede for at tage hende 
med. Da hun satte sig ind i bilen, kom en mand og en 
kvinde og tryglede os om også at tage dem med. Vi 
kendte dem ikke, men vi så deres bekymrede udtryk 
og lod dem komme med. De tre passagerer satte sig 
ind på bagsædet, og vi kørte videre.

Pludselig blev alt sort. Det næste, jeg registrerede, var, 
at min sikkerhedssele sad meget, meget stramt. Jeg 
kunne ikke bevæge mig. Alt var mørkt. Jeg hørte nogle 
lyde og svage stemmer langt væk. Det gik op for mig, at 
der var sket noget frygteligt. Jeg mærkede, at der blev 
rusket i bilen, og jeg hørte udrykningssirener. Et øjeblik 
senere mærkede jeg, at jeg blev løftet ud af bilen og 
hen til ambulancen. En sygeplejerske spurgte, hvem 
hun kunne kontakte.

”Hvad er der sket?“ spurgte jeg.

”En ulykke,“ svarede hun.

Jeg gav hende navnene på en præst og en menigheds-
forstander.

På hospitalet var præsten meget kortfattet. ”Vi skal 
have dig på hospitalet i Harare,“ sagde han. Han for-
hørte sig hos sygeplejersken om, hvad der var sket 
med Fortunate, og fik at vide, at en firhjulstrækker, 
som havde kørt bagved os, havde fragtet hende og to 
af vores passagerer til et andet hospital. Hun havde 
fået alvorlige indre blødninger. Præsten bad om, at få 
hende overflyttet til det hospital, som jeg var på.

To ambulancer blev tilkaldt, og Fortunate og jeg blev 
hurtigt overflyttet til Harare. Det sidste, jeg husker, er, 
at jeg blev båret ud af hospitalet.

De næste to dage, den 24. og 25. december, gennemgik 
Fortunate og jeg tre operationer hver. Min kone havde 

livstruende skader, 
fordi sikkerhedsselen 
havde forårsaget, at 
hendes tyndtarm blev 
sprængt. Lægerne 
fjernede 40 cm af tar-
men. Hendes venstre 
hånd og venstre fod 
var også hårdt skadet. Lægerne måtte samle knoglerne 
med metalsøm.

Jeg fik indsat en metalplade i min venstre arm og søm 
i mit højre ben. Min alvorligste operation var på min 
rygrad, som var gået af led. Lægen måtte operere fra 
forsiden af halsen og indsætte et implantat på fjerde 
og femte nakkehvirvel. Han viste mig senere et rønt-
genbillede af min rygsøjle. ”Du kan vise dette billede til 
en hvilken som helst læge i verden, og han vil fortælle 
dig det samme, som jeg fortæller dig nu: Du er en død 
mand!“ sagde han. ”Røntgenbilledet viser, at du er død 
eller lammet fra skuldrene og ned.“

Omkring to uger senere blev Fortunate og jeg udskre-
vet, og vi måtte igennem et intensivt forløb med fysio-
terapi de næste seks uger for at lære at gå igen.

Først nu fik vi at vide, at fem mennesker var omkom-
met i ulykken, som havde været et frontalt sammen-
stød. En fuld, ung mand havde kørt den anden bil og 
kørte alt for hurtigt. Senere så vi også de to bilvrag.  
Bilerne var ens – to røde Honda Fit. Mit speedometer 
var standset på 90 km i timen, mens hans stod på 170.

Vores kvindelige bekendte på bagsædet var død på 
stedet. De to fremmede, som vi havde taget med, var 
døde af deres skader. I den bil, der ramte os, var der 
tre personer. To af dem, den berusede chauffør og en 
ældre kvinde på passagersædet, døde ved sammen-
stødet. Manden på bagsædet blev kørt på hospitalet, 
men den dag i dag ved vi ikke, om han overlevede.

Vi var rystede over nyhederne. Gud havde forskånet 
Fortunates og mit liv på en fantastisk måde. Og mirak-
lerne var ikke forbi.

I april, fire måneder efter ulykken, fik jeg mulighed for 
at påbegynde min præsteuddannelse på Solusi Univer-
sitet, som jeg tidligere havde planlagt.

Beretningen om Alfred fortsætter i næste uge.

 Alfred C. Machona
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16. april 2022

JEG ER EN DØD MAND  2. del

Alfred C. Machona

Efter at have arbejdet som litteraturevangelist i 11 år 
modtog jeg et stipendium, som gjorde det muligt for 
mig at læse til præst på Solusi Universitet i Zimbabwe. 
Men fire måneder før skoleåret begyndte, kom min hu-
stru Fortunate og jeg slemt til skade i en trafikulykke. 
Der skete mange mirakler, som jeg endnu ikke forstår.

Jeg forstår ikke, hvordan min hustru og jeg, som sad 
foran i bilen, overlevede et frontalt sammenstød, mens 
de tre passagerer på bagsædet ikke overlevede.

Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke er lammet. Da jeg be-
gyndte min genoptræning, spurgte fysioterapeuten: 
”Er du en mand, der beder?“

”Ja,“ svarede jeg. ”Hvorfor spørger du?“

”Det røntgenbillede, jeg har i hånden, viser, at du 
burde være lam fra halsen og nedefter,“ svarede han. 
”Normalt ville en person med et sådant røntgenbillede 
være død. Jeg kommer til at være meget forsigtig med 
dig. Jeg er bange.“

Jeg forstår ikke, hvordan ambulancen kunne komme til 
ulykkesstedet så hurtigt. Chefen for en lokal guldmine 
kørte lige bag ved os i sin pickup og så ulykken. Han 
ringede til en sygeplejerske, som arbejdede i guldmi-
nen, og bad hende om at komme med minens ambu-
lance med det samme.

Jeg forstår ikke, hvordan jeg fik et stipendium til at 
læse på Solusi tre måneder før ulykken. Uden det  
stipendium kunne min hustru og jeg ikke have fået  
medicinsk hjælp og ville formentlig være døde.  
Vores hospitalsregning lød på kr. 235.000, og det er  
et enormt beløb i Zimbabwe.

Jeg forstår ikke, hvorfor den eneste ortopædkirurg i 
Zimbabwe, som var i stand til at operere min nakke, var 
tilgængelig den dag, jeg havde brug for det. Han havde 
billet til et fly til Frankrig senere samme dag. Han fore-
tog operationen på mig om morgenen og fløj til Frank-
rig om eftermiddagen.

Jeg spørger Gud: ”Hvor 
for sparede du vores 
liv? Vi burde være 
døde på stedet.“

Jeg har to mulige svar. 
Måske var min hustru 
og jeg ikke åndeligt 
rede til at dø, og Gud gav os endnu en chance til at 
blive parat til opstandelsens morgen. Eller måske spa-
rede Gud os, fordi vi stadig har en opgave at udføre i 
hans vingård.

Mit bønneliv har ændret sig efter ulykken. Jeg beder of-
tere, og jeg beder hele tiden Gud om at give mig styrke 
til at gøre gode gerninger. Jeg beder Gud om at arbejde 
på at forandre de svagheder, jeg har, så mit forhold til 
ham er i orden, hvis jeg pludselig skulle dø.

Jeg beder også om, at mit forhold til Gud altid må være 
godt og om, at han vil hjælpe mig til aldrig at miste min 
iver efter at gøre hans vilje. Jeg beder: ”Giv mig styrke 
og iver til at gøre det, du ønsker, jeg skal gøre i dit 
værk.“ 

Jeg ved ikke, hvad Gud gjorde på det tidspunkt, jeg var 
udsat for ulykken den 23. december 2015. Men jeg ved, 
at jeg stadig er her, og jeg vil tjene Gud alle mine dage.

FAKTA OM ZIMBABWE
• Zimbabwe har 16 officielle sprog. Det er mere end 

noget andet land. De to mest almindelige sprog er 
Shona og Ndebele.

• Ruinbyen Great Zimbabwe er en gammel shona-by 
fra den sene jernalder. Den er på UNESCOs verdens-
arvsliste og er et af de vigtigste arkæologiske steder 
i Afrika syd for Sahara. Den består af tre forbundne 
ruiner af bygningskomplekser af sten.

• Nogle forskere mener, at Zimbabwe er Ofir, det 
gamle rige, hvorfra Salomo fik elfenben, guld og  
andre værdifulde varer.

De to forulykkede biler, 
Alfreds bagest.
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23. april 2022

EN VELSIGNELSE FOR ANDRE

Blessing Chatambudza, 31 

Jeg hedder Blessing. Det betyder velsignelse, og mit liv 
er et bevis på Guds mange velsignelser.

Min familie i Zimbabwe gik i kirke hver søndag, men vi 
var ikke særlig gudfrygtige. Som teenager ønskede jeg 
at tjene Gud, og jeg fortalte en af lederne i kirken, at jeg 
ønskede at leve i cølibat for Kristus.

”Har du en kæreste?“ spurgte han.

”Nej,“ svarede jeg.

”Du bør opleve kærlighed først,“ sagde han. ”Kom til-
bage bagefter.“

Jeg gik min vej og oplevede kærlighed. Og jeg holdt op 
med at komme i kirke.

På universitetet fik jeg de forkerte venner. Vi drak og 
festede.

Da jeg var 18, blev jeg forelsket i en mand på 21. Vi ople-
vede kærlighed, som lederen i kirken havde foreslået, og 
jeg blev gravid. Når man bliver gravid i min kultur, skal 
man bo sammen med manden, så jeg flyttede og boede 
sammen med ham og hans mor.

Det var slet ikke, som jeg havde forventet. Hverken min 
mand eller jeg havde arbejde, og vi skændtes hele tiden. 
Vi fik to børn, og vi blev ved med at skændes. Jeg vidste 
ikke, hvad det ville sige at være gift. Vi havde begge vo-
res egne drømme og håb, og hans mor var hele tiden 
uvenlig.

Jeg begyndte at komme i min mands kirke om sønda-
gene. Men så blev jeg syg og flyttede hjem til min mor i 
en længere periode.

I min mors hus havde jeg to usædvanlige, men identiske 
drømme med tre dages mellemrum. I begge drømmene 
hørte jeg hylende sirener og så folk, som løb i alle ret-
ninger. Jeg så også en stor sten, som kom ned fra himlen 
og en pil, der pegede på et kors, hvor der stod mange 
mennesker. Jeg hørte en stemme, som sagde: ”Omvend 
dig, for verdens ende er nær!“

Jeg var forvirret. Min 
mands kirke talte 
aldrig om, at verden 
skulle ende. Jeg havde 
ingen anelse om, hvad 
drømmene betød. 
Min mand forstod det 
heller ikke. Jeg sagde 
til ham: ”Jeg vil lede efter Jesus, og når jeg finder ham, vil 
jeg begynde at prædike om ham.“

Men hvor kunne jeg finde Jesus?

Det er vanskeligt at finde arbejde i Zimbabwe, så min 
mand og jeg flyttede til Botswana. Mens vi boede der, 
mødte vi en syvendedags adventistpræst, som tilbød at 
holde bibelstudier med os. Ved det første bibelstudium 
fortalte præsten, at verdens ende er nær, og at Jesus 
kommer igen. Han viste os mange bibeltekster. Endelig 
forstod jeg mine drømme, og jeg blev meget glad.

Gennem flere bibelstudier fandt jeg Bibelens Jesus. Jeg 
blev døbt og tilsluttede mig Syvende Dags Adventistkir-
ken.

Jeg var besluttet på at følge min overbevisning om at 
prædike om Jesus. Jeg havde fundet ham, og nu ønskede 
jeg at dele min kærlighed til ham med andre. Jeg beslut-
tede mig for at studere ved Rusangu Universitet, som 
adventisterne driver i Zambia.

Desværre forlod min mand mig og vores to børn for at 
gifte sig med en anden kvinde. Jeg arbejdede hårdt og 
gjorde rent i mange, mange timer for at betale skole-
penge for de første måneder. Min mor hjalp mig, og så 
lod universitetet mig deltage i deres arbejdsprogram, så 
jeg kunne betale for resten af skoleåret.

Jeg besluttede mig for at læse teologi for at lære mere 
om Gud og forberede mig på at undervise andre unge, 
så de kan få det samme håb, som jeg har. Uanset, hvor 
dårlige valg, vi foretager i vores liv, er Gud altid rede til 
at give os en ny chance. Han er ivrig efter at åbenbare 
sig for os. Han ønsker, at mennesker skal finde ham og 
tale om ham til andre. Ligesom stemmen i min drøm 
kalder han os til at ændre retning, omvende os og følge 
ham. Han siger: ”Omvend jer, for verdens ende er nær!“ 
Jesus kommer snart! Jeg kan næsten ikke vente, til den 
dag kommer.
 

Blessing Chatambudza
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30. april 2022

MØD MIG PÅ DEN ANDEN SIDE

Ocrhain Matengu, 31

Min stedfar brølede, da han kom hjem fra arbejde. 
”Mary!“ råbte han. Jeg vidste, hvad der så ville ske. Han 
var altid vred, når han kom hjem, og begyndte at slå 
min mor.

Jeg var 5 år, og mine fire søskende og jeg besøgte vores 
forældre i en lille by i Namibia. Vi boede hos vores bed-
stemor i en landsby ca. 35 km derfra, men nu var vi på 
ferie.

Mor havde travlt i køkkenet. Hun bar min lillebror 
Tommy på 2 år i et klæde på ryggen. Min stedfar stod 
i køkkendøren. ”Hvorfor er aftensmaden ikke færdig?“ 
råbte han og slog min mor i ansigtet. 

Mor skreg og løb ud ad bagdøren. Min stedfar fulgte 
efter med en stor kæp i hånden. Pludselig kastede han 
kæppen efter hende. Mor bøjede sig, og kæppen ramte 
lille Tommy.

Tommy skreg, og mor standsede. ”Er du ude på at 
dræbe min søn!“ råbte hun.

Velmenende naboer strømmede til, og nogen ringede 
efter politiet. Politiet tilkaldte en ambulance og arre-
sterede min stedfar.

På hospitalet blev Tommy opereret for kraniebrud. 
Bagefter fortalte kirurgen, at drengen havde fået en 
hjerneskade og ville blive lam i højre side. Min mor og 
familiens venner græd, da de fik nyheden på hospitals-
stuen. En mand, som sad for sig selv i et hjørne, sagde: 
”Kan vi bede?“ Så løftede han sine hænder mod himlen 
og bad: ”Min far i himlen. Jeg er ikke Elias. Jeg påstår 
ikke at være mere hellig end de andre her. Men jeg står 
her, beskyttet af Kristi nåde. Husk på disse mennesker. 
Hør, hvor stærk deres smerte er. Lad din vilje ske. I Jesu 
navn, amen.“

Der var helt stille i værelset efter bønnen. Jeg fornem-
mede en fred. Denne mand kendte Gud.

To uger senere blev Tommy udskrevet fra hospitalet. 
Som kirurgen havde sagt, var han lam i højre side af 
kroppen. Han havde også vanskeligt ved at tale.

I flere måneder tænkte jeg over bønnen på hospitalet. 
Jeg ville gerne kunne tale til Gud på den måde. Et år 
senere, da jeg var 6, begyndte jeg at komme i en syven-
dedags adventistkirke om sabbatten sammen med en 
fætter. Jeg lagde mærke til, at medlemmerne i kirken 
bad, ligesom manden på hospitalet. De kendte tilsyne-
ladende Gud.

I mellemtiden var 
Tommys liv fyldt med 
lidelser. En dag, da 
han var 12, og jeg var 
15, sad vi under et 
træ og ventede på, at 
bedstemor skulle blive 
færdig med maden. 
Pludselig besvimende Tommy og faldt om på jorden. 
Han kom til sig selv igen og råbte: ”Jeg dør!“ Så blev han 
stille og holdt op med at trække vejret.

Bedstemor råbte febrilsk på hjælp. Jeg græd ube-
hersket. Jeg følte mit så hjælpeløs. Men så kom jeg i 
tanker om manden, som havde bedt på hospitalet. Jeg 
ønskede fred. Min bøn var kort og præcis. ”Jeg er ung,“ 
sagde jeg. ”Jeg er ikke stærk nok til at holde denne 
smerte ud. Giv mig en chance til at blive klar til at miste 
Tommy.“ I det øjeblik jeg sagde ”amen“, nøs Tommy. 
Bedstemor råbte: ”Han lever!“

Jeg takkede Gud. 

Der gik ti år, og jeg flyttede til Windhoek, Namibias ho-
vedstad, hvor jeg tilsluttede mig Adventistkirken, den 
bedende kirke, hvis medlemmer kendte Gud. En dag 
ringede min søster for at fortælle, at Tommy var syg. 
Jeg huskede min desperate bøn og tænkte: ”Nu er tiden 
inde. Min lånte tid er udløbet.“

Jeg tog bussen de 1200 km til min brors hospitalsseng. 
Han kæmpede for sit liv, men der var noget, der var 
anderledes nu. Han havde fred. ”Min tid er kommet,“ 
sagde han. ”Jeg skal dø. Jeg har bedt til Gud. Mød mig 
på den anden side. Bliv ved med at tro på Gud.“

Tre dage senere døde Tommy. Hans ord klinger stadig 
i mine ører: ”Mød mig på den anden side. Bliv ved med 
at tro på Gud.“

Jeg fik en universitetsgrad i radioproduktion, og i dag 
arbejder jeg som leder af Adventist World Radio i Na-
mibia. Jeg ser frem til at møde Tommy på den anden 
side. Du kan også se frem til at møde dine kære. Indtil 
den dag kommer, så ”bliv ved med at tro på Gud!“

FAKTA OM NAMIBIA
• Det første adventistarbejde i Namibia begyndte i 

1937 og 1938, da J. van der Merwe holdt evangeliske 
møder i Windhoek, og fem mennesker blev døbt. 
Der var ikke yderligere arbejde før i 1954, da man 
organiserede arbejdet i Sydvestafrika og udnævnte 
J.J. Becker, den eneste adventistpastor, som boede i 
den del af Afrika, som formand.

Ocrhain Matengu
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7. maj 2022 

AT DØ FOR AT LEVE

David Diogo de Victoria, 29

Som ung mand kom jeg med i en bande, som solgte 
marihuana og andre former for narkotika i Angola. Der 
var 13 medlemmer i banden, og jeg købte narkotika, 
som de andre solgte. Jeg brugte ikke selv stoffer, og de 
andre bandemedlemmer begyndte at tro, at jeg mente, 
at jeg var bedre end dem. Bandelederen konfronterede 
mig.

”Hvis du ikke ryger hash sammen med os, så banker vi 
dig,“ sagde han.

Min introduktion til hash var begyndelsen på en lang, 
nedadgående bane i mit kriminelle liv. Jeg købte ikke 
længere bare narkotika, som jeg afleverede til banden. 
Jeg deltog i biltyverier og indbrud både i forretninger 
og private hjem.

Vi terroriserede områder i udkanten af Angolas ho-
vedstad Luanda, og politiet besluttede at gribe ind. På 
kort tid fik de ram på alle mine 12 medforbrydere og 
dræbte dem. På en eller anden måde lykkedes det mig 
at overleve. En ven og jeg dannede snart en ny bande. 
Nu var jeg bandeleder og meget afhængig af både nar-
kotika og forbrydelser.

Jeg er ikke stolt af det liv, jeg levede. Jeg har oplevet 
180 af mine venner blive dræbt af politiet. Jeg er blevet 
arresteret mere end 40 gange og dømt og fængslet tre 
gange. Under mit tredje fængselsophold hørte jeg for 
første gang om Syvende Dags Adventistkirken. En fra 
menigheden besøgte regelmæssigt fængslet og gav 
mig bibelstudier.

Efter min løsladelse flyttede jeg ind hos en af mine 
tanter og startede med det samme en ny bande. Under 
et røveri på en tankstation gik noget galt, og en sikker-
hedsvagt blev dræbt. Da politiet fandt ud af, at jeg be-
fandt mig i min tantes hus, kom de for at slå mig ihjel.

På en eller anden måde overlevede jeg ransagelsen. Jeg 
sov, da politiet kom, og de fandt mig ikke, selv om de 
ledte både højt og lavt. Min tante var bange og bad mig 
om at flytte. Jeg flyttede ind i kælderen i min mors hus. 
Min mor ønskede ikke, at jeg skulle lede min bande fra 
hendes kælder, så hun tog mig med til en heksedoktor, 
som lovede at hjælpe.

I nogen tid lod det til, at heksedoktorens trolddom vir-
kede. I fire måneder brugte jeg ikke narkotika og begik 
ingen forbrydelser. Min mor og resten af min familie 
var glade. Men den femte måned vendte jeg tilbage til 
mit gamle liv med endnu større iver end før. Mit liv syn-
tes at være håbløst.

Så mødte jeg en mand, som alle omtalte som Pimp. 
Han havde tatoveringer over hele kroppen, Med det 
navn og udseende kunne han have været gangster som 
mig. Men han talte og opførte sig ikke som en gangster. 
Han var syvendedags adventist. En dag viste Pimp mig 
Rom 8,14, hvor der står: ”For alle, som drives af Guds 
ånd, er Guds børn.“

Der opstod en dyb længsel i mig efter at være et Guds 
barn. Jeg tænkte ved mig selv: ”Har Gud en plan selv 
for en som mig?“

Jeg begyndte at læse Bibelen sammen med Pimp. I vo-
res studier lærte jeg om Gud og indså, at han virkelig 
også elsker mig. ”For således elskede Gud verden, at 
han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på 
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv“ ( Joh 3,16).

Mit liv begyndte at ændres. Jeg besluttede, at jeg øn-
skede at dø – dø fra mit gamle liv og blive født på ny  
i Jesus. Jeg gav mit hjerte til Jesus og tilsluttede mig  
Syvende Dags Adventistkirken i 2013.

I dag læser jeg til præst på Mozambique Adventistuni-
versitet. Min familie, mine naboer og venner har kriti-
seret min beslutning om at følge Jesus, men det rører 
mig ikke. Alt, jeg ønsker, er, at tjene Jesus resten af mit 
liv. Mit hjerte tilhører ham, og jeg beder om, at han kan 
bruge mig til at lede mange andre til ham, også min 
egen familie.
 

FAKTA OM MOZAMBIQUE
• Adventbudskabet kom første gang til Mozambique i 

1931, da to studerende fra Malamulo Missionsskole 
i Malawi vendte tilbage til deres hjem i Portugisisk 
Østafrika. De arbejdede begge som evangelister, og 
snart underviste de 555 mennesker i bibelklasser. 
O.U. Giddings og Max Webster blev sendt til Zambe-
sidistriktet i Mozambique for at oprette en mission. 
I 1935 grundlagde han med generalguvernørens til-
ladelse en mission, som fik navnet Munguluni, som 
betyder ”lys“.
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14. maj 2022 

FESTER ELLER GUD

Bessie Lechina, 35

Bessie kunne ikke forstå, hvorfor adventistkirken altid 
var lukket, når hun kom forbi om søndagen. Hun ledte 
efter et sted at komme til gudstjeneste i det centrale 
Botswana.

I sin frustration spurgte hun en ung pige, som stod 
i haven ved nabohuset til kirken. “Hvornår er kirken 
åben?“ spurgte hun. ”Er den altid lukket?“

”Det er en adventistkirke,“ svarede pigen. ”Men jeg 
ved ikke, om du vil kunne klare til at tilbede der. Det er 
strengt at være adventist.“

”Hvad mener du?“ spurgte Bessie.

Pigen forklarede, at medlemmerne ikke gik til fester 
og ikke bar smykker. ”De vil hellere gå i kirke om lørda-
gen,“ tilføjede hun.

I Botswana er lørdag den dag, unge mennesker går til 
fest. Bessie kunne ikke forestille sig at holde op med at 
gå til fest eller smide sine øreringe væk. ”Jeg skal ikke 
tilbede i den kirke,“ sagde hun.

Bessie var vokset op i en ikke-kristen familie og vidste 
meget lidt om Gud. Men i en længere pause mellem 
gymnasiet og universitetet havde hun besluttet sig for 
at blive kristen. Hun besøgte mange forskellige kirker, 
og det var i den forbindelse, at hun lagde mærke til, at 
adventistkirken altid var lukket om søndagen.

Samme efterår flyttede Bessie til Botswanas hoved-
stad Gaborone for at læse på universitetet. Hun lagde 
hurtigt mærke til, at Solofelang, som hun delte værelse 
med, gik i kirke onsdag, fredag og lørdag, men hun 
tænkte ikke så meget over det. I stedet gik hun til fest 
hver lørdag og ledte efter en kirke, hun kunne tilslutte 
sig om søndagen. Men de kirker, hun besøgte, lod ikke 
til at bruge Bibelen, og hun følte ikke, at hun lærte  
noget.

Efter flere måneder spurgte Bessie sin værelseskam-
merat: ”Hvilken kirke er det, du går i tre gange om 
ugen?“

”Det er en syvendedags adventistkirke,“ svarede Solo-
felang. ”Der er gudstjeneste om lørdagen.“

Bessie så nøje på sin værelseskammerat og bemær-
kede, at hun ikke bar smykker. Så kom hun i tanker om 

samtalen med den 
unge pige i sin hjemby 
og tænkte: ”Der skal 
jeg ikke tilbede!“

Men efter nogen tid 
blev hun træt af at 
gå i forskellige kirker 
om søndagen og tænkte, om Adventistkirken mon var 
anderledes. Hun besluttede sig for at besøge den én 
gang, men det skulle ikke være på en lørdag.

Onsdag gik Bessie med Solofelang til gudstjeneste i et 
klasseværelse på universitetet, hvor adventistelever 
samledes en gang om ugen. Hun blev imponeret over 
præstens præsentation om ægteskab. Bessie ønskede 
meget stærkt at blive gift en dag.

Da hun fandt ud af, at man ville drøfte emnet om 
ægteskab igen, vendte hun tilbage sammen med sin 
værelseskammerat fredag aften. Sabbats morgen gik 
hun med Solofelang i kirke, og efter frokost deltog hun 
i et bibelstudium. Siden den dag er Bessie ikke holdt op 
med at komme i kirke om sabbatten.

Bessies liv begyndte at ændre sig. Hun fandt det over-
raskende let at opgive at bruge smykker og lørdags- 
festerne. Hun lærte, at hun kunne tale med Gud gen-
nem bøn. Andre var chokeret over at se, at Bessie var 
blevet en helt anden, og de stillede mange spørgsmål. 
Hun fortalte med glæde om sin nye tro.

Inden skoleårets afslutning blev Bessie døbt. Hendes 
værelseskammerat græd af glæde, da hun kom op af 
vandet.

I dag er Bessie 35 år og mor til tre. Hun underviser ved 
Eastern Gate Academy, en adventist-kostskole i det 
nordlige Botswana. Hendes mand er regnskabsfører 
på skolen.

Bessie har set forandringer i mange af sine elevers liv, 
ligesom den forvandling, hun oplevede i sit eget.

”Nogle gange kommer forældre her til skolen med de-
res oprørske børn,“ fortæller hun. ”Men når eleverne 
forlader skolen, er de helt anderledes. Forældrene tak-
ker os og siger: ”Vores barn er forandret!“

 Bessie Lechina
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21. maj 2022 

HÅB UNDER PANDEMIEN

Antónia Miguel, 40

Covid-19 har forandret mit liv.

Jeg har altid troet på Gud, og helt fra jeg var ret ung, 
begyndte jeg at bede Gud om at hjælpe mig til at finde 
en god ægtemand. Jeg ville gerne finde en mand, som 
elskede Gud og ville komme i kirke sammen med mig.

Som barn gik jeg i kirke sammen med mine forældre i 
Angola, og vi fulgte trofast alle ritualerne. Men det var, 
som om der manglede noget. Efter at jeg blev gift med 
en fantastisk mand, flyttede jeg til en anden kirke. Fire 
år senere skiftede jeg til en tredje kirke. Men jeg følte 
stadig en indre tomhed. Der var noget, der manglede. 
Det, jeg hørte i kirken, havde ligesom ingen forbindelse 
til mit personlige liv. Jeg var ikke overbevist om, at Gud 
havde tilgivet mine synder. Jeg var ikke sikker på, at 
han var i gang med at forvandle min karakter til at ligne 
ham. Og min mand gik ikke med mig i kirke.

I 2020 lukkede hele landet ned på grund af covid-19- 
pandemien. Kirkerne var lukket, og jeg kunne ikke 
længere komme til gudstjeneste. Jeg ledte efter præ-
dikener på YouTube og fandt to programmer, som blev 
sendt af syvendedags adventistpræster på Hope Chan-
nel. Mens jeg fulgte med i talerne, sammenlignede jeg 
nøje deres bibeltekster med min egen bibel. Jeg indså, 
at jeg egentlig ikke kendte Bibelen. Det, der særligt 
fangede min opmærksomhed, var helligholdelsen af 
sabbatten på den syvende dag i Bibelen.

Det var, som om taleren talte direkte til mig. ”Hvem  
ønsker du at følge? Menneskers bud eller Guds ord, 
som det udtrykkes i Bibelen?“

Spørgsmålet gjorde mig meget urolig. Fra dybet af mit 
hjerte svarede jeg: ”Jeg ønsker at følge det, som min 
Gud har sagt i sit ord.“

Jeg kom til at tænke på den unge kvinde, som jeg havde 
ansat til at hjælpe mig i huset. Da hun begyndte at 
arbejde, gjorde hun rent og lavede mad hver dag til og 
med fredag og holdt fri om lørdagen. Hun havde for-
klaret, at hun kom i en syvendedags adventistkirke om 
lørdagen. Men efter nogen tid holdt hun op med at gå i 
kirke og arbejdede for mig også om lørdagene.

Da jeg blev opmærk-
som på sabbattens 
betydning, talte jeg 
med den unge kvinde. 
”Du går ikke i kirke 
længere, men arbejder 
for mig om lørdagen,“ 
sagde jeg. ”Hvis du er 
holdt op med at gå i kirke på grund af dit arbejde hos 
mig, så bliver det ændret fra nu af. Du skal kun arbejde 
for mig mandag til fredag. Lørdag er helligdag.“

På det tidspunkt var restriktionerne blevet lettere, og 
den unge kvinde kunne vende tilbage til kirken. I dag 
får hun bibelundervisning og forbereder sig til dåb.

I mellemtiden ønskede jeg at vide mere om sabbatten, 
så jeg ringede til en adventistpræst, som jeg fandt på 
nettet. Han var meget venlig og tilbød mig forskellige 
bøger. Jeg læste dem og begyndte at komme i kirke og 
tilbede om sabbatten. Jeg blev døbt i 2021.

I dag er jeg et nyt menneske, og forvandlingen fort-
sætter dagligt. Jeg ved, at Gud har tilgivet mine synder. 
Jeg ved, at han forvandler min karakter, så jeg kommer 
til at ligne ham mere. Bed sammen med mig for min 
mand, at han må komme til at kende Gud og gå i kirke 
sammen med mig hver sabbat.

FAKTA OM ANGOLA
• Den første syvendedags adventist, som rejste til  

Angola, var W.H. Anderson, som i 1922 besøgte 
landet fra sin position andre steder i Afrika for at 
undersøge mulighederne for at oprette missions-
arbejde i landet. Det følgende år rejste han, T.M. 
French og J.T. Baker rundt i landet i en måned og 
udvalgte et sted i Lepi-distriktet på den centrale høj-
slette. I 1924 blev hovedkvarteret for South Atlantic 
United Mission oprettet. I 1928 blev Angola Unions-
mission organiseret, og Anderson var formand fra 
1924 til 1933.

• De første adventist-radioprogrammer i Angola blev 
sendt i 1953, og i 1963 blev Voice of Profecy pro-
grammer sendt hver uge fra seks steder.
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28. maj 2022

GUDS SANDE DAG

Christina Vita Cavimbi Ferraz, 21

Jeg voksede op i en præstefamilie, hvor jeg lærte om 
Gud, men ikke om den syvende dag som sabbat.

Min far, en evangelisk pastor, lærte mig at respektere 
alle religioner, men selv ville han ikke sætte sin fod i  
syvendedags adventisternes kirke i vores by i nærhe-
den af Luanda, hovedstaden i Angola. Han havde hørt 
negative rygter om kirken, som skræmte ham, og han 
forbød mig og andre familiemedlemmer at komme der.

Som stor teenager flyttede jeg til en anden by for at 
arbejde, og jeg boede hos en onkel og hans familie. 
Sammen med nogle af mine kollegaer begyndte jeg at 
studere Bibelen hver dag i vores frokostpause. Det var 
en adventist, der ledte bibelstudierne. Bortset fra ham 
troede alle de andre, at søndag var Herrens dag. Hans 
påstand om, at lørdag var den bibelske sabbat, for-
virrede mig. Jeg ønskede at vide mere, så han gav mig 
en adventistbog og et sæt med videoprædikener. Jeg 
læste bogen og så prædikerne, og der opstod en stor 
konflikt i mig med hensyn til, om jeg skulle helligholde 
lørdag eller søndag.

En dag da jeg kom hjem, var mine slægtninge var i gang 
med at se prædikenerne.

”Hvem er den præst?“ spurgte min onkel. ”Han er me-
get intelligent og taler kun om det, der står i Bibelen.“

Jeg tænkte: ”Jeg ønsker også kun at tro det, der står i 
Bibelen.“

Jeg begyndte at studere Bibelen på egen hånd. Mens 
jeg læste, besluttede jeg mig for ikke at følge menne-
skelige traditioner, men kun at søge Guds vilje.

Da jeg vendte tilbage til min hjemby, bad jeg om et 
møde med min far og de andre ledere i hans kirke. Jeg 
præsenterede den nye sandhed, jeg havde fundet i Bi-
belen, for dem. Jeg talte om sabbatten på den syvende 
dag, som blev helliget ved afslutningen af skabelses-

ugen i 1 Mos 2,2-3, og 
bekræftet ved, at Gud 
med sin egen finger 
skrev det på stentav-
lerne med De Ti Bud 
i 2 Mos 20,8-11. Jeg 
mindede dem om, 
at Jesus trofast holdt 
sabbat hver syvende dag, mens han var på jorden, og 
at hans disciple fulgte hans eksempel, efter at han var 
faret op til himlen.

”Hvorfor fortæller I ikke disse sandheder i vores kirke?“ 
spurgte jeg.

Mens min far hørte det, erkendte de andre ledere, 
at de godt vidste, at den syvende dag er sabbat. De 
kunne ikke forklare, hvorfor de foretrak at holde søn-
dag. Men de advarede mig imod at tilslutte mig adven-
tistkirken.

”Du kommer til at miste din plads og enhver opgave i 
vores menighed, hvis du gør det,“ sagde de.

”Hvis jeg skal blive ved med at udføre nogen tjeneste, 
vil jeg kun til at undervise om de sandheder, som stem-
mer med Bibelen,“ svarede jeg. ”Jeg kommer til at for-
kynde adventisternes budskab.“

Kirkens leder var chokeret og sendte et brev til den 
lokale adventistkirke, hvor de skrev, at jeg var medlem 
hos dem og ikke kunne blive adventist. Men jeg blev 
ved med at studere Bibelen og blev døbt af en adven-
tistpræst.

I dag er jeg gift med den mand, som lærte mig om 
sabbatten under vores bibelstudier på vores arbejds-
plads. Mit hjerte er fyldt med glæde over, at tre af mine 
brødre er blevet døbt. Min far og mor får bibelstudier, 
og jeg har en stærk tro på, at de snart vil blive døbt. 
Bed for dem og resten af min familie om, at de kun vil 
følge Guds vilje, som den findes i Bibelen.

Christina Vita  
Cavimbi Ferraz
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4. juni 2022

ET UVENTET TILBUD

Esmeralda João Melo, 27

Jeg bor i Angolas hovedstad Luanda. Min far tilhører en 
kristen kirke, og min mor tilhører en anden. Som barn 
gik jeg i kirke sammen med min far den ene søndag og 
med min mor den næste. Men da jeg blev 18, holdt jeg 
helt op med at gå i kirke. Jeg holdt op med at synge i 
koret i min mors kirke, og jeg holdt op med at deltage i 
ungdomsaktiviteterne i min fars kirke.

”Hvorfor kommer du ikke med i kirke længere?“ 
spurgte min mor.

”Jeg føler mig ikke tilpas der,“ svarede jeg.

”Så find en anden kirke, hvor du føler dig tilpas,“ sagde 
mor. ”Giv Gud en chance.“

Men jeg var mere interesseret i at give verden en 
chance.

Da min storesøster blev forlovet, kom hun og hendes 
forlovede på en eller anden måde til at få førægteska-
belig rådgivning af en syvendedags adventistpræst. De 
besluttede sig for at komme i adventistkirken, efter at 
de var blevet gift, og min søster begyndte at sende mig 
en lang række bibelvers og prædikener.

Så skete der en række usædvanlige begivenheder. En 
veninde opfordrede mig til at give mit hjerte til Gud. Jeg 
vidste godt, at hun bad for mig, og hendes opfordring 
gjorde mig varm om hjertet. Den samme uge bønfaldt 
en anden veninde mig om at leve for Gud. ”Verden er 
ikke god,“ sagde hun. ”Overgiv dig til Gud.“ Hun bad 
sammen med mig og bad Gud om at give mig en god, 
troende mand. Hendes ord rørte mig dybt. Et par dage 
senere fortalte min søster, at hun følte sig irettesat af 
Gud. ”Herren siger, at hvis jeg ikke advarer dig, vil dit 
blod blive krævet af mig,“ sagde hun.

Min søster havde læst Ez 3,18-19, hvor Herren siger: 
”Når jeg siger til den uretfærdige: Du skal dø! og du ikke 
advarer den uretfærdige og ikke taler til ham og adva-
rer ham mod hans uretfærdige færd for at holde ham 
i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld; 
men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du deri-
mod advarer den uretfærdige, og han ikke vender om 
fra sin uretfærdighed og sin uretfærdige færd, skal han 
dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv.“

Hjertet hoppede i livet på mig ved min søsters ord. Jeg 
forsøgte at forsvare mig. ”Jeg går i mors kirke,“ sagde 
jeg.

”Men du føler dig ikke 
tilpas der,“ sagde min 
søster. ”Gå i en adven-
tistkirke. Gå i en hvil-
ken som helst af deres 
kirker i byen. Giv dem 
en chance.“

Jeg lovede at tage til en adventistkirke den følgende 
sabbat. Men jeg gik ikke, for jeg blev kaldt på arbejde. 
Jeg arbejdede de næste tre sabbatter. Da min søster 
ringede for at høre, hvordan det var gået i kirken, for-
klarede jeg, at jeg havde for meget arbejde. ”Nogle jobs 
er ikke en velsignelse fra Gud,“ sagde min søster. ”Du 
arbejder hårdt for ingenting. Du har brug for at lægge 
arbejdet til side og sætte Gud først.“

Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, men jeg holdt op 
med at arbejde. Det var dog ikke mit eget valg. Jeg blev 
syg. På klinikken kendte lægen mig godt, for jeg havde 
været hans patient i fire år.

Vi havde et godt læge-patientforhold. Men denne gang 
overraskede han mig. Mens han undersøgte mig, bad 
han mig pludselig om at gifte mig med ham. Han havde 
aldrig tidligere vist nogen personlig interesse for mig, 
og jeg havde aldrig tænkt på ham som en mulig ægte-
mand. Men da han friede, syntes jeg godt om udsigten 
til at blive hans hustru.

”Jeg vil gerne gifte mig med dig,“ sagde jeg.

Han smilede. ”Jeg er syvendedags adventist,“ sagde 
han. ”Jeg vil gerne have, at min kone også er adventist.“

Jeg smilede. ”Det er ikke noget problem,“ sagde jeg. Og 
jeg mente det. Der var sket mange usædvanlige ting i 
løbet af de seneste uger. To nære veninder og min sø-
ster havde opfordret mig til at give mit hjerte til Gud. 
En havde bedt for mig om at finde en gudfrygtig ægte-
mand, og min søster havde bønfaldt mig om at komme 
i adventistkirken. Nu havde en adventistlæge friet til 
mig og bedt mig om at blive adventist. Jeg kunne ikke 
modstå Guds kald længere. Jeg tilsluttede mig dåbs-
klassen.

I dag er jeg adventist. Jeg er ikke adventist, fordi lægen 
friede til mig. Jeg er ikke adventist, fordi min søster op-
fordrede mig. Jeg er ikke engang adventist, fordi jeg fø-
ler mig tilpas i kirken. Jeg er adventist, fordi Gud kaldte 
mig til at forene mig med hans folk, som holder hans 
bud og har Jesu tro. Mit hjerte tilhører ham.

 Esmeralda João Melo
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EN GRUND TIL AT LEVE

Graça Muene, 25

Selv om jeg var født og opvokset i en kristen familie, 
brød jeg mig ikke om at gå i kirke i Luanda, Angola. Som 
lille dreng gjorde jeg alt, jeg kunne, for at undgå religi-
onsklasser, som skulle forberede mig til at blive døbt 
i min kirke. Som teenager elskede jeg rockmusik, og 
jeg efterlignede rockmusikeres livsstil og deres måde 
at klæde sig. Samtidigt blev jeg fascineret af sataniske 
symboler. Jeg forbandt symbolerne med overlegenhed 
og oprør og tegnede dem overalt på min krop.

I gymnasiet var min bedste ven goth, og jeg tillagde 
mig goth-livsstil, hvor jeg gik i sort tøj og malede mine 
fingernegle sorte. Min ven elskede også rockmusik, og 
han pyntede sit værelse med plakater af rockmusikere 
og sataniske symboler. Snart begyndte jeg at drikke og 
ryge marihuana. Jeg agiterede for ateisme og erklæ-
rede åbenlyst, at Jesus var en myte. 

Som teenager begyndte jeg at spille rockmusik og 
mødte en anden musiker, som påstod, at han havde 
indgået en pagt med djævelen. Det var en ide, jeg syn-
tes om, så en aften sagde jeg til Satan, at han kunne få 
min sjæl i bytte for succes inden for musik.

Men så faldt min tilværelse sammen. Min mor døde 
pludseligt, og min far, som var alkoholiker, drak endnu 
mere. Som den ældste af fire brødre blev det mit an-
svar at sørge for familien. Det føltes, som om jeg blev 
kvalt under en byrde af uløselige problemer.

Midt i denne krise gav jeg mig selv et løfte om aldrig 
mere at drikke eller ryge. Jeg begyndte at bede til Gud, 
og jeg forlod musikscenen. Jeg begyndte at komme 
sammen med en kvinde, som introducerede mig for 
Syvende Dags Adventistkirken, og vi gik til gudstjeneste 
sammen hver sabbat.

Men vi gik fra hinanden igen, og jeg genoptog for-
bindelsen med mine gamle venner og vendte hurtigt 
tilbage til mine gamle vaner. Men jeg var ikke lykkelig. 
Mange aftener faldt jeg i søvn i en rus af enten alkohol 
eller marihuana. Tanker om selvmord fyldte mit sind. 
Mit liv syntes at være uden mål eller mening. 

I min fortvivlelse græd 
jeg. Jeg huskede Gud 
og bad om hjælp. Det 
føltes, som om jeg 
var ved at dø og kun 
havde nogle få dage 
tilbage at leve. 

Jeg fortalte min nye kæreste om mine problemer, og 
hun omtalte mig for en fætter, som netop var vendt 
tilbage fra Angola, hvor han var blevet færdig med at 
læse psykologi. Han var blevet adventist, mens han læ-
ste. Da jeg mødte ham til rådgivning, sagde han til mig, 
at jeg skulle bygge mit liv på Gud alene og forklarede, 
hvordan jeg skulle gøre det.

Jeg besluttede mig for at sætte Gud først i mit liv og be-
gyndte at opøve sunde vaner. Jeg gjorde det til en vane 
at bede, før jeg tog beslutninger og kun søge Guds vilje. 
Efterhånden som bøn blev en fast del af mit liv, fik jeg 
igen mod til at drømme. Jeg fandt en grund til at leve.

Jeg huskede min tidligere adventistkæreste og beslut-
tede mig for at vende tilbage til hendes kirke. Jeg var 
nervøs for, hvordan jeg ville opleve sabbatsgudstjene-
sten. Men følelsen overraskede mig. I det øjeblik jeg 
gik ind i kirken, fik jeg en længsel efter at blive døbt. 
Da gudstjenesten var færdig, meldte jeg mig til dåbs-
klassen. I modsætning til da jeg var dreng, ønskede jeg 
nu at finde ud af betydningen af dåb og forberede mig 
på at blive døbt. I klassen lærte jeg for første gang om 
Jesus og frelsesplanen. Visheden om, at Jesus virkelig 
elsker mig, forstærkede mit ønske om at give mit hjerte 
til ham i dåben.

I dag kan jeg sige, at jeg endelig er helt fri. Jeg nyder 
sand fred og ægte glæde. Endelig har jeg et mål og en 
mening med livet: at bringe andre mennesker til vores 
frelser og skaber. Engang brugte jeg min indflydelse 
til at lede mennesker til helvede, men i dag bruger jeg 
den med Kristi hjælp til at lede mennesker til Guds rige.

 Graça Muene, 25
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KASTET UD  

Manuel Salvador Tunda, 19

Jeg voksede op i en familie, som tilhørte en evangelisk 
kirke i Angola. Jeg blev døbt ved at blive bestænket 
med vand, da jeg var 14 år.

Men jeg var ikke tilfreds med mit kendskab til Gud. 
Der var noget, der ikke var rigtigt. Jeg var især forvirret 
omkring det, Syvende Dags Adventistkirken lærte. Jeg 
tænkte meget over, hvad der var den rigtige sabbat 
og blev ved med at spørge mig selv: ”Hvorfor holder 
syvendedags adventisterne den syvende dag, mens 
andre protestantiske kirker holder den første dag som 
sabbat?“

Spørgsmålet blev ved med at dukke op i mine tanker, 
og til sidst spurgte jeg flere af lederne i min kirke for at 
få en forklaring.

”Hvorfor går adventisterne i kirke om lørdagen, mens 
vi går om søndagen?“ spurgte jeg.

Menighedslederne talte om fejring af Jesu opstandelse 
fra de døde på den første dag i ugen. Men ingen af 
dem kunne vise mig en bibeltekst, som viste, at Jesus 
havde forandret dagen for tilbedelse fra lørdag til søn-
dag. Forklaringerne fra kirkens ledere tilfredsstillede 
mig ikke.

Jeg begyndte at se udsendelser fra Hope Channel TV. 
Programledere på kanalen talte om, hvordan den sy-
vende dag som sabbat blev holdt i hævd i de ti bud. Jeg 
opdagede, at Gud satte den syvende dag til side som 
sabbat ved verdens skabelse og helligede den, og at Je-
sus holdt den syvende dag hellig, mens han levede her 
på jorden. Mine spørgsmål med hensyn til sabbatten 
blev besvaret. Jeg forstod, hvorfor syvendedags adven-
tisterne tilbad på den syvende dag, og jeg besluttede 
mig til at holde den rette dag.

To år efter min dåb ved bestænkning besluttede jeg, at 
jeg ønskede at blive døbt ved neddykning, ligesom Je-
sus var blevet det. Jeg ønskede at tilslutte mig Syvende 
Dags Adventistkirken.

Min far blev rasende, 
da jeg fortalte ham 
det. Han smed mig ud 
hjemmefra, og jeg blev 
nødt til at flytte ind 
hos min faster. Selv 
om jeg ikke længere 
boede hjemme hos 
mine forældre, blev det anspændte forhold ved med 
at vokse. Slægtninge truede med at banke mig, og jeg 
vidste ikke, hvor jeg skulle bo. Men jeg blev ved med at 
gå i kirke hver sabbat og nægtede at opgive mit ønske 
om at blive døbt.

Præsten i min tidligere kirke kontaktede min far, og 
de overtalte mig til at flytte ind hos præsten. Han 
var besluttet på at overtale mig til at vende tilbage 
til sin kirke. Han talte og bønfaldt mig i tre uger. Men 
han kunne ikke vise mig et eneste vers i Bibelen, som 
sagde, at Gud havde forandret sabbatten til den første 
dag i ugen. Til sidst bad han mig om at forlade hans 
hjem.

Det virkede ikke, som om det kunne blive værre. Og 
faktisk begyndte situationen at blive en smule bedre. 
Hver dag, når jeg læste i Bibelen, kom jeg til at kende 
Gud og hans kærlighed bedre og bedre. Jeg lærte også 
om Ellen White og begyndte at læse hendes bøger. Jeg 
priser Gud for, at jeg i 2021 blev døbt ved neddykning 
i Det Nye Jerusalem Syvende Dags Adventistkirke i 
Luanda, Angola.

Jeg takker Gud for de vanskeligheder, jeg blev udsat for. 
Mine åndelige kampe har gjort mig til en ivrig forkæm-
per for Frelseren og styrket min tillid til den kraft, jeg 
får fra Jesus Kristus. Mine sår er blevet helet, og kun 
arrene er tilbage. Jeg har fundet min lykke i Gud.

Bed sammen med mig om, at Gud må nå mine kære, så 
vi igen kan tilbede sammen som en forenet familie.

Manuel Salvador Tunda
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ET MIRAKEL

Milagre Braga Caminhao, 22

Mit navn betyder ”mirakel“. Min historie er et mirakel, 
men måske ikke den slags mirakel, man forventer.

Jeg voksede op i et kristent hjem i Angola. Jeg var tro 
mod min kirkes lære og arbejdede som missionær i 
min hjemprovins.

Men da jeg som 14-årig flyttede til Angolas hovedstad 
Luanda, kunne jeg ikke finde en menighed, som til-
hørte mit kirkesamfund.

Jeg ville ikke tilbede i en anden kirke, for jeg var stærkt 
overbevist om, at min kirke var den eneste, som for-
stod Bibelen rigtigt. I et helt år holdt jeg derfor gudstje-
neste for mig selv alene hjemme hver søndag.

Da jeg rejste hjem på besøg, opdagede jeg, at bibel-
læreren fra min kirke og mange af mine venner havde 
tilsluttet sig Syvende Dags Adventistkirken. Det gjorde 
mig oprørt, og jeg kritiserede mine venner skarpt. 
”Hvordan kan I acceptere et andet kirkesamfunds 
lære?“ Jeg skældte ud.

Men mine venner ville ikke skændes med mig. En dag 
besøgte jeg min tidligere bibellærer for at finde ud af, 
hvorfor hun var blevet adventist. Hun tog imod mig 
med et smil. Da hun hørte mit spørgsmål, forklarede 
hun, at hun ud fra Bibelen havde lært, at Gud havde 
velsignet den syvende dag, ikke den første. 

Hun viste mig fra Bibelen, at Gud helligede den sy-
vende dag ved afslutningen af skabelsesugen i 1 Mos 
2,1-3, hvor der står: ”Således blev himlen og jorden og 
hele himlens hær fuldendt. På den syvende dag var 
Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og 
på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, 
han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og 
helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det 
arbejde, han havde udført, da han skabte.“

Dernæst viste hun mig, at Gud stadfæstede den sy-
vende dag som sabbat i det fjerde bud i 2 Mos 20,8-10: 
”Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må 
du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende 
dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre 
noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn 
eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, 
og heller ikke den fremmede i dine byer.“

Med et venligt smil så hun på mig og sagde: ”Jeg beslut-
tede mig for at følge Jesus af hele mit hjerte.“

Hendes historie lød mærkelig for mig, og jeg var ikke 
enig i hendes argumentation. Hun tilbød at give mig 

et bibelstudium om 
sabbatten, men jeg 
nægtede at lytte mere 
til hende.

Da jeg kom tilbage til 
Luanda, forsøgte jeg 
at vende tilbage til min 
normale arbejdsrutine, men jeg kunne ikke glemme, 
hvad min bibellærer havde sagt. Jeg havde problemer 
med at arbejde. Jeg havde problemer med at sove.

Min bibellærers beslutning om at holde den syvende 
dag som sabbat plagede mig nat og dag. Til sidst be-
sluttede jeg mig for at tage hen til en adventistkirke 
og finde ud af, hvorfor de holdt den syvende dag som 
sabbat. Jeg havde brug for at finde fred.

Den følgende sabbat gik jeg til en adventistkirke. Jeg 
havde aldrig tidligere været i en kirke fra en andet kir-
kesamfund, men jeg var fast besluttet på at finde fred. 
Jeg havde brug for et mirakel.

Nogen fortalte en af menighedens ledere om mine 
spørgsmål med hensyn til sabbatten, og lederen vi-
ste mig de samme vers, som min tidligere bibellærer 
havde læst for mig. Jeg blev og overværede gudstjene-
sten. Prædikenen imponerede mig ikke. Den var meget 
anderledes end de prædikener, jeg havde hørt i min 
egen kirke, og jeg brød mig ikke om den. Men den næ-
ste sabbat vendte jeg alligevel tilbage til kirken. Og den 
følgende sabbat vendte jeg tilbage igen.

De næste fire år gik jeg til gudstjeneste i adventistkir-
ken hver sabbat, ikke fordi jeg brød mig om det, men 
fordi jeg ikke havde været i stand til at finde min egen 
kirke i byen. I løbet af den tid begyndte jeg at deltage i 
en bibelstudiegruppe hjemme hos et af medlemmerne 
og i dåbsklassen i kirken i weekenderne. Jeg voksede 
i min forståelse af, at Gud virkelig havde sat den sy-
vende dag til side som hellig, og en ny kærlighed til 
ham begyndte at vokse i mit hjerte.

Jeg besluttede mig til kun at helligholde den syvende 
dag, sabbatten.

Da jeg var 19, blev jeg døbt og tilsluttede mig Syvende 
Dags Adventistkirken. I dag er jeg fyldt af fred og 
glæde. Jesus sagde: ”I skal lære sandheden at kende, og 
sandheden skal gøre jer frie“ ( Joh 8,32).

Jeg har fundet sandheden, og ved Guds nåde er jeg ble-
vet gjort fri. Det er i sandhed et mirakel.

15

Milagre Braga Caminhao



Når vi indsamler penge (kollekt) i forbindelse med bibelstudiet, er det for at kunne støtte udbredelsen af evan-
geliet. 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 
tilgodeses. 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.
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