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DEN SYDAMERIKANSKE DIVISION

I dette kvartal skal vi høre om Adventistkirkens arbejde 
i Den Sydamerikanske Division (SAD), som består af 
Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Ecuador, Falklands-
øerne, Paraguay, Peru, Uruguay samt de nærliggende 
øer i Stillehavet.

Der bor næsten 350 millioner mennesker i dette 
område, hvoraf godt 2,5 millioner er medlemmer af 
Syvende Dags Adventistkirken. Det svarer til en syven-
dedags adventist per 136 indbyggere.

I dette kvartal har vi otte missionsprojekter i to 
forskellige lande – Bolivia og Brasilien. Planen er at 
oprette fire nye menigheder med nye kirker i hvert af 
disse lande.

Vi ønsker at takke for jeres støtte til kirkens mission.

MISSIONSPROJEKTER FOR 3. KVARTAL 2022

• En ny kirke i Cochabamba, Bolivia

• En ny kirke i El Alto, Bolivia

• En ny kirke i La Paz, Bolivia

• En ny kirke i Trinidad i Bolivia

• En ny kirke i Santos, Brasilien

• En ny kirke i Maua, Brasilien

• En ny kirke i Brodowski, Brasilien

• En ny kirke i Ribeirão, Brasilien
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Unioner Kirker Grupper Medlemmer Befolkning
Argentina 622 429 119.263 45.377.000
Bolovia 481 673 122.738 11.633.000
Central Brasilien 1.239 807 283.337 47.150.395
Chile 686 309 104.239 19.470.000
Ecuador 308 368 54.332 17.511.000
Nord Brasilien 1.872 1.524 322.437 17.442.676
Nord Peru 1.424 1.722 213.721 15.418.565
Nordvest Brasilien 1.001 838 169.491 7.598.084
Nordøst Brasilien 1.087 1.470 206.830 33.059.297
Paraguay 69 90 13.654 7.255.000
Syd Brasilien 1.226 848 172.350 30.605.684
Syd Peru 1.256 1.467 200.623 16.405.435
Sydøst Brasilien 1.397 1.069 223.162 43.033.609
Uruguay 60 50 7.127 3.531.000
Vest Central Brasilien 782 762 135.409 15.957.289
Øst Brasil 1.126 1.601 213.472 16.964.966
Tilhørende områder 0 1 8 4.000
Total 14.536 14.028 2.562.193 349.417.000
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2. juli 2022

KRISTUS GENFORENER ET ÆGTEPAR

Anabelle

Det var søndag morgen. Anabelle var grædende gået 
hjemmefra og vandrede nu fortvivlet omkring i Cocha- 
bambas gader i Bolivia. Hun og hendes mand var kon-
stant i konflikt, og ufreden påvirkede deres to døtre. 
Hun magtede det ikke længere. Skilsmisse syntes at 
være den eneste løsning.

Mens Anabelle uden mål vandrede op og ned ad byens 
gader, kom hun pludselig til at tænke på, at hun havde 
hørt, at Syvende Dags Adventistkirken tilbød studier 
for åndelig heling. Hendes familie tilhørte godt nok en 
anden kristen kirke, men hun besluttede sig for at søge 
hjælp hos den lokale adventistkirke.

I kirken lyttede præsten tålmodigt, mens Anabelle 
fortalte om sin skuffelse over sit ægteskab og beskrev 
sine mange problemer derhjemme. Da hun var færdig, 
tilbød præsten at bede for hende og hendes familie. 
”Kun Jesus kan redde dit ægteskab,“ sagde han.

Efter bønnen tilbød han at komme på besøg hjemme 
hos dem.

Næste dag stod han ved familiens dør og tilbød rådgiv-
ning for familien. Anabelles mand gik med til det, og de 
kaldte på deres to døtre og bad dem om at være med. 
De begyndte deres første rådgivningsmøde med bøn. 
”Kære Gud,“ bad Anabelle, ”jeg beder dig om at foran-
dre vores hjem.“

Præsten bad familiemedlemmerne om at åbne deres 
bibler, og de begyndte med et bibelstudium.

Anabelle følte sig magtesløs og græd meget under de-
res første møde. Hun vidste, at hun burde overgive sig 
helt og fuldt til Gud. Men når hun lyttede til sin mand, 
følte hun stor vrede. Situationen syntes umulig.

Senere samme uge vendte præsten tilbage for igen at 
studere Bibelen og give råd. Han bad sammen med fa-
milien og opmuntrede Anabelle og hendes mand til at 
lægge fortiden bag sig og komme videre. Han rådede 
dem til at have større tålmodighed og vise mere over-
bærenhed mod hinanden.

”Kære Gud,“ bad Anabelle, ”jeg beder dig om hjælp til 
at forandre vores hjem.“

Da familierådgivningen var slut, sagde den ene af døt-
rene, at hun ønskede at give sit hjerte til Jesus og blive 
døbt. Præsten inviterede familien til gudstjeneste i ad-
ventistkirken om sabbatten. Hele familien kom. Datte-
ren meldte sig ind hos spejderne og blev senere døbt.

Så kom COVID-19 
pandemien, og myn-
dighederne iværksatte 
strenge karantæne-
regler i tre måneder. 
Da reglerne blev 
lempet, havde kirker 
stadigvæk ikke lov til 
at genåbne, og gudstjenesterne fortsatte online.

Men midt under coronapandemien hørte Gud Anabel-
les bøn, og der skete noget i deres hjem. Både hun og 
hendes mand forandrede sig meget. Kristus velsignede 
virkelig deres hjem. Elleve måneder efter, at Anabelle 
var gået grædende hjemmefra, blev hun og hendes 
mand døbt sammen med deres anden datter.

Gud har genoprettet deres familie. Anabelle takker 
Gud for hans kærlighed og nåde. Hun vil gerne opmun-
tre andre familier til at blive afhængige af Gud gennem 
bøn. ”Intet er umuligt for Gud,“ siger hun. ”Sæt Gud 
først og gør hans vilje. Gud er trofast, og han er en tryg 
havn for alle de familier, som sætter deres lid til ham.“

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt 
til at bygge en ny kirke i Anabelles hjemby Cochabamba 
i Bolivia.

FAKTA OM MISSION
• De første officielle adventistmissionærer i Bolivia, 

Eduardo og Flora Thomann, ankom i juni 1907. De 
mødte mennesker, som var blevet interesseret i 
adventbudskabet, fordi de havde læst bøger, som 
de havde købt af Juan S. Pereira, en tidligere pres-
byteriansk kolportør, som allerede i 1897 var blevet 
udelukket af sin menighed, fordi han forkyndte ad-
ventisternes lære. En uge før ægteparret Thomann 
forlod Bolivia for at rejse til Chile i juli 1909, ankom 
Ferdinand og Ana Stahl og begyndte deres medi-
cinske arbejde i La Paz. Senere åbnede ægteparret 
Stahl medicinsk arbejde blandt landets oprindelige 
befolkning.

• Bolivia var det sidste land i Den Sydamerikanske 
Division, hvor Syvende Dags Adventistkirken opret-
tede sit arbejde.

Anabelle
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9. juli 2022

ET MIRAKEL UNDER PANDEMIEN

Guillermo

Bolivia blev totalt lukket ned under COVID-19 pande-
mien. Alle kirker var lukket, og gudstjenester og andre 
menighedsaktiviteter var forbudt af frygt for at sprede 
smitten. En lille gruppe troende begyndte at mødes i 
hjemmene i El Alto, den næststørste by i Bolivia.

Guillermo bad inderligt. Hvordan kunne mennesker 
komme til at tilbede sammen under en pandemi?

Mens Guillermo bad, fik han en ide. Hvorfor ikke for-
lade storbyen og holde gudstjenester i et øde område?

Efter megen bøn og med hjælp fra flere menigheds-
medlemmer besluttede han at tilbede Gud på en af 
de mange høje, som omgiver byen. Gruppen valgte en 
høj, som på aymara-sproget hedder ”Waña Quta“, som 
betyder tør sø. Den ligger ved foden af et snedækket 
bjerg.

Otte mænd fra menigheden mødte op den første 
sabbat. De blev ikke skuffet, og de fortsatte med at 
mødes hver sabbat. Mens de bad og holdt gudstjene-
ste, begyndte der at komme flere mennesker. Efter tre 
måneder var gruppen vokset til 100 mennesker, og der 
var både adventister og medlemmer fra andre tros-
samfund.

Kulde, regn og træthed afskrækkede ikke mænd, 
kvinder, unge mennesker og børn fra at gå de 2 km 
op på højen. De havde alle den samme tanke: ”Lad os 
fortsætte. Gud er med os.“ De stolede på Gud og me-
diterede, fastede og bad. Når de knælede sammen på 
højen, bad de fyldt af glæde til Gud.

Det var til stor velsignelse at mødes på højen hver 
sabbat. Mange mennesker søgte Gud midt i deres van-
skeligheder i en tid med arbejdsløshed og sygdom. De 
forlod højen med tårer i øjnene og tro på, at Gud stadig 
var i kontrol, og at han ville udføre mirakler i deres liv. 
De opmuntrede hinanden med Filipperbrevet 4,19, 
som siger: ”Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har 
brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.“

Mens verden nærmest 
gik i stå på grund af 
pandemien, stand-
sede forkyndelsen af 
det evige evangelium 
ikke. Som et resultat 
af miraklet på top-
pen af højen under 
pandemien, gav 13 mennesker deres liv til Gud og blev 
døbt. I dag er en trofast gruppe fra højen blevet en 
menighedsgruppe med over 50 medlemmer, som hver 
sabbat mødes i en lejet sal.

På trods af pandemien spredes evangeliet i El Alto, den 
næststørste by i Bolivia. Men dele af byen har stadig 
ikke nogen adventistkirke. Dette kvartals 13. sabbats-
offer vil bl.a. blive brugt til at bygge en kirke i en af 
disse bydele. Tak for din støtte til missionsprojekterne 
i dette kvatal. 

FAKTA OM BOLIVIA
• Verden største saltslette (Salar de Uyuni) ligger i  

Bolivia. Den dækker 10.582 km² og ligger 3.656 m 
over havet. Den er 100 gange større end den be-
rømte Bonneville saltsø i Utah i USA og indeholder 
50-70% af verdens litium-reserver.

• Bolivias nationaldyr er lamaen og nationalfuglen er 
kondoren.

• Det officielle sprog i Bolivia er spansk, men der er 
også 36 officielle oprindelige sprog. De mest talte af 
disse er aymara, guarani og quechua.

Guillermo
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16. juli 2022

EN SANG I MIT HJERTE  

Gabriela

Nogle berømte sangere har helt fra barndommen haft 
en nærmest lidenskabelig interesse i musik, men det 
var ikke tilfældet med Gabriela. Hun voksede op i La 
Paz i Bolivia med en lidenskab for Jesus.

Lige fra hun var helt lille, lærte hendes mor hende om 
Jesu kærlighed. Hun voksede op med en vished om, at 
de ti bud var et udtryk for Guds kærlighed. Hun havde 
lært om sabbatten. Hun forstod betydningen af tiende 
og gaver til kirken og da hun var 9 år, gav hun sit hjerte 
til Jesus og blev døbt.

Men som årene gik, stiftede hun bekendtskab med 
verdens glæder, og døren til disse glæder var musik. 
Gabriela holdt af at synge for sjov i skoleferierne. Hun 
blev inviteret til at være med i en musikgruppe, og det 
takkede hun ja til med glæde og troede, at det kunne 
blive begyndelsen på en musikkarriere, som kunne 
gøre hende berømt. Da hun var 19, var hun overbevist 
om, at hendes liv drejede sig om at synge.

Mens Gabriela læste på universitetet, sang hun i flere 
musikgrupper. Af og til tænkte hun over, om hun må-
ske var på galt spor – særligt engang hvor hun var ude 
for en alvorlig trafikulykke og var den eneste, der over-
levede.

Gabriela afsluttede sin universitetsuddannelse i psy-
kologi. Derefter dannede hun og nogle venner en 
musikgruppe, som meget hurtigt fik succes. Gruppen 
optrådte ved adskillige events, og Gabriela holdt af at 
gå til fester og bruge penge på luksus. 

Men når hun ikke sang eller var på indkøb, følte hun sig 
tom indvendig. Livet syntes ikke at have nogen mening. 
Gabriela var ikke helt holdt op med at komme i kirken. 
Hun var kristen nogle sabbats morgener, men hun 
vendte tilbage til sin anden tilværelse efter gudstjene-
sten.

En sabbat, mens hun lyttede til musikken i kirken, vok-
sede der et ønske frem i hendes hjerte om at synge 
for Gud. ”Jeg kunne godt tænke mig at synge i kirken,“ 
tænkte hun. ”Min mor ville blive så stolt, hvis hendes 
datter sang i kirken.“

Gabriela begyndte at komme mere regelmæssigt i kir-
ken, ikke kun til sabbatsgudstjenesterne, men også til 
eftermiddagsprogrammerne. Hun begyndte at lytte til 
adventistsangere. Det gik op for hende, at hun ønskede 
at forlade verdens musik, men hun kæmpede med et 
ønske om at blive berømt.

Hun bad Gud om 
hjælp.

Så lukkede COVID-19 
pandemien alt ned. 
Gabriela kunne ikke 
længere optræde på 
scenen. Men i stedet 
for fortvivlelse følte hun en stor lettelse. Nu ville det 
blive meget lettere at bryde de bånd, der bandt hende 
til den tomme og meningsløse del af hendes tilværelse.

Hun blev gode venner med menighedens præst, og 
han tilbød at studere Bibelen sammen med hende. Det 
tilbud tog hun imod med glæde. Efter nogen tid beslut-
tede hun på ny at give sit hjerte til Jesus og blive døbt 
igen. Hun følte, at Gud gav hende en ny mulighed for at 
leve for ham.

Mindre end et år efter pandemiens begyndelse blev 
Gabriela døbt. I en bøn i forbindelse med dåben gav 
hun alt, hun havde, til Gud. ”Gud, jeg giver mit liv, mine 
gaver og mine talenter til tjeneste for dig,“ bad hun.

Efter sin dåb udskiftede hun scenen med Zoom, hvor 
hun sang til Guds ære. Hun begyndte også at holde 
online bibelstudier og seminarer i psykologi, da me-
nighedens ledere opfordrede hende til det. Gabriela 
har været med til at lede fire mennesker til dåb under 
pandemien. Hun har et særligt budskab til unge, som 
fristes til at vige bort fra den vej, som leder til Kristus.

”Lad være med at spilde jeres tid i verden,“ siger hun. 
”Alle mennesker har talenter og gaver, og du skal bare 
opdage dem og bruge dem til Guds ære.“

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt 
til at bygge en kirke i La Paz, som er Gabrielas hjemby.

FAKTA OM BOLIVIA
• Bolivia og Peru deler Titicacasøen, som er verdens 

højest beliggende sø, 3.810 m over havet. Den har 
en overflade på 8.300 km².

• Man kan se, om en aymara-kvinde er gift eller ej ud 
fra den måde, hun bærer sin bowlerhat. Hvis den er 
skubbet til den ene side, er hun ugift; hvis den sid-
der midt på hovedet, er hun gift.

Gabriela
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23. juli 2022

GUD STYRER

Kurt 

Carol henvendte sig til sin gode ven Kurt med et pro-
blem. Nogen forsøgte at stjæle hendes hus i Trinidad i 
Bolivia, og hun ønskede, at Kurt skulle hjælpe hende.

Problemet startede, da Carol flyttede fra Bolivia til  
Brasilien for at tage en videreuddannelse i anæstesi- 
ologi. Carol og Kurt havde arbejdet sammen på et me-
dicinsk universitet, og hun og hendes mand havde også 
haft en medicinsk klinik i Trinidad. Da Carol og hendes 
mand flyttede til Brasilien, overlod de det til en nær ven 
at passe deres hus. Det var en god ejendom tæt på by-
ens centrum. Vennen flyttede ind og udtrykte interesse 
for at købe huset og den tilhørende jord. Carol lånte 
ham penge til købet.

Men da Carol kom tilbage på besøg flere år senere, op-
dagede hun til sin forskrækkelse, at vennen havde ind-
ledt retslige forhandlinger for at overtage ejendommen 
gratis. Han udnyttede en paragraf, som giver en person 
ret til at overtage skødet på en ejendom gratis ved at bo 
i den i en lang uafbrudt periode.

Carol gik i retten med sagen, men processen trak ud i 
flere år. Efter fem år afsluttede Carol sin videreuddan-
nelse og fik en god stilling i Brasilien. Hun og hendes 
mand købte også et hus i Brasilien og slog sig ned der. 
De havde ikke råd til at gøre mere ved retssagen i  
Bolivia, så Carol henvendte sig til Kurt, som var en 
gammel ven. ”Jeg vil gerne give ejendommen til kirken,“ 
sagde hun.

Hun og hendes mand havde på et tidspunkt ønsket at 
oprette en klinik i ejendommen. Men nu ønskede hun 
i stedet, at der blev bygget en syvendedags adventist-
kirke på grunden. ”Jeg ønsker, at denne ejendom bliver 
en klinik for sjælen,“ sagde hun.

Kurt talte med kirkens ledere, og de blev enige om at 
tage imod gaven, som kunne være med til at fremme 
kirkens mission i byen. 

Det så imidlertid ud 
til, at Satan ønskede 
at standse aftalen. De 
retslige forhandlinger 
fortsatte endnu fem 
år og endte til sidst i 
Bolivias højesteret. 
Sagen var meget tids-
krævende; men Gud greb ind, og højesteret fældede 
en dom til fordel for Adventistkirken efter blot 30 dage. 
Kirken modtog skødet til ejendommen og begyndte at 
lægge planer for opførelsen af en ny kirkebygning og et 
sundhedscenter.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at op-
føre kirken og sundhedscentret i Trinidad i Bolivia. Tak 
for din gave, som bliver indsamlet den 24. september, 
den 13. sabbat.

”Gud har igen vist, at han bestemmer over tider og ste-
der,“ siger Kurt. ”Gud styrer. Må hans vilje altid ske på 
jorden, som den sker i himlen.“

FAKTA OM BOLIVIA
• Bolivia er en verdslig stat, som garanterer religions-

frihed for alle.

• Bolivia er opkaldt efter Simón Bolivar, en venezu-
elansk militær og politisk leder, som ledte hvad der 
i dag er Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru 
og Panama til uafhængighed fra det spanske impe-
rium. Det spanske overherredømme begyndte i det 
16. årh. og sluttede i 1825 efter en 16 år lang krig.

• Lidt over 10 % af Bolivias veje er asfalterede.

• En traditionel boliviansk ret er Sopa de Mani (jord-
nøddesuppe), som består af pasta, grøntsager og 
malede jordnødder.

• Bolivias største eksportvarer er naturgas, mineraler, 
tin, guld, sojabønner og sojaprodukter.

Kurt
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30. juli 2022

DEN SMUKKE KLIPPE

Jaqueliny

Ved en stor flod i det centrale Brasilien ligger Itapaci, 
der betyder ”Smuk klippe“. Der er god grund til at kalde 
byen en smuk klippe. Den ligger i et tropisk område 
kendt for sine rige mineralforekomster. Minearbejdere 
leder efter krystaller som silikatmineraler, der bliver 
brugt til at give skin og glimmer til kosmetik. Minear-
bejdere leder også efter guld. Med sine smukke kry-
staller og skinnende guld er det meget passende, at 
byen kaldes ”Brasiliens smukke klippe“.

Men ikke alt så smukt ud for Jaqueliny, en af byens 
18.500 indbyggere. Personlige problemer tårnede sig 
op i hendes liv, og hun vidste ikke, hvad hun skulle 
gøre. Men så foreslog hendes veninde Maria Rita, at 
hun skulle komme med i en kvindegruppe i adventist-
kirken.

Jaqueliny syntes godt om gruppen og begyndte at del-
tage hver tirsdag. Hun fandt ud af, at kirken også havde 
andre møder, og snart deltog hun i alle de regelmæs-
sige møder fire dage i ugen. Det hele var nyt for hende.

Selv om Jaqueliny var vokset op i en kristen familie, 
kendte hun i virkeligheden ikke Gud. Som lille var hun 
blevet døbt ind i familiens kirke og havde senere delta-
get i sin første nadver der. Hun gik i kirke hver søndag, 
men følte kun tomhed. Hun mærkede ikke Guds tilste-
deværelse i sit liv. Hun læste sjældent i Bibelen eller 
tænkte over, hvad der stod i den.

Hendes veninde Maria Rita, som var vokset op i et ad-
ventisthjem, var henrykt over, at Jaqueliny var så ivrig 
efter at komme i kirken. De to kvinder begyndte at 
have fortrolige samtaler om Gud. Maria Rita spurgte 
Jaqueliny, hvad hun mente om sabbatten og de dødes 
tilstand. Jaqueliny havde aldrig læst, hvad Bibelen siger 
om disse emner, men hun var nysgerrig efter at lære 
mere. Hun begyndte at læse Bibelen på egen hånd, og 
ledte efter de sandheder, som Gud har åbenbaret. Hun 
begyndte at meditere over det, hun læste.

Da Maria Rita tilbød at studere Bibelen sammen med 
hende, tog hun med glæde imod tilbuddet. Hun var 
fascineret over at se, hvordan Gud har givet principper 
for sund levevis i Bibelen. Det bibelfokuserede bud-

skab, som Adventist-
kirken forkynder, rørte 
hendes hjerte, men 
hun blev især impo-
neret over sundheds-
budskabet. Hun havde 
en universitetsuddan-
nelse i ernæring, og da 
hun opdagede, at Adventistkirken lægger stor vægt på 
kost og en sund livsstil, fornemmede hun, at Gud ledte 
hende til den kirke.

Bibelstudierne var ikke altid lette. Nogle gange var 
Jaqueliny ikke parat til at acceptere en ny sandhed. 
Men hun blev ved med at studere, og der voksede et 
ønske i hende om helt og fuldt at give sit liv til Jesus.

Jaqueliny og Maria Rita begyndte et nyt studium i 
Åbenbaringsbogen. Der læste hun om et sted, som var 
langt smukkere end Itapaci, ”Brasiliens smukke klippe“. 
Hun læste om det Ny Jerusalem, som kommer ”ned fra 
himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for 
sin brudgom“ (Åb 21,2). Hun læste, at grundstenene i 
byens mur var smykket med alle slags ædelstene, bl.a. 
jaspis, safir og smaragd (Åb 21,19). Hun læste, at byen 
var som ”det pure guld, der så ud som det reneste glas“ 
(Åb 21,18.21). Hun læste Jesu løfte om at give en smuk 
hvid sten til hvert menneske, som bor i det Ny Jerusa-
lem. Jesus siger: ”Den, der sejrer, vil jeg give … en hvid 
sten og indskrevet på stenen et nyt navn, som ingen 
kender undtagen den, der får det“ (Åb 2,17). Jaqueliny 
var parat til at flytte.

I dag er Jaqueliny et lysende vidne i sin by, ”Brasiliens 
smukke klippe“. Hun beder Gud om at bruge hende til 
at forberede hendes mand, deres datter og mange an-
dre på at møde Jesus og flytte til det Ny Jerusalem, som 
er ”Universets smukke klippe.“

”Jeg takker Gud for at sende vidunderlige mennesker 
ind i mit liv, og jeg ved, at alt tjener til det bedste, for 
han har en plan både for mit og for dit liv,“ siger hun. 
”Jeg takker Jesus for alt det, jeg er, og alt det, jeg har. 
Jeg takker ham, fordi han elsker mig så højt, selv om 
jeg ikke fortjener det. Jeg ønsker at fortsætte med at 
vokse i Kristus, og jeg ønsker at lede mange mennesker 
til ham.“

Jaqueliny
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6. august 2022 

BØN OM EN NY KIRKE

Simone

En sen aften standsede Simone i venteværelset på det 
hospital i det sydlige Brasilien, hvor hun arbejdede 
som sygeplejerske.

Fjernsynet var tændt i venteværelset, og hun skulle 
lige til at skifte kanal, da hendes opmærksomhed blev 
fanget af en ældre mand, der talte. Hun stoppede op 
og lyttede. Han talte om sundhed, og Simone ønskede 
at høre mere. Programmet blev sendt på Novo Tempo, 
som er den brasilianske udgave af Hope Channel.

Efter den aften begyndte Simone at se Novo Tempo re-
gelmæssigt. Hun kunne rigtig godt lide udsendelserne 
og blev interesseret i Syvende Dags Adventistkirken.

I nogen tid havde Simone bedt til Gud om et mere  
stabilt arbejde. Hun arbejdede som vikar på forskellige 
hospitaler og tog vagter, hvor der var behov for det. 
Men hun længtes efter en fast stilling, så hun kunne få 
mulighed for at købe et hjem og få økonomisk sikker-
hed for sine to døtre.

”Kære Gud,“ bad hun, ”hjælp mig til at finde et fast ar-
bejde.“

Efter at have bedt fik Simone tilbudt en vikarstilling 
som sygeplejerske på et hospital 1500 km længere 
nordpå i det centrale Brasilien. Hun så stadig udsen-
delser på Novo Tempo og besluttede sig for lede efter 
en adventistkirke i den nye by. Men der var ingen ad-
ventistkirke der.

Simone ændrede sine bønner. I stedet for at bede om 
et fast arbejde, besluttede hun at bede Gud om at 
åbne en adventistkirke, der hvor hun var. ”Kære Gud,“ 
bad hun, ”jeg beder dig om at åbne en adventistkirke 
her i byen.“

Kort tid senere fik Simone tilbudt en vikarstilling i 
Uruíta, der lå 25 minutters kørsel fra, hvor de boede. 
Hun håbede at finde en adventistkirke der, men heller 

ikke i den by var der 
en. Så hun fortsatte 
med at bede Gud om 
en kirke i hendes egen 
by. ”Kære Gud,“ bad 
hun, ”vil du ikke nok 
åbne en adventist-
kirke her i byen.“

En dag, da hun var på vej hjem fra arbejde, kom hun 
gennem byens centrum og lagde mærke til et skilt på 
en bygning. Novo Tempo stod der. I Brasilien er det al-
mindeligt, at adventistkirker skilter med Novo Tempo.

Simone kunne næsten ikke tro sine egne øjne. En splin-
terny Syvende Dags Adventistkirke var netop åbnet i 
hendes by! Hun blev fyldt med så stor glæde, at det føl-
tes, som om der næsten ikke var plads i hendes bryst. 
Gud havde besvaret hendes bønner!

Simone gik direkte ind i kirken, som var blevet indviet 
kort tid forinden, og introducerede sig for de to præ-
ster, Luis og Israel. ”Jeg har i lang tid bedt om en adven-
tistkirke,“ udbrød hun.

Præsterne var begejstrede for at møde hende, og de 
glædede sig over, at hun havde lært om Adventist- 
kirken gennem Novo Tempo.

I dag er Simone ved at fuldføre bibelstudier og forbe-
reder sig til dåb. Hun er allerede nu et lysende vidne. 
Hver gang en anledning byder sig, inviterer hun andre 
til at besøge den kirke, som Gud åbnede som svar på 
hendes bønner. ”Gud har opfyldt min drøm om at have 
en adventistkirke her i min by,“ siger hun. ”Nu er mit 
ønske, at Gud vil oplyse og styrke os, så hans værk kan 
vokse her, og mange mennesker kan nås med hans 
kærlighed.“

I dette kvartal vil en del af 13. sabbatsofferet, som op-
tages den 24. september, gå til at oprette 4 nye kirker i 
Brasilien, så mange flere, ligesom Simone, kan finde en 
adventistkirke i deres by.

Simone
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13. august 2022 

ET SABBATSULTIMATUM

Diogo

Diogo fra Brasilien var ludfattig, og hans arbejdsgiver 
havde givet ham et ultimatum. Arbejd på sabbatten 
eller bliv fyret! Hvad kunne han gøre?

Adskillige måneder tidligere, da Diogo var blevet gift, 
var han så fattig, at han ikke havde råd til at leje et hus. 
Så han og hans brud flyttede ind hos en tante, som 
ikke forlangte husleje.

Kort tid senere fandt de ud af, at hans kone, Nayara, 
var gravid. Diogo begyndte at lede efter et bedre betalt 
job. Hans store drøm var at starte sin egen forretning.

Diogo talte med Gud om sin drøm. ”Kære Gud,“ bad 
han, ”hjælp mig til at finde et job, hvor jeg kan tjene 
nok til at opfylde min drøm om at starte min egen for-
retning.“

På grund af hans overbevisning om ikke at arbejde om 
sabbatten var det ikke let for ham at finde arbejde. 
Ingen var interesseret i at ansætte en syvendedags 
adventist, som bad om fri fra solnedgang fredag til 
solnedgang lørdag. Men Diogo gav ikke op, og han blev 
ved med at bede.

En dag fik han en opringning fra en benzinstation, som 
ønskede at ansætte en sikkerhedsvagt. Han fortalte 
ejeren, at han var syvendedags adventist og ikke kunne 
arbejde på lørdage. Ejeren gik med til, at Diogo fik fri 
om lørdagen, og Diogo havde arbejde.

Benzinstationen lå langt fra Diogos hjem. Han kørte til 
og fra arbejde på motorcykel, og han arbejdede hver 
nat, bortset fra om sabbatten. Det var en farlig køretur 
og farligt arbejde, men Diogo havde brug for pengene.

En dag kom ejeren og sagde, at han ikke længere kunne 
give Diogo fri om lørdagen. Diogo fortalte ejeren, at det 
betød, at han ikke længere kunne arbejde for ham.

På det tidspunkt var Diogos menighed i gang med at 
arrangere et Kaleb-missionsprojekt. Kaleb-missions-
projektet er et initiativ i Den Sydamerikanske Division, 
som opfordrer menighedsmedlemmer til at deltage i 

lokalt opsøgende 
arbejde gennem hus-
besøg, bibelstudier og 
andre aktiviteter. 

Diogo havde altid 
holdt af arbejde i  
lokalområdet og 
tænkte: ”Hvis jeg ikke har et job, har jeg tid til at ar-
bejde frivilligt!“ Men så kom han i tanker om, at frivilligt 
arbejde ville føre til ekstra udgifter på hans begræn-
sede budget. Desuden havde han en nyfødt datter,  
og han drømte stadig om at starte sin egen forretning.

Efter megen bøn besluttede Diogo sig for alligevel at 
melde sig som frivillig til Kaleb-projektet. Han ønskede 
at være tro mod Gud og sige ja til missionskaldet.

Efter afslutningen af projektet fandt Diogo ud af, at 
han havde 700 brasilianske real (1000 kr.) til overs på 
trods af de ekstra udgifter. Beløbet var nok til at starte 
forretning.

Gud har været trofast mod Diogo. De sidste fire år har 
han drevet et vellykket bageri. Har han også hjulpet Ad-
ventistkirken i Brasilien som lægmand. Kirken arrange-
rer hvert år et Kaleb-missionsprojekt, og mange unge 
mennesker er blevet døbt som resultat.

”Jeg har lært,“ siger Diogo, ”at når vi er trofaste over for 
Gud, vil han hjælpe os.“

FAKTA OM MISSION
• Leo B. Halliwell, pioner inden for sejlende læge-

mission, begyndte sit velkendte missionsarbejde 
på Amazonfloden i 1931 med en båd, som han selv 
havde bygget. Båden var den første i en række, der 
hed Luzeiro (Lysbærer), og som blev brugt i forskel-
lige dele af Amazonas. Disse både giver stadig hjælp 
til tusinder af mennesker. Udover at uddele tøj og 
mad yder de medicinsk hjælp på mange områder. 
For det meste er det malaria, tarmparasitter, fejl- 
ernæring, hudsygdomme, almene og tropiske syg-
domme samt tandudtrækninger, de hjælper med.

Diogo
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20. august 2022 

KIRKE UNDER ET MANGOTRÆ

Karla

Menighedens præst kom med en appel i sin prædiken, 
som Karla ikke kunne modstå. ”Venner,“ sagde han,  
”i to år har jeg ledt efter nogen, som vil være med til 
at plante en ny menighed på landet uden for byen. Jeg 
ved, at det er vanskeligt at komme dertil. Jeg ved, at 
området mangler storbyens bekvemmeligheder. Men 
hvis vi ikke når ud til vores brødre og søstre ude på lan-
det, hvem vil så?“

Karla er tandlæge og var for nylig sammen med sin 
mand flyttet til det nordvestlige Brasilien. Hun bad Gud 
om at bruge hende til sin ære. Hun kunne ikke få præ-
stens appel ud af tankerne. Hun besluttede sig for at 
stille en boks op i kirken, hvor medlemmer kunne give 
penge til projektet.

Efter et år begyndte Karla at se efter en byggegrund 
til den nye kirke. Grundene på landet var dyre, men 
hun fandt et velegnet stykke jord på hovedgaden i en 
landsby, som var ganske billigt til salg. Hun opsøgte 
ejeren. Prisen for grunden var 35.000 brasilianske real 
(45.000 kr.). Så mange penge havde hun ikke, men var 
alligevel modig nok til at komme med et bud.

”Hvis vi betaler 5.000 real kontant (kr. 6.500), vil du 
så gå med til, at vi betaler resten i månedlige afdrag?“ 
spurgte hun.

”Hvor mange måneder taler vi om?“ spurgte han.

”Vi kan betale 500 real (650 kr.) om måneden,“ svarede 
hun.

”Tres afdrag?“ udbrød han. ”Du vil betale af over de 
næste fem år? Jeg går konkurs inden da.“

”Men det er en god sag,“ blev Karla ved. ”Vi vil bygge 
en kirke. Du kommer til at hjælpe med at bygge et hus 
til Gud. Har du nogen sinde prøvet det før?“ Han måtte 
indrømme, at det havde han ikke.

Manden gik med til at sælge grunden. Karla bad me-
nighedens medlemmer om hjælp til at skaffe penge til 
udbetalingen. De nåede at indsamle 2.700 real, inden 
udbetalingen faldt. Karla manglede 2.300 real. Så kom 
hun i tanker om boksen, hun havde opstillet i kirken. 
Da hun åbnede den, var der nøjagtigt 2.300 real i den. 

Herefter betalte Karla det månedlige afdrag på 500 
real. Der gik et år. Der gik to. I det tredje år besluttede 
Karla at bede en modig bøn. ”Kære Gud,“ bad hun, ”jeg 
vil bede dig om hjælp til at betale vores gæld i år, så vi 
hurtigere kan begynde at tilbede dig på grunden.“

Hun fortalte ikke nogen om sin bøn, men Gud hørte 
hende. I stedet for kun at betale en rate hver måned, 
betalte hun tre, fire eller fem rater. Karla havde mistet 
overblikket over og spurgte landejerens kone, som 
førte regnskabet: ”Hvor mange rater mangler vi at 
betale?“ Hun regnede sig frem til, at gælden ville være 
betalt i september samme år.

Det blev september, og menighedens præst filmede, 
da Karla betalte den sidste rate. Skødet på ejendom-
men ville snart blive sendt hjem til Karla. Karla var fyldt 
med glæde.

Men da hun kom hjem, følte hun sig urolig. Hvor 
mange betalinger havde hun egentlig foretaget? Med 
bange anelser talte hun kvitteringerne for indbetalin-
gerne. Der var kun betalt 48 rater. Det var en skuffelse! 
Der manglede stadig 12 rater, før gælden var betalt. 
Med tungt hjerte informerede hun ejeren om fejlen.

Den følgende sabbat kom sabbatsskolelæreren med en 
udfordring til klassen. ”Jeg uddeler nogle sedler,“ sagde 
han. ”Skriv noget, der synes helt umuligt, men som du 
ønsker skal ske inden udgangen af året.“

Karla skrev: ”At betale for kirkegrunden.“ Målet syntes 
af være uopnåeligt, men i oktober var hun i stand til 
at betale fem rater. I november betalte hun fire, og i 
december betalte hun de sidste tre. Menighedsmed-
lemmerne fejrede overtagelsen af grunden den 19. 
december.

I dag er der 20 menighedsmedlemmer, som hver sab-
bat samles til gudstjeneste i det de kalder ”Kirken un-
der mangotræet“. De samles i skyggen under et man-
gotræ, mens kirken bliver bygget.

”Vi elsker vores Gud af hele vores hjerte,“ siger Karla. 
“Han kan gøre alt.“

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer går til at bygge 
fire nye kirker i Brasilien. Tak for en god gave den 24. 
september.
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27. august 2022

FRA KRITIKER TIL DISCIPEL

Breno

Breno blev født i Salvador i Brasilien. Hans familie 
praktiserede en blanding af kristendom og okkultisme, 
men valgte alligevel at sende ham på kostskole hos sy-
vendedags adventisterne. I skolen havde han en lærer, 
som vakte hans interesse for at læse i Bibelen.

Men Breno voksede op og blev en oprørsk teenager. 
Han tog væk fra skolens område og deltog i fester og 
drak alkohol. Skolens regler begyndte at irritere ham. 
Det virkede, som om skolen havde forbud mod alt. 
Pigerne måtte ikke gå med øreringe eller korte kjoler. 
Og de måtte ikke bruge neglelak. Men endnu værre var 
det, at drengene ikke måtte sidde ved siden af pigerne 
i skolens andagtsrum. Skolens regler for kristen opfør-
sel gav ingen mening for Breno, og han satte spørgs-
målstegn ved al autoritet.

Da Breno afsluttede sin skolegang, holdt han op med 
at komme i kirke og læse i Bibelen. Han blev en skarp 
kritiker af kristendommen. Pralende sagde han til sine 
venner: ”Jeg vil gå hvor som helst i verden, bare ikke i 
kirke.“

Han kritiserede åbenlyst Gud for de dele af Bibelen, 
som han ikke forstod. Han talte nedsættende om me-
nigheden. Han brød forholdet til sin kæreste, som var 
adventist.

Fem år efter han havde afsluttet gymnasiet, fik han en 
uventet invitation fra en af sine tidligere klassekamme-
rater, Victor. Victor skulle døbes og ville gerne, at Breno 
kom. Dåbsdagen skulle vise sig at blive en milepæl i 
Brenos liv.

Efter sin dåb introducerede Victor Breno for adventist-
præsten. Præsten bad for både Victor og Breno. Efter 
bønnen gav præsten Breno en omfavnelse og invite-
rede ham til at komme til gudstjeneste i kirken.

Breno var meget 
tankefuld, da han 
tog hjem efter då-
ben. Præstens bøn 
og varme velkomst 
havde rørt ham. Han 
ønskede at komme 
tilbage til kirken.

Da Breno vendte tilbage til kirken for at gå til gudstje-
neste, mødte han Gud for første gang. Han mødte en 
Gud, som er kærlighed. Gennem præstens prædikener 
lærte han mere og mere om Kristus, om evangeliet og 
Guds nåde. 

Brenos øjne blev åbnet, og mange års negative tanker 
forsvandt. Han følte sig velkommen og elsket af de 
andre menighedsmedlemmer, selv om de egentlig ikke 
kendte ham. De genspejlede Guds kærlighed, som han 
hørte om i prædikenerne hver sabbat.

Kort tid efter, Breno vendte tilbage til menigheden, be-
gyndte han at studere Bibelen sammen med præsten. 
Og på en helt speciel sabbat under COVID-19 pande-
mien blev han døbt.

Breno siger, at hans vens invitation til sin dåb ændrede 
hans liv for altid. ”Kristus har fuldstændigt forandret 
mit liv,“ siger han. ”På meget kort tid gik jeg fra at være 
kritiker til at være en discipel – ikke på grund af min 
egen fortjeneste, men fordi Guds vilje er god og fuld-
kommen.“

Breno
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3. september 2022

BADEDRAGT I KIRKEN

Regina

Kontormedarbejderne syntes, at det var sjovt at gøre 
grin med Àlvaro. ”Hvorfor kommer du ikke med og får 
en drink efter arbejde om fredagen?“ sagde én. ”Hvor 
var du sidste lørdag?“ sagde en anden. ”Du er aldrig 
med til vores lørdagsfester.“

Àlvaro smilede altid tålmodigt. Han talte venligt og 
hjertevarmt til sine kollegaer. Regina bemærkede hans 
opførsel og fandt ud af, at han var syvendedags adven-
tist.

Vittighederne og latteren fortsatte i adskillige år i det 
brasilianske regeringskontor, hvor Regina og Àlvaro ar-
bejdede i byen Salvador. Men Àlvaro blev aldrig vred.

En dag inviterede Reginas kollega, Gilberto, hende til 
at tage med på besøg det sted, hvor Àlvaro altid gik til 
gudstjeneste om lørdagen. ”Jeg har hørt, at det er et 
ret usædvanligt sted og slet ikke en kirke,“ sagde  
Gilberto. ”Vi kan lære meget om Bibelen der.“

Regina ønskede at lære mere om Bibelen, så hun tog 
derhen sammen med Gilberto en lørdag. Hun havde 
sin badedragt på under sit almindelige tøj, for hun 
havde planlagt at tage på stranden bagefter. 

Det var et ganske almindeligt hus i et boligkvarter, de 
kom til. Regina følte sig med det samme godt tilpas. 
Huset lignede ikke en kirke, og der var ikke noget skilt 
udenfor, som viste, at det tilhørte en religiøs organisa-
tion. Stedet var kendt som ”Fortæl om Jesus“.

Folk hilste Regina velkommen med smil og kram. Hun 
så Àlvaro i en gruppe, som mest bestod af studerende 
og lærere. Præsten og hans kone underviste i et bi-
belstudium og besvarede spørgsmål bagefter. Der 
var mange spørgsmål, og Regina smilede, mens hun 
lyttede. Hun syntes om den oprigtige interesse, som 
gruppen viste for Bibelen.

Efter bibelstudiet rejste præsten sig for at tale. Gil-
berto tog hjem, og Regina tog på stranden. Denne 
rutine fortsatte i flere uger. Gilberto og Regina deltog 
i bibelstudiet, og bagefter tog han hjem, og hun tog på 
stranden.

En lørdag inviterede en af deres nye venner dem til at 
blive til prædikenen. ”Det er mig, der skal prædike, og 
jeg ville blive meget glad, hvis I blev,“ sagde han.

Regina og Gilberto var for høflige til at sige nej, så de 
blev. De forsøgte at skjule sig, for de var ikke klædt på 
til gudstjeneste. Men de syntes meget godt om prædi-
kenen, og fra den lørdag blev de også til gudstjenesten.

Der gik et år, og Gil-
berto gav sit hjerte 
til Jesus og blev døbt. 
Regina blev ved med 
at holde igen. Hvad 
ville hendes familie 
og venner sige? Hun 
huskede, hvordan Àl-
varo var blevet behandlet på arbejdet. Hun var vokset 
op i en familie, som tilhørte et andet kirkesamfund, og i 
sammenligning med den virkede Syvende Dags Adven-
tistkirken meget utraditionel.

Der gik fire år, og Regina hørte, at præsten skulle flytte. 
Hun ringede til ham. Nu skulle det ikke udsættes læn-
gere. Hun ønskede offentligt at bekende sin beslutning 
om at følge Jesus og blive døbt.

Mange af Reginas familiemedlemmer og venner accep-
terede ikke Reginas beslutning, men hun fortryder det 
ikke. Hun blev et aktivt medlem, også i at nå ud til men-
nesker i nød. Med tiden blev hun bedt om at være med 
i menighedens bestyrelse.

Regina takker hver dag Gud for den kærlige måde, 
Jesus blev præsenteret for hende på. Hun siger, at på 
grund af det er hun i dag en del af Guds familie.

”Hver gang, jeg finder en anledning, deler jeg min kær-
lighed til Jesus med andre, både på arbejde og andre 
steder,“ siger hun. ”Vi er de redskaber, som Gud bruger 
til at nå andre mennesker med hans store kærlighed.“

FAKTA OM BRASILIEN
• Brasilien er det land i verden, som har den største 

variation af dyr. Der findes 600 arter af pattedyr, 
1.500 fiskearter, 1.600 fuglearter og 100.000 insekt-
arter.

• Brasilien har mange forskellige klimazoner og typer 
af jordbund, så der kan produceres en stor variation 
af afgrøder. De landbrugsvarer, som eksporteres, 
er fx sukkerrør, latex, kaffe, kakaobønner, bomuld, 
sojabønner, ris og tropefrugter.

• Fodbold er den mest populære sport i Brasilien.  
Deres landshold er blandt de bedste i verden. De 
har vundet verdensmesterskabet fem gange.

• Amazonfloden løber gennem Brasilien og er den 
længste flod i verden efter Nilen.

Regina
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AT LEDE EFTER SANDHEDEN

Liu og Cris

Naiara havde længe ønsket sig, at hendes bror ville 
komme til gudstjeneste sammen med hende i syven-
dedags adventistkirken i Brodowski i Brasilien. Hun 
øjnede en mulighed for at invitere ham, da han og hans 
kone forlod deres egen kirke på grund af en uenighed 
omkring nogle trospunkter. Hendes bror Liu og hans 
kone Cris begyndte at lede efter en kirke, som fulgte 
Bibelens lære.

Naiara gav Liu og Cris nogle adventistbøger. Hun tilbød 
dem bibelstudie. Men Liu var ikke interesseret. Han 
fandt det mærkeligt, at adventisterne valgte at undgå 
visse fødevarer. Han forstod ikke, hvorfor de holdt 
gudstjeneste om lørdagen. Men Cris var nysgerrig og 
ønskede at lære mere om Åbenbaringsbogen. Hendes 
kirke havde aldrig sagt noget om den bog. Men hun 
ville ikke at tage bibelstudier uden Liu.

Det gjorde ikke Naiara mismodig. Hun fortalte Cris om 
bibelstudieklasserne, som mødtes i hendes kirke. ”Det 
er vældig godt, at man samles i grupper for at studere 
Bibelen inden gudstjenesten,“ sagde Naiara.

Cris syntes om ideen med at studere Bibelen hver uge 
i kirken. Hun forestillede sig, hvordan det ville være at 
deltage. Selv om hun aldrig havde sat sine ben i en sab-
batsskoleklasse, opstod der en kærlighed til sabbats-
skolen i hendes hjerte.

Naiara sendte kristne sange til Cris og Liu, som de 
kunne høre på deres telefoner, og hun gav dem også 
en DVD med prædikener fra Novo Tempo, den portu-
gisiske TV-kanal, som er knyttet til Hope Channel. Cris 
ønskede ikke at skabe konflikt i hjemmet, så hun så 
prædikenerne, mens Liu var på arbejde.

En dag blev Liu udsat for en alvorlig hovedskade. Han 
faldt af en lastbil, mens han var på arbejde og blev 
hastet på hospitalet. Mens han blev opereret, trøstede 
Naiara Cris i venteværelset. ”Præsten og andre i menig-
heden beder for Liu,“ sagde hun.

Efter operationen kom kirurgen og fortalte, at alt var 
gået godt. Hovedskaderne var alvorlige, men det så ud 
til, at Liu ville komme sig helt.

Næste dag fik Cris lov til at besøge sin mand på hospi-
talet. Han fortalte, at en adventistpræst allerede havde 
været forbi og bedt med ham.

Naiara tilbød igen 
bibelstudier, og Cris 
sagde ja på den betin-
gelse, at Liu ikke måtte 
finde ud af det. De af-
talte en dato til deres 
første bibelstudium, 
og Cris og Naiara blev 
enige om at mødes, mens Liu var på arbejde.
Men Cris følte ikke, at det var rigtigt at have hemmelig-
heder for Liu, så hun fortalte ham om bibelstudierne. 
Den dag, de skulle mødes til studiet, gik Liu ikke på ar-
bejde som sædvanligt. I stedet blev han hjemme for at 
deltage i bibelstudiet sammen med de to kvinder.

I løbet af de næste måneder studerede Liu og Cris med 
Naiara. Mens de lærte mere om Bibelen, smuldrede 
deres fordomme mod Adventistkirken. De så, at kirken 
ønskede at følge Bibelens lære.

Cris blev døbt sammen med Ezekiel, en af deres søn-
ner. Et år senere blev Liu og deres datter Tamiris døbt. I 
dag er Liu og Cris sabbatsskolelærere i adventistkirken 
i Brodowski. Sabbatsskoleafdelingens motto genspej-
les i deres liv: ”Min familie og jeg tjener Herren med 
glæde.“

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at 
bygge en ny kirke i Brodowski, så flere familier får  
mulighed for at tjene Gud med glæde.

FAKTA OM BRASILIEN
• Brasilien blev tilføjet verdenskortet under europæi-

ske opdagelsesrejser og tildelt Portugal i år 1500, da 
den portugisiske opdagelsesrejsende Pedro Alvarez 
Cabral opdagede landet på vej til Indien. Da euro-
pæerne første gang nåede Brasilien, boede der om-
kring 30 millioner indfødte folk i landet. I dag er der 
kun ca. 300.000 tilbage, og de lever for det meste i 
fjerntliggende områder af Brasilien.

• Ca. 60 % af regnskoven i Amazonas ligger i Brasilien.

• Der lever mindst 70 stammer, som ikke har kontakt 
med omverdenen i Amazonasområdet i Brasilien.

 Liu og Cris
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STOL KUN PÅ GUD  

Marcelo

Alt syntes at være perfekt og under kontrol, efter Mar-
celo fra Brasilien gav sit hjerte til Jesus. Men så kom der 
en ny ledelse i det tekstilfirma, han arbejdede for, og 
de foretog ændringer, som bragte hans stilling i fare.

Den nye ledelse skar ned på det antal timer, de ansatte 
arbejdede i løbet af ugen, og for at kompensere for det 
indførte de en ekstra arbejdsdag om lørdagen.

Marcelo agtede ikke at arbejde om sabbatten. Han 
havde trofast holdt sabbat hver uge, siden han og  
hans kone, Claudia, havde tilsluttet sig Syvende Dags 
Adventistkirken tre år tidligere.

Marcelo forsøgte at tale med ledelsen i firmaet, men 
til ingen nytte. Alle de ansatte blev bedt om at under-
skrive en kontrakt, hvor de gik med til den nye arbejds-
tid. Marcelo var den eneste, som nægtede.

Frygt overmandede Marcelo, mens han overvejede sin 
fremtid. Ville han blive fyret? Hvad ville der ske?

Men han besluttede sig for at overlade alt til Gud og 
lade ham kæmpe kampen for sig. Hans hjerte fyldtes 
med fred, da han tog denne beslutning. Han var sikker 
på, at Gud ikke ville lade ham i stikken.

Konflikten blev mere intens, da firmaet gennemførte 
de nye arbejdsrutiner. I løbet af den første uge fulgte 
Marcelo det samme arbejdsskema som de andre. Men 
om sabbatten gik han i kirke, mens hans kollegaer  
arbejdede.

Da han vendte tilbage på arbejde om mandagen, op-
dagede han til sin store overraskelse, at han stadigvæk 
havde et job. Dagene gik, og han undrede sig over, 
hvad der ville komme til at ske. Da han fik sin løn ud- 
betalt, så han, at der var blevet skåret i beløbet.

Marcelo vidste ikke, hvordan han og hans kone skulle 
få det til at løbe rundt, ikke mindst fordi hans kone var 
blevet gravid.

Tekstilfirmaet var ikke længere et godt sted at arbejde. 
Marcelo blev hånet af de andre medarbejdere. ”Du må 
være gal,“ sagde én. ”Du er doven,“ sagde en anden. 
Marcelo glemmer aldrig den dag, da en af hans kolleger 
sagde: ”Jeg vil gerne se, hvad din Gud vil gøre for dig.“

Marcelo fornyede sin beslutning om at overlade alt i 
Guds hænder. Den ene måned efter den anden levede 
Marcelo og hans kone af tro og nødhjælp fra menig-
hedsmedlemmer og slægtninge. Mens krisen fortsatte, 

stod han fast på sin 
beslutning. Han ville 
være trofast mod Gud, 
uanset hvad det måtte 
koste.

Efter nogen tid holdt 
Marcelos kollegaer op 
med at håne ham. De så hans trofasthed mod Gud og 
hans flid på arbejdspladsen. De begyndte til og med at 
støtte ham. En dag underskrev de en forespørgsel til 
ledelsen, hvor de bad om, at Marcelo fik fri om lørda-
gen med fuld løn. De fik aldrig svar.

Der gik to år, men Gud havde ikke svigtet Marcelo og 
hans familie. Marcelo så, hvordan salmistens ord gik i 
opfyldelse: ”Jeg har været ung og er nu gammel, men 
jeg har aldrig set en retfærdig forladt eller hans børn 
tigge om brød“ (Sl 37,25).

Gud belønnede Marcelo for hans trofasthed. En dag 
fik Marcelo et uventet brev fra firmaets ledere. De 
erkendte, at de havde behandlet ham uretfærdigt og 
lovede at give ham fuld løn og respektere hans ret til at 
tilbede om sabbatten. Marcelo og hans kone var hen-
rykte. Gud havde besvaret deres bønner.

Marcelo fortsatte med at arbejde for firmaet i 14 år. 
Han siger: ”Jeg kan bekræfte, at det svarer sig at tjene 
Gud. Jeg tror, at ved Guds nåde blev jeg i stand til at 
sætte mit præg på firmaet. Mange medarbejdere lærte 
om Gud og hans trofasthed gennem min erfaring. De 
så, hvad min Gud er i stand til at gøre.“

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt 
til en ny kirke i Marcelos hjemby, Maua, i Brasilien.

FAKTA OM BRASILIEN
• Pico da Neblina (Tågetoppen) er det højeste bjerg 

i Brasilien. Det er 2994 meter over havet og ligger 
på grænsen til Venezuela. Fordi det næsten al-
tid er dækket af skyer, blev det ikke opdaget før i 
1950erne, Tågetoppen blev første gang besteget i 
1965, 12 år efter Mount Everest.

• Brasilien er det eneste land i Sydamerika, hvor der 
tales portugisisk.

• Brasilien har ca. 4.000 lufthavne, mere end noget 
andet land, bortset fra USA, som har 13.513.

• Kristusstatuen i Rio de Janeiro vejer 576.062 kg, er 
38 meter høj, og er udnævnt som et af ”Verdens syv 
nye vidundere“.

Marcelo
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HAN ÆRER SABBATTENS HERRE

Felipe

Fra femte klasse var det obligatorisk at deltage i religi-
onstimerne på Felipes skolen i Brasilien. Hans forældre 
forklarede skolens leder, at de var syvendedags adven-
tister og bad om, at Felipe måtte blive fritaget. 

Rektor forudså andre problemer for Filipe i frem- 
tiden. ”Hvordan regner han med at gennemføre sin 
skolegang, hvis han ikke kommer til undervisning om 
lørdagen?“ spurgte han ”I gymnasiet ligger mange af 
timerne om lørdagen. Og er ikke alle dage Guds dage?“ 
Men han gav tilladelse til, at drengen kunne læse sin 
bibel eller sabbatsskolelektie i et andet lokale, mens de 
andre havde religionsundervisning.

Felipe syntes det var ubehageligt at være ander-
ledes end de andre børn. Men på sin barnlige måde 
tænkte han: ”Hvis Gud var trofast mod Daniel og Josef, 
vil han også være trofast mod mig.“

Felipes første lørdagstimer begyndte året efter i 
sjette klasse. I starten var det kun to eller tre timer. 
Felipe udeblev og fik notater fra sine venner, så han 
kunne læse op. Skolen respekterede Filipes ret til sin 
tro, og han blev rykket op i næste klasse.

Da Felipe afsluttede grundskolen, blev hans forældre 
blev indkaldt til en ny samtale. ”Mange af timerne og 
eksamener foregår om lørdagen fra nu af,“ sagde rektor. 
”Er I sikre på, at Felipe skal fortsætte her på skolen?“

Felipes far var helt sikker. Han ønskede, at drengen 
skulle blive på skolen, for det var her, han selv havde 
gået mange år tidligere. 

Felipe udeblev fra al undervisning om lørdagen, 
selv om det var svært. I nogle fag foregik halvdelen af 
undervisningen om lørdagen, og der var ingen mulig-
hed for at tage timerne på andre tidspunkter. Men Gud 
velsignede Felipes trofasthed, og han blev ved med at 
bestå og rykke op til næste klassetrin.

Til at begynde med varede undervisningen i gym-
nasiet fra 13.30 til 20.40 fra mandag til fredag og af og 
til nogle timer om formiddagen. Men så gik antallet af 
timer op til tre timer fredag aften, syv lørdag morgen 
og fire mere lørdag eftermiddag. Felipe deltog ikke i 
nogen af disse timer om sabbatten. Gud velsignede  
Felipe, og han bestod sin gymnasieuddannelse.

Felipe skulle nu bestå sin adgangseksamen for at 
blive optaget på medicinstudiet på et statsuniversitet. 
Det var hans drøm at blive læge. Hans verden syntes 
at falde sammen, da han ikke kom på listen over dem, 
som var kommet ind.

”Jeg har altid været trofast,“ bad han. ”Hvorfor vel-
signer du mig ikke?“

Selv om han var ked af det, følte han samtidig den 
fred, som kommer af at stole på Gud, som ved alt, hø-
rer alt og ser alt.

Felipe gik op til optagelsesprøve på det private uni-
versitet, hvor han far arbejdede. Han kan stadig huske 
emnet for den opgave, han skulle skrive: ”Videnskab 

og religion“. Igen kom 
hans navn ikke på 
listen over dem, som 
var blevet optaget. 
Felipe bad og speku-
lerede en hel uge. Så 
kom der en revideret 
liste over de ansø-
gere, der var blevet optaget, og her stod hans navn var 
øverst. Hans opgave havde fået topkarakter.

Lørdagsundervisning var også et problem på uni-
versitetet. I Felipes tredje år havde han et fag, hvor de 
havde fire lektioner om ugen, to af dem var om lørda-
gen. Han mødte ikke op til lørdagstimerne, og læreren 
dumpede ham. Felipes vejleder kunne ikke hjælpe ham. 
”Hvordan skal du blive læge?“ sagde han. ”Det er en 
krævende profession. Vi kan ikke gøre noget for dig.“

Men Gud havde en fantastisk udvej. Da Felipe regi-
strerede sig til det næste semester, fandt han ud af, at 
et usædvanligt stort antal af eleverne havde dumpet 
netop det fag det foregående semester. Derfor havde 
universitetet valgt til at tilbyde en ekstra klasse i det 
fag, og den foregik ikke om lørdagen. Det var hans mu-
lighed for at tage faget om igen med den samme lærer. 
Og denne gang bestod han.

Eksamener om lørdagen fortsatte også, da Felipe 
var blevet færdig på universitetet. Hans videre medi-
cinske eksamener var sat til at foregå om lørdagen, 
men Felipe fik mulighed for at tage dem på andre tids-
punkter. Kun 30 % af mange hundrede eksamenskandi-
dater bestod den medicinske autorisation, og Felipe fik 
den højeste karakter i hele Brasilien.

I dag er Felipe professor ved det private universitet, 
hvor han engang studerede. For ganske nylig nævnte 
en af lærerne, at der var en adventistelev i en af hans 
klasser. ”Hvordan skal hun kunne bestå sin eksamen, 
hvis hun ikke kommer til mine timer om lørdagen?“ 
spurgte han.

Som svar pegede en af de ældste lærere på Felipe. 
”Du har her et levende bevis for, at man godt kan være 
fraværende fra timerne om lørdagen og alligevel be-
stå,“ sagde han.

Sabbatshistorien gentager sig. På samme måde 
som Gud hjalp Felipe, da han var trofast, vil Gud også 
hjælpe andre trofaste studerede og gøre deres erfaring 
til en missionsberetning til Guds ære.

En del af dagens 13. sabbatsoffer går til at oprette fire 
nye kirker i Felipes hjemland, Brasilien, så mange flere 
kan lære om sabbattens Herre. Yderligere fire kirker vil 
blive oprettet i Bolivia. Tak for jeres gave, som vil være 
en stor hjælp i at udbrede evangeliet i Den Sydameri-
kanske Division.

15

Felipe



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.

FOKUS PÅ MISSIONEN


