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DET SYDLIGE STILLEHAVS DIVISION

I dette kvartal fokuserer vi på Adventistkirkens arbejde 
i Det Sydlige Stillehavs Division (SPD), som indbefat-
ter Amerikansk Samoa, Australien, Cook Islands, Fiji, 
Fransk Polynesien, Kiribati, Nauru, Ny Kaledonien,  
New Zealand, Niue, Papua Ny Guinea, Pitcairn, Samoa, 
Salomonøerne, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu og 
Wallis samt Fortuna-øerne.

Gud gør store ting i dette område, hvor der bor 40,5 
millioner mennesker med 518.016 adventistmedlem-
mer. Det svarer til en adventist per 70 indbyggere. Det 
er en vækst fra en adventist for hver 78 indbygger for 
tre år siden.

Det Sydlige Stillehavs Division har to projekter for kol-
lekten den 13. sabbat. Det ene projekt er at oprette 
Hope Channel TV og Hope Channel FM Radio i Papua 
Ny Guinea. Det andet projekt ledes af Divisionen og 
har som mål at udarbejde King’s Kids Discipleship 
Series, som består af fem børneserier på hver 13 epi-
soder, som skal udgives via radio/TV og digitale plat-
forme over hele verden. Serien er baseret på temaer 
og beretninger fra Ellen Whites bøger Vejen til Kristus, 
Jesu liv, Lys over hverdagen, Patriarker og profeter, Meste-
rens efterfølgere og Mod en bedre fremtid.

Det Sydlige Stillehavs Division har prioriteret Hope 
Channel. Det kommer bl.a. til udtryk i Hope Channel 
projekter på Tonga i 2019 og i Papua Ny Guinea i år. 
Desuden gik halvdelen af Divisionens 13. sabbatsoffer 
i 2016 til Hope Channel i New Zealand, og resultatet af 
det projekt ses også i dag i New Zealand og andre dele 
af verden, som vi kan høre om i missionsberetningerne 
i dette kvartal.

Tak fordi du er med til at opmuntre andre til også at 
sætte fokus på mission.

MISSIONSPROJEKTER FOR 4. KVARTAL 2022
• Oprettelsen af Hope Channel TV og Hope Channel 

FM Radio i Papua Ny Guinea.

• Divisionens udgivelse af King’s Kids Discipleship  
Series, som består af fem børneserier på hver 13 
episoder baseret på Vor kristne arv-serien af Ellen 
White.
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Unioner Kirker Grupper Medlemmer Befolkning
Australien 434 112 63.277 25.759.000
New Zealand Pacific Union 152 47 21.130 5.589.000
Papua New Guinea 1.073 3.205 392.803 8.950.000
Trans Pacific Union 552 660 135.056 2.437.000
Total 2.211 4.024 612.276 42.735.000
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1. oktober 2022

HUN FANDT HÅB

Christie

Christie voksede op i Asien i en familie, som ikke var  
religiøs. Som teenager spekulerede hun meget over 
meningen med livet. Hun tænkte, at hvis man kun  
lever én gang, så giver det bedst mening bare at spise, 
drikke og være glad. Men en sådan tilværelse forekom 
hende ret meningsløs.

En sommer tog Christie et kursus i engelsk. Læreren 
var fra USA og havde en doktorgrad i teologi. Han 
introducerede sig selv ved at fortælle om, hvordan 
Gud ved et mirakel havde reddet hans liv. Hans bil var 
blevet totalskadet i en ulykke, men han havde følt det, 
som om han var blevet dækket af en kæmpekop, og 
han slap uskadt fra ulykken. Lærerens historie gjorde 
indtryk på Christie, og hun fortalte den til sine foræl-
dre, da hun kom hjem.

Der gik ti år. På en ferie i Canada kom Christie igen til 
at tænke på Gud. Der lå en kirke i nærheden af hendes 
hotel i Vancouver. Hun så, at der stod en mand ved 
porten ind til kirken. Han holdt en plakat, hvor der 
stod: ”Hjemme igen”. Senere på dagen kom hun igen 
forbi kirken, og manden stod der stadig med plakaten. 
Der var kraftig blæst den dag, og Christie undrede sig 
over, at manden trodsede vejret og var villig til at blive 
stående der med plakaten. Billedet af manden med 
plakaten blev ved med at dukke op i hendes tanker i 
flere måneder. Hun tænkte, at der måtte være noget 
helt specielt ved den kristne tro.

Da Christie var kommet hjem igen, begyndte hun på 
sine videre studier. Hun blev overrasket, da en lærer 
gav hende og en af de andre studerende en andagts-
bog. Bogen besvarede nogle af hendes spørgsmål 
omkring meningen med livet, og hun skrev derfor en 
e-mail til læreren og takkede ham. Hun skrev også, at 
hun gerne ville vide mere om Jesus. Læreren introduce-
rede hende for en kvindelig lærer, som holdt ugentlige 
aftenandagter i sit hjem. Christie følte sig elsket og 
accepteret i andagtsgruppen, og hun begyndte at læse 
i Bibelen hver dag. Efter nogen tid gav hun sit hjerte til 
Jesus.

Christie besøgte en 
række forskellige kir-
ker og kirkelige arran-
gementer, men hun 
følte, at der var noget, 
der ikke var helt rigtigt 
i hendes forhold til 
Gud.

Der gik to år, og Christie blev tilfældigt opmærksom på 
Hope Channel TV under et besøg i New Zealand. Da 
hun kom hjem igen, søgte hun online og fandt Hope 
Channels sabbatsskoleprogram på YouTube.

Hun begyndte at se Hope Sabbatsskole hver dag, og 
snart var det hendes yndlingstid. I løbet af nogle få 
måneder så hun tre års udsendelser. Det var alle de 
episoder, som var tilgængelige online på det tidspunkt. 
Klassens deltagere gjorde det let for hende at forstå 
Bibelen, og hun elskede deres smil.

Mens hun så udsendelserne, fik hun et tydeligere bil-
lede af Gud. Hun indså, at Gud er fyldt med kærlighed 
og er ivrig efter, at mennesker kommer til ham. Han 
er altid villig til at tilgive. For første gang følte hun sig 
fuldendt i sit forhold til Gud. Hun besluttede sig for at 
tilslutte sig Syvende Dags Adventistkirken og blive døbt 
med troens dåb.

”Jeg takker Gud for, at han bragte Hope Channel ind i 
mit liv, så jeg kunne vokse åndeligt,” siger hun. ”Nu øn-
sker jeg at give hele mit liv til Jesus og at leve et liv, som 
ærer Gud. Det er meningen med livet.”

Tak for din kollekt den 13. sabbat i 2016, som gjorde 
det muligt for Hope Channel at blive en gratis TV-kanal 
i New Zealand. På grund af dens store rækkevidde, var 
Christie i stand til at se udsendelserne, da hun i 2016 
var på besøg i New Zealand. Det var det år, hvor kana-
len blev landsdækkende. Dit 13. sabbatsoffer i dette 
kvartal vil være med til at bringe Hope Channel TV og 
Hope Channel FM radio til Papua Ny Guinea.

 Christie
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8. oktober 2022

EN UVENTET TV-STJERNE

Graeme og Nicqui

Helt uventet blev Graeme noget af en stjerne på Hope 
Channel i New Zealand. Da han en dag ankom til et 
møde i Anonyme Alkoholikere, blev han genkendt af en 
person, som han aldrig tidlige havde mødt.

”Jeg så dig på TV i går aftes,” sagde kvinden ivrigt.

Alle 26 deltagere i gruppen stirrede nysgerrigt på  
Graeme. Han var blevet inviteret til mødet for at for-
tælle sin livshistorie, men han havde ikke besluttet sig 
for, hvordan han skulle begynde. Kvindens kommentar 
gav ham en ide. Han begyndte med at fortælle grup-
pen, hvordan det var gået til, at han kom i fjernsynet. 
Han fortalte, hvordan han tidligere var alkoholiker, men 
var blevet reddet af Guds nåde. I det øjeblik var der 26 
mennesker, som hørte om Hope Channel TV, som kan 
ses i alle hjem i New Zealand.

Når Graeme fortæller sin historie, forklarer han, hvor-
dan hans liv som arbejdsnarkoman førte til 10 år med 
alkoholafhængighed, som også ødelagde hans æg-
teskab. Men han var så heldig at finde Jesu frelsende 
nåde, og med guddommelig hjælp holdt han op med  
at drikke. Han blev gift igen og introducerede sin nye 
hustru, Nicqui, til Syvende Dags Adventistkirken. Nicqui 
er nu en af lederne i den lokale adventistmenighed.

Graeme har hjerte for dem, der gennem Anonyme  
Alkoholikere kæmper med deres alkoholmisbrug.

”Selv om jeg i mange år ikke har haft trang til at drikke, 
har jeg et ønske om at fortælle budskabet om håb og 
helbredelse til andre,” siger han.

Graeme kobler sin passion for Anonyme Alkoholikere 
sammen med sin kærlighed til Gud. ”Jeg forsøger at 
bruge det, jeg lærer i mit kristne liv, i mit AA-liv, og det 
jeg lærer i mit AA-liv, i mit kristenliv,” siger han. ”Jeg er i 
virkeligheden meget velsignet, fordi vi har en hjemme-
gruppe i vores kirke, som betyder rigtig meget for både 
Nicqui og mig selv. Der kan jeg dele det, jeg har lært fra 
Anonyme Alkoholikere.”

Når han deler sin 
historie i Anonyme 
Alkoholikere, finder 
de hurtigt ud af, at 
han er kristen. Mange 
bliver overraskede. ”Er 
du religiøs?” spørger 
de tit.

”Nej,” svarer Graeme.

”Går du i kirke?”

”Ja.”

”Hvilken kirke kommer du i?”

”Jeg kommer i Adventistkirken.”

Ofte kender folk ikke Adventistkirken eller adven- 
tisternes sabbat. Så forklarer Graeme betydningen  
af den syvende dag – men han understreger, at han er  
en kristen hver dag.

”Vores gudstjenester holdes om lørdagen, men jeg er 
kristen alle syv dage i ugen,” fortæller han.

To læger, som kommer i samme menighed som 
Graeme, henviser af og til mennesker, som kæmper 
med alkoholmisbrug, til ham. Og han introducerer dem 
så til Anonyme Alkoholikere.

Graeme deler ikke alene sin historie, men han lytter 
også til andre menneskers historier. Han inviterer men-
nesker med ud på sin båd og byder på et måltid mad, 
mens han taler og lytter. Han elsker sit udadvendte 
arbejde. Når han kommer hjem, glæder han sig over at 
kunne sige til sin hustru: ”Du aner ikke, hvad Gud har 
gjort i dag!”

 Graeme og Nicqui
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15. oktober 2022

TRE KRAFTFULDE INGREDIENSER  

Clifton Glasgow

Der er tre vigtige ingredienser, som er årsag til, at en 
række evangeliske møder i New Zealand blev til et  
åndeligt kraftcenter med resultater, som stadig ses. 
Disse tre ingredienser er bøn, total medlemsdeltagelse 
og Hope Channel.

Menighedens medlemmer mødtes kl. 6 hver uge i fem 
måneder for at bede om Helligåndens tilstedeværelse 
ved møderne, som skulle holdes over en periode på 
fem uger. Medlemmerne tog ejerskab over møderne. 
De organiserede dem og inviterede venner og familie. 
Men det nye og overraskende element blev fjernsyns- 
evangelisme via Hope Channel.

”Menighedsmedlemmer inviterede familie og venner, 
men en stor årsag til succesen skyldtes, at en mange 
blev involveret gennem Hope Channel,” siger Clifton 
Glasgow, som var med til at koordinere møderne 15 
forskellige steder i New Zealands største by Auckland. 
Omkring 200 mennesker blev døbt som et resultat af 
disse møder. Her er fire beretninger.

Tracey er enlig mor til fem. Hun kæmpede med forskel-
lige former for misbrug, da hendes mor, som havde be-
søgt en adventistkirke adskillige år tidligere, foreslog, 
at hun skulle se Hope Channel.

Mens Tracey så programmerne, begyndte Helligånden 
at tale til hendes hjerte. Der gik ikke lang tid, før hun og 
hendes mor begyndte at komme i kirken.

Tracey, som er i 30erne, deltog i bibelstudier og holdt 
op med sit narkotikamisbrug. Hun og hendes mor 
deltog i evangeliske møder og blev døbt. Tracey er nu i 
gang med at uddanne sig til lærer.

”Hun er så positiv,” fortæller Clifton. ”Man kan se glæ-
den lyse ud af hende, når hun taler om Gud. Det er 
som om, han selv er til stede.”

Owen er en pensioneret lokal leder på Waiheke-øen 
i Auckland. Han og hans hustru Tina blev overbevist 
om adventbudskabet efter at have set Hope Channel 
og en anden fjernsynsstation, som drives af lokale ad-
ventister. De downloadede udsendelserne og brændte 
DVD’er, som de delte med andre på øen. De bad også 
om, at der kunne oprettes en kirke og ledte efter en 
ejendom, mens de spekulerede på, hvordan Gud ville 
sørge for en bygning til dem.

Da kirkens ledere begyndte at planlægge evangeliske 
møder i Auckland, tilbød Owen at finde et lokale, hvor 
man kunne holde møder. Han tog sig også af andre 

praktiske opgaver. Der 
kom ca. 30 mennesker 
til aftenmøderne, 
hvoraf de fleste ikke 
var adventister. Owen 
og Tina blev døbt og 
blev de første med-
lemmer i en menig-
hedsplantning på Waiheke. De samles i en bygning, 
som ejes af en anden kirke.

Adventistmenigheden på Waiheke er en af to menig- 
heder, der blev oprettet efter de evangeliske møder.

Heath er kampsportsekspert og har bl.a. trænet hæ-
rens elitetropper. Han begyndte at se Hope Channel 
sammen med sin hustru Simone. Han havde hørt om 
Hope Channel fra en adventistkollega på den bygge-
plads, hvor de arbejdede.

Heath og Simone fandt troen gennem Hope Channels 
programmer, og der voksede et ønske frem i deres 
hjerter om at få et personligt forhold til Jesus. Parret 
begyndte at komme til sabbatsgudstjenester og deltog 
i evangeliske møder. Ved mødeseriens afslutning blev 
de døbt.

Et ældre ægtepar, Audrey og Don, kom tilfældigt til at 
se Hope Channel, mens de surfede gennem de forskel-
lige fjernsynskanaler. De blev overraskede over, hvor 
nøje Adventistkirken ønsker at følge Bibelens lære. I 
den kirke, de kom i, var der afvigelser fra Bibelens prin-
cipper. De besluttede sig for at prøve Adventistkirken.

Don og Audrey begyndte at komme i en lokal adven-
tistkirke. Under den evangeliske mødeserie besluttede 
de sig for at blive medlemmer. På grund af deres vid-
nesbyrd og opmuntring begyndte deres voksne døtre 
også at gå i kirke hos adventisterne, der hvor de boede 
i New Zealand og i Frankrig.

Don, som er 80 år, opfordrer aktivt andre til at se Hope 
Channel ved at uddele brochurer på hospitaler og an-
dre steder.

”Hope Channel er kommet til at spille en væsentlig rolle 
i vores vidnesbyrd,” siger Clifton. ”Det giver os en fan-
tastisk platform, hvor vi kan dele det vidunderlige bud-
skab om Jesus til en verden, der har brug for håb.”

Tak for dit 13. sabbatsoffer i 2016, som gjorde det mu-
ligt for Hope Channel at blive en gratis TV-kanal, som 
når alle husstande i New Zealand. I dette kvartal vil 13. 
sabbatsofferet bruges til at bringe Hope Channel TV og 
Hope Channel FM Radio til Papua Ny Guinea.

 Clifton Glasgow
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22. oktober 2022

BERØVET OG VELSIGNET

Richard

En 81 år gammel mand, som netop havde tilsluttet sig 
Syvende Dags Adventistkirken blev berøvet i New Zea-
land. Røveriet førte ikke alene til, at hans tro blev styr-
ket; det blev også en anledning til at dele budskabet om 
Jesus med røverne.

Historien begyndte en nat, da tre teenagere brød ind 
i Richards hjem i Whangarei, den nordligste by i New 
Zealand.

Richard sov tungt, da en af teenagerne klatrede ind gen-
nem hans soveværelsesvindue og gik forbi hans seng 
for at åbne hoveddøren for de andre.

Normalt sov Richard meget let og vågnede ved den 
mindste lyd. Men den nat sov han dybt, mens to drenge 
på 16 og 14 år gennemsøgte hans hus.

På et tidspunkt vågnede han og skulle på toilettet. Dren-
gene bemærkede ikke, at han gik på badeværelset og 
tilbage til soveværelset igen. Og Richard bemærkede 
heller ikke noget usædvanligt. Han var tilbage i sengen 
igen og var faldet i søvn, da drengene satte sig ind i hans 
bil i garagen og på hvinende dæk kørte væk i nattens 
mørke.

En nabo, som hørte larmen, løb over til Richard for at se, 
om alt var i orden. Han bankede på Richards dør adskil-
lige gange, inden det lykkedes at få vækket Richard.

”Er du klar over, at din bil er blevet stjålet?” spurgte  
naboen.

I stedet for at blive rystet følte Richard lettelse, da han 
så den tomme garage. Han var glad for, at Gud havde 
beskyttet ham, så han ikke var kommet noget til.

Tyve minutter senere kom politiet. De havde fundet 
Richards bil med nøglerne i og havde derefter benyttet 
sporhunde til at finde drengene i et hus, som lå ca. 2 km 
derfra. Politiet gav Richard de stjålne ejendele tilbage. 
Det var bl.a. en iPad, en barbermaskine og indholdet fra 
hans pengepung. Men det var ikke enden på historien.

Richard mødtes tre gange med indbrudstyvene som 
en del af deres straf. Han blev overrasket over, at ingen 
af drengenes forældre deltog i disse møder. Drengene 
boede sammen med deres bedstefædre eller tanter. 
Richards hjerte blev rørt, da hver af drengene bad om 
undskyldning uden skyggen af arrogance.

”Det er første gang, I er på kant med loven,” sagde han 
til dem. ”Jeg bryder mig ikke om det, I gjorde, men jeg 
bærer ikke nag til jer. Jeg tilgiver jer og håber, at I har 
lært noget af det. Jeg kræver ikke nogen erstatning.”

Drengene ville gerne gøre det hele godt igen. En af dem 
rensede mos af Richards indkørsel. Han bagte også en 
kage, som han kom og gav Richard. Nogle dage senere 
kom en betjent til Richards hus med en konvolut, som 
indeholdt ti 50-dollersedler (det svarer til ca. 2.500 kr.).

”Jeg ønsker ingen erstatning,” sagde Richard til betjen-
ten. Men betjenten forklarede, at pengene var fra den 
dreng, som havde omfavnet ham, og hans bedstefar. 
Det var koha, en gave i overensstemmelse med maorier-
nes skikke.

Richard skrev et langt takkebrev, hvor han roste bedste-
faren for hans gode opdragelsesmetode. 

Efter de tre møder fik de tre drenge ikke problemer med 
politiet igen, og deres staffeattester blev renset.

Richard, som kort tid inden denne hændelse havde til-
sluttet sig adventistkirken i Tikipunga, gav udtryk for, at 
oplevelsen havde styrket hans tro. Det faktum, at han 
ikke hørte indbrudstyvene under røveriet, var et mira-
kel. Han har et svagt hjerte efter et hjertetilfælde to år 
tidligere.

”Normalt vågner jeg ved den mindste lyd,” siger han. 
”Jeg bor alene, og jeg er over 80 år, så jeg bemærker 
hver mindste lyd om natten. Jeg er ikke i tvivl om, at Gud 
var til stede den nat med al sin kærlighed og omsorg, 
for hvis jeg havde opdaget nogen ved fodenden af min 
seng, ville jeg være besvimet.”

Han siger, at han også følte sig velsignet ved at få an-
ledning til at mødes med drengene og opmuntre dem. 
”Det, Gud gjorde, var så smukt,” siger han. ”Siden denne 
episode er jeg vokset meget i min kristne vandring.”



7

MISSIONSBERETNING  DET SYDLIGE STILLEHAVS DIVISION · MELBOURNE, AUSTRALIEN

29. oktober 2022

BØN, PLANTER OG EN PANDEMI

Emmy

Emmy og hendes familie var i fare for at blive hjemløse, 
da en coronanedlukning førte til, at hendes mands for-
retning måtte skære voldsomt ned. Men Emmy havde 
tro. Hun og hendes mand, Jonathan, var for nylig blevet 
døbt og havde tilsluttet sig Adventistkirken. Hun be-
gyndte at bede Gud om hjælp til at finde et arbejde, så 
hun kunne hjælpe Jonathan og deres tre sønner.

Der var adskillige udfordringer. Emmy havde ikke køre-
kort, og der var ikke mange ledige jobs. Da hun skulle 
til sin første jobsamtale, tog hun en veninde med, og 
det endte med, at veninden fik jobbet.

”Du skal ikke være bekymret,” sagde Jonathan. ”Hvis 
du ikke fik jobbet, var det nok ikke Guds vilje, så var det 
job ikke noget for dig.”

Emmy fortsatte med at bede. I mellemtiden fandt hun 
stor glæde ved at dyrke sukkulente planter. Hun tog 
billeder af sig selv og planterne og lagde dem på Face-
book. Hun kom med i en Facebookgruppe for perso-
ner, der dyrkede sukkulenter.

En dag så hun en video, som et gartneri havde lagt op 
i Facebookgruppen. ”Jeg ville ønske, at jeg kunne ar-
bejde hos jer,” kommenterede hun under videoen. ”Jeg 
er helt vild med sukkulenter.”

”Hvor bor du?” kom svaret.

Hun skrev, hvor hun boede, og gartneriet skrev tilbage 
med en invitation til at kontakte deres leder.

Manden, som tog telefonen, havde ventet hendes op-
kald. ”Kan du mødes med mig i gartneriet kl. 16.30 i 
eftermiddag?” spurgte han.

Emmy greb chancen. ”Selvfølgelig!” svarede hun. Hun 
var henrykt, da hun opdagede, at gartneriet ikke lå 
længere væk, end hun kunne gå. Så havde hun ikke 
brug for at finde nogen til at køre for sig.

Emmy ønskede, at Guds vilje skulle ske. ”Gud, hvis det 
ikke er et job for mig, må du gøre noget for at standse 
det,” bad hun.

Hun ønskede ikke at komme for sent til aftalen, så hun 
gik hjemmefra kl. 13.30. Det tog kun en halv time at gå 
til gartneriet, så hun kom alt for tidligt. Mens hun ven-
tede, forsøgte hun at gemme sig bag nogle buske. Men 
lederen af gartneriet opdagede hende hurtigt. ”Er du 
Emmy?” spurgte han.

Da hun nikkede, bad 
han hende komme 
med til sit kontor. Her 
beskrev han gartneri-
ets arbejde. Derefter 
introducerede han 
hende for alle de an-
satte og viste hende 
rundt i gartneriet. Da han så Emmys entusiasme, tilbød 
han hende fuldtidsansættelse med det samme.

Emmy var forundret over, at Gud havde brugt hendes 
opslag på Facebook til at give hende et job så tæt på, 
hvor hun boede – midt i en pandemi. Hun og hendes 
familie ville nu være i stand til at blive boende i deres 
hus.

Inden længe havde Emmy lært alle de forskellige om-
råder af arbejdet i gartneriet, og hun kunne træde til 
der, hvor der var behov for det. Hun nød variationen i 
arbejdet, og hun var også interesseret i, hvordan man 
formerede sukkulente planter, for hun ønskede også 
at formere sine egne planter derhjemme. Med gart-
neriets tilladelse begyndte hun at tage aflæggere med 
hjem, så hun kunne starte sin egen samling. Tiden fløj, 
mens hun arbejdede. Gud havde virkelig besvaret hen-
des bønner.

Det troede hun i hvert fald.

På den første lønningsdag blev Emmy forvirret. Alle de 
andre fik udbetalt deres løn, men hun fik intet. Da hun 
spurgte hvorfor, fik hun det svar, at hun ikke fik løn, 
fordi hun havde taget aflæggere med hjem.

Emmy kunne næsten ikke tro det. Ja, hun havde taget 
aflæggere med hjem, men ikke uden at få lov. Ingen 
havde sagt noget om, at aflæggerne var i stedet for 
løn. Da hun kom hjem, opmuntrede Jonathan hende til 
at bringe sagen frem for Gud.

”Lad være med at bekymre dig,” sagde han. ”Lad os 
bede om det.” Og de bad. Hele weekenden.

Da Emmy mandag morgen kom på arbejde, kom lede-
rens kone hen til hende med en smuk kage og en und-
skyldning. Hun forklarede, at der havde været en stor 
misforståelse, og at Emmy ville få sin fulde løn.

Emmys hjerte fyldtes med glæde. Igen følte hun, at 
Gud havde hørt hendes bønner.

 Emmy
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5. november 2022 

FRA KOMA TIL KRISTUS

Peter

Da Peter var 7 år blev han en dag ramt af en bil, da han 
krydsede vejen på vej hjem fra skole. Sammenstødet 
var så kraftigt, at han blev kastet 50 meter, inden han 
landede på ryggen. Han lå i koma i seks måneder.

Mens Peter lå i koma, arrangerede hans bedstemor, 
som var bekymret for hans frelse, at han blev døbt. 
Hun fulgte sin religiøse overbevisning og fik en præst 
til at stænke vand på den bevidstløse dreng.

Da Peter kom til bevidsthed igen, var det tydeligt, 
at ulykken havde påvirket ham. Han skulle genlære 
grundlæggende færdigheder som at spise og gå på toi-
lettet. Han kæmpede også med at læse og forstå, hvad 
andre sagde til ham. Men på trods af de store udfor-
dringer fortsatte han med at lære i løbet af de næste 8 
år. I den tid tog hans bedstemor ham af og til med i den 
kirke, hun plejede at komme i.

Peter holdt af at komme i kirke. Han følte en længsel 
efter Gud. Da han var 16 år, spurgte han sin mor, om 
han måtte komme mere regelmæssigt i kirke, ikke kun 
en tilfældig søndag af og til sammen med sin bedste-
mor. Hans mor gik med til det, og Peter begyndte at 
komme i sin bedstemors kirke fem gange hver week-
end: lørdag aften, tre gange søndag formiddag, og en 
gang søndag aften.

I løbet af de næste ti år deltog Peter i mange gudstje-
nester og besøgte mange kirker. Han blev gift og fik to 
døtre. Han arbejdede som snedker, da han første gang 
hørte om Adventistkirken af en kunde.

Tiden gik, og Peter flyttede ind i et hus i en forstad til 
Brisbane. I samme gade lå der en adventistkirke. Han 
så kirken hver dag, når han gik til og fra stationen, og 
han tænkte på, hvordan det mon var at gå til gudstje-
neste der. En sabbatsmorgen besluttede han sig for at 
gå indenfor og finde ud af det.

Menighedsmedlemmerne gav Peter en hjertelig mod-
tagelse. Han blev inviteret til at være med i en sabbats-
skoleklasse, hvor han fik nye venner. Efter gudstjene-
sten var der nogen, der tilbød at køre ham hjem.

Peter vendte tilbage 
den følgende sabbat 
og den næste igen. 
”Kirkens medlemmer 
var meget venlige og 
omsorgsfulde,” fortæl-
ler Peter. ”Det er en af 
de ting, der har fået 
mig til at blive ved med at komme i den kirke.”

Peter studerede Bibelen sammen med menighedens 
præst. Mens de læste sammen, følte Peter, at han fik 
stillet sin åndelig sult. For første gang oplevede han, at 
alle hans behov blev opfyldt i Jesus. Han besluttede sig 
for at give sit hjerte til Jesus ved at blive døbt på Bibe-
lens måde. Han havde ligget i koma første gang, han 
blev døbt. Nu ønskede han at blive døbt af eget valg.

På en sabbat i 2021 brød medlemmerne i Caboolture 
Syvende Dags Adventistkirken ud i spontane klapsal-
ver, da deres ven, Peter, kom op af dåbens vand. Hans 
åndelige søgen havde nået et smukt klimaks, som også 
markerede en ny begyndelse.

Jesus siger, at de, som hungrer og tørster efter retfær-
digheden, skal mættes – og være lykkelige.

 Peter
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12. november 2022 

SOLOMON FORANDRER VERDEN

Solomon

Solomon mente selv, at han kendte Bibelen ret godt. 
Han lyttede, når prædikanten læste fra Bibelen i lands-
bykirken i Papua Ny Guinea. Han troede på Gud i him-
len, som det står i Bibelen. Men han havde aldrig selv 
studeret Bibelen.

En dag kom der en adventistmissionær til landsbyen i 
bjergene og gav Solomon en hvid bog, som hed World 
Changers Bible.

”Jeg er kommet for at dele Guds ord med jeres landsby,” 
sagde missionæren.

Solomon blev glad for at få en bibel. Titlen fascinerede 
ham: World Changers Bible. Han spekulerede på, hvad 
det ville sige at være én, der forandrer verden. Han 
undersøgte bogen nøje. Det var New Living oversæt-
telsen. Han så, at den var let at læse. Det syntes han 
godt om. Han gik ligesom mange andre i 20-årsalderen 
i landsbyen stadig i skole.

Missionæren så Solomons interesse og inviterede  
ham til at deltage i en bibelstudiegruppe. ”Vi læser om 
Jesus,” sagde han. ”Bibelstudierne varer mellem 15 og 
20 minutter.”

Ved det første møde bad missionæren Solomon og de 
andre deltagere om at finde Markusevangeliets første 
kapitel i deres bibler. Før de læste, bad missionæren: 
”Kære Gud, vi beder dig om at lede os. Vi takker dig. 
Amen”.

Efter bønnen bad han Solomon om at læse fra det  
første vers i Markusevangeliet. Solomon læste om  
Johannes Døberen, en forkynder, som var klædt i en 
kamelhårskappe, og som spiste vild honning. Han 
døbte Jesus i Jordanfloden. Da han var færdig med at  
læse beretningen, bad missionæren en anden person 
om at læse beretningen igen. Derefter bad han en  
anden om at genfortælle beretningen uden at se i  
Bibelen. Dernæst sagde missionæren, at de skulle 
drøfte beretningen. ”Hvad hørte du i denne beretning, 
som var nyt for dig?” spurgte han.

Efter at have diskuteret det, der var nyt for dem, blev 
Solomon og de andre spurgt om, hvad der havde 
overrasket dem i beretningen, og om der var noget, de 
ikke havde forstået. Så spurgte han, om beretningen 
gav dem nogen form for information, som de kunne 
anvende i deres eget liv. Der var en, som sagde, at det 
så ud som om, det var vigtigt at blive døbt. Jesus var 
blevet døbt i beretningen.

Idet bibelstudiet blev 
afsluttet, spurgte 
missionæren: ”Hvad 
vil du dele fra denne 
beretning med andre 
i denne uge?” Og så 
bad han: ”Kære Gud, 
tak for dit ord. Hjælp 
os til at følge dig. Amen.”

Solomon syntes godt om bibelstudiet. Han følte, at han 
havde set et glimt af Jesus.

I løbet af året voksede Solomons kærlighed til Jesus, 
mens han deltog i bibelstudierne. Alle studierne fulgte 
det samme mønster. Gruppen begyndte med en kort 
bøn. Derefter læste to personer den samme beretning 
fra Bibelen, og en tredje genfortalte beretningen med 
sine egne ord. Så spurgte missionæren, om de havde 
lært noget nyt, var blevet overrasket over noget, og 
hvad de kunne følge eller bruge fra beretningen. Han 
udfordrede dem til at dele beretningen med andre i  
løbet af ugen. Og til sidst ville han eller en anden bede.

Solomon fandt ud af, at missionæren fulgte et bibel- 
studieprogram, som hedder Discovery Bible Reading, 
som er udarbejdet af Det Sydlige Stillehavs Division. 
Han fandt også ud af, at hans nye hvide bibel kom 
fra et projekt, hvor Det Sydlige Stillehavs Division øn-
skede at uddele 200.000 bibler til unge mennesker. Og 
til sidst opdagede han betydningen af Bibelens titel: 
World Changers Bible. Han fandt ud af, at en verdens-
forandrer er en Jesu discipel, som ønsker at leve som 
en discipel og gøre andre til disciple.

Efter et års bibelstudier besluttede Solomon sig for, at 
han ville være en verdensforandrer. Han fulgte Jesu ek-
sempel i Markusevangeliet 1 og blev døbt.

I dag er Solomon 26 år gammel og elev i tiende klasse. 
Han leder en gruppe unge mennesker, som er i gang 
med at opføre en ny adventistkirke i deres landsby. 
Han er også en missionær, som bruger sin World Chan-
gers Bible til at give bibelstudier til familiemedlemmer 
og andre i landsbyen.

”Nu, når jeg er adventist, er det mit store ønske at se 
flere fra min familie tilslutte sig kirken,” siger han.

Tak for jeres gave til missionen, som vil gøre det muligt 
at sprede evangeliet til mange flere i Papua Ny Guinea 
og andre steder i Det Sydlige Stillehavs Division.

 Solomon
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19. november 2022 

IKKE MERE FRYGT

Jack

Jack er medlem af Baimankanem-stammen i Papua 
Ny Guinea. Lige så længe han kan huske, har hans folk 
levet under en truende skygge af frygt og forsømmelse 
i Jiwaka-provinsen. I sig selv er der ikke noget galt med 
provinsen, som ligger centralt og er et smukt sted at 
bo. Den ligger i en meget frugtbar dal, hvor der er en 
lang flod, som sørger for vand og vækst. Den frugtbare 
jord giver afgrøder i overflod. Man dyrker hovedsage-
ligt kaffe og te.

Men livet var vanskeligt for Jack og hans stamme. Til-
værelsen for mange af hans slægtninge og venner blev 
ødelagt af en tilsyneladende endeløs cyklus af had, 
vold, skænderier over rettigheder til jorden og andre 
interne konflikter.

På grund af de eskalerende konflikter modtog stamme-
folket ingen grundlæggende goder fra myndighederne. 
Der var ingen lægebehandling og ingen skolegang til 
stammens børn. Der var intet politi til at håndhæve lov 
og orden i området. Vejene blev ikke vedligeholdt og 
blev efterhånden ufremkommelige.

Det blev almindeligt for Jack og hans folk at leve under 
disse vilkår med frygt, forsømmelse og forfald.

Det blev et vendepunkt, da ”Projekt Total Medlems-
deltagelse” kom til området. Projektet er et initiativ i 
Syvende Dags Adventistkirken, som opfordrer hvert 
menighedsmedlem til at lede nogen til Jesus.

Menighedsmedlemmer ankom til området og tilbød 
bibelstudier blandt Jack og hans stammefolk. Bibel- 
studierne banede vej for evangeliske møder. Mens Jack 
og hans folk læste Bibelen, blev deres stridigheder lagt 
til side og folk gav deres hjerte til Jesus og blev døbt. 
Adventisterne arrangerede en særlig fredsceremoni 
for at forene de stridende klaner.

Jack var forbløffet over resultatet. Han siger: ”Jeg har 
stor ros til den lokale adventistkirke for en vellykket 
uge med evangeliske møder, dåb om sabbatten, og  

en farverig freds- 
ceremoni, som rørte 
mange hjerter, især 
hos mødrene og 
søstrene, som græd 
glædestårer, mens 
de stod ved siden af 
deres brødre, ægte-
mænd og sønner. Fredsceremonien vil blive en vigtig 
del af vores folks historie.”

Ligesom Paulus appellerer Jack til sit folk om at lægge 
det gamle til side og se fremad med håb. Han siger: 
”Jeg ønsker at afslutte med en appel til mit folk: Lad os 
alle tage del i forandringen og sammen genopbygge 
fred og normalitet i vores samfund. Ligesom Paulus er 
jeg den største af syndere, men Gud forandrer mig, og 
nu ser jeg frem til at gå den vej, han viser mig.”

Jack kan som Paulus sige: ”Jeg var tidligere en spot-
ter og forfølger og fór frem med vold. Men jeg fandt 
barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad 
jeg gjorde, og vor Herres nåde har været ud over alle 
grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus – tro-
værdigt er det ord og al modtagelse værd! For Kristus 
Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er 
jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjer-
tighed, for at jeg kunne være den første, Kristus Jesus 
viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, 
der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Evigheder-
nes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud 
være ære og pris i evighedernes evigheder! Amen”  
(1 Tim 1,13-17).

13. sabbatsofferet i dette kvartal vil bl.a. blive brugt til 
at bringe Hope Channel TV og Hope Channel FM Radio 
til Papua Ny Guinea. Det vil gøre det muligt for menne-
sker i hele landet at lære om Jesu forsoning, om håb og 
om fred. Tak for din gave til missionen i dette område 
den 13. sabbat.

 Jack
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26. november 2022

EN SØMAND KOMMER HJEM

Barry

Barrys moster var adventist, og hun tog Barry med i 
kirke hver sabbat på den lille koralø midt i Stillehavet, 
hvor de boede. Om søndagen tog Barrys forældre ham 
med til en anden kirke.

Det er forståeligt, at Barry blev forvirret. Han voksede 
op i Tuvalu, som er en lille nation med en population på 
11.000 personer, bosat på ni små øer mellem Austra-
lien og Hawaii. Tuvalus ni øer dækker i alt et landom-
råde på 26 kvadratkilometer.

Det er skik i Tuvalu, at børn bliver opdraget af mode-
rens yngre søster. Så efter Barry var født, blev han op-
draget og passet af sin moster, Pena.

Pena elskede Barry højt og behandlede ham som sin 
egen søn. Hver sabbat tog hun ham med til Niutao  
Adventistkirke, som er den eneste adventistkirke på 
deres ø.

Det var ikke noget problem for Barrys mor, at han kom 
i Adventistkirken. Ligesom sin søster var hun et døbt 
og medlem af kirken. Men hendes mand tilhørte en 
anden kristen kirke. Så mens Barry gik i kirke sammen 
med sin moster om sabbatten, tog hans mor og far 
ham med i en anden kirke om søndagen.

Da Barry blev teenager, besluttede han sig for at tage 
på søfartsskole. Tuvalu er omgivet af et stort hav, og 
mange af indbyggerne arbejder som sømænd. Barry 
fik arbejde og sendte penge hjem til familien. Efter han 
var blevet gift, fortsatte han sit arbejde som sømand 
og sendte penge hjem til sin kone og deres fire børn.

Barry var ikke sikker på, hvad han skulle mene om Gud. 
Han kone, Taufua, tilhørte den samme kirke som hans 
far. Livet på søen holdt ham væk fra kirken, og hans 
liv blev efterhånden ret kaotisk. Han blev afhængig af 
tobak, og han drak meget. Hans alkoholforbrug førte til 
tre alvorlige motorcykelulykker, mens han var på besøg 
hjemme i landets hovedstad Funafuti. Hver gang blev 
han blødende og bevidstløs bragt til landets eneste 
hospital.

Barry oplevede ingen glæde ved at være sammen med 
sin familie. Han hustru, Taufua, som arbejdede i et af 
Tuvalus regeringskontorer, fandt heller ingen glæde 
ved at være sammen med sin mand. Så de fire børn 
oplevede ikke meget glæde derhjemme.

En pludselig sygdom 
rystede familien.  
Familiens ældste  
datter, Liena, fik få-
resyge og måtte akut 
indlægges på et ho-
spital på Fiji. Barry og 
Taufua fløj med deres 
14 år gamle datter på den 2½ timer lange flyvetur.

På hospitalet begyndte Barry for første gang i mange 
år at tænke alvorligt på Gud. Han huskede, hvordan 
hans moster havde taget ham med i adventistkirken 
som dreng. Han begyndte at bede.

Liena blev rask. Da de kom hjem til Tuvalu igen, holdt 
Barry op med at arbejde på søen. Han ønskede at 
komme væk fra den dårlige indflydelse og begynde 
et nyt liv med Gud. Han begyndte at studere Bibelen 
sammen med sin hustru og Liena i adventistkirken 
hver sabbats eftermiddag. Sabbats formiddag var fa-
milien til gudstjeneste. De fik et stadigt større ønske 
om at vide mere om Bibelen, og de blev involveret i 
menighedens aktiviteter.

I 2021 fulgte Barry, hans hustru og deres ældste datter 
Jesus eksempel og blev døbt. Barry og Liena blev døbt i 
adventistkirken i Funafuti i april, og Taufua blev døbt to 
måneder senere.

I dag er hjemmet fyldt med glæde. Familien har regel-
mæssige andagter og beder sammen. Taufua er blevet 
glad for at være sammen med sin mand. Og Barry 
finder glæde ved at være sammen med sin familie – og 
med Gud.

Et af projekterne for dette kvartals 13. sabbats kollekt 
er udarbejdelsen af et børneprogram, som består af 
fem serier på hver 13 episoder baseret på ”Vor kristne 
arv“-bøgerne af Ellen White. Programmet skal sendes 
via Hope Channel og internettet til børn i Tuvalu og 
hele Det Sydlige Stillehavs Division og resten af verden. 
Tak for din støtte til denne mission.

 Barry og familien
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3. december 2022

HER ER JEG, SEND MIG!

Asiata

Asiata er far til tre voksne børn og bedstefar til tre bør-
nebørn. Han vidste ikke, hvad forkortelsen ADRA stod 
for, da han ankom til en jobsamtale på ADRAs kontor i 
Apia, hovedstaden i Samoa. Men han vidste, at han var 
arbejdsløs og desperat havde brug for et job, så han 
kunne forsørge sin familie.

Under samtalen forklarede ADRAs lokale leder betyd-
ningen af forkortelsen: Adventist Development and  
Relief Agency (Adventisternes udviklings- og hjælpe-
organisation). Hun forklarede, at ADRA ønskede at 
ansætte en, som kunne hjælpe med at forberede lokal-
områder på cykloner og andre naturkatastrofer.

Asiata kunne lide tanken om at hjælpe sin familie og 
naboer med at være bedre forberedt på cykloner. I 
gennemsnit bliver Samoa ramt af en kraftig cyklon 
med få års mellemrum, og det fører til, at huse, veje 
og el-ledninger bliver ødelagt, og mange mennesker 
mister livet. Asiata var kvalificeret til arbejdet som lokal 
mellemmand.

Asiata var for kort tid siden vendt tilbage til Samoa,  
efter at have boet i Australien i en periode. Han havde 
dybe rødder i lokalsamfundet. Hans familie havde op-
rettet en landsbykirke, hvor han sad i bestyrelsen både 
i den lokale kirke og i kirkesamfundets ledelse.

Asiata fik stillingen i ADRA. Men da han skulle begynde 
sit arbejde, stod han i et dilemma. ADRA ønskede, at 
han skulle begynde at arbejde samme dag, som han 
skulle til en eksamen, som ville kvalificere ham til at 
prædike i sit kirkesamfund. Han ønskede virkelig job-
bet og havde brug for pengene. Men han ønskede også 
at gå til eksamen. Han elskede Gud. Han forklarede 
problemet for ADRAs leder.

”Det er i orden,” sagde hun. ”Tag din eksamen. Du kan 
begynde at arbejde på mandag i næste uge.”

Asiata var lettet. Han satte stor pris på ADRAs fleksibi-
litet og respekt for hans tro. Han bestod sin eksamen 
og begyndte i sit nye arbejde om mandagen.

Der gik flere måneder. Så fandt han ud af, at Adventist-
kirken ville holde nogle specielle møder på Samoa. En 
evangelist ville komme fra Australien og tale i et stort 
kongrescenter. Møderne ville blive transmitteret live på 
skærme i adventistkirker over alt på Samoa. Asiata fik 
en invitation til at overvære møderne i kongrescentret.

Han inviterede sin hustru, to af sine voksne børn og en 
svigerdatter og andre mennesker fra sin landsby til at 
overvære møderne. Asiata sad midt på forreste række 

ved alle møderne de 
14 aftener, serien 
varede. Han rejste sig 
ved hvert alterkald. Da 
evangelisten spurgte, 
hvem der ønskede at 
blive døbt, rejste han 
sig igen. Asiata, hans 
hustru, deres to voksne børn  
og svigerdatteren blev døbt den sidste sabbat under 
mødeserien.

Der gik tre år. Sidst på året i 2020 blev der arrangeret 
endnu en to ugers mødeserie på Samoa. Taleren var 
formanden for Adventistkirken på Samoa. Han bad 
Asiata om at give en 15 minutters sundhedspræsenta-
tion ved begyndelsen af hvert møde. Asiata underviste 
blandt andet lytterne om, hvordan en sund livsstil kan 
forhindre diabetes. Diabetes er en udbredt sygdom  
på Samoa, som fører til, at mange mennesker får tå- 
amputationer.

Asiata inviterede sine naboer til møderne. Hver dag  
efter arbejde hentede han dem i sin varebil og kørte 
dem til møderne. Seks af dem blev døbt.

I 2021 organiserede Adventistkirken endnu en møde-
serie, og igen inviterede Asiata sine naboer. To af dem 
blev døbt.

Asiata er lykkelig. ”Jeg tror, at Gud ledte mig til ADRA,” 
siger han. ”Gud gav mig dette arbejde og åbnede et 
vindue for mig, så jeg kunne vokse åndeligt.”

Asiata elsker Es 6,8, hvor der står: ”Da hørte jeg Herren 
sige: ’Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?‘ Jeg 
svarede: ‘Her er jeg, send mig!’“

Den 13. sabbat for tre år siden støttede kollekten pro-
jektet ”Red 10.000 tæer”. Kampagnen arbejder med at 
forhindre tå-amputationer ved at undervise om bedre 
sundhedsvaner på Samoa og andre nationer i Det Syd-
lige Stillehavs Division.

 Asiata
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10. december 2022

GUD UDRUSTER DEM, HAN KALDER

Frank

Frank voksede op som en forkælet dreng i Vanuatu i 
det sydlige Stillehav. Han var den eneste søn af sin fars 
andet ægteskab og sine forældres yndling, nøjagtigt 
som Josef i Bibelen var Jakobs favoritsøn. Og som i  
Josef-beretningen førte dette til problemer med Franks 
halvbrødre fra farens første ægteskab.

Frank var ulykkelig derhjemme, men blev glad for at 
gå på adventisternes lokale skole i Aore. Her fik han 
mange venner og trivedes også med kirkegangen om 
sabbatten.

Da han kom i gymnasiet, blev han syg og kom på hospi-
talet. Hans forældre var bange for, at han skulle dø og 
besluttede at beholde ham hjemme, efter han var ud-
skrevet. Det blev afslutningen på Franks uddannelse; 
han fuldførte aldrig gymnasiet.

Som så mange andre drenge i landsbyen var det van-
skeligt for Frank at udvikle sine evner, så han kunne få 
sig et job. Da faren døde, arvede halvbrødrene al hans 
ejendom, og der var intet til Frank. Han var nu en for-
tabt landsbydreng uden mål og mening i livet.

På adventistskolen i Aore havde Frank nydt timerne 
i tømrerlære. Han havde lært at lave møbler, og med 
den kunnen gik han nu i gang med at fremstille mindre 
møbler, som han solgte. På den måde skaffede han sig 
en indkomst.

Årene gik, og Frank blev gift og fik børn. Han holdt op 
med sit tømrerarbejde og støttede sig til hjælp fra sin 
hustrus familie. Hun diskuterede det konstant med 
ham og krævede, at han fandt sig et arbejde, så han 
kunne forsørge hende og børnene. Situationen spid-
sede til, og en aften faldt Frank på knæ og bønfaldt 
Gud om hjælp. ”Giv mig en chance for at vise, at jeg kan 
klare mig,” bad han.

Ikke længe efter tilbød en af hans ældre halvbrødre 
Frank et tømrerjob på en gård, hvor man dyrkede  
kokosnødder og kakao. Frank takkede Gud for dette 
job og gik i gang med at sætte gårdens bygninger i 
stand.

Senere blev han ansat i en konservesfabrik og gjorde 
det så godt, at hans chef lagde mærke til hans indsats. 
Da virksomheden gik konkurs, oprettede den over-
ordnede sin egen forretning. Han bad Frank om at 
arbejde sammen med sig med at lave møbler og bygge 
erhvervsbygninger.

Frank fik succes, og så 
glemte han Gud. Han 
glemte den desperate 
bøn om et arbejde, 
han havde sendt op til 
Gud. 

Indtil en bestemt nat. 
Mens Frank sov, drømte han, at han så sin bedstemor 
sende ham et budskab fra Gud. Hun lovede ham, at 
han ville blive en fremtrædende forretningsmand med 
egen virksomhed. Men hvis det skulle det lykkes, måtte 
han være tro mod Gud.

Drømmen chokerede Frank, og han besluttede sig til at 
give sit hjerte til Gud. Han begyndte trofast at gå i kirke 
hver sabbat.

Inden for få år gik drømmen i opfyldelse. Frank blev 
ejer af en fremgangsrig entreprenørvirksomhed med 
mange ansatte. Han huskede sit ønske om at forblive 
trofast mod Gud og vendte tilbage til sin landsby for 
at forsone sig med sine ældre halvbrødre og resten af 
familien. Han opdagede, at brødrene havde bygget en 
lille adventistkirke ved hjælp af lokalt byggemateriale. 
Maranatha ASI havde doneret materialer til en større 
kirke, men den stod endnu ufuldendt. Frank greb ind 
og hjalp, så man fik tegnet og bygget en endnu større 
kirkebygning.

Frank var glad for at kunne bygge en kirke til Gud. Og 
han længtes efter at gøre mere. Derfor begyndte han 
et projekt, hvor han reparerede kirker og færdiggjorde 
ufuldendte kirkebygninger på Vanuatus 83 øer. I dag 
støtter han via sin forretning mange kirkeprojekter og 
er førsteforstander i Bora Bora landsbykirke på øen 
Santo.

Frank fortæller, at han har fundet mål og mening med 
sit liv. ”Jeg er så taknemmelig til Gud, fordi han tog mig, 
da jeg var en ukvalificeret landsbydreng, og gav mig 
mulighed for at blive professionel tømrer med en  
succesfuld virksomhed.”

Tak til jeres gaver på den trettende sabbat. De vil i 
dette kvartal hjælpe familier i Vanuatu, i hele Det Syd-
lige Stillehavs Division såvel som verden over, så men-
nesker kan lære mere om Jesus gennem en serie tegne- 
film baseret på Vejen til Kristus, Jesu Liv, Mod en bedre 
fremtid og andre af Ellen Whites elskede bøger.

 Frank
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NÅR EN HUSTRU BEDER 

Damatui

Ægteparret Damatui og Stelline havde indrettet deres 
tilbedelse på en lidt usædvanlig måde på øen Efate i 
landet Vanuatu i det sydlige Stillehav. Hver sabbat tog 
Stelline til Adventistkirken sammen med deres tre søn-
ner. Og om søndagen kom Damatui i den kirke, hvor 
han gjorde tjeneste som forstander. Mand og hustru 
gik aldrig i kirke sammen, og i hjemmet talte de aldrig 
om religiøse spørgsmål, for drøftelse af bibelske emner 
ville kun skabe problemer.

Selv om de udadtil var tilfreds med den måde, de 
havde indrettet deres tilbedelse på, havde Stelline dybt 
i sit hjerte et ønske om, at Damatui ville slutte sig til 
Adventistkirken. Hver gang menigheden arrangerede 
et specielt program, inviterede hun ham til at tage med 
sammen med hende og børnene. Hver dag bad hun 
Gud om at vise hendes mand sandheden om sabbat-
ten, som hun havde fundet i Bibelen.

En dag inviterede hun Damatui med til et ægteskabs-
seminar, som Vanuatu Adventistkirke arrangerede. 
Damatui tog med og fornyede i forbindelse med semi-
naret sit ægteskabsløfte overfor Gud. Efter seminaret 
forbedredes deres ægteskab, og Stelline var fuld af 
håb; hun følte, at Gud ledte hendes mand skrift for 
skridt.

Det følgende år organiserede Vanuatu-missionen en 
konference for mænd, og en lokal forstander indbød 
Damatui. Først tøvede han, men han tog imod invita- 
tionen til den ugelange begivenhed, som fandt sted på 
Aore Adventist Academys campus. Forstanderen, som 
havde indbudt Damatui, besøgte ham senere og for-
ærede ham en flybillet til konferencen. Damatui blev 
overrasket over denne venlige gave.

Mens Damatui tog del i mændenes konference på øen 
Santo, var hans hustru hjemme med børnene. Hun bad 
Gud om at vække hans sind. Da konferencen var forbi, 
vendte Damatui tilbage fuld af begejstring over det, 
han havde oplevet.

Tiden gik, og Vanuatu-missionen organiserede et evan-
gelisk program, der ville blive sendt på den nationale 
TV-station samt på Hope Channel. Stellines menighed 
hørte til et af de steder, hvor man kunne se program-
met, som strakte sig over tre uger. Damatui ejede en 
bus, og han blev hyret til at køre folk til kirken.

De to første uger 
kørte han hver aften 
trofast folk til kirken, 
men han blev aldrig 
selv for at lytte. Men 
det besluttede han sig 
for at gøre den sidste 
uge. Da prædikanten 
appellerede til dåb, rørte det Damatuis hjerte, og den 
aften tog han beslutning om at blive døbt. 

Fredag eftermiddag den uge opsøgte Damatui sin egen 
menigheds præst og fortalte, at han ønskede at til-
slutte sig Syvende Dags Adventistkirken. Sabbats mor-
gen blev Damatui døbt sammen med mange andre. 
Stelline var måske den lykkeligste blandt tilhørerne, 
men også deres tre sønner var ovenud begejstrede.

Derimod var lederne fra Damatuis tidligere kirke langt 
fra glade. De forsøgte at overtale ham til at vende til-
bage, men det ville han ikke. Han fortalte dem, at han 
havde fundet Guds sande menighed.

I dag hjælper Damatui som assisterende forstander i 
adventistkirken i Erakor, den landsby, hvor han bor. Det 
er en lille menighedsplantning, som vokser hurtigt, og 
man håber, at den inden længe kan blive en fuldvoksen 
menighed.

”Når jeg i dag ser tilbage, indser jeg, at jeg i dåben tog 
en af mit livs bedste beslutninger, som var til gavn ikke 
bare for mig selv, men også for hele min familie,” siger 
Damatui.

Tak for jeres gaver den trettende sabbat. Kollekten 
vil i dette kvartal hjælpe familier i Vanuatu, i hele Det 
Sydlige Stillehavs Division såvel som verden over, så 
mennesker kan lære mere om Jesus gennem en serie 
tegnefilm baseret på Vejen til Kristus, Jesu Liv, Mod en 
bedre fremtid og andre af Ellen Whites elskede bøger.

 Damatui
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TAGET TIL FANGE

Salote

Smerten skar tværs gennem Salotes hjerte, da nyhe-
derne nåede Fiji. I Mellemøsten, langt fra Fiji, havde en 
milits på 200 bevæbnede mænd grebet 45 Fiji-soldater, 
der tilhørte FNs fredsbevarende styrke. Nu blev de 
holdt som fanger et ukendt sted i Syrien.

Salotes søn på 34 havde for nylig forladt hjemmet for 
at gøre tjeneste blandt fredstropperne i Mellemøsten.

I første omgang blev navnene på de bortførte soldater 
ikke offentliggjort, og Salote var usikker på, om hendes 
søn var i live og i sikkerhed. Hun kom til at tænke på 
profeten Jeremias’ ord fra Jer 29,11: ”Jeg ved, hvilke pla-
ner jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, 
ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” 
Salote huskede, hvorledes hun havde bedt for sin søn, 
allerede før han var blevet indkaldt. Hun trøstede sig 
med, at hans skæbne hvilede i Guds hænder.

Næste dag ringede telefonen. Det var Salotes sviger-
datter. Hun græd, mens hun bekræftede, at hendes 
mand, Salotes søn, var blandt de 45 fanger. Han var 
officer i fredsstyrken. Salote havde forberedt sig på 
denne nyhed. ”Vær ikke bekymret,” sagde hun, ”Gud 
har tilladt, at dette sker, og han har sit eget formål med 
det. Det må vi stole på og bede om Guds hjælp til at 
befri de 45 mænd.”

Hendes ord styrkede begges tro, og de forenede sig 
med andre af soldaternes hustruer og mødre i bøn,  
faste og tillid til Guds løfter.

Mens Salote bad og afventede nyhederne i denne 
mørke periode i 2014, kom hun nærmere Gud. Hun 
indså, at når fremtiden ser mørk ud, kan mørket re-
duceres eller fjernes helt, når man har fred i sindet. 
Hun fastholdt løftet i Es 26,3, hvor Gud siger, at han vil 
bevare freden, når man stoler på ham. I vers 4 tilføjes: 
”Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe.”

Salote fandt også ro i sindet og åndelig styrke ved at 
acceptere den kendsgerning, at hendes søn måske ville 
dø. I tro greb hun ordene i Fil 4,6: ”Vær ikke bekymrede 
for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for 
Gud i bøn og påkaldelse og tak.”

Denne realisme mindede hende om hendes forståelse 
af profetierne for de sidste dage af jordens historie, 
som det er forudsagt i kong Nebukadnesars drøm i  
Daniels Bog 2. Denne virkelighed fyldte hende med 
styrke og håb.

Fjorten dage efter, de var blevet taget til fange, blev 
Salotes søn og hans kammerater blandt fredsstyrkerne 
befriet.

De taknemmelige familier priste Gud; men Salote fandt 
også ud af, at Guds kærlighed var strømmet gennem 
militærlejren, hvor soldaterne fra Fiji var blevet holdt 
som fanger. Hendes søn og hans mænd var blevet 
forbudt at tilbede Gud, men på den tredje dag af fan-
genskabet havde de besluttet sig for alligevel at bede 
og faste. I stilhed havde de bedt, en efter en, mens de 
lå på jorden og holdt hinanden i hænderne. Når en af 
dem havde afsluttet sin bøn, klemte han den næstes 
hånd. I løbet af de fjorten dage lykkedes det fangerne 
at vise en sådan venlighed mod dem, som havde taget 
dem til fange, at adskillige af disse militsfolk fældede 
tårer ved afskeden. Fangerne vendte uskadte tilbage til 
deres egen lejr.

I bogen Jesu Liv skriver Ellen White: ”Vi skal anerkende 
hans nåde, sådan som vi har lært den at kende gennem 
fortidens hellige mænd; men det, som betyder mest, er 
vidnesbyrdet om vore egne erfaringer” (s. 246).

Dette er Salotes vidnesbyrd. Det er en beretning om 
Guds barmhjertighed. ”Han er i sandhed til stede, hvor 
hans kærlighed viser sig,” siger hun. ”Han gør det mu-
ligt at dele hans kærlighed og budskabet om forløsning 
i selv de vanskeligste situationer.”

Tak for din gave den trettende sabbat i dette kvartal. 
Du hjælper med at sprede det håbet til Jesus til hele Fiji 
og divisionen i det sydlige Stillehav.
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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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