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DEN ØSTAFRIKANSKE DIVISION

I dette kvartal fokuserer vi på Adventistkirkens arbejde  
i Den Østafrikanske Division (ECD), hvis område ind- 
befatter 11 lande: Burundi, den Demokratiske Republik 
Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya, Rwanda, So-
malia, Sydsudan, Tanzania og Uganda. 

I dette område med 419 millioner indbyggere har Sy-
vende Dags Adventistkirken 4,5 millioner medlemmer. 
Det svarer til en adventist for hver 93 indbyggere. For 
tre år siden var forholdet én per 100 mennesker.

13. sabbatsofferet i dette kvartal kommer til at hjælpe 
seks missionsprojekter i fem lande.

MISSIONSPROJEKTER FOR 1. KVARTAL 2023

• Elevbygning på Mugonero sygeplejeskole, Rwanda

• Personaleboliger ved den medicinske afdeling på  
Adventistuniversitetet i Centralafrika, Masoro, 
Rwanda

• Et oplæringscenter i landbrug i Nchwanga, Uganda.

• En hal, der kan benyttes til forskellige formål på  
Adventist College, Nekemte, Etiopien

• Elevbygning og hal på Mwata Adventistskole for 
døve børn, Mwata, Kenya

• En hal på Arusha University, Tanzania
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Unioner Kirker Grupper Medlemmer Befolkning
Burundi Union Mission 505 498 193.649 11.866.000
Nordøst Congo Union Mission 1.239 892 245.269 30.112.762
Nord Tanzania Unionskonferens 2.449 1.634 637.533 33.570.508
Rwanda Union Mission 1.893 668 980.598 12.952.000
Syd Tanzania Union Mission 1.239 1.066 200.184 26.163.492
Uganda Union Mission 1.259 2.425 438.172 45.741.000
Vest Congo Union Mission 671 510 342.275 42.714.979
Vest Kenya Unionskonferens 3.505 2.277 481.788 21.074.507
Vest Etiopien Union Mission 429 146 110.378 16.658.151
Øst Congo Union Mission 336 450 125.519 16.740.259
Øst Etiopien Union Mission 590 363 106.207 99.245.849
Øst Kenya Unionskonferens 3.582 1.966 616.654 48.346.493
Tilhørende områder 99 254 57.471 14.740.000
Total 17.796 13.149 4.535.697 419.926.000
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7. januar 2023

EN MODVILLIG SYGEPLEJERSKE

Christine

Christines familie var så fattig, at de var nødt til at 
sende hende hjemmefra for at blive opfostret af præ-
ster i Uganda. En af præsterne blev som en far for 
hende og gav hende råd og vejledning, både efter hun 
var flyttet fra kostskolen og senere, da hun uddannede 
sig til sygeplejerske.

Da Christine skulle søge arbejde, rådede præsten 
hende til ikke at blive i storbyen for at arbejde. ”Du kan 
let blive fristet af storbylivet,” sagde han.

Christine havde altid haft tillid til præsten. Men hun 
havde ikke lyst til at flytte på landet, for tilværelsen i 
storbyen var mere komfortabel. I sin søgen efter ar-
bejde faldt hun over en jobannonce fra en adventist- 
klinik. Hun tøvede med at søge stillingen, fordi klinik-
ken tilhørte Adventistkirken. I tillæg så hun, at den lå 
på landet, så hun lod være med at søge der.

Men så ringede præsten. ”Gør dig klar,” sagde han. 
”Jeg sender en bil, som vil dig til din nye arbejdsplads.”

”Hvor skal jeg arbejde?” spurgte hun.
”Skynd dig nu bare, inden stillingen forsvinder,”  

svarede præsten.
Christine troede, at præsten havde fundet en helt 

unik jobmulighed til hende. Derfor blev hun meget 
overrasket, da bilen drejede ind på adventistklinikkens 
område. Hun havde ikke lyst til at arbejde på landet, 
men hun så ikke andre muligheder. Modvilligt tog hun 
imod tilbuddet og flyttede ind i et lokalt hus.

Christine oplevede flere ting, der chokerede hende 
i det nye arbejde. For det første føltes det som et 
fængsel at bo på landet. For det andet blev hun for-
bavset over, at man holdt gudstjeneste om lørdagen. 
Hun kunne ikke forestille sig, at Gud var til stede i en 
sådan forsamling. Det viste sig, at den nærmeste kirke 
for hendes eget kirkesamfund, lå alt for langt væk til, 
at hun kunne komme til gudstjeneste om søndagen. 
”Hvad kan jeg gøre udover at sidde isoleret her?” 
tænkte hun.

Mange af medlemmerne fra Adventistkirken be-
søgte Christine om sabbatten. De sang, bad og læste i 
Bibelen sammen med hende. Christine blev rørt over 
deres venlighed. Hun holdt af at synge sammen med 
dem, og hendes hjerte åbnede sig langsomt for den 
usædvanlige gudstjenestestil. Men hun var bekymret 
over, hvad præsten ville sige, hvis han fik det at vide.

Menighedens medlemmer fortsatte med at besøge 
Christine, selv om hun ikke ønskede at tilslutte sig kir-
ken. Efter tre år holdt de op med at spørge hende om 
det. I al den tid reflekterede hun over deres appeller 
og det, hun havde lært gennem bibelstudierne. Hun 
overbeviste til og med sin egen søster om at tilslutte 
sig Adventistkirken.

”De lærer sandhe-
den,” sagde hun til 
sin søster, men hun 
kunne ikke få sig selv 
til at tilbede om lør-
dagen.

En lørdag morgen 
inviterede et menig-
hedsmedlem hende til at komme med til camp meet- 
ing. Invitationen lød som musik i hendes ører.

”I dag der det min dag,” tænkte Christine.
I hemmelighed medbragte hun ekstra tøj. Hun 

havde set adskillige dåbshandlinger i løbet af de tre 
sidste år, og hun vidste, hvad det indbefattede.

Da prædikanten gav et alterkald, gik hun frem for 
at blive døbt. Alle, som kendte hende, blev overrasket. 
Hun havde ikke fortalt nogen om sit ønske.

Da Christine kom op af vandet efter dåben, var hun 
fuld af glæde.

I dag er Christine sikker på, at det var Gud, der 
sørgede for, at hun kom til klinikken, som hedder 
Nchwanga Seventh-day Adventist Dispensary.

”Jeg rejste meget modvilligt til Nchwanga, men Gud 
har været god og nådig mod mig her,” siger hun. ”Min 
erfaring på Nchwanga blev et vendepunkt i mit liv.”

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gøre det 
muligt at etablere et uddannelsescenter inden for land-
brug for unge i Nchwanga, Uganda.

”Jeg beder jer inderligt,” siger Christine, ”om at støtte 
oprettelsen af dette uddannelsessted, som vil hjælpe 
mange i Uganda til omvendelse.”

FAKTA OM MISSION
• Den første adventist, som kom til Uganda, var E.C. 

Enns, en tysk missionær, som arbejdede i Suji i Pare 
regionen i Tanzania (dengang Tanganika). Han kom 
til Uganda fra Sydnyanza, Kenya i 1906, men arbej-
det i Uganda begyndte ikke før over 20 år senere, i 
1927. Denne lange forsinkelse skyldtes sandsynligvis 
den langvarige politiske og religiøse uro i regionen.

• Adventistmissionærer, som kom til Uganda, opda-
gede, at landet var opdelt i zoner og fordelt mellem 
anglikanske protestantiske missionærer, katolske 
missionærer og muslimer. De blev derfor sendt til 
Nchwanga, og man forventede, at de ville lide ne-
derlag, for det var et område, hvor man var meget 
mistænksomme over for alt, som kom fra Kampala 
og Buganda. Men adventisterne var med Guds hjælp 
i stand til at oprette en missionsstation i Nchwanga i 
1927.

 Christine
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14. januar 2023

HUL I MAVEN

Marcel

Marcel troede, han var ved at dø. Han havde frygtelige 
mavesmerter, og når han lagde sin hånd på maven, 
gjorde det endnu mere ondt. Han havde ingen penge, 
og han vidste ikke, hvad han skulle gøre.

I Kinshasa, hovedstaden i den Demokratiske Republik 
Congo, var der ingen hospitaler, der ville modtage ham 
uden en garanti for, at han kunne betale for behandlin-
gen. Men så hørte han om adventistklinikken i Kinshasa. 
Måske kunne de hjælpe ham.

Marcels børn og hans kone, Charlotte, hjalp ham til  
klinikken, så hurtigt de kunne. Det var en lille klinik 
med 15 sengepladser. Til familiens store forbavselse 
sagde lægeteamet ikke et ord om penge. I stedet over-
øste de Marcel og familien med bøn.

”Den store overraskelse for min familie og mig var læ-
gernes holdning. De krævede intet og var kun optaget 
af at redde menneskeliv,” siger Marcel. ”De fleste andre 
hospitaler vil ikke modtage nogen, før man på forhånd 
har betalt.”

Lægerne foretog en række undersøgelser og fandt ud 
af, at Marcel havde perforeringer i maven. Det var ikke 
tydeligt, hvad der havde forårsaget hullerne. En per-
forering kan opstå som en følge af blind- 
tarmsbetændelse, indtagelse af noget ætsende, et 
fremmedlegeme eller skud- eller knivsår.

Marcels tilstand var alvorlig. Mavesækkens indhold 
kunne sive ud bughulen og føre til en dødelig infektion. 
Det medicinske team var nødt til at operere Marcel 
akut. Det var en kompliceret operation med en døde-
lighed på 30 %.

Marcel blev indlagt på klinikken, men de havde ikke alt 
det udstyr, som operationen krævede. Efter det nød-
vendige udstyr var skaffet til veje, kom Marcel på ope-
rationsbordet og lagt i narkose. Lægerne åbnede ham, 
arbejdede omhyggeligt med hullerne hans mavesæk, 
og til sidst syede de ham sammen igen.

Marcel er overbevist om, at det var Gud, ikke lægerne, 
som udførte den vanskelige operation. ”Indgrebet var 
risikabelt,” siger han. ”Jeg var på dødens tærskel. Men 
jeg siger jer, det var Gud, som opererede. En sådan 
operation i maven er et spørgsmål om liv og død, og 
jeg lever.”

Ti dage efter opera- 
tionen var turde man 
sige, at det var et vel-
lykket indgreb. ”Helt 
ærligt, mit liv er et 
mirakel fra Gud. Han 
gjorde det hele,” siger 
Marcel. ”Jeg glemmer 
aldrig den atmosfære af bøn, som jeg lagde mærke til 
på adventistklinikken. Guds nærværelse er så vigtig i 
sådanne vanskelige situationer.”

Marcel fortæller, at han og hans familie aldrig vil 
glemme klinikken, det sted, hvor hans liv blev reddet. 
Han fortæller, at han ikke vil glemme adventisterne, 
som driver klinikken.

”Vi beder klinikken om at blive ved med at udføre  
sådanne velgerninger mod alle,” siger han.

Klinikken modtog en del af et 13. sabbatsoffer i 2019, 
så de kunne opgradere dens faciliteter og udstyr.  
Tak for jeres 13. sabbatsgaver. Men som vi kan se af 
Marcels historie, er den lille kliniks behov stadig store. 
Den har kun 15 sengepladser og ligger i en by med 17 
millioner indbyggere. Det medicinske team er til sta-
dighed besluttet på at lede mennesker til Kristus, et 
menneske ad gangen.

Marcel fortæller, at han er en af disse personer. ”Jeg var 
døende, da jeg ankom, men jeg lever!” siger han. ”Pris 
Gud! Jeg opdagede Kristus gennem disse menneskers 
godhed og venlighed.”

FAKTA OM MISSION
• Da Musofumissionen blev oprettet i 1917, og en 

skole blev åbnet i det, der i dag er Zambia, blev det 
et springbræt for Adventistkirken til at komme ind i 
Congo. Missionen tiltrak 130 unge mænd fra Congo, 
som begyndte at studere ved adventisternes skole.

• I 1918 rejste S.M. Konigmacher til Congo for at finde 
et sted, hvor det var muligt at åbne en missionssta-
tion. Høvdingerne Lumina og Kakombe krævede en 
lærer til Sakania-territoriet i Congo. Selv om deres 
krav ikke blev opfyldt på det tidspunkt, blev det  
begyndelsen til kirkens senere arbejde i Congo.

 Marcel
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21. januar 2023

BRÆNDENDE FLYSTYRT

Pius

Pius Kabadi Tshiombe er lægevangelist. Han var på 
vej for besøge en menighed i et fjernt område af den 
Demokratiske Republik Congo, da det lille enmotors 
fly, han rejste med, fik motorproblemer. Han og piloten 
nåede at springe ud, få øjeblikke før flyet ramte jorden. 
De fem andre ombordværende omkom.

”Han overlevede sammen med sin mobiltelefon,” for-
tæller hans kone Nicole. En ven sendte billeder over  
telefonen kort tid efter styrtet, som viste hendes 
mands tilstand. Pius så fortumlet ud, var iført en blodig 
skjorte og havde sin mobiltelefon i hånden. Han havde 
fået en skade i hovedet og benet, men havde ikke 
brækket noget.

Da Nicole efter tre dage endelig kom i forbindelse med 
sin mand, var hans første ord en lovprisning til Gud. 
”Jeg vil aldrig forlade denne Gud,” sagde han. ”Han er 
fantastisk.”

Årsagen til styrtet var uklart. Det sovjetisk byggede fly 
var drevet af et lokalt flyselskab og havde fået maskin-
problemer kort efter det var lettet fra byen Kamako på 
vej til Tshikapa, som ligger 150 km derfra nær grænsen 
til Angola.

Piloten ledte efter et sted at lande, men flyet tabte 
højde og kabinen blev fyldt med røg. Da Pius så piloten 
komme ud af cockpittet, fornemmede han en stemme, 
som sagde, at han skulle følge efter piloten. Piloten 
åbnede en nødudgang og sprang ud. Pius sprang lige 
efter. Få sekunder senere ramte flyet træerne og brød i 
brand. Flyet styrtede ca. 3 km fra flyvepladsen.

Efterfølgende besøgte de lokale adventistledere døds-
ofrenes familier. De omkomne var forretningsfolk og 
en mor fra Angola.

Pius arbejder som diamanthandler, men er også læg- 
evangelist. Han var steget ombord på flyet i håb om at 
besøge en menighedsplantning på 15 mennesker, som 
han havde startet efter en evangelisk mødeserie. Da 
han skulle bestille plads på et direkte fly, fandt han ud 
af, at der kun gik fly dertil om sabbatten. Han forkla-
rede den ansatte i flyselskabet, at han foretrak ikke at 
flyve om sabbatten.

”Men vi flyver kun dertil om lørdagen,” svarede den 
ansatte.

Pius besluttede sig for at finde en anden måde at nå til 
sit bestemmelsessted og endte med at købe en billet 
til det fly, der senere forulykkede. Han ringede til sin 

kone fra flypladsen for 
at fortælle hende om 
de ændrede planer. 
Om eftermiddagen 
ventede Nicole på, at 
Pius skulle ringe og 
fortælle, at han var 
kommet trygt frem til 
Tshikapa. Men han ringede ikke. En fætter ringede og 
spurgte, hvordan Pius havde det, og Nicole svarede, at 
hun ikke havde talt med ham siden om morgenen. Hun 
spurgte fætteren, om han havde hørt fra ham. Fætte-
ren afbrød samtalen uden at sige mere. Nicole ringede 
tilbage med det samme og bad om at få at vide, hvad 
der foregik.

”Vær trofast mod Gud og bliv ved med at bede,” sagde 
fætteren. ”Flyet, din mand var ombord på, er styrtet 
ned, og alle bortset fra din mand og piloten er døde.”

Nicole gik ind på soveværelset og faldt på knæ. Kort tid 
senere ringede en ven og fortalte, at han havde sendt 
billeder af hendes mand og flystyrtet over nettet. Ni-
cole skyndte sig hen til en internetcafé for at få Wi-Fi 
adgang, så hun kunne se billederne. Med stor lettelse 
kunne hun se, at Pius var i live.

Nicole er fuld af spørgsmål omkring det, der skete den 
dag. Hun forstår ikke, hvorfor piloten og hendes mand 
overlevede, men at alle de andre døde. Hun spekulerer 
på, om hendes mands beslutning om at holde sabbat-
ten, spillede en rolle. Men hun tror, at han blev reddet, 
som der er lovet i Salmernes Bog 91,14, hvor Herren 
siger: ”Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham.”

”Vær tro mod Gud, for han har magt til at beskytte os,” 
siger hun.

FAKTA OM CONGO
• Det officielle navn den Demokratiske Republik 

Congo bliver ofte forkortet til DRC for at skelne det 
fra Republikken Congo. DRC er det næststørste land 
i Afrika.

• Pygmæerne, i antropologien en betegnelse for 
etniske grupper, hvis gennemsnitshøjde er meget 
lav, menes at have været de tidligste indbyggere i 
Congo-lavningen. Bantufolkene, som menes at være 
kommet ind i det område, som dækker det moderne 
Congo, flere hundrede år senere, udgør nu største-
delen af landets indbyggere.

• Løver, leoparder, giraffer og hvide næsehorn lever 
på græssletterne og i savanneskovene i DR Congo.

 Pius
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TROENS BØN

Elia

Elia havde et problem. Han var færdig med sin gymna-
sieuddannelse i Tanzania og var kommet ind på Arusha 
University, som drives af Syvende Dags Adventistkirken. 
Men han havde ikke penge nok til skoleopholdet.

Arusha University havde ikke været hans førstevalg. 
Han havde sat adventistuniversitetet som nummer 
tre ud af fem universiteter, hvor han kunne tænke sig 
at studere. Men så havde han ringet til sin ven Joseph, 
som var en klassekammerat fra gymnasiet, og spurgt, 
hvor han skulle studere.

”Lad os tage til Arusha University,” sagde Joseph. ”Det 
ville være sjovt at læse samme sted.”

Elia tænkte, at det ville være rart at være sammen med 
Joseph. De søgte begge på Arusha University og blev  
optaget på læreruddannelsen. Elia og Joseph lykøn-
skede sig selv og takkede Gud. Men begge manglede 
de penge til skolen, så de søgte om statsstøtte.

Ugen før Elia skulle af sted til universitetet, var han 
med til en bedeuge i Yombo Adventistkirke. Præsten 
bad folk om at skrive deres bønneønsker på en seddel. 
Til sin egen overraskelse skrev Elia ikke et ønske, men 
en takkebøn.

”Tak, kære Gud, fordi jeg er blevet optaget på Arusha 
University, og fordi du vil hjælpe mig med at få støtte til 
skolepengene,” skrev han. Han havde ikke fået tilsagn 
om økonomisk støtte, men han skrev i tro på, at Gud 
ville give ham det.

Om fredagen tog Elia og Joseph hen til busstationen 
for at bestille billetter til den 600 km lange tur fra Tan-
zanias hovedstad, Dar es Salaam, til universitetet i Usa 
River. Efter at have betalt for busbilletterne, udtrykte 
Joseph sin bekymring for fremtiden.

”Vi har købt billetter til Arusha, men vi er fremmede 
der,” sagde han. ”Hvordan skal vi overleve uden økono-
misk hjælp?”

”Tror du på Gud?” spurgte Elia.

”Ja, men …” svarede Joseph.

Elia spurgte igen. ”Er den Gud, du tror på, ikke den 
samme, som jeg også tror på?”

”Jo,” svarede Joseph.

”Gud lod os købe busbilletter. Han vil også hjælpe os 
med at overleve,” sagde Elia.

Senere samme dag fik 
Elia og Joseph besked 
om, at deres ansøg-
ning om økonomisk 
støtte var blevet god-
kendt. Joseph ringede 
til Elia og udtrykte sin 
overraskelse. ”Den tro, 
du udviste, er overvældende,” sagde han.

Om sabbatten delte Elia de gode nyheder med de an-
dre i kirken. For ham var det et mirakel. Præsten bad 
for ham, og menighedens medlemmer ønskede ham 
Guds velsignelse under opholdet på Arusha University.

I dag er Elia næsten færdig med sine studier på univer-
sitetet. Han er blevet venner med mange elever, som er 
kommet til Arusha, fordi de er blevet udvist fra andre 
universiteter pga. sabbatten. Han er klar over, at han 
ikke ville have været i stand til at holde sabbatten, hvis 
han var begyndt at studere på et andet universitet.

”Jeg begyndte mine universitetsstudier med et stort 
ønske om at få en bedre uddannelse, og jeg har ikke 
fortrudt min beslutning,” siger han.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at 
bygge en ny hal på Arusha Universitetet. I øjeblikket er 
der pladsmangel på Arusha,” fortæller Elia. ”Jeres 13. 
sabbatsoffer kommer til at hjælpe mange studerende 
til at få en bred uddannelse.“ 

Må Gud velsigne jeres gavmildhed den 13. sabbat i 
dette kvartal.

FAKTA OM TANZANIA
• Syvende Dags Adventistkirken i Tanzania har 3.078 

menigheder og 2.424 menighedsgrupper. Der er 
683.469 medlemmer.

• I 1903 udvalgte kirken i Tyskland to missionærer, 
A.C. Enns, som var grønsagsbonde og havde fået 
præsteuddannelse på Friedensau Universitetet i 
Tyskland, og Johannes Ehlers, som havde været 
ansat som maler ved missionskontoret i Tyskland, 
til at rejse ud som pionerer og påbegynde kirkens 
arbejde i Østafrika.

• Den 25. november 1903 sendte Enns og Ehlers be-
sked via telefon, at de var kommet sikkert frem, og 
at de havde fået det sydlige Pare-område af den  
tyske guvernør i Tanganyika. I Giti købte de 10 ha 
jord fra høvding Sekimanga for 100 tyske mark.

Elia 
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GUDS EGEN TID

Godwin K. Lekundayo, formand for Det Nordlige  
Tanzanias Unionskonferens

Som distriktspræst lærte jeg om himlens opfattelse af 
tid. Anledningen var, at jeg ledte en treugers evangelisk 
mødeserie i Tanzania.

Man havde valgt den tørre årstid til at holde møderne 
i Moshi, en by ved foden af Kilimanjaro, som er Afrikas 
højeste bjerg. Men efter den første uge begyndte der at 
falde kraftig regn.

Jeg var bekymret for, at regnen måske ville få folk til 
at blive hjemme, så jeg foreslog, at vi skulle udsætte 
møderne til et senere tidspunkt. Men til min overra-
skelse ønskede den lokale evangelistkomites  
leder, som var lægmand, ikke at udsætte møderne.

”Nej, prædikant, vi skal ikke udsætte dem,” sagde 
han. ”Vi har i lang tid bedt for disse møder, og Gud 
har hørt vores bønner selv om han vidste, at det ville 
regne.”

”Så hvad skal vi gøre?” spurgte jeg. ”Du ser jo, hvor 
kraftigt det regner.”

”Vi må have lidt tro og have tillid til, at vores Gud in-
teresserer sig for tidspunktet for møderne,” sagde han. 
”Lad os bede på denne måde: ‘Vor Herre og Gud, du 
må gerne lade det regne, så meget du ønsker, men lad 
der være opholdsvejr mellem klokken 15.30 og 18.30.’ 
På den måde vil folk have en halv time til at nå frem til 
møderne kl. 16.00 og en halv time til at komme hjem 
igen, når møderne slutter kl. 18.00.

Jeg følte mig ikke overbevist om bønnen, men jeg 
valgte at bede med. Næste morgen øsede det ned. 
Regnen fortsatte ud over eftermiddagen, men præ-
cis kl. 15.30 standsede det. Vores møde begyndte kl. 
16.00, og jeg prædikede til kl. 18.00. Regnen begyndte 
igen kl. 18.30.

I to uger fulgte vejret dette skema. Det styrtede ned 
indtil kl. 15.30, standsede, og begyndte igen kl. 18.30.

En dag var der en deltager, som kom allerede kl. 
15.00 for at få en god plads til mødet. Han ventede i 
nogen tid, men da han så, hvor kraftigt det regnede, 
antog han, at mødet ville blive aflyst og tog hjem igen.

Den næste dag spurgte han, om mødet var blevet 
afholdt. ”Selvfølgelig,” svarede jeg. ”Vi bad ikke Gud om 
at standse regnen kl. 15.00, men kl. 15.30. Det burde 
du have tænkt over.”

”Den fejl gør jeg ikke igen,” svarede manden. Efter 
den oplevelse ventede han til 15.30 med at tage af sted 
hjemmefra og blev ikke våd.

Om sabbatten gik det pludselig op for os, at vi havde 
glemt at bede Gud om at standse regnen under guds- 
tjenesten om formiddagen. Men Gud kendte vores svag-
hed, og der faldt ingen regn mellem klokken 9 og 12.

Den sidste sabbat 
under mødeserien 
døbte jeg 12 perso-
ner i floden. Idet den 
sidste dåbskandidat 
kom op af vandet, be-
gyndte det at regne.

”Du er dobbelt vel-
signet,” sagde jeg til ham. ”Du bliver døbt både i flodens 
vand og af himlens regn.”

Denne erfaring lærte mig, at Gud er omhyggelig med 
tid. Selv om Gud ikke er bundet af tid, som vi er det, 
forventer han, at vi også er gode forvaltere af vores tid. 
Paulus siger: ”Se derfor til, hvordan I lever, ikke som 
uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for  
dagene er onde” (Ef 5,15-16).

Hvis jeg havde talt for længe under disse evange-
liske møder, ville folk have skullet gå hjem i regnvejr. 
Nogle var måske blevet syge eller var holdt op med at 
komme. Det er vigtigt at passe tiden.

Lad os sammen bede Gud om at hjælpe os med at 
være omhyggelige med vores tid: ”Lær os at holde tal 
på vore dage, så vi får visdom i hjertet” (Sl 90,12).

FAKTA OM MISSION
• Under Første Verdenskrig var kirkens ansatte i Tan-

zania ikke dovne, selv om de vestlige missionærer 
ikke længere var der, og de ikke modtog økonomisk 
støtte. Da S.G. Maxwell kom til landet i 1921 fandt 
han dåbskandidater, som var blevet grundigt un-
dervist og forberedt. De havde ventet i seks år på at 
blive døbt. Han fandt også, at ud af de 277 medlem-
mer i 1914 var 246 stadigvæk praktiserende syven-
dedags adventister.

• Den første dåb i Tanzania blev holdt i 1908. Seks 
personer blev døbt. Nogle af disse blev senere  
udsendt som evangelister til Lake Zone, hvor de 
grundlagde Bupandagila Missionen.

• De første personer fra Tanzania, som blev ordineret 
som præster, var Paul Kilonzo og Lisa Manongi. Ordi-
nationen blev holdt i 1932, og begge disse personer 
kom fra det sydlige Pare.

 Godwin



8

MISSIONSBERETNING DEN ØSTAFRIKANSKE DIVISION · TANZANIA

11. februar 2023

LIVSFORANDRENDE KLASSETIMER (1. DEL)

Henry

Henry tilhørte ikke Adventistkirken, men nogle af  
menighedens medlemmer blev ved med at opmuntre 
ham til at læse bogføring på Arusha University, som 
drives af Adventistkirken.

Henry fandt imidlertid ud af, at han ikke havde råd til 
at læse på Arusha. Han var skuffet og spekulerede over 
sin fremtid. En adventistpræst hørte om hans dilemma 
og opmuntrede ham. ”Bliv ved med at tænke på det 
som en mulighed, at du skal læse på Arusha Univer-
sity,” sagde han. Præstens familie opmuntrede ham til 
ikke at give op.

Henry ansøgte om statsstøtte til sin uddannelse – 
og ventede. Og ventede. Der gik adskillige måneder 
med total stilhed. Men en dag kontaktede Arusha Uni-
versity ham med gode nyheder. ”Staten har godkendt 
din ansøgning om fuld støtte til din uddannelse,” sagde 
universitetets præst. ”Du kan komme og registrere dig 
på Arusha og begynde din uddannelse.”

Henry ankom til universitetet med store forhåb-
ninger. Han havde planer om at opnå mange store og 
fantastiske ting efter endt skolegang. Han var 22 år og 
havde fremtiden foran sig.

Henrys første indtryk af Arusha University var godt. 
Skolens område var smukt og lå i nærheden af Arusha 
Nationalpark. Ind imellem så han zebraer og gazeller 
på skolens område. Mount Meru, Afrikas femtehøjeste 
bjerg, knejsede højt mod vest, og på en klar dag kunne 
han se Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, fra vinduerne 
i klasseværelset.

Han opdagede, at Arusha University havde en meget 
international elevflok med unge mennesker fra Kenya, 
Rwanda, Uganda, Botswana, den Demokratiske Repu-
blik Congo og andre lande. Det fascinerede ham at lære 
om de forskellige kulturer i de andre afrikanske lande.

Han kunne især godt lide lærerne. Til hans overra-
skelse opdagede han, at de fleste af lærerne boede på 
skolens område, og at det var let at komme i kontakt 
med dem også uden for klassetimerne. Deres under-
visningsstil mindede ham om, hvordan forældre har 
omsorg for deres børn. Lærerne behandlede ham som 
en søn. Alle klassetimer begyndte med en bøn.

Han fordybede sig i sine studier på universitetet. 
Han brugte også meget tid på at sammenligne adventi-
sternes tro med sin egen families religiøse traditioner. 
Han følte sig tiltrukket af adventisternes tro. Han ude-
blev ikke fra en eneste sabbatsgudstjeneste, et eneste 
onsdag aftens bedemøde eller bedeugerne.

Men han blev samtidig ved med regelmæssigt at gå 
til gudstjeneste om søndagen i den kirke, han tilhørte. 
Han betragtede sig selv som et fromt medlem af sin 
families kirkesamfund. Han var til og med kasserer i en 
klub af elever på Arusha University, som tilhørte hans 
egen kirke.

En af attraktionerne 
ved adventisternes tro 
var de måltider, som 
blev serveret i skolens 
cafeteria. Kokkene 
tilberedte kun vegeta-
risk mad. Inden Henry 
kom til universitetet, 
havde han læst, at den ideelle kost for menneskene 
består af frø, frugt og grøntsager, og intet kød. Hans 
studier på universitetet gav ham mulighed for at prak-
tisere det, han tidligere havde læst.

Efter tre måneder med streng vegetarisk kost så han 
ingen forandringer i sin sundhed. Men en dag blev han 
inviteret til frokost hos nogle venner. De skulle spise 
uden for skolens område, og der blev serveret lamme-
kød. Om aftenen kunne Henry slet ikke koncentrere 
sig. Han havde svært ved at studere, og han følte, at 
hans bønner var svage. Og han havde svært ved at 
sove. Det var det afgørende øjeblik for ham, hvor han 
besluttede sig for, at en vegetarisk kost var det bedste 
for ham.

Henry blev overrasket over, hvordan adventisterne 
fejrer nadver. Han havde aldrig før oplevet, at folk gik 
sammen to og to for at vaske hinandens fødder. Fodt-
vætning kombineret med indtagelsen af brød og drues-
aft gav ham en helt ny forståelse af, hvad tilgivelse og 
ydmyghed betyder.

Sabbatseftermiddagene var helt specielle. Lærere 
og andre elever inviterede ham ofte hjem til frokost. 
Han var overrasket over, at ingen spurgte ham, om 
han var adventist, inden de inviterede ham. Efter 
sabbatsfrokost gik han til eftermiddagsprogrammer i 
universitetets kapel eller gik en tur i den smukke natur. 
Nogle gange sang han sammen med venner indtil sol-
nedgang.

Som månederne gik, fik han stadig større indsigt 
i en ny måde at leve med Kristus, og det forandrede 
hans liv.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gøre det 
muligt at udvide Arusha University med en stærkt  
tiltrængt hal, som kan benyttes til mange forskellige 
formål. Tak for din gave, som vil hjælpe elever som 
Henry til at finde et nyt liv med Kristus.

Beretningen om Henry afsluttes næste sabbat.

Henry 
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LIVSFORANDRENDE KLASSETIMER (2. del)

Sidste sabbat hørte vi, at Henry følte sig tiltrukket af ad-
ventisternes tro, efter at han var blevet optaget på Arusha 
Adventist University i Tanzania. Han syntes godt om guds-
tjenesterne, den vegetariske kost og aktiviteterne sabbat-
seftermiddag. Men han var stadig et trofast medlem i det 
kirkesamfund, hans familie tilhørte.

På sit andet år som studerende på Arusha Univer-
sity mødte Henry en ung kvinde fra Kenya, som hed 
Doreen. Hun var en af universitetets mange interna-
tionale elever. Der var elever fra Rwanda, Uganda, 
Botswana, DR Congo og andre lande i Afrika. Henry var 
selv fra Tanzania, og han var interesseret i at lære mere 
om forskellige afrikanske kulturer. Og han blev specielt 
interesseret i at lære mere om Doreen.

Henry og Doreen blev rigtig gode venner. De fulgtes 
overalt, de hjalp hinanden med studierne, og de bad 
sammen. Nogle gange havde de ivrige debatter om de 
kulturelle forskelle mellem Tanzania og Kenya.

Til at begynde med talte Henry og Doreen ikke om 
religiøse forskelligheder. Doreen var adventist og tro-
ede, at Henry også var det. Hendes formodning var for-
ståelig, for Henry tog aktivt del i de kirkelige aktiviteter 
på skolen. Han var med til at lede andagter, og han 
sang i skolens kor. Da hun fandt ud af, at han ikke var 
adventist, begyndte de at debattere Gud, hver gang de 
havde anledning til det.

På et tidspunkt blev Henry inviteret med til en ån-
delig weekend for universitetsstuderende i Rwanda. 
Weekenden var arrangeret af adventistkirkens Øst-
afrikanske Division, hvis område indbefatter Tanzania, 
Rwanda, Kenya samt otte andre lande.

Det var Henrys første besøg i Rwanda. Han kendte 
kun landet for deres motto: ”Landet med de tusind 
høje og millioner af smil” – nu fik han mulighed for at 
se det med sine egne øjne.

Da han vendte tilbage til Tanzania efter turen, blev 
han bedt om at tale om Rwanda ved et særligt arrange-
ment for menighedsledere. Han blev overrasket over, 
at en ikke-adventist blev bedt om at tale.

Inspireret af turen var Henry parat til at tage med 
til den næste åndelige weekend for universitetsstude-
rende, som blev holdt i Kenya det følgende år. Det var 
hans første besøg i Kenya. Han sang med i universitets-
koret, og deres musik fik stor ros fra de andre stude-
rende. Maden var god, programmet var velorganiseret 
og deres logi var komfortabelt. Oplevelsen fik Henry 
til at sætte endnu større pris på adventisternes tro. 
Weekenden i Kenya var særlig speciel, fordi han denne 
gang deltog sammen med Doreen.

Henry afsluttede sine studier på Arusha University 
med gode karakterer. Han var en af de bedste elever i 
sin årgang.

Henry fortsatte med at gå til gudstjeneste om sab-
batten, efter han havde forladt Arusha. Han holdt også 
kontakten med Doreen ved lige. Fem år senere beslut-
tede han sig for at blive døbt. Efter dåben friede han til 
Doreen, og de blev gift.

I dag har Henry og Doreen tre børn. Henry har en  
civil embedsmandsstilling for Tanzanias regering og 
er kasserer i den lokale adventistmenighed. Han ud-
trykker stor glæde over, at en del af dette kvartals 13. 
sabbatsoffer skal hjælpe med at udvide Arusha Univer-
sitys faciliteter med en meget tiltrængt hal.

”En sådan hal vil være med til at tiltrække flere  
elever,” siger han. ”Jeg håber, at mange studerende 
under deres ophold på universitetet vil tage imod Jesus 
Kristus, som jeg gjorde. Din gave den 13. sabbat vil 
have stor betydning for Arusha University.”

Tak for dine gaver til missionen og en god kollekt den 
13. sabbat.

FAKTA OM TANZANIA
• Kilimanjaro, Afrikas højeste bjerg, ligger i Tanzania. 

Det er 5.895 meter over havet og 4.900 meter fra 
plateauet til toppen. Tre af de største søer i Afrika 
findes også i Tanzania: Victoriasøen i nord, Tanganyi-
kasøen i vest og Nysasøen i sydvest.

• Det tanzaniske mpingotræ er den mest kostbare 
træsort i verden. Mpingo er også kendt som Afrikas 
musiktræ, for det er siden ældgamle tider blevet 
brugt til at bygge traditionelle musikinstrumenter.

• På Tanzanias flag repræsenterer den grønne farve 
naturen, den gule farve landets mineraldepoter,  
den sorte farve landets befolkning, og den blå farve 
landets store søer.

• Serengeti Nationalpark er hjem for over 1,7 millioner 
gnuer.
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PRÆDIKANT ELLER POLITIKER

Jacob

Første gang Jacob følte, at Gud kaldte ham til at blive 
prædikant, var han en 7-årig dreng i Tanzania. Som 
teenager overvejede han enten at blive prædikant eller 
politiker. Og det syntes, som om det var en lettere vej 
at blive politiker end prædikant. Jacob valgte at sætte 
Gud på prøve.

Jakob følte et pres til at gå ind i politik. Adskillige poli-
tikere opmuntrede ham til at slutte sig til dem i deres 
arbejde. De havde stærke argumenter og sagde, at Ja-
cob havde de væsentlige egenskaber, der skulle til, for 
at blive en god politiker. Samtidig lokkede de med, at 
arbejdet var let og lønnen høj.

Deres tilbud passede ikke sammen med barndoms-
drømmen om at blive prædikant. Det gjorde situatio-
nen vanskeligere, at han ikke syntes at være i stand til 
at finde penge til at læse teologi på Arusha University, 
det eneste adventistuniversitet, som uddanner præ-
ster i Tanzania. Han havde brug for en stor sum penge 
til at dække udgifterne til skolepenge, kost og logi. Ja-
cob havde ikke håb om at blive godkendt til at modtage 
offentlig støtte eller stipendier.

Derfor besluttede Jacob sig for at sætte Gud på prøve 
og bad: ”Kære Gud, jeg vil vente på et kald til enten 
at blive politiker eller til at arbejde for dig. Jeg vil tage 
imod det kald, der kommer først.”

Kaldet til at arbejde som politiker syntes mere sand-
synligt end et kald til at blive præst. Ikke længe efter 
bønnen blev Jacob ringet op af en distriktsprædikant, 
som inviterede ham til at prædike i en af hans menig-
heder den følgende sabbat. Jacob tog imod invitatio-
nen. Efter prædikenen blev han rørt over, at menig-
hedsmedlemmerne og præsten priste Gud for hans 
tale.

Jacob begyndte at prædike regelmæssigt i forskellige 
kirker. Så blev han inviteret til at arbejde som vice- 
kapellan ved en børneskole. Efter nogen tid følte Jacob 
sig tilskyndet til at forlade dette arbejde og oprette et 
medie- og IT-selskab. Han bad Gud om, at hans firma 
måtte give overskud nok til, at fik mulighed for at læse 
på universitetet. Han bad om så mange penge, at han 
ikke behøvede at få økonomisk støtte fra andre.

”Gud, jeg ser, at du kal-
der mig til tjeneste for 
dig,” bad han. ”Giv mig 
vished om, at jeg kan 
betale skolepenge og 
kost og logi på univer-
sitetet.”

Snart begyndte hans medie- og IT-selskab at give så 
stort overskud, at det dækkede de månedlige udgifter 
på universitetet. Nogle af hans venner fra udlandet 
tilbød helt uventet også at give ham økonomisk støtte. 
Jakob tænkte, at tiden var kommet til at begynde på 
universitetet.

Men så fik han et kald til at arbejde som hjælpepræst 
i en kirke i nærheden af Arusha University. Det var et 
usædvanligt kald, for i Tanzania bliver den slags stillin-
ger normalt kun tilbudt nogen med universitetsuddan-
nelse.

Jacob tog imod kaldet og begyndte samtidigt på univer-
sitetet. I dag er han ved at afslutte sine studier. Hans 
forkyndelse har allerede haft stor indflydelse på unge 
mennesker. En serie taler, han holdt om praktisk tro, 
blev vel modtaget, og han er ved at bearbejde dem til 
at blive udgivet i bogform. Når han ser tilbage, er han 
ikke i tvivl om, at Gud kaldte ham til et arbejde i evan-
geliets tjeneste, allerede da han var 7 år.

”De mange mirakler, som er sket i mit liv, viser, at Gud 
kaldte mig, da jeg var helt ung.” siger han. ”Det viser, at 
Gud kalder mennesker, lige fra de er børn, også i dag, 
ligesom han gjorde i gamle dage.”

FAKTA OM TANZANIA
• Kristendommen er den største religion i Tanzania. 

Ca. 60 % af befolkning regner sig som kristne. En 
nylig undersøgelse viser, at 27,7 % er protestanter, 
25,6 % er katolikker. Undersøgelser viser, at 36 % er 
muslimer, 2 % praktiserer traditionelle religioner, og 
1 % er ikke tilknyttet nogen religion.

Jacob
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UNDGÅ STRID

Claude

Allerede da Claude var 12 år, var han ofte beruset. 
Han prøvede at flygte fra de stridigheder, som havde 
mærket hans unge liv i Rwanda. Fra han var meget lille 
hørte han ofte forældrene skændes. Mor skændtes 
også med sin svigermor, og efter sådanne skænderier 
forlod hun ofte hjemmet i flere dage for at være sam-
men med sin egen mor. Mor bønfaldt far om at flytte 
familien væk fra hans slægtninge til en anden by, men 
han nægtede at forlade sin slægt.

Til Claudes forskrækkelse blev hans far pludselig al-
vorligt syg. Han fik medicin, men fik det værre. Han 
henvendte sig på en klinik, men lægen der var ikke 
i stand til at hjælpe ham og sendte ham til et større 
hospital. Der fik han diagnosen malaria. Far tilbragte 
mange dage på hospitalet, og Claude hørte folk sige, at 
han kom til at dø. Men i stedet for at dø begyndte far at 
opføre sig mærkeligt på hospitalet. Lægen sendte ham 
til et psykiatrisk hospital. Efter mange behandlinger 
fik far det bedre og kunne komme hjem igen. Men be-
handlingerne havde gjort ham døv. 

I stedet for at fejre fars helbredelse begyndte mistænk-
somme slægtninge og naboer at så tvivl om, hvorvidt 
han i det hele taget havde haft malaria. De hviskede 
om, at mor havde forsøgt at forgifte ham. Mor kunne 
ikke holde disse rygter ud og fik til sidst en skilsmisse. 
Hun efterlod Claude hos sin far. Far arrangerede, at 
Claude kom til at bo hos sin bedstemor. Men da faren 
var blevet gift igen, sendte han bud efter Claude, og 
bad ham flytte hjem.

Claude var mærket af sin vanskelige barndom. Han 
følte sig alene i verden og begyndte at drikke øl, indtil 
han næsten altid var beruset. Som 12-årig var han  
desperat ulykkelig.

En dag lagde han mærke til en nabodreng, som gik 
med en bog, der hed Den store strid. Bogens forside 
havde et billede af engle i hvide klæder. Claude vidste, 
at ordet strid betød at være uenig eller skændes med 
nogen. Han havde oplevet mange uenigheder og skæn-
derier. Hvis bogen handler om et stort skænderi, tænkte 
han, hvorfor er der så engle i hvidt tøj på bogens omslag? 
Hans nysgerrighed var vakt.

”Må jeg låne din bog?” spurgte han drengen.

Drengen så, at Claude var beruset. Han sagde lige ud: 
”Hvis du omvender dig, kan du få det som englene på 

bogen. Hvis du om-
vender dig, kan du 
være sammen med 
Jesus, når han kom-
mer tilbage i al sin 
herlighed.”

Drengens ord ramte 
Claude som et lyn. Han blev ædru øjeblikkeligt. Han 
følte skyld over sine dårlige handlinger. Han huskede, 
at nabodrengen gik i kirke hver sabbat. ”Må jeg komme 
med dig i kirke næste sabbat?” spurgte han.

Drengen smilede. ”Ja, du må meget gerne komme 
med,” svarede han.

Om sabbatten blev Claude budt velkommen i kirken af 
både børn og voksne. Han følte sig elsket og lykkelig. 
Han vendte tilbage til kirken den næste sabbat og den 
næste igen. Han begyndte at læse i Bibelen. Han læste 
andre religiøse bøger, som han lånte af børnene i kir-
ken. I en af bøgerne læste han om en dreng, som øn-
skede at være et vidne for andre. I fortællingen spurgte 
drengen sin far: ”Hvordan kan jeg give Guds ord til an-
dre børn?” Hans far svarede: ”Skriv dine yndlingsvers 
fra Bibelen på små sedler og giv dem til andre børn.”

Claude elskede den ide. Han begyndte med det samme 
at skrive små sedler med bibelvers og delte dem ud til 
andre børn. Inden længe begyndte nogle af børnene 
at komme i kirke sammen med Claude. Fire af dem har 
givet deres hjerte til Jesus og er blevet døbt.

I dag er Claude 15 år og går i gymnasiet. Han deler sta-
dig bibelvers ud til andre. ”Jeg elsker Jesus,” siger han. 
”På grund af korset ved jeg, at Jesus har tilgivet mig, og 
jeg takker ham. Jeg vil blive ved med at dele Guds ord 
med andre, mens jeg forbereder mig på, at Jesus kom-
mer igen.”

FAKTA OM MISSION
• David Elie Delhove (1882-1949), en ung pionerarbej-

der fra Belgien, begyndte adventisternes arbejde i 
Rwanda kort tid efter Første Verdenskrig. Han fik en 
grund på 50 hektar 24 km nord for byen Nyanza på 
en lille højderyg, som kaldes Hovedskalshøjen. Det 
var et område, som de indfødte engang troede, var 
blevet forbandet af den rwandiske konge. Der blev 
grunden lagt for Gitwe Missionsstation.

Claude
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BYGNINGSARBEJDE FRELSER LIV

Eustace A. Penniecook

Det var en drøm, der gik i opfyldelse. I mange år var et 
ønske vokset om at oprette en medicinsk uddannelse 
i Rwanda, hvor unge mennesker kunne læse til læge 
og sygeplejerske. De studerende skulle ikke kun blive 
i stand til at behandle de syge, men også lede dem til 
den store læge, Jesus Kristus.

Takket være støtte fra et 13. sabbatsoffer var bygning-
erne nu ved at blive opført på området, hvor Adventist 
University of Central Africa ligger, i udkanten af Rwan-
das hovedstad Kigali.

Hver dag havde over 300 arbejdere travlt med at rejse 
vægge og lægge tag og gulve. Men inden lyden af ham-
mer og sav lød om morgenen, steg lovsange op fra den 
store byggeplads. 

Hvad var det, der skete?

En del af de teologistuderende på universitetet var så 
begejstrede for tanken om det nye fakultet, at de ikke 
kunne at vente på, at skolen skulle begynde at ud-
danne missionslæger. De ønskede, at skolen skulle be-
gynde at vinde mennesker for Gud, inden den åbnede. 
Derfor de inviterede bygningsarbejderne til at synge 
salmer, læse i Bibelen og bede sammen med dem hver 
morgen.

I starten var det kun en lille håndfuld arbejdere, som 
deltog i morgenandagten. Men som dagene og ugerne 
gik, steg antallet af tilbedende anlægsarbejdere. Deres 
ledere, de entreprenører, som havde ansat dem, be-
mærkede deres interesse i morgenandagterne og gav 
dem tid til at synge og lære mere om Bibelen.

Månederne gik, og de teologistuderende begyndte 
at lede efter anlægsarbejdere, som var interesseret i 
at lære mere om Jesus. ”Tænk på,” sagde de, ”at dette 
medicinske fakultet bliver bygget for at uddanne frem-
tidige sundhedsarbejdere, for at de kan bringe menne-
sker til Kristus.”

Bygningsarbejderne blev forbavsede over formålet 
med skolen. Deres hjerter blev tiltrukket af Jesus, mens 
de var i gang med at bygge skolen. De begyndte at 
møde tidligere om morgenen for at høre Guds ord. De 
gik ikke kun på arbejde for at tjene penge, men også 
for at høre evangeliet.

”Evangeliets gode nyheder er, at Jesus kom for at dø 
for jer,” sagde de teologistuderende. ”Det medicinske 
fakultet skal bringe dette budskab ud til flere.”

Endelig stod det medi-
cinske fakultet færdig. 
Det blev indviet af 
Rwandas præsident 
og af Generalkonfe-
rensens formand.  
27 bygningsarbejdere 
gav deres liv til Jesus 
ved indvielsen. Atten kvinder og ni mænd, som havde 
deltaget i morgenandagterne, besluttede sig for at leve 
med Gud.

”Tænk engang,” sagde Emile, den elevpræst, som ledte 
morgenandagterne, ”allerede nu bliver menneskers liv 
forvandlet, og de studerende er ikke kommet til skolen 
endnu for at læse medicin.”

Det medicinske fakultet ved Adventist University of 
Central Africa har plads til 35 elever, efter første fase er 
færdig. Nu kommer der lærere fra hele verden til sko-
lens område lige uden for Kigali i Rwanda for at under-
vise de unge mennesker til et liv i tjeneste. Tak for jeres 
13. sabbatsoffer i dette kvartal, som vil hjælpe med at 
bygge boliger til de nye lærere.

FAKTA OM MISSION
• Den første dåb i Rwanda fandt sted i 1924, hvor to 

mænd blev døbt. I 1925 blev den første kvinde døbt.

• I 1961 blev pastor E. Semugeshi den første nationale 
rwandiske missionsleder, indtil han blev tvunget 
til at flygte til Tanzania i 1963 sammen med mange 
andre tutsier efter politisk uro i landet. I 1977 vendte 
han tilbage fra eksil og var leder indtil 1980.

• Adventistkirken i Rwanda står over for mange udfor-
dringer på uddannelsesområdet, da der er et stadigt 
voksende behov for kvalificerede lærere og sund-
hedspersonale, som kan udvikle og opretholde nye 
sundhedsprogrammer som fx familieplanlægning og 
afvænningsprogrammer for narkotika- og alkohol-
misbrug.

• Rwanda har 1.844 menigheder og 694 menigheds-
grupper. Der er 863.972 medlemmer i en befolkning 
på 12.250.000. Det svarer til et medlem pr 14 ind-
byggere.

 Eustace
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EN SKOLE BYGGET PÅ BØN

Cesiah Y. Pimentel de Penniecook

Dette er fortællingen om, hvordan en drøm gik i  
opfyldelse ved hjælp af jeres 13. sabbatsoffer, som  
i 2016 bl.a. gik til at bygge et medicinsk fakultet ved  
Adventist University of Central Africa, som ligger i  
udkanten af Kigali, Rwandas hovedstad. 

I mange år havde menighedsmedlemmer i hele den 
Østafrikanske Division drømt om at kunne tilbyde  
en medicinsk uddannelse. Der var stort behov for 
sundhedsarbejdere området.

Divisionsformanden nedsatte en gruppe, som skulle 
undersøge mulighederne for at åbne et medicinsk  
fakultet. Da Generalkonferensens formand besøgte 
landet, mødtes han med Rwandas præsident og blev 
inviteret til at åbne skolen. Men projektet mødte 
mange vanskeligheder, og nogle var i tvivl, om det i det 
hele taget kunne gennemføres. På listen over vanske-
ligheder var bl.a. behovet for penge og en egnet kandi-
dat til at lede fakultetet.

Gud sørgede for midler fra menighedsmedlemmer i 
hele divisionen og fra medlemmer i hele verden via  
13. sabbatsofferet i 2016. Dr. Eustace A. Penniecook  
fra Costa Rica, som underviste på Montemorelos Uni-
versitetet i Mexico, blev bedt om at lede projektet som 
den første dekan, og han flyttede sammen med sin 
familie til Rwanda.

Men det var kun begyndelsen. Der var mange andre 
udfordringer. Forskellige krav skulle opfyldes, pensum 
skulle udarbejdes, bygningsarbejdet skulle koordine-
res. Der skulle findes møbler, udstyr, lærere og andet 
personale.

Bøn blev en vigtig del af projektet. Menighedsmed-
lemmer i hele divisionen bad. Menighedsmedlemmer 
rundt omkring i hele verden bad. Der blev oprettet en 
online bedegruppe for medlemmer i Costa Rica og  
Mexico, hvor Dr. Penniecook og hans familie kom fra.

”Hvad skal vi specifikt bede om?” spurgte lederen af 
online bedegruppen hver dag, når menighedsmed-
lemmer mødtes kl. 3 om morgenen Rwanda-tid for at 
bede. 

Det var ikke kun adventister, der bad. En dag besøgte 
et andet kristent ægtepar byggepladsen. ”Vi venter på, 
at denne skole skal åbne, så vi kan sende vores datter 
hertil,” sagde faren. ”Vi ved, at I står over for mange 
udfordringer. Men vi har en bedegruppe for skolen her, 

og vi ved, at Gud vil 
lade denne institution 
påvirke unge menne-
skers sind.”

Endelig blev bygge-
planerne godkendt, 
og det medicinske 
fakultet stod færdigt og blev indviet den 2. september 
2019. Det eneste, der manglede, var en sidste statslig 
inspektion af faciliteterne.

Men så kom COVID-19 pandemien. Uundværligt udstyr 
blev forsinket pga. lukkede grænser. Da alt håb syntes 
af være forsvundet, greb Gud ind, og der blev givet en 
særlig tilladelse til, at udstyret kunne sendes til skolen.

Efter to totale nedlukninger i Rwanda var statens un-
dersøgelsesgruppe endelig i stand til at besøge om-
rådet og godkende skolen. Skolen gjorde sig klar til at 
modtage den første gruppe elever i januar 2021.

I hver eneste union i Den Østafrikanske Division ud-
valgte man unge mennesker som potentielle medicinske 
missionærer. Eleverne skulle have den nødvendige aka-
demiske baggrund og engelskkundskab for at opfylde 
kaldet til at tjene som ledere i medicinsk missions- 
arbejde.

Endnu en COVID-19 nedlukning forsinkede undervis-
ningsstarten. Internationale elever blev bedt om at 
blive hjemme, indtil nedlukningen blev hævet. Men 
fire elever var allerede på vej til Rwanda og kunne ikke 
nå at aflyse deres rejse. De tilbragte nedlukningen i 
Rwanda, langt væk fra deres hjem i Sydsudan, Etiopien, 
Cameroun og Liberia.

Ugerne gik langsomt. Endelig kunne skolen åbne den 8. 
marts 2021 og i dag er skolen i fuld gang. Der er stadig 
udfordringer, men skolens ledere er ikke i tvivl om, at 
Gud leder det hele.

Tak for jeres 13. sabbatsoffer, som har været med til at 
oprette Adventist School of Medicine of East Africa.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at 
bygge personaleboliger ved skolen. Tak for jeres bøn-
ner, og fordi I vil give en god gave den 13. sabbat.

 Cesiah Yareth
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GÆLDFRI

Lydie

Lydie voksede op i en fattig familie i Rwanda. Hendes 
største ønske var at få en uddannelse, så hun kunne få 
et godt arbejde og sørge for sine forældre. 

Lydie fik gode karakterer i gymnasiet og blev opta-
get på Rwandas Universitet, som er den største højere 
uddannelsesinstitution i landet. Men hun fik ikke et af 
de få statslige stipendier, og hun havde ikke råd til at 
betale alle skolepengene selv. Hendes forældre kunne 
ikke støtte hende økonomisk, men de hjalp hende 
med at komme ind på Adventisternes Universitet i Øst-
afrika, hvor skolepengene ikke var ligeså høje.

Lydie var begejstret! I mange år havde hun ønsket 
at blive sygeplejerske og hjælpe syge mennesker. Nu 
fik hun mulighed for at få den uddannelse, hun havde 
brug for, for at drømmen kunne gå i opfyldelse.

Lydie begyndte i en klasse med 25 elever ved skole-
årets start. I modsætning til Rwandas Universitet, hvor 
hun ville være forsvundet i en stor flok elever på et 
kæmpeområde, havde Adventisternes Universitet kun 
70 elever på et lille campus. Hun oplevede, at alle var 
meget venlige og boede sammen som en familie.

Lærerne var venlige, og ud over at undervise til-
bragte de tid sammen med eleverne ved morgenan-
dagter, ugentlige bedemøder og gudstjenester om 
sabbatten.

Lydies familie var ikke adventister, men hun kendte 
lidt til sabbatten. Som lille havde hun adskillige venner, 
som var adventister og havde hørt om sabbatten fra 
dem. Nu holdt hun selv sabbat. Det var et krav, at hun 
som elev skulle møde op til gudstjeneste hver sabbat, 
men det var hun ikke ked af. Hun elskede sabbatten. 
Hun ønskede at lære mere, så hun meldte sig til at del-
tage i bibelstudier.

Jo mere hun studerede, des mere blev hun overbe-
vist om, at den syvende dag var Guds hellige dag. Men 
hun udsatte beslutningen om at blive døbt. ”Hvis jeg 
består alle mine eksaminer efter det første år, vil jeg 
blive døbt,” sagde hun til sig selv. Hun bestod alle sine 
eksaminer, men udsatte igen beslutningen om at blive 
døbt.

I løbet af det andet år fik hun at problemer med at 
betale skolepengene. Hendes situation blev så kritisk, 
at det så ud til, at hun ikke kunne få lov til at afslutte 
skoleåret. Så hun indgik en aftale med Gud. ”Hvis Gud 
lader mig fuldføre mit andet år, vil jeg døbes,” sagde 
hun. 

Hun kom igennem skoleåret. Gud havde velsignet 
hende, og det mindste, hun kunne gøre, var at give sit 
hjerte til ham. Lydie blev døbt, men de økonomiske 
problemer fortsatte. Hendes forældre havde ikke råd 
til at hjælpe, så Lydie kæmpede med at tjene penge ved 

siden af studierne. 
Det var vanskelig for 
hende at få det hele 
til at hænge sammen, 
og der var flere afslut-
tende eksaminer, som 
hun ikke gik op til.

Der var dog lys-
punkter i de mørke dage, og det var hendes troende 
klassekammerater. De bad med hende og opmuntrede 
hende til ikke at give op. Hun afsluttede sit tredje år, 
men ved begyndelsen af det, der skulle have været 
hendes fjerde og afsluttende år, blev hun nødt til at 
droppe sine studier. Hun skyldte universitetet mere 
end 1 million rwandiske franc (ca. kr. 11.000), og med 
så stor en gæld fik hun ikke lov til at fortsætte.

Lydie begyndte at arbejde fuld tid for at betale af på 
gælden. Hun fik et job på skolen, hvor hun var med til 
at bygge et nyt medicinsk fakultet på universitetet. Det 
gjorde ondt at se sine venner gå til timer og nyde andre 
af skolens aktiviteter på campus, mens hun måtte ar-
bejde. Hun ønskede, at hun aldrig var kommet og læng-
tes hjem til sin landsby.

En dag delte hun grædende sin historie med en af 
lærerne på skolen. ”Herren ved, hvad du går igennem,” 
sagde læreren venligt. ”Han vil ikke svigte dig, når du 
er i nød.” Han opmuntrede hende til at bede intenst til 
Gud i en uge.

Lydie bad hver dag. Ved ugens slutning syntes der 
ikke at være noget svar. Læreren opmuntrede hende til 
ikke at give op. ”Bliv ved med at bede og vente på Guds 
svar,” sagde han. Lydie tryglede Gud hver dag. Ved 
slutningen af den anden uge fik hun en uventet tele-
fonopringning. En ven af hendes familie ringede for at 
tilbyde hende nøjagtigt det beløb, hun havde brug for 
til at betale sin gæld.

Lydie var overlykkelig! Hendes bønner var blevet 
besvaret. Hun betalte al sin gæld, og ved at studere 
flittigt var hun i stand til at indhente sine klassekam-
merater.

Lydie afsluttede sin BA i sygepleje fra Adventisternes 
Universitet i Østafrika i november 2021. ”Gud besva-
rede min bøn, men han plantede også et frø af udhol-
denhed og tålmodighed i mig og et ønske om at tjene 
ham, uanset hvor han sender mig,” siger hun.

Tak for dit 13. sabbatsoffer i 2016, som hjalp med at 
oprette det medicinske fakultet på Adventisternes 
Universitet i Østafrika. Fakultetet åbnede i 2021. En del 
af 13. sabbatsofferet i dag vil blive brugt til at bygge 
boliger til de nye lærere ved fakultetet. Tak for en god 
gave, som vil hjælpe dette og fem andre projekter i Den 
Østafrikanske Division.

Lydie





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


