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DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION

I dette kvartal fokuserer vi på Adventistkirkens arbejde 
i Den Intereuropæiske Division (EUD). Denne division 
består af 20 lande og områder: Andorra, Belgien,  
Bulgarien, Frankrig, Gibraltar, Italien, Lichtenstein,  
Luxemborg, Malta, Monaco, Portugal, Rumænien,  
San Marino, Slovakiet, Spanien, Schweiz, Tjekkiet,  
Vatikanstaten og Østrig.

Der bor 337.892.000 mennesker i denne del af Europa, 
deriblandt 178.378 syvendedags adventister. Det sva-
rer til en adventist per 18.943 indbyggere. Det er stort 
set det samme som for tre år siden, da denne division 
sidst fik del i 13. sabbatsofferet. Den store udfordring 
for vores kirke i dette område er at nå mennesker i  
meget sekulære lande med de gode nyheder om, at 
Jesus snart kommer igen.

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

MISSIONSPROJEKTER FOR 2. KVARTAL 2023
• En grundskole i Setubal, Portugal
• Hope Live Center, Lyon, Frankrig
• Lejrsted og oplæringscenter i Gland, Schweiz
• Grundskole, Moisei, Rumænien
• Fritidscenter for børn, Galati, Rumænien
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Unioner Kirker Grupper Medlemmer Befolkning
Bulgarien 115 104 7.032 6.888.000
Frankrig/Belgien 174 46 19.475 77.464.000
Italien 107 20 9.334 59.596.000
Nordtyskland 321 21 18.721 47.529.000
Portugal 94 21 10.274 10.299.000
Rumænien 1.075 245 62.071 19.182.000
Schweitz 57 4 4.728 8.733.000
Spanien 109 50 17.383 47.506.000
Sydtyskland 220 22 15.517 35.614.000
Tjekkiet/Slovakiet 190 33 9.517 16.137.000
Østrig 57 10 4.326 8.944.000
Total 2.519 576 178.378 337.892.000
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1. april 2023

HVOR ER ALLE DE RARE MENNESKER?

Mahai voksede op med forældre, der lærte ham at 
være et ordentligt menneske. Hans forældre var høf-
lige og venlige. De var også hårdt arbejdende. De be-
gyndte uden nogen penge, men ved at slide i det blev 
de ejere af en stor vingård i Rumænien. Selv om de 
producerede og solgte vin, drak de ikke selv alkohol.

Mahai fulgte sine forældres eksempel. Han viste stor 
respekt for andre mennesker og talte pænt. Han drak 
heller ikke. Han holdt af at være sammen med menne-
sker, som var høflige og ædru. Men den slags menne-
sker, var svære at finde.

Mahai arbejdede i en kulmine som ingeniør. Arbej-
derne der var rå og uhøflige og bandede meget. Og 
drak. Han holdt af at gå i kirke hver søndag, og var på 
udkig efter venlige mennesker i kirken. Men han var 
skuffet over at møde kristne, som var uhøflige, og som 
bandede og drak.

Mahai henvendte sig til præsten og fortalte om sin 
skuffelse. ”Jeg vil så gerne møde venlige mennesker, 
men jeg finder ingen i kirken,” sagde han. Præsten op-
muntrede ham til at blive ved med at komme. Men ef-
ter nogen tid besluttede Mahai, at der ikke var grund til 
at komme i kirke, når medlemmerne havde en livsstil, 
som var så skuffende.

På sin arbejdsplads holdt Mahai fast ved de principper, 
han var opdraget med. Han blev betragtet som en 
god leder, og han blev formand i firmaet med ansvar 
for flere tusind ansatte. Som formand håbede han 
at kunne møde nogen blandt de ansatte, hvis livsstil 
kunne gøre indtryk på ham. Men han fandt ingen.  
Ingen gjorde indtryk på ham, ingen stod mål med hans 
forventninger.

Efter en succesrig karriere gik han på pension og slog 
sig ned i Craiova, en by ca. 230 km vest for Rumæniens 
hovedstad Bukarest. Han håbede at kunne nyde sin 
pensionisttilværelse der. Men to uger efter, at han var 
gået på pension, blev han ramt af et massivt slagtil-
fælde og blev indlagt på hospitalet.

Da han var blevet rask nok, vendte han hjem for at at 
genopbygge sin tilværelse. Hver morgen motionerede 
han udenfor sit hjem for at genoptræne sine engang så 
stærke arme og ben. Det var en meget anstrengende 
proces. Han havde også store følelsesmæssige udfor-
dringer. En af bivirkningerne fra slagtilfældet var, at 
han meget let kom til at græde.

En af naboerne, Gabriel, lagde mærke til, at Mahai træ-
nede hver dag og begyndte i stilhed at bede for ham. 

Selv om de to mænd 
aldrig havde talt med 
hinanden, løftede 
Gabriel hver dag Ma-
hai op til Gud i bøn. 
Han bad om fysisk og 
åndelig styrke til den 
ældre mand.

Efter tre uger gik Gabriel hen til Mahais hus og intro-
ducerede sig. Han inviterede Mahai til at være med i en 
lille bibelstudiegruppe.

Mahai syntes godt om lederne i den lille gruppe. De 
var høflige og respektfulde; de bandede ikke, og de 
drak ikke. De var netop sådanne mennesker, som han 
havde ledt efter hele livet. Han elskede bibelstudierne, 
og gennem dem opdagede han Guds kærlighed. I dag 
kommer Mahai i Adventistkirken i Craiova hver sabbat.

”Jeg er imponeret over at have fundet så mange af den 
slags mennesker, som jeg har ledt efter – venlige, høf-
lige mennesker,” siger han. ”De drikker ikke. De bander 
ikke. Og derfor kommer jeg nu i Adventistkirken.” Han 
ser frem til at blive døbt og vise, at han har givet sit 
hjerte til Jesus, så snart han fysisk er i stand til det.

Hans nabo, Gabriel, er blevet en nær ven. De to mænd 
tilbringer meget tid sammen.

Mahai er ked af, at han ikke er i stand til at tilbringe sin 
alderdom på den måde, han havde håbet. Hans hel-
bred er den største udfordring. Men han klager ikke, 
for nu kender han Gud. ”Jeg takker Gud for min situa-
tion, selv om jeg har det på denne måde,” siger han.

Uddannelse, bibelstudier inkluderet, er en vigtig del 
af den måde, adventister i Rumænien deler de gode 
nyheder om Jesu genkomst på. En del af dette kvartals 
13. sabbatsoffer vil være med til at udvide adventist- 
uddannelsen i landet ved at oprette en skole og et 
fritidscenter i Rumænien. Tak fordi du støtter denne 
mission.

FAKTA OM RUMÆNIEN
• I 1904 blev J.F. Hinter sendt fra Rusland til Bukarest. 

Han oprettede den første menighedsgruppe med 16 
medlemmer. Men på grund af stærk modstand fra 
den officielle rumænske, ortodokse kirke blev pa-
stor Hinter senere udvist. Hans plads blev overtaget 
af rumænske pastorer, som ikke kunne udvises af 
landet. De fik stor indflydelse på den videre udvik-
ling og adventismens udbredelse i Rumænien.

 Mahai
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8. april 2023

EN GUD, DER ELSKER SKØNHED

Som lille pige var Violeta bange for Gud. Kristendom-
men var dengang forbudt i det kommunistiske Rumæ-
nien, og bortset fra hendes bedstemor talte ingen med 
Violeta om Gud. Og bedstemor havde ikke noget godt 
at sige om Gud. ”Hvis du begår fejl, vil Gud straffe dig,” 
sagde hun.

Violeta lærte, at Gud er almægtig, han ved alt og straf-
fer hver eneste fejl, som mennesker begår. Men bed-
stemors billede kolliderede med naturens skønhed, 
som Violeta så omkring sig i sin opvækst. Om foråret 
så hun træernes knopper springe ud og blive til blade 
og senere til dejlig frugt. Hun så, hvordan bladene faldt 
af træerne om efteråret, og grenene stod nøgne hele 
vinteren, indtil de det blev forår igen. Hun tænkte, at 
der måtte være én, der passede på træerne.

Fuglenes sang imponerede hende også. Hun tænkte, 
at der måtte være én, som havde lært hver enkelt fugl 
at synge en bestemt melodi. Hun lagde mærke til for-
skellen mellem mennesker og dyr; at mennesker kunne 
ræsonnere, men det kunne dyrene ikke. Denne evne til 
at tænke måtte være kommet fra én, som havde skabt 
menneskene til at være anderledes end dyrene. Hun 
kom frem til, at det måtte være en god Gud. Men hun 
spekulerede på, om det var muligt, at den Gud, som 
havde skabt naturen, var anderledes end den Gud, hun 
kendte fra sin bedstemor.

Som voksen gik Violeta i kirke, fordi hun troede, at Gud 
ville straffe hende, hvis hun ikke gjorde det. Hun brød 
sig ikke om at være i kirke. Hun tændte stearinlys og 
kyssede krucifikser. Hun tilbad i frygt, og hun fandt ud 
af, at mange af de andre også tilbad på grund af frygt. 
Hun fandt ingen glæde i ritualerne, men fortsatte alli-
gevel. Hun blev ved med at høre bedstemors advarsel: 
”Hvis du begår fejl, vil Gud straffe dig.”

Da Violeta var først i 30erne, var hun ude for en trafik-
ulykke. For første gang nogensinde havde hun den dag 
ikke fæstet sikkerhedsselen. Mens bilen rullede rundt, 
tænkte hun, at hun ville dø. ”Gud, hjælp mig!” råbte 
hun.

Bilen var totalskadet, men hun kravlede uskadt ud. 
Hun var i chok, og alle, som havde set ulykken, var 
chokerede. Bilens tag var kollapset ned på førersædet, 
hvor hun havde siddet, men det kraftige sammenstød 
havde slynget hende over på passagersædet. Hvis 
hun havde haft sikkerhedsselen på, ville hun ikke have 
overlevet.

Mens hun stod og 
betragtede bilvraget, 
kom en kvinde hen 
til hende. ”Gud elsker 
dig meget højt,” sagde 
kvinden. ”Tøv ikke. 
Søg ham og find ham.”

Violeta lyttede skeptisk. Det var som om, kvinden talte 
om en anden Gud end den vrede Gud, som hun kendte 
til.

Hun begyndte i sin søgen efter Gud at besøge forskel-
lige kirker. Hun anskaffede sig en bibel. Hun ønskede at 
lære Jesus at kende.

En sommer, mens hun var på ferie ved Sortehavet, 
lagde hun mærke til en kvinde, som solgte bøger fra et 
bord på stranden. Hun så et sæt med fem bøger om 
Jesus og bad om at købe dem. ”Har du nogensinde læst 
noget af Ellen White?” spurgte kvinden. 

Det havde Violeta ikke. Kvinden lod til at være impone-
ret over, at Violeta ønskede at købe alle de fem bøger 
i Den Store Strid-serien uden at vide noget om Ellen 
White. ”Må jeg kontakte dig senere?” spurgte hun?

Da Violeta var kommet hjem, begyndte hun at læse  
Jesu liv. Hun ønskede at lære mere om Jesus. Kort tid  
senere ringede Yulia, som havde solgt bøgerne til  
Violeta, og inviterede hende til gudstjeneste i Adven-
tistkirken. Violeta blev betaget over Yulia og kirken. De 
tilbad en skønhedens og kærlighedens Gud, en Gud, 
der stemte overens med det billede, hun havde af den 
Gud, som havde skabt naturen og menneskene.

Violeta gav sit hjerte til skønhedens og kærlighedens 
Gud, Bibelens Gud, og tilsluttede sig Adventistkirken.

I dag giver Violeta bibelstudier og underviser andre 
om den skønhedens og kærlighedens Gud, som hun 
har fundet i Bibelen. ”Gud er Skaberen, den almægtige, 
og han elsker os,” siger hun. ”Han er den Gud, som jeg 
håbede at finde, da jeg var barn. Jeg er fuldt overbevist 
om, at Gud er kærlighed.”

Violeta



5

MISSIONSBERETNING  DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION · SPANIEN

15. april 2023

ARRESTERET I LUFTHAVNEN

To dage før Carmen skulle flyve udenlands, knælede 
hun ved sin seng og bad om Guds beskyttelse. Den 
unge kvinde var først i tyverne og havde ikke bedt i 
mange år. Hun vidste ikke, hvorfor hun følte en indsky-
delse til at bede, men hun var desperat og udøste sit 
hjerte i bøn.

”Gud, vil du beskytte mig og passe på mig,” bad Car-
men. ”Led mig, for jeg gør dette i desperation. Vil du 
ikke nok gøre det sådan, at politiet ikke fanger mig.”

Om natten drømte hun, at politiet arresterede hende 
og lagde hende i håndjern. Da hun vågnede, afviste 
hun drømmen som uvæsentlig. Dagen efter steg hun 
ombord på flyet for at komme fra Brasilien til Spanien.

Carmen var nervøs og rystede under hele den 12 timer 
lange flyvetur. Hun tænkte på turen en måned tidli-
gere, som ikke var gået godt. Hun huskede, hvordan 
hendes mor mange gange havde sagt til hende: ”Vend 
tilbage til Gud nu, mens der er tid.” Hun bad uafbrudt 
under hele flyveturen. ”Gud, giv mig fred,” bad hun. 
”Beskyt mig. Giv mig ro i sindet. Gud, lad din vilje ske i 
mit liv.”

Da de landede i Spaniens hovedstad Madrid, viste 
Carmen sit pas i paskontrollen og kom igennem uden 
problemer. Men da hun tog sin kuffert fra bagagebån-
det, blev hun standset af politiet. ”Følg med,” sagde 
betjenten.

Carmen fulgte med ind i et rum, hvor hun fik at vide, at 
man havde undersøgt hendes kuffert og fundet noget 
ulovligt.  ”Du er arresteret,” sagde betjenten og lagde 
hende i håndjern.

Carmen kom i tanker om sin drøm. I stilhed bad hun 
Gud om tilgivelse. Politiet tog hende direkte fra luft-
havnen til en fængselscelle.

Retssagen varede i næsten fire måneder. Carmen blev 
dømt til seks års fængsel. Hun havde ingen venner og 
kendte ingen. ”Hvorfor sker dette med mig? Hvorfor er 
jeg her?” spurgte hun sig selv. 

Det var en smertelig oplevelse. Hun og mange af de an-
dre fanger troede, at de var i fængsel, fordi Gud straf-
fede dem. Det var svært at finde håb.

En dag inviterede en af de andre fanger Carmen med 
til bibelstudium. ”Nogle søde mennesker fra en kirke 
kommer på besøg,” sagde fangen. ”De giver bibelstu-
dier. Kom med!”

Carmen gik med, og 
sådan gik det til, at 
hun mødte Julia og 
Santosa, to adven-
tistkvinder, som re-
gelmæssigt besøgte 
fængslet. Det var 
Carmens første møde 
med adventister.

Carmen syntes godt om de to kvinder. Hun følte sig 
velkommen og accepteret. Hun fornemmede en form 
for tryghed. Mens de læste Bibelen sammen, begyndte 
hun at føle Guds nærvær i sit liv. Hun holdt især af at 
læse fra Salmernes Bog, hvor der står: ”Herren er min 
hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne 
enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig 
kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns 
skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet 
ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min 
trøst” (Sl 23,1-4).

Carmen følte det, som om hun ikke længere var alene. 
Hun begyndte langsomt at nære håb, og det gik bedre 
og bedre for hende. Hun fik et eftertragtet job i fængs-
let, og inden længe blev hun løsladt på grund af god 
opførsel. Hun havde kun afsonet tre af de seks års 
straf.

”Nu er jeg fri,” siger Carmen. ”Mit liv er blevet genop-
rettet. Jeg læser på universitetet og kommer videre 
med min tilværelse. Jeg vil altid sætte min lid til Gud, 
for nu kommer han først i mit liv.”

Carmen vender regelmæssigt tilbage til fængslet for at 
opmuntre en af sine veninder, som er sidder inde. Hun 
siger til hende: ”Du må altid holde fast i Gud, for med 
ham er alt muligt.”

Carmen takker Gud for, at hun kom i fængsel. Hun 
siger, at Gud hørte hendes angstfulde bøn på den 12 
timer lange flyvetur til Spanien. Og selv om Gud ikke 
holdt hende ude af fængsel, besvarede han bønnen 
om at opfylde sin vilje med hendes liv. Han ledte hende 
til et nært forhold til ham.

”Jeg skammer mig over mine fejl, men jeg ønsker, at 
min historie kan være en lektie for andre,” siger hun. 
”Når du beder Gud om, at hans vilje må ske i dit liv, skal 
du tålmodigt vente på hans svar, for han vil svare.”

 Carmen
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22. april 2023

SÅ SÆDEN I SPANIEN

Iván var fra Mexico og Delia fra Cuba. De var ankommet 
til Spanien et år tidligere for at hjælpe adventistpræ-
sterne i Barcelona. Men så kom Covid-19, og alting luk-
kede ned. Da landet igen begyndte at åbne op, blev Iván 
og Delia bedt om at plante en menighed i Segovia, som 
ligger ca. 90 minutters kørsel fra Madrid.

Den første sabbat i deres nye hjem var Iván og Delia de 
eneste til gudstjeneste. Men missionærparret var fast 
besluttet på, at det skulle der ændres på. De læste i Bi-
belen, og Iván spillede guitar, mens de sang. Selv om det 
kun var de to, var de håbefulde. De havde navnet på en 
bedstemor, som havde udtrykt interesse i bibelstudier.

Nogle få dage senere kontaktede Delia bedstemoren, og 
de to begyndte at studere Bibelen sammen. Den næste 
sabbat var det ikke kun Iván og Delia, som holdt guds-
tjeneste i deres hjem – de fik selskab af bedstemoren og 
hendes 4-årige sønnesøn.

Bibelstudierne fortsatte i en måned. Antallet af delta-
gere til gudstjenesten voksede til fem. Bedstemoren tog 
sin svigerdatter, drengens mor, med. Bedstemoren var 
skuffet over, at drengens far, Lucas, ikke ville komme.

Iván bad bedstemoren om Lucas’ mobilnummer og 
sendte ham en sms. ”Vi vil gerne invitere dig og din  
hustru til frokost,” skrev han.

Nogle dage senere spiste de to par frokost sammen og 
gik en tur i parken bagefter. På turen nævnte Lucas, at 
han snart fyldte 22.

Iván og Delia besluttede sig for at overraske Lucas og 
hans familie med en fødselsdagsfest. Delia bagte en 
traditionel kage, som hun pyntede med lysegrøn glasur, 
røde blomster og grønne blade.

Lucas blev meget overrasket. Han havde aldrig før fejret 
fødselsdag med kage og fest. Det var en overraskelse 
for Delia, at det var hans første fødselsdagsfest.

Lucas elskede kagen 
og festen. Han kunne 
næsten ikke holde op 
med at smile. Han var 
meget glad. Den 4 år 
gamle søn og bedste-
moren var også meget 
glade.

Bagefter spurgte Lucas, om han måtte være med i 
bibelstudiegruppen. Han begyndte også at komme til 
sabbatsgudstjenesterne. Tallet på dem, der tilbad Gud 
om sabbatten var nu vokset til seks: Iván, Delia, bedste-
moren, den 4-årige sønnesøn, svigerdatteren og Lucas. 
Ivan spillede guitar og alle sang.

Bedstemor, Lucas og de andre inviterede deres venner 
til at komme og nyde musikken. Og de kom. Også bed-
stefar begyndte at komme for at lytte til musikken.

I løbet af halvandet år er byen gået fra ikke at have no-
gen adventister til at være et sted, hvor 30 mennesker 
mødes regelmæssigt i husmenigheden om sabbatten. 
Atten af dem får bibelstudier, og seks er blevet døbt. 
Der er nu planer om at leje en kirkebygning.

”Vi er på udkig efter en bygning, for antallet af dem, der 
samles, vokser,” fortæller Iván.

”Vi ønsker en kirke, hvor vi kan holde gudstjenester om 
sabbatten, men også et center, så vi kan nå nærområdet 
i løbet af ugen,” tilføjer Delia.

I Spanien er der mange både store og mindre byer, hvor 
der ingen adventister er.

En del af 13. sabbatsofferet for tre år siden gik til 
Sagunto Adventist College i Spanien, hvor man uddan-
ner mennesker til at forkynde evangeliet og de gode 
nyheder om, at Jesus snart kommer igen.

Iván og Delia 
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EN OVERRASKENDE SPEJDERANNONCE

12-årige Loidas verden faldt sammen, da hendes foræl-
dre blev skilt. Hun var opvokset som adventist, og bed-
steforældrene var også adventister. Men da hendes 
forældre blev skilt, holdt de op med at komme i kirke. 
Hendes far blev udelukket af menigheden.

Loida var ulykkelig. Hun havde ikke troet, at en kærlig 
menighed ville udelukke hendes far fra kirken. Da hun 
talte om sine vrede følelser, fik hun at vide, at hendes 
far havde syndet. På dette tidspunkt var Loida trofast 
spejder og gik til dåbsforberedelse. Nogle af menighe-
dens medlemmer var i tvivl om, hvorvidt hun var klar 
til dåb, når hun havde sådanne følelser. ”Måske burde 
du vente lidt og få svar på dine spørgsmål først,” sagde 
et af menighedsmedlemmerne til hende.

Loida besluttede sig for ikke at blive døbt. Hun holdt 
op med at komme i kirken. Til hendes store skuffelse 
var der ingen i menigheden, som kontaktede hende, 
efter at hun forlod menigheden. Hverken præsten eller 
nogen af medlemmerne. Hun ønskede, at nogen ville 
spørge hende, om hun havde det godt, eller opmuntre 
hende til at blive ved med at studere Bibelen som for-
beredelse til at blive døbt. Men ingen henvendte sig til 
hende.

Der gik tredive år. Loida blev gift, blev enke, og blev gift 
igen. En dag mens hun scrollede på de sociale medier, 
så hun en annonce for en spejder-camporee. Hun blev 
nysgerrig og undrede sig over, hvorfor annoncen var 
dukket op mellem hendes nyheder. Hun havde ingen 
adventistvenner eller nogen forbindelse med kirken på 
de sociale medier.

Loida klikkede på annoncen og kom ind på videoer fra 
tidligere camporeer. Hun græd, mens hun så video-
erne. Hun huskede, hvordan hun var kommet i kirke 
og havde været med til spejderarrangementer. Der 
voksede et stærkt ønske i hende om at vende tilbage 
til Gud.

Mens hun ledte efter mere information om Adventist-
kirken online, fandt hun ud af, at kirken havde mange 
resurser på nettet, deriblandt gudstjenester, bedeuger 
og andre kirkelige arrangementer. Hun viste nogle af 
spejdervideoerne til sin 8 år gamle datter Valeria. ”Jeg 
har engang gået i den kirke,” fortalte hun. Valeria blev 
fascineret af videoerne fra camporeerne.

”Mor, hvorfor går du 
ikke i kirke mere?” 
spurgte hun.

Det gik op for Loida, 
at hun ikke havde no-
get svar. ”Det ved jeg 
ikke,” svarede hun.

Da hun var holdt op med at gå i kirke som barn, syntes 
hun, at hun havde mange begrundelser. Men nu som 
voksen indså hun, at der ikke var nogen gode grunde til 
ikke at gå i kirke.

Valeria bad om at komme med på en spejdercampo-
ree.

Loida kunne ikke komme i tanker om nogen i menighe-
den, som hun kunne kontakte for at få hjælp, men så 
huskede hun en gammel adventistven. Vennen hjalp 
mor og datter til at komme med på camporeen, som 
der var blevet reklameret for på de sociale medier.

Det var en fantastisk oplevelse! Det allerbedste for Lo-
ida var, at hendes datter passede så godt ind med de 
andre børn. Efter camporeen besluttede både hun og 
Valeria sig til at få bibelstudier. To år senere blev Loida 
døbt. Hun var så lykkelig over at have givet sit hjerte til 
Jesus.

I dag studerer ti år gamle Valeria Bibelen og håber, at 
hun en dag skal døbes.

Loida har sine egne drømme. Hun og Valeria bor i en 
lille by med meget få adventister i området. Hun kunne 
tænke sig at flytte til den anden side af Spanien, til 
Sagunto, hvor der er mange flere adventister, så hun 
igen kan blive involveret i kirkens aktiviteter, og hvor 
hendes datter kan gå på en adventistskole.

Hun er så lykkelig over, at reklamen for spejderne duk-
kede op på hendes sociale medier.

”I 30 år følte jeg, at der manglede noget i min tilvæ-
relse,” siger hun. ”Efter jeg er vendt tilbage til Gud og 
tilmenigheden, føles mit liv fuldstændigt.”

 Loida
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BIBEL-FYREN

Remus er kendt som ”Bibel-fyren”. Han er uddannet 
sygeplejerske, og hans hustru er arkitekt. De havde et 
komfortabelt liv med tre børn i Frankrig. Det så ud til, 
at de havde alt, de behøvede for at være lykkelige. Men 
der manglede noget.

Remus var fascineret af den bøn, som Jesus bad: ”Jeg 
har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den ger-
ning, du har givet mig at gøre” ( Joh 17,4). Remus øn-
skede også at herliggøre Gud med sit liv. Han tænkte 
over, om hans mission skulle ligne Jesu mission, når 
han i synagogen sagde: ”Herrens ånd er over mig, fordi 
han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe 
godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fan-
ger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, 
for at udråbe et nådeår fra Herren” (Luk 4,18-19).

Remus læste Jesu afsluttende opfordring til sine di-
sciple: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine 
disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, 
som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage 
indtil verdens ende” (Matt 28,19-20).

Han læste også Ellen Whites bog Colporteur Ministry, 
hvor der bl.a. står: ”Når kolportagearbejde udføres på 
den rigtige måde, er det missionsarbejde af højeste 
klasse” (s. 6). Remus besluttede sig for at blive littera-
turevangelist og være en, ”som forsøger at sælge bøger 
til mennesker, som ikke ønsker at købe dem.”

Remus og hans familie flyttede til Galicia, som er et 
meget sekulært område af Spanien. I en befolkning på 
ca. 3 millioner er der kun ca. 500 adventister fordelt 
på fem menigheder. Remus begyndte at sælge bibler 
og andre bøger på markeder, hvor folk kom for at købe 
grøntsager, tøj, legesager, bøger og genbrugsting. Det 
var her, folk begyndte at kalde ham ”Bibel-fyren”.

På et af de markeder, Remus besøgte, mødte han en 
anden mand, som også solgte bøger. Han gik hen for 
at tale med ham. Det var tydeligt, at manden ikke øn-
skede at snakke, men han var alligevel ikke i stand til 
at vende sig bort. ”Der er noget helt specielt ved dig,” 
indrømmede han til sidst.

Efter mange samtaler på markedet gik manden med til 
at udstille flere af Remus’ bøger på sin stand og sælge 
dem. Som tak for ulejligheden gav Remus han en bibel.

Manden begyndte at læse i Bibelen derhjemme og bad 
Remus om bibelstudier. Efter nogle måneder gav han 
sit hjerte til Jesus. I dag vidner manden for sin datter, 
søster og mor og ønsker, at de også må blive omvendt.

Han og Remus er ven-
ner, og når de mødes, 
råber de til hinanden: 
”Hej Bibel-fyr!”

Nogle gange sælger 
Remus’ bøger sig selv. 
Engang da han gik 
med nogle bibler, blev han standset på gaden. ”Er det 
en bibel?” spurgte den fremmede.  

”Ja, jeg sælger bibler,” svarede Remus.

”Hvor meget koster de?”

”Ti euro pr. stk.,” svarede han.

”Giv mig en. Jeg vil gerne købe en.”

Ved den anledning behøvede Remus ikke at gøre noget 
for at sælge. Han skulle bare gå ud af sit hus. Det var 
Gud, som solgte Bibelen, siger han.

En anden gang sprang en kvinde bogstaveligt talt af 
glæde, da hun opdagede, at Remus solgte bibler. ”Jeg 
har bedt Gud om en bibel,” udbrød hun og kyssede sin 
nyindkøbte bibel. ”Det er et svar fra Gud, at jeg mødte 
dig.”

En anden gang kørte Remus 120 km for at stå på et 
marked. Han solgte mange bøger den dag, men da han 
gjorde regnskabet op, havde han ikke engang solgt nok 
til at dække brændstofudgifterne. Havde det været tu-
ren værd, undrede han sig. 

I samme øjeblik kom en ældre mand på omkring de 90 
år hen til hans bogstand. ”Har du en bibel?” spurgte 
manden. Han ville gerne finde ud af, om Jesus virkelig 
elskede ham. Remus talte med stor glæde om Jesus og 
hans kærlighed. Med tårer i øjnene talte de to mænd 
sammen om Jesus.

Manden købte en bibel. Det er aldrig for sent at lære 
Jesus at kende. At møde den gamle mand og få mulig-
hed for at fortælle ham om Jesus og hans kærlighed 
var rigelig kompensation for, hvad det kostede at køre 
til markedet. Remus håber på at møde manden igen i 
himlen.

Remus er lykkelig over at arbejde for Gud. ”Der er 
mange, som søger efter livets brød,” sige han. ”Vi kan 
hjælpe dem ved at tilbyde dem Bibelen.” Han glæder 
sig også over at være kendt som ”Bibel-fyren”.

Remus
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EN MODIG FLUGTPLAN

Året var 1982. Georgio havde fundet, hvad han mente 
var den bedste plan for at flygte ud af det kommuni-
stiske Rumænien. Han iagttog, hvordan heldige men-
nesker, der havde råd til billet, gik ombord på toget i 
hovedstaden Bukarest, for at rejse til Paris i Frankrig. 
Mens han stod der, opdagede han, at de var et hulrum 
mellem loftet og taget i passagervognene – lige akkurat 
plads nok til, at en ung mand kunne gemme sig der.

Han kunne ikke stige på toget uden en billet, men alle 
togene til Paris gjorde et kort stop lige efter, at de var 
kørt ud af stationen. Der var lige tid nok til, at han 
kunne løbe over skinnerne, klatre op på en af vognene 
og presse sig ind i hulrummet. Det var forbudt at flygte 
fra Rumænien, og der var fængselsstraf, hvis man blev 
opdaget. Men han var 20 år, og han længtes efter en ny 
tilværelse.

Han troede, at han var den første, som havde fundet 
denne flugtplan. Man det var han ikke. Vagterne for-
ventede flugtforsøg, og han blev fanget. Georgio blev 
forhørt i to uger. Myndighederne spurgte ham, om han 
var anti-kommunistisk, om han havde hemmeligheder, 
han ville bringe ud af landet. Han sad fængslet, mens 
han ventede på at komme for retten.

Georgio var ateist. Selv om han havde forkastet re-
geringens ideologi, var han overbevist om, at det var 
bedre at være ateist end at være kristen. I hans opfat-
telse var det kun dumme mennesker, der troede på 
Gud.

I fængslet mødte Georgio en adventist, som var jævn-
aldrende med ham. Den unge mand var blevet udtaget 
til hæren og fængslet, fordi han nægtede at arbejde om 
sabbatten. Georgio lagde mærke til, at han opførte sig 
anderledes end de andre fanger. Han så ud til at være 
et godt menneske. De to begyndte at tale sammen. Til 
Georgios overraskelse var han slet ikke dum, selv om 
han troede på Gud.

Adventistfangen fortalte ham om Bibelen, som var for-
budt i Rumænien. Georgio blev nysgerrig efter at vide 
mere og bestemte sig for at finde en bibel, når han blev 
løsladt.

Georgio blev stillet for retten, anklaget for flugtforsøg. 
Han vidste, at det betød en streng straf, som skulle 
skræmme andre fra at forsøge noget lignende. Han 
havde allerede været fængslet i to måneder. Men dom-
meren traf en usædvanlig afgørelse. ”Jeg frikender dig, 
og du løslades med øjeblikkelig virkning,” sagde han.

Anklageren protesterede. ”Men han har begået en 
forbrydelse mod staten,” sagde han. Men dommeren 
var urokkelig. Henvendt til politiofficeren, som havde 

ansvaret for Georgio, 
sagde han: ”Hvornår 
kan han løslades?”

”Han bliver løsladt i 
morgen,” svarede offi-
ceren. Da Georgio blev 
eskorteret tilbage til 
fængslet, sagde officeren med beundring i stemmen: 
”Du må kende nogen højt oppe i systemet.”

Georgio kendte ingen betydningsfulde personer i sy-
stemet, og han blev klar over, at det måtte være Gud, 
som havde hjulpet ham. Georgio blev dog ikke løsladt 
næste dag. Heller ikke den følgende. Den sjette dag 
spurgte hans adventistven: ”Er du sikker på, at domme-
ren sagde, at du skulle løslades med det samme?”

Georgio kom i tanker om sin beslutning om at studere 
Bibelen, når han blev løsladt. Han bestemte sig for at 
bede sin adventistven om hjælp til at studere Bibelen, 
mens de var i fængslet. Mens de talte sammen om det, 
kom en fangevogter. ”Du er fritaget fra dine pligter i 
morgen,” sagde han til Georgio. ”Du skal opholde dig i 
din celle, så du kan blive løsladt.”

Og det var, hvad der skete. Georgio holdt sit løfte 
til Gud. Han fandt en adventistkirke og begyndte 
at komme til gudstjeneste om sabbatten. Hans liv 
ændrede sig. Han ønskede ikke længere at flygte fra 
Rumænien. Han havde opdaget noget langt vigtigere, 
nemlig friheden i Jesus. Han var lykkelig.

I dag bor Georgio i Italien, hvor han er et trofast med-
lem af den rumænske adventistmenighed i Rom. Han 
og hans hustru har tre voksne børn og otte børnebørn. 
Han forlod Rumænien, efter kommuniststyrets fald. 

Georgio kan stadig ikke forklare, hvorfor dommeren 
løslod ham. Han er overbevist om, at Gud greb ind.
Georgio har stadig kontakt med sin tidligere adventist- 
medfange, som nu ejer et byggefirma. Han havde fået 
en fængselsdom på to år, men to måneder efter Geor-
gios løsladelse fik han amnesti fra præsidenten. Han 
havde da afsonet halvdelen af sin straf.

Georgio er en slank mand på 60 år med hvidt hår og et 
venligt smil. Intet i hans ansigt viser noget om hans be-
mærkelsesværdige erfaring med Gud. ”På grund af min 
egen erfaring kan jeg lide at invitere mennesker hjem 
og høre deres historie,” siger han. ”Man ved aldrig, 
hvilke beretninger, der gemmer sig bag et menneskes 
ydre.” 

Georgio
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FRA LOS ANGELES TIL ROM

Melanie elskede at feste. Hun havde afsluttet sin ud-
dannelse på et universitet i Los Angeles. Hun elskede 
at rejse og have det sjovt.

Melanie var i Rom, da hun blev ringet op med beske-
den om, at hendes yngre bror, Randy, var død, kun 20 
år gammel. Han var den yngste af fem søskende, og 
han og Melanie stod hinanden meget nær. Han blev 
fundet livløs i et svømmebassin klokken syv om morge-
nen. Undersøgelser viste tegn på et hjertetilfælde. Intet 
tydede på en forbrydelse.

Melanie var knust og vendte hjem til Los Angeles. Hun 
forsøgte at finde svar på, hvorfor Randy var død. Hun 
begyndte at tænke over døden, og hvad der sker efter 
døden. Hun stillede spørgsmål om meningen med li-
vet. Samtidig festede hun mere end før for at flygte fra 
smerten.

En af Melanies søstre, som gerne ville være skuespiller, 
spurgte Melanie, om hun havde lyst til at gå til under-
visning i skuespil. ”Det er en god måde at komme af 
med vrede og smerte,” sagde hun. Melanie fik under-
visning og begyndte at optræde.

Hun blev forelsket i en italiensk mand og flyttede med 
ham til Italien. To og et halvt år senere gik de fra hin-
anden, og Melanie begyndte igen at gå til mange fester 
samtidig med, at hun forsøgte at slå igennem som 
skuespiller i Rom. Hun følte sig mere og mere tom. Hun 
var trist om morgenen, når hun vågnede, og kunne ikke 
rigtigt finde nogen mening med livet. Hun begyndte at 
overveje, om der var åndelige magter på spil i verden 
og tænkte på, hvem der mon styrede det hele. Hun be-
gyndte at undersøge det okkulte.

En dag opdagede hun tilfældigt en YouTube prædiken 
om Daniels Bog og bibelske profetier. Hun blev inte-
resseret og åbnede sin bibel for at se, om forelæseren 
talte sandt. Hun undersøgte Babylons, MedoPersiens, 
Grækenlands og Romerrigets historie. Alt passede med 
det, hun havde hørt i talen. 

”Det er rigtigt,” hviskede hun til sig selv. Grædende 
faldt hun på knæ. Hun følte det, som om hun ikke 
hørte til i denne verden, men i en anden. Hun gav sit liv 
til Jesus. ”Jeg finder ikke længere samme glæde ved at 
gå til fester, bruge narkotika eller drikke,” bad hun. ”Jeg 
kan ikke fortsætte med at leve på denne måde, så vil 
jeg hellere dø. Du bliver nødt til at forandre mig og mit 
liv. Jeg magter det ikke mere.”

Hun fortsatte med at 
se YouTube præsen-
tationerne. Hun fandt 
ud af, at taleren var 
adventist. Hun sam-
menlignede hans præ-
dikener med Bibelen 
og læste trofast i den. 
Hun begyndte at holde sabbat i sit hjem.

Efter to år følte hun trang til at komme i kirke til guds-
tjeneste. Hun søgte på nettet og fandt en adventist-
kirke i nærheden af sit hjem. Hun fortalte den første, 
hun mødte der, en ældre mand, at hun ønskede at blive 
døbt. ”Hej,” sagde hun. ”Jeg har brug for at blive døbt.”

Den ældre herre blev overrasket og bad om en forkla-
ring. Hun fortalte, at hun i to år havde læst i Bibelen, og 
at hun fulgte det, som Bibelen lærte. ”Jeg er klar til at 
blive døbt,” sagde Melanie.

Livet ændrede sig ikke med det samme efter Melanies 
dåb. Hun forsøgte at få sit nye liv til at passe ind i det 
gamle. Men det, hun før havde holdt af, føltes nu ikke 
så spændende længere. Og det, hun før syntes var 
kedeligt, blev nu interessant. Helligånden fik mere og 
mere plads i hendes liv. ”Han har meget at gøre, men 
han arbejder med mig,” siger Melanie.

I dag ved Melanie, at døden er resultatet af synd (Rom 
6,23). Hun ved, at de døde sover i graven, indtil Jesus 
kommer igen. Dan 12,3 siger: ”De indsigtsfulde skal 
stråle som himmelhvælvingens stråleglans, og de, der 
førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjer-
ner for evigt og altid.”

Melanie efterlader traktater og sundhedsblade på  
bussæder og i restauranter i Rom. Hun placerer små 
kort om kirken og Adventist Radio i fitnesscentre. Hun 
ser frem til at møde Jesus og til at blive genforenet med 
sin lillebror Randy. ”Det er mit store håb, at jeg skal 
møde Randy igen,” siger hun.

Melanie
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EN FANGE MED EN RADIO

Paulo var en højt uddannet videnskabsmand, som sad 
fængslet i Portugal. En radio, som en eller anden havde 
givet ham, var hans eneste adspredelse. Når han stod 
på et bestemt sted under vinduet, kunne han opfange 
signaler fra en enkelt kanal. Han begyndte at lytte til 
programmerne.

En dag tilbød nogen et gratis eksemplar af bogen Den 
store strid af Ellen White. Paulo bad om at få bogen og 
modtog den med posten. 

Efter nogen tid blev Paulo overflyttet til et andet  
fængsel, men det var ikke det sted, han havde håbet  
at komme til. Men det nye fængsel viste sig at ligge 
nærmere adventisternes radiostation, så nu havde  
han meget lettere ved at modtage signalet og lytte til 
programmerne.

Paulo sendte et langt brev til radiostationens leder. 
Han fortalte, hvorfor han var kommet i fængsel og om, 
hvordan han var begyndt at lytte til udsendelserne. 
”Mit liv er ved at blive forandret på grund af det, jeg  
hører hver dag,” skrev han.

Radiostationens leder var overrasket over, at Paulo 
havde været i stand til at lytte til udsendelserne i det 
første fængsel. Han boede selv i nærheden og havde 
aldrig kunnet opfange signalerne.

Da covid-19 pandemien startede, tilføjede radio- 
stationen sabbatsgudstjenester til deres udsendelser, 
og Paulo begyndte at lytte til dem. I en af prædikerne 
inviterede prædikanten folk til at tilmelde sig bibel- 
studier. Det gjorde Paulo. Han begyndte at studere  
Bibelen pr. brev sammen med Ana, en frivillig fra  
menigheden.

Som videnskabsmand stillede Paulo mange spørgs-
mål. Da han havde afsluttet bibelstudierne, bad han 
om at blive døbt. Covid-restriktioner gjorde det imid-
lertid umuligt at opfylde hans ønske.

Paulo blev ved med at læse Bibelen sammen med Ana. 
Han studerede Åbenbaringsbogen og efter det tog han 
et studie, som sammenligner Ellen Whites skrifter med 
Bibelen.

Studierne fortsætter. Ana forsøger at gøre Paulo så 
uafhængig i sit studium af Bibelen som muligt. ”Jeg  
ønsker, at han skal have de nødvendige redskaber til 
selv at gå til Bibelen og studere på egen hånd,” siger 
hun.

Paulo har bedt Ana om at give bibelstudier til flere  
andre af de indsatte. Ana er glad for at undervise dem, 

men hun forsøger 
også at opmuntre 
Paulo til at involvere 
sig i undervisningen 
af de andre. ”Han 
kunne blive et red-
skab på et sted, hvor 
vi andre ikke har mu-
lighed for at møde mennesker personligt,” siger hun. 
Det er meget vanskeligt for menighedens medlemmer 
at få adgang til portugisiske fængsler.

Paulo synes ikke, at han ikke ved nok om Bibelen til at 
undervise andre. Han er også bekymret over, om han 
har moralsk autoritet nok til at undervise andre.

Ana bliver ved med at opmuntre ham, og han får mere 
og mere selvtillid. Han er begyndt at studere Bibelen 
med en af de andre indsatte og taler regelmæssigt om 
Jesus med to eller tre andre fanger. Han har også talt 
om Jesus med sin psykolog. I Portugal skal indsatte  
enten modtage rådgivning eller have mulighed for at  
få det. Selv om Paulos psykolog er ateist, har han for-
talt ham om Jesus, og psykologen stiller spørgsmål om 
hans tro. ”Hvordan kan du som videnskabsmand tro på 
noget, som videnskaben ikke kan bevise?” spurgte psy-
kologen. ”Det hele er jo bare et eventyr.”

Rådgivningssamtalerne er blevet til samtaler om tro. 
Paulo føler, at Helligånden leder ham. Han fortæller om 
ting, han har studeret, men som han ikke på forhånd 
havde planlagt at sige. Det dukker bare op i hans tan-
ker. I en af samtalerne udfordrede han psykologen til 
at læse Den store strid, og det gik psykologen med til. 
Paulo gav ham sit eksemplar, og psykologen er ved at 
læse den.

Paulo har skrevet til Ana, at livet i fængsel ikke er let. 
Han ønsker at ændre sin kost og vil gerne døbes, men 
fængslets restriktioner gør det vanskeligt. Men han er 
alligevel taknemmelig for at være kommet i fængsel. 
”Jeg tror, at det har givet mig det møde med Jesus, som 
jeg havde brug for,” skriver han. ”Når jeg ser tilbage, 
kan jeg se, at alt det, der er sket, blev styret af Gud, så 
mit liv kunne forvandles.”

Ana fortæller, at Paulo er i fængsel på grund af forkerte 
valg. Han er ikke uskyldig. ”Men jeg tror, at han er ble-
vet kaldet til at være et redskab for Gud på et sted, vi 
andre ikke har adgang til,” siger hun. ”Jeg tror virkelig, 
at han er missionær på det sted, selv om han ikke selv 
har opdaget det endnu.”

Ana
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3. juni 2023

FANGET I ALKOHOLISME

Gabriel og hans hustru, Luisa, bor på den portugisiske 
ø Madeira, som ligger halvanden times flyvetur syd for 
Portugal og vest for Afrikas kyst. 

Gabriel var begyndt at drikke mere og mere. Luisa 
var bekymret over, om han var ved at blive alkoholi-
ker. Hun bad ham om at holde op med at drikke. Hun 
ønskede at beskytte ham mod sig selv og også at be-
skytte deres lille søn, Jorge.

Så skete der en række usædvanlige begivenheder i 
deres liv. Jorge var 4 år og skulle begynde i børnehave-
klasse. Han skulle gå i den offentlige skole, men efter 
nogle få dage ville han ikke derhen mere. Han græd 
højt, når han blev afleveret. Luisa og Gabriel vidste 
ikke, hvad de skulle gøre. Gabriel tog sig en drink.

Nogen tid senere havde familien nogle ærinder, de 
skulle ordne i Funchal, den største by på øen. Mens 
de gik omkring i byen, bemærkede Luisa en skole med 
et flot metalhegn og port. ”Se,” sagde hun til Gabriel. 
”Skal vi ikke finde ud af, om Jorge kan gå der?”

De gik alle tre ind af den åbne port. ”Jeg kan godt lide 
den her skole,” udbrød Jorge. Og da han så andre børn, 
som legede på legepladsen, sagde han: ”Jeg vil ikke gå i 
den anden skole mere.” Han kiggede op på mor og far 
med stor beslutsomhed i sit lille ansigt. Han trampede 
med fødderne og råbte: ”Jeg vil ikke gå i den anden 
skole.”

Sådan skete det, at Jorge kom til at gå i adventisternes 
skole. Lige fra den første dag elskede han at være der. 
Han græd aldrig, fordi han ville hjem.

Luisa og Gabriel var lettede. Gabriel tog sig en drink.
Luisa blev ved med at bede Gabriel om at holde op 
med at drikke.

En tid senere inviterede en af lærerne Luisa til at del-
tage i et onsdags-bedemøde på skolen. Luisa gik der-
hen sammen med Jorge og elskede det. Det var, som 
om hun oplevede himlen på jorden. Hun og Jorge kom 
tilbage den følgende onsdag og igen den næste.

Så begyndte Gabriel 
at tage med til be-
demøderne også. Han 
oplevede nu et ønske 
om at holde op med  
at drikke. Han øn-
skede fred. Han øn-
skede at lægge forti-
den bag sig, men følte sig fanget.

En dag inviterede en fra menigheden Gabriel og hans 
familie med på udflugt. For første gang i sit liv spiste 
Gabriel et sundt og lækkert måltid mad uden alkohol 
til. Han syntes om maden og tænkte, at dette måske 
var en god måde at leve på.

Gabriel og Luisa tilsluttede sig en lille bibelstudie-
gruppe. Til Gabriels overraskelse mistede han lysten til 
alkohol, når han studerede Bibelen. Han var omgivet af 
mennesker, som ikke drak. Det var helt anderledes end 
på hans arbejdsplads, hvor han var omgivet af menne-
sker, som drak. Hans hjerte blev rørt, da han i Bibelen 
læste: ”Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel 
for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I 
tilhører ikke jer selv” (1 Kor 6,19). Efterhånden som han 
tilbragte mere tid sammen med mennesker, som ikke 
drak, mistede han helt lysten til alkohol.

Luisa var lykkelig for, at Gabriel var holdt op med at 
drikke. Gud havde hørt hendes hjertesuk.

Gabriel og Luisa gav deres hjerte til Jesus og blev døbt. 
Da Jorge var 12 år blev han også døbt. I dag er Gabriel 
en af forstanderne i menigheden, og Luisa er menig-
hedssøster og hjælper til i børnebibelklubben.

Luisa og Gabriel ved stadigvæk ikke, hvorfor Jorge 
græd i børnehaveklassen i den offentlige skole, men 
var glad for adventistskolen. Men en ting er sikkert. 
Fordi Jorge kom på adventistskolen, blev familiens liv 
forandret. ”Jeg ville ønske, at jeg havde kendt til kirken 
tidligere,” siger Gabriel. ”Den har vist sig at være en 
stor velsignelse for mig og min familie.”

 Gabriel
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DØBT IGEN

Salome var blevet døbt som spæd, men var ikke kirke-
gænger. Der var noget, som ikke syntes rigtigt i kirkens 
lære, og hun ønskede ikke at have noget med den at 
gøre. Men hun troede stadigvæk på Gud og bad om 
hans ledelse.

Salome begyndte at tænke mere på Gud, da hendes  
4 år gamle barnebarn, Jorge, blev optaget på adventi-
sternes skole i Funchal. Byen ligger på den portugisiske 
ø, Madeira, halvanden times flyvetur syd for Portugal 
og vest for Afrikas kyst.

Familien havde ikke planlagt at sende Jorge til adventi-
sternes skole. Drengen var begyndt på den offentlige 
skole i deres egen by, men efter nogle dage var han  
begyndt at græde højt, hver gang hans mor skulle gå. 
Ingen vidste, hvorfor Jorge græd. 

En dag var drengen og hans forældre i Funchal, for at 
ordne nogle ærinder. De kom de forbi en pæn skole 
omgivet af hegn og en metalport. De blev nysgerrige 
og gik indenfor for at se nærmere på skolen. I samme 
øjeblik, som Jorge kom ind på skolens område, udbrød 
han: ”Jeg kan godt lide den her skole.” Med stor beslut-
somhed så han på sin mor og far og råbte, mens han 
trampede på jorden: ”Jeg vil ikke gå i den anden skole.”

Sådan gik det til, at Jorge kom til at gå på adventister-
nes skole. De første to måneder lod skolen Salome 
følge sit barnebarn til timerne for at sikre, at han blev 
glad for at gå der. Salome syntes godt om skolen og  
lærerne. Det var tydeligt, at Jorge også kunne lide sko-
len. Han græd aldrig og bad ikke om at komme hjem.

Præsten i en adventistmenighed, som samles på før-
stesal i skolen, inviterede Salome til at deltage i bibel-
studier. ”Jeg har ikke noget imod bibelstudier,” svarede 
Salome. ”Jeg kan gå til bibelstudier når som helst. Men 
jeg kommer ikke til at blive døbt igen. Ingen skal hælde 
vand på mit hoved igen.” Hun kom ikke til bibelstudi-
erne.

Efter nogen tid begyndte Jorge og hans forældre at del-
tage i bedemøder hver onsdag på skolen. De begyndte 
også at deltage i bibelstudier. Da Salome opdagede, at 
de studerede Bibelen, gik hun også med til at deltage. 
Men hun insisterede på, at hun ikke ville døbes igen. 
”Jeg blev døbt, da jeg var nyfødt,” sagde hun. ”Jeg har 
ikke brug for at blive døbt igen.”

Salome mødtes til bibelstudier med Ana, som er med-
lem af menigheden. Ved begyndelsen af deres første 
møde bøjede Ana hovedet og bad om Guds tilstedevæ-
relse. Ved afslutningen af deres studium spurgte Ana, 
om de skulle bede igen. Salome rystede på hovedet. 
Det var hendes første bibelstudium, og hun havde 

blandede følelser om-
kring det, der foregik.

Ana foreslog, at de 
skulle synge en sang i 
stedet. Det gik Salome 
med til. Ana åbnede 
en sangbog og holdt 
den, så hun og Salome kunne synge sammen. Ana be-
gyndte at synge: ”Jeg er pottemageren, du er leret …”

Salome brast i gråd. Hun forsøgte, men kunne ikke 
synge et eneste ord. Ana blev overrasket og holdt op 
med at synge. Hun gav Salome et knus. ”Du skal ikke 
græde,” sagde hun.

Salome forklarede, at netop den sang, som Ana tilfæl-
digt havde valgt, havde stor betydning for hende. Den 
var blevet spillet ved hendes mors begravelse. Ana blev 
rørt og begyndte også at græde.

Salome fortsatte sine bibelstudier sammen med 
Ana. Hun lærte om Jesu eksempel, hvordan han blev 
døbt ved neddykning. Hun opdagede, at Bibelen ikke 
siger noget om barnedåb. Hun begyndte også at gå 
til bedemøder sammen med sit barnebarn og hans 
forældre. En dag fortalte Jorges forældre, at de havde 
besluttet sig for at blive døbt.

To uger inden dåben ringede Salome til Ana.” Jeg vil 
gerne tale med præsten,” sagde hun. Ana havde på for-
nemmelsen, hvad Salome tænkte på.

”Ønsker du at gøre det, jeg tror?” spurgte hun. Præsten 
blev overrasket over, at Salome ønskede at blive døbt, 
fordi hun havde været så urokkelig i sin overbevisning 
om, at hun ikke behøvede at blive døbt igen. Han fore-
slog hende at overveje beslutningen nøje.

Salome blev døbt fem måneder senere, og i dag er hun 
leder af kvindegruppen i den adventistkirke, hun tilhø-
rer. Jorges far er en af forstanderne og hans mor, Luisa, 
er en af menighedssøstrene. Jorge blev døbt, da han 
var 12 år.

Salome forstår stadigvæk ikke, hvorfor Jorge græd i 
den offentlige skole, men var glad for adventistskolen. 
Men fordi Jorge begyndte i adventisternes skole, er 
hele Salomes tilværelse blevet anderledes. ”Helligån-
den har rørt mit hjerte,” siger hun. ”Og da det skete, 
vidste jeg, at jeg var nødt til at blive døbt igen.”

 Salome
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EN MYSTISK MAND PÅ CYKEL

Vera studerede Bibelen sammen med et ældre ægte-
par, Ana og Pedro, som ikke kunne læse eller skrive. 
Parrets søn, Benvendo, hjalp med studierne. Han læste 
versene højt for dem og skrev deres svar ned.

Der boede ingen adventister i den fjerntliggende 
landsby med 100 indbyggere i det centrale Portugal. 
Indbyggerne var enkle mennesker, som aldrig havde 
rejst længere end til den nærmeste by, som lå et godt 
stykke derfra. Vera var blevet udsendt til landsbyen for 
at arbejde som missionær i et år.

Ana og Pedro var godt over 70 år. Der var noget ved 
dem, som fangede Veras opmærksomhed. Da de i de-
res bibelstudier talte om sabbatten, tog Ana med det 
samme imod den bibelske lære om, at sabbatten er 
den syvende dag i ugen. ”Ja, ja. Jeg ved, at det er sandt,” 
sagde hun.

Vera var overrasket. Folk i landsbyen havde en tendens 
til at holde fast i deres traditionelle tro. Men hun sagde 
ikke noget. En uge senere handlede deres bibelstu-
dium om rene og urene dyr i Tredje Mosebog 11. ”Ja, ja. 
Jeg ved, at det er sandt,” sagde Ana.

Veras overraskelse voksede. Hun kunne ikke tie stille 
længere. ”Hvordan ved du, at det er sandt?” spurgte 
hun.

Ana forklarede, at for over 60 år siden, da hun var en 
stor pige, var en mand kommet til landsbyen på sin 
cykel en sabbatseftermiddag. Den besøgende havde 
fundet vejen til landsbyens torv og havde prædiket for 
enhver, som ville lytte. Blandt dem, der lyttede, var 
Anas far. Han lyttede og gik derefter hjem for at se i sin 
egen bibel, om manden havde talt sandt. I modsætning 
til sin datter kunne han læse.

Manden på cyklen kom tilbage sabbat efter sabbat. 
Anas far lyttede hver sabbat og sammenlignede det, 
han hørte, med det, der stod i Bibelen. Han opdagede, 
at manden kun forkyndte bibelske sandheder. Mange 
gange sagde han til den unge Ana: ”Den syvende dag er 
sabbat. Og du ved, at vi ikke bør spise urent kød.”

Vera blev fascineret 
over at høre om cy-
kelprædikanten. På 
grund af hans for-
kyndelse mange år 
tidligere var det ikke 
nødvendigt for hende 
at overbevise Ana om 
noget som helst fra Bibelen. Ana vidste, at det, hun 
hørte fra Bibelen, var sandhed, for hun havde hørt den 
samme sandhed fra sin far. Bibelstudierne sammen 
med Vera bekræftede kun hendes fars ord.

Vera følte sig ydmyg ved denne oplevelse. Det var, som 
om Jesus sagde til hende: ”Det er rigtigt, som man si-
ger: ‘Én sår, og en anden høster.’ Jeg har sendt dig ud 
for at høste det, du ikke har slidt med; andre har slidt, 
og du nyder godt af deres slid” ( Joh 4,37-38).

Vera oplevede at Ana og Pedro blev døbt på grund af 
en ukendt mands forkyndelse mange år tidligere. Par-
rets søn, som hjalp med deres studier, blev også døbt.

Vera har aldrig glemt Ana og Pedro. Disse bibelstudier 
fandt sted ved begyndelsen af hendes arbejde som 
missionær, og erfaringen har styrket hendes tro. Hvor 
hun end arbejder som missionær, er hun ikke bekym-
ret for, om hun ser umiddelbare resultater. Hendes 
opgave er at så sæden og overlade resultaterne til Gud.

”Jeg ser frem til at møde manden på cyklen i himlen,” 
siger Vera. ”Jeg vil sige til ham: ”Se, det arbejde, som du 
udførte, var ikke forgæves. Her er nogle af de menne-
sker, som blev døbt på grund af din forkyndelse.”

Vera
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EN MISSIONSMARK HJEMME

Victor og Eunice længtes efter at tjene Gud som missi-
onærer i fjerne lande som Angola eller Mozambique. 
Men en revolution i 1974 i deres hjemland, Portugal, så 
ud til at sætte en stopper for deres drømme.

Men tingene var ikke, som de så ud. Da det portugi-
siske militær afsatte den autoritære regering, blev 
lovene ændret. For første gang kunne Adventistkirken 
oprette skoler i Portugal. Revolutionen åbnede en helt 
ny missionsmark i hjemlandet.

I månederne efter revolutionen var Victors og Eunices 
menighedsforsamling særlig tiltrukket af Ellen Whites 
råd om uddannelse. De læste: ”I alle vores kirker og 
alle de steder, hvor der er en gruppe troende, bør man 
oprette menighedsskoler. I disse skoler bør der være 
lærere med en sand missionsånd, så børnene kan 
oplæres til at blive missionærer. Det er afgørende, at 
lærerne bliver oplært til at gøre deres del, så under-
visningen af sabbatsholdernes børn ikke kun er skole-
fagene, men også Bibelen. Disse skoler, som oprettes 
forskellige steder og ledes af gudfrygtige mænd og 
kvinder, efter som behovet er, bør bygge på de samme 
principper, som profetskolerne byggede på” (Review 
and Herald, 2. juli 1908).

Menigheden besluttede at åbne en menighedsskole. 
Eunice var uddannet folkeskolelærer og fjerdegenera- 
tions adventist. Hun tog imod opfordringen til at un-
dervise på skolen, som lå lige udenfor byen Porto. 

Hendes beslutning krævede stor tro. Adventistkirken 
havde aldrig tidligere haft en skole i Portugal. Alt skulle 
opbygges fra grunden af. ”Det var som at rejse til en 
fjern missionsmark,” fortæller Eunice. ”Vi havde ingen 
traditioner, vi kunne følge. Alt var nyt.”

Menighedens medlemmer købte en grund til skolen, 
og den første undervisning begyndte i 1975. De første 
elever, som var børn fra den lokale kirke, mødtes i et 
lille klasseværelse. Elevtallet voksede, efterhånden 
som skolen blev kendt. Adventistforældre fra andre 
menigheder begyndte at sende deres børn til skolen. 
Indflydelsesrige ikke-adventistfamilier sendte også 
deres børn til skolen, deriblandt ejeren af det lokale 
apotek og byens borgmester.

Eunice underviste på skolen, indtil hun blev pensione-
ret. Victor, som havde arbejdet i 21 år med at bygge 
elektromotorer, gik tilbage på skolebænken og uddan-
nede sig også til skolelærer. Både han og Eunice var 
skoleledere på forskellige tidspunkter.

I løbet af årene har Portugals første adventistskole  
fostret mange missionsinteresserede elever, deriblandt 

en unionsformand, 
mindst 14 præster  
og 4 litteraturevange-
lister. Victor og Eunice 
har glædet sig over at 
se mange børn give 
deres hjerte til Jesus 
og blive døbt.

Et af deres bedste minder er en ældre elev, en ung 
mand på 18, som kom til skolen fra et ikke- 
adventisthjem. Han blev gode venner med en ung ad-
ventistkvinde, som arbejdede som frivillig på skolen. 
De to begyndte at komme sammen og blev senere gift. 
I dag er parret trofaste medlemmer af menigheden og 
har to voksne døtre, hvoraf den ene er læge og den an-
den er spejderleder.

Victor mindes engang, hvor byen ønskede at ære ham 
for hans indsats inden for uddannelse. Byens ledere 
foreslog at opkalde en gade efter ham. ”Nej, nej,” sagde 
Victor, ”det har jeg ikke brug for. Jeg ville fortrække, at 
gaden bliver opkaldt efter skolen.” Derfor er en af by-
ens gader i dag navngivet efter adventistskolen.

Victor og Eunice er nu i halvfjerdserne. Når de ser til-
bage, udtrykker de glæde over, at de tog imod kaldet 
til at være missionærer hjemme. ”Dengang havde vi 
tænkt på at rejse ud som missionærer til Angola eller 
Mozambique,” fortæller Victor. ”Men på grund af revo-
lutionen kunne vi ikke rejse. Så gik det op for os, at der 
også var en missionsmark lige her. Skolen og undervis-
ningen har altid været en missionsopgave for mig.”

Eunice husker den samtale, som Jesus havde med sine 
12 disciple, da mange andre havde forladt ham og ikke 
fulgte ham mere. Jesus spurgte de tolv: ”‘Vil I også gå 
jeres vej?’ Simon Peter svarede ham: ‘Herre, hvem skal 
vi gå til? Du har det evige livs ord’“ ( Joh 6,67-68).

Eunice er enig med Peter. ”Hvis ikke Jesus, hvem skulle 
jeg så følge?” siger hun. ”Hvis der var en adventistskole, 
var det stedet, jeg var måtte være.”

Uddannelse er en af de måder, som Syvende Dags 
Adventistkirken i Portugal benytter til at forkynde de 
gode nyheder om, at Jesus snart kommer igen. En del 
af det 13. sabbats offer, som indsamles i dag, vil blive 
brugt til at udvide adventistuddannelsen i landet ved 
at oprette en grundskole i Setubal i Portugal. 

I alt fem projekter i fire forskellige lande vil nyde godt 
af dagens kollekt. Tak for din offervilje.
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Victor og Eunice



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


