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DEN EUROASIATISKE DIVISION
Der foregår en bemærkelsesværdig udvikling i Den Euroasiatiske Division (ESD), hvor antallet af menighedsskoler
nærmest er eksploderet fra 14 i 2012 til over 50 i dag.
”Der er mange årsager til, at så mange skoler oprettes
hurtigt lige nu, men en af hovedårsagerne er, at det er den
rette tid og det rette sted for Gud at opfylde sine planer,“
siger Mikhail Kaminskij, som var formand i Den Euroasiatiske Division (ESD) fra 2015 til 2020.
Dit 13. sabbatsoffer vil gøre en stor forskel for adventistuddannelse ved at hjælpe to skoler til at få deres egne
bygninger på henholdsvis Zaokskij Adventistuniversitets
campus i Rusland og Det Ukrainske Adventistcenter for
Højere Uddannelse, som ligger lidt uden for Kiev. I øjeblikket låner denne kombinerede børne- og videregående
skole lokaler fra det russiske universitet og det ukrainske
college.
Adventistkirken oprettede det første protestantiske
præsteseminarium i Sovjetunionen, da den institution, som
i dag kendes som Zaokskij Adventistuniversitet åbnede
uden for Moskva i 1988. Men på grund af syv årtier med
sovjetisk herredømme fik skolen sammenlignet med andre
steder i verden en langsom start i det store område, som
Den Euroasiatiske Division dækker. Modige adventister,
som flittigt oversatte Ellen Whites skrifter til russisk, ude-
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lod med vilje hendes råd om at oprette menighedsskoler af
frygt for unødvendigt at provokere myndighederne.
Derfor var det først var efter Sovjetunionens fald i 1991,
at vores menighedsmedlemmer begyndte at læse Ellen
Whites råd som fx: ”I alle vores menigheder og over alt,
hvor der er en gruppe troende, bør man oprette menighedsskoler, og i disse skoler bør der være lærere, som har
den sande missionærånd, så børnene kan oplæres til at
blive missionærer“ The Southern Review, 18. juli, 1899.
Den første adventistbørneskole åbnede i 1990 på Zaokskij.
I Den Euroasiatiske Division bor der 330,4 millioner mennesker, hvoraf 107.252 er adventister fordelt på 13 lande.
Det svarer til én adventist pr. 3.080 indbyggere.
Vi ønsker at takke alle for jeres støtte til kirkens mission.

MISSIONSPROJEKTER FOR 4. KVARTAL 2020
• Opførelsen af en treetagers bygning, der skal rumme
børnehaveklasse, grundskole og gymnasium i forbindelse med Det Ukrainske Adventistcenter for Højere
Uddannelse i Bucha, Ukraine.
• Opførelsen af en toetagers bygning til børnehaveklasse,
grundskole og gymnasium ved Zaokskij Adventistuniversitet i Tula-området i Rusland.

MISSIONSBERETNING
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Aljona Pirozhok

DISKUSSIONEN OM ET USB-STIK
Aljona Pirozhok, 20
Aljona og den sanggruppe, hun var med i, længtes efter
at være tilbage på Zaokskij Adventistuniversitet. Det var
en kold vinterdag. Lyset og varmeapparatet i bussen var
pludselig holdt op med at virke. De var alle trætte, og de
vidste ikke, om bussen kunne repareres. De ti personer var
nået knapt halvvejs på den 12 timer lange tur fra Zaokskij i
Rusland til Minsk i Hviderusland.
Eleverne besluttede sig for at ringe til Aljonas far på universitetet og høre, om han kunne hjælpe. Aljonas far, som
vidste en hel del om at reparere biler, bad dem om at vente
på næste tankstation, så ville han komme og se, hvad der
kunne gøres.
Eleverne ventede i fire timer, inden han kom. Så ventede
de i to timer mere, mens han reparerede bussen. I ventetiden talte de med en høj, muskuløs mand, som arbejdede
på tankstationen. Han var meget venlig og gav dem al den
te, de kunne drikke, gratis.

Den næste time debatterede eleverne,
hvorvidt manden ville
tage imod deres gave.
Da bussen nærmede
sig tankstationen, bad
Aljona for gruppen.
”Kære Jesus, vi beder
dig, om du vil åbne mandens hjerte, så han tager imod
USB-stikket og læser det, der står på det,“ bad hun.
Idet bussen kørte ind på tankstationen, kom tankpasseren
ud af bygningen. Han havde Nikitas mobiltelefon i hånden.
Han havde ventet på dem.
Aljona gik hen til ham. Hun følte sig sky og lille, men hun
tog USB-stikket frem. ”Vi vil gerne, at du skal have dette,“
sagde hun. ”Vi er kristne og tror på Jesus. Vi ønsker at give
dig denne gave. Måske kan den være en hjælp for dig i dit
liv.“
De så alle sammen på manden. Ville han tage imod gaven?

Endelig kunne de køre videre. Eleverne satte sig i bussen,
takkede Aljonas far for hjælpen og fortsatte turen til Minsk.
Omkring en time senere følte Aljona et stærkt ønske om
at vende tilbage til tankstationen. Hun ville gerne give den
venlige mand et USB-stik med Ellen Whites bog Den store
strid. Hun og hendes venner brugte ofte USB-stikket i
deres missionsarbejde som en gave til folk. ”Vi bliver nødt
til at køre tilbage til tankstationen,“ sagde hun. ”Vi burde
give den venlige tankpasser et USB-stik,“ sagde hun.
Resten af gruppen protesterede. ”Det kan godt være, men
vi kører altså ikke tilbage,“ sagde Nikita, som var en af de
andre i gruppen.
Eleverne drøftede dilemmaet i ti minutter. De ønskede at
give den venlige mand et USB-stik, men det virkede som
spild af tid at vende om. Nikita var den, der ivrigst argumenterede for, at de skulle fortsætte direkte til Hviderusland. Men pludselig ændrede han holdning. ”Vi bliver nødt
til at vende om,“ sagde han.

Manden brød ud i et stort smil. Hans ansigt nærmest strålede. ”Tusind tak!“ sagde han. ”Jeg vil meget gerne se,
hvad det er.“
Aljona ved ikke, om manden holdt sit løfte; men det bekymrer hende ikke. Den store strid var nu Helligåndens
ansvar. Elevernes arbejde bestod i at dele USB-stikket med
et andet menneske.
”Der er ingen grund til at være bange for at dele Jesus
med andre,“ siger Aljona. ”Vi har let ved at undervurdere
Helligåndens kraft. Han er mægtig. Og mennesker er ofte
langt venligere, end vi tror, og mange ønsker faktisk at
vide mere om Jesus.“

”Hvorfor det?“ udbrød alle i kor.

I dette kvartal vil en del af 13. sabbatsofferet gå til at
udvide den kristne skole i Zaokskij, hvor Aljona var elev
i grundskolen og gymnasiet. De har brug for deres egen
skolebygning, da de i øjeblikket låner lokaler af Zaokskij
Adventistuniversitet, som ligger på den samme grund.
Kollekten vil gøre det muligt for børnene at få i deres egne
klasseværelser.

”Jeg har glemt min mobiltelefon på tanken,“ sagde han
flovt.

FAKTA OM RUSLAND

Bussen vendte om. Alle ombord var glade, fordi de nu
fik anledning til at vidne for den venlige tankpasser.
Nikita kom til at tænke på, hvor stor og muskuløs han var.
”Måske vil han slet ikke tage imod USB-stikket,“ sagde
han. ”Han er garanteret ikke kristen. Han stod også og
røg, mens vi ventede.“

• Den Russiske Adventistføderation består af Den Vestrussiske Union med syv konferenser, Den Østrussiske
Union med tre missionsområder, Den Kaukasiske Union
med to konferenser og et missionsområde, og Det
Fjerne Østen Unionsmission.
• Der er 640 adventistmenigheder i Rusland med 42.466
medlemmer.
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Anatolij Golovizin

TUNGETALENS GAVE
Anatolij Golovizin, 28
Anatolij kommer fra Kasakhstan. Han var efter lang tids
sygdom var blevet rask og havde i taknemlighed lovet
Gud, at han ville arbejde som prædikant. Men han havde
umiddelbart intet håb om at kunne læse på præsteseminariet. Han kom fra en fattig familie i en fattig landsby. Selv
om han ikke havde lyst til det, flyttede han til Rusland for
at finde arbejde.
”Gud, hvad ønsker du af mig?“ bad han hver eneste dag.
Da han i lang tid at havde bedt den bøn, følte han, at Gud
svarede: ”Studer sprog, så du kan blive tolk.“
Anatolij lo stille. Han var ikke god til sprog. Han kom fra
en familie af ingeniører, og ingen kunne fremmede sprog.
Men han kunne ikke glemme tanken om at lære andre
sprog, så han tog hjem til sin mor i Ushtobe i Kasakhstan.
”Mor, jeg ønsker at uddanne mig til oversætter,“ sagde
han.
Hans mor blev overrasket. ”Men søn, du kan jo kun tale
russisk og kasakh,“ sagde hun. ”Det er ikke noget for dig.“
Men tanken ville ikke forsvinde. Hans mor gik med til at
rejse med til Taldikurga, som var den nærmeste by, hvor
man tilbød engelskundervisning. Anatolij bestod ikke adgangsprøven, så de måtte skuffede rejse hjem igen.
Anatolij kunne stadig ikke glemme sin tanke. En dag sad
han under et træ og læste i Bibelen, og for første gang
gik det op for ham, at evnen til at tale forskellige sprog er
en gave fra Helligånden. Han læste: ”Én får gennem Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den
samme ånd meddele kundskab … én får forskellige slags
tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale“ (1 Kor
12,8.10). Anatolij bøjede sit hoved og bad: ”Gud, vil du
ikke nok give mig denne gave!“
En måned senere fandt han en lærebog i engelsk samtale
langs en jernbanestrækning, hvor han gik. Da han kom
hjem, åbnede han bogen og begyndte at læse enkle sætninger på engelsk og russisk. Efter at have læst to sider lukkede han bogen. Han huskede hvert eneste ord, han netop
havde læst på engelsk. Forbløffet gentog han de engelske
ord igen og igen i sine tanker.
”Dette er umuligt,“ tænkte han. ”Det kan ikke passe.“
Han åbnede bogen igen og læste ti sider. Han lukkede
bogen og gav den til sin mor. ”Mor, læs hvad som helst fra
bogen på russisk,“ sagde han.
Hun læste forskellige sætninger, og Anatolij oversatte dem
til engelsk. Chokeret undrede han sig over, om han havde
fået tungetalens gave, som han havde bedt om.
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Anatolij begyndte på et
engelsk sprogkursus i
sin hjemby, og i løbet af
to måneder nåede han
til mellemstadiet. Så
fik han arbejde med at
høste vandmeloner. For
de penge, han tjente,
købte han sin første bærbare computer. Han arbejdede
mere og brugte pengene på en mobiltelefon og adgang til
internettet. Med sine nye indkøb lærte han mere engelsk
online.
Det følgende år kom han ind på den skole, hvor han året
før ikke havde bestået adgangseksamen. Denne gang
scorede han fuldt hus i prøven. Hans engelsk var så godt,
at han han blev udvalgt til at deltage i en national konkurrence. Skolens leder havde skældt Anatolij ud, fordi han
ikke kom til timer om lørdagen, men han skiftede holdning,
da Anatolij blev nummer to i den nationale konkurrence og
vandt en præmie på 1.200 kr.
”Gå i kirke,“ sagde skolelederen. ”Faktisk vil jeg gå med
dig.“ Og det gjorde han.
Anatolij bestod afgangseksamen med høje karakterer i
både engelsk og tyrkisk. Men han standsede ikke ved russisk, kasakh, engelsk og tyrkisk. Han lærte sig også spansk,
mens han i fire måneder læste på en adventistskole i
Kirgisistan. Kirkens ledere sendte ham efterfølgende til Argentina for at forbedre det spanske, og der lærte han også
portugisisk. Da han vendte hjem, arbejdede han som tolk
og sproglærer for Adventistkirken i Kasakhstan i tre år. Og
så gik hans drøm i opfyldelse. Ni år efter at han havde lovet Gud at tjene som prædikant, blev han sendt til Zaokskij
Adventistuniversitet.
Anatolij er overbevist om, at tungetalens gave og de andre
åndelige gaver ikke kun var et løfte til de første kristne i
Apostlenes Gerninger.
”Gud er den samme i dag som i går,“ siger han. ”Hvis vi
beder om hans gaver, vil han give dem til os. Hvorfor har vi
ikke Åndens gaver i dag? Ganske enkelt, fordi vi ikke beder
om dem.“
En ven fortalte engang Anatolij, at han aldrig havde oplevet at få en gave fra Helligånden. Anatolij spurgte, om han
nogen sinde havde bedt om det. ”Nej, det har jeg aldrig
bedt om,“ svarede vennen.
Anatolij har planer om at vende tilbage til Kasakhstan og
tjene Gud som præst der, når han afslutter sin uddannelse.
”Tænk, at en fattig dreng fra Kasakhstan lærte at tale så
mange sprog,“ siger Anatolij. ”Gud er mægtig!“

MISSIONSBERETNING
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Andrej Abramjan

ET NYT MENNESKE
Andrej Abramjan, 22
Da jeg var 15 år, ville jeg være bokser. Jeg brugte jeg en
hel sommer på at træne. En dag, da jeg var på vej hjem, fik
jeg den tanke, at jeg var syg.
Jeg forsøgte at ryste tanken af mig, men kunne ikke. Jeg
begyndte at føle mig deprimeret. Jeg bad mine forældre
om at tage mig til psykolog. Men så gik det op for mig, at
jeg måske ville blive bortvist fra skolen, hvis de begyndte
at tro, at jeg var psykisk syg. Så jeg gik ikke til rådgivning
alligevel.
To uger senere kom der endnu en skræmmende tanke:
”Du vil dø om en måned,“ tænkte jeg. Det blev værre
og værre. Livet mistede totalt mening. Alle troede, at jeg
prøvede at få opmærksomhed, men jeg havde det virkelig
dårligt, og ingen troede mig. Jeg forstod ikke selv, hvad der
skete.
Henimod slutningen af måneden klippede min bedstemor
mit hår derhjemme. Mens hun klippede, begyndte jeg at
græde. ”Det er helt i orden,“ sagde bedstemor, som troede, at det handlede om hormonelle forandringer. ”Jeg er
snart færdig med at klippe dig.“
”Jeg dør,“ sagde jeg.
Bedstemor troede, at jeg ville have opmærksomhed. I virkeligheden tænkte jeg på at tage mit liv, men jeg havde
ikke modet. Da bedstemor var færdig med at klippe mit
hår, satte hun sig ned. Min mor sad lige ved siden af. Jeg
blev siddende, hvor jeg var, og kiggede op i loftet. Jeg bad
til Gud: ”Hvis du er til, må du hjælpe mig!“
Der skete ingenting.
Jeg følte en stærk tilskyndelse til at gå ud på badeværelset
og gøre en ende på det hele. I samme øjeblik så jeg et lys
komme ned fra loftet som et lyn. Det ramte mig i brystet.
Jeg kan ikke beskrive, hvordan det føltes. Det var behageligt. Jeg følte evigheden i mig. Det skete på mindre end
et sekund. Jeg sprang op fra stolen og udbrød: ”Pris Gud!
Han har helbredt mig!“
Mor og bedstemor havde ikke set lyset, og de så på mig
med bekymring. ”Tag det roligt,“ sagde bedstemor. ”Alting ordner sig.“
I min begejstring omfavnede jeg min mor. Det var, som om
jeg ikke havde set hende i mange uger. ”Gud har helbredt
mig,“ sagde jeg.

mig,“ sagde jeg. Men
han troede heller ikke
på mig. Han troede, at
jeg fandt på det hele.
Bedstemor troede, at
jeg var sindsforvirret.
Jeg indså, at jeg var tæt
på at begå selvmord, men nogen havde reddet mig. I det
øjeblik gik det op for mig, at Gud er til.
Den dag begyndte min lange vandring mod Jesus. I dag
læser jeg til præst på Zaokskij Adventistuniversitet. Min
familie er glad på mine vegne. De siger, at jeg er et nyt
menneske.
Jeg er overbevist om, at Gud helbredte mig, og jeg har ikke
været den samme siden. Jeg råbte til ham, og han hørte
mig. Jeg priser ham for, at han er en Gud, som hører og
besvarer bøn.

FAKTA OM RUSLAND
• Rusland er så stort, at det strækker sig over 11 tidszoner.
• Rusland banede vejen for moderne rumfart. Selv om
USA i 1969 var de første til at sætte en mand på månen,
havde Sovjetunionen allerede i 1957 opsendt en satellit
i bane omkring jorden og haft den første bemandede
rumrejse i 1961. Sovjetunionen var først med rumvandring, den første til at lande på månen, Venus og Mars,
og den første til at opsende en rumstation.

MISSION I RUSLAND
• Adventismen begyndte i Rusland som en lægmandsmission med tyske kolonister, der var emigreret fra Rusland
til USA i 1870erne. Efter at være blevet omvendt til
adventister, begyndte de at sende adventistlitteratur på
tysk til venner og familie i Rusland.
• Under ”udrensningerne“ i begyndelsen af 1930erne
blev mange adventistpræster og menighedsmedlemmer
i Rusland arresteret og forvist, ofte uden at der blev
rejst nogen formel sigtelse imod dem. De præster, der
blev tilbage, mistede mange af deres civile rettigheder,
fik ikke del i de offentlige maduddelinger, og deres børn
fik ikke lov til at gå i skole. I tillæg skulle præsterne
betale en særlig ”professionel skat,“ som ofte oversteg
deres indkomst. Dette tvang dem til at holde op med at
arbejde.

Jeg fandt min tvillingebror Vadim, som sad og spillede
computer. Jeg fortalte ham om lyset. ”Gud har helbredt
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Masha

AT BLIVE VEN MED GUD
Masha, 17
Masha var 5 år, da hendes storesøster blev døbt i den sibiriske by Novokuznetsk i Rusland. Masha iagttog nøje, da hun
blev sænket ned i vandet i dåbsbassinet. Hun hørte præsten og menighedsmedlemmerne ønske tillykke bagefter.
Hun syntes, at dåben var en fantastisk begivenhed, og hun
tænkte meget over det i et helt år.
Da hun var fyldt 6, mente hun, at hun var gammel nok til at
blive døbt. ”Jeg vil gerne døbes,“ sagde hun til sin mor.
Men så begyndte hun at tænke. Måske var 6 år for ungt til
at blive døbt. 10 år lød som en bedre alder. Masha besluttede sig for at vente, til hun blev 10.
Årene gik. Da hendes 10-års fødselsdag nærmede sig,
huskede Masha sin beslutning og henvendte sig til menighedens præst. ”Jeg vil gerne døbes,“ sagde hun.
Præsten var glad for hendes beslutning og inviterede hende
til at være med i en dåbsklasse med otte ældre børn. Klassen
var meget interessant; men efter et år, da Masha var 11,
blev præsten flyttet til en anden menighed. Den nye præst
ville ikke døbe hende. ”Jeg er ked af det,“ sagde han, ”men
du er for ung.“
Masha blev meget skuffet. I lang tid ville hun ikke tale med
den nye præst.
Da hun fyldte 12, besluttede hun sig for at spørge igen,
om hun kunne blive døbt. Præsten var positiv og inviterede
hende til at deltage i dåbsklassen. Masha deltog i fire måneder. Men af en eller anden grund syntes klassen ikke længere interessant. Det eneste, hun kunne tænke på, var, hvor
længe hun havde ønsket at blive døbt, og hvordan præsten
havde nægtet at døbe hende. Hun holdt op med at komme i
dåbsklassen og overvejede at forlade menigheden.
Masja kunne ikke længere glæde sig over hverken skole eller
livet i al almindelighed. Hun havde ikke mange venner, og
fremtiden så mørk ud. En dag spurgte hendes mor, om hun
kunne tænke sig at tage til Zaokskij Kristne Skole, en kostskole, som drives af Adventistkirken. Masha ønskede en ny
begyndelse med en ny omgangskreds, så hun sagde ja.
Sommeren, inden skolen startede, blev hun endelig døbt.
Da hun var på sommerlejr, opdagede hun, at det så ud til, at
hun var den eneste teenager, som ikke var døbt. Hun blev
døbt, da hun var 16. Men livet ændrede sig ikke efter hendes dåb. Hun var stadigvæk den samme person.
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De første uger på
Zaokskij var ensomme.
Masha vidste ikke rigtigt, hvordan hun skulle
få venner. Hun var ked
af det. En af de teologistuderende på Zaokskij
Universitet, som ligger
på samme campus, opdagede hendes ensomhed og henvendte sig til hende. ”Gud kender alle vores behov,“ sagde
han. ”Han er lige i nærheden, og vi kan tale med ham som
med en ven.“
Masha havde ikke mange nære venner, og hun besluttede
sig for at forsøge at tale med Gud. Hun fandt et stille sted
og udøste sit hjerte for Gud.
”Tilgiv mig for ikke at have talt med dig i så lang tid,“ sagde
hun, mens hun græd. ”Jeg er ked af, at jeg ikke har lært dig
bedre at kende. Det var forkert af mig at blive vred på præsten, fordi han ikke ville døbe mig.“
Mens hun bad, blev hun fyldt med fred. For første gang i sit
liv følte hun, at Gud var nær.
Fra det øjeblik har hendes liv ikke været det samme. ”Før
længtes jeg altid efter at have venner,“ siger hun. ”Men nu
har jeg en ven, som jeg kan tale med når som helst, og jeg
behøver ikke at lede efter ham for at tale med ham.“
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer går til at udvide
Zaokskij Kristne Skole. De har brug for deres egen skolebygning, da de i øjeblikket låner lokaler af Zaokskij Adventistuniversitetet. Kollekten vil gøre det muligt for børnene at
få deres egne klasseværelser.

FAKTA OM RUSLAND
• En matrushka er en russisk trædukke, som består af
mange gradvist mindre identiske dukker, som kan sættes indeni hinanden. De er cylindriske og smukt malede
med forskellige motiver.
• I det tyvende århundrede, især under sovjetstyret, producerede Rusland mange internationalt kendte balletstjerner, deriblandt Anna Pavlova og Rudolf Nurejev.
• Bajkalsøen i Sibirien er den største sø i verden, hvad
volumen angår. Den indeholder 23.615 kubikkilometer
vand, som udgør næsten en fjerdedel af jordens ferskvandsoverflade. På steder når den en dybte på 1.642
meter og er dermed verdens dybeste sø.

MISSIONSBERETNING
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Ivan Sharonov

IVANS STØRSTE DAG
Ivan Sharonov, 27
Tilværelsen syntes perfekt for Ivan indtil en dag, da han var
22. Først havde han et stort skænderi med sin mor, mens
han var hjemme på besøg i sin hjemby uden for Kazan i
Rusland. Så ringede hans udlejer for at smide ham ud af
den lejlighed, hvor han boede til leje i nærheden af universitetet i Kazan. Samme eftermiddag dumpede han til eksamen. Senere samme dag blev han standset af politiet på
vej tilbage til sin mor, fordi han havde en ubetalt fartbøde.
”Du har ikke betalt din bøde,“ sagde betjenten. ”Du skal
møde i retten.“ Betjenten tog Ivans kørekort og bad ham
følge med. I retsbygningen forklarede betjenten sagen for
dommeren, som strengt gjorde Ivan opmærksom på, at
han havde to muligheder. Han kunne enten betale bøden
eller få en 15 dages fængselsstraf.
Ivan forstod ikke, hvorfor han skulle have så forfærdelig
en dag. Mens dommeren talte, fløj der billeder af verdens
ende og dommedag gennem hans hoved. ”Hvis jeg ikke
angrer nu og vender tilbage til Gud, ender jeg på den forkerte side på dommens dag,“ tænkte han.
Ivan var ikke opvokset i et kristent hjem; men han troede
på Gud. Hans mor var blevet døbt og optaget i Syvende
Dags Adventistkirken, da Ivan var teenager, og han var
kommet i en lille gruppe sammen med hende i ca. et år.
Men da han begyndte på universitetet, glemte han alt om
Gud.
Ivan fandt penge frem til dommeren og betalte bøden.
Han fik sit kørekort tilbage og kørte pænt og forsigtigt
hjem til sin mor.
Om aftenen fik han høj feber og lå i sengen i tre dage og
havde det rigtig skidt. Han åbnede Bibelen, og hans øjne
faldt på Matt 6,33, hvor der står: ”Men søg først Guds
rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i
tilgift.“
Jesu ord rørte hans hjerte. Han havde aldrig tidligere lagt
mærke til dem. Han indså, at han havde sat både studier
og familie over Gud. Selv om han stadig havde feber, ønskede han at være alene og tilbringe stille tid sammen med
Gud. Han tog bilen og kørte til et roligt sted i nærheden af
floden. Der udøste han sit hjerte og udtrykte sin dybe anger over for Gud. ”Jeg ønsker at vende tilbage til dig,“ bad
han. ”Jeg ønsker, at du skal komme mig nær.“

Fra det øjeblik begyndte
Ivan at sætte Gud først
i alle ting. Han bad meget. Han læste i Bibelen
hver morgen og aften.
Han læste Early
Writings og andre af
Ellen Whites bøger. Han
blev døbt og blev ungdomsleder i menigheden.
Før Ivan gav sit liv til Jesus, havde han organiseret en
meget succesfuld fitnessklub i Kazan. Byens ledere havde
bemærket hans arbejde og bad ham om at organisere træningsarrangementer på lokale helligdage. Han var blevet
omtalt i lokalaviserne.
Nu opgav han fitnessklubben og startede en ny, som kun
arbejdede med børn. Snart trænede han 20 børn gratis i
en offentlig park i byen. Børnene lagde mærke til, at Ivan
elskede Jesus og begyndte at stille spørgsmål. En ung pige
på 16 år begyndte at komme i kirke.
Efter at have afsluttet en ingeniøruddannelse på universitetet følte Ivan, at Gud kaldte ham til at blive præst. Han
flyttede til Zaokskij Universitet, hvor han nu læser teologi
på tredje år. Hver sommer tager han hjem til Kazan for at
træne børn til at komme i god fysisk form og til at blive
gode samfundsborgere. Han organiserer aktiviteter, hvor
de hjælper lokalsamfundet med ting som fx at samle affald
i gaderne.
Ivan har ingen dårlige minder om den frygtelige dag for
fem år siden. ”Det var en forfærdelig dag dengang,“ siger
han. ”Men nu forstår jeg, at det var den allerbedste dag i
mit liv; for Gud brugte den til at frelse mig.“
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer går til at udvide
Zaokskij Kristne Skole. De har brug for deres egen skolebygning, da de i øjeblikket låner lokaler af Zaokskij Adventistuniversitet. Kollekten vil gøre det muligt for børnene at
få deres egne klasseværelser. Blandt eleverne er den unge
pige, som sluttede sig til menigheden gennem Ivans fitnessklub. Tak for din gave til missionen.
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DEN EUROASIATISKE DIVISION · RUSLAND

Olga Noshin

EN LIVSFORANDRENDE ULYKKE
Olga Noshin, 34
Olga og Roman havde været gift i tre år, da de tog på
bilferie ved Sortehavet. De kørte mellem kystbyerne, da
Roman overså en afkørsel, som de skulle have taget. Han
sagtnede farten og lavede en u-vending. Desværre kom
der en hvid Mercedes i høj fart og ramte lige ind i siden
på deres Folkevogn. Bilen drejede rundt og rundt, i noget
der føltes som en evighed. Da den til sidst standsede, var
vinduerne knust, og dørene kunne ikke åbnes. Olga og Roman var i stand til at klatre ud af et af vinduerne. De havde
ikke fået en skramme, men bilen var totalskadet.
Roman og Olga kiggede hen på den hvide Mercedes. Den
var også totalskadet, men chaufføren var uskadt. Politiet
kom og vurderede, at ulykken var Romans fejl. Roman
skjulte ansigtet i hænderne. ”Det kommer til at tage os
mange år at betale den Mercedes,“ sagde han.
I det øjeblik gik det op for Olga, at ulykken havde en høj
pris. Roman havde kun den mest basale forsikring, og den
ville ikke dække udgifterne til den dyre bil. Olga gik væk
fra de ødelagte biler og ind i en vinmark, der lå ved siden
af vejen. Hun faldt på sine knæ og bad: ”Kære Gud, du må
hjælpe os.“ Hun åbnede sine øjne og rejste sig. De forulykkede biler stod stadigvæk på vejen.
Den anden chauffør, Musa, talte strengt til Roman. ”Giv
mig dine dokumenter. Du får dem tilbage, når du har betalt for bilen.“ Roman gav ham sit kørekort.
Da politiet havde afsluttet deres papirarbejde, blev Musa
hentet af nogle bekendte. Roman og Olga måtte vente på
kranbilen. I ventetiden gik de ud i vinmarken for at tale
sammen. I de seneste uger var der opstået spændinger
i deres forhold, og nu fik følelserne frit spillerum. Olga
indså, at de havde været tæt på at gå fra hinanden. Det
unge par bad hinanden og Gud om tilgivelse.
Den følgende nat sov Roman og Olga på stranden. Næste
morgen ringede Musa og inviterede dem til at bo hos ham.
Han havde en ekstra bil, og den følgende uge kørte han
dem, så de kunne få ordnet forsikringen og alt det juridiske
i forbindelse med ulykken. Han blev overrasket over, at Roman og Olga ikke spiste kød. Hans overraskelse voksede,
da han fandt ud af, at de heller ikke drak alkohol. ”I er
mærkelige,“ sagde han. ”Hvem er I?“
”Vi er syvendedags adventister,“ svarede Olga.
”Virkelig?“ sagde han. ”Det er anden gang, jeg møder
adventister.“
Det viste sig, at Musa ikke var kristen. Han havde to koner.
Han var også tynget af skyld. Han fortalte, at han havde
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tvunget sin anden kone
til at få foretaget en
abort kun få dage før
bilulykken.
”Jeg tror, at ulykken var
Guds straf,“ sagde han.
Han havde elsket sin
hvide Mercedes, som var specielt indkøbt kun en uge før
ulykken.
Roman og Olga ringede til nogle venner på Zaokskij for at
låne penge til at betale for bilen. I løbet af tre dage gik det
i orden. Vennerne ringede flere gange for at tilbyde deres
hjælp og høre, om der var andet, de kunne gøre.
Musa overhørte telefonsamtalerne og blev meget rørt.
”Jeg er rig,“ sagde han, ”og jeg har mange forbindelser.
Jeg har hjulpet mange mennesker til at tjene mange penge.
Men ingen af mine venner har ringet til mig for at høre, om
jeg har det godt efter ulykken. I har ingenting, men jeres
venner bekymrer sig om jer.“
Sidst på ugen var pengene betalt, og Musa gav Roman
kørekortet tilbage. Han skulle nogle dage til den by, som
Roman og Olga havde været på vej til, da ulykken skete,
og spurgte dem, om de havde lyst til at komme med.
Roman og Olga tilbragte de næste to dage i det mest
luksuriøse hus, de nogen sinde havde set. Bagefter tog de
toget tilbage til Zaokskij.
Det følgende år var svært. De skulle tilbagebetale deres
gæld, men Olga takker Gud for ulykken. Den reddede
deres ægteskab. Og hun takker Gud for, at hun fik lønforhøjelse på sit arbejde, og Roman fik nyt arbejde med en
højere løn. De var i stand til at tilbagebetale deres lån på
bare et år.
”Vi har aldrig manglet noget,“ siger Olga. ”Gud har sørget
godt for os.“
Olga var blandt de børn, der begyndte i den første 1.
klasse i Zaokskij Kristne Skole i 1993. Hun fuldførte både
grundskole og gymnasium der og tog sin universitets
uddannelse på Zaokskij Adventistuniversitet. En del af
dette kvartals 13. sabbatsoffer går til at udvide Zaokskij
Kristne Skole. De har brug for deres egen skolebygning, da
de i øjeblikket låner lokaler af Zaokskij Adventistuniversitet.
Kollekten vil gøre det muligt for børnene at få deres egne
klasseværelser.
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13. FEBRUAR 2021

DEN EUROASIATISKE DIVISION · RUSLAND

Jelena

HUN PJÆKKEDE FRA SKOLE
FOR AT GÅ I KIRKE
Jelena, 16
En lørdag eftermiddag var den 11 år gamle Jelena på vej
hjem fra skole i sin hjemby Dimitrovgrad i Rusland. Hun
kom pludselig i tanker om, at hun plejede at gå i kirke om
lørdagen. Hun havde ikke tænkt på kirke i lang tid, og hun
vidste ikke, hvorfor hun tænkte på det lige nu. Men hun fik
pludselig lyst til at gå i kirke.
Hun tog sin mobiltelefon frem og ringede til sin mor.”Mor,
kan du huske, at vi plejede at gå i kirke om sabbatten?“
spurgte hun. ”Må jeg godt tage derhen nu?“
”Selvfølgelig må du det,“ svarede hendes mor. ”Du behøver ikke engang at spørge.“
Jelena nåede frem, lige da prædikenen skulle begynde.
Hun satte sig stille ind på den bagerste række og lyttede.
Bagefter mødte hun sin gamle sabbatsskolelærer. ”Kom
snart igen,“ sagde læreren.
Jelena smilede genert. Hun havde lyst til at komme tilbage.
Jelenas forældre var blevet skilt, da hun var lille; men de
havde taget hende med i kirke, indtil hun var 5 år. Så var
de blevet trætte af at se hinanden i kirken og holdt helt
op med at komme. Jelena gik i en offentlig skole og havde
timer hver dag fra mandag til lørdag.
Så snart skolen var slut den følgende sabbat, skyndte
Jelena sig i kirke. Hun forstod ikke prædikenen, men hun
forsøgte at finde meningen. Hun kunne lide at være i den
kirke, hvor hun plejede at komme som lille. Og hun syntes
om at være sammen med de andre børn i kirken.
Efter nogen tid begyndte hun at pjække fra timer i skolen,
så hun kunne komme tidligere i kirke om sabbatten. Der
gik en måned. Så inviterede hun sin storesøster Oksana,
som var 13, til at komme med. Det ville hun gerne, så de to
gik i kirke sammen. Da deres mor opdagede, at Jelena og
Oksana gik i kirke sammen, begyndte hun at gå sammen
med dem.
Men så flyttede nogle af børnene fra kirken til et andet sted
sammen med deres forældre. Andre af børnene holdt op
med at komme. Jelenas mor holdt også op med at komme.
Og Jelena begyndte kun at komme en gang imellem.

Et af menighedens
medlemmer lagde
mærke til, at Jelena ikke
kom så ofte og spurgte,
om hun ikke havde lyst
til at hjælpe til med
deres lydanlæg. Det
ville Jelena gerne, og nu
var hun nødt til at gå i kirke hver uge, for der var brug for
hende. Hun begyndte også at læse i Bibelen og bøger af
Ellen White. Hun syntes især godt om Den store strid.
Jelenas mor lagde mærke til, at hun syntes godt om sabbatsskolen og var blevet gode venner med mange af de
voksne i kirken. Hun begyndte selv at komme igen.
Efter en nadvergudstjeneste en sabbat, stillede Jelenas mor
et alvorligt spørgsmål. ”Ønsker du at blive døbt?“ spurgte
hun.
Jelena havde allerede tænkt på det og svarede med det
samme, at hun ønskede at give sit hjerte til Jesus.
Hun fik dåbsundervisning og blev døbt. Vandet i dåbsbassinet var frygtelig koldt, men en varm glæde strømmede
igennem hende, da hun kom op af vandet. Hun havde taget den bedste beslutning i livet. Hun havde givet sit hjerte
til Jesus.
Jelena gik aldrig i skole om sabbatten igen. Hendes mor
skrev et brev til skolelederen og bad om, at Jelena blev
fritaget fra skole om lørdagen, så hun kunne tilbede Gud.
Skolen gav sin tilladelse. Jelena skulle dog lave ekstra
lektier for at indhente det, de andre i klassen lærte om
lørdagen. Det var svært for hende at få gode karakterer.
I dag er det ekstra hjemmearbejde ikke længere et problem. Efter skoleårets afslutning hørte Jelena om Zaokskij
Kristne Skole, en adventistskole med både dag- og kostelever. Skolen ligger ca. 1.000 km fra hendes hjemby. Hun
havde ikke råd til at betale skolepengene, men et af menighedens medlemmer tilbød at betale for hende. I dag er hun
16 år og går i 2.g.
”Det er helt fantastisk at gå i skole her,“ siger hun. ”Lærerne er venlige og hjælper mig. Og jeg er også glad for, at
vi ikke har timer om lørdagen.“
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Anna Khizhnijakova

BILULYKKE OM SABBATTEN
Anna Khizhnijakova, 32
Mere end noget andet ønskede den 16 år gamle Anna sig at
få internetforbindelse i sit hjem i en fjerntliggende landsby i
Østrusland. Det var i 2003, og hun ønskede ikke at gå glip
af dette nye fænomen. Annas far og mor gik med til at køre
til en forretning en lørdag morgen for at købe et modem.
Forældrene var ikke syvendedags adventister, men Anna
havde lært om Jesus af sin bedstemor og var blevet døbt
året før. Hun vidste, at det var forkert at tage på indkøb om
sabbatten, men hun ønskede virkelig meget at få internet.
Det sidste, hun husker, er, at hun gik ud af huset og satte sig
i bilen. Bedstemor fortalte senere, hvad der skete.
Faren havde kørt for hurtigt på den vinterglatte vej ind
mod byen. Pludselig mistede han herredømmet over bilen
og gled over i den modsatte vejbane, hvor en lastbil ramte
dem frontalt. Begge forældrene døde af deres skader. Lastbilchaufføren brækkede benet. Anna var bevidstløs og blev
kørt på hospitalet, hvor lægerne ikke mente, at hun ville
overleve. Bedstemor fastede og bad og opfordrede menighedens medlemmer til at gøre det samme. Til lægernes
overraskelse kom Anna til bevidsthed efter tre dage og kom
sig hurtigt. To måneder senere var hun tilbage i skole og
afsluttede 1.g sammen med sin klasse.
Bedstemor flyttede ind hos Anna i familiens hjem i Novoshatinsk for at give hende fysisk og åndelig støtte. Men
Anna sank ned i en dyb depression. Hun følte sig skyldig i
forældrenes død. Hun gav ikke Gud skylden, for hun vidste,
at han ikke forårsager nogens død. Men hun vidste også,
at det var forkert at købe ind om sabbatten. Hun ønskede,
at hun havde bedt sine forældre om at blive hjemme. De
kunne have ventet til efter sabbatten med at få internet.
Den mørke skyldfølelse fulgte med, da Anna flyttede til
havnebyen Vladivostok for at begynde på universitetet. Hun
kom i den eneste adventistkirke i byen en gang imellem for
at gøre sin bedstemor glad. Hun vidste, at hun ikke levede
et gudfrygtigt liv, og hendes skyldfølelse voksede.
Bedstemor bad for Anna og ringede til hende hver dag.
”Har du læst i Bibelen i dag?“ ville hun spørge blidt. Hvis
Anna svarede, at hun havde, spurgte bedstemor, hvad hun
havde læst.
”Har du bedt i dag?“ spurgte bedstemor. ”Du må ikke
glemme at bede.“ Bedstemor bad Anna om at dele sine
problemer med hende og bad for hende over telefonen.
På universitetet mødte Anna en adventistlærer, som hjalp
hende med hendes hjemmeopgaver. Læreren bad også for
hende og opfordrede menigheden til også at gøre det.
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Anna tænkte tilbage på
sin dåb og bad til sidst
om tilgivelse. ”Jeg ved,
at mit liv ikke er, som det
burde være,“ bad hun.
”Jeg ser, at jeg lever i
mørke. Et liv uden dig,
Gud, er meningsløst.
Hjælp mig til at få gode venner i menigheden. Giv mig et
venligt sind. Lær mig at være åben. Hjælp mg til at huske at
bede og læse i Bibelen.“
Anna begyndte at tale med Gud regelmæssigt. Hun læste
Ellen Whites bog Den store strid, som bedstemor havde
givet hende. Hun læste om de vanskeligheder, som Martin
Luther og de andre reformatorer havde gennemgået, og
hun indså, at Gud tilgiver selv de største syndere. Hun opgav sine dårlige vaner.
Anna begyndte at ringe til sin bedstemor hver dag, inden
bedstemor kunne nå at ringe til hende. Hendes tro voksede,
og hver sabbat gik hun glad i kirke for at søge Gud. Hun
forstod, at Gud havde tilgivet hendes synder, og at han ikke
ville minde hende om dem igen. En stor byrde blev løftet fra
hendes hjerte.
I dag er Anna 32 og arbejder som universitetslærer. Hun er
også spejderleder og sekretær i menigheden. Hun har ingen
anelse om, hvorfor ulykken skete; men hun bekymrer sig
ikke længere om det.
”Mange har sagt til mig, at det ikke var min skyld, men jeg
tror ikke, at ting sker tilfældigt,“ siger hun. ”Selv om det var
tilfældigt, at ulykken skete, er det en kendsgerning, at den
skete på en sabbat. Selv i dag tænker jeg af og til over, hvordan den kunne være undgået. Men faktum er, at ulykken
skete, og det forandrede mit liv. Jeg levede ét liv før ulykken
og et andet bagefter.“
Anna er meget taknemlig for, at hendes bedstemor, som nu
er 80, og andre menighedsmedlemmer har bedt for hende.
Hun er overbevist om, at det var med til at forandre hendes
liv. ”Jeg forstår, at mange af mine problemer blev løst, fordi
menigheden bad for mig,“ siger hun. ”Og intet i livet giver
mening uden Gud.“
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at bygge en
ny kirke til Annas menighed i Vladivostok. Tak for din støtte
til missionen.
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DEN EUROASIATISKE DIVISION

27. FEBRUAR 2021
TAK TIL GUD FOR BORDET
Dinara
7 år gamle Dinara så op fra sin tallerken med makaroni og
stegte løg og nikkede til bordet under tallerkenen. ”Mor,
ved du, at Gud gav os dette bord?“ sagde hun.
Mor blev forbløffet. ”Hvad taler du om?“ sagde hun. ”Det
er noget forfærdeligt vrøvl! Din far har arbejdet hårdt og
købt bordet i en møbelforretning. Hold op med at opføre
dig så dumt.“
Men Dinara blev ved. ”Nej, de fortalte mig, at det var
Gud,“ sagde hun.
”Hvem fortalte dig det?“ spurgte mor. Hun var som så
mange andre i dette land ikke kristen. ”Hvor og hvornår
hørte du, at Gud gav os dette bord?“
Dinara forklarede, at hun og de andre børn i 1. klasse i den
offentlige skole havde lært om venlighed. Læreren, som
var syvendedags adventist, havde fortalt børnene om Gud
i sin undervisning. ”Alt det, I har i jeres hus, kommer fra
Gud,“ sagde læreren. ”I bør være taknemlige.“
Dinara troede, at det var godt, at hun delte denne nye
viden med sin mor. Men moren blev rasende og skældte
Dinara ud for ikke at respektere sin far, der arbejdede så
hårdt, at han kunne købe bordet.
”Jeg tager hen i skolen i morgen for at finde ud af, hvorfor
læreren underviser børnene om Gud,“ sagde hun.
Moren piskede en hel storm op næste dag i skolen, og hun
fik også andre forældre involveret. Skolelederen lovede, at
ingen igen ville nævne Gud i klasseværelset igen.
Tumulten gjorde stort indtryk på Dinara. Selv om hun aldrig hørte om Gud i skolen igen, tænkte hun tit på ham.
Der gik ni år. Familien købte et andet hus, da Dinara var
16, og i det nye hus fandt hun en efterladt børnebibel.
Den lyseblå bog var laset og manglede over halvdelen af
siderne, men Dinara læste det, der var tilbage, med stor
interesse. Det meste af det, hun læste, forstod hun ikke;
men hun forstod, at det handlede om Gud. Hun ønskede,
at hun kunne læse hele Bibelen.

Dinara gik til mødet. Det var interessant. Folk bad, talte
om Bibelen og sang. Der var en del udlændinge med til
mødet, og Dinara øvede sig i at tale engelsk med dem.
I nogen tid gik Dinara til møde hver sabbat. I løbet af den
tid blev hun gift med en mand, som troede på den syvende dag som sabbat, og som var glad for at tage med
hende til møderne, når han ikke arbejdede.
Men Dinara begyndte at føle sig utilpas. En sabbat, mens
hun var til møde, fik hun en tanke. ”Gør jeg det rigtige?“
tænkte hun. ”Hvad laver jeg her? Mit folk er ikke kristne.“
Hun holdt op med at gå i kirke. Hun havde lyst til at gå,
men var bange. Hendes mand, Nikolai, så hendes kamp og
spurgte, hvorfor hun var holdt op med at gå til sabbatsmøderne.
Dinara fortalte ham om sin forvirring. ”Mine forældre tror,
at der ikke er nogen anden Gud end deres Gud,“ sagde
hun.
”Men hvorfor er du bange?“ spurgte Nikolai. ”Der er kun
én Gud. Der er ingen grund til at være bange.“
Dinara svarede, at hun troede, at hendes folk udelukkende
burde læse i deres traditionelle hellige bog, men hun havde
et ønske om at læse Bibelen. Nikolai viste hende, at den
traditionelle hellige bog og Bibelen havde mange ting tilfælles.
Det bekymrede også Dinara at tilbede sammen med
adventisterne i stedet for at komme i det traditionelle tilbedelseshus. ”Det er ikke noget problem,“ sagde Nikolai.
”Du kan jo gå begge steder. Føl dig fri til at tilbede sammen med adventisterne. Det er der intet, der forhindrer
dig i.“
Dinara begyndte igen at tilbede sammen med adventisterne, og hun gav sit hjerte til Gud. I dag er hun lykkelig
over, at hun kan læse i Bibelen, når som helst hun vil. Hun
takker Gud for Bibelen og for alt i sit hjem.
”Jeg siger tak hele tiden,“ siger hun. ”Fra det øjeblik jeg
vågner, til jeg går i seng om aftenen, takker jeg Gud for
liv, for mad og til og med for bordet. Alt godt kommer fra
Gud.“
Tak for din støtte til missionen i Den Euroasiatiske Division.

Der gik endnu tre år. Dinara begyndte at læse engelsk på
en adventistskole, og læreren inviterede hende og andre
elever til et møde om sabbatten.
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6. MARTS 2021
SPORT FORANDRER MENNESKERS LIV
Jesús Maximiliano Gómez, 24
Jesús (udtales Hesus) var lige ved at dø under en kompliceret skulderoperation efter en sportsskade. Efter operationen følte han et stærkt ønske om at gøre noget særligt for
Gud.
Jesús besluttede sig for at takke Gud ved at arbejde som
litteraturevangelist i en måned efter at have afsluttet sine
studier på River Pate Universitet i Argentina. Han ville give
Adventistkirken det, han tjente ved bogsalget.
Under sit sidste studieår var det en stor udfordring for
Jesús at deltage i idrætsundervisningen. Skulderen voldte
ham mange problemer. Lærerne advarede ham om, at han
ikke kunne afslutte sin uddannelse som idrætslærer, hvis
han ikke opfyldte alle krav.
Lægerne rådede ham til at skifte hovedfag. ”Hvis du bliver
ved med at deltage i gymnastikøvelserne, vil din skulder
blive værre,“ sagde lægen.
Men Jesús havde ikke lyst til at skifte hovedfag så tæt på
sin afsluttende eksamen. Iøvrigt havde han ikke råd til at
forlænge sin studietid. Mens Jesús overvejede sin fremtid,
spurgte en ven, Marcos, hvad han havde tænkt sig at gøre
efter skoleafslutningen.
Jesús fortalte Marcos om sin ide med at arbejde en måned
som litteraturevangelist og give det, han tjente, til Adventistkirken. Marcos syntes om ideen, men havde en anden.
”Hvorfor tager du ikke til Kirgisistan?“ spurgte han. Marcos havde selv arbejdet som frivillig i et år ved en adventistskole i Kirgisistan.
Jesús havde aldrig overvejet at rejse halvvejs rundt om
jorden, men han syntes, det lød spændende. Han bad til
Gud om det og lovede at tage til Kirgisistan, hvis han blev i
stand til at afslutte sin skolegang det år.
Da det var tid til den afsluttende eksamen i gymnastik,
bad Jesús om hjælp til at udføre de tilsyneladende umulige
øvelser. Til sin overraskelse udførte han alle øvelserne uden
problemer og bestod eksamen.
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Jesús Maximiliano
Gómez

Efter eksamen fik Jesús
undersøgt sin skulder
hos lægen, som udtrykte sin tydelige overraskelse. Den gamle
skade var fuldstændig
helet. Det lignede et
mirakel.
Jesús afsluttede sin uddannelse og fløj til Kirgisistan en måned senere. Han ankom til adventistskolen i Tokmok og fik
ansvar for skolens idrætstimer. Han blev også udnævnt til
træner for et fodboldhold, som skolen havde oprettet for
børn i området. Fodboldholdet mødtes i en ny sportshal,
som blev bygget med hjælp fra 13. sabbatskollekten i 2017.
Men det er ikke enden på historien. Når Jesús og børnene
spillede sammen, lagde han mærke til, at der skete store
forandringer i børnenes opførsel. Drengene plejede at
skændes og slås meget, men det holdt de op med, da Jesús
fortalte dem, at vi alle er brødre og søstre, og at vi ikke
behøver at slås.
Efter at have opdaget, at nogle af drengene drak alkohol,
rådede han dem til at holde op med det. ”Det er ikke godt
for jeres krop,“ sagde han. Og drengene holdt op med at
drikke.
Jesús er glad for, at han har givet et år af sit liv som frivillig
i Kirgisistan. ”Jeg kan se stor forandring hos mine elever,“
siger han. ”Desuden har vi ikke tabt en eneste fodboldkamp mod de andre skoler.“
En del af 13. sabbatsofferet for tre år siden blev brugt til at
opføre en gymnastiksal på syvendedags adventistskolen
i Tokmok i Kirgisistan. Tak, fordi du støtter adventistuddannelse i Kirgisistan og andre steder i Den Euroasiatiske
Division.

MISSIONSBERETNING

13. MARTS 2021
EN BOG OG EN SKOLE
Tatjana Sokolovskaija, 72 og
Andrei Sokovskij, 37
Tatjana standsede udenfor en antikvarboghandel på vej
hjem fra arbejde på syvendedags adventistskolen i Tokmok
i Kirgisistan.
Hun var for nylig begyndt at undervise i russisk sprog og
litteratur på skolen, efter at hun uventet var blevet tilbudt
jobbet af skolens leder. Da Tatjana betalte for de bøger,
hun havde udvalgt, rakte ekspedienten hende en anden
bog. ”Vær så god,“ sagde han. ”Du kan få denne gratis.“
Tatjana ville ikke sige nej til en gratis bog, så hun betalte
for de andre og lagde dem alle i sin taske. Derhjemme så
hun nysgerrigt på den gratis bog, hun havde fået. Den hed
Den store strid. Hun havde aldrig hørt om forfatteren Ellen
White. Hun bladede igennem siderne og fandt kontaktinformation til en mand ved navn Pavel Noskov trykt på
sidste side. Til hendes store overraskelse var adressen den
samme blok, hun selv boede i.
Mens hun de næste par dage tænkte over, at Pavel var
hendes nabo, lagde hun mærke til, at en af lærerne på
skolen havde samme efternavn som Pavel. Tatjana tog
bogen med hen i skolen og viste den til sin kollega Arina.
”Er du gift med Pavel?“ spurgte hun.
”Ja,“ sagde Arina. ”Pavel er min mand.“
Tatjana fandt ud af, at familien var syvendedags adventister og gik i kirke hver sabbat. Arina inviterede Tatjana og
hendes voksne søn Andrej til at komme og besøge dem, så
de kunne lære hinanden at kende. Under en af deres samtaler fortalte Pavel, at adventister betragter Ellen White
som en elsket forfatter og profet. Tatjana blev meget nysgerrig og læste Den store strid med stor interesse.
Tatjana og Andrej begyndte at tage del i en lille bibelstudiegruppe, som mødtes hver uge i Pavel og Arinas hjem.
Da Pavels mor blev syg, og den lille gruppe fik brug for
et nyt sted at mødes, tilbød Tatjana, at de kunne mødes
hjemme hos hende til bibelstudier.
Nogle få uger senere indtraf der en åndelig krise. Tatjana
og Andrej følte begge meget stærkt, at de var nødt til at
beslutte sig til at blive syvendedags adventister eller helt
holde op med at omgås adventister. De fortalte Pavel, at
de ikke vidste, hvad de skulle gøre.
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Andrei Sokovskij
Tatjana Sokolovskaij

”Kun Gud kan hjælpe
jer i denne krise,“ sagde
Pavel.
Tatjana og Andrej bad
og besluttede sig for
at tage med til en adventistgudstjeneste om
sabbatten for første gang. Deres oplevelse i kirken var helt
anderledes, end de nogen sinde havde oplevet til en gudstjeneste før. Menighedsmedlemmerne var varme og imødekommende. De var meget glade for at se gæster i deres
kirke og behandlede dem som længe savnede venner.
Tatjana og Andrej følte det, som om de var kommet hjem.
Tatjana og Andrej blev døbt samtidigt den 6. april 2019.
Tatjana siger, at det er adventistskolens fortjeneste, at hun
og hendes søn blev ledt til Gud.
”Jeg takker denne skole,“ siger hun. ”Hvis jeg ikke var
begyndt at arbejde her, ville jeg ikke være standset ved
antikvarboghandlen på vej hjem og opdaget, at en af mine
naboer i blokken var adventist. Jeg ville ikke have vidst noget om adventistkirken. Gud ledte vores veje.“

FAKTA OM KIRGISISTAN
• Tian Shan – De himmelske bjerge – er et område i Centralasien, der indbefatter en række bjergkæder. 80 % af
Kirgisistan ligger indenfor Tian Shan, og to af dets højeste bjergtoppe ligger i Kirgisistan. Den højeste, Jengish
Chokusu (Sejrstoppen), er 7.439 meter over havet.
• Kirgisistans største etniske gruppe er kirgisere. Historisk
set har de været nomader, som flyttede omkring med
deres flokke af får, heste og yakokser. De boede i runde
telte, som kaldes en jurt. Mange kirgisiske kvægavlere
er stadigvæk seminomader, som fører deres flokke op i
bjergene om sommeren.
• Kirgisistan var underlagt Sovjetunionen fra 1924 frem til
1991. Traditionelt har landet bestået af 40 stammer. Det
udtrykkes også i landets flag, som viser en sol med 40
stråler.
• Heste spiller en stor rolle i Kirgisistan. Den meget
populære drik kumis er en gæret drik, der traditionelt
fremstilles af hoppemælk.
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20. MARTS 2021
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Ljudmila Komkova

EN UROLIG ELEV I FØRSTE KLASSE

Ljudmila var lærer og vidste ikke, hvad hun skulle stille op
med 6 år gamle Matvej i 1. klasse på syvendedags adventisternes skole i Bucha i Ukraine. Når han havde et spørgsmål i
timerne i ukrainsk sprog, sad han ikke stille og rakte hånden
op som de andre elever. I stedet rejste han sig. ”Hvor skal
jeg skrive det?“ råbte han.

Ljudmila blev helt rørt.
Matvej havde kun en
blyant og var villig til at
give den fra sig. En af
de andre drenge så, at
Matvej havde brug for
en blyant og gav ham en
af sine.

I matematiktimerne kunne han heller ikke sidde stille og
række hånden op. ”Hvilken side i bogen er vi kommet til?“
råbte han.

Matvej begyndte at få venner. Børnene kunne lide ham.
Han var venlig og gavmild. Han var villig til at dele alt, det
han havde.

Ljudmila forsøgte at forklare Matvej, at han var nødt til at
sidde stille og række hånden op, når han havde et spørgsmål. Men det lod ikke til, at han forstod det. Hans råben
forstyrrede hele klassen.

Det var en stor lærdom for Ljudmila. ”Jeg forstod, at vi er
Guds børn,“ siger hun. ”Gud viser os stor tålmodighed og
kærlighed. Han arbejder med vores liv for at forædle vores
karakter. Han udførte et mirakel i mit liv. Jeg havde aldrig
troet, at han kunne forandre Matvej så hurtigt.“

Ljudmila Komkova, 24

Eleverne i 1. klasse blev hurtigt gode venner. Men Matvej
havde svært ved at finde venner. Når han ikke ignorerede de
andre elever, skændtes han med dem. Hvis der var noget,
de sagde eller gjorde, han ikke brød sig om, skubbede han
dem eller slog.
Ljudmila vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Det var hendes
første undervisningsjob, efter at hun havde afsluttet universitetet. Hun ville gerne hjælpe drengen til at lære og til
at finde venner. Hun forsøgte at gøre timerne mere interessante. Hun forsøgte at tale med Matvej. Men intet hjalp.
En dag, stadig i begyndelsen af skoleåret, knælede hun og
henvendte sig til Gud i bøn, da hun kom hjem fra arbejde.
”Kære Gud, giv mig tålmodighed og visdom til at finde en
måde at arbejde med denne dreng,“ bad hun.
Hun bad igen næste morgen. ”Gud, jeg beder dig om at
lede mig i min undervisning i dag,“ bad hun. ”Vis mig, hvordan jeg bedst kan arbejde med Matvej og undervise ham.
Hjælp mig til at være en god lærer for alle børnene.“
Ljudmila bad for Matvej hver morgen og hver aften i seks
uger. En dag lagde hun mærke til en stor forandring i klasseværelset. Matvej rejste sig ikke op og råbte ikke sit spørgsmål. I stedet sad han stille og rakte hånden op. Han holdt
op med at ignorere, skubbe eller slå de andre børn. I stedet
talte han venligt til dem.
Matvej opdagede en dag, at en af de andre drenge havde
mistet sin blyant og ikke kunne skrive sin opgave. ”Her,“
sagde han, ”tag min.“
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Hun tilføjer: ”Jeg forstod, at når vi gør alt, vi kan, gør Gud
det, der er umuligt for os.“
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at opføre
skolebygninger ved den skole i Ukraine, hvor Ljudmila er
lærer. I øjeblikket låner børneskolen klasseværelser fra Det
Ukrainske Adventistcenter for Højere Uddannelse i Bucha,
Ukraine.

FAKTA OM UKRAINE
• Ukraine har en lang kristen historie. I 988 forhandlede
prins Vladimir fra Kiev, kendt som Vladimir den Store,
ægteskab med Anna, søster til den byzantinske kejser
Basil II, og konverterede til den ortodokse kristendom.
Han sørgede for, at mange af de hedenske offersteder
blev fjernet og etablerede en række kristne kirker.
• Adventbudskabet blev første gang forkyndt i området
på Krim ved Sortehavet og i Kaukasus af de tyske missionærer Perka og Kandad. Efter en dåb i 1886 blev den
første syvendedags adventistmenighed med 17 medlemmer oprettet i landsbyen Berdibulat.
• Den ortodokse kirke og senere kommunistpartiet var
fjendtlige over for adventister i Ukraine. Mange menighedsmedlemmer og pastorer blev forfulgt for deres tro
og tilbragte mange år i fængsel. Nogle døde i lejre på
Stalins tid. Som en følge deraf udviklede menigheden
sig til en undergrundskirke, og oprettelsen af Adventistkirkens organisation skete ikke før i 1978.

MISSIONSBERETNING

27. MARTS 2021
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Natalja Berlinskaija

LÆR OS AT BEDE
Natalja Berlinskaija, 43
En gang om ugen samlede lærerinde Natalja sin 9. klasse
i en cirkel i klasselokalet for at bede. ”Viktoria, vil du begynde?“ sagde hun en morgen.
15-årige Viktoria så på læreren med store forskrækkede
øjne. ”Hvordan?“ sagde hun. ”Hvordan gør man?“
”Du kan begynde sådan her,“ sagde Natalja. ”Kære Gud.“
”Er det sådan, jeg skal begynde?“ spurgte Viktoria.

”Jeg vil gerne bede,“
fór det ud af Ruslan.
Alle så forbløffet på
ham. Ruslan selv var
overrasket. ”Hvad
sagde jeg?“ spurgte
han.
Børnene bøjede deres hoveder og lukkede øjnene. ”Kære
Jesus,“ bad Ruslan. ”Velsign Viktorias operation. Hjælp
hende, så hun ikke mister sin hørelse. Gør hende rask og
hjælp hende, så hun snart er tilbage i skolen igen. Amen.“

”Ja. Bare sig det,“ svarede Natalja.
”Og hvad skal jeg så sige?“ spurgte Viktoria.

Operationen var vellykket. Et par uger senere vendte Viktoria tilbage til skolen.

”Bed Gud om at velsigne os, ligesom vi læste i fortællingen,“ sagde Natalja.

”Gud hører alle vores bønner, især bange børns bønner,“
siger lærer Natalja.

Viktoria havde netop læst en fortælling om, hvordan solen
står op hver dag og lyser på alle mennesker, både gode
og onde. Fortællingen fortsatte med at sige, at Jesus lyser
sin kærlighed over alle hver dag, og at de kristne også bør
være et lys for andre hver dag.

”Vi bør ikke være bange for at åbne vores hjerter for Gud.
Vi kan bede når som helst og hvor som helst, og Gud vil
svare på måder, vi ikke kan forestille os.“

”Kære Gud,“ sagde Viktoria. ”Hjælp os til at være gode
elever. Hjælp os til at være et lys.“
Viktoria var ikke den eneste af eleverne, der var bange for
at bede højt i 9. klasse på syvendedags adventistskolen i
Bucha i Ukraine. Fire af de syv elever i klassen kom fra adventisthjem, Viktoria og de to andre fra ikke-adventisthjem
var ikke vant til at bede. Natalja ønskede, at de skulle bede
og selv opleve bønnens kraft.
Efter den første gang var Viktoria ikke længere bange for
at bede. Men hendes bedste ven, Ruslan, ville ikke bede.
”Jeg er bange for at bede,“ sagde han. ”Jeg kan ikke, når
alle de andre hører det.“

En del af 13. sabbatskollekten, som optages i dag, vil
hjælpe den skole i Bucha i Ukraine, hvor Natalja underviser,
så den kan få sin egen skolebygning. I øjeblikket samles de
i lokaler, de låner af Det Ukrainske Adventist College. Tak
for din gave.

FAKTA OM UKRAINE
• Ukraine ligger i Østeuropa og er det næststørste land
på kontinentet efter Rusland. Hovedstaden Kiev ligger i
den nordlige del af landet ved floden Dnjepr.
• Der bor over 42 millioner mennesker i Ukraine, og Adventistkirken har mere end 45.000 medlemmer.

Natalja bad specielt for Ruslan.
Så blev Viktoria syg med en mellemørebetændelse. Hun
kom ikke i skole i en hel måned. Alle elever var bekymrede
for hende. Natalja var bekymret. Og især Ruslan var bekymret. Natalja besluttede, at de skulle bede specielt for
Viktoria hver dag. Alle bad for hende, undtagen Ruslan.
En morgen fortalte Natalja, at Viktoria skulle have en
øreoperation næste dag. Hun samlede alle eleverne i en
ring for at bede. ”Hvem vil være den første til at bede for
Viktoria?“ spurgte hun.
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FOKUS PÅ MISSIONEN
Når vi indsamler penge (kollekt) i forbindelse med bibelstudiet, er det for at kunne støtte udbredelsen af evangeliet.
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.

DEN EUROASIATISKE DIVISION
Unioner
Hviderusland
Kaukasus
Østrusland
Det fjerne østen
Moldova
Den sydlige union
Trans-Kaukasus
Ukraine
Vestrusland
Krim
Total

Kirker

Grupper

Medlemmer

Befolkning

66
135
82
51
140
70
27
810
378
26
1.785

28
67
39
17
98
45
15
267
269
6
878

3.837
7.601
5.064
2.162
8.658
4.050
1.180
45.208
27.744
1.748
107.252

9.467.000
30.761.081
22.707.619
6.154.807
3.542.000
111.642.000
6.959.000
42.037.000
95.218.493
1.912.000
330.402.000

