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DEN SYDØSTASIATISKE DIVISION

I dette kvartal fokuserer vores mission på Den Sydøst-
asiatiske Division (SSD), som består af 14 lande: Bangla-
desh, Brunei, Cambodia, Indonesien, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Filippinerne, Singapore, Sri Lanka, Thailand, 
Østtimor, Vietnam og Pakistan. I dette område bor der 
1,1 milliard mennesker, hvoraf 1,7 millioner er medlem-
mer af Syvende Dags Adventistkirken. Der er altså en 
adventist per 647 indbyggere.

Vi har fire missionsprojekter i dette kvartal i fire 
forskellige lande: et sundhedscenter i det nordlige 
Pakistan, en grundskole i Laos, et undervisningscenter 
i Vietnam og en elevbygning ved adventisternes inter-
nationale skole i Østtimor.

Vi ønsker at takke jer alle for støtten til kirkens 
mission.

MISSIONSPROJEKTER FOR 1. KVARTAL 2022
1 Et sundhedscenter i det nordlige Pakistan

2 En grundskole i Laos

3 Et undervisningscenter i Vietnam

4 En elevbygning ved adventisternes internationale 
skole i Østtimor
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Unioner/Konferencer/Missioner Kirker Grupper Medlemmer Befolkning
Bangladesh Unionsmission 127 286 34.899 169.809.000
Centrale Filippinske Unionskonferens 1.324 592 195.181 23.446.635
Myanmar Unionsmission 242 93 34.730 54.704.000
Nordfilippinske Unionskonferens 1.524 458 425.922 60.779.385
Pakistan Union 126 71 14.776 220.940.000
Sydøstasien Unionsmission 391 441 98.263 224.501.000
Vestindonesien Unionsmission 880 305 92.788 246.098.168
Østindonesien Union 961 190 127.969 25.640.832
Tilhørende Missionsområder 36 23 4.011 21.938.318
Total 7.857 3.612 1.688.247 1.074.529.000
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1. januar 2022

KRANMANDENS TO MIRAKLER

Mario da Costa, 44

Der var arrangeret mange forskellige begivenheder i 
forbindelse med fejringen af en stor religiøs fest i Øst-
timor. Jeg besluttede mig for at tage til hestevæddeløb.

For at komme til væddeløbsbanen skulle jeg forbi 
Syvende Dags Adventistkirken. Da jeg passerede, så 
en bibelarbejder, Mariano, mig og spurgte: ”Har du lyst 
og tid til at studere Bibelen sammen med mig?”

Jeg havde et par gange tidligere studeret med adven-
tister i deres hjem, men jeg var holdt op, fordi det vir-
kede, som om de lærte de samme som min egen kirke. 
Men bibelarbejderen blev ved med at følge mig, og jeg 
følte et dybt ønske om at lære Bibelen bedre at kende. 
”Jeg vil gerne studere Bibelen,” sagde jeg.

”Du behøver ikke at komme hjem til mig,” sagde Mari-
ano. ”Jeg kan komme hjem til dig, når væddeløbet er 
færdigt.”

Vi gik sammen hjem til mig umiddelbart efter vædde-
løbet og begyndte at studere Bibelen. Vi fortsatte vo-
res studier igennem de næste fire måneder, og jeg gik 
med til at komme i adventistkirken hver sabbat sam-
men med bibelarbejderen. Jeg gik stadigvæk i min egen 
kirke om søndagen. Jeg så ikke noget forkert i at tilbede 
både lørdag og søndag.

Efter nogen tid kom der en adventistevangelist til byen, 
og jeg begyndte at studere Daniels Bog og Åbenbarings-
bogen sammen med ham. I Dan 7,25 læste vi: ”Han skal 
tale imod den Højeste og underkue den Højestes hel-
lige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal 
gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.”

Da jeg kom hjem, åbnede jeg min bibel og læste verset 
igen og igen. ”Det ser ud til, at det, jeg i så mange år 
har troet, er forkert,” sagde jeg til mig selv. Jeg lukkede 
min bibel og prøvede at falde i søvn. Jeg tænkte på, om 
adventisterne forsøgte at narre mig. Måske havde de 
med vilje vist mig dette bestemte vers for at overbevise 
mig om at tilslutte mig deres kirke.

Jeg stod op igen, tændte lyset og læste: ”Han skal tale 
imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. 
Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives 
i hans magt én tid, to tider og en halv tid.” Jeg følte mig 
overbevist om, at min kirke havde ændret tiden for 
sabbatten og loven, der siger, at den syvende dag 
er sabbat. Senere gik de op for mig, at det var Hellig-
ånden, der havde overbevist mit hjerte.

Jeg besluttede mig for at faste, og jeg bad: ”Er lørdag 
eller søndag den sande sabbat? Er det min kirke eller 

Adventistkirken, som 
er den sande kirke?”

Efter at jeg havde fa-
stet og bedt i en uge, 
talte en tanke til mig: 
”Du må hellere følge 
det, der står skrevet i 
Bibelen.” Jeg besluttede mig for at følge Guds vilje, som 
den er udtrykt i Bibelen.

Selv om jeg kom i kirke hver sabbat, inviterede præsten 
mig aldrig til at blive døbt. Efter gudstjenesterne spiste 
han og jeg i reglen sammen og drøftede Bibelen.

En sabbat, mellem sabbatsskolen og gudstjenesten, 
spurgte jeg præsten: ”Hvornår skal der holdes dåb for 
de nye folk, som ønsker at blive døbt?”

”Det kommer an på den, der ønsker at blive døbt,” sva-
rede han. ”Vi kan arrangere en dåb, når vedkommende 
er parat.”

I det øjeblik tog jeg min beslutning. ”Når der skal være 
dåb igen, ønsker jeg at blive døbt,” sagde jeg.

Præsten gav mig en stor omfavnelse. Både de voksne 
og børnene så vores glæde og kom hen for at give mig 
hånden eller omfavne mig. ”Du er blevet kaldt af Gud,” 
sagde de.

Tårerne vældede op i mine øjne. Jeg havde fundet Guds 
sande vej.

I dag er Mario bibelarbejder og har ledt mange menne-
sker til Gud gennem bibelstudier og ved Helligåndens 
kraft. Vi kommer til at høre om flere af disse menne-
sker i de kommende uger.

Kollekten den 13. sabbat for seks år siden var med til at 
etablere den første og eneste adventistskole i Østtimor. 
I dette kvartal vil en del af kollekten den 13. sabbat 
blive brugt til at opføre en elevbygning ved skolen, så 
børn fra fjerntliggende landsbyer kan blive kostelever 
på skolen. Mario arbejder som bibelarbejder i en sådan 
landsby og glæder sig over, at dette projekt vil gøre det 
muligt for flere unge at få en adventistuddannelse.

FAKTA OM ØSTTIMOR
• Østtimor Adventistmission blev oprettet i 2009 som 

en del af Den Sydøstasiatiske Division (SSD). Der er 
696 medlemmer fordelt på én menighed og to grup-
per. I en befolkning på 1.318.000 indbyggere er det 
én adventist per 1893 indbyggere.

Mario da Costa
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8. januar 2022

ARBEJDE I GUDS HAVE

Mario da Costa, 44

En grøntsagshave er et godt sted at undervise i Guds 
ord. Det er i haven, at sandhedsfrø kan slå rod.

Mange mennesker i Østtimor har en grøntsagshave i 
nærheden af deres hjem. De har brug for afgrøderne 
til mad, og hvis der er noget til overs, bliver det solgt, 
så de kan tjene penge. De vigtigste afgrøder er majs, 
kassava og søde kartofler. Mange dyrker også forskel-
lige former for bladgrønt, græskar, papaya, bananer og 
jordnødder.

Jeg var i gang med at arbejde i min have, da en af le-
derne i Syvende Dags Adventistkirken kom forbi. ”Vi 
arrangerer et tre-måneders kursus for at uddanne bi-
belarbejdere,” sagde han. ”Du burde deltage.”

Jeg syntes om ideen. Jeg var ivrig efter at dele min 
nyfundne kærlighed til Jesus, efter at jeg for nyligt var 
blevet døbt.

Efter at have afsluttet undervisningsprogrammet var 
alle eleverne samlet i en adventistkirke i Østtimors ho-
vedstad, Dili, for at finde ud af, hvem der skulle arbejde 
i netop den kirke. Jeg blev ikke valgt. Der var flere bibel-
arbejdere end ledige stillinger.

Jeg vendte tilbage til min landsby for at passe min 
grøntsagshave. Jeg blev også et aktivt medlem af me-
nigheden.

Der gik flere år. En dag ringede en af menighedsle-
derne fra Dili til mig. ”Jeg har en ide,” sagde han. ”Hvad 
med at være bibelarbejder i din egen provins?”

Jeg syntes, det var en god ide. Kort tid efter kom jeg til 
landsbyen Kodo og introducerede mig for Adolfo, som 
boede der. Jeg fortalte, at jeg boede et stykke derfra og 
var blevet sendt til hans landsby som bibelarbejder for 
Syvende Dags Adventistkirken. Han havde aldrig hørt 
om Syvende Dags Adventistkirken før og var nysgerrig 
efter at høre mere.

Jeg fortalte Adolfo om, hvordan jeg havde lært den 
bibelske sandhed om den syvende dag og havde be-
sluttet mig for at blive en del af Adventistkirken. Jeg 
åbnede min bibel og talte om lørdag, ikke søndag, som 
den sande Herrens dag.

Jeg kunne se, at vores samtale gjorde et dybt indtryk 
på Adolfo, og jeg bad om, at Helligånden måtte overbe-
vise hans hjerte.

Tre dage senere 
vendte jeg tilbage til 
Adolfos hus og invite-
rede ham til at arbejde 
sammen med mig i en 
nabo-have. Jeg havde 
opdaget, at landsby-
boerne med glæde tog 
imod hjælp i deres haver, og mens vi arbejdede, kunne 
jeg undervise dem om Bibelen. 

Mens Adolfo og jeg hjalp Angelo i hans have, delte jeg 
Guds ord med dem. Jeg kunne se, at både Adolfo og 
Angelo nød samtalen. Da vi sidst på eftermiddagen var 
færdige med arbejdet, kom Adolfo hen til mig. ”Vil du 
give mig bibelstudier?” spurgte han.

Han og jeg begyndte at mødes om aftenen til bibelstu-
dier. Da der ikke var elektricitet i landsbyen, havde jeg 
taget en olielampe med. I løbet af dagen underviste 
jeg fra Bibelen for andre landsbyboere, mens jeg hjalp 
dem i deres haver.

Adolfo blev den første fra landsbyen, som tilsluttede 
sig Adventistkirken. Så bad Angelo om at få bibelstu-
dier. Han havde i 12 år været leder for en lokal kristen 
menighed i landsbyen. Mange af beboerne blev vrede, 
da de opdagede, at han studerede Bibelen sammen 
med mig. Jeg fandt ud af, at de lagde planer om at 
banke mig.

Angelo blev bekymret for sin egen og min sikkerhed. 
Han foreslog, at vi skulle standse vores bibelstudier.

På det tidspunkt var vi i gang med at samle tørrede 
kokosnødder i hans have. Jeg lagde mærke til, at en af 
dem var begyndt at spire. Det er meget usædvanligt, at 
en tør kokosnød spirer.

”Lad os plante kokosnødden og indgå en aftale med 
Gud,” sagde jeg til Angelo. ”Hvis Guds arbejde vil 
komme til at leve i dette område, vil denne kokosnød 
også leve. Men hvis Guds arbejde hurtigt vil ophøre 
eller dø her, vil kokosnødden også dø.”

Der gik ti år, og den døde kokosnød var blevet til et 
stort træ. Angelo holdt øje med det. På et besøg i 
landsbyen for nylig talte jeg med Angelo, og han for-
talte, at han ønskede at blive døbt.

Jeg håber, at mange mennesker vil blive ledt til Herren i 
den have, Gud har givet mig at passe i Østtimor.

 Mario da Costa
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15. januar 2022

EN NY VEJ

Adolfo Monteiro, 40

Jeg elskede min kirke i landsbyen Kodo i Østtimor. Jeg 
gik til gudstjeneste hver søndag. Jeg deltog i alle be-
demøder og enhver kirkelig aktivitet. 

Men så kom Mario til min landsby.

Mario besøgte mit hjem og fortalte, at han boede et 
andet sted, men var blevet sendt til min landsby som 
frivillig bibelarbejder for Syvende Dags Adventistkir-
ken. Jeg havde aldrig hørt om Syvende Dags Adventist-
kirken før.

Mario fortalte mig om, hvordan han havde opdaget 
den bibelske sandhed om den syvende dag som sab-
bat og besluttet sig for at blive medlem af Syvende 
Dags Adventistkirken. Han åbnede sin bibel og talte om 
den sande Herrens dag. Han fortalte, at Herrens dag 
faktisk er lørdag, ikke søndag. Han viste mig, at Bibelen 
tydeligt siger, at lørdag er den syvende dag, og at søn-
dag er den første dag.

Jeg begyndte at bede inderligt til Gud. Jeg spurgte ham, 
om jeg skulle fortsætte ad min gamle vej og holde den 
første dag hellig, eller om jeg skulle gå ad den nye vej 
og holde den syvende dag hellig.

”Herre,” bad jeg, ”er den gamle vej rigtig, eller er den 
nye vej rigtig?”

I tre dage bad jeg. Så fik jeg en drøm om natten. Foran 
mig var der to stier: en gammel og en ny sti. Der stod 
nogen foran mig og sagde: ”Det er bedre, hvis du følger 
den nye sti og forlader den gamle sti.”

Da jeg vågnede om morgenen, tænkte jeg over den 
drøm, jeg havde haft. Den syntes så virkelig.

Den dag kom Mario hjem til mig og inviterede mig til 
at arbejde sammen med ham i min ven Angelos have. 
Mens vi arbejdede, delte Mario Guds ord med Angelo. 
Mario talte altid om Bibelen, mens han hjalp folk i de-
res haver, og vi nød at lytte til ham. Men den dag rørte 
hans ord mit hjerte på en helt speciel måde, og jeg bad 
ham om at studere Bibelen med mig.

Efter at jeg nogle få måneder senere blev døbt, under-
viste jeg min kone i Bibelen. Hun blev også døbt sam-
men med medlemmer af to andre familier i landsbyen.

Tilværelsen har ikke 
været let, siden vi 
tilsluttede os Adven-
tistkirken. Flere år 
efter min kones dåb 
krævede hendes bror, 
som var leder i vores 
tidligere kirke, at vi 
afsværgede vores tro. Og han slog til og med min kone, 
mens jeg var til stede.

”Kun din mand kan tilslutte sig den religion,” sagde 
han. ”Du kan ikke følge ham.”

Men min kone sagde, at det var hendes hensigt at følge 
den nye vej. ”Jeg er allerede gift og har en familie,” 
sagde hun. ”Min mand er familiens leder. Hvis han er 
på den vej, han skal gå, vil jeg gå sammen med ham 
helt til verdens ende.”

Mens vi har været udsat for stort pres fra vores slægt-
ninge, har Gud været god mod os. Min kone og jeg har 
bedt for vores slægtninge, og min mor og to af mine 
søskende har tilsluttet sig Adventistkirken.

Jeg arbejder som sikkerhedsvagt og har ikke mange 
penge til at støtte evangeliets udbredelse; men jeg har 
energi til at dele sandheden med andre. At bringe an-
dre mennesker til Jesus er min pligt og mit ansvar; for 
jeg ved, at hver eneste sjæl er dyrebar i Guds øjne. Jeg 
fortæller hvert eneste menneske, jeg møder, at Jesus 
virkelig elsker dem og ønsker at frelse dem.

FAKTA OM ØSTTIMOR
• Omkring 60 % af Østtimors befolkning bor på landet 

og arbejder som bønder. De dyrker kassava, kokos-
nødder, kaffe, majs, ris og søde kartofler.

• De fleste beboere på Østtimor er af papuansk, ma-
laysisk eller polynesisk oprindelse og næsten alle til-
hører den romersk-katolske kirke. Der findes nogle 
meget små protestantiske og muslimske minoriteter.

• Der tales omkring 40 forskellige papuanske og 
malaysiske sprog og dialekter i landet, men der er 
to officielle sprog: tetum, som tales af de fleste, og 
portugisisk, som kun tales af et lille mindretal. Des-
uden bruges engelsk og indonesisk som forretnings-
sprog.

Adolfo Monteiro
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BIBELEN ER KUN FOR PRÆSTER

Angelo Pereira, 43 

Jeg havde en længsel efter at studere Bibelen, men 
lederen i min kirke fortalte mig, at Bibelen kun var for 
præster. Lad mig fortælle, hvad der skete.

Jeg voksede op i en kristen familie og har altid været ak-
tiv i min kirke i landsbyen Kodo i Østtimor. Da jeg var 23, 
begyndte jeg at lede ungdomsgruppen i min kirke. Da 
jeg var 27, deltog jeg i et missionsprojekt, som gik til an-
dre landsbyer. Kirkens ledere så min iver, og da jeg var 
31, bad de mig om at være leder for en af menighederne 
i vores landsby. I 12 år var jeg leder for menigheden og 
prædikede hver søndag fra en bog, som indeholdt kir-
kens lære.

Men så kom en syvendedags adventist, som hed Mario, 
til landsbyen som bibelarbejder. Han henvendte sig til 
mig, mens jeg arbejdede i min have, og tilbød at hjælpe 
mig. Mens vi arbejdede sammen, fortalte han mig sand-
heder fra Bibelen, som jeg aldrig havde hørt før. Og jeg 
ønskede at lære mere.

Min anledning kom under et stort møde for ledere fra 
min kirke. Da vi fik mulighed for at sige noget, foreslog 
jeg, at vi alle fik en bibel og undervisningsmateriale, 
som vi kunne bruge til at lære vores menigheder mere 
fra Bibelen.

Svaret var: ”Vi kan ikke undervise dig om Bibelen, for 
Bibelen kan kun studeres af præster. Vi kan tilbyde dig 
en gennemgang af vores trospunkter, så du kan under-
vise din forsamling om dem.”

Da mødet var forbi, var mit hjerte rastløst. ”Hvorfor kan 
jeg ikke studere Bibelen?” undrede jeg.

Jeg bad og spurgte Herren: ”Hvem er den sande Gud? 
Jeg må vide det, så jeg kan undervise min menighed om 
ham.”

Da jeg kom hjem, forblev mit hjerte uroligt, og jeg hen-
vendte mig til bibelarbejderen fra Adventistkirken. ”Kan 
du give mig bibelstudier?” spurgte jeg. ”Jeg er parat til at 
studere Bibelen med dig i et helt år.”

Mario og jeg åbnede hans bibel, og vi studerede Adven-
tistkirkens 28 grundlæggende trospunkter. Da vi flere 
måneder senere var færdige, sagde han: ”Nu kender 
du den rene sandhed. Vil du ikke nok lade være med at 
blive ved med at lære falske sandheder i din kirke. Hvis 
du bliver ved med at lære det, du ved ikke er sandt, vil 
du ikke få adgang til himlens rige.”

Jeg var klar over, at 
det Mario sagde, var 
rigtigt. Jeg havde 
læst Jesu ord til sine 
disciple: ”Den, der 
bryder blot ét af de 
mindste bud og lærer 
mennesker at gøre 
det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men 
den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kal-
des stor i Himmeriget” (Matt 5,19).

Jeg ønskede at blive kaldt stor i Himmeriget, og jeg var 
ked af og følte skyld over min fortid. Jeg trak mig øje-
blikkeligt som leder for menigheden, men det virkede 
umuligt at forlade kirken. I seks år kæmpede og bad jeg: 
”Herre, hvornår bliver det muligt for mig at tilslutte mig 
dit folk?”

En dag, da jeg gik forbi min onkels hus, så jeg, at han 
talte med Mario. Jeg blev fyldt af et uimodståeligt ønske 
om at blive døbt og få del i Frelserens liv, som jeg havde 
lært at kende gennem bibelstudierne.

”Hvornår bliver der dåb igen?” spurgte jeg Mario. ”Jeg vil 
gerne døbes.”

Mario kontaktede en adventistpræst med det samme. 
På grund af covid-19 var de nødt til at arrangere det 
specielt, men jeg blev døbt sammen med min kones 
forældre i 2020.

Jeg er lykkelig over at være medlem af syvendedags 
adventisternes verdenskirke. Bed for mig og om, at min 
kone og mine børn også vil ønske at følge Guds sand-
hed.

FAKTA OM ØSTTIMOR
• Hollandske og portugisiske handelsfolk var de første 

europæere, som ankom til Timor omkring år 1500. 
De to lande kæmpede om herredømmet i området 
indtil 1906, da de besluttede at dele øen i to. Den 
vestlige del gik til Holland; den østlige del til Portu-
gal. Selv om japanerne indtog landet under Anden 
Verdenskrig, blev det igen en portugisisk koloni efter 
krigen. I 1974 trak Portugal sig ud af Østtimor, og 
kort tid efter ankom soldater fra nabolandet Indone-
sien. Landet var i konflikt indtil 1999, da australske 
fredsstyrker ankom. Østtimor blev en selvstændig 
nation i 2002 og har siden arbejdet på at genop-
bygge sin infrastruktur.

Angelo Pereira
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ENGLE IBLANDT OS

Lusio og Yelri Dias

Lusio og hans kone Yelri forventede ikke, at der blev 
kastet sten efter dem, fordi de forkyndte Jesu gen-
komst for en befolkningsgruppe i Østtimor. De forven-
tede heller ikke at se engle.

De to pionerer fra Global Mission blev sendt til bjer-
gene for at nå mennesker, som talte fataluku-sproget. 
Det er ét af de 30 sprog, der tales i Østtimor, som har 
1,3 millioner indbyggere. Ægteparret havde en fordel, 
for fataluku-sproget var også Lusios modersmål. Parret 
vidste ikke, hvor de skulle begynde, så de startede med 
daglige bønnespadsereture i de fire landsbyer i deres 
distrikt. Efter nogen tid besluttede de sig for at tilbyde 
ekstraundervisning i matematik og engelsk efter skole-
tid i det hus, de boede til leje i.

Ekstraundervisningen blev meget populær, og i løbet 
af nogle få uger var elevgruppen vokset fra de oprin-
delige 12 elever til 57. Hver eftermiddag begyndte un-
dervisningen med en bibellektion og bøn. Efter to må-
neder begyndte børnene at fortælle deres venner, at 
Jesus snart kommer igen og spurgte, om de ønskede at 
komme i himlen. Flere af børnene ønskede at tilslutte 
sig Syvende Dags Adventistkirken, og Lusio og Yelri var 
meget håbefulde.

Men i den tredje måned begyndte tingene at ændre 
sig. Børn, som ikke deltog i klasserne, begyndte at 
forstyrre undervisningen ved at true, forhøre og ud-
spørge eleverne. Inden længe mødte kun fire eller seks 
børn op til eftermiddagsundervisningen.

Til sidst sagde ejeren af det hus, som Lusio og Yelri bo-
ede til leje i, at de skulle flytte ud. De fandt et mindre 
hus, men her havde de ikke længere plads til at under-
vise børnene.

Nogen tid senere arrangerede Lusio evangeliske mø-
der i en af de fire landsbyer, da mange af indbyggerne 
havde udtrykt ønske om at blive døbt. Hn mod afslut-
ningen af mødeserien deltog de fleste fra landsbyen i 
møderne. Lusio og Yelri var fulde af håb.

Men en dag blev Lusio standset af en kvinde, da han 
var på vej til vandhullet for at hente sin ugeration på 
tre dunke vand. Hun var lærer i landsbyen. ”Lad være 
med at dele dine brochurer ud til mit folk eller forsøge 
at omvende dem,” sagde hun.

”Hvad mener du?” spurgte han.

”Jeg kender dig og 
dine motiver,” svarede 
hun. ”Hold dig væk! 
Du forsøger at over-
bevise mit folk om at 
komme i din kirke ved 
at tilbyde dem penge.” 

Det var naturligvis en falsk anklage. Ingen var blevet 
tilbudt penge.

Pludselig slog lærerinden Lusio med hånden. Hendes 
voksne søn, som stod i nærheden, slog også. Så sam-
lede de sten op og begyndte at kaste dem efter Lusio. 
Ingen af stenene ramte dog. Der samlede sig en flok 
omkring dem. En mand truede med at skyde Lusio og 
løb hjem for at hente sin riffel. De af landsbyboerne, 
som var venligt stemt over for Lusio, beskyttede ham 
og hjalp ham med at flygte.

To måneder senere kom en adventistleder til en af de 
andre landsbyer i området for at holde evangeliske 
møder. Tilhørerskaren voksede for hver dag, og Lusio 
og Yelri følte sig igen håbefulde.

Men en aften begyndte adskillige mænd at kaste sten 
ind i mødeteltet. En af stenene ramte en frivillig syge-
plejerske i hovedet, og blodet løb ned ad ansigtet på 
hende. Resten af aftenens møde blev aflyst.

Flere sten blev kastet efter folk, som kørte op ad bjer-
get til deres hjem i en lastbil, som kirken havde lejet. 
Landsbyboerne var bange. Men pludselig stod der 
syv høje mænd i skinnende klæder mellem dem. De 
fremmede blev set af tre forbløffede unge mænd, som 
senere så dem forsvinde fra stedet, op ad bjerget. Der 
blev ikke kastet flere sten.

Da landsbyboerne hørte om de syv skinnende mænd, 
var de ikke i tvivl om, at Gud sendte engle for at be-
skytte sit folk. ”Herrens engel lejrer sig omkring dem, 
der frygter ham, og han udfrier dem” (Sl 34,8).

Den følgende sabbat var der 13 unge mennesker, der 
gav deres liv til Jesus og blev døbt. Blandt dem var to af 
de unge mænd, som havde set englene.

På trods af mange vanskelige udfordringer bevarer 
Lusio og Yelri håbet, for de ved, at Gud frelser.
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TROEN BLEV STYRKET GENNEM 
VANSKELIGHEDER

Elizita Da Silva, 37

Min lillesøster kaldte ivrigt på mig. ”Søster,” sagde hun. 
”Jeg studerer Bibelen, og lektierne er gode. Kom med, 
så kan vi studere sammen med missionærerne.

Min nysgerrighed blev vakt, da jeg hørte iveren i min 
søsters stemme. Vi mødtes med et ægtepar, Yuliana 
og Luis, som var bibelarbejdere. ”Vil I ikke nok lære mig 
om Bibelen,” bad jeg dem.

Jeg læste på universitetet i Dili, hovedstaden i Øst-
timor. Min søster Emelinda gik på gymnasiet i samme 
by. Vi kom fra en lille landsby langt fra storbyen.

Jeg studerede Bibelen sammen med ægteparret næ-
sten hver dag. Bibelstudierne fascinerede mig. Jeg 
lærte om Guds store kærlighed til mig. Jeg lærte, at 
en af de måder, jeg kunne vise min kærlighed over for 
Gud, var ved at tage vare på min krop bl.a. ved at spise 
ren føde. Jeg lærte, at en vigtig måde at elske Gud på 
var at holde hans bud. Jesus sagde: ”Elsker I mig, så 
hold mine bud” ( Joh 14,15). Jeg var især interesseret i at 
læse de ti bud. Jeg havde aldrig før hørt det fjerde bud, 
som begynder med: ”Husk sabbatsdagen og hold den 
hellig” (2 Mos 20,8).

Da det gik op for mig, at Gud aldrig havde forandret sin 
hellige dag til søndag, spurgte jeg ægteparret, hvor jeg 
kunne gå til gudstjeneste på sabbatsdagen. ”Jeg øn-
sker at holde sabbatten, men hvor kan jeg gå i kirke?” 
spurgte jeg.

”Vi har en kirke i Dili,” svarede Luis. ”Du kan komme der 
hver sabbat,” sagde Yuilana.

Emelinda og jeg gik i kirke sammen. Efter at have kom-
met der i to uger besluttede vi os for at blive døbt og 
tilslutte os Adventistkirken.

Vores storebrødre blev rasende, da de fandt ud af, at 
vi havde forladt familiens kirke. De truede mig og ban-
kede mig. ”I må ikke studere i byen længere,” sagde en 
af mine brødre.

”Vi tager jer hjem til 
landsbyen,” sagde en 
anden.

Mine brødre tvang mig 
til at forlade mine stu-
dier og vende tilbage 
til landsbyen sammen 
med dem. De tvang mig til at spise svinekød og gå med 
dem i kirke om søndagen. Jeg var rigtig ked af det. Jeg 
var nødt til at låse mig inde på toilettet for at læse i Bi-
belen og bede. Men truslerne og den prygl, de gav mig, 
styrkede min tro. Jeg besluttede mig for at elske Gud af 
hele mit hjerte og holde hans bud.

Truslerne og pryglen varede en hel måned. Det lykke-
des heldigvis for min lillesøster at blive i hovedstaden. 
Hun ringede og fortalte, at Adventistkirken arrange-
rede et to måneders undervisningsprogram for bibel-
arbejdere.

Jeg ønskede mere end noget andet at blive bibelarbej-
der. Jeg ønskede at gøre det samme som Luis og Yuli-
ana, som havde undervist mig i Bibelen. Jeg ønskede at 
fortælle andre om Gud. En dag flygtede jeg hjemmefra 
uden at fortælle det til nogen.

Efter to måneders undervisning blev jeg bibelarbejder. 
Jeg elskede mit arbejde. Der gik to år, og jeg blev gift 
med min mand, Reinaldo. Han er adventist, og ingen 
fra min familie var med til brylluppet.

Men nu er min familie igen begyndt at tale med mig. 
Det takker jeg Gud for. Jeg takker ham også for de tre 
børn, som han har givet mig. De går på Østtimors ene-
ste adventistskole.

Jeg vil opfordre jer til at bede for mine brødre og re-
sten af min familie. Bed også om, at vores skole bliver i 
stand til at lære mange børn om Jesus og hans ord.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt 
til at bygge en elevbygning for kostelever ved adventi-
sternes skole i Østtimor.

 Elizita Da Silva
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TINAS PRØVELSE

Tina Alves, 39

Tina, hendes mand og fire børn fra Østtimor havde 
ikke mange penge. Tina arbejdede som bogholder 
og receptionist, og hendes mand var mekaniker. De 
havde, hvad de skulle bruge, men ikke noget at lægge 
til side. Da deres søn var færdig med grundskolen, 
sendte de ham på adventisternes kostskole i Indone-
sien, da der ikke var en videregående adventistskole i 
Østtimor. Skolepengene var høje, og da der kom ufor-
udsete udgifter i slægten, kom de bagud med betalin-
gerne.

Tina var desperat. Hun søgte arbejde på en jordbær-
plantage i Australien. Hun håbede, at hun på den måde 
kunne vende tilbage med en lille opsparing efter et 
halvt år og betale deres gæld. Menighedens medlem-
mer mindede hende om, at hun havde et barn på kun 
et år; men hun var fast besluttet på at tage jobbet som 
sæsonarbejdet. 

Tina fik arbejde på en gård i Tasmanien. I løbet af den 
første uge sagde formanden, at der var dobbelt løn for 
at arbejde om lørdagen. Lørdag morgen tog hendes 
værelseskammerat, som også var fra Østtimor, af sted 
til jordbærmarkerne. Men Tina blev på sit værelse.

I to måneder tilbad Tina alene på sit værelse hver 
sabbat. Men så besluttede hun sig for at lede efter en 
adventistkirke i den nærmeste by, Launceston. Hun 
kendte ikke byen og fór vild. Alt var så anderledes end i 
Østtimor. Der var næsten ingen på gaden, ikke engang 
børn. Hun blev bekymret og forsøgte at finde tilbage 
til gården. Efter at have gået i to timer, mødte hun en 
mand, som var ved at feje sin gårdsplads.

”Godmorgen,” sagde hun. ”Kan du hjælpe mig? Hvor 
er den nærmeste busstation?”

”Hvor er du fra, og hvor skal du hen?” spurgte han.

”Jeg er fra Østtimor, og jeg ville gerne finde en adven-
tistkirke,” sagde hun.

”Min kone er adventist, men hun går ikke i kirke,” sagde 
manden. ”Men jeg kender nogle af de andre medlem-
mer.” Manden tog Tina med hen til et af menigheds-
medlemmerne, og fra da begyndte hun at komme i 
Adventistkirken hver sabbat.

Menighedens medlemmer tog varmt imod Tina og gav 
hende mad, tøj og noget køkkenudstyr. Hendes væ-
relseskammerat og nogle af de andre arbejdere blev 
vrede, da de så hende vende tilbage om lørdagen med 
favnen fuld af gaver.

”Hvorfor kom du 
egentlig til Austra-
lien?” spurgte en.

”Jeg kom for at tjene 
penge,” svarede Tina.

”Men hvorfor arbejder 
du så ikke om lørdagen? Du ved, at du får dobbelt løn 
om lørdagen,” sagde en anden.

”Du er her kun for at have det sjovt,” sagde en tredje.

Tina var ked af beskyldningerne. ”Jeg har seks dage 
hver uge til at tjene penge og kun én dag til Gud,” sagde 
hun. ”Jeg ved, at Gud vil sørge for mig, selv om jeg ikke 
får lørdagens dobbeltbetaling.”

De andre arbejdere krævede, at formanden skulle 
overtale Tina til at arbejde om lørdagen. Tina fortalte 
formanden, at hun i sin jobsamtale havde sagt, at hun 
var syvendedags adventist og ikke kunne arbejde om 
lørdagen. Gårdejeren havde sagt, at Australien er et frit 
land, hvor mennesker kan tilbede Gud på en hvilken 
som helst dag, de vælger. ”Jeg er ked af det,” sagde 
Tina, ”men uanset hvad der sker, kan jeg ikke arbejde 
om lørdagen. Så må du sende mig hjem.”

Tina fik lov til at holde fri om sabbatten.

Efter nogen tid begyndte 3-4 af de andre arbejdere at 
vise interesse for Tinas tro og tog med hende i kirke 
om sabbatten.

Da de seks måneder i Australien var ved at være gået, 
tænkte Tina over, om hun havde prioriteret rigtigt. De 
penge, hun havde formået at spare op, var lige nok til 
at betale de skolepenge, de skyldte. Men da tiden for 
hjemrejsen kom, havde hun sparet mere op end nogen 
af de andre, som havde arbejdet om lørdagen.

Den sidste sabbat, Tina var i kirke, gav medlemmerne 
fra menigheden hende en stak kuverter som afskeds-
gave. Da Tina åbnede, fandt hun penge i kuverterne 
– flere end hun kunne have tjent ved at arbejde om lør-
dagen. Hendes øjne fyldtes med tårer, da hun knælede 
ned. ”Tak, kære Gud, for denne fantastiske velsignelse,” 
bad hun.

”Det var overvældende. Jeg havde ikke forventet at få 
en sådan velsignelse for ikke at arbejde. Det var nøjag-
tig som Jesus sagde i Luk 18,27: ”Det, som er umuligt 
for mennesker, er muligt for Gud.”

 Tina Alves
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MIRAKELBUSSEN

Zelindo Joao Lay, 42

Zelindo, er butiksindehaver i Østtimor. Han bad til Gud 
om en ikke-ryger bus på hans hjemø i Stillehavet.

”Gud,” sagde han, ”jeg er holdt op med at ryge, drikke og 
spise uren føde. Jeg sælger ikke cigaretter, alkohol, kaffe 
eller te. Men folk ryger og drikker stadigvæk. Hjælp mig, 
Gud. Jeg ønsker at købe en ikke-rygerbus, så folk kan 
rejse med en bus uden cigaretrøg.”

Zelindo kontaktede sin søster i den indonesiske by Sura-
baya for at finde ud af, hvad en bus kostede. Hun sva-
rede og fortalte, at en bus normalt kostede US$ 35.000, 
men hun havde fundet en, der kun kostede $ 31.500.

Zelindo fortalte ivrigt ideen om en bus til sin bror Fer-
nando, som tilbød at støtte projektet med $ 10.000.

Zelindo skulle betale et depositum på $ 15.000, så han 
overførte beløbet fra sin opsparing. Tre måneder senere 
sendte han yderligere $ 6.500.

Det var så hans tanke, at bruge de $ 10.000 fra hans 
bror til at betale resten, når bussen ankom med skib til 
Dile, hovedstaden i Østtimor.

En søndag morgen blev Zelindo ringet op med en be-
sked om, at bussen var ankommet til havnen, og at han 
kunne hente den næste morgen. Han skulle medbringe 
$ 10.000. Zelindo var ikke bekymret, for hans bror havde 
lovet at betale.

Samme aften opgjorde Zelindo og hans kone, hvad for-
retningen havde indbragt den forgangne uge. Normalt 
lå indtjeningen mellem $ 10.000 og $ 13.000, men denne 
uge var fortjenesten på $ 28.000.

Zelindo så på sin kone. ”Hvad sker der?” spurgte han.

Den følgende morgen tog Zelindo hen til sin bror for 
at hente det lovede beløb. ”Det var min plan at ringe til 
dig,“ sagde Fernando, da han åbnede døren. ”Men jeg 
glemte det. Jeg kan ikke hjælpe dig med de $ 10.000 alli-
gevel.”

Zelindo smilede. Han 
var glad, for han indså, 
at Gud allerede havde 
hjulpet ham. Han 
havde nok penge fra 
forretningen til at be-
tale for bussen.

Bussen har fået navnet Salvation (Frelse). Den er blevet 
kendt over hele øen og er især populær blandt gravide 
kvinder og mødre med børn. Rygning ikke er tilladt, og 
der spilles kristen musik i bussen, når den kører fra by til 
by. På siden af bussen er der et stort banner, der fotæl-
ler, at Jesus snart kommer igen.

”Folk elsker bussen,” fortæller Zelindo. ”De elsker den, 
fordi det ikke er tilladt at ryge i den.”

Selv politiet er glade for bussen. En dag ringede et me-
nighedsmedlem til Zelindo fra Østtimors næststørste 
by, Baucau, for at fortælle, at politiet var kommet hen til 
busterminalen og havde sagt til alle buschaufførerne: 
”I skulle blive ligesom Salvation-bussen. De tillader ikke, 
at man ryger i bussen. I skulle følge deres eksempel.”

Folk har bedt Zelindo om at udvide sin busservice til 
andre distrikter. Zelindo svarer, at han er i gang med at 
bede Gud om hjælp til at købe en bus mere.

På grund af Zelindos indflydelse er fem personer i gang 
med at forberede sig til dåb. ”Gud velsigner min forret-
ning,” siger han. ”Jeg takker Gud for, at jeg kan lede 
mennesker til ham gennem min bus og min forretning.”

FAKTA OM ØSTTIMOR
• Østtimor udgør den østlige halvdel af øen Timor 

samt to småøer Atauro og Jaco. Den vestlige del af 
øen tilhører Indonesien.

 Zelindo Joao Lay
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FORFULGT PÅ GRUND AF SIN TRO

Kina, 14

Forpustet og svedende løb Kina hen til syvendedags 
adventistpræstens hus og hamrede på døren i en 
landsby i Laos. Det var lykkedes for den 14 årige pige 
at løsne rebene, som hendes forældre havde bundet 
hendes hænder med.

Kinas forældre bankede hende, og hendes ældre bror 
slog og sparkede hende. Men hvad var hendes forbry-
delse?

Den unge piges liv var fuldstændig forandret, fordi hun 
havde givet sit hjerte til Jesus og besluttet sig for at 
blive døbt og blive medlem af Adventistkirken.

Hendes forældre havde tidligere haft stor omsorg for 
hende, men de vendte sig imod hende og begyndte 
at slå for at tvinge hende til at vende tilbage til deres 
traditionelle religion. Men Kina stod fast og nægtede at 
opgive sin nye tro.

Hendes rolige mod midt i forfølgelserne var forbløf-
fende. Hendes nye adventistvenner havde ikke mulig-
hed for at hjælpe hende. De var en lille gruppe troende, 
hvoraf de fleste var kvinder, og de var fattige bønder, 
havedyrkere og arbejdere, som kæmpede for at få en-
derne til at mødes i dagligdagen.

Måske var Kina rørt over deres kærlighed. Måske 
velsignede Jesus hende gennem Helligånden med en 
indre fred og et håb, som gav hende styrke til at stå 
fast under pres og forfølgelse fra sin egen familie.  
Men hvor længe kunne hun tåle sin families fysiske og 
psykiske angreb? Og hvor kunne hun finde hjælp og 
beskyttelse?

Kina havde ikke andre slægtninge at søge hen til, for 
de mente også, at hun skulle opgive sin tro på Jesus og 
vende tilbage til animismen. Hun kunne ikke henvende 
sig til myndighederne, for landsbyens høvding var også 
en slægtning, som mente, at en datter skal adlyde sine 
forældre i alle ting.

Det er godt og fornuftigt at adlyde sine forældre. Det 
er det normale at gøre i Laos, og det er også bibelsk. 
Efeserbrevet 6,1 siger: ”Børn, adlyd jeres forældre i 
Herren; for det er ret og rigtigt.” Men hvor langt skal et 
barn gå i adlyde sine forældre?

Med store blå og sorte mærker på kroppen flygtede 
Kina til adventistpræstens hjem. Præsten sendte 
hende hurtigt videre til en af hans slægtninge, som han 
kunne stole på, før Kinas forældre kom for at lede efter 
hende.

Den sidste gang, Kina 
havde fået bank, 
havde hendes far 
taget et gevær frem 
og skudt lige over 
hovedet på hende.

Kina har lidt fysisk 
skade, men det er endnu ikke til at sige, hvilken virk-
ning truslerne og den fysiske mishandling har haft på 
hendes sindstilstand.

Bed for Kina, at hun må have styrke til at udholde sine 
vanskeligheder. Bed om, at hun må blive beskyttet og 
undgå alvorlige skader. Bed for hendes familie, at de-
res hjerter må blive mildnet, at de må se evangeliets 
lys og give deres datter frihed til at følge sin samvittig-
hed. Bed også for menighedens medlemmer, at de må 
finde en udvej for denne unge pige. 

Måske vil det blive muligt for Kina at få et pas, så hun 
kan komme på en adventistkostskole i udlandet. Bed 
om, at menighedens medlemmer må få visdom, så de 
kan takle den tragiske situation på bedste måde.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at op-
rette en adventistskole i Laos, hvor piger som Kina kan 
studere.

FAKTA OM LAOS
• Den første adventist-missionsstation i Laos blev 

åbnet af Richard Hall og hans familie i 1957 i Nam 
Tha, som er en af de nordvestlige provinser. Kort tid 
senere sluttede Nai Mun Lansri og Abel Pangan og 
hans kone sig til dem, og i 1961 blev en menighed 
med 44 medlemmer, hovedsageligt fra Maeo befolk-
ningsgruppen, oprettet. I 1962 blev alle missionærer 
evakueret fra Laos på grund af krig. Kort tid efter, 
at missionærerne var rejst, indtog militære styrker 
Nam Tha og ødelagde missionens bygninger.

• I Laos er der i dag 1.908 menighedsmedlemmer 
fordelt på to menigheder og tre grupper.

Kina
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ENKEN FRA OUDOMXAY

Sadua Lee, 33

Sadua ønskede ikke at flytte til det nordlige Laos. 
Præsten havde mange undskyldninger, da menigheds-
lederne bad ham om at forkynde evangeliet i Oudom-
xay, som var en af de sidste provinser i Laos, hvor der 
ikke var syvendedags adventister. Men til sidst gik han 
og hans kone med til at tage af sted, og flyttede ind i et 
lejet hus midt om vinteren.

Det var ikke en typisk vinter. Den lokale temperatur 
faldt ned under frysepunktet for første gang i mands 
minde. Både dyr og planter døde.

Det lejede hus var tomt. Der var ingen møbler eller 
tæpper. Kun et tag, vægge og et gulv, der gav dem en 
smule beskyttelse mod vinterkulden. Venlige naboer 
lånte dem nogle tæpper.

Men vejret var den mindste af Saduas bekymringer. 
Det var ikke let at begynde at arbejde i et område, hvor 
befolkningen var modstandere af evangeliet. For første 
gang skulle han og hans kone holde gudstjeneste uden 
andre menighedsmedlemmer. De følte sig ensomme, 
og ensomheden var frustrerende. De vidste ikke, hvor-
dan de skulle dele evangeliet med andre. Der gik ikke 
lang tid, før myndighederne begyndte at undersøge, 
hvorfor de var kommet. Deres frustrationer udviklede 
sig til frygt.

Sadua ringede til en af kirkens ledere og bad om hjælp. 
Men lederen vidste ikke, hvad han skulle forslå andet 
end at bede om visdom. ”Begynd en bede-gåtur og bed 
Gud om at vise dig, hvad du skal gøre,” sagde kirkens 
leder.

Så det gjorde pastor Lee. Han gik omkring i landsbyen 
og bad. Han knælede ned på en høj med udsigt ud over 
landsbyen og bad.

Snart begyndte han at besøge landsbyens indbyggere 
sabbats eftermiddag. Under disse besøg hørte han om 
en kvinde, som var djævlebesat. Han tog hen for at be-
søge hende. Kvinden, som havde fem børn, var lænket 
til en stolpe i sit hus. Det havde hun været i to måne-
der. Hun var nøgen og utilregnelig. Hun levede som en 
hund. Sadua fandt ud af, at hun var blevet besat af en 
ond ånd kort tid efter mandens død.

Han bad landsbyens ældste om lov til at bede for en-
ken. Det gik de med til. De havde forsøgt at kurere 

hende med alle mulige 
behandlinger, men in-
tet havde hjulpet. Sa-
dua lagde sin hånd på 
hendes hoved og bad. 
Han vendte tilbage 
hver dag den følgende 
tid og bad. Efter en 
uge begyndte kvinden at spise og drikke normalt og 
kunne føre korte samtaler.

En dag gav hun sit hjerte til Jesus, og de onde ånder 
forlod hende. Endelig tog landsbyens høvding læn-
kerne af hende, og hun fik tøj på. Men hendes familie 
var bange for, at de onde ånder ville vende tilbage. 
Så kvinden og hendes fem børn flyttede ind i Saduas 
hjem, indtil kvindens familie skønnede, at det var trygt 
at lade hende vende hjem.

Efter at have fået bibelstudier blev kvinden og hendes 
to ældste børn, som var teenagere, døbt. Familien var 
blandt de første adventister i provinsen.

Nyheden om hvad Jesus havde gjort for enken i Ou-
domxay spredte sig vidt og bredt. Mange af landsby-
boerne kom til Sadua og bad om hjælp og helbredelse. 
Mange tog imod evangeliet og Jesus som deres person-
lige frelser.

I dag ernærer enken i Oudomxay sig ved at hjælpe na-
boer med at plante ris mod at få ris til sig og sin familie. 
Hun ejer ikke jord, som hun selv kan dyrke, og har ikke 
fast arbejde.

Bed for denne enke og hendes børn. Og bed for befolk-
ningen i Laos.

FAKTA OM LAOS
• Kirkens arbejde blev genoptaget i Laos i 1968, da 

A.G. Biton, en filippinsk missionær og hans familie 
blev sendt dertil. Men i 1975 blev al kontakt med ad-
ventister i Laos afbrudt på grund af kommunismens 
fremstød i Sydøstasien. Kontakt blev ikke mulig igen 
før 1984, da grænsen til Thailand blev åbnet. Der var 
stadigvæk to menigheder, der holdt gudstjenester, 
selv om de havde været afskåret fra resten af ver-
den i næsten 10 år.

 Sadua Lee
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AT TILGIVE SIN MOR  1. del

Charmaine Ku, 38

Da jeg gav mit hjerte til Jesus, overbeviste Helligånden 
mit hjerte om en synd, som jeg havde kæmpet med i 
mange år. Denne bestemte synd bryder et af de ti bud: 
”Ær din far og din mor” (2 Mos 20,12).

Jeg indså min synd, da jeg bad Davids bøn: ”Ransag 
mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine 
tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig ad 
evigheds vej!” (Sl 139,23-24).

Mine vanskeligheder begyndte måske, da jeg kom 
sammen med en ikke-kristen mand i mit hjemland 
Malaysia. Min mor brød sig ikke om min kæreste og 
lagde ikke skjul på det. Nogle gange ignorerede hun 
ham helt, når han sagde ”hej“ til hende. Hver gang hun 
mødte ham, rullede hun med øjnene. Dette anspændte 
forhold varede i de otte år, jeg var sammen med ham.

Jeg er også stædig. Jeg overvejede aldrig min mors 
holdning, og jeg nød at gøre det vanskeligt for hende. 
Det gik så langt, at jeg næsten kun kom hjem for at 
sove, fordi jeg ikke ville være sammen med min mor.

Jeg begyndte at bede Gud om tilgivelse og bad ham 
om at hjælpe mig til at holde det femte bud. Men de 
næste to år lykkedes det ikke for mig en eneste dag. Jeg 
bad om morgenen, men i samme øjeblik jeg gik ud af 
mit værelse og begyndte at tale med min mor, blev jeg 
fyldt af vrede. Mor og jeg kunne slet ikke enes, og hun 
irriterede mig virkelig meget. Jeg bad endnu mere, men 
jeg begyndte til og med at irritere mig over, at hun ban-
kede på min dør for at sige, at maden var klar.

Jeg var en respektløs datter, og jeg kunne ikke finde ud 
af at lade være. Jeg holdt op med at tale med min mor 
i et par måneder. Når hun forsøgte at få en samtale i 
gang, ignorerede jeg hende fuldstændigt. Jeg vidste 
ikke, hvordan jeg skulle tale med hende. Og jeg kunne 
ikke tilgive hende.

Jeg bad endnu mere. Og Gud svarede mig gennem 
Bibelen. En morgen læste jeg Jesu ord i Matt 6,14-15: 
”For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres 
himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke 
mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres over-
trædelser.” Derefter læste jeg i Vejen til Kristus af Ellen 
White: ”Kampen mod selvet er det største slag, der no-
gensinde er blevet udkæmpet. At give sig selv og over-
give alt til Guds vilje, kræver kamp, men sjælen er nødt 
til at underlægge sig Gud, før den kan blive fornyet i 
hellighed” (s. 47).

Det gik op for mig, at jeg holdt fast ved en farlig synd. 
Jeg var nødt til at lære at tilgive min mor, men jeg var 

virkelig ikke i stand til 
at ydmyge mig til at 
acceptere og tilgive 
hende.

Gud blev ved med 
at arbejde med mit 
hjerte, og han hjalp 
mig til at begynde at tale med mor igen. Lovet være 
Gud! Det var en begyndelse. Men jeg vidste, at jeg 
havde lang vej at gå. Selv om vi talte med hinanden, 
manglede vores samtaler både kærlighed og tålmo-
dighed. Med min menneskelige visdom kunne jeg op-
remse mange grunde til, hvorfor hun fortjente at blive 
behandlet dårligt. Mange gange tænkte jeg, at hun 
havde brug for at lære en lektie, for vores brudte for-
hold var ikke udelukkende min skyld.

Jeg bad om, at Helligånden måtte forandre mig, men 
hvis det ikke var muligt, så at forandre mor. Jeg hu-
skede et kendt citat fra en ukendt forfatter: ”Nogle 
gange forandrer Gud ikke din situation, fordi han 
ønsker at forandre dit hjerte.” Jeg blev mere og mere 
overbevist om, at Gud ønskede at forandre mig. Men 
hvordan?

I dag er Charmaine børnehavepædagog ved Adventist 
International Mission School i Korat i Thailand. Inden 
hun blev ansat på skolen, lykkedes det endelig for 
hende at slutte fred med sin mor. Hør hvordan i næste 
uges missionsberetning.

FAKTA OM THAILAND
• Den første adventist, som besøgte Thailand, var 

R.A. Caldwell, som kolporterede i Bangkok nogle 
få uger i slutningen af 1906. Mere end ti år senere 
arbejdede kolportører fra Singapore Missionsskole i 
Bangkok med kinesiske bøger. De opdagede, at der 
fandtes en gruppe sabbatsholdere. Det førte til, at 
en permanent mission blev oprettet i 1919, og E.L. 
Longway, Forrest A. Pratt og Tan Thiam Tsua, som 
havde taget imod kirkens lære i Kina, slog sig ned i 
Bangkok.

• Den første af thailandsk oprindelse, der tog imod 
adventbudskabet og blev døbt af Forrest A. Pratt i 
1925, var en ung mand, som senere blev viceboghol-
der ved Bangkok Sanitarium og Hospital.

 Charmaine Ku
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Charmaine Ku, 38

I sidste uge hørte vi om Charmaine fra Malaysia. Da hun 
overgav sit liv til Kristus, gik det op for hende, at hun skulle 
ære sin mor, som det siges i det femte bud. Men deres rela-
tion var elendig, og det virkede umuligt at ændre forholdet.

I to år bad jeg inderligt om Guds hjælp til at overvinde 
min synd, og nogle gange tvivlede jeg på, om Gud over-
hovedet hørte mig.

”Gud, hvordan vil du forandre mig?” bad jeg. ”Hør min 
bøn og gør noget!”

Mine to yngre søskende vendte hjem til Malaysia til en 
stor familiesammenkomst sent på året i 2018. Min sø-
ster og hendes mand kom fra USA, og min lillebror kom 
fra Thailand. Det var en sjælden begivenhed, at hele 
familien var samlet, for vi boede så langt fra hinanden.

Min bror, Luther, som er 11 år yngre end mig, bemær-
kede min konflikt med min mor. Den dag, han fløj 
tilbage til Thailand, efterlod han et brev til mig i min 
morgenandagtsbog. Jeg fandt brevet næste morgen. 

Luther skrev:
”Det er med et tungt hjerte, at jeg skriver dette brev. 
Jeg takker og priser Gud for, at du har lært mange 
sandheder, og at det har medført en positiv forandring 
i dit liv. Det er virkelig en glæde at se, at min søster går 
tjenestens vej. Det er jeg stolt over og beundrer, når jeg 
betragter dig. Ære og pris til Gud!

Efter at have bedt, lykkedes det for mig at samle mod 
til at skrive til dig fra mit hjertes dyb med hensyn til din 
opførsel mod og forhold til vores mor.

Jeg forstår, at mor ikke er fuldkommen. Hun kan nogle 
gange være helt urimelig og går os på nerverne. Men 
hun er den mor, som vores fuldkomne Gud har givet 
os, og som vi skal elske, behandle med respekt og ad-
lyde. Jeg ved godt, at vores mor har fejl, men hendes 
hensigt er altid den, en mor har over for et barn, hun 
elsker. Måske får vi aldrig det privilegium helt at for-
stå, hvorfor hun gør det, hun gør. Jeg er bange for, at 
du ikke indser, at du har en impulsiv holdning over for 
vores mor, som kan være ubegrundet og vise utålmo-
dighedens, egoismens og stolthedens frugt. Jeg er også 
bange for, at dette kan være en mulig snublesten for 
andre, når de ser, hvordan du behandler og taler om 
vores mor.

Jeg gentager, at det er 
med et tungt hjerte, 
at jeg skriver dette 
og irettesætter min 
søster, som jeg elsker 
og holder af. Jeg har 
måske ikke udtrykt 
mig særlig godt, men 
jeg har tillid til og beder om, at Helligånden vil tale til 
dit hjerte og give dig en forsonende holdning. Pas godt 
på dig selv.

Med mange kærlige hilsner og bønner,
din lillebror.

Jeg græd i over en time efter at have læst brevet. Jeg 
tryglede Gud om tilgivelse og takkede ham også for at 
tale til mig gennem min bror. Selv om mit syndige jeg 
stadigvæk ikke ønsker at ære min mor, har jeg siden 
den dag ikke været i stand til at hæve stemmen over 
for hende. Gud hørte min bøn! Som han har lovet: ”Jeg 
giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. 
Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et 
hjerte af kød” (Ez 11,19).

Mit ødelagte forhold til min mor blev genoprettet ved 
Helligåndens kraft. Jeg priser Gud for at have genopret-
tet vores forhold, inden jeg rejste hjemmefra. Kun seks 
dage efter, jeg fik brevet fra min bror, fløj jeg til det 
vestlige Malaysia for at deltage i en bibelskole, arran-
geret af kirken. Mor kørte mig til lufthavnen, og jeg gav 
hende et stort farvelknus. Det var det første knus, jeg 
havde givet hende i ti år. Seks måneder senere flyttede 
jeg til Thailand og begyndte at arbejde som lærer i bør-
nehaveklassen ved Adventisternes skole i byen Korat.

Ingen ville formentlig have set skævt til mig, hvis jeg 
var rejst hjemmefra uden at have løst konflikten med 
min mor. Men Gud lod mig ikke forblive i den synd, 
jeg så længe havde hæget om. På det rigtige tidspunkt 
udførte Gud et mirakel i mit liv og rensede mig helt fra 
denne synd, inden jeg flyttede til Thailand.

Charmaine Ku
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EN SIDSTE CHANCE TIL GUD

Charmaine Ku, 38

De sidste to sabbatter har vi hørt om, hvordan Gud hjalp 
Charmaine med at genoprette forholdet til sin mor. I dag 
skal vi høre, hvordan hun gav sit hjerte til Jesus.

Jeg udfordrede Gud med en modig bøn. ”Kære Gud, jeg 
giver dig en sidste chance nu,” bad jeg. ”Jeg har været 
med til mange arrangementer i menigheden, men ingen 
af dem har forandret mit liv. Jeg bliver ved med at falde, 
så hvad nytter det? Er det ikke bedre at blive nede end 
forgæves at forsøge igen og igen? Jeg har snart ferie i to 
uger, og jeg har ikke lyst til at blive hjemme. Jeg tager på 
bibelskole. Det er din sidste chance, Gud. Hvis det ikke 
virker, så mister du mig for altid.”

Jeg er opvokset i en adventistfamilie i Malaysia. Jeg 
gik i kirke og deltog i kirkens arrangementer, fra jeg var 
helt lille. Men jeg fandt ingen glæde i åndelige ting. I 
otte år var jeg kæreste med en ikke-kristen mand. Jeg 
elskede mit arbejde som musiklærer på en internatio-
nal skole. Men jeg havde ikke fred. Så jeg bad og deltog 
i en bibelskole, som kirken arrangerede.

Vi tilbragte to uger med at studere helligdommen. 
Jeg vidste ikke noget om helligdommen. Jeg havde ikke 
læst i Bibelen, mens jeg voksede op, og at gå i kirke 
havde været ren rutine. Jeg havde aldrig haft et per-
sonligt forhold til Gud.

På bibelskolen læste jeg Ez 37,4-5: ”‘Du skal profe-
tere om disse ben og sige til dem: I indtørrede ben, 
hør Herrens ord! Dette siger Gud Herren til disse ben: 
Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende.’“ Synet om 
de indtørrede ben lærte mig, at sand vækkelse kun 
kan komme ved at høre Guds ord og gennem hans 
livsånde, som er Helligånden. Jeg havde brug for en 
personlig forbindelse med Gud og for Helligåndens 
kraft.

Ved at studere helligdommen lærte jeg om Guds 
selvopofrende kærlighed. Jeg lærte, at han kan tilgive al 
min synd, og at hans højeste ønske er at leve sammen 
med mig i al evighed. Guds kærlighed fyldte mig og 
fjernede den tomhed og fortvivlelse, som havde præ-
get mit liv. Jeg gav mit hjerte til Jesus, og han begyndte 
at arbejde i mit liv.

Der skete noget helt uventet, da jeg vendte tilbage 
til mit arbejde som musiklærer for 5-6-årige børn. Det 
blev forventet, at jeg i min undervisning skulle inklu-
dere verdslige fejringer med julemanden, alfer, feer og 
hekse. En dag underviste jeg børnene i at lytte og bad 
dem om at forbinde de lyde, jeg spillede for dem, med 
billeder af et tikkende ur, flagrende flagermus og ry-
stende skeletter i et forhekset slot.

Til min overraskelse ønskede to af mine bedste 
elever, Ethan og Lucas, ikke at deltage. De holdt sig for 
ørerne, mens jeg afspillede de forskellige lyde, og næg-
tede bagefter at deltage i en sang om det forheksede 
slot. Efter timen trak jeg dem til side og spurgte: ”Hvad 

er der galt med jer i dag? Hvorfor gør I ikke det, jeg be-
der om?”

Ethan så på mig og svarede: ”Jeg er kristen. Jeg kan 
ikke lytte til den slags ting.” Og så brast den stakkels 
dreng i gråd. Lucas så på mig med alvorlige øjne og 
nikkede. Det var en af de største irettesættelser, jeg 
nogen sinde har fået. Gud talte stærkt til mig gennem 
disse to små drenge, og jeg tænkte: ”Hvorfor undervi-
ser jeg børn om de ting, som hører djævelen til?”

I min næste ferie var jeg igen på bibelskole, hvor vi 
studerede, hvordan Daniel og hans tre venner havde 
besluttet at være tro mod Gud over for kong Nebukad-
nesar. Jeg huskede, hvordan Ethan og Lucas havde be-
sluttet i deres hjerte at være tro mod Gud over for mig. 
Jeg var overbevist om, at Gud ønskede, at jeg skulle 
opsige mit arbejde; men jeg var ikke i stand til at gøre 
det i egen kraft. Jeg talte med bibelskolens leder. ”Du 
har et stærkt vidnesbyrd,” sagde han. ”Men problemet 
er, at der ikke er nogen handling.”

Jeg var på det tidspunkt i gang med at læse Ellen 
Whites bog, Lys over hverdagen, i mine morgenandag-
ter. Jeg læste følgende: ”Når Helligånden taler til hjer-
tet, er det vor eneste redning at adlyde uden at tøve. 
Når kaldet kommer: ”Gå hen, min søn, arbejd i vingår-
den i dag,” må vi ikke undlade at tage imod indbydel-
sen. ‘Om I dog i dag ville lytte til ham!’ Det er farligt at 
vente med at adlyde. Måske vil du aldrig mere høre 
kaldet“ (bd. 2, s. 79).

Med Guds hjælp indgav jeg min opsigelse. Jeg blev 
på bibelskolen i fem måneder. Jeg oplevede en indre 
kamp mellem min egen vilje og Guds vilje. Mit under-
visningsjob havde været godt betalt, og jeg kunne ikke 
forestille mig, hvordan jeg skulle klare mig uden penge. 
Jeg ønskede at klare mig selv og fandt et arbejde, som 
gav mere i løn end det forrige. Men jeg skulle af og til at 
arbejde om sabbatten.

Da jeg søgte råd hos en af præsterne ved bibelsko-
len, sagde han direkte: ”Du er netop kommet væk fra 
dit tidligere arbejde, og nu vil du ind igen?”

Uanset hvor stor vores kamp er, så er Gud større, 
og han vil aldrig tillade, at jeg møder en fristelse, som 
jeg ikke med hans hjælp kan modstå. I sidste øjeblik 
åbnede Gud en uventet dør for mig. Jeg blev tilbudt at 
undervise i børnehaveklassen ved Adventistkirkens 
internationale skole i Korat, Thailand.

Jeg blev overrasket over Guds timing. Men så hu-
skede jeg hans ord: ”For jeres planer er ikke mine pla-
ner, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; for så 
højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over 
jeres veje og mine planer over jeres planer” (Es 55,8-9).

Gud er god, og han har hørt min bøn om at få lov 
til blive ved med at undervise i musik. Efter to år som 
lærer i børnehaveklassen, blev jeg leder for musikafde-
lingen ved missionsskolen. Jeg har aldrig før følt en så 
stor fred og glæde. Gud har vundet mit hjerte, og nu er 
det mit ønske at lade fortabte sjæle få mulighed for at 
opleve hans fantastiske kærlighed.
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Når vi indsamler penge (kollekt) i forbindelse med bibelstudiet, er det for at kunne støtte udbredelsen af evan-
geliet. Pengene fordeles til Adventistkirkens arbejde i hele verden, men anvendes fortrinsvis i den tredje verden, 
hvor de lokale kirker sjældent har mulighed for selv at finansiere det evangeliske arbejde. 

Hvert kvartal fokuserer vi på én del af verden. Der bliver udvalgt nogle enkeltprojekter, som på en særlig måde 
tilgodeses. 25 % af kollekten, som indsamles den 13. sabbat hvert kvartal i adventistkirker over hele verden, 
anvendes til disse specifikke projekter. Missionsberetningerne her i hæftet stammer fra den region, hvor disse 
projekter skal gennemføres.
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