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DEN MELLEMAMERIKANSKE DIVISION
I dette kvartal skal vi fokusere på Den Mellemamerikanske Division (IAD), som omfatter
lande og områder i Det Caribiske Hav, Mellemamerika og den nordlige del af Sydamerika.
Der bor næsten 300 millioner mennesker i dette område, og der er 3,75 millioner syvendedags adventistmedlemmer. Det svarer til en adventist per 80 indbyggere.

Bolivia

Paraguay

Chile

Projekterne for dette kvartal er specielle. Alle 13 adventistuniversiteter og colleges i divisionen
vil modtage en del af 13. sabbatsofferet til at oprette et Bedre Liv indflydelsescenter, hvor de
studerende kan oplæres til at blive missionærer.
Vi ønsker at takke alle for jeres støtte til kirkens mission.
Argentina

MISSIONSPROJEKTER FOR 2. KVARTAL 2021
Oprettelsen af Bedre Liv indflydelsescentre på følgende 13 adventistuniversiteter og colleges i Den Mellemamerikanske Division (IAD):
- Antillean Adventist University, Puerto Rico
- Colombia Adventist University, Colombia
- Cuba Adventist Theological Seminary, Cuba
- Dominican Adventist University, Den Dominikanske Republik
- Haitian Adventist University Academy, Haiti
- Linda Vista University, Mexico
- Navojoa University, Mexico
- Montemorelos University, Mexico
- Northern Caribbean University, Jamaica
- Central America Adventist University, Costa Rica
- University of the Southern Caribbean, Trinidad
- Adventist University Institute of Venezuela, Venezuela
- Belize Adventist Junior College, Belize
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3. april 2021

Daniel Amattaeran

PIGER ELLER GUD
Daniel Amattaeran, 29
Daniel var 11 og boede i Surinams hovedstad, Paramaribo,
da en nabodreng introducerede ham til hiphop. Daniel
havde set denne form for dans i fjernsynet, men aldrig i
virkeligheden. Han blev fascineret af de kolbøtter, handstands og spring på én hånd, som danserne lavede. Han
bemærkede, at piger syntes om at se på danserne, og
han ønskede, at pigerne skulle se på ham. Så han lærte at
danse. Han elskede det, og han vandt mange lokale talentkonkurrencer og til og med en tur til Holland. Hans popularitet steg lynhurtigt, og pigerne flokkedes om ham.
En dag mens Daniel sad på sin seng og tænkte, fornemmede han en stemme, der spurgte ham: ”Daniel, hvad
ønsker du at gøre med dit liv?“
Overrasket undrede han sig over, om stemmen kunne være
Helligånden. Hans forældre havde taget ham med i kirke,
da han var lille; men det var mange år siden. Daniel brød
sig ikke om tanken om, at Helligånden måske talte til ham.
Han syntes om sin berømmelse og verdens glæder.
”Gud, ikke nu. Ikke nu,“ sagde Daniel.
Han besluttede sig for, at han ville blive ved med at danse,
til han blev gammel. Og når han ikke længere var i stand
til at danse, ville han gå i kirke.
Daniel begyndte at få mareridt, hvor han blev angrebet af
dæmoner. En nat drømte han om Jesu genkomst. Han så
Kristus i hvide klæder i skyerne. Hele verden var i flammer,
og mennesker løb skrigende omkring.
Daniel vågnede med hjertebanken. ”Jeg er fortabt. Jeg
er fortabt. Jeg er fortabt,“ tænkte han. ”Jeg er nødt til at
komme tilbage til Gud.“ Men han gjorde det ikke.
Der gik nogle år, og da han var 19, flyttede Daniel ind hos
nogle slægtninge, mens han læste på universitetet. En dag
så han en DVD, der lå på bordet. ”Sandheden om hiphop“
hed den, og den var udgivet af en kristen kirke. Daniel blev
overrasket over DVDen, for det var ikke et kristent hjem.
”Hvem har købt den?“ spurgte han sine slægtninge. Men
ingen vidste, hvor den var kommet fra.
Daniel så DVDen og blev overrasket over at høre, at hiphop har sine oprindelse i gangstermiljøet og er forbundet
med mord, vold og narkotika. Han blev forvirret. ”Hiphop
ser ud til at være tæt forbundet med onde ting,“ tænkte
han. ”Det bryder jeg mig ikke om. Jeg troede, at det kun
handlede om sang, sjov og piger.“

Han spurgte en af
sine dansevenner, om
det var rigtigt, hvad
DVD’en sagde. ”Det
passer ikke,“ sagde
hans ven. ”Og hvilken
forskel gør det?“
Daniel blev ved med at danse. Men han begyndte også at
gå i kirke sammen med en adventistfætter. Efter at have
været med til evangeliske møder hver aften i nogle uger,
var han blandt dem, der rejste sig op, da prædikanten bad
dem, der ønskede at blive døbt, om at komme op foran.
Men han skælvede i hele kroppen. Han fornemmede to
stemmer, der skændtes i hans sind.
”Vil du forlade dans for det her?“ sagde den ene stemme.
”Vil du forlade pengene, berømmelsen og pigerne?“
”Vælg Jesus,“ sagde den anden stemme. ”Han er den eneste vej.“
Prædikanten tilskyndede dem, der tøvede, til at komme
frem. Daniel tænkte på penge, berømmelse og piger – og
satte sig ned igen.
Da han kom hjem om aftenen, faldt han på knæ og bad:
”Gud, hvis du ønsker, at jeg skal omvende mig, må du vise
mig et tegn i morgen. Giv mig styrke til at gå frem, hvis
prædikanten kommer med sin appel igen.“
Næste aften kom prædikanten igen med en appel. Daniel
rejste sig, og hele hans krop rystede. Igen fornemmede
han de to stemmer, der skændtes. ”Gud,“ bad han, ”giv
mig styrke til at tage det første skridt og gå frem.“
I samme øjeblik følte han et blidt skub i ryggen. Han tog
et skridt frem. Efter det var det let at tage det næste. Og
pludselig stod han helt fremme i salen.
I dag er Daniel 29 og er ved at uddanne sig til præst på
University of the Southern Caribbean. Han kalder sig også
Facebook-evangelist. I seks år har han sat inspirerende
videoer på Facebook, og han giver også bibelstudier der.
Indtil nu er 24 mennesker blevet døbt som et resultat.
”Gud har vist mig nåde og været så god imod mig,“ siger
han. ”Derfor tager jeg mission alvorligt.“
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10. APRIL 2021

Chenelle Spooner

SKUDDRAMA
Chenelle Spooner, 31
Den 31 år gamle Chenelle hørte det høje rat-tat-tat fra
et halvautomatisk våben, mens hun deltog i et kursus for
lærere i Port of Spain, hovedstaden i Trinidad og Tobago.
Lærerne sprang op og løb hen til vinduet på tredje sal,
hvor de befandt sig. Nede på gaden flygtede en mand til
fods fra en hvid bil. Geværilden kom fra bilen. Et par af
lærerne skreg af frygt, og alle dukkede sig for at være i
sikkerhed, da bilen passerede skolen. De ventede i to lange
minutter. Endelig standsede geværskuddenes høje skratten, og Chenelle hørte skræmte råb fra skolebørn. Hun
græd. Dette var anden gang på syv måneder, at hun havde
oplevet geværild.
Lærerne gik ned for at trøste de skræmte skolebørn.
Chenelle, som var med til at arrangere kurset for lærerne,
forlod skolen. Politiet var allerede udenfor, og de bad alle
om at flytte deres parkerede biler, men en betjent forbød
Chenelle at gå hen til sin bil.
”Må jeg ikke bare se min bil?“ spurgte hun. En betjent gik
med hende hen til hendes sorte bil. Vinduerne var fulde af
skudhuller. Chenelle blev chokeret. Hun havde købt bilen
for mindre end to år siden.
Senere fandt Chenelle ud af, at en lille dreng var blevet såret af skud, men heldigvis var ingen blevet dræbt. Mange
af eleverne var blevet sendt hjem tidligt den dag på grund
af lærernes kursus. Manden, som var flygtet fra skudsalverne, havde gemt sig bag ved Chenelles bil, som derfor
var blevet hård ramt.
Om aftenen, da Chenelle var kommet hjem, takkede hun
Gud for hans beskyttelse. ”Tak, kære Gud, fordi du reddede mig og alle de andre, som var så tæt på geværilden,“
bad hun. ”Tak, fordi du beskytter mig.“
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Chenelle kom til at
tænke på en samtale,
hun havde haft dagen
forinden, mens hun
ventede på at få skiftet
olie på sin bil. Hun og
en af de ansatte på
værkstedet havde talt
om, hvordan nogle mennesker tager deres bil så alvorligt,
at de til og med sætter den højere end Gud. Chenelle
havde fortalt, hvordan hun syv måneder tidligere havde
hørt skud, mens hun kørte på motorvejen. Den involverede bil, var stødt ind i venstre side af hendes bil og havde
forårsaget stor skade. Efter uheldet havde Chenelle gjort
op med sig selv, at Kristus var langt vigtigere end hendes
bil. ”Jeg kan miste min bil i morgen – men så længe Kristus
sparer mit liv, vil jeg blive ved med at tjene ham,“ sagde
hun til medarbejderen på værkstedet.
Dagen efter, den 12. juni 2019, fandt skuddramaet uden
for skolen sted.
Efterfølgende rådede flere af hendes kollegaer til at sælge
bilen. ”Sælg din bil,“ sagde en af dem. ”Der er dæmoniske kræfter i den.“ ”Ja, skynd dig at komme af med den,“
sagde en anden. ”Det er tydeligt, at der er noget galt med
din bil.“
Men Chenelle så ingen grund til at sælge den. ”Det handler ikke om bilen,“ siger hun. ”Vi bør ikke fokusere på materielle ting. Vi bør fokusere på Gud.“
Hun tror, at hendes bil er et vidnesbyrd om Guds godhed.
”Det handler i virkeligheden om Guds beskyttelse, når vi
holder fast ved vores tro og forkynder hans navn også i
vanskelige tider,“ tilføjer hun.
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17. APRIL 2021

Crystal White

GUD LAVER IKKE FEJL
Crystal White, 32
Mange børn på de caribiske ører har kælenavne. Crystal
White har en søster, som hedder Catherine. Men alle kalder hende Polly; for hun er som en papegøje og taler hele
tiden. En anden søster hedder Rochelle, men alle kalder
hende Mopsi; for hun er tynd og mager som et kosteskaft.
Crystals far kaldte hende for Grimme. Han gav hende kælenavnet en dag, mens hun sad på trappen uden for deres
hus i landsbyen Cumuto i Trinidad og Tobago. Da hendes
far gik forbi hende på trappen, klappede han hende på benet og sagde: ”Hej Grimme.“
Crystal syntes det var forfærdeligt. Nogle gange kaldte
børnene i skolen hende grimme ting, men nu gjorde hendes egen far grin med hende. ”Jeg er ikke grim,“ protesterede Crystal.
Men hendes far bekræftede bare sin udtalelse. ”Du er det
grimmeste barn, jeg nogensinde har fået,“ sagde han.
Crystal blev endnu mere ked af det. Hendes far havde ti
børn. Nu følte hun sig virkelig grim.
Hendes fars ord forandrede hendes liv. Hun begyndte at
kæmpe med depressioner og overvejede at begå selvmord.
Hun sultede sig og tænkte, at hvis hun var meget tynd,
ville hun blive pæn.
Hver dag efter skoletid kiggede hun sig i spejlet og gennemgik sig selv. ”Hvorfor skulle min pande være så høj?“
tænkte hun, mens tårer trillede ned ad hendes kinder.
”Hvorfor skulle mine tænder være så store? Hvorfor er jeg
så tyk?“
En dag, mens hun grædende stod foran spejlet og kritiserede sig selv, hørte hun en sang i radioen. ”Husk altid, at
du er smuk,“ lød sangen. ”Husk altid, at du er underfuldt
skabt af Gud. Du er et Jesu Kristi barn.“

Hun begyndte at bede
Gud om tilgivelse.
Hendes triste og selvmedlidende tårer blev
efterhånden forvandlet
til glædestårer. Hun
besluttede sig for at se
sig selv med Guds øjne i
stedet for med andre menneskers øjne.
Crystal var fyldt 17 år og ordene fra Salme 139,14 fik helt
ny mening for hende, og hun læste dem med glæde: ”Jeg
takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine
gerninger, jeg ved det fuldt ud!“
Hun begyndte at spise igen. Majssuppe med kartofler,
kassava, gulerødder, græskar og dasheen-rødder smagte
så godt! Hun følte sig ikke længere værdiløs. Hendes liv var
værd at leve.
I stedet for at have medlidenhed med sig selv lærte hun at
lægge alt i Guds hænder. Hun begyndte at stole på Gud,
ikke kun for sine daglige behov, men også for sin glæde.
Hun indså, at ingen kunne fratage hende den glæde, som
kommer fra Gud.
Hvis nogen kaldte hende ved øgenavne, ignorerede hun
det. Når hendes far kaldte hende ”Grimme,“ mindede hun
sig selv om, at Gud havde skabt hende.
”Det er sådan Gud har skabt mig,“ sagde hun til sig selv.
”Og Gud laver ikke fejl.“
I dag er Crystal 33 og menighedsleder. Hun elsker at fortælle unge mennesker om sin Gud, som ikke laver fejl.
”Jeg følte ikke, at der var nogen, der støttede mig, da jeg
var ung,“ siger hun. ”Jeg ønsker at være en, som fortæller
andre, at Gud har en speciel hensigt og opgave for dem,
ligesom han har det for mig.“

Ordene fik Crystal til at standse op. Hun tænkte: ”Hvis jeg
er underfuldt skabt af Gud og kritiserer alt ved mig selv, så
siger jeg jo til Gud, at han lavede en fejl.“

5

MISSIONSBERETNING

DEN MELLEMAMERIKANSKE DIVISION · TRINIDAD OG TOBAGO

24. APRIL 2021

Noelia Southwell

EN EKSPLODERET GASBEHOLDER
Noelia Southwell, 35
Noelia havde travlt med at lave sabbatsmiddagen færdig før
solnedgang i sit hus i Chase landsbyen i Trinidad og Tobago.
Hun havde haft job som bibelarbejder ved en evangelisk
mødeserie, som havde resulteret i 25 døbte. En af kvinderne
fra mødeserien, som overvejede at blive døbt, havde inviteret hende hjem til bibelstudium fredag aften.
Noelia var ved at tilberede sin yndlingsret fra Guyana på et
gaskomfur i sin lejede etværelses lejlighed. Hun ventede på,
at søde kartofler, kassava og pisanger skulle stege færdig.
Hendes mobiltelefon bippede på sengen bag hende. Hun
havde fået en sms. Idet hun vendte hovedet for at se, lød
der et ordentligt brag!
En kraftig eksplosion rystede lejligheden. Noelia blev kastet
gennem lokalet og landede med ryggen mod væggen i
modsatte ende af værelset.
Da hun landede, var det som om en usynlig hånd satte
hende ned på fødderne og skubbede hende gennem det
brændende værelse og ud i det fri.

Efter at hun var blevet
stabiliseret, blev hun
sendt på hospitalet. Sent
samme aften kom en
ven fra menigheden og
spugte, om hun havde
lyst til at ligge hjemme
hos hende.
Noelia var glad for at forlade hospitalet; men hun havde
frygtelige smerter. Menighedens medlemmer blev chokerede, da de hørte nyheden om eksplosionen og så hende
næste dag. De bad sammen med hende og sang for hende.
Ved solnedgang sabbats aften var Noelia ikke i stand til at
gå. Hendes ben var så hævede, at de lignede store balloner,
og de føltes frygteligt tunge.
I løbet af den næste måned skiftedes menighedens kvinder
til at være hos Noelia om dagen. Præsterne besøgte hende
og bad med hende. Hun kom sig forbløffende hurtigt. Efter
halvanden måned kunne hun gå igen, og snart var hun atter
sit gamle jeg. Lægen udtrykte forundring over, hvor hurtigt
hendes hud var helet.

Noelia råbte om hjælp, da hun var kommet udenfor. Hendes
ord var uforståelige, men naboerne så flammerne fra hendes lejlighed. Nogen tilkaldte en ambulance. De blev rådet
til at blive ved med at hælde vand over Noelia, indtil den
kom.

”Du har været meget heldig,“ sagde lægen.

Nogen øste vand fra en spand over Noelia, mens to andre
forsøgte at slukke ilden i lejligheden. Noelia var taknemmelig for det kølige vand. Hendes hoved føltes, som om det
skulle falde af, og hendes hud havde en ulidelig brændende
følelse. Hun havde fået store tredjegrads forbrændinger.

Efter eksplosionen ændredes Noelias forhold til Gud. Hun
havde altid elsket Gud, men nu havde hun meget større tillid
til ham. Hun holdt op med at bekymre sig over hverdagsproblemer. Hun huskede, at Gud havde reddet hende, fordi
han havde en hensigt med hendes liv, og hun kunne stole
på ham.

Ambulancen kørte hende hurtigt til en skadeklinik, som lå
nærmere end hospitalet. Hun havde brug for at blive stabiliseret.
Lægen på klinikken spurgte redderne, hvad der var sket.
”Gasbeholderen eksploderede, mens hun var ved at lave
mad i sin lejlighed,“ forklarede de.
”Hvordan kan hun være i ét stykke?“ spurgte lægen forundret. ”Hun burde være død. Ingen overlever en gasbeholder,
der eksploderer.“
Noelia overhørte samtalen og takkede stille Gud for livet.
”Du må have en hensigt med mit liv,“ bad hun. ”Det er
grunden til, at du reddede mig.“
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”Jeg tror ikke på held,“ svarede Noelia. ”Jeg tror, det er en
velsignelse fra Gud og svar på mange menighedsmedlemmers bønner.“

Ni måneder efter ulykken gav kvinden, som Noelia skulle
have mødtes med den aften, da eksplosionen skete, sit
hjerte til Jesus.
Noelia tjener fortsat Gud af hele sit hjerte. Hun er en af
lederne i et indflydelsescenter i et byområde i Trinidad og
Tobago, hvor man hjælper mennesker fra ikke-kristne religioner.
”Intet kan forhindre mig i at arbejde for Gud,“ siger Noelia.
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1. MAJ 2021

Shinell Davis

DET SKYLDES GUD
Shinell Davis, 29
Min 10 år gamle søster, Shakira klagede over rygsmerter,
efter hun var faldet på nogle våde trapper uden for vores
hus i Morveant i Trinidad og Tobago. Vi troede, at hun
havde forstrakt en muskel og gav hende noget smertestillende. Men efter en uge var smerten ikke forsvundet, så
vi tog på hospitalet med hende. Lægen gav hende mere
smertestillende. Shakira holdt op med at spise, og hendes
mave svulmede op. Vi tog på hospitalet igen, hvor lægen
fandt ud af, at Shakira havde kræft.
Til trods for operationer var Shakira en glad pige og forsøgte at være til opmuntring på hospitalsstuen. Lægerne
var betaget af hende. Efter et år blev hun erklæret rask.
Et par måneder efter hun var kommet hjem, kom kræften
tilbage. Jeg tilbragte mange nætter sammen med hende på
hospitalet. Jeg mindes, hvordan hun klagede: ”Åh, min ryg,
min mave, min ryg, min mave.“ Hun havde store smerter.
Lægen gjorde klar til en ny operation.
”Mor, jeg har vil ikke opereres igen,“ sagde Shakira.
”Men du er nødt til det, så du kan leve,“ svarede mor.
Shakira døde en måned efter operationen. Jeg var på vej til
hospitalet, da mor ringede og fortalte nyheden. Jeg græd.
Men mor græd ikke.
”Mor, er der noget galt?“ spurgte jeg ved begravelsen.
”Hvorfor græder du ikke?“ Hun svarede aldrig.
Fire måneder senere begyndte mors fod at hæve voldsomt.
Hun var indlagt på hospitalet i to uger, og lægen sagde, at
det skyldtes en depression efter Shakiras død. Han ordinerede psykologbehandling, men mor ville ikke. Et halvt år
senere døde hun.
Tabet af min mor så kort tid efter min søsters død slog mig
helt ud. En af mine fætre besøgte mig ofte og forsøgte at
opmuntre mig og aflede mine tanker lidt væk fra de tragiske dødsfald. Seks måneder efter min mors død omkom
min fætter i en trafikulykke.
Min indre smerte var næsten næsten ikke til at bære. Min
kæreste havde mange tatoveringer på armene, brystet,
ryggen og munden. Jeg vidste, at det gjorde ondt at blive
tatoveret, så jeg tænkte, at en tatovering måske kunne
lette min indre smerte.
Jeg fik en piercing i næsen. Men smerten var ikke stor nok,
så jeg fik endnu en piercing i næsen. Så fik jeg piercinger
i mine ører og en tatovering på mit bryst. Men den indre
smerte blev ved.

Så druknede min kæreste i en svømmeulykke.
Da jeg blev ringet op
om hans død, kunne jeg
ikke tro det. Jeg tænkte
på min søster, min mor
og min fætter. Nu var
min kæreste også død.
Jeg begyndte at skrige.
Jeg ringede til mit arbejde og sagde, at jeg ikke kunne
komme til en sammenkomst, de skulle have den aften,
fordi jeg skulle identificere min kærestes lig på hospitalet.
Min chef bad mig om at vente på hendes nevø, Marc.
”Han kommer og henter dig,“ sagde hun.
Da jeg så min kærestes lig, var det, som om alt døde i mig.
Jeg så ingen grund til at leve videre. Fire måneder senere
aborterede jeg.
Livet var mørkt, men Marc gav mig lidt lys. Han besøgte
mig hver dag og læste fra Bibelen. ”Har du hørt Joh 3,16?“
spurgte han. ”Det fortæller, at ’således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.’“
En dag tog Marc mig med hjem til sine forældre. Hans far
lyttede til min sorg og gav mig sit telefonnummer. ”Hvis du
har brug for at tale med nogen, kan du ringe til mig,“ sagde
han. ”Giv dig selv tid. Gud har en mening med dit liv.“
Jeg syntes godt om Marcs forældre og ville gerne høre dem
tale om Gud. En dag spurgte jeg, om jeg måtte følge med
dem i kirke. ”Ja!“ udbrød de. Marc sagde ikke noget.
Den følgende sabbat var jeg med i kirke. Jeg tog med uge
efter uge, og langsomt begyndte jeg at føle glæde igen. Talerne syntes at være lige til mig. Min smerte fortog sig. Jeg
læste i Bibelen hver dag og søgte efter svar om tilværelsen.
En sabbat kom prædikanten med en appel til, at de, som
ønskede at give deres hjerte til Jesus og blive døbt, skulle
rejse sig. Jeg rejste mig med det samme. Jeg vidste, at jeg
ønskede at leve for Jesus. Marc rejste sig også.
Senere fandt jeg ud af, at Marc var holdt op med at
komme i kirke fem år tidligere og kun var vendt tilbage,
fordi jeg havde bedt om at komme med dem. Marcs forældre var lykkelige. De havde bedt meget for Marc.
Marc og jeg blev døbt samme dag, og 11 måneder senere
blev vi gift. Nogle gange siger folk til mig: ”Du har ingen
anelse om, hvad jeg går igennem.“ Men når de hører min
historie, spørger de: ”Hvordan har du overlevet at gå gennem alt det?“ Så svarer jeg, at det er Guds skyld. Han har
givet mig et nyt liv.
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8. MAJ 2021
ET DØDELIGT SKORPIONSTIK
Carlos Reyes, 39 og Luz Murillo, 34
Klokken var 7 om aftenen, og pastor Carlos og hans kone
Luz gjorde sig klar til at gå i seng. Nogle synes måske, at
klokken 7 er tidligt at gå i seng; men pastor Carlos og hans
kone boede i de fjerne bjerge i Colombia og arbejdede som
missionærer for det indfødte embera-folk. I bjergene gik
alle tidligt i seng.
Pludselig blev nattens stilhed brudt af en høj febrilsk
banken på yderdøren. ”Pastor! Pastor!“ råbte en kvinde.
”Kom ud! Kom ud!“
Luz åbnede døren. Udenfor stod Cándida, som var medlem af deres menighed.
”Der er en lille baby, som er blevet stukket af en skorpion!“
sagde Cándida. Frygten lyste ud af øjnene på hende.
Pastor Carlos og Luz skyndte sig at få tøj på. Mens Carlos
fandt en lommelygte, løb Luz, som er sygeplejerske, ud i
køkkenet for at finde frisk hvidløg, en flaske drikkevand og
en pipette.
Cándida fulgte præsten og hans kone til huset, hvor den
lille baby boede. De gik forsigtigt gennem mørket, hvor
slanger og skorpioner holdt til i græsset.
Da de kom frem til huset, blev de mødt af moren, som
holdt babyen i sine arme. Faren var gået for at hente heksedoktoren. Babyen var ved at blive rødviolet og rystede
voldsomt.
”Jeg lagde ham i hængekøjen og opdagede ikke skorpionen,“ forklarede moren grædende. Hun viste dem den
knuste skorpion på gulvet, som hun havde dræbt med en
støvle.
Luz tog forsigtigt babyen og ledte efter stedet, hvor skorpionen havde stukket. Hun rynkede panden i koncentration. Babyen var døende. ”Lad os bede,“ sagde hun.
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Carlos Reyes og
Luz Murillo

Moren fik den lille rystende baby tilbage i
sine arme og knælede
på gulvet. Pastor Carlos, Luz og Cándida
gjorde det samme, og
de fire holdt hinanden
i hænderne, mens de
bad.
”Herre, du har al magt, og du er den eneste, som kan helbrede denne baby,“ bad pastor Carlos.
Luz vaskede babyens stiksår. Hun knuste hvidløg og
smurte noget af det på såret. Så blandede hun hvidløg
med drikkevand fra flasken og brugte pipetten til at
dryppe noget af blandingen i babyens mund. Derefter bad
pastor Carlos igen. Han og Luz gentog processen med at
vaske såret, behandle det med hvidløg og bede igen og
igen i en hel time.
Gradvist begyndte babyens rysten at aftage. Hans lilla hud
blev langsomt sund og lyserød igen.
”Prøv at amme din baby nu,“ sagde Luz.
Moren holdt sit lille barn tæt indtil sig, og drengen begyndte at amme. Familien havde ikke længere brug for
heksedoktoren. Himlens Gud er langt stærkere.
Pastor Carlos bad endnu en gang. Denne gang var det en
glædesfyldt takkebøn.
”Tak, kære Gud, for at du hørte vores bønner for denne
lille dreng,“ sagde han. ”Vi beder dig om at bruge dette
mirakel til at røre familiens hjerter, så de må forstå, at du
virkelig er Gud.“

MISSIONSBERETNING
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15. MAJ 2021

Maria Tordecilla

LÅN AF RIS OG SUKKER
Maria Tordecilla, 35
Nogle universitetsstuderende synes at have brug for mere
hjælp end andre. Beatrice, som er mor til to, var et godt
eksempel.
”Må jeg låne noget ris af dig,“ spurgte hun Maria, som
hun boede til leje hos.
Maria var en af Beatrices medstuderende. Hun havde et
stort hus i Monetia, Colombia, og lejede værelser ud til
studerende. Maria fandt noget ris til Beatrice.
Et par dage senere havde Beatrice brug for hjælp igen. ”Må
jeg låne lidt sukker af dig?“ spurgte hun.
Maria gav hende sukker.
Så havde Beatrice brug for bananer og mere ris og sukker. Maria havde ikke noget imod at hjælpe Beatrice. Og
ved hvert møde mellem dem bad hun Gud om, at det
hun gjorde, var at følge Jesu metode for at nå andre. Hun
havde læst Ellen Whites beskrivelse af Kristi metode i Vejen
til et Bedre Liv, hvor der står: ”Vi kan kun komme i forbindelse med offentligheden, hvis vi bruger Kristi fremgangsmåde. Frelseren færdedes blandt mennesker og viste dem,
at han ønskede dem det bedste. Han havde medfølelse
med dem og hjalp dem med at løse deres problemer. På
den måde fik de tillid til ham. Så sagde han til dem: ‘Følg
mig’“ (s. 79, DB 2020).
De to kvinder udviklede et varmt venskab, fordi Maria
viste omsorg og hjalp Beatrice. Da der blev holdt en serie
evangeliske møder i Marias kirke, inviterede hun Beatrice
til at komme med. Beatrice syntes godt om møderne, og
de to kvinder begyndte at studere Bibelen sammen. Efter
nogen tid blev Beatrice døbt. Deres studier og bønner
fortsatte, og Beatrices 12-årige søn og 8-årige datter blev
også døbt. Andre af Marias logerende begyndte også at
deltage i de ugentlige bibelstudier, og gruppen voksede til
30 mennesker.
En dag kom en af de studerende og bad Maria om at gå
med ham på universitetet og give ham moralsk opbakning,
mens han talte med universitetets rektor. Da de kom derhen, kunne rektor ikke forstå, hvorfor Maria var med.

Rektor blev forundret
og bad om flere oplysninger. Maria forklarede, at en gruppe
universitetsstuderende
mødtes en gang om
ugen i hendes hjem for
at studere Bibelen, og
at de havde udviklet en stærk støttegruppe.
”Det er fantastisk!“ sagde rektor. ”Der findes ikke mange
mennesker i dag, der tilbyder uselvisk hjælp.“
Hun fortsatte med at foreslå, at Maria skulle flytte sin studiegruppe til universitetets område. ”Dine gruppemedlemmer er jo alligevel universitetsstuderende,“ sagde hun.
Universitetet lod dem benytte et lokale i elevcentret, som
er en åben bygning, som kun består af stole med et tag
over. Da der hverken er vægge eller døre, begyndte andre
studerende at lægge mærke til møderne, og flere spurgte,
om de måtte være med. Gruppen voksede til 40 deltagere,
deriblandt tre universitetslærere.
Blandt dem var en af Marias klassekammerater, Rosa, som
til at begynde med havde været meget tøvende over for
møderne. Maria var ikke bekymret over, om Rosa deltog
eller ej; hun ønskede bare at være ven med hende. Hun
ringede til Rosa og sendte hende sms’er. Hun inviterede
hende hjem til sig, så de kunne spise sammen. Rosa
fortalte, at hun var bange for at læse i Bibelen, for hun
ønskede ikke at svigte Jesus. Men til sidst gik hun med til
at være med i studiegruppen. Efter nogen tid med bibelstudier og bøn forsvandt hendes frygt, og hun begyndte
at tro på Jesus. Efter nogle måneder gav hun sit hjerte til
Jesus og blev døbt.
Maria glædede sig over, at Rosa havde givet sit hjerte til
Jesus. I de tre år bibelstudiegruppen havde eksisteret, var
Rosa den tiende person, der blev døbt.
Maria siger, at grunden til, at gruppen har så gode resultater, er, at de følger Kristi fremgangsmåde.
”Jeg benyttede Kristi fremgangsmåde for at lede efter
Rosa og kontakte hende,“ siger hun. ”Jeg bruger Kristi
fremgangsmåde over for alle de unge mennesker i min
gruppe.“

”Hvem er det, du har med?“ spurgte hun den unge mand.
”Det er hende, der leder den bibelstudiegruppe, jeg er
med i,“ svarede han.
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Roger Pech

ER DU PARAT TIL AT DØ?
Roger Pech, 52
Roger er kapellan og besøger dagligt hver eneste patient på
Southeast-hospitalet, en syvendedags adventistinstitution
med 40 sengepladser i Villahermosa i Mexico.
En dag standsede Roger ved en patient, som netop var blevet indlagt. Det var en 80 år gammel mand ved navn José.
Han var indlagt på grund af diabetes og for højt blodtryk og
var meget svag.
Roger kendte en smule til José. Den ældre mand havde de
sidste tyve år boet sammen med sin søn, som er adventist.
Nu stod han ved siden af sin fars seng. Josés sønnedatter
arbejdede som sygeplejerske på hospitalet.
José havde deltaget i bibelstudier og offentlige møder. Han
kendte adventisternes lære, men han havde aldrig taget en
beslutning om at give sit hjerte til Jesus.
Roger talte blidt, men direkte. ”Er du parat til at dø?“
spurgte han. ”Er din synd tilgivet?“
”Jeg ved, at jeg skal dø, men jeg er ikke klar,“ svarede José.
”Jeg tror ikke, at mine synder er blevet tilgivet.“
Han udtrykte dernæst stor taknemmelighed over, at hans
søn og sønnedatter havde bragt ham til adventisthospitalet.
Han takkede Gud for sin fysiske og åndelige sundhed.
”Det er godt, at du er taknemmelig over, at din familie
passer så godt på dig,“ sagde Roger. ”Hvis du er så taknemmelig for din familie og er sikker på, at Gud passer på dig,
hvorfor har du så ikke givet dit hjerte til Jesus?“
José svarede, at han hele sit liv havde tilhørt en anden kirke.
”Jeg gik til adventisternes møder med min sønnedatter, og
jeg troede ikke, at jeg havde brug for at gøre mere,“ svarede
han.
Roger så José i øjnene. ”Hvis du ikke er rede til at dø og
du ikke føler, at dine synder er tilgivet, så har du brug for
mere end at gå til evangeliske møder,“ sagde han. ”Det, der
mangler, er, at du har givet dit liv til Jesus.“
José begyndte at tænke. Efter nogen tid sagde han: ”Måske
er det, hvad jeg virkelig har brug for.“
”Far kender til Gud,“ sagde Josés søn. ”Han har deltaget i
mange bibelstudier og gået til mange evangeliske møder.
Det, han har brug for, er at tage en beslutning.“
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”Det er det rigtige tidspunkt at tage en beslutning nu,“ sagde Roger.
”Du ved ikke, om du får
en anden mulighed. Hvis
du tager en beslutning,
vil jeg selv personligt
døbe dig.“
Samme aften besluttede José sig for at give sit liv til Jesus og
blive døbt. Roger bad om, at Gud ville give José fysisk styrke
til at blive døbt.
Næste dag besøgte Roger igen José. Han havde det meget bedre, og ønskede stadig at blive døbt. Roger udfyldte
dåbsattesten og spurgte, om José ville love at holde sit løfte.
”Det lover jeg,“ svarede José. Han blev døbt en uge senere,
efter at han var blevet udskrevet fra hospitalet.
José var meget lykkelig på sin dåbsdag. Han trykkede kapellanens hånd og sagde: ”Jeg har holdt mit løfte.“
Efter det kom José trofast i kirken hver sabbat. Han døde tre
år senere, i 2019, i en alder af 83 år.
José er en af mange hospitalspatienter, som kapellan Roger
Pech har set forvandlet af Jesu kærlighed. Normalt er han
ikke så direkte, som han var med José. Men han vidste, at
José havde stort kendskab til Gud, og han følte sig tilskyndet til at være mere direkte over for ham. Han følger Kristi
fremgangsmåde for at nå andre mennesker, som Ellen White
beskriver i Vejen til et Bedre Liv: ”Vi kan kun komme i
forbindelse med offentligheden, hvis vi bruger Kristi fremgangsmåde. Frelseren færdedes blandt mennesker og viste
dem, at han ønskede dem det bedste. Han havde medfølelse med dem og hjalp dem med at løse deres problemer.
På den måde fik de tillid til ham. Så sagde han til dem: ’Følg
mig‘“ (s. 79, DB 2020).
Roger siger, at det ikke kun er hospitalskapellaner, der er
omgivet af syge mennesker. Verden er fuld af mennesker,
der er syge af synd. Det bedste, man kan gøre til at begynde
med, er, at vise medfølelse ved at lytte.
”Når en patient er blevet befriet for den tunge byrde, vedkommende bærer indvendig, vil det være lettere for ham
eller hende at lytte til og tage imod råd,“ siger han. ”Så kan
du tale om Jesus.“
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Ángel Haro

BANG!
Ángel Haro, 43
Gennem sin kikkert betragtede den 21-årige Ángel det
golde landskab bestående af sand, kaktus og småbuske i
den mexicanske stat Chihuahua.
BANG!
Ángel så soldater skyde med tungt artilleri. Eksplosionen
lød kraftigt, selv om soldaterne og deres våben var over 7
km væk. Ángel fulgte den hvide røgsky med øjnene, som
viste granatens bane.
”Kære Gud, lad den eksplodere,“ bad han stille.
Et øjeblik senere: BANG! Granaten eksploderede i en sky af
ild og røg, idet den ramte jorden og ødelagde alt inden for
en radius af 1 km.
Ángel drog et lettelsens suk. De to soldater, som var sammen med ham, var også lettede. Deres opgave var at sikre,
at alle granater eksploderede. Der måtte ikke efterlades levende ammunition på skydebanen, når deres militærenhed
på 60 soldater vendte tilbage til deres base i Mexico City
ved afslutningen af den 15 dage lange øvelse.
Dette var den sidste dag under øvelsen. Næste morgen
skulle soldaterne med et militærtog og foretage den syv
dage lange rejse tilbage til deres base. Ángel var glad for
at vende tilbage. Han ville få permission, så han kunne
besøge sin mor. Han tænkte på den bibel, hun havde givet
ham. Han læste beretninger om Jesus hver aften efter deres øvelser. Han vidste, at hans mor havde bedt for ham,
lige siden hun tilsluttede sig Syvende Dags Adventistkirken
fem år tidligere. Nu bad han, mens han så granaterne eksplodere.

”Her er den,“ kaldte en
af soldaterne pludselig.
”Den ligger begravet i
blødt sand.“
Soldaterne byggede en
høj af tørre buske og
grene ovenpå granaten. En af dem hældte dieselolie på veddet og tændte en
tændstik, mens Ángel og den anden soldat flygtede i skjul
bag nogle klipper ca. 1 km borte. Kort efter sluttede den
tredje soldat sig til dem.
Og så ventede de. Fem minutter … ti minutter … femten
minutter. ”Kære Gud, lad den eksplodere,“ bad Ángel.
Tyve minutter … BANG!
Soldaterne kikkede frem fra deres skjul. Tyk hvid røg fyldte
luften. Da røgen opløstes ti minutter senere, gik soldaterne
hen tilbage for at slukke ilden, som eksplosionen havde
forårsaget. De smilede og lo, for de vidste, at deres vanskelige opgave var løst, og snart ville de være på vej hjem.
BANG! Ángel kastede sig øjeblikkeligt ned på jorden. Han
havde aldrig været så bange i sit liv. ”Kære Gud, beskyt os.
Beskyt os,“ bad han. ”Tag vare på os. Hjælp os.“
Det var uforklarligt. Granaten var eksploderet to gange.
Efter nogle minutter rejste soldaterne sig og undersøgte
sig selv. Ingen af dem havde så meget som en skramme.
De havde stået bare 7 meter fra granaten, da den eksploderede. Soldaterne slog armene om hinanden i en lettet
omfavnelse. Så knælede de ærbødigt i sandet.
”Tak, Gud, fordi du beskyttede og hjalp os,“ gentog Ángel
igen og igen.

BANG! Mere hvid røg kunne ses i en bue over himlen.
”Kære Gud, lad den eksplodere,“ bad Ángel igen.
Stilhed.
Ángels pande rynkede sig i bekymring. Hans to medsoldater bandede i vrede. De tre skulle nu finde den ueksploderede granat og tilintetgøre den.
To timer senere var dagens øvelse slut. Ángel og hans to
kammerater tog af sted for at finde den ueksploderede 15
kg tunge granat.
Mens de gik i skydeområdet, så Ángel kaniner og prærieulve, der var blevet dræbt af eksplosionerne.

Den dag ændrede Ángels liv. Han begyndte at lytte, når
hans mor talte om Jesus. Han begyndte at læse i Bibelen
og de bøger af Ellen White, som hans mor sendte til ham
på militærbasen. To år efter eksplosionen gav han sit hjerte
til Jesus og blev døbt.
”Det må have været et mirakel, der reddede os den dag,“
siger Ángel. ”Granater eksploderer normalt ikke to gange.
Jeg er helt sikker på, at det var Guds hånd, som beskyttede
os. Jeg er overbevist om, at Gud havde en plan for mig.
I dag er Ángel 43 år og arbejder som leder for sikkerhedsog kvalitetskontrol ved syvendedags adventisternes
hospital i Villahermosa i Mexico.
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Esther Garcia

BØN OM EN ÆGTEMAND
Esther Garcia, 35
Esther var 12 år, da hun begyndte hun at bede på en helt
speciel måde hver aften i sit værelse i Villahermosa i Mexico. ”Kære Gud, hjælp mig til at finde en god mand,“ bad
hun.
Esthers far var dranker og sloges med hendes mor hele
tiden. Ofte truede han Esther og hendes mor med en kniv,
som han kunne finde på at kaste efter dem. Han ramte
aldrig.
Esther vidste faktisk ikke, hvordan hun skulle bede; men
hun troede, at Gud kunne hjælpe hende. Hun talte til ham,
som hun ville tale med en ven. ”Kære Gud, giv mig en god
mand, en lykkelig familie og en baby,“ bad hun.
Efter at have afsluttet sin universitetsuddannelse mødte
Esther Luis, mens hun arbejdede i et apotek. Luis var hendes chef. De begyndte at gå ud sammen, og Luis inviterede hende til et specielt sabbatsprogram i syvendedags
adventisternes kirke.
Hun syntes med det samme godt om kirken. Folk var venlige, og hun følte en fred, som hun aldrig tidligere havde
oplevet. Hun lyttede, mens prædikanten talte om Daniel.
Pludselig hørte hun en stemme, der talte til hende. ”Dette
er dit sted,“ sagde stemmen. ”Det er her, du hører til.“
Esther så på Luis. ”Talte du til mig?“ spurgte hun.
”Nej, jeg sagde ikke noget,“ sagde han. ”Jeg sidder her
helt stille.“
Esther spekulerede på, om hun var ved at miste forstanden. Da hun gik ud af kirken efter gudstjenesten, blev hun
ved med at høre stemmen i sit sind: ”Dette er dit sted,“
sagde stemmen. ”Det er her, du hører til.“
Esther forstod ikke, hvem der havde talt til hende; men
hun følte en stor fred. Den næste sabbat sagde Esther til
Luis, at hun ønskede at få bibelstudier.
Den følgende dag var Luis’ søster og hendes mand glade
for at tage hen til Esther for at studere Bibelen med hende.
Mens Esther lærte om skabelsen og de ti bud, voksede et
ønske i hende om at lære mere. Hun begyndte også at studere Bibelen på egen hånd.
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En søndag eftermiddag
kom Esthers far hjem
og var meget beruset.
Esther var midt i et
bibelstudium. Han så
adventistægteparret i
stuen og gik direkte ud
i køkkenet. Esther hørte
larm derfra, og så kaldte hendes far på hende. Ude i køkkenet løftede hendes far truende en stor kniv.
”Forsvind ud af mit hus sammen med dine venner,“ snerrede han. ”Hvis du ikke forsvinder, slår jeg dig ihjel.“
Esther spærrede øjnene op. Stemmen var ikke hendes
fars. Hans havde et ansigtsudtryk, hun aldrig set før. Han
lignede en helt anden person. Hun forsøgte at tale ham til
fornuft.
”Tag det roligt,“ sagde hun. ”Jeg bruger ikke narkotika, og
jeg drikker ikke alkohol. Jeg forsøger at studere Bibelen, og
det er godt for mit liv.“
Men faren nægtede at lytte. ”Jeg dræbre de mennesker,
og jeg dræber dig,“ snerrede han.
Esther bad sine venner fra kirken om at gå. Efter at de
havde bedt med hende, gik de. Esther gik ind på sit værelse og græd.
”Kære Gud, du må hjælpe mig,“ bad hun. ”Jeg kan ikke
leve sådan her.“
Hun følte fred. Da hun gik ud af sit værelse, fandt hun
sin far i stuen. Da han så hende, begyndte han at le højt.
Esther fornemmede, at det ikke var hendes far, der lo. Hun
løb tilbage til sit værelse og bad igen.
”Kære Gud, hvad vil du, at jeg skal gøre?“ bad hun. Øjeblikkeligt fornemmede hun svaret. I det øjeblik besluttede
hun sig for at give sit hjerte til Jesus og blive døbt.
I dag, otte år senere, er Esther sekretær og ungdomsleder i
Amatitan syvendedags adventistmenighed i Villahermosa,
Mexico. Hun er gift med Luis, og de venter deres første
barn. ”Jeg bad om en god ægtemand, en lykkelig familie
og en baby,“ siger hun. ”Gud har besvaret mine bønner.“
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Fabiola Padilla

IKKE PÅ MIN MÅDE
Fabiola Padilla, 36
Fabiola bor i Villahermosa i Mexico. Efter hun blev døbt,
bad hun i atten år om, at hendes far også ville give sit
hjerte til Jesus. Men det så håbløst ud. Han troede ikke på
Bibelen og bad til jomfru Maria og helgenerne. Han drak
meget og hånede og sårede ofte sin kone. Hans ansigt var
ofte forvrænget i vrede.
Fabiola talte om Jesus; men hendes far plejede bare at gå
sin vej. Men hun blev ikke træt af at bede. Og hun bad
også menighedens medlemmer om at bede for ham.
Til sidst besvarede Gud hendes bønner. Men svaret var
ikke, som hun havde forventet.
Da Fabiolas far var 75, fik han konstateret kræft i leveren.
Lægen fortalte, at sygdommen var så langt fremskreden
og havde spredt sig så meget, at man ikke kunne operere.
Da Fabiola hørte, at hendes far skulle dø, begyndte hun at
bede endnu mere for hans frelse.
”Herre, giv mig de rette ord, så jeg kan fortælle far om
dig,“ bad hun hver morgen og hver aften en hel uge. ”Giv
mig mod,“ bad hun også.
Så gik hun hen til sin fars sygeseng og tog ham i hånden.
Hun var meget nervøs. Hun frygtede, at han ville vrisse ad
hende og bede hende om at forsvinde. Men hun huskede,
at hun havde bedt.
”Jeg elsker dig meget højt,“ sagde hun. ”Den Gud, som
jeg ønsker at tale med dig om, er den Gud, som du tror på.
Han er den Gud, som har magt til at helbrede dig. Lad mig
få lov til at bede med dig.“
Til hendes overraskelse gav hendes far lov til at hun bad
med ham.
Fra den dag bad hun og hendes far sammen hver morgen
og hver aften. Efter at de havde bedt, læste hun fra Bibelen
og sang salmer. Faren lyttede stille.

Kræftsygdommen
spredte sig hurtigt, og
hendes far blev meget
svag. Fabiola vidste
ikke, hvad hun skulle
gøre. Rita, en af hendes
venner, tilbød at give
hendes far bibelstudier.
Til Fabiolas overraskelse gik faren med til det.
Da Rita så, hvor svag han var, begyndte hun at studere
sammen med ham hver dag. Efter syv dage spurgte hun
ham, om han ønskede at give sit hjerte til Jesus.
”Ønsker du at blive døbt?“ spurgte hun ham.
Det sagde Fabiolas far, at han ønskede.
Roger Pech, som er kapellan på adventisthospitalet i Villahermosa, døbte ham i et børnebassin af plastik i haven
uden for familiens hjem klokken 13.30 en onsdag eftermiddag.
Den aften ønskede faren ikke at gå tilbage til soveværelset.
Han ønskede at være sammen med sin familie i stuen. Kort
efter midnat begyndte han at trække vejret hurtigere. Så
tog han en sidste vejrtrækning og lukkede sine øjne.
Farens ansigt, som i livet ofte var forvrænget af vrede, så
ufatteligt fredfyldt ud i kisten. Forbløffede, sørgende venner spurgte, om han var kommet i kirke, uden at de vidste
om det. Fabiola fortalte, at han havde givet sit hjerte til
Jesus nogle få timer, før han døde.
Fabiola er overbevist om, at Gud udførte et mirakel. Farens
ændrede holdning skete i løbet af kun to måneder, fra han
blev diagnosticeret med kræft, til han døde.
”Far gav sit hjerte til Jesus, ikke på den måde, jeg ønskede
det, men på Guds måde,“ siger hun. ”Det, der er umuligt
for mennesker, er muligt for Gud.“

Fabiola spekulerede på, om hendes handlinger var nytteløse; men hun blev ved med at læse fra Bibelen og synge.
Sammen med andre menighedsmedlemmer satte hun en
bestemt tid af til bøn og faste for hendes far.
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Florencio Vazquez

KRAFT I ET LILLE FRØ
Florencio Vazquez, 61
Den fire år gamle Florencio arbejdede hårdt på sin bedstemors gård i Mexico. Han var med til at plante og passe
afgrøder af ris, avokado, kakao og roser sammen med to
voksne fætre og en 7 år gammel nabodreng, som hed Antonio.
Florencio lagde mærke til, at Antonio ikke arbejdede om lørdagen. Antonio fik heller ikke udbetalt sin løn lørdag eftermiddag sammen med de to voksne fætre. Han kom ikke, før
det var blevet mørkt lørdag aften. Florencio spurgte hvorfor.
”Jeg har læst Bibelen,“ svarede Antonio. ”Gud siger, at vi
ikke skal arbejde om lørdagen, fordi det er hans dag.“
Florencio troede det, Antonio sagde; for han var ikke som
andre drenge. Han var høflig og venlig, og han læste i Bibelen. Han var Florencios bedste ven.
Nogle dage senere, mens de holdt en pause i arbejdet, inviterede Antonio Florencio til at komme med i kirke.
”Har du lyst til at tage med mig i kirke?“ spurgte han, mens
drengene drak pozol, en sød, mørk rød majsdrik. ”Der er et
specielt program for børn. Vi kan læse Bibelen sammen. Du
kan finde nye venner.“
”Ja, det vil jeg gerne,“ svarede Florencio. Men han tog ikke
med. Hans bedstemor brød sig ikke om syvendedags adventisterne. Hun mente, at de var dovne, fordi de ikke ville
arbejde om lørdagen.
Men Antonio gav ikke op. Nogle få dage senere inviterede
han igen Florencio. ”Kom med mig i kirke,“ sagde han.
Florencio ville gerne med; men bedstemor ville ikke give
ham lov.
Antonio blev ved med at invitere Florencio, og efter en
måned fandt Florencio en anledning. En lørdag morgen tog
bedstemor hjemmefra tidligt for at sælge avokado og roser.
Han tog med Antonio i kirke, og han syntes rigtig godt om
det. Alle var meget venlige. Og han syntes allerbedst om
sabbatsskoleprogrammet for børnene.
‘
Da han kom hjem, ventede bedstemor på ham. ”Hvor har
du været?“ forlangte hun at vide.
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”Jeg gik med Antonio til
adventistkirken,“ sagde
den lille dreng.
Bedstemor blev rasende.
”Jeg bryder mig ikke om
den kirke. Du får ikke
lov til at tage derhen
igen,“ sagde hun. ”Jeg vil købe øl til dig, hvis du ikke tager
hen i den kirke.“
Men Florencio blev ved med at gå i kirke sammen med sin
ven om lørdagen. Han sneg sig ud af huset, efter at bedstemor var taget af sted fra gården for at sælge sine varer, og
han sørgede for at være hjemme igen før hende.
Der gik to år, så flyttede Antonio og hans familie til en anden by. Uden sin ven holdt Florencio op med at gå i kirke
og han tillagde sig dårlige vaner. Da han var 9 år, var han
med sin bedstemors billigelse blevet en stor øldrikker. Han
begyndte også at ryge hash og bruge kokain.
Men det frø, som Antonio havde sået, mens han arbejdede
på bedstemorens gård, døde ikke.
Efter at have kæmpet med afhængighed i mange år råbte
Florencio til sidst til Gud om hjælp. ”Hjælp mig, Gud. Helbred mig,“ bad han.
Han bad den samme bøn i et helt år, og pludselig forsvandt
hans lyst til at drikke, ryge og bruge narkotika. Han var
befriet i en alder af 45 år, og han glædede sig over, at Gud
havde hørt hans bønner. Han gav sit hjerte til Jesus og tilsluttede sig syvendedags adventistkirken.
Florencio siger, at han blev adventist, fordi han huskede,
hvad Antonio havde fortalt ham, da han var 4 år: at adventisterne følger Bibelen og holder alle Guds bud, også den
syvende dag som sabbat.
I dag er Florencio 61 og elsker at fortælle om, hvordan Gud
frelste ham fra et liv med alkohol og narkotikamisbrug.
Omkring 20 mennesker har givet deres hjerte til Jesus efter
at have hørt hans personlige vidnesbyrd og studeret Bibelen
sammen med ham.
”Vi har en mægtig Gud,“ siger Florencio. ”Jeg kan ikke forklare hans magt; men den har forvandlet mit liv.“
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Ashley Alvarez

DØR TIL DØR
Ashley Alvarez, 20
Det hele begyndte, da jeg startede i gymnasiet i en lille
mexicansk by, som ligger ca. to timers kørsel syd for den
amerikanske grænse i Texas. Jeg blev venner med Ketzy
fra min klasse, og jeg fandt ud af, at hun var syvendedags
adventist. Hun inviterede mig mange gange med på weekendture og andre aktiviteter; men jeg ville ikke med.
”Jeg kan ikke tage med,“ sagde jeg. ”Mine forældre giver
mig ikke lov.“ Men jeg havde aldrig spurgt mine forældre.
Jeg var bare ikke interesseret i at tage med.
Nogle gange diskuterede Ketzy og jeg sabbatten. Hun fortalte, hvad hun troede, og jeg fortalte hende, hvad jeg troede. Jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg troede – jeg forsøgte
bare at modsige hende. Og desuden havde min far sagt, at
det var lige meget, hvilken dag man gik i kirke.
Da vi var færdige med gymnasiet, begyndte Ketzy at læse
medicin; men min universitetsansøgning blev afvist. Jeg fik
den tanke, at Gud havde glemt mig. I et helt år var jeg ked
af det. Så da Ketzy igen inviterede mig på en weekendtur,
tog jeg med.

ree på Montemorelos
universitetet. Til et vidnesbyrdsmøde kaldte
arrangørerne mig frem
for at fortælle min historie. Folk var tydeligt rørt
over det, jeg fortalte. Til
slut sagde mødelederen:
”Og hun vil gerne være elev på Montemorelos.“
Faktisk havde jeg ikke lyst til at gå på universitetet – og
heller ikke råd. Desuden ønskede jeg at blive hos mine
forældre. Men jeg kunne ikke afvise forslaget fra en af
universitetets lærere om at tilbringe sommeren som litteraturevangelist for at tjene til skolepengene. Mens jeg gik
fra dør til dør i nærheden af universitetet, lærte jeg meget
mere om min tro. Jeg indså, at mit ønske fra weekendturen
om at gå fra dør til dør var gået i opfyldelse. Jeg blev vildt
glad for arbejdet som litteraturevangelist.
Da sommeren var slut, syntes mine forældre, det var på
tide, at jeg kom hjem. Derhjemme længtes jeg tilbage til
universitetet og arbejdet som litteraturevangelist. Nu er jeg
klar over, at Gud påvirkede mig til at arbejde som litteraturevangelist.

Jeg syntes med det samme godt om det. De andre deltagere var hyggelige og venlige. Weekendturen havde fokus
på missionsarbejde. Vi rensede en flod og renoverede en
adventistkirke. Det, der gjorde størst indtryk på mig, var,
da vi gik fra dør til dør. Folks ansigter lyste op, når vi sang
for dem eller læste et vers fra Bibelen. Jeg kunne se, at der
skete noget med folk, når vi bad for dem.

Til sidst sagde jeg til mine forældre, at hvis de ikke tog mig
tilbage til universitetet, ville jeg tage af sted på egen hånd.
Mine forældre kørte mig derhen, selv om de ikke var glade
for det. De sagde ikke farvel til mig, da de satte mig af. Det
var hårdt, så jeg bad: ”Gud, nu er det kun dig og mig.“

Jeg havde aldrig deltaget i missionsarbejde før, og jeg var
overrasket over, hvor godt det føltes. ”Det her kunne jeg
tænke mig at gøre hele tiden,“ tænkte jeg.

Der gik en måned, uden at jeg hørte fra mine forældre. Jeg
tænkte på, om jeg havde begået en fejl. Jeg ringede til min
far. Jeg var lige ved at sige til ham, at jeg gerne ville hjem,
da han sagde: ”Du skal ikke komme hjem. Bliv hvor du er.
Din mor og jeg er ved at tilslutte os Adventistkirken.“

Weekendturen forandrede mit liv. Min tristhed forsvandt.
Det føltes, som om mit liv havde fået en mening, uden at
jeg vidste, hvad den var.
Jeg fortalte mine forældre om weekendturen; men de var
ikke interesseret. Den følgende sabbat gik jeg i kirke. Folk
tog venligt imod mig og fik mig med i kirkens aktiviteter.
Jeg lærte en hel masse, mens jeg læste Bibelen og fortsatte
med at gå i kirke hver sabbat.
En måned senere kom en teologistuderende fra Montemorelos universitetet og holdt en uges evangeliske møder
i kirken. Jeg inviterede ham hjem til middag, og han talte
med min familie om Bibelen. Da han var ved at gå, spurgte
han, om jeg havde overvejet at blive døbt. Da jeg hørte
spørgsmålet, tænkte jeg: ”Wow, det var lige det spørgsmål, jeg ønskede at høre!“
Der gik en måned mere, og jeg deltog i en spejdercampo-

Jeg kunne næsten ikke tro mine egne ører. Jeg begyndte
at græde så meget, at jeg ikke kunne tale. Senere fandt
jeg ud af, at mine forældre var blevet forbløffet over min
standhaftighed i forhold til at tjene Gud som litteraturevangelist. Efter de havde sat mig af ved universitetet,
havde de besluttet sig for at besøge adventistkirken og
lære mere. De tog bibelstudier og bestemte sig for at blive
døbt. Og al den tid havde jeg troet, at de var vrede på mig.
Seks uger senere blev mor og far døbt sammen med min
bror på 17 bror og min søster 13 år. Min familie blev døbt,
fordi jeg var trofast mod Guds kald.
Min hjemby San Fernando er lille, og alle ved, at min familie har tilsluttet sig adventistkirken. Når jeg og mine forældre deler vores erfaring med andre, er der mange familier,
der har vist interesse for kirken. Jeg ved ikke, hvad der nu
vil ske. For dette er kun begyndelsen på vores historie.
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DEN EUROASIATISKE DIVISION
Unioner
Divisionsmenigheden
Atlantic Caribbean Union Mission
Belize Union of Churches Mission
Caribbean Union Conference
Central Mexican Union Mission
Chiapas Mexican Union Conference
Cuban Union Conference
Dominican Union Conference

Kirker

Grupper

1

Medlemmer

Befolkning

145

86
95
635
250
1.340
343
929

4
38
114
151
1.838
146
444

31.577
47.043
248.979
87.829
252.071
36.973
353.763

494.000
408.000
3.864.000
45.609.047
6.609.679
11.212.000
10.400.000

Dutch Caribbean Union Mission
East Venezuela Union Mission
El Salvador Union Mission
French Antilles-Guiana Union Conf.
Guatemala Union Mission
Haiti Union Mission
Honduras Union Mission
Inter-Oceanic Mexican Union Conf.
Jamaica Union Conference
North Colombian Union Conference
North Mexican Union Conference
Panama Union Mission
Puerto Rican Union Conference
South Central American Union Mission
South Colombian Union Conference

37
593
796
143
1.017
612
471
1.760
696
1.002
688
371
312
528
756

6
270
204
24
273
512
227
1.392
35
573
411
232
8
325
316

9.798
183.451
195.792
29.438
236.216
480.496
102.008
204.506
319.066
127.840
156.197
91.374
33.303
116.481
158.291

285.000
13.881.589
6.454.000
1.093.000
17.581.000
11.263.000
9.746.000
26.188.376
2.811.000
21.751.493
40.995.962
4.219.000
3.059.000
11.606.000
28.622.507

Southeast Mexican Union Mission
West Venezuela Union Mission
Total

588
659
14.708

588
262
8.393

77.717
173.834
3.754.188

7.173.935
14.634.411
299.962.000

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.

