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DEN VESTAFRIKANSKE DIVISION
I dette kvartal kommer missionsberetningerne fra Den
Vestafrikanske Division (WAD), som består af følgende
22 lande: Benin, Burkina Faso, Cameroun, Cape Verde,
Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Congo, Elfenbenskysten, Ækvatorialguinea, Gabon, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leone og Togo. Hovedkontoret for
divisionen ligger i Abidjan i Elfenbenskysten.

75 % af adventisternes skoler ligger i Ghana, hvor ca.
halvdelen af divisionens 834.183 medlemmer bor. Kirken
står ikke stærkt i de fransktalende lande. Der er behov for
hjælp til at oprette skoler og små klinikker.

Der bor mere end 436 millioner mennesker i dette område,
hvoraf 834.183 er medlemmer af Adventistkirken. Det svarer til en adventist for ca. hver 523 indbyggere.

Vi ønsker at takke alle for jeres støtte til kirkens mission.

Adventistkirkens uddannelsessystem spiller en meget stor
rolle i forkyndelsen af evangeliet i dette område. Vores
missionsberetninger dette kvartal kommer fra tre af disse
lande: Guinea og Liberia, som vil modtage en del af 13.
sabbatsofferet, og fra Gabon, som fik en del af 13. sabbatsofferet i 2017 til at bygge en skole.

• Oprettelse af Kobaya Academy, en skole fra 0.-12.
klasse i Conakry, Guinea.
• Oprettelse af en børneskole i Buchanan, Liberia.
• Oprettelse af en medicinsk klinik i Abuja, Nigeria.

Unioner i Den Vestafrikanske Division
Cameroun Unionsmission
Den Centralafrikanske Unionsmission
Den Nordghanesiske Union
Den Nordnigerianske Union
Den Sydghanesiske Union
Den Vestafrikanske Union
Den Vestnigerianske Union
Den Vestlig Sahel Unionsmission
Den Østnigerianske Union
Den Østlige Sahel Unionsmission
Totalt i Den Vestafrikanske Division

2

Der er 3 projekter til dette kvartals 13. sabbatsgave. De
kommer fra Guinea, som er fransktalende, og fra Liberia
og Nigeria, som er engelsktalende.

MISSIONSPROJEKTER TIL 3. KVARTAL 2020

Menigheder

Grupper

Medlemmer

Befolkning

955
137
902
234
927
131
297
58
683
199
4.523

581
96
1.092
403
1.244
208
473
92
612
346
5.147

112.493
145.285
198.887
45.612
166.768
34.842
57.691
16.255
160.053
27.297
834.183

25.641.000
28.913.000
15.073.782
97.075.650
14.390.218
24.458.000
56.842.925
44.895.000
41.956.425
86.871.00
436.117.000
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DEN VESTAFRIKANSKE DIVISION · LIBERIA

Darlington Teah

EN SKOLE TIL LIBERIA
B. Darlington Teah, 59
B. Darlington Teah kom som barn i en kristen kirke, hvor
hans far var menighedstjener, og hans mor bad for de syge
medlemmer.
Hans mor var meget ivrig i kirken; men hans far var det
ikke. Han tilhørte et hemmeligt selskab, og da Darlington
var 7 år, tog hans far ham med derhen, så han kunne blive
medlem.
”Søn,“ sagde han, ”din oldefar og andre af dine forfædre
var medlemmer. Du bør også blive medlem, så du kan
træde ind i mit sted, når jeg dør.“
Men Darlington var ikke interesseret i at blive medlem af
det hemmelige selskab. Han vidste, at medlemmerne tog
op i bjergene i Liberia for at bede til døde forfædre. Med
jævne mellemrum gik hans far fire timer væk fra landsbyen
for at bede og ofre til forfædrene. Når det var tid til at
plante såsæd, bad hans far: ”O forfædre, vi kommer til jer
i dag, fordi vi ønsker at så på vores gård, og vi ønsker, at
vores gård skal have fremgang.“ Da Darlingtons mor var
gravid, bad hans far: ”O forfædre, vi er kommet til jer for
at give vores datter, som venter barn.“ Da landsbyen blev
ramt af sygdom, bad han: ”O forfædre, vi kommer til jer,
fordi der er sygdom i vores landsby.“
Hver gang ofrede han en kylling, og stillede skåle med hvid
ris frem til forfædrene. Han lod risen og kyllingen blive, og
gik hjem igen. Senere kom han tilbage for at hente skålene,
og når han opdagede, at maden var væk, troede han, at
forfædrene havde besluttet sig for at høre hans bønner.
Darlington kunne ikke nægte at blive medlem af det
hemmelige selskab. Han kunne hverken sige ja eller nej.
Men hans mor kunne sige noget, og hun nægtede meget
bestemt at tillade ham at blive medlem. Hver gang hans
far forberedte sig på at gå op i bjergene, tog hun drengen
med sig til en anden landsby.
”Jeg ønsker, at han skal blive kristen,“ sagde hun til sin
mand.
Hver søndag gik Darlington i søndagsskole; men han forstod ikke, hvad der stod i Bibelen.
Da han var blevet en ung mand, kom der en syvendedags
evangelist til landsbyen, og talte om den syvende dag som
sabbat. Darlington læste for første gang om sabbatten i
Bibelen, og bad præsten i søndagskirken om at forklare,

om lørdag eller søndag
var den rette tilbedelsesdag. Men søndagspræsten kunne ikke vise
ham noget bibelvers,
der støttede søndagshelligholdelse.
”Søn,“ sagde præsten, ”den syvende dag er sabbat. Vi tilbeder om søndagen til minde om Jesu opstandelse.“
Darlington ønskede at følge Bibelen, og blev døbt og optaget som medlem i Adventistkirken. Hans far brød sig ikke
om hans beslutning; for han vidste, at det betød, at hans
søn aldrig ville komme til at tilbede deres forfædre. Men
hans mor var lykkelig over, at hendes søn elskede Gud.
Darlington ville gerne blive præst, og bad hele tiden til
Gud om det. Adventistkirken havde ikke noget sted i Liberia, hvor den uddannede præster, så han ville være nødt til
at rejse til Ghana eller Nigeria for at studere teologi. Han
vidste, at hans forældre ikke havde råd til at hjælpe ham,
så han arbejdede for at spare op til skolepengene. Men
hans indsats blev standset, da der udbrød borgerkrig, og i
1990erne gik han ind i politik, og blev valgt ind i landets
parlament.
”Hvis jeg ikke kan spare penge op til at studere i udlandet,“ tænkte han, ”kan jeg i det mindste oprette et adventistpræsteseminarium i Liberia, så unge mennesker kan
studere her.“
Et år efter, at han var blevet valg, fremlagde han og fik
godkendt et forslag om at oprette Adventist University of
West Africa i Liberias hovedstad Monrovia.
Efter seks år som medlem forlod han parlamentet. Han
var under stærkt pres til at modtage bestikkelse og blive
medlem af hemmelige selskaber. Han begyndte at studere
teologi på Adventist University of West Africa.
I dag er Darlington præst og formand for Den Sydøstlige
Liberianske Mission, som kommer til at modtage en del af
dette kvartals 13. sabbatsoffer, så der kan oprettes en videregående adventistskole i Buchanan i Liberia.
”Jeg er meget taknemmelig for, at Gud har kaldt mig til at
arbejde i hans tjeneste, og til at forberede mennesker på
Jesu genkomst,“ siger Darlington.
Tak for jeres gaver til missionen.
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DEN VESTAFRIKANSKE DIVISION · LIBERIA

Joe Seeyah

DET BLEV LET AT LÆSE
S.E. Joe Seeyah, 66
Joe Konyon Seeyah kunne ikke læse.
Der var ingen skole i hans landsby, Seeyah i Liberia. Som
dreng arbejdede han på familiens ris-farm. Da han blev
voksen, blev han gift, og fik ni børn, og han arbejdede
stadigvæk på familiens gård. Han havde ingen grund til at
lære at læse.
En dag kom der en syvendedags adventistevangelist, Willie
Helbig, til landsbyen. Joe var interesseret i at lære fra Bibelen, og han og andre landsbyboere bad evangelisten om at
give dem bibelstudier. Det gik Willie med til, og en måned
senere blev alle de 50 voksne i landsbyen Seeyah og nabolandsbyen Dehyu døbt.
Willie, som var den første ordinerede liberianske adventistpræst, fortalte de nye menighedsmedlemmer, at det nu var
deres tur til at forkynde evangeliet. Joe vidste ikke, hvad
han skulle mene om det. Han elskede Jesus, og ønskede at
dele evangeliet med andre. Men han var 45 år, og kunne
ikke læse.
”Jeg kan ikke åbne Bibelen og undervise fra den,“ sagde
han.
Men det bekymrede ikke Willie. Han inviterede Joe og fem
andre af de nye medlemmer til at deltage i en bibelklasse
i Dehyu. Den første dag, de var samlet, kiggede Joe på
de fem andre mænd i Willies klasseværelse. Ingen af dem
havde gået i skole. Ingen af dem kunne læse. Han var i
godt selskab.
Willie bad, og gav hver af mændene en ny bibel. Så åbnede han sin egen bibel og viste mændene, hvordan de
skulle finde nogle vigtige vers. Han læste hvert af versene
højt, og forklarede hvert ords betydning.
Joe bad inderligt. Han vidste ikke, hvordan han skulle
kunne huske alle versene. Han ønskede at tale med andre om, at Jesus snart kommer igen; men han vidste ikke,
hvordan han skulle blive i stand til at gøre det.
Hver dag mødtes Joe og de andre mænd med Willie for
at lære fra Bibelen. Hver dag bad Joe om, at Helligånden
måtte velsigne deres klassetimer.
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En dag, mens Willie
vejledte dem om nogle
vigtige vers i Bibelen,
lagde Joe mærke til, at
han ikke havde noget
problem med selv at
finde verset. Mens Willie læste, var han selv i
stand til at følge med i sin egen bibel. Han kiggede på sine
klassekammerater. De var alle sammen i stand til at finde
versene i Bibelen og følge med. Joe og de andre rejste sig,
og begyndte at læse højt fra Bibelen for den forbløffede
evangelist.
Da Joe kom hjem, forsøgte han at læse en anden bog end
Bibelen; men han forstod ikke et eneste ord. Han fandt
en anden bog, men kunne heller ikke læse den. Men han
kunne med lethed læse Bibelen.
Joe blev en af forstanderne i den første syvendedags adventistkirke i landsbyen Seeyah og i andre omkringliggende
landsbyer i 1937. Selv om han aldrig gik i skole, underviste
han ivrigt, og prædikede fra Bibelen i den nye kirke, som lå
i landsbyen Newcess. Joe døde i 2003 i en alder af 90 år.
”Det var Helligåndens gerning,“ siger hans søn, S.E. Joe
Seeyah, som er 66 år og også en af menighedsforstanderne. ”Det er Helligånden, som giver kundskab, og han
ønskede at syvendedags adventisternes budskab skulle
høres i hele vores område. Han satte min far i stand til at
læse Bibelen.“
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer bliver brugt til
at hjælpe med opførelsen af en adventistbørneskole i
Buchanan i Liberia. Den skal erstatte en skole, som blev
ødelagt under Liberias borgerkrig for en del år siden.
Buchanan ligger i nærheden af landsbyen Seeyah.

MISSIONSBERETNING
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Alphanso Peter Juah

DEN LANGE VEJ HJEM
Alphanso Peter Juah, 48
Da Alphanso Peter Juah var 19 år, flygtede han fra borgerkrigen i sit hjemland Liberia ved at stige på et tog og rejse
til Guinea.
Han vidste intet om, at hans rejse ville føre ham til otte
forskellige lande, og at han ville komme hjem 14 år senere
med en indonesisk kone.
Det var vanskelige tider, da Alphanso rejste i 1992, og han
forlod hurtigt sin barndomskirke, Syvende Dags Adventistkirken.
Ved hjælp af midler fra en hjælpeorganisation afsluttede
han sine studier i Guinea, men var pludselig hjemløs. Han
benyttede sig af enhver plan, han kunne finde på, for at
tjene penge. Han solgte heroin. Han snød folk for penge.
Han hvidvaskede penge.
Efter et år ønskede han sig nye muligheder, så han købte
sig et illegalt guineansk pas, og flyttede til Senegal.
I fire år solgte han heroin, snød folk og forsatte med at
hvidvaske penge. I sin søgen efter nye muligheder rejste
han til Tunesien og derefter til Jordan, Indien, Thailand og
Indonesien. I hvert nyt land solgte han narkotika, snød folk
og hvidvaskede penge. Han tjente nok til at kunne købe
hvad som helst, deriblandt også visa til at fortsætte sine
rejser.
I Indonesiens hovedstad Jakarta begyndte Alphanso at
tænke grundigt over sin tilværelse. Han huskede, hvordan
han som barn og ung var kommet i kirke hver sabbat. Han
havde det ikke godt med sig selv; for han vidste, at han
ikke adlød Guds bud. En dag talte han om Gud, mens han
spillede billard sammen med en fremmed fra Spanien. Den
fremmede inviterede ham med i sin kirke den følgende
søndag. Den amerikanske missionær i søndagskirken, som
lyttede til Alphansos historie, tilbød at hjælpe ham med at
betale sin husleje mod, at Alphanso skulle arbejde i kirkens
have og styre deres lydsystem.
Alphanso blev ved med at tænke over sabbatten. Han
fandt adressen på en adventistkirke, og begyndte at
komme der hver sabbat, mens han stadigvæk arbejdede i
den anden kirke hver søndag. Med kun en gymnasieuddannelse længtes han efter at få sig en universitetsuddannelse; men der var ingen, der lod til at være i stand til at

hjælpe ham. Søndagskirken hjalp ham ikke.
Adventisterne hjalp
ham heller ikke; men de
fik etableret forbindelse
med hans forældre i
Liberia. Han havde ikke
haft kontakt med dem,
siden han flygtede derfra.
Der gik tre år, og søndagskirken holdt op med at støtte
ham. Alphanso vendte tilbage til at sælge narkotika, snyde
folk og hvidvaske penge. Men omkring denne tid skete der
noget stort i hans liv. Han blev gift. Mens han arbejdede
i søndagskirken, var han blevet forelsket i Wastinah, som
var i familie med missionærens hushjælp.
Efter nogen tid følte Alphanso den velkendte trang til at
opsøge nye muligheder, og han flyttede til Kina. Efter fire
måneder sendte han bud efter sin kone. Mens de var i
Kina, vendte hans tanker tilbage til Gud, og han fandt en
engelsk bibel i en boghandel. En dag faldt hans blik på
Præd 1,2, hvor der står: ”Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, endeløs tomhed, alt er tomhed.“
”Mit liv har været fyldt med tomhed,“ tænkte han. ”Jeg
har brug for at rejse hjem til Afrika.“
Han og Wastinah fløj tilbage til Liberia i 2006. Da han kom
hjem, havde han en tårefyldt genforening med sine forældre. Han gav sit hjerte til Jesus, og gik i kirke hver sabbat.
Wastinah kom med i kirke, og gav efter nogen tid også sit
hjerte til Jesus.
I dag arbejder Alphanso som tømmerhugger i Buchanan,
og Wastinah sælger ris, olie og andre varer i en bod ved
vejsiden uden for deres hjem. De har tre børn på 12, 8 og
5 år. Alphanso deler med glæde sin historie om Guds nåde
i sit liv.
”Gudsfrygt er visdoms begyndelse,“ siger han. ”Da jeg
følte skyld, sprang gudsfrygt frem i mit hjerte, og han gav
mig visdom.“
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil hjælpe med
opførelsen af en adventistbørneskole i Buchanan i Liberia.
Den skal erstatte en skole, som blev ødelagt under Liberias
borgerkrig. Alphanso håber at kunne sende sine børn i den
nye skole.
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Angelique Abeme

BØN REDDER ET ÆGTESKAB
Angelique Abeme, 45
Angelique Abeme blev forelsket i Peter, da hun var 15 år.
Han var 20. De flyttede sammen, og fik to piger i Oyem, en
by i det nordlige Gabon.
Da Angelique var 25, inviterede en nabo, der var syvendedags adventist, hende til en mødeserie. Hun havde mange
spørgsmål til læren om, at den syvende dag er sabbat, og
hun var ikke tilfreds med evangelistens forklaringer. På den
sidste fredag i den to uger lange mødeserie foreslog evangelisten, at hun skulle spørge sin egen præst med hensyn til
sabbatten. Det besluttede hun sig for at gøre.
Da hun gik hjem den aften, mødte hun sin præst på vejen..
”Pastor, er det søndag eller lørdag, som er den sande sabbat?“ spurgte hun. ”Adventisterne siger, at ifølge Bibelen er
sabbatten om lørdagen.“
Præsten sagde hende ikke imod.
”Det, du har lært. om sabbatten er sandt,“ sagde han. ”Du
har lært sandheden. Prøv Syvende Dags Adventistkirken.“
Tilværelsen blev vanskeligere efter, at Angelique blev døbt.
Hun bad Peter om at gifte sig med hende; men han nægtede. Da hun bad ham om at forlade huset, flyttede han til
den anden ende af landet til Port-Gentil, en by, der ligger
400 km længere sydpå. Hver morgen og aften bad Angelique om, at Peter måtte komme til at kende sandheden.
”Herre, du har ladet mig kende sandheden, og jeg ønsker, at
du også vil lade Peter få mulighed for at kende sandheden,“
bad hun.
Hun sendte bibelstudier til Peter med posten.
I Port-Gentil kom Peter i vanskeligheder. En arbejdsgiver
beskyldte ham for tyveri, og selv om Peter hævdede, at han
var uskyldig, kom han i fængsel i tre måneder. Der havde
han god tid til at tænke. Han havde ikke noget at tage sig til.
Så da adventistkapellanen tilbød bibelstudier, tog han med
glæde imod tilbuddet. Kort før han blev løsladt, blev han
døbt.
En ven fortalte Angelique, at Peter var i fængsel; men hun
havde ingen anelse om bibelstudierne. Hun blev ved med at
bede for ham hver morgen og aften.
”Herre, du har ladet mig kende sandheden og jeg ønsker, at
du også vil lade Peter få mulighed for at kende sandheden,“
bad hun.
Da Peter blev løsladt, ringede han til Angelique, og fortalte
om sin nye tro.
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”Nu forstår jeg, hvorfor du ville have, at jeg
skulle flytte ud“ sagde
han. ”Jeg er så glad for,
at jeg er blevet adventist.“
Angelique blev fyldt
med glæde. Hun elskede stadigvæk Peter. Nu ændrede hun
sine daglige bønner, og bad om, at Peters liv måtte vise
frugterne af hans tro. Hun ønskede, at han aldrig mere ville
drikke eller ryge.
Peter ringede regelmæssigt for at høre nyt om Angelique og
deres døtre. Under en af deres samtaler fortalte Angelique,
at hun havde planer om at tage deres yngste datter på en
ugelang spejderlejr i Port-Gentil. Peter og Angelique aftalte at mødes på lejren. Der var gået seks år, siden de blev
separeret. På lejren hilste Peter på Angelique med et stort
smil og en varm omfavnelse. De havde en god to timer lang
samtale, hvorefter Peter gik. Angelique kunne se, at hans liv
virkelig var forandret. Han hverken røg eller drak længere,
og han var venlig og omgængelig.
Peter kom flere gange tilbage til lejren for at tale med Angelique. Da lejren sluttede, forblev Angelique i Port-Gentil
endnu en uge for at tale med Peter. Og det var da, at han
friede.
”Jeg elsker dig,“ sagde han. ”Jeg savner dig, og jeg ønsker at
gifte mig med dig.“
”Ja, lad os gifte os,“ svarede Angelique lykkeligt.
Dette skete for otte år siden. I dag er Peter en af menighedsforstanderne i kirken i Libreville, hovedstaden i Gabon,
og han elsker Jesus af hele sit hjerte. Og Angelique kunne
ikke være lykkeligere.
Under de mørke dage fandt hun trøst i teksten i Matt 6,33,
hvor Jesus sagde: ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.“
”Det bør være vores største mål at søge Guds rige,“ siger
Angelique. ”Hvis du er en troende, men din ægtefælle ikke
er det, skal du blive ved med at bede; for Gud kan udføre
mirakler i menneskenes hjerter. Efter seks år besvarede Gud
min bøn.“
For tre år siden gik en del af 13. sabbatsofferet til at bygge
en videregående skole for 280 elever i Angeliques hjemby
Libreville i Gabon. Tak, fordi du planer på at give en god 13.
sabbatsgave dette kvartal, som vil hjælpe med at bygge skoler i to andre afrikanske lande, Guinea og Liberia.

MISSIONSBERETNING

1. AUGUST 2020
SPIL PÅ HESTE
Christophe Minsta Mi-Owono, 44
Christophe blev bidt af hestevæddeløb, da han var 27 år.
Christophes far, som var matematiklærer, var blevet grebet
af at spille på heste, mens han studerede på et universitet
i Frankrig.
Da han kom hjem, opdagede han, at hestevæddeløb også
var blevet populært i Gabon.
Men folk spillede ikke nødvendigvis ved at tage til væddeløbsbanen. I stedet opsøgte de spilleboder, hvor de
kunne spille på løb fra Frankrig, som blev vist direkte på
TV skærme.
Far tog Christophe med til en bod for at spille.
Christophe havde ikke noget arbejde. Far gav ham penge,
så de kunne spille sammen. Inden længe spillede Christophe 5000 Centralafrikanske francs, eller 70 kroner på
heste hver dag. Han skippede måltider, og sov meget lidt
for at prøve lykken på heste.
Christophes adventistvenner i Libreville opdagede, hvor fascineret han var af hasardspil, og advarede ham imod det.
Men Christophe ville ikke lytte til dem.
”Det er et spil, hvor du kan bruge din hjerne,“ sagde han.
”Man er nødt til at være dygtig til matematik for at spille.“
En søndag morgen tabte Christophe 3000 francs på et
hestevæddeløb i en af boderne. Han gik hjem, og studerede sin tipskupon grundigt. Han opdagede, at der var en
bestemt hest, han ikke havde spillet på, men som måske
ville vinde. Da han stadigvæk havde 2000 francs, gik han
tilbage til spilleboden.
Mens han var i gang med at udfylde sin kupon uden for
spilleboden for at sætte pengene på den hest, han havde
bemærket, kørte en bil af vejen, og ramte ham og to kvinder, der stod i nærheden. Bilen standsede ikke, men kørte
hurtigt videre.
Nogle venlige mennesker fragtede i hast Christophe og de
to kvinder til hospitalet. En af kvinderne døde kort tid efter ankomsten. Nogle få minutter senere døde den anden
kvinde også. Christophes ben var lammede, og hans blå
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Christophe Minsta
Mi-Owono

T-shirt var gennemblødt
af blod, og han frygtede, at han også skulle
dø.
Han begyndte at bede.
”Gud, jeg forstår,“
sagde han. ”Du har bedt mig så mange gange om at holde
op med at spille hasardspil; men jeg har ikke lyttet. Nu vil
jeg lytte.“
Han havde ingen mulighed for at kontakte sin familie, og
han kunne ikke bevæge sig. Uden penge fik han i to døgn
ingen medicinsk behandling på hospitalet. Til sidst var han
i stand til at kravle ud af sengen og ud på gaden, hvor han
fik standset en taxa. Han brugte sine sidste 2000 francs på
at komme hjem.
Hjemme blev han passet af en af sine søstre, som var sygeplejerske. Han bad om at blive helbredt.
”Gud, du sparede mit liv,“ bad han. ”Hvis du vil beskytte
mig og hjælpe mig, så jeg kommer til at gå igen, vil jeg give
mit liv til dig og holde op med at spille hasardspil.“
Tre uger senere var han i stand til at gå. Han skyndte sig
at samle alle sine gamle tipskuponer sammen, og brændte
dem alle, mens hans familie så på.
”Jeg er ligeglad med, om jeg er rig eller fattig,“ sagde han.
”Jeg vil tjene Gud og aldrig spille mere.“
Og han spillede aldrig igen. I dag er Christophe 44 år, og
arbejder som maler.
”Det er bedre at arbejde for penge i stedet for at spille hasardspil i håb om at tjene hurtige penge,“ siger han.
For tre år siden gik en del af 13. sabbatsofferet til at bygge
en videregående skole for 280 elever i Christophes hjemby
Libreville i Gabon. Tak, fordi du planer på at give en god
13. sabbatsgave dette kvartal, som vil hjælpe med at
bygge skoler i to andre afrikanske lande, Guinea og Liberia.
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8. AUGUST 2020
EN STILLE BLID STEMME
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Jean ObameEfayoung

Hver aften kom hans kone Rosette sent tilbage til deres
hjem i Libreville, Gabon. Jean vidste ikke, hvad hun foretog
sig, eller hvor hun havde været. Hans fantasi løb løbsk,
og han frygtede det værste. Til sidst spurgte han hende
direkte.

Tre år senere, mens
Jean en aften var på vej
hjem fra arbejde, så han
et kæmpestort telt, som
var stillet op på en fodboldbane i nærheden af
hans hjem. Han hørte
en stille blid stemme
tale til sig.

”Jeg kommer fra min søsters hus,“ svarede hun.

”Hr, vi er kommet hertil for din skyld,“ sagde stemmen.

Næste aften stillede han det samme spørgsmål.

Jean standsede, og så sig omkring for at se, hvem der
talte til ham, men kunne ikke se nogen. Han tog et skridt
fremad, og stemmen lød igen.

Jean Obame-Efayong, 58 år.
Jalousi ændrede politibetjent Jean Obame-Efayongs liv.

”Jeg kommer fra min søsters hus,“ svarede hun.
Hver aften fik han det samme svar. Jean kunne ikke tro, at
hans kone tilbragte så meget tid sammen med sin søster,
så en morgen bad han hende om at tage ham med til hendes søsters hus.

”Hr, gå indenfor og sæt dig for at høre evangeliet,“ sagde
stemmen.

Rosette tog ham med til en kirke, hvor der var et skilt,
hvorpå der stod: ”Evigt liv.“ Jean blev overrasket over at se
en kirke, når hans kone havde sagt, at hun besøgte sin søsters hus; men han var lettet over, at hun kom i kirke hver
aften i stedet for noget andet. Kirken lærte en blanding af
kristendom og traditionelle afrikanske trospunkter.

Det var den første aften i en ti-dages evangelisk mødeserie. Syvendedags adventistevangelisten talte om omvendelse, og Jean græd, mens han lyttede. Han vendte tilbage
næste aften med pen og papir, så han kunne tage notater.

Jean tog med i kirke tre aftener i træk for at se, om Rosette
virkelig var der. Han stod udenfor, og holdt vagt. Den
fjerde aften forlangte en ung kvinde, som ejede kirkebygningen, at få at vide, hvad han lavede.
”Hvorfor kommer du herhen uden at komme ind?“
spurgte hun. ”Kom enten indenfor i dag eller lad være med
at komme igen.“
Jean gik indenfor. Det var en interessant kirke, og medlemmerne var venlige. Da han fik en ud-af-kroppen-oplevelse – det sker ganske ofte i traditionel afrikansk religion
– gjorde menigheden ham til en af lederne. I løbet af ugen
arbejdede Jean som politibetjent, og i weekenden var han
menighedsleder.
En dag holdt Rosette pludselig op med at komme i kirke.
Inden Jean kunne finde ud af hvorfor, døde hun uventet,
mens hun fødte. Ude af sig selv af sorg begyndte Jean at
vurdere sine egne forpligtelser over for kirken, og han begyndte at bede.
”Hvis dette ikke er den sande kirke, må du gøre det let for
mig at forlade den,“ bad han.
Han vendte aldrig tilbage til kirken, og han mødte ingen
vanskeligheder.
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Jean gik ind i teltet, og satte sig på en stol allerbagest.

Under møderne følte han en uimodståelig trang til at blive
døbt. Hjemme følte han en uimodståelig trang til at blive
døbt. Han talte med evangelisten.
”Jeg ved intet om jeres kirke; men jeg ønsker hele tiden at
blive døbt,“ sagde han.
Evangelisten smilede.
”Herren har åbenbaret sig for dig,“ sagde han. ”Kom og
bliv døbt.“
Jean blev døbt.
I dag er han aktiv som medlem i menigheden. Hver dag
husker han den stille, blide stemme, han hørte, da han gik
forbi teltet.
”Den stemme hjalp mig til at finde den rette vej,“ siger
han. ”Jesus lever i mit liv.“
For tre år siden gik en del af 13. sabbatsofferet til at bygge
en videregående skole for 280 elever i Jeans hjemby Libreville i Gabon. Tak, fordi du dette kvartal planer på at give
en god 13. sabbatsgave, som vil hjælpe med at bygge skoler i to andre afrikanske lande, Guinea og Liberia.

MISSIONSBERETNING

15. AUGUST 2020
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Maimouna Bangoura

BØN OG FORFØLGELSE
Maimouna Bangoura, 29
Da syvendedags adventistpræsten kom, talte min mand og
jeg med ham i nogle få minutter uden for vores hus i Conakry, Guinea. Så rakte han mig en traktat, og jeg så ordet
Jesus med små bogstaver i det ene hjørne. Uden så meget
som at røre den bad jeg ham om at give den til min mand,
Alpha.
Traktaten var på fransk, som Alpha ikke kan læse, og han
stak den i mine hænder. ”Læs den for mig,“ sagde han.
Jeg smed den på jorden. ”Jeg er ikke kristen!“ sagde jeg.
”Jeg vil ikke engang røre ved den.“ Jeg åbnede døren, og
gik ind i huset. Jeg ønskede ikke at høre om kristendommen. Desuden var det tid til aftenbøn.
Men jeg kunne ikke bede. Jeg var så oprørt, at mit sind
ikke kunne fokusere. Jeg kunne høre adventistpræsten tale
med min mand ude foran huset. Han spurgte, om Alpha
havde nogle bedeønsker.
”Jeg har brug for arbejde,“ svarede Alpha, som er uddannet elektriker. ”Og når jeg tjener penge, forsvinder de alt
for hurtigt. Og min kone har en vanskelig graviditet. Bed
for hende også.“
Da jeg hørte det, marcherede jeg ud, og fortalte adventisten noget, som ikke engang min mand vidste. Under mit
sidste besøg på hospitalet havde lægen fortalt mig, at barnet ikke længere var levende. Babyen var stadig i mig; men
den var død.
Min mand blev chokeret over denne nyhed.
”Vil du ikke bede for mig?“ spurgte jeg adventisten.
Han bad: ”Gud, hvis babyen skal komme, så lad hende få
den. Men hvis ikke, beder jeg om, at din vilje må ske.“

til ham, men intet hjalp.
Jeg kom i tanke om,
hvordan min sygdom
var forsvundet, efter at
Tranqulle havde bedt.
”Hvorfor smed jeg den
traktat med hans telefonnummer væk?“ skældte jeg ud på mig selv.
Næste dag, mens jeg tænkte på telefonnummeret, bankede det på døren. Det var Tranqulle. ”Jeg er så glad for,
at du er kommet,“ græd jeg. ”Jeg ønskede netop, at jeg
havde dit telefonnummer. Vil du ikke nok bede for min
syge søn?“
Tranqulle bad, og min søn fik det bedre allerede samme
eftermiddag.
Alpha og jeg var forbløffede. Jeg blev ved med at huske
Tranqulles bønner, og efter en måned besluttede jeg mig
for at gå i kirke. Jeg blev dybt rørt over prædikenen, og besluttede mig for at komme hver sabbat.
Men Alpha kom kun med to sabbatter. Han holdt op med
at komme, da nogle venner advarede ham om, at han ville
blive skør. Alpha ville heller ikke have, at jeg skulle gå i
kirke; men jeg gik uden at fortælle ham det. Efter nogen
tid opdagede han, at jeg forlod huset hver sabbat, og venner fortalte ham, at de havde set mig gå ind i kirken.
Alpha begyndte at slå. En gang slog han mig så meget,
at jeg måtte på hospitalet. Men jeg blev ved med at gå i
kirke, og i sabbatsskolen lærte jeg, hvordan jeg skulle leve
et bedre liv. Jeg fandt ud af, at Tranqulle er en Global
Mission missionær, og han gav mig bibelstudier. Jeg besluttede mig for at blive kristen, da vi læste om den syvende
dag som sabbat i de ti bud.

Da han havde bedt, samlede han traktaten op fra jorden,
og skrev sit navn, Tranqulle Fassinadouno, og sit mobilnummer på den. Han rakte den til Alpha, og sagde venligt:
”Måske vil din kone beholde denne og til og med læse den
for dig en dag.“

Alpha slår mig stadigvæk. Hver gang jeg åbner munden for
at sige noget, slår han mig, og nægter at tale med mig. Vi
deler ikke længere samme seng, og han nægter at understøtte vores sønner. Jeg beder for ham hver dag. Et af mine
yndlingsvers fra Bibelen er Joh 14,1, hvor Jesus siger: ”Jeres
hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig!“

Så snart han var gået, rev jeg traktaten i stykker, og smed
den ud. Det føltes godt, at han bad, men jeg ønskede ikke
del i hans kristendom.

På trods af forfølgelse har jeg fred i sindet; for jeg har
Kristus. Med Gud er sejren på min side. En dag vil min
mand blive kristen.

Den nat sov jeg godt for første gang i mange måneder.
Smerten og blødningerne holdt op. Da jeg tog på hospitalet, fik jeg at vide, at lægen havde begået en fejl. Jeg havde
aldrig været gravid.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt til at
oprette Kobaya Academy, en skole med 0.-12. klasse, hvor
Maimounas sønner og andre børn kan studere i Conakry,
Guinea. Tak, fordi I vil huske Maimouna og kirkens arbejde
i Guinea i jeres bønner.

Men så blev min lille søn Anthony syg. Jeg købte medicin
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22. AUGUST 2020
FASTE FOR EN FAMILIE
Tranqulle Fassinadouno, 34 år.
Gadelågen stod åben, så jeg gik ind i haven. På verandaen
sad en mand og en kvinde og talte sammen, og to drenge
legede i nærheden. ”God morgen,“ hilste jeg. ”Jeg hedder
Tranqulle Fassinadouno. Det er hyggeligt at møde jer.“
Jeg gik hen til drengene og så, at en af dem var i skolealderen. ”Kan du lide at gå i skole?“ spurgte jeg. ”Hvad har du
lært i dag?“
Drengen smilede og begyndte at sige alfabetet. ”Sikke
dygtige børn, I har,“ sagde jeg til forældrene. Forældrene
slappede af, da jeg roste børnene.
Jeg spurgte til deres navne. ”Jeg hedder Maimouna Bangoura,“ sagde kvinden. ”Jeg hedder Alpha,“ sagde hendes
mand.
Jeg tog en traktat frem, som hedder ”Guds kærlighed til
menneskene,“ og rakte den til Maimouna. ”Her er nogle
gode nyheder til jer,“ sagde jeg. ”Det handler om Gud.“
Hun så på traktaten, og sagde: ”Giv den til min mand.“
”Jeg kan ikke læse,“ sagde Alpha. ”Giv den til min kone.“
Han vendte sig til sin kone, og sagde: ”Læs den for mig.“
Hun smed den på jorden, og gik ind for at bede aftenbøn.
Jeg spurgte Alpha, om han havde nogle bedeønsker, og
mens vi talte sammen, kom Maimouna ud igen, og bad
mig om at bede for hendes helbred.
Det gik op for mig, at ingen af dem ønskede at læse traktaten, fordi Jesu navn var skrevet med små bogstaver på
forsiden. For mennesker som dem, der tilhører en ikkekristen religion, er det syndigt at læse noget, som indeholder Jesu navn.
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Tranqulle
Fassinadouno

De tre dage sluttede
med en sabbat. Jeg
bestemte mig for at
besøge Maimouna og
Alpha efter gudstjenesten. Inden jeg gik
hjemmefra bad jeg:
”Jeg forsøger ikke at
omvende denne familie, Det er Helligånden, som skal omvende dem. Vær med mig, når jeg besøger dem.“
Under sabbatsskolen følte jeg, at jeg burde besøge dem
med det samme, hvis de nu ikke var hjemme senere.Maimouna hilste ivrigt på mig og fortalte, at hun var blevet
helbredt efter min bøn for hende. Nu bad hun mig om at
bede for hendes søn, som var blevet syg. Jeg bad. Om aftenen kom jeg igen for at høre, hvordan han havde det.
”Han leger med sine venner,“ sagde Maimouna og pegede. ”Jeg er så taknemlig for, hvad du har gjort.“
Jeg bad Maimouna om at kalde på drengen, så vi kunne
bede sammen. ”Det er Jesus, som har gjort din dreng
rask,“ sagde jeg. ”Så vi skal bede i Jesu navn.“
Jeg bøjede mit hoved og bad: ”Vi takker dig, Gud, for du
er værdig til at modtage vores tak og pris. Du har ladet
dette mirakel ske. Tak fordi du gjorde Anthony rask. I Jesu
navn, amen.“
En måned senere kom Alpha og Maimouna i kirke. Men
Alpha holdt snart op med at komme, og begyndte at slå
sin kone hver aften, fordi hun blev ved med at gå i kirke.
Men det standsede hende ikke. ”Vil du ikke nok undervise
mig i Bibelen?“ spurgte hun. ”Jeg ønsker at lære den at
kende.“
Efter nogen tid begyndte hun selv at læse Bibelen og sagde:
”Det er Jesus og mig i evighed.“ Hun gav sit hjerte til ham.

Jeg forlod deres hus, men jeg besluttede at faste og bede
for dem. Lige så snart jeg kom udenfor havelågen, skrev
jeg deres navne ned på et stykke papir, og lagde det i min
bibel. I tre dage spiste og drak jeg ikke noget i dagtimerne.
Om aftenen spiste jeg et let måltid bestående af bananer,
appelsiner og risgrød.

Alpha slår hende stadig, men Maimouna finder styrke i
Matt 10,37.39, hvor Jesus siger: ”Den, der elsker far eller
mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker
søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd… Den, der
har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit
liv på grund af mig, skal redde det.“

I dagtimerne havde jeg ikke meget tid til at bede for ægteparret, for jeg havde travlt med at give bibelstudier og få
nye kontakter som Global Mission pioner. Så jeg bad Gud
om at vække mig i løbet af natten. I tre nætter vækkede
Gud mig ved midnat, klokken 1 og klokken 4.

”Hun og jeg faster og beder for Alpha. Jeg er lykkelig over,
at hun elsker Jesus. Vi finder sand glæde, når vi kan vise
andre sandheden og opleve, at de tager imod den.“

”Tak, Gud, fordi du lod mig møde denne familie,“ bad jeg.
”Jeg ønsker, at din vilje skal ske med dem. Jeg beder dig
om at besøge dem, inden disse tre dage er forbi.“
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En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt til at
oprette Kobaya Academy, en skole med 0.-12. klasse, hvor
Maimounas sønner og andre børn kan studere i Conakry,
Guinea. Tak, fordi I vil huske Tranqulle og alle de andre
Global Mission pionerer i jeres bønner.

MISSIONSBERETNING

29. AUGUST 2020
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Oumou Toure

HUN KRAVLEDE SOM EN BABY
Oumou Toure, 55 år.
Efter at Oumou Toures mand døde, blev hun alvorligt syg.
Hendes knæ hævede, og hun havde store smerter. Hun
kunne ikke sove om natten, og hun kunne ikke gå. Hun
måtte kravle rundt på gulvet som en baby for at komme
omkring i huset.
En ældre onkel, Amara, tog hende til flere hospitaler, men
lægerne kunne ikke hjælpe. Heksedoktorerne måtte også
opgive. Hun lå for det meste i sengen i hjemmet, hvor hun
boede sammen med sin onkel, en yngre søster og et dusin
andre slægtninge i Conakry, Guinea.
Fire lange år gik. I fire år led Oumou. I fire år var hun ikke i
stand til at gå. En dag hørte Oumou, at hendes søster talte
med en gæst i et andet værelse i huset. Gæsten læste fra
Bibelen og bad. Oumou var ikke kristen, men hun ønskede,
at nogen ville bede for hende. Med stort besvær kom hun
ud af sengen, og kravlede ind i det tilstødende værelse.
”Vil du ikke nok bede for mig også,“ tryglede hun. Gæsten, Tranqulle Fassinadouno, blev overrasket over at se en
gammel dame, som kravlede på alle fire. Han bad ikke.
Tre dage senere hørte Oumou, at nogen bankede på
døren. Et øjeblik senere stod Tranqulle ved hendes seng.
”Mama, jeg er kommet for at bede,“ sagde han.
Oumou blev fyldt af glæde. Tranqulle åbnede sin bibel og
læste 1 Joh 4,4, hvor der står: ”I er af Gud, kære børn, og
I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end
han, som er i verden.“
Dernæst lukkede han sine øjne og bad: ”Herre, tak for
denne din datters liv,“ sagde han. ”Du har gjort det muligt
for mig at være her. Du gav mig mod til at faste og bede
for hende de tre seneste dage. Nu beder jeg dig om at helbrede min søster Oumou i Jesu navn.“
Den nat sov Oumou godt for første gang i mange år. Hendes smerte aftog. Næste dag vendte Tranqulle tilbage, og
bad igen for hende. I to uger fastede og bad han.
En dag spurgte Oumou pludselig: ”Hvor er din kirke?“ Han
gav hende adressen til Syvende Dags Adventistkirken. Det
var ikke ret langt fra hendes hjem, men hun kunne ikke gå.
Hun bad om hjælp. Sabbats morgen bar Tranqulle Ounou
ud til sin motorcykel, og kørte hende til kirke. Han hentede
hende også den følgende sabbat og den næste igen. Hver
dag blev Oumou stærkere. Den fjerde sabbat kunne hun
selv gå hen til kirken.

Oumous onkel og de
andre familiemedlemmer var lykkelige over,
at Oumou havde fået
det bedre, men de brød
sig ikke om, at hun
kom i en kristen kirke.
De var ikke kristne, og
de følte, at Oumou var respektløs overfor familiens religion. Onkel Amara sammenkaldte til familiemøde. Mens
familiemedlemmerne så på, løftede han en sort bibel i den
ene hånd og familiens traditionelle hellige bog i den anden.
”Hvilken bog vælger du?“ spurgte han Oumou. ”Husk,
hvis du ikke vælger vores hellige bog, er du ikke længere en
del af vores familie.“
Oumou tænkte på de fire år, hvor hun havde været syg og
over, hvordan hun var blevet helbredt. Hun løftede øjnene
mod himlen. ”Jeg vælger Bibelen, den sorte bog,“ sagde
hun.
Onkel Amara fnøs ad Oumou. ”Nu, hvor du har valgt Bibelen, kan du tage den og prædike for os,“ sagde han.
Tårer løb ud af Oumous øjne. Hun havde aldrig lært at
læse. ”Du ved godt, at jeg ikke kan læse,“ sagde hun,
mens hun græd. ”Jeg har aldrig gået i skole. Men den
mand, som bad for mig, læste fra Bibelen, og jeg blev helbredt. Jeg tror, at den kraft, der er i Bibelen, kan gøre mere
for mig og også for dig.“
I vrede beordrede onkel Amara familiemedlemmerne til at
pakke Oumous ejendele. ”Du er blevet en kristen,“ sagde
han. ”Gå til de kristne. Vi ønsker ikke at have mere med
dig at gøre.“
Oumou havde intet sted at bo, og hun sov hos forskellige
venner. Det var vanskeligt, men hun ville ikke fornægte
Jesus. Da menighedens medlemmer fandt ud af, hvad der
var sket, tilbød de hende et sted at bo på kirkens ejendom.
Og der bor hun nu.
”Jeg takker Gud for min nye familie,“ siger Oumou. ”Jeg
ønsker at være sammen med Jesus i al evighed.“
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt til at
oprette Kobaya Academy, en skole med 0.-12. klasse i Conakry, Guinea. Her kan mange børn fra ikke-kristne hjem
komme til at lære om Jesu kærlighed.

Tranqulle blev overrasket over at se Oumou gå omkring
uden for kirken. ”Det er et mirakel fra Jesus!“ udbrød han.
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5. SEPTEMBER 2020.
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Maria

MÆRKELIGE DRØMME OG EN PIGE
Maria, 29 år
Lige fra Maria var 2 år var hun gået med sin mor til heksedoktoren for at modtage en velsignelse over familiens
forretning i Guinea. Besøgene var en del af tilværelsen,
og velsignelserne lod til at virke. Mor blev en rig forretningskvinde med mange forretninger spredt ud over det
vestafrikanske land. Hun gjorde også sin datter meget rig.
Maria ejede et hus i et bevogtet område, havde to biler og
en stor forretning, der solgte modetøj og tasker i Conakry,
hovedstaden i Guinea.
Men da Maria 2013 var blevet 24 år, og gik hen til heksedoktoren for at få en velsignelse, overraskede han hende.
”Hvis du vil være rig, må du foretage en menneskeofring,“
sagde han. ”Offeret skal være albino.“
Maria havde tidligere bragt køer til heksedoktoren som
ofre, men aldrig et menneske. Tanken om et menneskeoffer gjorde hende urolig, og hun havde svært ved at falde i
søvn den aften. Mens hun sov drømte hun, at to små børn
talte til hende, men hun kunne ikke forstå, hvad de sagde.
Næste nat så hun de samme børn i sin drøm, men denne
gang kunne hun forstå dem. ”Løsningen på dit problem er,
at du ikke besøger heksedoktoren,“ sagde det ene barn.

”Jeg vil gerne i kirke,“
svarede pigen.
Maria kiggede nærmere
på pigen. Hun undrede
sig over, om pigen var
faret vild, og ledte efter sine forældre. Hun
vidste ikke noget om en
kirke i nærheden.
Pigen lod til at kunne læse hendes tanker, for hun sagde:
”Jeg kender vejen.“
Maria besluttede sig for at hjælpe den lille pige, så hun
steg ud af bilen. Efter en kort spadseretur nåede Maria og
den lille pige hen til Adventistkirkens hovedkontor i Guinea. Der stod en gruppe mennesker uden for en kirkebygning inde på området. En kvinde kom og spurgte Maria,
om hun kunne hjælpe hende.
”Denne lille pige bad mig om at komme herhen,“ svarede
Maria og pegede. Men pigen var ingen steder at se. Maria kiggede ud af porten og tilbage på området omkring
kirken, men der var ingen pige. Hun kiggede igen forvirret
på kvinden og følte pludselig en uimodståelig lyst til at fortælle hende om sine drømme.

Næste nat drømte Maria igen. Denne gang hørte hun en
stemme kalde, mens hun gik hen ad gaden. Stemmen
sagde: ”Løsningen er vor Fader og vor Frelser Jesus Kristus.“

”Må jeg spørge dig om noget?“ sagde hun.

Da hun vågnede, undrede hun sig, for hun var ikke kristen.
Hun tilhørte en anden religion. ”Hvordan kan Jesus være
løsningen?“ tænkte hun.

”Jeg har haft mange drømme,“ sagde hun. ”Jeg har ofret
en ko, men det har ikke standset drømmene. Jeg ved ikke,
hvad jeg skal gøre.“

Hun fortalte sin mor om de tre drømme, hun havde haft.
”Hvorfor er vi nødt til at bringe et menneskeoffer?“
spurgte hun.

”Vent et øjeblik,“ sagde kvinden. ”Min mand er præst. Jeg
vil bede ham om at hjælpe.“

Marias mor brød sig ikke om drømmene, og bad Maria om
at købe en ko, som hun kunne ofre. Maria adlød. Mens
heksedoktoren gjorde sig klar til at slagte koen, forvissede
han hende om, at drømmene ville standse. Men samme
nat drømte Maria igen.
Efter en uge var Maria udmattet på grund af de gentagne
drømme, og besluttede sig til at tage ud at handle. Lørdag
morgen kørte hun sin bil hen til porten ind til det område,
hvor hun boede, og standsede, så den kunne åbnes. Mens
hun ventede, løb en lille pige ind på området og kom hen
til bilvinduet. ”Har du lyst til at tage med i kirke?“ spurgte
pigen.
Maria blev overrasket. ”Jeg er ikke kristen,“ svarede hun.
”Hvorfor beder du mig om at tage med i kirke? Hvem leder du efter?“
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”Selvfølgelig,“ svarede damen.

Sådan lærte Maria, som bor i et ikke-kristent land, hvor
mange er fjendtlige over for kristendommen, om Jesus. I
dag er hun kristen, og elsker Jesus af hele sit hjerte. ”Min
omvendelse til kristendommen er et mirakel,“ siger hun.
”Der var ingen, der kom til mig med en bibel, og jeg læste
ingen kristne bøger. Det var et kald direkte fra Gud.“
Maria så aldrig den lille pige igen. Hun er overbevist om, at
det var en engel fra Gud.
Syvende Dags Adventistkirken har store udfordringer med
at forkynde evangeliet i Guinea, hvor kun 7 % af befolkningen er kristne, og mange er fjendtligt indstillet over for
kristendommen. En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer
vil blive brugt til at oprette Kobaya Academy, en skole med
0.-12. klasse i Conakry, Guinea. Her kan mange børn fra
ikke-kristne hjem komme til at lære om Jesu kærlighed.
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Maria

ANALFABET, MEN I STAND TIL AT LÆSE
Maria, 29 år
Maria var ikke kristen, men blev ved med at drømme om Jesus. Hun ofrede en ko i håb om, at drømmene ville ophøre,
men hun blev alligevel forstyrret hver nat i en hel uge. Så
henviste en fremmed hende til Jacob Gbales kontor. Han
er formand for Syvende Dags Adventistkirken i Guinea.
Mens Maria beskrev sine drømme, begyndte Jacob at
smile. ”Lovet være Gud!“ udbrød han.
Maria undrede sig. Hvorfor var han så glad? ”Du behøver
ikke at foretage flere ofringer,“ sagde pastor Jacob og løftede Bibelen fra sit skrivebord. ”Gud kalder dig.“
”Jeg tror, at din Gud har taget fejl,“ sagde Maria. ”Jeg har
altid tilhørt min families religion.“
Jacob rakte hende Bibelen. ”Her er din bibel,“ sagde han.
”Hvad skal jeg med en bibel?“ spurgte Maria. ”Jeg kan
ikke engang læse.“
Pastor Jacob spurgte, om der var nogen i hendes familie,
der kunne læse. Der var en fætter, som kunne, fortalte hun.
Jacob skrev Marias navn i Bibelen. ”Tag din bibel og gå,“
sagde han.
Maria blev irriteret, og gik uden at sige farvel. Da Maria
kom hjem, lagde hun Bibelen i en skuffe, og lukkede den.
Hun ville slappe af. Hun tændte for fjernsynet, og fandt sin
yndlingskanal. Der var et program om Jesus. Klik! Hun skiftede til en anden kanal. Der var også et program om Jesus.
Klik! Endnu et program om Jesus.
Maria ringede til satellitudbyderen. ”Hvad er der i vejen
med alle jeres kanaler?“ ville hun vide. ”Hver eneste kanal
handler om Jesus, Jesus, Jesus!“
Manden i telefonen lød forbavset. ”Alt er i orden,“ sagde
han.
”Nej, det er ej!“ råbte Maria. ”Kom og reparer mit fjernsyn!“ Kort tid senere kom en reparatør, og gennemgik alle
kanalerne. Alt var normalt. Maria var målløs.
Maria gik i seng, men hun kunne ikke lade være med at
tænke på Jesus. Hun kom i tanker om Bibelen. Hun besluttede, at den eneste måde, hun kunne holde op med at
tænke på Jesus, var at læse i Bibelen.
Næste morgen bad hun sin fætter om at besøge hende.
”Hvad er det her?“ spurgte hun og holdt Bibelen frem.

”En præst,“ svarede
Maria.
”Hvad vil du med den?“
spurgte han. ”Du kan jo
ikke læse.“
”Du har gået i skole,“
sagde hun, ”Du skal hjælpe mig med at læse Bibelen. Lær
mig at læse.“
Hamadou åbnede Bibelen. ”Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,“ læste han. ”Komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden.“ Han læste Fadervor færdig. ”Er du glad nu?“ spurgte han.
Maria bad ham om at understrege versene. Hamadou lo så
tårerne trillede. ”Du har aldrig gået i skole!“ udbrød han.
”Hvordan skal du kunne læse?“ Men han understregede
versene, han lige havde læst. Så fik han Maria til at gentage dem 10-12 gange, indtil hun kunne dem udenad.
Samme aften åbnede Maria Bibelen, og fandt de understregede vers. Selv om hun aldrig havde lært at læse,
opdagede hun, at hun var i stand til at læse dem. Hun bladede videre, og opdagede til sin overraskelse, at hun også
kunne læse andre vers.
Næste dag kunne Maria knapt vente med at tale med Hamadou. ”I går lo du ad mig, så lad mig vise dig, at jeg kan
læse,“ sagde hun.
”Umuligt,“ svarede han. ”Du kan ikke engang læse i dine
drømme.“ Maria åbnede Bibelen til en tilfældig side og læste. Hamadou blev forbløffet og bange. ”Hvordan gjorde
du det?“ spurgte han.
”Kære fætter, det er menneskelig intelligens,“ svarede
Maria med et smil. ”Hvis du virkelig tror, at du kan gøre
noget, så kan du.“
Fra det øjeblik læste Maria i Bibelen hver dag. Senere indså
hun, at det var Jesus, som gav hende evnen til at læse i Bibelen, og hun gav sit hjerte til ham.
Adventistkirken har store udfordringer med at forkynde
evangeliet i Guinea, hvor kun 7 % af befolkningen er
kristne, og mange er fjendtligt indstillet over for kristendommen. En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil
blive brugt til at oprette Kobaya Academy, en skole med
0.-12. klasse i Conakry, Guinea. Her kan mange børn fra
ikke-kristne hjem komme til at lære om Jesu kærlighed.

Hendes fætter, Hamadou, havde gået på en kristen skole
i Sierra Leone. ”Hvem har givet dig en bibel?“ spurgte han.
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Maria

EN MORDERISK MOR
Maria, 29 år
Marias mor blev rasende, da hun gennem fætter Hamadou
opdagede, at hendes datter Maria havde en bibel. Hun
ønskede ikke, at hendes datter skulle blive kristen. Så hun
gik hen til Marias hjem i Conakry, Guinea. ”Kom med din
bibel!“ forlangte hun.
”Den er i soveværelset,“ svarede Maria. Moderen stormede ind i soveværelset. Hun ledte allevegne, men kunne
ikke finde den. Maria så ind i værelset. Bibelen lå fremme
på sengebordet.
Den følgende sabbat gik Maria for anden gang hen i
Adventistkirken, og kom ikke på arbejde i den store forretning, som hun ejede. Hendes mor kunne ikke forstå,
hvorfor hun ikke kom på arbejde. ”Hvor har du været?“
spurgte hun.
”Jeg var i kirke,“ svarede Maria. Moderen blev vred.
Maria vidste ikke, at familiens religion var så meget imod
kristendommen, at det faktisk var prisværdigt at dræbe et
familiemedlem, som blev kristen. ”Mor, jeg er glad for at
arbejde i løbet af ugen, men jeg kan ikke længere arbejde
om lørdagen,“ sagde hun.
Fra den dag begyndte moderen at slå Maria. ”Jeg vil hellere se dig død, end at du gør os til skamme,“ sagde hun.
Da afstraffelserne ikke fik Maria til at ændre mening, blokerede moderen Marias bankkonto. Maria var vant til et
luksuriøst liv, og blev forvirret, da hun ikke længere havde
adgang til sine penge. Moderen gav adventisterne skylden
for problemet. ”De kristne har på en eller anden måde været i stand til at stjæle dine penge,“ sagde hun.
Men det fik ikke Maria til at opgive sin overbevisning. ”Jeg
har lært, at jeg skal bede, når jeg møder vanskeligheder og
overlade dem til Jesus,“ sagde hun.
Moderen blev ved med at slå. Hun ringede til Marias mand,
som havde flere koner, og boede i Tyskland sammen med
sin anden kone. Efter samtalen gav han Maria et ultimatum.
”Du må vælge mellem mig og din Gud, Jesus,“ sagde han.
”Lad mig stille dig et spørgsmål,“ sagde Maria. ”Kunne du
opgive din gud for min skyld?“
”Nej, overhovedet ikke,“ svarede han.
”Hvorfor beder du så mig om at vælge mellem dig og min
Gud, Jesus?“ spurgte hun. Efter det tog han ikke telefonen,
når Maria ringede.
Da Marias mor så, at hun blev ved med at holde fast i sin
nye tro, sagde hun: ”Min datter, siden du ikke vil adlyde
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mig, bliver jeg nødt til
at dræbe dig.“
Et par dage senere kom
hun på besøg hos Maria
og tilberedte et af hendes yndlingsmåltider.
Maria var ikke klar over,
at retten indeholdt en dødelig gift. Da maden var klar, bad
moderen Maria om at stille gryden på bordet. Maria var
sulten, men først ville hun tage et bad. Hun lovede at spise
bagefter, og hendes mor tog af sted.
Mens Maria var i bad, kom der en tilfældig kat ind ad vinduet, og sprang op på bordet. Den kom til at skubbe gryden
ned på gulvet. Maria havde ikke nogen kat. Samme aften
ringede hendes mor for at høre, hvordan hun havde det.
”Jeg har det fint,“ sagde Maria. Moderens overraskelse var
tydelig, selv over telefonen.
Et par dage senere hældte fætter Hamadou gift i Marias
vandflaske. Efter at have drukket fik Maria kraftige mavesmerter. Hamadou så hendes pine og fortalte, hvad han
havde gjort. ”Jeg er meget ked af det,“ sagde han. ”Heksedoktoren bad mig om at hælde medicin i dit drikkevand
for at rense din krop.“
Maria ringede med det samme til Jacob Gbale, formanden
for Syvende Dags Adventistkirken i Guinea, og bad ham
om at bede for hende. Han skyndte sig hen til hendes hus,
og gav hende fem trækulspiller. En halv time senere kastede hun op.
Heksedoktoren ringede senere samme aften for at finde ud
af, om Maria var død. Han blev chokeret over at høre, at
hun svarede, da han ringede.
Marias mor bad en anden af hendes fætre om at hjælpe.
Sammen med to af sine venner kom han hen til Marias hus
med en sprøjte fyldt med gift. Efter at have sendt tjenestepigen ud på et ærinde, stak han Maria i armen og injicerede giften. Derefter flygtede han.
Tjenestepigen var ikke kommet langt, før hun kom i tanker om, at hun havde glemt sin mobiltelefon. Hun vendte
tilbage til huset, og fandt Maria bevidstløs på gulvet med
sprøjten lige ved siden af. Pigen vidste, at Maria og pastor
Jacob var venner, så hun ringede til ham og bad om hjælp.
Pastor Jacob og to af menighedens forstandere kørte Maria hen til kirkens hovedkontor og bad for hende. Maria
kastede op og kom igen til hægterne.
Maria er ikke i tvivl om, at Jesus beskytter sine børn. ”Han
kan hjælpe i en krisesituation, for han kender til kriserne, før
de rammer,“ siger hun. I Salme 68,21 står der: ”Gud er for
os en Gud til frelse, hos Gud Herren er der vej ud af døden.“
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26. SEPTEMBER 2020
ENDELIG FRI
Maria, 29 år
Marias mor tog sagen i egen hånd, da det ikke var lykkedes at overtale Maria til at opgive Kristus. Engang de var
på restaurant, kom hun sovemedicin i Marias drik. Sammen med Marias yngre søster kørte de den bevidstløse
Maria hjem til landsbyen i Guinea. Marias 5 år gamle søn
fulgte med.
Marias mor var en velstående forretningskvinde, og
familiens ejendom omfattede flere store beboelseshuse.
Hele ejendomskomplekset var omgivet af et højt hegn, og
en vagtmand holdt øje med porten. Maria blev låst inde i
et soveværelse.
Moderen havde ansat en heksedoktor, som skulle
ændre Marias indstilling til Jesus. ”Jeg vil aldrig fornægte
Jesus, om du så dræber mig,“ sagde Maria, da hun mødte
heksedoktoren. ”Jeg vil tilbede Jesus, selv om jeg ikke
kommer i kirke. Jesus er alle steder.“
Heksedoktoren smilede modbydeligt. ”Din mor har
fortalt, at hun har forsøgt at dræbe dig,“ sagde han. ”Men
jeg har noget, der er stærkere end din Jesus.“ Han tvang
Maria til at drikke vand med en mærkelig pulverblanding
i. Senere smurte han en creme på hendes krop. ”Fornægt
Jesus eller dø,“ sagde han. ”Jeg fornægter aldrig Jesus,“
svarede hun.
Moderen hjalp heksedoktoren med arbejdet. En dag
kom hun en speciel pudder i Marias ansigt. Efterfølgende
fik Maria store sår, og næste dag blødte hun over det hele.
Marias søn Mark græd, og forstod ikke, hvad der skete
med hans mor. Men han huskede, hvordan de plejede at
bede sammen hver aften. Han tryglede Marias yngre søster Hadja om bede med ham. Først forsikrede hun sig om,
at hendes mor ikke var i nærheden. ”Jesus, vil du ikke nok
redde mor,“ bad Mark. ”Hjælp hende til at blive rask.“
Der gik syv måneder. Maria blev så svag, at hun knap
kunne røre sig. Hendes krop lugtede af forrådnelse. Hadja
var bange, og ringede til en af Marias adventistvenner.
”Maria er ved at dø,“ sagde hun. ”I må bede for hende.“
Vennen ønskede at tale med Maria, men Hadja forklarede, at hendes søster var for svag. Hun tog et billede
af Maria med mobiltelefonen, og sendte det. Marias ven
græd, da han så billedet. ”Jeg ser, at jeres mor virkelig ønsker at dræbe hende,“ sagde han. ”Jeg vil bede alle menighedens medlemmer om at bede for hende.“
Menighedens medlemmer i hele Guinea bad for Maria.
Nogle dage senere ringede adventistvennen til Hadja. ”Jeg
ved, at det vil være svært, men kan du hjælpe Maria med
at flygte?“ spurgte han. ”Jeg sender penge til en vogn.“
Hadja lovede at forsøge. Adventistvennen kontaktede
Jacob Gbale, som er formand for Adventistkirken i Guinea,
og sendte penge til at betale en bil, som skulle fragte Maria til Conakry.
Hadja greb chancen en fredag morgen, mens moderen
var ude i forretningsøjemed. Heksedoktoren var på indkøb,
og vagtmanden blev sendt ud i et ærinde. Hadja åbnede
porten, tilkaldte den bil, der skulle køre Maria til Conakry.

Senere på dagen ankom Maria sammen med hendes
søn Mark til Adventistkirkens hovedkontor, og blev anbragt på et gæsteværelse. Maria faldt udmattet i søvn.
Næste morgen var det sabbat. Menighedens forstandere salvede Maria, og bad for hende i kirken. Mens de
bad, faldt Maria bevidstløs om på gulvet. Da hun kom til
sig selv igen, var hun forvirret, og hele hendes krop værkede. Michel Guilavogui, som er sekretær og kasserer for
Adventistkirken i Guinea, bar hende tilbage til gæsteværelset, så hun kunne hvile.
Mens hun sov, krøb en slange hen til vinduet, og krøb
ind i et hul i væggen til hendes værelse. En fra menigheden
opdagede den en meter lange slange, og tilkaldte hjælp.
En stor flok samlede sig uden for vinduet, og forsøgte
at lokke slangen ud af hullet. Nogen lavede en primitiv fakkel af en plastikpose dyppet i benzin for enden af en lang
gren, og satte ild til den. Han stak den brændende gren ind
i hullet, slangen faldt ned på jorden, hvor den lå og vred
sig. Michel trådte på slangen, og knuste dens hoved.
Nogle timer senere ringede Marias mobiltelefon fra et
ukendt nummer. Hun var bange for at svare, men personen blev ved med at ringe. ”Hvis de bliver ved med at
ringe, må det være vigtigt,“ sagde en af vennerne fra menigheden. ”Du bør svare.“
Det var Marias lillesøster Hadja, som ringede. ”Jeg vil
bare fortælle dig, at du har tid til at blive rask,“ sagde hun.
”Jeg ved, at du nu snart bliver rask. Kan du høre lyden af
en ambulance?“
”Ambulance? Hvad er der sket?“ spurgte Maria. ”Er der
sket noget med mor?“
”Nej, ikke med mor,“ svarede Hadja. ”Det er heksedoktoren. Han faldt ud af vinduet på første sal, og ramte
jorden med hovedet først. Hans hoved blev knust.“
Næste dag begyndte Marias sår at hele op.
Maria har opgivet alt for Jesus – et luksushjem, en blomstrende forretning, to biler og en behagelig tilværelse.
Hendes mor ønsker stadig at dræbe hende, så hun og
Mark holder sig skjult. Men hendes kærlighed til Jesus er
stærk. Hun drømmer om at blive missionær for sit folk.
”Jeg ønsker at fortælle mit folk om Jesus. Jeg kan ikke beholde denne sandhed for mig selv. Jeg er nødt til at dele de
gode nyheder med mit folk.“
Syvende Dags Adventistkirken har store udfordringer med
at forkynde evangeliet i Guinea og andre dele af Den Vestafrikanske Division. Du kan hjælpe mennesker som Maria
og Mark ved at give til 13. sabbatsofferet i dag. En del af
dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt til at oprette
Kobaya Academy, en skole med 0.-12. klasse i Conakry,
Guinea, hvor Maria ønsker at se sin søn Mark gå i skole en
dag. Kollekten vil også støtte oprettelsen af en skole i Liberia og en medicinsk klinik i Nigeria. Tak, fordi I vil huske
Maria, Mark og Adventistkirkens arbejde i Den Vestafrikanske Division i jeres bønner.
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FOKUS PÅ MISSIONEN
Når vi indsamler penge (kollekt) i forbindelse med bibelstudiet, er det for at kunne støtte udbredelsen af evangeliet.
Pengene fordeles til Adventistkirkens arbejde i hele verden, men anvendes fortrinsvis i den tredje verden, hvor de lokale
kirker sjældent har mulighed for selv at finansiere det evangeliske arbejde.
Hvert kvartal fokuserer vi på én del af verden. Der bliver udvalgt nogle enkeltprojekter, som på en særlig måde tilgodeses. 25 % af kollekten, som indsamles den 13. sabbat hvert kvartal i adventistkirker over hele verden, anvendes til disse
specifikke projekter. Missionsberetningerne her i hæftet stammer fra den region, hvor disse projekter skal gennemføres.

