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DEN NORDAMERIKANSKE DIVISION
I dette kvartal har vi fokus på Den Nordamerikanske 
Division (NAD), som tilser Adventistkirkens arbejde i 
USA og Canada samt følgende øer i Det Caribiske Hav 
og Stillehavet: St. Pierre, Miquelon, Bermuda, Guam, 
Marianaøerne, Palau, Marshalløerne og Micronesien. 
Der bor 367 millioner mennesker i dette område, deraf 
er 1,25 millioner syvendedags adventistmedlemmer. 
Det svarer til en adventist per 293 indbyggere.

Projekterne for dette kvartal finder vi i den amerikan-
ske stat Arizona, i det canadiske territorium Nunavut 
og på Palau, som er en øgruppe bestående af over 500 

øer i det vestlige Stillehav. Et fjerde projekt har som 
mål at hjælpe flygtninge i Den Nordamerikanske  
Division.

Tak for jeres støtte til Adventistkirkens mission.

MISSIONSPROJEKTER FOR 3. KVARTAL 2021
1 Personalebolig ved Palau School, Palau
2 Anden fase af en hal på Holbrook Indian School,  

Arizona, USA
3 Kirker og stipendier til flygtninge i Canada og USA
4 Kirke og lokalcenter i Igloolik, Canada
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Unioner Kirker Grupper Medlemmer Befolkning
Adventistkirken i Canada 391 80 72.289 37.419.000
Atlantic Union Conference 600 76 125.629 35.186.917
Columbia Union Conference 740 101 145.394 52.190.829
Lake Union Conference 504 56 88.475 35.797.364
Mid-America Union Conference 458 64 64.589 27.957.972
North Pacific Union Conference 446 61 102.354 15.125.897
Pacific Union Conference 713 91 222.741 54.601.558
Southern Union Conference 1.149 211 301.359 66.182.135
Southwestern Union Conference 585 110 122.159 42.174.329
Guam-Micronesia Mission 22 15 5.805 414.000
Total 5.605 865 1.250.794 367.050.001
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LYKKELIG OVER AT VÆRE TILBAGE

Adrain Wiles, 20

I Børnenes missionshistorier i andet kvartal i 2018 var der 
en beretning om Adrain, som på det tidspunkt netop var 
færdig med sit 12. skoleår ved Holbrook Seventh-Day  
Adventist Indian School, en missionsskole for indfødte  
amerikanere i staten Arizona i USA.

Adrain kendte ikke sin far, og hans mor drak ofte. Da han 
var 7 år, lærte en ældre bror ham at drikke alkohol og 
bruge narkotika. Adrain mente ikke, at der var noget galt 
med tilværelsen, og han havde ikke lyst til at bo på Hol-
brook-skolen, da han blev indskrevet som elev i 3. klasse. 
Men han lærte mange nye ting på skolen, bl.a. hvor vigtigt 
det er at bade og vaske sit tøj. Han holdt op med at drikke 
og bruge stoffer. Han opdagede, at når han var ked af det, 
hjalp det på hans humør at spille basketball i gymnastik-
salen. Da han gik i 7. klasse, fik han bibelstudier af skolens 
præst, og han gav sit hjerte til Jesus.

Vi skal nu høre, hvordan det siden er gået Adrain. Han  
fortæller selv sin historie.

Jeg afsluttede gymnasiet ved Holbrook Indian School i 
2018. Jeg havde givet mit liv til Jesus, og han hjalp mig 
til at overvinde mit alkohol- og narkotikamisbrug og 
finde mening med livet. Jeg ønskede at følge i en af 
mine onklers fodspor og blive ingeniør. Jeg blev opta-
get på Union College, som er et adventistuniversitet i 
Nebraska, og begyndte en ny tilværelse på college.

Alle på skolen var søde og venlige. Selv fremmede  
hilste på mig.

Jeg fik venner både i klasserne, i koret og til sport.  
Jeg blev indbudt til at studere Bibelen sammen med  
religionseleverne og elskede alle de åndelige kurser, 
som skolen tilbød. Også møderne fredag aften.

Alt gik fint, indtil jeg fandt ud af, at min uddannelse 
kostede ganske mange penge. Det havde jeg ikke tænkt 
over, så da jeg fik regningen, blev jeg ret chokeret.

Jeg besluttede at studere på en skole i Navajo-re-
servatet det følgende år. Efter at have søgt på nettet 
fandt jeg en teknisk skole i New Mexico, som havde en 
interessant ingeniøruddannelse. Jeg glædede mig til at 
kunne fortsætte mine studier uden at skulle bekymre 
mig over de høje skolepenge på en privat kristen skole.

Efter at være ankommet til skolen gik det hurtigt op for 
mig, at der ikke var andre kristne elever, som jeg kunne 

være sammen med. 
Fristelsen til at drikke 
og bruge narkotika  
var overvældende.  
Jeg undgik at blive  
indblandet i den livs-
stil, men jeg følte mig 
meget ensom.

Da jeg nåede andet semester, var jeg så ensom, at jeg 
havde svært ved at holde det ud. Jeg talte med nogle 
af de ansatte på Holbrook Indian School, som havde 
holdt kontakt med mig. Det var helt utroligt, men der 
var netop blevet en ledig stilling, og skolen ønskede, at 
jeg skulle komme tilbage til Holbrook og arbejde i kost-
afdelingen samtidigt med, at jeg fortsatte min uddan-
nelse via fjernundervisning.

Forskellen på atmosfæren på den tekniske skole og på 
Holbrook er enorm. Holbrook er mit hjem, og jeg er 
lykkelig over at være tilbage.

Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til Union 
College og gøre min uddannelse færdig, og jeg beder 
om, at Gud vil gøre det muligt for mig at gøre det uden 
at optage lån. Jeg ved, at Gud har en plan for mit liv. 
Bed for mig, når jeg fortsat følger ham, hvor han leder 
mig.

Tak for jeres 13. sabbatsoffer for 3 år siden, som gjorde 
det muligt at planlægge en ny gymnastiksal og et sund-
hedscenter ved Holbrook Seventh-day Adventist Indian 
School. Jeres offer i dette kvartal vil gøre det muligt 
at afslutte anden fase af centret, hvor skolen vil holde 
forskellige sundhedsseminarer om den høje forekomst 
af overvægt, hjerte/kar sygdomme, diabetes, depres-
sion og selvmord blandt indfødte amerikanske børn og 
unge.

FAKTA OM HOLBROOK
Holbrook Indian School blev åbnet i 1946 i Holbrook, 
Arizona. I tillæg til undervisning i almindelige fag 
som engelsk, historie, matematik og naturvidenskab, 
undervises der også i praktiske fag som bilmekanik, 
ridefærdighed, svejsning og træarbejde. Skolen lægger 
også vægt på at bevare indfødt amerikansk kultur  
ved at undervise i traditionelt pottemageri og navajo- 
indianernes sprog og styreform. I øjeblikket dækker  
Pacific Union Conference 20 % af skolens udgifter;  
resten dækkes gennem frivillige gaver til skolen.

 Adrain Wiles
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EN BESKYTTET REJSE

Jodi Opitz, 39

Min mand Derek og jeg kørte den tre timer lange tur 
fra Holbrook Indian School til Phoenix, hovedstaden i 
Arizona, USA. Jeg arbejder på Holbrook som registra-
tor og sekretær, og Derek arbejder i teknisk afdeling. 
Denne sabbats eftermiddag kørte jeg vores jeep, og 
Derek tog sig en lur på passagersædet.

Vi havde dårlig tid. Vi var på vej til Phoenix for at lytte 
til en sabbats eftermiddagsprædiken i kirken, men 
først skulle vi hente min mor, så hun kunne være  
sammen med os.

Det regnede kraftigt hele vejen. Den våde vej snoede 
sig gennem mange bjergområder med skarpe sving. 
Alligevel trykkede jeg godt på speederen. En del andre 
biler kørte lige så hurtigt.

Da vi var nået ca. halvvejs, mistede bilen pludselig 
vejgrebet. I løbet af nogle få sekunder roterede bilen 
180 grader og kørte ind i en jordvold på den ene side af 
vejen. Dernæst rullede den over på Dereks side og gled 
baglæns ned på vejen igen, hvor den standsede ca. 75 
meter længere henne. På en eller anden måde landede 
jeepen på alle fire hjul igen.

Derek og jeg sad fuldstændigt chokeret. Så forsøgte 
Derek at åbne døren på sin side, men den ville ikke. 
Den var klemt fast i rammen. Så kunne Derek lugte 
røg. I frygt for at bilen ville gå i brand råbte han: ”Vi må 
skynde os ud!”

I samme øjeblik blev døren i min side åbnet.

”Er I ok?” spurgte kvinden, som åbnede døren.

Hun havde været vidne til hele forløbet og var standset 
for at hjælpe.

Nogle minutter senere stod der en lille gruppe om-
kring vores bil. De spurgte, om vi havde ringet efter en 
kranbil. Det havde vi ikke; men før vi kunne nå at svare, 
standsede en kranbil lige foran os. Chaufføren, som 
ejede kranbilen, var på vej hjem fra et tandlægebesøg.

”Kan jeg hjælpe?” spurgte han.

Og så, uden nogen 
havde ringet, dukkede 
en politibetjent op og 
dirigerede trafikken 
uden om vores bil. 
Hans hjælp var stærkt 
tiltrængt, for vores bil 
stod midt i et sving på 
en bakke og var ikke særlig synlig for de modkørende 
trafikanter.

Nogle få minutter senere var vores jeep lastet på kran-
bilen og klar til at tage af sted. Vi undersøgte skaderne. 
Jeepen havde to brugbare hjul, og taget og motorhjel-
men var også uskadt. Alt andet var ødelagt. Køretøjet 
var totalskadet.

Derek og jeg sad i kranbilen og forsøgte at stykke sam-
men, hvad der var sket. Det havde været meningen, at 
en af vores venner skulle have været med os til Phoe-
nix den dag; men det var gået i vasken. Når vi var ude 
at køre, havde vi normalt vores hund med i bilen, men 
denne eftermiddag var den ikke med. I den modsatte 
side af vejen, lige over for jordvolden, som vi først 
havde ramt, var der en stejl skrænt. Derek og jeg havde 
overlevet ulykken med ganske få skrammer og nogle 
ømme muskler.

Hvordan var det muligt, at vi ikke havde ramt en anden 
bil? Hvordan var vi endt med den rigtige side op? Hvor-
for ramte vi ikke autoværnet og endte i bunden af den 
30 meter dybe skrænt?

Det eneste mulige svar er, at Gud reddede vores liv. 
Han sørgede for det hele, selv inden vi tog af sted 
hjemmefra. Senere fandt vi ud af, at tre venner og de-
res familier havde følt sig tilskyndet til at bede for os 
den dag. Gud besvarede deres bønner. Inden for en 
time efter ulykken kom nogle venner fra Holbrook  
Indian School og kørte os hjem.

I Salme 94,22 står der: ”Men Herren blev min borg, 
min Gud blev min tilflugtsklippe.” Gud har beskyttet os 
mange gange på Holbrook Indian School. Vi takker ham 
fordi han hele tiden er med os.
 

 Jodi Opitz
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DU ER IKKE ALENE

Aliandra, 17

I min opvækst har jeg oplevet meget, som jeg ikke 
synes, at børn bør udsættes for. Jeg så folk drikke sig 
fulde og miste forstanden på grund af narkotika. Jeg 
så folk, der røg hash for at pånå en kortvarig følelse af 
lykke.

Min mor er navajo-indianer og min far mexicaner. Min 
familie var engang god og kærlig, og vi gik i kirke hver 
søndag. Men så begyndte min mor at drikke, og alt 
begyndte at gå galt. Som lille pige så jeg min far slå min 
mor med sine bare næver og nogle gange med en stav. 
Jeg var bange, og jeg følte mig svag og hjælpeløs. Jeg 
var ikke i stand til at gøre noget ved det.

Min mor kom i fængsel den ene gang efter den anden 
på grund af vold i hjemmet, spirituskørsel og det, der 
var værre. Jeg havde det frygteligt.

Samtidigt var min far ikke ret meget hjemme. Han blev 
deporteret til Mexico flere gange, men blev ved med at 
komme tilbage til USA. Ikke en eneste gang har han øn-
sket mig tillykke på min fødselsdag. Men på en eller an-
den måde gav Gud mig hver dag styrke til at gå fremad. 
Selv om jeg ikke havde en jordisk far, som brød sig om 
mig, havde jeg en himmelsk far, som elskede mig.

Jeg vænnede mig til at skjule mine følelser og opføre 
mig, som om alt var i orden. Nogle gange spurgte folk 
mig, hvordan jeg kunne holde mine følelser skjult. Det 
er svært, men man kan blive vant til det, når ingen lyt-
ter til, hvordan man har det.

Da jeg blev ældre, forandrede jeg mig og blev en helt 
anden person. Jeg blev overbeskyttende over for mine 
yngre søskende. Jeg kom i mange slagsmål og pjæk-
kede fra skolen for at være cool. Jeg begyndte også at 
ryge hash.

Men da jeg blev 12 år, indså jeg, at jeg ikke ønskede at 
blive ligesom mine forældre. Dog jeg vidste ikke, hvad 
jeg skulle gøre.

Et par år senere kom 
jeg til Holbrook Indian 
School for at begynde 
i 9. klasse. På skolen 
lærte jeg at elske  
Jesus, og det gik op 
for mig, hvor højt han 
elsker mig. På trods af 
alt det, jeg havde været igennem, havde Gud en plan 
for mig. Planen indbefattede, at jeg skulle komme til 
Holbrook.

Min opfattelse af tilværelsen har ændret sig. Nu ved 
jeg, at Gud har været med mig hele tiden. Jeg var bare 
ikke klar over det. Han har altid været lige ved siden af 
mig og givet mig styrke til at fortsætte. Og han bliver 
ved med at give mig styrke i alt, jeg foretager mig, i 
hver beslutning jeg tager, og hver gang jeg fristes til at 
opgive.

Mit yndlingsvers i Bibelen er Anden Mosebog 14,14, 
som siger: ”Herren vil føre krig for jer, og I kan tie 
stille!”

Gud vil give dig sejr i alt, hvad du gennemgår, hvis du 
er villig til at overlade det til ham. Han holder dig i sine 
hænder, og han vil kæmpe for dig.

Du er ikke alene.

Jeg er ikke alene.

 Aliandra
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OMGIVET AF KÆRLIGHED

Shanel Draper, 24 

Selv om jeg voksede op med min familie i en lille by, 
oplevede jeg alkoholmisbrug, narkotika og vold næsten 
hver eneste dag. Jeg mindes, at folk opstillede hegn 
rundt om skolen, men det forhindrede ikke, at alkohol, 
narkotika og vold kom ind i klasseværelserne. Bander 
begyndte at slås og medbragte narkotika og alkohol. 
Dette skete, mens jeg gik i de mellemste klassetrin. Selv 
det at gå alene hjem fra busstoppestedet var nogle 
gange utrygt. Måske var det nogle af grundene til, at 
min mor og moster besluttede at tage mig ud af den of-
fentlige skole og sende mig til en privatskole.

Min mors første valg var en privatskole i den amerikan-
ske stat New Mexico, men der kom jeg på venteliste. Så 
overvejede vi en anden skole i New Mexico, men det lod 
sig ikke gøre, for det var en dagskole, som ikke tog imod 
kostelever. Til sidst fandt min mor ud af, at nogle af vo-
res slægtninge havde børn på Holbrook Indian School 
i Arizona. Skolen lå et godt stykke vej hjemmefra, men 
min mor og min moster var enige om, at det ville være 
det bedste for mig.

Jeg begyndte i 9. klasse i august 2010. Til at begynde 
med var det svært at være væk fra min familie. Det var 
ikke vanskeligt at gøre ting selv som fx at vaske tøj, gøre 
rent på mit værelse og grundlæggende at tage vare på 
mig selv. Det eneste, jeg ikke var parat til, var bibelti-
merne. Jeg havde gået i kirke sammen med adskillige 
af mine tanter, men mest fordi jeg ikke fik lov til at blive 
hjemme. Mine tanter havde taget mig med til forskellige 
kirker og til og med til en sommerbibelklub engang. Men 
jeg vidste alligevel ikke, hvordan jeg skulle læse Bibelen.

På Holbrook var det 
pinligt ikke at vide, 
hvordan jeg skulle 
læse i Bibelen. Men 
langsomt begyndte jeg 
at lære om Jesus, og 
hvordan han arbejder 
i vores liv. Jeg gav mit 
hjerte til Jesus.

Fire år senere afsluttede jeg min skolegang på Holbrook. 
Derefter gik jeg to år på college, men fortsatte så med 
andre ting. Min tilværelse blev travl, og jeg mistede Jesus 
og Adventistkirken af syne.

Engang, mens jeg var på besøg hos en ven i Texas, fik jeg 
besked om, at min moster, som næsten var som en mor 
for mig, var blevet alvorligt syg og indlagt på hospitalet 
i Phoenix, Arizona. Jeg fløj hjem til Arizona fra Texas 
på min fødselsdag for at overraske min moster. Jeg 
tilbragte de følgende dage sammen med hende, inden 
hun døde.

Efter hendes død rejste jeg tilbage til Texas. Jeg var ikke 
lykkelig. Da en ven fra Holbrook fortalte mig, at der var 
en stilling ledig på skolen, greb jeg chancen. Jeg kom til 
at arbejde tæt sammen med eleverne, og det gav mig 
meget glæde. Det efterfølgende år bad skolen mig om 
at blive og arbejde som stipendiekoordinator. Det har 
helt forandret mit liv på så mange måder at være tilbage 
på Holbrook, og det føles fantastisk at være omgivet at 
kærlighed.

 Shanel Draper
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31. juli 2021

GUD ER DEN STORE HJÆLPER

Nannette Ortiz, 53

Hvordan er det at være præceptrice for en stor flok 
unge piger på Holbrook Indian School?

Jeg mødte Lily, da jeg lige var ankommet til Holbrook. 
Den 17 år gamle pige adopterede mig med det samme 
som sin bedstemor. Hun var ivrig efter at hjælpe mig i 
pigebygningen. ”Kan jeg hjælpe dig med at bage muf-
fins i denne uge?” kunne hun spørge. Eller: ”Skal jeg 
skrive dagens bibelvers på tavlen?”

Jeg husker tydeligt et andet spørgsmål, hun stillede i 
begyndelsen af skoleåret. ”Vidste du, at jeg var sat på 
en kontrakt to gange sidste år?” spurgte hun.

Jeg havde ingen anelse om, hvad hun mente. Jeg fandt 
ud af, at hun det foregående skoleår havde været så 
deprimeret, at hun blev betragtet som en fare for sig 
selv. Hun havde underskrevet en kontrakt med et løfte 
om at søge hjælp, inden hun gjorde skade på sig selv.

En hel del piger kommer til Holbrook Indian School 
med ekstra følelsesmæssig bagage. Mange har oplevet 
traumer selv i en ung alder. Jeg husker Rose, som gik 
i 2. klasse. Hun fortalte, at hun havde set sin far blive 
myrdet. En aften, mens jeg pakkede sammen ved mit 
skrivebord i pigebygningen, stormede den lille pige ind 
og sprang op i mine arme. ”Jeg kan ikke sove,” sagde 
hun. ”Jeg ser min far smile til mig gennem vinduet.”

Jeg gik med tilbage til hendes værelse og sang og bad 
med hende. Jeg havde selv svært ved at sove, når jeg 
tænkte på, hvad pigerne gennemgik.

To måneder inde i skoleåret fortalte Lily mig, at hun 
blev plaget af frygtelige mareridt. Da hun begyndte 
at beskrive dem, forstod jeg, hvorfor jeg var kommet 
til skolen. Jeg havde selv som teenager haft mareridt. 
Gud ønskede, at jeg skulle udvikle et særligt forhold til 
Lily, så jeg kunne forsikre hende om, at hun også med 
Guds hjælp kunne slippe for sine mareridt. Jeg fortalte 
hende, at Gud med sin kraft havde hjulpet mig ud af 
mareridtene, og at han kunne gøre det samme for 
hende.

Nogle af eleverne vil hellere blive på skolen i ferierne 

end at tage hjem, 
fordi forholdene der-
hjemme er så dårlige. 
Jeg husker, at Rose, 
pigen fra 2. klasse, 
vendte tilbage efter 
en kort ferie med sin 
mor. Da jeg åbnede 
døren ind til pigebygningen for hende, kiggede hun sig 
omkring. Og udstødte et dybt suk.

”Det er godt at være hjemme igen,” sagde hun.

Lily forsøgte at undgå at tage hjem. Jeg ved stadigvæk 
ikke, hvilken form for traume hun havde oplevet, som 
havde påført hende så stor emotionel skade. Min op-
gave er at vise betingelsesløs kærlighed over for alle pi-
gerne og lade dem forstå, at jeg er her for at vise dem 
omsorg, men Gud er den, der kan forandre dem.

I en uge hvor vi studerede skabelsesberetningen, 
spurgte jeg Lily, om hun havde hørt beretningen før, 
inden du kom til skolen.

”Nej,” svarede hun.

”Hvad så med Bibelen? Havde I en bibel derhjemme 
eller hos din mormor?”

Hun rystede på hovedet. Hun havde set en bibel for 
første gang, da hun kom til Holbrook Indian School.

Jeg forklarede Lily, at mange mennesker i verden  
betragter skabelsesberetningen som et sagn. ”Hvad 
tænker du om det?” spurgte jeg.

Lily var ikke i tvivl. ”Min matematiklærer, begynder altid 
timerne med en kort andagt,” sagde hun. ”Lige i dag fik 
han os til at tænke, da han fortalte, at intet kan opstå 
af ingenting. Der er nødt til at være en skaber!”

Mine samtaler med Lily og de andre piger minder  
mig om Første Korintherbrev 3,6, hvor Paulus skriver: 
”Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst.”

 Pedro og Nannette Ortiz
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7. august 2021 

STRAND ELLER ØRKEN

Diana Fish, 56

Min mand Loren og jeg havde begge ønskejobs. Han 
havde en fremgangsrig rådgivningspraksis, og jeg  
arbejdede inden for udvikling i Adventist Health. Vi  
var glade for vores tilværelse ved Floridas strande.

Men alligevel syntes noget at mangle. Vi begyndte at 
bede Gud om at lede os, så vi kunne arbejde sammen 
fuld tid i tjeneste for ham. Men for at være helt ærlig 
var vi ikke åbne for at blive ledt andre steder hen,  
måske bortset fra Tennessee, hvor vores børn og  
børnebørn boede.

Som en pludselig indskydelse deltog jeg i en week- 
end arrangeret af Den Nordamerikanske Divisions  
Women’s Ministries. Det var en tid med inderlig bøn  
og overgivelse til Gud. I en af pauserne kom jeg forbi 
en udstilling fra Holbrook Indian School og lagde 
mærke til noget af det smukke lertøj, eleverne havde 
fremstillet. Jeg købte tre stykker, som var dekoreret 
ved brug af hestehår.

Mens jeg betalte, spurgte en kvinde ved standen om 
mit arbejde. Da jeg fortalte, at jeg arbejdede med ud-
vikling, pegede hun ivrigt på en af de andre kvinder 
ved standen. ”Hun er vores udviklingsleder, og hun er 
ved at gå på pension,” sagde hun.

Jeg fik at vide, at Holbrook lå i Arizona. ”Der er ingen 
chance for, at vi flytter dertil,” tænkte jeg. Min mand 
og jeg elsker vand. Arizonas ørken var absolut ikke på 
vores liste over steder, vi ønskede at bo.

Der gik et halvt år. Loren og jeg blev ved med at bede. 
En ven gjorde Loren opmærksom på en ledig stilling 
som professor i socialt arbejde ved Southern Adventist 
University i Tennessee, og vi begyndte at drømme om 
at flytte dertil.

Loren bestemte sig i sidste øjeblik til at deltage i Ge-
neralkonferensens møder i San Antonio, Texas, i 2015. 
Mens han var der, så han ved en af udstillingerne den 
samme slags lertøj malet med hestehår, som jeg havde 
købt tidligere. Snart stod han ved Holbrooks udstil-
lingsbod. En af kvinderne i boden bemærkede hans 
navneskilt, hvor der stod ”LCSW.” Står det for ’Licensed 
clinical’ et eller andet?” spurgte hun. Loren nikkede og 
svarede: ”Licensed Clinical Social Worker”.

”Vi har brug for sådan en,” udbrød kvinden ivrigt.

Loren smilede nervøst og forsøgte at komme væk. 

Kvinden fortsatte med 
at spørge. ”Hvad ar-
bejder din kone med?“ 
spurgte hun. Loren 
svarede, at jeg arbej-
dede med udvikling på 
Florida Hospital.

”Vi har også brug for sådan en,” sagde kvinden og 
vinkede til sin mand, som tilfældigvis var Holbrooks 
rektor.

Senere fortalte Loren mig, hvad der var sket. 

”Åh nej,” svarede jeg.

Nogle uger senere besluttede vi os for at besøge 
Holbrook i slutningen af vores ferie. Før vi ankom, fik 
Loren en opringning fra Southern Adventist University. 
Han havde ikke fået den stillingen, han havde søgt. Vi 
gik lidt i panik. Jeg følte, at Gud prøvede mig for at se, 
om jeg var villig til at tage derhen, hvor han ledte.

Loren og jeg tilbragte over ni timer i samtale med  
Holbrooks ledere om skolens mission for indfødte 
amerikanske børn og unge. Vi fandt ud af, at skolens  
ledere drømte om at have kristen rådgivning tilgæn-
gelig hele tiden for elever, som led af post-traumatisk 
stress og andre mentale problemer. 

Jeg havde svært ved at sove den nat.

Inden jeg åbnede øjnene næste morgen, begyndte  
tankerne at fare igennem mit hoved om, hvor fanta-
stisk det ville være at arbejde på Holbrook. Da jeg stod 
op, bemærkede en bog på boghylden, som virkede  
bekendt. Jeg åbnede min rygsæk og tog en identisk  
bog op. 

Loren havde fået den samme bog ved Generalkon-
ferensens møder, og bogens titel var: ”Følg; når som 
helst, hvor som helst, uanset prisen” af Don Maclaf-
ferty. I det øjeblik vidste jeg, at Gud kaldte mig til at 
arbejde på Holbrook Indian School. Jeg sagde til Gud, 
at han var nødt til at give min mand den samme over-
bevisning. Jeg bad og ventede.

Flere dage senere, da vi kom hjem til Florida, sagde 
Loren, at han følte sig overbevist om, at Gud ønskede, 
at vi skulle flytte til Holbrook. Samme aften sendte vi 
vores ansøgning og begyndte at pakke. To uger senere 
blev vi ansat. Vi er glade og taknemmelige for, at vi 
fulgte Gud til Holbrook.

 Diana Fish
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14. august 2021  

ET SÆRLIGT VENSKAB

Raijan, 15

Et 15 år gammelt missionærbarn på Marshalløerne  
udviklede via post et særligt venskab med en 77 år 
gammel pensioneret missionær bosat i Texas.

Venskabet begyndte, da den pensionerede missionær, 
bedstefar Bob, hørte om missionærfamilien gennem 
missionsberetningerne. Drengens far var skoleleder, 
og moren underviste på adventisternes missionsskole 
på den fjerntliggende ø Ebeye. Bedstefar Bob ønskede 
at gøre noget for familien. Han støttede allerede sab-
batsskolens mission gennem de ugentlige kollekter, og 
han gav en ekstra gave, da man samlede ind til skolen 
den 13. sabbat i 2018. Men han ville gerne gøre mere. 
Så han besluttede sig for hver måned at sende en gave, 
som indeholdt legesager, madvarer og undervisnings-
materiale til familien og de andre missionærer på øen.

Raijan var 13 år, da den første pakke ankom, og han og 
hans familie knælede og takkede Gud, før de åbnede 
pakkerne. Men inden han fik lov til at lege med de nye 
legesager eller smage på godterne, sagde far, at han 
skulle skrive et takkebrev til Bedstefar Bob. Og sådan 
begyndte deres særlige venskab. Bedstefar Bob sendte 
pakker, og Raijan svarede med håndskrevne breve.

I løbet af tre år modtog Raijan mange pakker og sendte 
mange breve. Han skrev om sin glæde over at modtage 
pakkerne. Han beskrev sine vanskeligheder i skolen. 
Han fortalte om sin frygt for at dø, da en klassekamme-
rat pludselig døde, og basketball-stjernen Kobe Bryant 
samme uge døde i et helikopterstyrt.

Kort tid efter at have sendt brevet, hvor han skrev om 
døden, fik han svar fra bedstefar Bob. Det var den 
første og eneste gang, bedstefar Bob sendte ham et 
personligt brev.

Tre uger senere blev bedstefar Bob indlagt på hospi-
talet. Kort efter blev han udskrevet for at dø hjemme. 
I løbet af de sidste to uger, bedstefar Bob levede, for-
beredte han otte nye pakker til Raijan og hans familie. 
Bobs søn sendte de sidste pakker, efter at bedstefar 
Bob var død.

Bedstefar Bobs død gjorde Raijan meget ked af det, 
men han blev ved med at skrive breve. Han sendte føl-
gende brev til bedstefar Bobs søn, efter at have modta-
get en pakke:

Kondolerer. Den dag vi 
hørte, at bedstefar Bob 
var død, blev jeg choke-
ret, selv om jeg vidste, 
at han kun havde nogle 
få dage igen at leve i. 
Jeg havde håbet, at det 
skulle gå anderledes. 
Tidligt i februar i år skrev jeg til han om, hvordan døden 
kan komme så let og uventet for os mennesker, og om min 
kammerats død og den berømte basketballstjerne Kobe 
Bryant. En uge senere svarede han med et brev, hvor han 
skrev, at selv om det er trist, når nogen dør, behøver vi ikke 
være bange for døden, for Gud har sejret over den. Han 
sagde, at vi skal leve vores liv, som om vi skal dø i morgen 
samtidig med, at vi skal leve, som om vi forventer at leve 
endnu i 100 år. Bedstefar Bob opmuntrede mig til at gå 
fremad i livet, for ellers kunne jeg komme til at gå glip af 
de nye muligheder, som morgendagen måske ville bringe. 
Han opmuntrede mig også til at bruge hver dag som en 
ny mulighed til at vidne for andre om Gud og måske vinde 
dem for Kristus. Jeg er meget taknemmelig for den op-
muntring og trøst, han gav mig, og derfor er jeg nu mindre 
ked af det, end jeg ville have været, hvis jeg ikke havde 
modtaget hans brev. Selv om jeg ikke har kendt Bedstefar 
Bob personligt, har han haft indflydelse på mig, og jeg er 
blevet opmuntret af ham til at være en mere venlig og kær-
lig person. Selv om jeg aldrig lærer ham at kende i denne 
verden, tror jeg fuldt og fast, at jeg en dag kommer til at 
møde ham i himlen. Jeg ved ikke, hvilken stor sorg, du op-
lever, men jeg ved, at Gud forstår alle de omstændigheder, 
vi udsættes for, og vi kan finde trøst hos ham.

• Bedstefar Bob er Robert McChesney, en pensione-
ret missionær, som underviste på adventistskoler i 
Zambia, Zimbabwe, Indonesien og USA i 40 år. Han 
er far til Andrew McChesney, som er redaktør af  
Adventistkirkens Missionsberetninger.

• Raijan, som nu er 15 år, går i skole på Delap Syvende 
Dags Adventistskole. Skolen drives af Guam- 
Micronesien missionen i Majuro, hovedstaden i 
Marshall-øerne. Den blev åbnet i 1978 og drives  
næsten udelukkende af studentermissionærer.  
Der undervises fra 1. til og med 12. klassetrin.

 Raijan
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21. august 2021 

FODBOLD, SUPPE OG GUD

Sakhile Sibanda Kamera

Dette interview egner sig bedst til at blive oplæst  
af to personer.

Fortæller: Nunavut er det nyeste, største og nordligste 
territorium i Canada. Nunavut, som blev oprettet i 1999, 
er et kæmpestort, tyndt befolket område med tundra, 
forrevne bjerge og afsidesliggende landsbyer, som kun 
er tilgængelige med båd eller fly. Der bor en lille gruppe 
syvendedags adventister. I dag skal vi møde en af dem. 
[Vend dig mod den anden oplæser.]  

Vil du være venlig at introducere dig selv?

Sakhile: Mit navn er Sakhile. Jeg er gift og har to børn, 
en dreng og en pige. Jeg arbejder som sygeplejerske 
i Iqaluit, som er hovedstaden i Nunavut. Her bor ca. 
8.000 mennesker. Vi flyttede hertil for et år siden fra 
Pond Inlet, som er en lille landsby med 1.800 indbyggere 
helt oppe i den nordligste del af Nunavut.

Fortæller: Nunavut-territoriet har store problemer med 
mange hjemløse og meget familievold. Hvad kan adven-
tister gøre her?

Sakhile: Da vi flyttede til Pond Inlet, var der også en 
adventistfamilie fra Jamaica i landsbyen. Da de flyttede 
derfra, var vi de eneste adventister. Vi boede midt i 
landsbyen. Min mand arbejdede for de lokale myndig-
heder, og jeg var den landsbyens eneste sygeplejerske. 
Hvis vi ikke havde udført vores arbejde, ville der ikke 
være sket noget i landsbyen. 

Man kan måske sige, at vi havde indflydelsesrige stillin-
ger. Men det gjorde det også vanskeligt at vidne. Nogle 
mennesker var villige til at godtage alt, hvad vi sagde. 
Vi ønskede ikke at misbruge deres tillid og vi ønskede 
heller ikke at blive opfattet som nogle, der gjorde brug 
af vores stillinger til at påtvinge andre vores tro. Så vi 
var meget forsigtige. Men der var visse ting, vi gjorde. Vi 
startede bl.a. en fodboldklub for 9-12-årige piger. 

Pond Inlet have ikke tidligere haft en fodboldklub for 
piger, og vores klub havde en god indflydelse på lokal-
samfundet. De voksne begyndte at lægge mærke til, at 
de unge piger ikke længere gik formålsløst omkring i 
gaderne. Pigerne havde fået noget at lave, når de kunne 
komme i fodboldklubben for at træne, hygge sig og 
være sammen med veninderne. 

Vi lærte også pigerne at samle penge ind til klubben. Vi 
bagte bl.a. kager, som vi solgte. Og det var ikke kun mig, 
der bagte. Vi lærte pigerne at tage ansvar, så de kunne 
fortsætte klubben uden os.

En anden måde, vi 
fik indflydelse på 
lokalsamfundet, var 
gennem vores børns 
venner. Vennerne 
spurgte ofte om lege-
aftaler fredag aften og 
lørdage. Vi havde vores 
sabbatsandagter på de tidspunkter, så vi inviterede bør-
nenes legekammerater til at være med.

Fortæller: Hvordan er Iqaluit sammenlignet med Pond 
Inlet?

Sakhile: Der bor flere adventistfamilier i Iqaluit, og 
vores fællesskab har virkelig hjulpet os til at vokse ånde-
ligt. Jeg kan ringe til andre medlemmer og bede dem om 
at bede for os. Jeg føler, at vi har et sikkerhedsnet.

I Iqaluit underviser jeg teenagerne i sabbatsskolen, og 
jeg planlægger forskellige aktiviteter, hvor børnene får 
mulighed for at hjælpe de ældre i samfundet og gøre 
andre ”gode gerninger”.

Fortæller: Hvilken drøm har du for Adventistkirken her?

Sakhile: Vi har brug for vores egen kirkebygning. Mulig- 
hederne for at vidne begrænses af, at vi ikke har vores 
egen kirke. Da jeg for en del år siden første gang be-
søgte Iqaluit, havde vi indviet et sted, hvor vi holdt sab-
batsgudstjenester og serverede suppe for de hjemløse i 
løbet af ugen. Vi havde ikke suppekøkken om sabbatten, 
men de hjemløse kom til menighedens fællesspisning. 
Det lille sted, som vi lejer nu, er ikke stort nok til, at vi 
kan spise sammen der. Min sabbatsskoleklasse mødes 
hjemme i vores stue. De mindste samles i en anden fa-
milies stue, og en tredje klasse i en anden families hjem. 
De voksne mødes i vores lejede kirkebygning. Det ville 
være fantastisk, hvis vi kunne tilbede og have andre  
aktiviteter samtidig samme sted.

Fortæller: Tak, fordi du ville give os et lille glimt af, hvor-
dan det er i det afsidesliggende canadiske territorium 
Nunavit.

En del af kollekten den 13. sabbat dette kvartal vil gå  
til at åbne en ny kirke og hjælpecenter i et af Nunavits  
lokalområder. Tak, fordi du planlægger at give en god 
gave den 13. sabbat.

Sakhile Sibanda Kamera
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28. august 2021 

EN ENGEL PÅ TANKSTATIONEN

Lamphai Sihavong, 64 

Lamphai stirrede forvirret på labyrinten af motorveje 
i og omkring den amerikanske storby Chicago. Hun 
havde ingen anelse om, hvordan hun skulle finde sin 
mand. Hun kiggede på de fire børn, som sad sammen 
med hende i bilen, og spekulerede på, hvad hun skulle 
gøre.

Ægteparret var kommet til USA som flygtninge fra Laos 
i Sydøstasien. De havde kørt tværs over kontinentet 
med deres seks børn for at finde arbejde. De havde 
forladt Sacramento i Californien og først kørt 2.250 
km til Grand Island i Nebraska, hvor de havde hørt om 
en fabrik, der ansatte folk med begrænsede engelsk-
kundskaber. Men da de ankom, fandt de ud af, at alle 
stillinger var besat, og fabrikken ansatte ikke flere. Nu 
befandt de sig midt i USA med seks børn, uden hjem og 
arbejde og med begrænsede engelskkundskaber.

Det gjorde det ikke bedre, at Lamphai ikke turde køre 
på de amerikanske motorveje. Hun havde lige taget 
kørekort i Californien, og to venner derfra havde fulgt 
familien til Nebraska. Den ene kørte familiens bil, den 
anden en lille lastbil med deres flyttelæs. Men ven-
nerne havde ikke mulighed for at blive.

Lamphai og hendes mand ringede til alle, de kendte, 
for at få gode råd. Til sidst hørte de om et muligt job i 
Holland i Michigan, som lå 1200 km længere mod øst. 
Lamphai besluttede sig for at give sig i kast med de 
amerikanske motorveje og stole på Gud. Familien be-
gav sig ud på den 12 timer lange køretur til Michigan. 
Lamphais mand kørte forrest i flyttevognen sammen 
med to af børnene og alle deres ejendele. Hun fulgte 
selv efter med de andre fire børn i bilen.

Det hele gik godt, indtil de nåede Chicago. Lamphai for-
søgte at følge efter sin mand, men hun sad fast i den 
tætte trafik og mistede sin mand af syne. Overvældet 
og forvirret i labyrinten af veje kunne hun ikke finde 
ud af, hvor hun skulle køre hen, så hun holdt ind på en 
tankstation. Hverken hun eller hendes mand havde 
mobiltelefon. Hun kunne ikke komme i kontakt med 
ham, og hun anede ikke, hvordan hun skulle finde frem 
til deres bestemmelsessted. Gud var hendes eneste 
håb. Hun var glad for, at missionærer havde besøgt 
deres flygtningelejr i Thailand og fortalt dem om Gud. 
Sammen bad hun og de fire børn inderligt til Gud om 
hjælp.

Da de åbnede øjnene, så de en venligt udseende mand 
komme hen imod dem.

”Lad mig gætte,” 
sagde han. ”Du le-
der efter din mand, 
Veuy?”

”Ja,” svarede hun 
overrasket.

I sit stille sind undrede hun sig over, at denne fuldkom-
ment fremmede person kendte hendes mands navn.

”Hop ind i bilen og følg efter mig,” sagde manden og 
vendte sig for at stige ind i sin bil. ”Jeg vil hjælpe dig 
med at finde ham.”

Lydigt kørte Lamphai efter ham tilbage på vejen og 
gennem Chicagos mylder af motorveje, indtil hun  
pludselig så deres flyttebil lige foran dem.

Taknemmelighed skyllede over hende og børnene. De 
vendte sig for at vinke tak til den venlige fremmede, 
men han var væk. Hans bil var forsvundet, før de 
kunne nå at vinke til ham.

Familien ankom sikkert til Holland i Michigan, og Veuy 
og Lamphai fandt arbejde hos en lokal bådforhandler, 
som er syvendedags adventist. De begyndte også at 
komme i adventistkirken i Holland. Snart inviterede de 
nye laotiske venner med i kirken, og menigheden sør-
gede for et lokale, hvor de kunne holde gudstjeneste 
på deres eget sprog. Gruppen voksede, og i dag har 
den sin egen kirke, hvor Lamphai glæder sig over at in-
troducere mennesker til den Gud, som sendte en engel 
til en tankstation for at hjælpe hende med at finde vej.

Adskillige laotiske adventistmenigheder er blevet op-
rettet i Den Nordamerikanske Division som et resultat 
af en 13. sabbatskollekt i 2011. Dette kvartals kollekt vil 
være med at skaffe præster og materialer til grupper 
som Lamphais.

Tak for jeres gave.

 Lamphai Sihavong
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4. september 2021 

ET DILEMMA

En irakisk familie

En eller anden havde fortalt far om Jesus i Irak. Far kom 
til at elske Jesus og sluttede sig til Syvende Dags Adven-
tistkirken. Men mor besluttede sig for at forblive i sin 
traditionelle religion.

Efter nogen tid blev tilværelsen vanskelig for familien i 
Irak. Far frygtede for mors og deres to små døtres sik-
kerhed, så familien flygtede til USA.

Efter at have boet et år i Michigan flyttede familien til 
Californien. Far kunne ikke holde de kolde vintre i  
Michigan ud. Den hårde kulde forværrede smerterne  
i de krigsskader, han havde pådraget sig i Irak.

I Californien sendte mor og far deres døtre i en offent-
lig skole. Men far bad om, at det ville blive muligt for 
hans piger at gå i en adventistskole. Han havde ikke 
råd til at betale skolepenge i en privatskole, men han 
blev ved med at bede. ”Kære Gud, hjælp mine døtre til 
at få en adventistuddannelse. Hjælp mig til at finde en 
syvendedags adventist.”

En dag besøgte far et hjælpecenter, hvor man uddelte 
mad til trængende familier. Mens han ventede på at 
modtage maden, begyndte han at tale med en af de 
frivillige. Han opdagede, at den frivillige var en syven-
dedags adventistpræst. Han fortalte også, at hjælpe-
centret blev ledet at en syvendedags adventistkirke, 
som også drev en menighedsskole.

Derhjemme fortalte far de gode nyheder til mor. De 
havde sparet penge sammen for at kunne tage efter-
uddannelse og få bedre jobmuligheder. Men nu beslut-
tede de i stedet at bruge deres opsparing på at betale 
skolepenge for døtrene.

Kort tid senere mødte far og mor op på skolen med 
deres døtre på 9 og 11 år. De sad i skolelederens kon-
tor med forventningsfulde blikke. Skolens leder og 
præsten, som sad over for dem, så på hinanden og 
dernæst på far, mor og pigerne. Iveren i deres ansigter 
rev dem i hjertet. Det beløb, far og mor havde sparet 
op, var ikke nok til at betale for skolepengene.

”Vi vil virkelig gerne, at 
pigerne skal gå i skole 
her hos os, men der er 
desværre ikke nok til 
at betale deres skole-
penge.”

Skolelederen gjorde 
en pause og så igen på præsten. Hun så medfølelsen i 
hans øjne og følte sig opmuntret til at fortsætte.

”Men vi vil indskrive pigerne i skolen,” sagde hun. ”Lad 
os gå fremad i tro og stole på, at Gud på en eller anden 
måde vil hjælpe med at skaffe resten af skolepengene.”

De fire voksne og to piger knælede og bøjede deres 
hoveder.

”Kære Gud, vi har brug for din hjælp,” bad præsten.  
”Vi beder om, at du vil tilvejebringe de penge, der er 
nødvendige, for at disse piger kan få en adventist- 
uddannelse.”

Kort efter at familien var gået, modtog skolelederen  
et telefonopkald fra den person, som koordinerer ar-
bejdet for flygtninge og immigranter i Adventistkirkens 
Nordamerikanske Division. Hun ringede for at fortælle, 
at hun havde penge til at betale for flygtningebørn, 
som måtte ønske at gå på menighedsskolen. Hun for-
talte, at pengene kom fra syvendedagsadventister i 
hele verden, som havde givet et 13. sabbatsoffer i 2011.

Skolelederen kunne næsten ikke tro sine egne ører. 
Hun skyndte sig at ringe til far for at fortælle, at der 
nu var fundet penge til at betale for hans døtres skole-
gang.

”Jeg vidste, at Gud ville høre vores bønner!” udbrød far.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil igen hjælpe 
flygtninge i Den Nordamerikanske Division. Må Gud 
bruge din gave til at besvare flere bønner som dem, far 
bad.

Familiens to piger
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IKKE PÅ MIN MÅDE

Jimmy Shwe, 51

Forestil dig, at du er 7 år og flygter gennem junglen for 
at redde dit liv. Hvordan ville det påvirke dig?

Sådan var Jimmy Shews tilværelse i Myanmar.

Som dreng udviklede Jimmy en meget stærk modvilje 
mod myndighederne på grund af sine oplevelser. På et 
tidspunkt var han faret vild i junglen og troede, at han 
skulle dø.

Derfor tog han en beslutning. Hvis han overlevede, 
ville han for at få hævn tilslutte sig en bevæbnet mod-
standsbevægelse.

Efter to års adskillelse fandt Jimmy sin far i en flygt- 
ningelejr i Thailand. Hans far var ikke enig i Jimmys 
plan. Han sagde, at det ikke ville gavne nogen at bruge 
våben. I stedet opfordrede han stærkt Jimmy til at blive 
pastor og fortælle sit folk om Guds kærlighed og håbet 
om evigt liv.

Det var ikke let for Jimmy at opgive sin vrede og dybe 
modvilje. Men han så sin fars fred og glæde, når de  
deltog i gudstjenester i Adventistkirken i flygtninge-
lejren. Han læste i Bibelen om den store strid mellem 
Kristus og Satan. Han indså, at hans far havde ret, og 
besluttede at tilgive dem, der havde gjort uret imod 
ham.

Jimmy blev syvendedags adventistpræst og fik senere 
en ny tilværelse i USA.

Han opdagede hurtigt, at mange af de adventistfami-
lier, han havde kendt i flygtningelejren i Thailand, nu 
var spredt ud over Nordamerika. De forsøgte at finde 
syvendedags adventistkirker, men var ikke gode nok til 
engelsk til at forstå, hvad der blev prædiket, eller til at 
deltage i gudstjenesterne. Mange af dem var skuffede.

Jimmy længtes efter at besøge dem og opmuntre dem 
i deres tro. Han ønskede at hjælpe dem til at organi-
sere små grupper, hvor de kunne tilbede himlens Gud 

på deres eget sprog. 
Udholdende i bøn 
lykkedes det for Jimmy 
at plante tre menig-
heder.

Men det var vanskeligt 
for ham at finde tid og 
få råd til at besøge og hjælpe de over 2.000 flygtninge, 
som var spredt ud over hele kontinentet, og som taler 
sproget karen. Han skulle samtidig passe sit arbejde 
for at forsørge sin familie.

”Men Gud kendte mit hjerte og mine behov,” fortæller 
Jimmy Shwem, som nu arbejder som pastor i Carolina- 
konferensen og som menighedsplantningskonsulent 
for karen-flygtninge i Nordamerika.

”Gud har hele tiden ledt mig, og han havde allerede en 
plan,” tilføjer Jimmy.

13. sabbatsofferet i 2011 tilvejebragte midler til at 
nå flygtninge i Nordamerika. Disse midler gjorde det 
muligt for Jimmy at besøge flygtningefamilier, som var 
spredt i USA og Canada, og hjælpe dem med at organi-
sere menigheder, hvor de kan tale deres eget sprog og 
hjælpe deres lokalområder. Gennem Jimmys arbejde er 
der i løbet af de sidste ti år blevet oprettet 55 menighe-
der for karen-flygtninge på hele det nordamerikanske 
kontinent.

Alt dette blev muligt, fordi menighedsmedlemmer gav 
deres gaver, og fordi Jimmy og andre som ham lod Gud 
erstatte deres modvilje med tilgivelse og kærlighed.

• Der er næsten 10.000 adventistflygtninge blandt 
forskellige sproggrupper i Den Nordamerikanske 
Division. Pastor Jimmy Schwe når specielt ud til 
flygtninge, som taler karen-sproget. Der er ca. 2.000 
aktive medlemmer inden for denne gruppe.

Jimmy Shwe
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TO MÆND MOD EN GUD

Niang Muang, 21

Ti år gamle Niang stod op for at gå i skole, mens det 
endnu var mørkt udenfor. Hun var bekymret. Hver dag 
var hun bange for at gå i skole. Hendes familie var kom-
met til USA som flygtninge fra Myanmar kun et år tidli-
gere, og det var vanskeligt at gå i skole i staten Georgia.

Niang var ikke særlig god til engelsk, og hun havde ikke 
ret mange venner. Hun var nødt til at gå alene hen til 
skolen, selv om det var mørkt. Hendes far kunne ikke 
følge hende, for han arbejdede om natten, og hendes 
mor var nødt til at blive hjemme for at passe lillesøste-
ren.

Niang bad, inden hun gik hjemmefra. ”Kære Gud, hjælp 
mig til at overleve endnu en dag i skolen. Hjælp mig til 
ikke at få problemer med læreren igen. Og pas på mig, 
når jeg går hen til skolen. Amen.”

Niang tog sin tunge rygsæk på og gik ud på den mørke 
gade. Hvis hun tog en smutvej, kunne hun nå hen til  
skolen på 10 minutter. Hun skulle forbi et par bolig-
blokke og gennem en lille skov for at komme hen til  
skolen. Måske ville hun møde nogle andre børn, som 
kun kunne følges med.

Men der var ingen andre børn at se. Alt var stille. Træ-
erne lignede mørke skygger.

Pludselig stod der to store mænd foran hende. En af 
dem holdt noget, der lignede en tøjsæk. Den var slap og 
tom. Han holdt den frem.

”Vil du holde den for os?” spurgte han.

Niang syntes, at det var et mærkeligt spørgsmål. Hun 
standsede og gik et par skridt tilbage. Mændene gik et 
par skridt frem.

Niang så sig nervøst omkring og håbede, at nogle af de 
andre børn også havde taget smutvejen gennem skoven 
hen til skolen. Men hun så ingen. Hun kiggede tilbage på 
mændene. Der var to, og hun var alene. De var høje og 
store, og hun var lille og spinkel. 

”Nej!” råbte Niang og rystede på hovedet.

Hun vendte sig om 
og løb så hurtigt, hun 
kunne.

Mændene var overra-
skede. ”Du skal ikke 
stikke af,” råbte den 
ene efter hende.

Men Niang havde ikke tænkt sig at standse. Hun var 
bange. Hun havde hørt om børn, der blev bortført. Hun 
vidste, at mændene med lethed kunne fange hende.

”Kære Gud, hjælp mig,” bad hun. ”Beskyt mig, Gud!”

Hun spekulerede på, om de når som helst ville gribe 
hende. Hun ønskede, at alt skulle være i orden mellem 
hende og Gud.

”Hvis jeg har gjort noget forkert, må du tilgive mig,”  
bad hun.

Hun lyttede efter lyde, der indikerede, at mændene 
fulgte efter hende. Men da hun ikke hørte noget, stand-
sede hun et øjeblik. Hendes hjerte hamrede i brystet på 
hende. Så hørte hun de andre børns snak og latter, som 
også var på vej i skole. Lettelse skyllede over Niang. Nu 
kunne hun sammen med de andre børn gå i sikkerhed 
hen til skolen.

Hun fulgtes med de andre børn, og da de kom til det 
sted, hvor de to mænd havde stået, var der ingen at se. 

Niang trak et lettelsens suk. ”Kære Gud, tak for at du  
beskyttede mig,” bad hun. Hun følte sig sikker på, at de 
to store mænd var blevet overvundet af en meget større 
Gud.

I dag er Niang blevet voksen og læser til tandlæge på 
Southern Adventist University. Hun har planer om at  
blive missionær.

 Niang Muang
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SMULER AF SANDHED

Niang Muang, 21

Det var tæt på frokosttid, og holdlederen ringede for 
at sige, at han var på vej for at hente Niang i Maryville, 
Tennessee.

Niang var sulten. Hun var klar til at spise sin madpakke 
sammen med de andre elev-litteraturevangelister og 
dele formiddagens erfaringer.

Hun fik øje på en dame, som var ved at lægge sine ind-
køb i bagagerummet på sin bil uden for en forretning 
et stykke nede ad vejen. Der var lige akkurat tid nok til 
at tale med endnu en person før frokost.

Niang gik hen til damen med et stort smil.

”Hej,” sagde hun. ”Jeg hedder Niang. Jeg studerer og 
arbejder for at betale for mine studier. Her i sommer 
forsøger vi at promovere familieværdier og hjælpe  
lokalområdet.”

Niang tog en sundhedsbog op af sin taske. Den hand-
lede om, hvordan man kan benytte planter i deres 
naturlige form.

Kvinden tog imod bogen og kiggede på omslaget. Hun 
forblev tavs, så Niang tog en kogebog frem og viste 
hende. ”Kan du lide at lave mad?” spurgte hun.

Dernæst tog hun en andagtsbog frem, en udgave af 
Ellen Whites Vejen til Kristus.

Kvinden så på de tre bøger. Hun virkede meget interes-
seret. ”Du har fanget mig på en dårlig dag,” sagde hun. 
”Jeg har ikke mit checkhæfte med, og jeg har ingen 
kontanter.”

”Vi tager også imod kortbetaling, hvis det er bedre,” 
sagde Niang.

”Åh nej, jeg vil ikke bruge mit kreditkort; det vil min 
mand ikke bryde sig om,” svarede damen. Men hun 
blev ved med at holde fast i bøgerne, som om hun ikke 
ønskede at give dem tilbage.

Niang tog endnu nogle bøger frem, bl.a. Ellen Whites 
Jesu liv og Den store strid. Da hun fandt ud af, at damen 
havde børn, viste hun hende en række børnebøger.

”Det ser ud til at være gode bøger allesammen,” sagde 
damen. Det lod til, at hun havde svært ved at vælge.

”Ved du hvad,” sagde hun. ”Jeg tager dem alle sam-
men.” Hun introducerede sig som Cindy og brugte sit 
kreditkort til at betale for bøgerne.

Efter at have afsluttet handelen, spurgte Niang, om 
hun måtte bede sammen med hende.

”Det må du meget gerne,” svarede Cindy.

”Kære himmelske far,” bad Niang. ”Tak fordi du har 
givet os endnu en dag og denne mulighed for at møde 
Cindy. Din timing er perfekt. Tilgiv os vores synd og 
mangler. Tak for Cindy og hendes familie, og at de har 
det godt og er i tryghed. Omslut dem fortsat med din 
kærlighed og nærhed. Hvis Cindy har usagte ønsker 
i sit hjerte, beder jeg om, at du må høre dem. Hjælp 
hende til at finde håb og tillid til dig i Jesus Kristus. 
Amen.”

Cindys ansigt lyste af glæde efter bønnen. Ordene 
strømmede ud af hedes mund. Hun fortalte, at hendes 
familie gik igennem en meget vanskelig periode efter 
sygdom og dødsfald. Hun søgte efter en dybere me-
ning med tilværelsen og ønskede at vide mere om Gud.

Kort efter sad Niang og spiste frokost sammen med de 
andre elev-litteraturevangelister. Hun bad om, at Cindy 
ville mætte sin åndelige sult gennem sandheden i de 
bøger, hun havde købt.

En del af 13. sabbatsofferet i dag går til at hjælpe flygt-
ningebørn, så de kan få en adventistuddannelse. Noget 
af kollekten skal bruges til at bygge personaleboliger 
på Palau Adventistskole på Palau i Stillehavet og til at 
afslutte anden fase af opførelsen af en gymnastiksal 
og hal på Holbrook Indian School i Arizona, USA. Og en 
del går til at åbne en kirke og center i den afsideslig-
gende nordlige by Igloolik i Canada.

Tak for din gave til forkyndelsen af evangeliet i Den 
Nordamerikanske Division.
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Når vi indsamler penge (kollekt) i forbindelse med bibelstudiet, er det for at kunne støtte udbredelsen af evan-
geliet. Pengene fordeles til Adventistkirkens arbejde i hele verden, men anvendes fortrinsvis i den tredje verden, 
hvor de lokale kirker sjældent har mulighed for selv at finansiere det evangeliske arbejde. 

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

FOKUS PÅ MISSIONEN


