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I dette kvartal fokuserer missionsberetningerne på Den 
Sydasiatiske Division, som består af 4 lande: Bhutan, 
Indien, Maldiverne og Nepal. Hovedkvarteret ligger i 
Hosur i Indien.

Der bor 1,4 milliarder mennesker i dette område, hvoraf 
1,6 millioner er medlemmer af Syvende Dags Adventist-
kirken. Det svarer til en adventist for ca. hver 872 indbyg-
gere.

At nå 1,4 milliarder mennesker er en enorm udfordring, 
som kun kan ske med Guds hjælp. Som en del af opgaven 
har Divisionen udvalgt 11 projekter i Indien, som vil få del i 
13. sabbatsofferet i dette kvartal.

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

MISSIONSPROJEKTER FOR 4. KVARTAL 2020

• Ny drengebygning ved Garmar Academy, Rajanagaram, 
Andhra Pradesh

• Fem klasseværelser ved Flaiz Adventist College, 
Rustumbada, Andhra Pradesh

• En kirkebygning i Amritsar, Punjab
• En kirkebygning i Ranchi, Jharkhand
• Elevbygning ved SDA-skolen i Varanasi, Uttar Pradesh
• Anden fase af udvidelse af Roorkee Adventist College 

i Roorkee, Uttarakhand
• Nye bygninger til Central Kannada og Savanagar 

tamilske kirker i Karnataka
• To klasseværelser ved SDA English High School i Azam 

Nagar, Karnataka
• Drengebygning ved E. D. Thomas Memorial Higher 

Secondary School i Thanjavur, Tamil Nadu
• Laboratorer og bibliotek ved Thirumala SDA Sevondary 

School, Thiruvananthapuram, Kerela
• Skolebygning ved Spicer Adventist University i Aundh 

Pune, Maharashtra

U.A.E.
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Konferenser Kirker Medlemmer Befolkning
East-Central India Union Section 2.595 987.901 111.490.349
Northeast India Union Section 218 53.429 44.24.444
Northern India Union Section 468 182.399 849.685.362
South-Central India Union Section 255 78.032 68.155.847
Southeast India Union Section 459 133.158 78.166.665
Southwest India Union Section 238 37.533 35.106.432
Western India Union Section 257 124.853 184.034.499
Andaman and Nicobar Island Region 1 303 411.404
East Himalayan Field 12 762 817.000
Himalayan Section 26 9.349 29.718.000
Maldiverne 0 0 428.000
Totalt i Den Sydasiatiske Division 4.529 1.607.719 1.402.308.000

DEN SYDASIATISKE DIVISION
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EN SØGEN EFTER DEN SANDE GUD

Jayasheela Venkatesh, 34

For ni år siden boede Jayasheela på landet i det sydlige 
centrale Indien i ekstrem fattigdom. Hendes mand havde 
problemer med at finde arbejde som murer. Jayasheela var 
hjemmegående og tog sig af deres to børn, en dreng på 
fire og en datter på to år. Hver dag bøjede hun sig foran 
tre billeder af stenguder på det lille familiealter. Hun mes-
sede: ”Giv os mad til i dag. Vi har ingen penge. Giv os i det 
mindste mad til en dag.“ Hver fredag fastede hun og hen-
des mand og bad til guderne fra solopgang til solnedgang.

På trods af deres trofasthed mod guderne, blev deres bøn-
ner ikke hørt. De havde meget lidt mad. Nogle gange gav 
en venlig nabo dem nogle grønsager. Andre gange måtte 
familien sulte. Jayasheela undrede sig over gudernes tavs-
hed, og begyndte at søge efter andre guder.

En dag bemærkede hun en kristen kirke. I deres søgen ef-
ter den sande Gud gik den lille familie til gudstjeneste der 
om søndagen. 

Da Jayasheela fødte en lille pige med vejrtrækningsproble-
mer, fik hun det meget svært psykisk. Lægerne kunne ikke 
hjælpe. Jayasheela bad kirkens præst om at bede. Han bad 
til Jesus, og babyen kom sig. Jayasheela spekulerede på, 
om hun havde fundet den sande Gud. 

Hver gang herefter henvendte hun sig til præsten, når et af 
hendes tre børn blev syge. Hver gang blev børnene raske, 
når præsten bad, og hun behøvede ikke at tage til læge.

Men så døde præsten. Jayasheela blev urolig. Hun var 
afhængig af præstens bønner. En dag blev alle de tre børn 
syge på samme tid. Der var ikke kommet nogen ny præst 
i kirken, fordi to mænd skændtes om, hvem af dem der 
skulle være leder. 

Jayasheela vidste ikke, hvordan hun selv skulle bede til 
Jesus. Hun var bange og græd, mens hun åbnede en bibel, 
og forsøgte at læse. Hun havde kun gået i skole i fire år, 
men på en eller anden måde fandt hun mening med de 
ord, hun læste. Hun ledte desperat efter oplysninger om 
Jesus. Mens hun læste, blev hun overrasket over at finde 
ud af, at Jesus tilbad om sabbatten. Hun tog hen til sin 
kirke, som nu endelig havde valgt en ny præst. ”Lørdag 
kaldes en hellig dag i Bibelen,“ sagde hun til præsten. 
”Hvorfor tilbeder vi om søndagen?“

Præsten brød sig ikke om spørgsmålet, især ikke, fordi det 
blev stillet af en kvinde uden uddannelse. ”Du er besat af 
djævlen,“ vrissede han. ”Jesus afskaffede loven. Du behø-
ver ikke at bekymre dig.“

Jayasheela godtog svaret. Men en dag hørte hun en 12 
årig pige fremsige De Ti Bud ved et bedemøde i kirken. 
Hun hørte hende fremsige det fjerde bud: ”Husk sabbats-

dagen og hold den hel-
lig“ (2 Mos 20,8). Efter 
mødet roste præsten pi-
gen for at have lært alle 
buddene udenad. Jayas-
heela undrede sig over, 
hvorfor det var vigtigt 
at lære De Ti Bud, hvis 
Jesus havde afskaffet dem.

Kort tid efter var Jayasheela på besøg i præstens hjem, 
hvor hun så De Ti Bud indrammet på hans væg. Nu var 
hun virkelig forvirret. Hvorfor hængte han De Ti Bud på sin 
væg, hvis de ikke længere var gyldige? For første gang i sit 
liv bad hun til Jesus. ”Jesus, vis mig sandheden,“ bad hun.

Samme nat drømte Jayasheela, at hun var med i et væd-
deløb, men nogen standsede hende. Hun vågnede, og var 
irriteret over, at hun ikke havde fuldført løbet. Hun kunne 
ikke sove, så hun bad: ”Jesus, jeg var med i væddeløbet, 
men nu ved jeg ikke, hvilken vej jeg skal. Vis mig vejen.“

Et par dage senere blev hun kontaktet af en slægtning, 
som hun ikke havde set i syv år. Han fortalte, at han havde 
tilsluttet sig en kirke, som holdt alle De Ti Bud, også sab-
batten. I dag er Jayasheela og hendes mand trofaste ad-
ventister, og har startet en husmenighed i deres nye hjem 
på landet. Familien lever ikke længere i fattigdom. For nylig 
gav 15 af landsbyboerne deres hjerte til Jesus på en sabbat 
i den lille husmenighed.

Jayasheela er overbevist om, at Gud har besvaret hendes 
bøn om at vise hende vejen.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at opføre 
to kirker i Bengaluru, den nærmeste storby til Jayasheelas 
hjem. Tak, fordi du støtter kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• Indien har ingen statsreligion, selv om det er fødested 
for fire store verdensreligioner: hinduismen, buddhis-
men, jainismen og sikhismen. Ifølge den seneste folke-
tælling fra 2011 er 79,8 % af Indiens befolkning hin-
duer, 14,2 % muslimer, 2,3 % kristne og 1,7 % sikher.

• Traditionen siger, at apostlen Thomas forkyndte evan-
geliet til Indiens befolkning. I slutningen af det femte 
århundrede kom den nestorianske kristne kirke til det 
sydlige Indien, og arkæologiske fund bekræfter, at der 
var kristne i Indien, i det mindste fra det fjerde århund-
rede.

• Bengaluru (også kendt som Bangalore) var den første by 
i Indien, som i 1905 fik elektricitet. Elektriciteten blev 
produceret på en hydroelektrisk kraftstation, som lå ved 
bredden af Kaverifloden.

Jayasheela Venkatesh
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”DU KOMMER IKKE TIL AT OVERLEVE“

Kubera, 31

Mine forældre voksede op i en landsby dybt inde i Indiens 
indre. Begge kom fra en ikke-kristen baggrund. Efter de 
blev gift, flyttede de til den store by Bengaluru, hvor min 
far arbejdede som politibetjent.

Min mors første graviditet var vanskelig. Efter at have født 
ved kejsersnit, sagde lægen, at hun kom til at dø.

Alle var kede af det; men de elskede babyen. Han var en 
sund og smuk lille dreng.

”Din baby er meget sød,“ sagde en af de andre patienter. 
”Vil du give ham til mig?“

”Jeg vil adoptere ham,“ sagde lægen. ”Du kommer ikke til 
at overleve.“

Men Sarala, en kristen sygeplejerske, sagde til min mor, at 
hun ikke måtte opgive håbet.

”Der er en Gud, som hedder Jesus,“ sagde hun. ”Hvis du 
tror på Jesus Kristus, vil alt gå godt.“

”Jeg kender ikke den Gud,“ sagde mor svagt. ”Kan du 
bede for mig? Kan du hjælpe os?“

Mor faldt i en dyb søvn. Mens hun sov, lagde Sarala en 
hånd på hendes hoved, og bad til Jesus.

Til alles overraskelse blev mor rask og vendte hjem med sit 
lille barn tre dage senere. Mor hørte fra flere af de andre 
patienter om sygeplejerskens bøn, og hun indså, at Jesus 
havde reddet hendes liv.

Hun besluttede sig for at tilbede Jesus; men hun vidste 
ikke, hvilken kristen kirke, hun skulle tilslutte sig. Far bragte 
hende direkte til en syvendedags adventistkirke. Selv om 
han ikke var troende, kendte han til mange af de forskel-
lige kirker i byen, og hvordan de tilbad. En af hans venner 
havde fortalt ham, at Adventistkirken var den eneste, som 
helt og fuldt adlød Bibelens Jesus.

”Dette er den rette kirke,“ sagde far bestemt. ”Du er nødt 
til at komme her for at tilbede Jesus.“

I løbet af de næste 14 år fødte mor yderligere syv børn.
I dag er hendes ældste søn en af konferensformændene i 

Indien. Hendes anden 
søn er præst i Irland. 
Hendes tredje søn er 
præst i Bengaluru. Tre 
døtre arbejder som 
menighedsskolelærere. 
Hendes to sidste sønner 
er aktive lægmedlem-
mer. Jeg er den yngste.

Mor var ved at dø efter at have født sit første barn. Men 
gennem bøn og tro på Jesus overlevede hun, og gav liv 
til otte trofaste adventister. Kamalamma er nu en frisk og 
rask 72 år gammel bedstemor til otte børnebørn.

Da jeg voksede op, mindede mor mig altid om Guds ord: 
”Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det 
barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg 
ikke dig“ (Es 49,15).

På grund af min mors tro tilhører min store familie Jesus.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at opføre 
to kirker i Bengaluru, hvor Kubera og hans mor bor. Tak, 
fordi du støtter kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• Man ved ikke præcist, hvornår syvendedags adven-
tisternes lære første gang blev forkyndt i Indien, eller 
hvornår evangelisme først begyndte der. I 1890 kryd-
sede S. N. Haskell og P. T. Magan Indien fra Calcutta til 
Bombay på deres rejse rundt omkring i verden, hvor de 
undersøgte mulighederne for mission i forskellige lande.

• Traditionelt dateres begyndelsen af vores kirkes officielle 
arbejde i Inden til 1893, da William Lenker og A.T. St-
roup, to litteraturevangelister fra USA landede i Madras, 
og begyndte at sælge adventistbøger blandt den en-
gelsktalende del af befolkningen i de store indiske byer. 
Senere rapporterede Lenker, at der fandtes flere adven-
tister, som arbejdede i forskellige byer i Indien.

• Bengaluru (også kendt som Bangalore) er Indiens svar 
på Silicon Valley. En række multinationale selskaber har 
etableret deres forretningshovedkvarter her. Det be-
tyder, at et stort antal IT-ingeniører og udlændinge er 
flyttet til byen.

 Kubera, 31
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MIRAKELBARNET

Neelam Daryl Joshua, 34 sammen med Daryl, 39, 
og Neshaun, 3

Vi ønskede os et barn. Vi have været gift i to år og blev 
enige om at tage på hospitalet. Vi talte med lægen, som 
gerne ville hjælpe. Min mand, Daryl, blev pludselig betæn-
kelig, og sagde: ”Vi har ikke bedt til Gud om dette. Der er 
godt nok gået to år, men jeg vil gerne bede først. Så kan 
vi komme tilbage.“ Daryl er præst, og bad om en måneds 
udsættelse.

Vi bad, og jeg blev gravid. Vi var helt ekstatiske. Jeg 
skyndte mig til lægen, og hun bekræftede, at jeg var gra-
vid. Men hun syntes, at babyen så meget lille ud. ”Men du 
skal ikke være bekymret,“ sagde hun. ”Spis godt, så skal 
det nok gå.“

Jeg gik til regelmæssige undersøgelser. Efter fem måneder 
fik vi at vide, at babyen ikke voksede normalt. Daryl og 
jeg blev bekymrede. ”I skal ikke være bekymrede,“ sagde 
lægen. ”Der findes noget medicin, som kan hjælpe babyen 
med at tage på i vægt.“

Ved den næste undersøgelse var min vægt steget, men 
babyens vægt var uændret. Ved den næste undersøgelse 
et par uger senere var radiologen bekymret. ”Der er noget 
galt,“ sagde han. ”Jeg tror ikke, at babyen vil overleve.“

Lægen ønskede en anden vurdering; men denne læge 
mente heller ikke, at babyen kunne overleve. Han anbefa-
lede en abort. Daryl og jeg var knuste. 

Daryl ringede til sin tvillingebror, som er børnelæge. Han 
anbefalede, at vi opsøgte et andet hospital. På det nye ho-
spital tog lægen forskellige prøver. ”Jeg synes, babyen ser 
helt normal ud, men vi vil prøve at forlænge graviditeten.“

”Hvilke chancer har vi?“ spurgte Daryl.

”Du er præst,“ svarede lægen. ”Du tror på bøn. Bed. Der 
er kraft i Guds hånd.“

Jeg blev indlagt på hospitalet. Hver time blev babyens til-
stand tjekket. Om aftenen kom en ung læge hen til os. ”I 
ser ud til at være et lykkeligt par,“ sagde han. ”Hvorfor er I 
så bekymrede?“

Vi fortalte ham om situationen. Han sagde, at han var vok-
set op i en ikke-kristen familie; men han havde taget imod 
Jesus. ”Må jeg bede for jer?“ spurgte han. Han bøjede 
hovedet og bad: ”Hvis du kan få solen til at stå stille, kan 
du også udføre et mirakel i denne unge præstefamilies liv.“ 
Hans bøn gav os tillid til, at Gud ville gribe ind.

To dage senere udtrykte lægen sin bekymring. ”Babyen 
er meget lille, og chancerne for at den overlever, er meget 

små,“ sagde hun. ”Men 
vi gør vores bedste.“

Babyen vejede 680 
gram, da han blev født 
en sabbats morgen. Læ-
gen blev meget glad, da 
han begyndte at græde, 
og hun lagde ham i respirator. Adventistelever fra et nær-
liggende medicinsk college kom og sang for os om efter-
middagen. Det gjorde os meget glade. Vi stolede på, at 
Gud ville gøre, hvad der skulle til for at redde drengens liv.

Det var svært at se en så lille baby med så mange slanger 
og kanyler. Vi måtte ikke røre ham; vi kunne kun bede og 
synge. ”Vær ikke frygtsom, hvad end der sker. Gud vil be-
vare dig,“ sang Daryl og jeg.

I løbet af de næste tre dage faldt babyens vægt til 600 
gram. Lægen var bekymret og påtænkte en operation for 
at redde hans liv. En adventistlæge, der kom på besøg, bad 
for vores søn. ”Herre, ud fra et menneskeligt synspunkt 
ved vi ikke, om drengen kan overleve,“ bad han. ”Men du 
er en Gud, som kan udføre mirakler. Hvis det er din vilje, 
Gud, så lad denne baby blive et vidnesbyrd om dig.“

Næste dag havde babyen tage 10 gram på og efter tre må-
neder vejede han 1600 gram. Lægen sagde, at han nu var 
stor nok til at komme hjem. ”Det er i sandhed Guds indgri-
ben,“ sagde en af de andre læger.

Vi gav drengen navnet Neshaun, som betyder mirakel på 
hebraisk. Vi håber, at han aldrig vil glemme, at han er et 
mirakel. Vi har givet ham til Gud, så han en dag kan tjene 
ham som præst. Salme 150,6 siger: ”Alt, hvad der ånder, 
skal lovprise Herren.“ Hvert åndedrag, Neshaun tager, er 
et vidnesbyrd om, at han priser Herren. Pris Gud!

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at opføre 
to kirker i Bengaluru, hvor Neelam og hendes familie bor. 
Tak, fordi du støtter kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• I juli 1915 åbnede South India Training School i Coim-
batore i den sydlige indiske delstat Tamil Nadu. I løbet 
af de næste 27 år flyttede skolen først til Bangalore og 
dernæst til dens nuværende lokalitet i Pune. Skolen har 
skiftet navn flere gange: Spicer College i 1937 til minde 
om William Spicer; til Spicer Missionary College i 1943; 
til Spicer Memorial College i 1955; og til Spicer Adven-
tist University i 2014.

• Indien har det næsthøjeste befolkningstal i verden med 
over 1,3 milliarder mennesker. Det er områdemæssigt 
det syvende største land i verden.

Alphanso Peter Juah
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HELBREDELSE FRA OVEN

Sandeep P. Kolkar, 35, sammen med Ramya, 29 og 
Aayush, 7

En lærer i den offentlige skole trak adventistægteparret til 
side efter at have hørt deres sundhedsforedrag i skolen.

”Min svigermor har alvorlige problemer med sin ryg,“ sagde 
hun. ”Har I en behandling, der kan hjælpe hende?“ Læ-
reren, Aisha, inviterede parret med til sin svigermors hus. 
Sandeep og Ramya havde netop afsluttet en medicinsk ud-
dannelse, og sundhedsseminaret på skolen var deres første 
offentlige foredrag. De ønskede at holde mange sundheds-
seminarer i hele Indien og fremme naturlige helbredelsesme-
toder, som var baseret på Bibelen og Ellen Whites skrifter.

Ægteparret fandt Shubhangi i sengen. Hun havde brugt 
mange penge på forskellige behandlinger, som ikke havde 
hjulpet. Hun kunne ikke længere komme ud af sengen. 
Hun var ikke i stand til at stå oprejst eller gå, og hun boede 
alene. Svigerdatteren plejede at bo i det samme hus, men 
var flyttet ud sammen med Shubhangis søn og sønnesøn, 
efter at hun var blevet træt af at passe hende.

Sandeep bladrede gennem stakken af svigermorens medi-
cinske journaler. Ramya undersøgte hendes taske, som var 
fuld af medicinglas. De så hjælpeløst på hinanden. De havde 
netop afsluttet deres studier, og havde aldrig prøvet natur-
medicin i et så alvorligt tilfælde. Så de bad.

”Vil du gå med til at holde op med at tage al din medicin 
i fem dage?“ spurgte Sandeep. Shubhangi gik med til det, 
og behandlingen gik i gang. Ramya gav hende hydroterapi 
og massage hver morgen og aften og grønsagssaft til alle 
måltider.

Den tredje dag stod Shubhangi op og gik for første gang i 
mange måneder. Hun begyndte at græde. ”Min søn og svi-
gerdatter har overladt mig til at dø,“ sagde hun. ”De tager 
sig ikke længere af mig på grund af min sygdom.“

”Bed til Gud om, at han vil bringe dem tilbage til dig,“ sagde 
Sandeep. 

Shubhangi var ikke kristen, og hendes hus lå i et strengt ik-
ke-kristent område. Hvis nogen af naboerne så en bibel, ville 
de faktisk skabe store vanskeligheder.

Sandeep bad, og gav Shubhangi en bibel på hendes mo-
dersmål. ”Læs en side i Bibelen hver dag, og bed til Jesus,“ 
sagde han. ”Han vil bringe din søn, din svigerdatter og dit 
barnebarn hjem igen.“

Efter yderligere fem dage med behandling var svigermoren 
smertefri. Hun var helt helbredt. 

Ti dage senere ringede hun til Sandeep. ”Du bad mig læse i 

Bibelen og bede hver 
dag. Du sagde, at min 
søn ville komme hjem 
igen,“ sagde hun. ”Men 
det er ikke sket.“

Sandeep fandt ud af, at hun havde læst tre sider hver dag – 
en side om morgenen, en om eftermiddagen, og en om af-
tenen, som om hun fulgte lægens anvisninger. Hun håbede, 
at hun kunne sætte fart i Guds svar på hendes bønner.

”Bliv ved med at bede,“ sagde Sandeep, ”så vil Gud udføre 
et mirakel.“ 

Tre dage senere sendte svigerdatteren en sms til Sandeep. 
”Jeg bor sammen med min svigermor igen,“ skrev hun. Fa-
milien var blevet genforenet.

I dag læser Shubhangi regelmæssigt i Bibelen. Hun sender tit 
bibelvers til Sandeep og Ramya. Og hun beder. Sandeep og 
Ramya er glade. 

”Det har været en god start,“ siger Ramya. ”Hun var vores 
første patient,“ siger Sandeep. ”Vi vidste ikke, hvad vi skulle 
gøre. Vores uddannelse havde kun givet os de grundlæg-
gende principper. Men Gud ledte os. Det er virkelig et mi-
rakel.“

Og han tilføjer med et citat fra Ellen White: ”Mens sund-
hedsmissionæren arbejder på menneskets krop, arbejder 
Gud på dets hjerte.“

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at opføre 
to kirker i Bengaluru, den nærmeste storby til, hvor Sandeep 
og Ramya bor sammen med deres syv år gamle søn Aayush. 
Tak, fordi du støtter kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• Indien ligger i Asien og grænser til Bangladesh, Bhutan, 
Burma, Kina, Nepal og Pakistan.

• Indien blev administreret af Storbritannien fra 1858, 
indtil det fik sin uafhængighed i 1947.

• Indien har 122 hovedsprog og 1599 andre sprog. Selv 
om hindi tales af det største antal mennesker i Indien, 
er det ikke det eneste officielle sprog. Mens Indien blev 
styret af Storbritannien, var engelsk det sprog, der blev 
brugt i administration og i højere uddannelse. I 1947, da 
Indien fik sin uafhængighed, skulle man vælge et sprog 
til officiel kommunikation, og mange indere ønskede, 
at det skulle være hindi; for over 40 % talte det, men 
mange ikke-hinditalende ønskede at beholde engelsk. 
Det endte med, at begge sprog blev brugt.

Sandeep, Ramya 
og Aayush
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TO UFORGLEMMELIGE DRØMME

Rashmi Ravi Chandra, 32

Jeg voksede op som den yngste af seks piger. Som ung 
blev jeg tiltrukket af den kristne livsstil. Efter nogen tid blev 
jeg forelsket i en syvendedags adventist, Ravi. Jeg gav mit 
hjerte til Jesus, og Ravi og jeg blev gift.

Efter brylluppet levede vi lykkeligt i tre måneder. Så blev 
jeg syg. Jeg fik besvimelsesanfald, hvor jeg ofte mistede 
bevidstheden i løbet af dagen. Mine forældre mente, at jeg 
var blevet besat af dæmoner, fordi jeg var blevet kristen, 
og havde vendt ryggen til deres religion. Alligevel foreslog 
min far, at jeg skulle opsøge en adventistpræst og få ham 
til at bede for mig.

Ravi og jeg opsøgte en præst i vores hjemby Bengaluru, og 
han lagde sine hænder på mit hoved. ”Hvis det er din vilje 
Gud, at hun skal fortsætte sit nye liv som kristen, beder jeg 
om, at du må bruge hende i din tjeneste og fjerne alle de 
sataniske kræfter,“ bad han.

Mens min mand sov fredeligt samme aften, havde jeg en 
urolig drøm. Jeg drømte, at en gruppe mænd i sorte kap-
per samlede sig omkring mig. En af dem var meget højere 
end de andre, og han råbte ad mig. En anden mand i en 
sort kappe greb hårdt fat i min hånd, og pegede på den 
vrede høje mand.

”Hvorfor gik du ind i Adventistkirken?“ sagde han og 
pegede. ”Den høje mand der er din gud. Du skal tilbede 
ham. Du skal ikke gå til Jesus.“ 

Den høje mand var rasende. Jeg var alt for bange til at se 
på ham. Jeg bøjede mit hoved og græd.

Et øjeblik senere kom en person i en hvid kappe hen til mig 
bagfra, og lagde sine hænder på mine skuldre. Jeg kunne 
ikke se hans ansigt, kun hans klæder. Jeg følte hans berø-
ring, Den var blød og mild. ”Frygt ikke. Jeg er med dig,“ 
sagde han med en blid og melodiøs stemme.

Han pegede hen på den høje mand i sort og sagde til mig: 
”Nu kan du se på hans ansigt.“ Med visheden om hans 
hænder på mine skuldre var jeg nu i stand til at se direkte 
på den vrede mand i sort. Hans ansigt var ondskabsfuldt 
og fordrejet i vrede mod mig.

Næste morgen vendte Ravi og jeg tilbage til præstens hus 
for at fortælle om min drøm. ”Det var Jesus, som lagde 
sine hænder på dine skuldre,“ sagde præsten. Igen bad vi 
sammen.

Fra den dag ophørte mine besvimelsesanfald. Jeg ville øn-
ske, at jeg kunne sige, at mit liv blev forvandlet fra den dag. 
Men det tog tid. Før jeg blev gift, var jeg meget stædig. 
Selv om jeg havde givet mit hjerte til Jesus, forblev mange 

elementer fra min kultur 
i mit sind, og jeg deltog i 
religiøse fester sammen 
med min familie. Jeg 
mente ikke, at sabbatten 
var vigtig. Men efter 
min drøm begyndte min 
mand og præsten at 
bede for mig. Lidt efter lidt opgav jeg nogle ting, og holdt 
op med at udføre hverdagsaktiviteter om sabbatten.

Så havde jeg endnu en drøm. Jeg hørte en blid stemme 
sige: ”Lad være med at synde. Snart skal du dømmes.“ Det 
var en behagelig stemme, og på trods af hans strenge ord 
var jeg ikke bange. 

Jeg vågnede. Det var tæt på midnat, og jeg fortalte min 
mand om drømmen. ”Det må være Helligånden,“ sagde 
han. ”Satan taler aldrig om dom. Vær opmærksom.“

Efter den anden drøm begyndte jeg at bede og analysere 
mit liv. Med Guds hjælp blev jeg mindre stædig. Jeg be-
gyndte at bede meget mere om, at Gud skulle hjælpe mig 
til at sejre over fristelser. Min mand og jeg bad meget mere 
sammen, og jeg begyndte at deltage i kirkens mission.

I dag har vi to sønner på 10 og 6 år, som synger og spiller 
i kirken. Jeg er offentlig ansat, og arbejder om søndagen i 
stedet for om lørdagen. Mit ønske er at være et vidne for 
andre. Jeg glæder mig over, at to af mine kollegaer har ud-
trykt interesse for at komme med i kirke.

Jeg takker Gud for mine to drømme. Gennem disse 
drømme indså jeg, at Jesus altid er med mig, og jeg tog en 
fast beslutning om at give alt til ham.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at opføre 
to kirker i Bengaluru. Tak, fordi du støtter kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• Bengaluru er hovedstad i Indiens sydlige stat Karnataka.

• Indien er det næststørste engelsktalende land i verden, 
kun overgået af USA. Omkring 10 % af Indiens befolk-
ning taler engelsk flydende. Dette tal forventes at fire-
dobles inden for de næste 10 år.

• Navnet ”Indien“ har sin oprindelse fra floden Indus. 
Folk bosatte sig først i den frugtbare Indusdal omkring 
år 3300 f.Kr. Noget af denne dal udgør i dag Pakistan; 
men en del af området hører til det moderne Indien, 
hvilket gør Indien til verdens ældste og største kontinu-
erlige civilisation.

• Indien er et af verdens største demokratier.

Rashmi Ravi Chandra
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REDDET FRA BRØNDEN

Sheelamma Dorairaj, 66

Sheelammas mand led af en mavesygdom og døde på ho-
spitalet, da han kun var 30 år. Sheelamma var 20, og stod 
alene tilbage med en 5 år gammel søn i landsbyen Bellary, 
som ligger 300 km nord for Bengaluru. Hun tog sine gul-
døreringe, halskæder og næsering af, og gav dem til sin 
søster. ”Jeg skal besøge nogen,“ sagde hun. ”Pas på min 
søn Raju, til jeg kommer igen.“

Sheelamma havde ingen planer om at vende tilbage. Hun 
tog hen til nabolandsbyen, og sprang i en dyb brønd for 
at drukne sig. Men der kom nogen for at hente vand fra 
brønden, som så, at hun lå bevidstløs i vandet. En mand 
lod sig fire ned i brønden med et reb, og fik hende hejst op 
i en stor kurv.

Landsbyboerne tændte et stort bål, og gav hende tørt tøj 
på. Da hun vågnede, begyndte de at stille vrede spørgs-
mål. ”Hvorfor kom du til vores landsby for at drukne dig?“ 
spurgte en. ”Du kunne have gjort det i din egen landsby,“ 
sagde en anden. De genkendte Sheelamma og vidste, at 
hun havde en søn. ”Hvorfor forsøgte du at begå selvmord, 
når du har en søn?“ sagde en. ”Hvis du er fattig, kunne du 
i det mindste have tigget om mad.“

Landsbyboerne fulgte Sheelamma tilbage til hendes 
landsby og søsterens hus. Men Sheelamma ønskede ikke 
at blive der. Hun ønskede et nyt liv. En måned senere rejste 
hun sammen sin søn Raju til Bengaluru. Hun kendte ingen 
i byen, og havde hverken slægtninge eller venner der. På 
togstationen så folk den fattige mor, og bad hende om at 
rejse hjem, hvor hun kom fra.

”Du er ung,“ sagde en. ”Du har et lille barn,“ sagde en an-
den. ”Bengaluru er ikke et trygt sted.“

Men Sheelamma havde ikke planer om at vende tilbage. 
”Jeg forlod alle for at komme hertil. Jeg rejser ikke til-
bage,“ sagde hun.

En rickshaw-kører tilbød hende en gratis tur, og satte 
hende af uden for en katedral. Sheelamma sad foran kirken 
og græd og bad til sine guder. På jorden lige ved siden af 
fandt hun et postkort med et billede af Jesus. Hun var ikke 
kristen, men genkendte Jesus. ”Du må hjælpe mig,“ sagde 
hun til postkortet.

Nogen tid senere kom en kvinde ud af katedralen, og 
gav Sheelamma og Raju noget at spise. ”Rejs hjem til din 
landsby,“ sagde hun.

”Jeg er enke,“ svarede Sheelamma. ”Jeg har et lille barn. 
Vil du ikke nok give mig arbejde.“

”Der kommer mange 
mennesker hertil, og 
beder om hjælp,“ sva-
rede kvinden. ”Vi kan 
ikke hjælpe dig.“

Mens Sheelamma og 
kvinden talte sammen, 
standsede en forbipasserende og spurgte, hvorfor Shee-
lamma græd. Da hun hørte Sheelammas historie, invite-
rede hun hende hjem til sig, og hjalp hende med at finde 
arbejde som hushjælp på deltid.

En af dem, hun gjorde rent hos, var adventistpræst, og 
de blev hurtigt gode venner. ”Kan du læse og skrive?“ 
spurgte han en dag.

Da han fandt ud af, at hun ikke kunne, lærte han hende al-
fabetet. Lidt efter lidt begyndte hun at læse i Bibelen. Hun 
begyndte også at gå i kirke om sabbatten, og hun gav sit 
hjerte til Jesus.

Præsten flyttede til Mumbai, men en anden præst hjalp 
hende med at få et rengøringsjob på Spencer Road Sy-
vende Dags Adventistskole. Det job beholdt hun i 34 år, 
indtil hun holdt op med at arbejde i 2004.

”Jeg er lykkelig,“ fortæller Sheelamma. ”Jeg kom ingen-
steds fra, og Gud viste mig, hvor jeg skulle gå ved at lede 
mig til sin kirke. Jeg priser Gud for, at han velsignede mig. 
Jeg har haft et godt liv takket være ham.“

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt til 
at opføre en ny bygning til den overfyldte Central Kannada 
SDA- kirke i Bengaluru, hvor Sheelamma er medlem. Tak, 
fordi du støtter kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• Indien har verdens største postvæsen med mere end 
150.000 postkontorer. Det er tre gange så mange som 
i Kina. Der er også et flydende postkontor på Dalsøen i 
Srinagar. Det befinder sig på en husbåd, og indeholder 
også et frimærkemuseum.

• Indien har mere end 300.000 aktive moskeer. Det er 
flere end noget andet land, muslimske lande inkluderet.

Sheelamma Dorairaj
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EN STILLE RØST

Wilbur Pereira, 44

Wilbur Pereira kørte i bil sammen med en fætter, som 
han ikke havde set i 30 år. De var på vej til at bryllup i det 
sydlige centrale Indien. Wilburs kone ringede for at høre, 
hvordan det gik. ”Fint, Gud være lovet!“ svarede Wilbur.

Hans fætter, Walter, så overrasket på ham. Der er ikke 
mange kristne i Indien. ”Hvilken religion tilhører du?“ 
spurgte han.

Wilbur forklarede, at han havde gået i en kristen kirke hver 
søndag, siden han var barn. Men han var holdt op med at 
tro på mange af kirkens læresætninger. ”Alle er hednin-
ger,“ sagde Wilbur. ”Bibelen siger: ‘Jeg er Herren din Gud. 
Du må ikke have andre guder end mig.’ Men kirken tilbe-
der Maria, helgenerne og mange afgudsbilleder. Jeg leder 
efter sandheden.“

”Du skal ikke bekymre dig,“ sagde Walter. ”Du er tæt på 
sandheden. En dag vil Gud lede dig til den sande kirke.“

Efter brylluppet fortsatte Wilbur sin søgen efter sandhed. 
Overbevist om, at Gud fandtes et eller andet sted, besøgte 
han forskellige tilbedelsessteder i sin hjemby Bengaluru. 
Wilbur blev mere og mere sikker på, at hans barndoms-
kirke havde bevæget sig bort fra Bibelen. En lørdag sagde 
han til sin kone Nancy, at han ikke længere ville gå i kirke 
sammen med hende. ”Det er en falsk kirke med hedenske 
trospunkter,“ sagde han.

Samme aften ringede Nancy til forskellige familiemedlem-
mer, og bad dem om at overtale Wilbur til at blive ved med 
at gå i kirke, men han stod fast. Samtidigt spekulerede han 
på, hvilken kirke han så skulle komme i.

Næste morgen skulle han til købmanden for at købe ind til 
frokost. Pludselig hørte han en stille mandsstemme. ”Ring 
til din fætter,“ sagde stemmen.

Wilbur ignorerede stemmen og blev ved med at gå. ”Ring 
til din fætter,“ sagde stemmen.

Wilbur standsede. ”Ring til din fætter,“ sagde stemmen.

Wilbur greb sin mobiltelefon og ringede til Walter. Efter 
at have fortalt om sin uenighed med Nancy, spurgte han, 
hvilken kirke hans fætter kom i. ”Jeg går i Syvende Dags 
Adventistkirken,“ svarede Walter.

Wilbur havde set flere adventistkirker; men vidste intet om 
dem.

Walter arrangerede bibelstudier for Wilbur tre dage den 
uge. Den følgende lørdag tog Wilbur i High Street Se-
venth-day Adventist English Church. Han syntes især godt 

om studiegrupperne i 
sabbatsskolen.

Nancy var imod Wilburs 
nye tro, og hun skænd-
tes med ham hver dag. 
Men til sin overraskelse 
lagde hun mærke til, at 
hans livsstil begyndte at ændre sig. Hun kunne lide, at han 
ikke længere brugte tobak eller drak alkohol. Hun var for-
bløffet over, at han forberedte mad til sabbatten en dag i 
forvejen. Hun kunne ikke forstå, hvorfor han holdt op med 
at spise æg og mælkeprodukter og ikke gav det til deres 
søn. Wilbur forklarede, at han ønskede at ære Gud med 
alt, hvad han gjorde. Hun var nødt til at indrømme, at hans 
sundhedstilstand var meget bedre end hendes. 

Da adventistkirken arrangerede et gratis sundhedssemi-
nar, inviterede Wilbur Nancy til at komme med. Det rørte 
hende at høre en læge beskrive den tætte forbindelse, der 
er mellem fysisk og åndeligt velvære. Det var en helt ny 
tanke for hende. Da de kom hjem, skyndte hun sig at ringe 
til sine venner og fortælle dem om sundhedsseminaret.

Den følgende sabbat sagde hun nej til i at komme med i 
kirke; men hun lod for første gang Wilbur tage deres lille 
søn med. Drengen elskede børnesabbatsskolen og bør-
nehistorien ved gudstjenesten. Han syntes også godt om 
fællesspisningen bagefter. Om aftenen fortalte han ivrigt 
sin mor om alt det, han havde set. Nancys nysgerrighed 
blev vakt, og hun bad om at få bibelstudier. Da hun nogle 
få dage senere lærte om sabbatten, tog hun en beslutning. 
”Jeg vil aldrig mere arbejde om sabbatten,“ sagde hun. 
”Selv om jeg mister mit job, vil jeg ikke arbejde.“

I dag er både Wilbur og Nancy sundhedsarbejdere, som 
underviser andre i Indien om gode sundhedsvaner. ”Vi 
når mennesker, som har store behov, lærer dem gode 
sundhedsprincipper, og lærer dem den store helbreder at 
kende“ siger Wilbur.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at opføre 
to kirker i Bengaluru, som er den nærmeste store by, hvor 
Wilbur nu bor sammen med sin familie. Tak, fordi du støt-
ter kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• Siden størstedelen af Indiens befolkning er hinduer, er 
30-40 % af alle indere vegetarer.

• Indiens telekommunikationsindustri er den hurtigst 
voksende i verden. I 2017 passerede Indien USA i antal 
smartphones, kun overgået af Kina.

 Wilbur Pereira
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TRE ANGREB PÅ BIBELSTUDIER

Alka Mattu, 36

Pastor Samson var ved at give bibelstudier fra Johannes’ 
Åbenbaring til Alka og 13 medlemmer af hendes familie 
i det store soveværelse i deres hus i Amritsar, Indien. Han 
stod med Bibelen i hånden, mens han talte til familiemed-
lemmerne, som sad på sengen og gulvet.

”Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som 
hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – 
styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen 
med den,“ læste han fra Åb 12,9.

Alkas svigerfar Shashipal sprang op fra gulvet, og gik 
truende hen til pastor Samson. ”Hvorfor prædiker du om 
Jesus?“ råbte han, mens vreden lyste ud af hans øjne. ”Jeg 
har stor magt her på jorden.“

Pastor Samson fornemmede, at en ond ånd forsøgte at 
skræmme ham. Han huskede ordene fra 1 Joh 4,4: ”Han, 
som er i jer, er større end han, som er i verden.“

”Vær ikke bange,“ sagde han til familien. ”Lad os knæle og 
bede.“ Shashipal nægtede at knæle, og blev ved at råbe.

Pastor Samson lagde sin hånd på den ældre mands hoved, 
og så ham direkte ind i øjnene. ”Du, djævel, er allerede 
besejret af Jesu død på korset på Golgata,“ sagde han. 
”Jeg er vasket ren i Jesu blod. Du har ingen magt over mig. 
Du har ingen magt over mine venner, som beder sammen 
med mig. Jesus er her. Herrens Ånd er kommet over os for 
at vinde sejr over djævelen. I vor Herre Jesu Kristi navn og 
ved hans blod beder jeg om Guds kraft. I Jesu navn befaler 
jeg dig at forsvinde.“

Shashipal sank i knæ. Med langsomme og rolige ord sagde 
den ældre mand: ”Tak, Jesus.“ Den onde ånd var væk. 
”Amen! Pris Gud!“ sagde pastor Samson og ledte familien i 
at synge ”Gud er så god.“

Ugen efter genoptog pastor Samson bibelstudierne, og læ-
ste fra Åb 12,11: ”De har besejret ham ved Lammets blod.“

Mens han læste, begyndte Alkas 16 år gamle søn, John, at 
snerre som en løve. Dernæst skrød han som et æsel, gøede 
som en hund og hvislede som en slange. ”Jeg vil ikke have, 
at pastoren kommer her og beder,“ sagde han. ”Lad være 
med at udtale Jesu navn i mit hus.“

Pastor Samson fornemmede den samme onde ånd som 
før, og at den var kommet tilbage med fornyede kræfter. 
”Vær ikke bange,“ sagde han. ”Lad os faste og bede.“

Familien fastede i dagtimerne i tre døgn. Den tredje dag, 
en fredag aften, vendte pastor Samson tilbage til Alkas hus 
for at holde bibelstudium. 

John smilede, da han til-
sluttede sig familien, og 
knælede for at bede. I 
stedet for snerren, skry-
den, gøen eller hvislen 
tog han stille pastorens 
hånd, og lagde den på 
sit hoved. ”Vil du ikke 
nok bede for mig,“ sagde han. ”Jeg føler mig svag, og mit 
hjerte er tungt. Det gør ondt i mit hoved.“ Pastor Samson 
bad for ham, og John sagde aldrig dyrelydene igen. Men 
det var ikke enden på historien.

Den følgende uge læste pastor Samson fra Ef 6,10-18 om 
den kristnes behov for at iføre sig Guds rustning. Mens han 
læste, vendte Alkas mand Surinder sig mod John og brø-
lede: ”Hvor er de ånder, som var i dig? Der er ikke længere 
nogen djævle i dig. De er i mig!“

Pastor Samson bad familien om at knæle. Efter bønnen læ-
ste de Salme 23 og Salme 91 sammen. ”Dette er djævelens 
sidste skanse,“ sagde han.

Bagefter ledte han ud i sangen: ”Med Jesus i familien, 
lykkelige hjem.“ Surinder tog del i sangen. Ånderne havde 
forladt ham, og de vendte aldrig tilbage til deres hjem.

Alka og hendes familie er kommet en meget lang vej fra 
deres tidligere liv med en anden religion. De lærer stadig 
om Jesu nåde og retfærdighed. ”Bed for mig og hele min 
familie. Bed især for min mor, at hun må tage imod Jesus,“ 
siger Alka.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at bygge 
en større kirke, som skal erstatte den faldefærdige og 
overfyldte kirke i Amritsar, Indien, hvor Alka og hendes fa-
milie bor. Tak, fordi du støtter kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• Amritsar ligger i staten Punjab i det nordvestlige Indien. 
Den er sikhernes vigtigste by.

• Biografer er populære i Indien. Hvert år produceres der 
mere end 1.600 film. Der produceres flere film, som 
ses af flere mennesker end noget andet land i verden. 
Den indiske filmindustri, Bollywood, er det bedst kendte 
på verdensplan. Men det mest populære filmselskab i 
landet er formentlig Masala, som typisk blander action, 
komedie, romantik og drama eller melodrama og ofte er 
musicals, som filmes i meget smukke omgivelser.

• Indisk mad er populært over alt i verden. Der er stor va-
riation fra den ene region til den anden, men i indiske re-
stauranter i udlandet forventer gæsterne ofte de kendte 
retter som daal, samosa, naan, og tandoori kylling.

Alka Mattu
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HEKSEDOKTOREN, SOM IKKE KUNNE 

HELBREDE SIG SELV

Bagicha Singh, 70

Bagicha Singh havde tilbragt sit liv med at tilbede træer og 
guder ved det lille husalter i sit hjem i en lille indisk landsby. 
Han troede på sine guders magt og gav dem æren for, at 
han var blevet en rig heksedoktor. Folk kom langvejs fra 
til hans hjem i landsbyen Mundrichurimra for at blive hel-
bredt. Bagicha havde alt, han havde brug for, bortset fra 
en ting: han manglede fred i sit hjerte.

Så blev han syg. Han kastede op, var svimmel og havde 
kraftig hovedpine. Han vendte sig til trolddom for at hel-
brede sig selv, men den trolddom, som tilsyneladende 
helbredte andre, hjalp ham ikke. Han betalte mange penge 
til forskellige læger; men ingen kunne hjælpe. ”Jeg dør. Jeg 
dør,“ græd han bittert.

Hans trolddomsforretning led. I nogen tid blev folk ved med 
at komme til ham for at få hjælp. Men han afviste dem, og 
sagde: ”Jeg kan ikke helbrede jer; for jeg er også syg.“

En dag ringede hans søn til en Global Mission pioner, som 
var leder for en adventistkirke i en nabolandsby, og bad 
ham om at bede for sin far. Samson Soni, tog til Bagichas 
hjem; men heksedoktoren nægtede at tale med ham.

”Jeg vil ikke have bøn,“ sagde Bagicha. ”Min trolddom er 
stærkere end din Gud.“

Det slog ikke Samson ud, så han bad alligevel. Efter besøget 
fik Bagicha det værre, og blev indlagt på hospitalet i Jaland-
har, en by med ca. en million indbyggere omkring 1 1/2 
times kørsel derfra. En læge foretog flere undersøgelser, og 
fandt ud af, at Bagicha havde en svulst i hjernen. ”Du kom-
mer til at dø snart, hvis vi ikke opererer,“ sagde lægen.

Operationen kostede mange penge. Bagicha havde skaffet 
sig en stor formue ved sin trolddom, men han havde brugt 
den i sin søgen efter helbredelse. Han og familien havde 
kun halvdelen af det, det ville koste at blive opereret.

Samson hørte, at Bagicha var indlagt på hospitalet, og be-
søgte ham. Bagicha følte sig ene og forladt, og blev glad for 
at se Samson. Han vendte sig til lægen, som stod ved siden 
af. ”Her kommer Jesus, som kan helbrede mig,“ sagde han.

Samson bad lægen om tilladelse til at bede. Da lægen gik 
med til det, bad han med tårer i øjnene. ”Kære Gud, jeg 
beder dig i Jesu navn om at helbrede Bagicha, så dit navn 
kan blive herliggjort. I Jesu navn, amen.“ 

Næste dag foretog lægen nye undersøgelser, og til sin 
store overraskelse kunne han ikke finde et eneste spor af 
svulsten. Han indkaldte en specialist for at få hans vurde-
ring. Specialisten fandt heller ikke noget. Den chokerede 

læge udspurgte Bagi-
cha nøje om Samsons 
bøn. ”Hvor er svul-
sten?“ spurgte han. 
”Hvilken Gud tror du 
på?“

Bagicha smilede glad. 
”Jeg plejede at være involveret i trolddom; men pioneren 
fra Global Mission bad, og åbenbarede Jesus for mig,“ 
sagde han. ”Nu tror jeg på Jesus. Jeg tror, at Jesus har hel-
bredt mig for min hjernesvulst. 
Jesus kom til mig gennem pioneren fra Global Mission.“

Den følgende sabbat fandt Bagicha Samson i adventistkir-
ken i nabolandsbyen. ”Din Jesus har helbredt mig,“ sagde 
han. Derhjemme fortalte han sin historie til familie og 
naboer. ”Jeg er blevet helbredt, og jeg er blevet befriet fra 
min trolddom,“ sagde han. ”I må også komme med til den 
kirke, hvor Jesus helbreder.“

På grund af Bagichas vidnesbyrd er mange begyndt at 
komme i kirke om sabbatten. Omkring 50 har fået bi-
belstudier af Samson, og halvdelen af dem blev døbt i 
september 2018, deriblandt Bagicha og tre af hans fami-
liemedlemmer. De andre har forsat deres bibelstudier, og 
andre har tilsluttet sig.

I dag er Bagicha et trofast medlem af menigheden. ”Bed 
for mig, at jeg må forblive tro mod Herren og være rede, 
når Jesus kommer igen,“ siger han.

Bagicha og hans 25 familiemedlemmer og venner blev døbt 
af Samson Gulam Masih, som er den adventistpræst, der 
bor tættest på Bagichas landsby. En del af dette kvartals 13. 
sabbatsoffer vil blive brugt til at erstatte pastor Samsons 
faldefærdige og overfyldte kirke i Amritsar med en ny og 
større bygning. Tak for din støtte til kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• Sikhernes mest hellige sted er Harmandir Sahib, som lig-
ger i Amritsar i det nordvestlige Indien. Det oprindelige 
tempel blev grundlagt i 1570erne, men blev renoveret 
i 1830 af Maharaja Ranjit Singh, som bl.a. dækkede 
templets kuppel med 100 kg guld. Siden har det været 
kendt som Det Gyldne Tempel.

• Der er ca. 3 millioner km veje i Indien. Det er det næst-
største vejnet i verden, kun overgået af USA.

• En mand ved navn Ziona, som bor i sit 100 værelses 
store hus i Baktawng landsbyen, er sandsynligvis over-
hoved for verdens største familie. Den har 181 medlem-
mer, som inkluderer 39 koner, 94 børn, 14 svigerdøtre 
og 33 børnebørn.

 Bagicha Singh
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EN LØVE I HUSET!

Samson Gulam Masih, 48

Gulam Masih havde mange spørgsmål med hensyn til Gud. 
Som dreng fulgte han sin far til religiøse møder to dage om 
ugen. En dag tog far ham med til familiens traditionelle til-
bedelsessted, og hver søndag besøgte de forskellige kristne 
kirker.

Far kunne ikke beslutte sig for, hvem han skulle tilbede. En 
gang, mens han læste i familiens hellige bog, udbrød han: 
”Det ser ud til, at Jesus omtales mere i denne bog, end vo-
res egen profet bliver. Hvorfor mon det?“ Familien skabte 
deres egen specielle religion, som var delvist traditionel, 
delvis kristen.

Da Gulam blev ældre, foretrak han mere og mere kristen-
dommen. Men han ønskede at vide mere. Han ville så 
gerne se Jesus med sine egne øjne. ”Jesus,“ bad han, ”jeg 
vil så gerne møde dig ansigt til ansigt.“

Som ung besluttede han sig for at rejse hjemmefra og 
flytte ind i en hytte i udkanten af landsbyen Chakwal. Han 
ønskede at studere Bibelen alene i mange uger.

Landsbyboerne var ikke kristne og var meget mistænk-
somme. De lagde mærke til, at Gulam var en stille og 
venlig ung mand. Da han tilbød at bede for en af landsby-
boerne, der var syg, og manden blev rask, begyndte de at 
kalde ham ”den hellige mand.“

Landsbyboerne respekterede ham som en hellig mand, og 
kom med mad til hans hytte hver morgen og aften. I hyt-
ten læste Gulam i Bibelen og bad. Han studerede Daniels 
Bog og Johannes’ Åbenbaring. 

Han blev ved med at gentage sin bøn om at få Jesus at se. 
”Herre, jeg vil så gerne se dig,“ bad han. ”Vis dig selv for 
mig.“

En aften, mens han sad på jordgulvet og bad og læste i Bi-
belen, følte han, at der var nogen i værelset. Da han så op, 
så han en stor løve. Mens han så på, satte løven sig ned, 
og så direkte på ham. Gulam blev bange, og han trak sig 
væk fra dyret. Så hørte han en tydelig mandsstemme.

”Frygt ikke,“ sagde stemmen. ”Stryg din hånd langs løven 
fra dens hoved til dens hale.“

”Det kan jeg ikke,“ udbrød Gulam. ”Løven vil dræbe mig.“ 

”Men du har bedt om at få mig at se,“ sagde stemmen.

”Jeg har bedt om at se Jesus,“ svarede Gulam.

”Jesus er løven af Juda stamme,“ svarede stemmen. ”Klap 
løven!“

Gulam havde læst i Åb 
5,5, at Jesus er løven af 
Juda stamme. Han var 
bange; men han vovede 
ikke at være ulydig. Han 
løftede en skælvende 
hånd, og lagde den på 
løvens hoved. Løven 
rørte sig ikke. Langsomt, stadig med skælvende hånd, 
strøg han løven fra hoved til halespids. Da han rejste sig 
og tog et skridt væk fra løven, rystede løven sin hale, og 
piskede støv op fra jordgulvet. Derefter gik løven sin vej ud 
i mørket.

Næste morgen kom en af landsbykvinderne hen til hyt-
ten med morgenmad. Hun standsede, da hun opdagede 
løvespor. Hun tabte maden, og skyndte sit tilbage til 
landsbyen. ”Den hellige mand er død,“ råbte hun. ”Han er 
blevet dræbt af en løve. Jeg så løvesporene, som gik ind i 
hans hytte.“

Landsbyboerne skyndte sig hen til hytten. De fandt Gulam 
siddende på gulvet, hvor han læste i sin Bibel. Han havde 
ikke rørt sig, siden løven gik ud. Da landsbyboerne hørte 
hans beretning, blev de forbløffede. De tryglede om at 
lære mere om hans Jesus.

Senere lærte Gulam om sabbatten, og blev syvendedags 
adventistpræst. Han oprettede en menighed i sin hjem-
landsby Dharam Kot Bagga i det nordlige Indien. Han fik 
fem sønner og to døtre, og døde i 1999 i en alder af 90 år.

Hans yngste søn Samson, som er 49, priser Gud for sin fars 
oplevelse med løven. ”Gud elsker at opfylde vores hjertes 
ønsker,“ siger han.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer skal bruges til at 
bygge en ny kirke i Amritsar, hvor Samson Gulam Masih har 
arbejdet som præst. Tak fordi, du støtter kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• Jeevan Rekha Expressen (Livline-ekspressen) er et ho-
spitalstog, der besøger afsidesliggende landdistrikter i 
Indien, hvor der er mangel på medicinsk hjælp. Toget 
har to operationsstuer med fem operationsborde og et 
opvågningsrum med seks senge. Der er desuden øjenk-
linik, tandlægeklinik, laboratorium og røntgenafdeling. 
Personaleafdelingen har køkken og 12 sovekabiner. 
Personalet udfører ortopædiske og oftalmologiske pro-
cedurer samt plastisk kirurgi for hareskår og ar efter 
brandsår, vaccinationer, screening for epilepsi og unde-
rernæring. Der undervises også i sund levevis.

• Amritsar er kendt for sin produktion af pashmina-sjaler 
og skakbrætter og brikker af træ.

Samson Gulam Masih
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ANALFABET, MEN I STAND TIL AT LÆSE

Brijesh Kumar, 27

Brijesh Kumar søgte arbejde i Indonesiens hovedstad Djak-
arta. ”Der må være et arbejde til mig,“ sagde den 23 år 
gamle inder til en af sine venner, som havde givet ham et 
sted at bo. Brijesh havde forladt Indien i håb om at tjene 
penge og betale en studiegæld. Hans forældre havde lånt 
penge af nogle venner, men pengene var sluppet op, før 
han fik sin afsluttende eksamen. Vennerne ønskede nu 
gælden tilbagebetalt.

Brijesh’s ven introducerede ham for en, som lovede ame-
rikansk flygtningestatus for US$ 2.000. Brijesh havde kun 
$1.000, som han ville sende til sine forældre. Men han 
tænkte, at han kunne arbejde og tjene langt mere som 
flygtning, og betalte pengene for en plads på et skib, som 
inden for en uge skulle sejle til USA.

Seks måneder senere gik han om bord på et lille skib ud for 
Java. Der var 19 indere og 16 nepalesere, som alle søgte 
asyl. Rejsen var skrækkelig. Efter to dage var der ikke mere 
mad ombord. To dage senere var der heller ikke mere drik-
kevand. Brijesh samlede regnvand for at få noget at drikke. 
Den syvende dag fortalte kaptajnen, at de var ved at løbe 
tør for brændstof. 

Skibet landede på den mikronesiske ø Yap, og passagerer 
og besætning blev øjeblikkeligt sat i forvaring. Brijesh og de 
andre blev holdt fanget på et skibsværft i seks måneder. De 
blev afhørt af amerikansk politi og FBI-agenter. Medlemmer 
fra forskellige kristne kirker kom med mad og andre fornø-
denheder. De talte om Jesus. Brijesh havde aldrig hørt om 
Jesus, og var ikke interesseret. Han ønskede at få flygtninge-
status; men myndighederne ville deportere ham til Indien.

Efterhånden som månederne gik, holdt besøgende op. De 
fik presenninger til at lave provisoriske telte. Der var ikke 
ret meget mad. Brijesh mistede helt modet. Men så duk-
kede pastor Karemeno Ifa op med en stor skibscontainer. 
Brijesh og de andre græd, da de så, at den var fuld af mad 
og tøj. Karemeno besøgte dem regelmæssigt, og gruppen 
af mænd samledes omkring ham og lyttede til ham.

”Hvorfor bliver du ved med at komme her for at hjælpe os, 
når alle de andre præster er holdt op?“ spurgte en.

”Fordi Jesus elsker jer mere, end jeg gør,“ svarede han. 
”Han ønsker at frelse jer. Han forsøger at give jer frihed.“
Han fortalte, at han var syvendedags adventistpræst. Efter 
stort pres fra fangerne indrømmede han tøvende, at han 
ikke spiste ret meget, så fangerne kunne få noget at spise. 
De strandede bådflygtninge blev dybt berørt. Samme dag 
gav ni nepalesere deres hjerte til Jesus. De opslog et spe-
cielt telt som kirke, og begyndte at holde sabbat.

Brijesh lagde mærke til den forandring, der skete med ne-

paleserne. De plejede 
at slås med inderne om 
maden; men nu var de 
venlige, og delte gerne. 
En sabbat inviterede en 
nepalesisk mand Brijesh 
til gudstjeneste i teltet. 
Ni nepalesere bød ham 
velkommen, og bad for ham, hans familie og hans fremtid. 
Brijesh slappede af i det behagelige selskab. Han tog imod 
en bibel og begyndte at læse i den. Han begyndte også at 
bede.

En nepalesisk ven fortalte, at hvis han bad til Gud i Jesu 
navn, ville hans bøn blive hørt. Han bestemte sig for at 
prøve. ”Kære Gud, jeg lægger alle mine problemer på Je-
sus Kristus,“ bad han. ”Jeg beder i Jesu navn, amen.“

Da han åbnede øjnene, følte han det, som om han fløj. Han 
besluttede sig for at følge Jesus. Brijesh opgav sit krav om 
flygtningestatus og blev deporteret til Indien. Han ankom til 
New Delhi to og et halvt år efter, at han forlod Indonesien.

I dag arbejder Brijesh som pioner for Global Mission og 
læser til præst på Spicer Adventist University. Gennem 
bibelstudier, som han har holdt de sidste to år, har fire 
personer givet deres hjerte til Jesus, og flere forbereder sig 
på dåb. Hans forældre, som blev i stand til at tilbagebetale 
hans gæld, mens han opholdt sig på Yap, deltager også i 
bibelstudier.

Brijesh har stadigvæk kontakt med de ni nepalesere, som 
alle er trofaste adventister i Nepal. En af de andre indere er 
også blevet adventist, og han bestyrer et tøjfirma i Indien. 
Brijesh har mistet kontakten med de andre. ”Jeg ønsker at 
dele Jesus med andre,“ siger han. ”Gud reddede mig, da jeg 
havde mistet alt.“

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer går til at bygge en 
ny elevbygning ved Varanasi Syvende Dags Adventistskole. 
Det vil give mulighed for mange flere elever til at uddanne 
sig, så de kan dele evangeliet med andre. Tak for din støtte 
til kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• Varanasi (også kendt som Benares) er en storby, der lig-
ger ved bredden af Gangesfloden. Det er den helligste 
af syv hellige byer indenfor hinduismen og jainismen.

• Indien har mere end 4.700 aviser på over 300 sprog.

• Asiens største kryddermarked hedder Khari Baoli, og er 
en gade i Delhi. Det har været i drift siden det 17. årh.

• Indiens nationalsymbol er den bengalske tiger.

Brijesh Kumar
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LÆR AT ELSKE

Anjleena Singh, 25

Anjleena Singh var 14 år, da hun besluttede sig for, at hun 
ikke brød sig om præster. Det år blev hendes mor syg og i 
hast bragt til et hospital langt væk for at blive behandlet for 
en alvorlig galde- og nyreinfektion. Hendes far tog med til 
hospitalet, og efterlod Anjleena hjemme i Gorakhpur sam-
men med hendes 10 år gamle bror Roshan. Børnene gik selv 
i skole, og deres naboer sørgede for mad til dem.

Men så blev Anjleena ramt af gulsot og indlagt på hospitalet 
i nærheden af, hvor de boede. Hun følte sig så alene. Hun 
tænkte på sin mor, der også var indlagt. Hun tænkte på 
kirken, hvor familien plejede at komme hver søndag. Hun 
ønskede, at nogen ville komme på besøg. ”Kære Gud,“ bad 
hun hver dag, ”send nogen på besøg.“ Men ingen kom.

Efter 10 dage kom Anjleenas far og mor til hospitalet. 
Hendes mor var blevet rask, og forældrene tog hende med 
hjem. Snart fandt hun ud af, at ingen havde besøgt hendes 
mor på hospitalet. Ingen fra deres kirke var kommet. Heller 
ikke præsten. Hun var skuffet og vred. Hun besluttede sig 
for aldrig mere at gå i kirke. Hun lovede sig selv aldrig mere 
at stole på en præst. 

Der gik adskillige år. En dag ringede hendes tante. ”Vidste 
du, at der findes en kirke i vores by, som hedder Syvende 
Dags Adventistkirken?“ spurgte hun. ”De har en ung præst, 
som har besøgt os. Kom hjem til os og mød ham en dag.“ 

Men Anjleena ønskede ikke at møde præsten. ”Nej,“ sagde 
hun. ”Jeg kan ikke lide præster.“ Tanten ringede igen et par 
dage senere, og inviterede Anjleena til at møde præsten. 
”Jeg ønsker ikke at se nogen præster eller besøge nogen 
kirke,“ sagde Anjleena.

En dag ringede tante med den triste nyhed, at hendes mand 
var død. Hun ringede til alle familiemedlemmerne, og invi-
terede dem til begravelsen. Hun bad Anjleena om at ringe 
til adventistpræsten og fortælle om onklens død og invitere 
ham til at komme og bede med familien. Anjleena ringede 
til pastor Pradeep Singh. Han bad, og gav familien opmun-
tring fra Bibelen.

Anjleenas mor syntes om pastor Singh, og bad ham om at 
komme på besøg. Hun havde mange spørgsmål, og for-
ældrene talte med præsten i tre timer. Præsten inviterede 
familien til at komme i kirke om sabbatten. Far, mor og 
Roshan gik i kirke den følgende sabbat. De følte, at der var 
noget anderledes ved denne kirke, og de bad om at få bibel-
studier. Efter tre måneder blev de alle tre døbt. Men Anjle-
ena nægtede at slutte sig til dem.

Efter dåben fortsatte præsten med bibelstudier i deres hjem 
hver uge. Når han var på besøg, gik Anjleena ind i et andet 
værelse og ventede, til han tog af sted igen. Men selv om 

hun lukkede døren, 
kunne hun alligevel 
høre deres drøftelser og 
bønner.

Der gik halvandet år. 
En dag sagde Anjleena 
pludselig til sin mor: 
”Ring til præsten. Jeg ønsker at studere Bibelen.“

Alle var chokerede. ”Hvordan kunne dette ske?“ sagde mor. 
”Vi har bedt for dig i halvandet år.“

Præsten troede, at det var en spøg fra Anjleenas side; men 
han gav hende bibelstudier. Anjleena gav sit hjerte til Jesus 
i 2017. Nogle måneder efter sin dåb overraskede Anjleena 
igen sine forældre. ”Jeg ønsker at gifte mig med en adven-
tistpræst. Jeg ønsker at være præstekone,“ sagde hun.

Hendes forældre var bekymrede for, hvad præsten ville 
sige, og de fortalte ham forsigtigt om deres datters ønske. 
De vidste ikke, at pastor Pradeep i flere år havde bedt om 
at finde en kone. Han havde aldrig overvejet, at det skulle 
være Anjleena; men da han hørte om hendes ønske, kunne 
han ikke nægte. ”Jeg vil med glæde tage hende til mig som 
min kone,“ sagde han med et stort smil.

Pradeep og Anjleena blev gift i oktober 2018. I dag arbejder 
Anjleena som sygeplejerske, og er en af menighedssøstrene i 
kirken i Gorakhpur, hvor hendes mand er præst. Hun glæder 
sig over, at Gud har brugt hendes liv til at bringe andre til Je-
sus. Fem slægtninge og venner er blevet døbt efter at have 
set forandringerne i hendes liv.

”Nu synes jeg, at præster er gode mænd,“ siger hun. ”Jeg 
elsker præster, især min egen mand.“

Anjleena elsker også adventistuddannelse. Da hun var blevet 
adventist, besøgte hun syvendedags adventistskolen i den 
nærliggende by Varanasi og så, hvordan børn fik undervis-
ning fra Bibelen. Indtil nu har hun bragt seks børn til skolen, 
som er et af de projekter i dette kvartal, der vil nyde godt af 
13. sabbatsofferet. Tak for din støtte til kirkens mission.

FAKTA OM INDIEN

• Under Anden Verdenskrig var den iøjnefaldende kuppel 
på Taj Mahal dækket med et stillads af bambus for at 
holde den skjult for fjendtlige bombefly.

• Koen er et helligt dyr i Indien, og det er forbudt at slå 
dem ihjel. Men inderne bruger dog komælk. Det meste 
af Indiens mælk kommer fra bøfler.

• Ved bryllupper i Indien pynter man med tagetes eller 
fløjlsblomster. De symboliserer lykke og fremgang.

 Anjleena Singh
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ANGREBET AF BEDSTEFAR

Kajal Kannojiya, 14

Bedstefar var en venlig og blid mand. Han fortalte historier 
til sin 5 år gamle sønnedatter Kajal. Han legede på gulvet 
med sin 3 år gamle sønnesøn Nishant. Men alt blev foran-
dret, efter han faldt. Han gled på jorden, da han gik hjem 
fra markedet i landsbyen Naorolli i Indien. Han var i stand 
til at rejse sig; men hans venlighed og blide væsen var for-
svundet. Han råbte, når Nishant ville lege med ham. Når 
Kajal ville høre en historie, kastede han sten efter hende. 
Han løb som en gal omkring huset, klatrede op på taget, 
og sprang ned igen. Han græd både dag og nat. Alle var 
bange for ham, selv bedstemor. Kajal gemte sig, når han 
var i nærheden.

Far, mor og bedstemor tog bedstefar med til forskellige 
læger på de store hospitaler. De henvendte sig til hekse-
doktorer, som lovede at drive de onde ånder ud. De gav 
bedstefar medicin; men ingenting hjalp.

Kajal var både ked af det og vred. Hun savnede bedstefars 
historier. Far, mor og bedstemor var også kede af det og 
vrede. De brød sig ikke om det, når bedstefar tog deres 
stenfigurer fra husaltret, og smed dem efter folk. 

”Hvorfor hjælper guderne ikke bedstefar?“ spurgte mor.
”Hvorfor standser de ikke bedstefar i at tage stenene og 
kaste dem efter os?“ spurgte far. ”Vi bliver nødt til at gøre 
noget frem for at stole på vores guder,“ sagde bedstemor.

Familien mistede deres tro på familieguderne. Men de blev 
ved med at forsøge at finde helbredelse til bedstefar. Til 
sidst flyttede de fra landsbyen til den store by Varanasi 
for at få medicinsk hjælp til bedstefar. Kajal var glad for at 
flytte ind i et lille lejet værelse sammen med sine forældre, 
lillebror og bedsteforældre. Hun håbede, at bedstefar ville 
blive helbredt og igen blive i stand til at fortælle historier.

Far og mor åbnede et lille vaskeri, hvor de vaskede og 
strøg tøj. De tog bedstefar med til mange forskellige læger.

En søndag besluttede far og mor for at tage hen i en kri-
sten kirke. En kunde havde insisteret på, at kirkens præst 
kunne hjælpe bedstefar ved at bede til sin Gud. Far og mor 
var ikke kristne; men de var villige til at bede til en ny Gud, 
hvis det kunne hjælpe bedstefar. Mor sagde, at Kajal og 
hendes bror var for små til at gå med i kirke, så de skulle 
blive hjemme sammen med bedstemor og bedstefar.

Da de kom hjem fra kirke, fortalte mor, at præsten havde 
bedt for bedstefar og familien, og at hun og far ville tage 
derhen igen næste søndag.

Men da deres husvært, som de lejede deres etværelses 
lejlighed af, fandt ud af, at forældrene håbede, at Jesus 
kunne helbrede bedstefar, smed han dem ud. ”I må gerne 

gå i kirke og tage imod Jesus,“ sagde han. ”Men I kan ikke 
bo i mit værelse på samme tid.“

Det lykkedes ikke familien at finde et andet sted at bo, så 
de vendte tilbage til deres landsby.

Far og mor var skuffede; for der var ingen kirke i deres 
landsby. De samlede familien for at tilbede Jesus hver dag, 
og far bad: ”Herre, hvis du er en kærlig Gud, må du vise 
os, hvor vi skal tage hen.“

Den næste lørdag morgen hørte mor dejlig musik. Hun 
gik udenfor huset og så, at der var mennesker, der sang i 
et hus på den anden side af gaden. ”Hvad foregår der?“ 
spurgte hun en nabo.

”De holder gudstjeneste,“ svarede naboen.

”Tidligere var der ikke nogen, der holdt gudstjeneste der,“ 
sagde mor. ”Og hvorfor holder de ikke gudstjeneste om 
søndagen?“

”Det ved jeg ikke,“ svarede naboen. ”Men der foregår i 
hvert fald en eller anden form for tilbedelse.“

I samme øjeblik kom en anden nabo, forbi. ”Kom,“ sagde 
naboen, som hed Jira, ”så skal jeg tage dig med derover.“ 
Hun var syvendedags adventist. Jira introducerede mor til 
adventistpræsten, som inviterede hende med ind. Hun ac-
cepterede, men undrede sig over, at de holdt gudstjeneste 
om lørdagen, ikke om søndagen.

Efter gudstjenesten spurgte hun præsten: ”Alle kristne 
tilbeder om søndagen, men I gør det om lørdagen. Hvor-
for?“

”Jeg skal vise dig det ud fra Bibelen,“ svarede præsten. 
Den uge begyndte far, mor og bedstemor at få bibelstu-
dier. De begyndte med skabelsen, hvor Gud velsignede 
den syvende dag, og gjorde den hellig. Alle tre gav deres 
hjerte til Jesus.

Bedstefar kom sig desværre aldrig fra sin sygdom. Han 
døde i den periode, hvor familien fik bibelstudier. Selv om 
Kajal aldrig mere fik en historie fortalt af bedstefar, er hun 
lykkelig over at have en Bibel, der indeholder historier, som 
er langt bedre end dem, han fortalte. I dag er hun 14 år, 
og studerer Bibelen sammen med sin 12 år gamle bror på 
syvendedags adventisternes kostskole i Varanasi, som vil 
nyde godt af en del af dette kvartals 13. sabbatsoffer.

”Jeg holder af at synge, studere Bibelen og bede henne i 
skolen,“ siger Kajal. ”Når vi får en ny bygning, kan endnu 
flere børn glæde sig over at synge og studere Bibelen og 
bede.“

Tak for din støtte til kirkens missionen i Indien gennem 
dette kvartals 13. sabbatsoffer, som optages i dag.
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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 tilgode-
ses. 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


