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DEN NORDASIATISKE DIVISION

I dette kvartal fokuserer missionsberetningerne på 
Den Nordasiatiske Division (NSD), som indbefatter 
Japan, Mongoliet, Sydkorea og Taiwan. 

Der bor 230 millioner mennesker i dette område, 
hvoraf 286.000 er medlemmer af Syvende Dags 
Adventistkirken. Det svarer til en adventist for hver 
806 indbyggere.

I dette kvartal vil fem projekter nyde godt af vores 
13. sabbatsoffer.

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

MISSIONSPROJEKTER FOR 4. KVARTAL 2021

• Et livsstilscenter i Ulaanbaatar, Mongoliet

• Et omsorgscenter for indvandrerbørn i Ansan, 
Sydkorea

• Yeongnam Missionscenter i Daegu, Sydkorea

• Tre indflydelsescentre i Taipei, Tainan og Kaohsiung i 
Taiwan.

• Et evangelismeprogram til web for at nå internet-
generationen i Japan

Vietnam

Thailand

Russian Federation

Philippines

Palau

Nepal

Mongolia

Laos

Taiwan

rgyzstan

South Korea

North Korea

Kazakhstan

Japan

India
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Seoul
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Beijing

Unioner/Konferencer/Missioner Kirker Grupper Medlemmer Befolkning
Den Japanske Union 97 48 14.978 125.967.062
Den Koreanske Union 700 132 260.901 77.560.000
Mongoliet-missionen 6 5 3.061 3.361.420
Taiwan Konferens 58 28 6.956 23.610.003
Total 861 213 285.896 230.498.485
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DEN NORDASIATISKE DIVISION · MONGOLIETMISSIONSBERETNING 

2. oktober 2021

KRANMANDENS TO MIRAKLER

Erdenebat Budragchaa, 59

Jeg arbejdede med at betjene krogen på en stor bygge-
kran på forskellige bygningsprojekter i Mongoliet. Når 
en stor beboelsesblok skulle opføres, brugte man en 
kæmpe byggekran med en stor metalkrog til at løfte 
materialet op. Mit arbejde var at stå på murværket 
højt oppe, tage imod byggematerialet og løfte det af 
krogen.

En dag var jeg næsten færdig med at fjerne lasten fra 
krogen på tredje etage, da krogen gjorde en pludselig 
bevægelse. Jeg forsøgte at skubbe krogen på plads 
med en stor stok, men den svingede tilbage og ramte 
mig. Jeg kan huske, hvordan jeg ramte jorden tre 
etager længere nede. Så mistede jeg bevidstheden.

Der var ingen hospitaler i nærheden, så byggepladsen 
tilkaldte en akutlæge. Jeg kom til bevidsthed senere 
samme eftermiddag og fandt ud af, at jeg havde 
brækket et ben, og ryggen var kommet til skade.

”Det er ikke forsvarligt at transportere dig til hospitalet 
på grund af dine skader,” sagde lægen.

Mongoliet var ikke så veludviklet på det tidspunkt, 
og landet manglede tilstrækkeligt medicinsk udstyr. 
Lægen havde ikke det fulde overblik over mine skader, 
men han kunne med sikkerhed sige, at min ryg var 
brækket. 

Jeg lå lammet i sengen i to år og kunne ikke bevæge 
mig. I den periode var der mange udlændinge, som be-
søgte min hjemby. Jeg var ikke klar over det dengang, 
men jeg fandt senere ud af, at det var missionærer, 
som forkyndte evangeliet.

Jeg har otte børn, den ældste gik i ottende klasse. Alle 
mine børn gik til de fremmedes møder. Selv om vi ikke 
var religiøse, forbød jeg aldrig mine børn i at gå til mø-
derne. Mine børn tog de fremmede med hjem. Jeg for-
stod ikke, hvad der foregik, men jeg ved nu, at de bad 
for mig. Og på grund af deres bønner blev mit helbred 
hurtigt bedre .

Jeg blev stærkere og begyndte at få behandlinger af en 
fysioterapeut. Jeg fik installeret stænger og reb over 
min seng, så jeg kunne lave øvelser. Til at begynde 
med gjorde det ondt at løfte hovedet; men mine børns 
bønner havde effekt. Inden længe haltede jeg omkring 
med en stok.

Mine børn blev meget aktive i Syvende Dags Adventist-
kirken, og jeg holdt meget af sangen i kirken. Jeg syntes 
også godt om gudstjenesterne om sabbatten. Da jeg 
begyndte at studere Bibelen, blev mit liv forandret. Jeg 

plejede at drikke ret 
meget, men nu holdt 
jeg helt op. Mit liv 
undergik en stor for-
andring. Jeg ønskede 
at være tro mod Gud. 
Min kone og jeg blev 
døbt og tilsluttede os 
Adventistkirken.

En del år efter at jeg var blevet i stand til at gå igen, 
begyndte jeg at få smerter i begge mine ben. Jeg fryg-
tede, at jeg måske skulle blive lam igen. Efter en un-
dersøgelse så lægen alvorligt på mig. ”Du er nødt til at 
blive opereret, selv om det indebærer en stor risiko,” 
sagde han.

Han forklarede, at min rygrad var ødelagt og krævede 
medicinsk behandling. Min familie blev bedt om at 
underskrive et dokument, som frikendte hospitalet for 
ansvar, hvis operationen gik galt.

Min kone og jeg bad meget. Menighedens præst bad 
for mig. Jeg tror, at operationen gik godt på grund af 
alle disse bønner. Selv operationssårene helede hur-
tigt. Jeg fik lov til at tage hjem allerede efter en uge.

I dag er jeg sund og rask. Min familie er kristne, og vi 
ønsker, at vores venner også skal blive kristne. Vi invi-
terer dem med i kirke, og nogle af dem har besøgt kir-
ken. Men ingen af dem har givet deres hjerte til Jesus 
endnu. Jeg bekymrer mig ikke om det, for jeg ved, at 
Gud kan nå dem. Han nåede trods alt mig, mens jeg lå 
i sygesengen. Min opgave er at invitere. Det er Hellig-
åndens opgave at overbevise. Her på det sidste har jeg 
inviteret flere venner til at komme med i kirke, og jeg 
håber, at de kommer.

I dette kvartal vil en del af 13. sabbatskollekten gå til 
et livsstilscenter i Ulaanbaatar, som er hovedstaden 
i Mongoliet. Her skal mennesker kunne komme og få 
støtte til at holde op med at ryge og drikke og i øvrigt 
til at foretage gode og sunde beslutninger for deres liv.

MISSION I MONGOLIET
Adventisternes første arbejde i Mongoliet blev udført 
af russiske missionærer i 1926. De drev arbejdet fra 
Harbin i Manchuriet i Kina. De udgav de første trykte 
adventistpublikationer på mongolsk, først en trykt 
salme og dernæst fire små traktater. Politiske foran-
dringer gjorde det umuligt at arbejde direkte i landet, 
så et arbejde blev startet i 1930 for mongolske indbyg-
gere i Det Indre Mongoliet i det nordlige Kina. I 1931 
oprettede Otto Christensen missionens hovedkvarter 
og et hospital i Kalgan.

 Erdenebat Budragchaa
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9. oktober 2021

FULDKOMMEN TILLID

Boonoo Purvee, 29

Hvilket år i gymnasiet er det vigtigste? I Mongoliet 
er det sidste år det vigtigste. Ved afslutningen af det 
sidste år skal eleverne bestå eksaminer, som afgør, 
om de kan få adgang til universitetet.

For Boonoo var det sidste år i gymnasiet ekstra spe-
cielt, for hun blev også døbt det år. To missionærer 
kom til hendes by og holdt bl.a. et rygestop-kursus på 
gymnasiet. Boonoo røg ikke, men hun deltog alligevel i 
kurset, for hun havde ikke lige noget mere spændende 
at lave. Hun syntes om missionærerne og tog med 
glæde imod et tilbud om bibelstudium i deres hjem. 
Der gik ikke lang tid, før hun tog imod Jesus og blev 
døbt.

Efter sin dåb begyndte Boonoo for alvor at studere til 
sine afgangseksaminer. Hvis hun fik høje karakterer, 
kunne hun selv vælge, hvilket universitet hun ville læse 
videre på.

Mange af hendes klassekammerater ansatte privat-
lærere for at få hjælp til eksamensforberedelserne. 
Elever, som gerne ville læse historie, forberedte sig 
særligt til deres historieeksamen. De, som ønskede at 
læse medicin, forberedte sig ekstra til fysik- og kemi-
eksamen. Boonoo elskede matematik; men hun havde 
ikke råd til at betale for ekstraundervisning. Så hun 
bad Gud om hjælp. ”Kære Gud, jeg studerer selv og vil 
forberede mig ved at løse fem matematikopgaver hver 
dag. Vil du ikke nok hjælpe mig,” bad hun. 

Så kom eksamensdagen. Alle afgangselever fra hele 
provinsen var samlet på byens største skole. Der var 
næsten 600 elever, der sammen med Boonoo skulle op 
til matematikeksamen. Den elev, som fik højeste ka-
rakter, fik lov til at vælge universitet først. Boonoo bad: 
”Kære Gud, vær med mig.”

Eksamenen begyndte. Læreren låste døren og annon-
cerede, at eleverne ikke måtte forlade lokalet, før de 
var færdige, og deres opgaver var blevet rettet. Da ek-
samenen var overstået, ventede eleverne. Og ventede. 
Nogle af forældrene kom med mad, som de rakte ind 
gennem vinduerne.

Endelig dukkede læreren op igen og fortalte, at eksa-
mensresultatet først ville blive offentliggjort næste 
dag. Alle skulle gå hjem og komme tilbage næste dag.

Da Boonoo vågnede næste morgen, så hun, at det 
havde regnet. Alt var rent, og solen skinnede. I sit 
hjerte hørte hun ordene af en sang, som mongolske 
adventister elsker at synge:

”Din kærlighed når 
højere end himlen. 
Din kærlighed er 
dybere end havet.” 
Boonoo var ikke 
bekymret for sit ek-
samensresultat. Hun 
priste Gud.

Da hun kom hen til skolen, var der mange elever sam-
let foran opslagstavlen, hvor en liste med eksamens-
resultaterne var sat op. Hun kunne ikke komme tæt 
nok på til at kunne læse dem, så hun bad en dreng om 
hjælp.

”Kan du se mit navn?” spurgte hun. ”Er mit navn blandt 
de 10 øverste?” Hendes hjerte sank, da han svarede 
nej.

Men da hun kom nærmere, så hun, at hendes navn var 
nummer 5 på listen. Hun kunne knap tro det. Senere, 
da læreren afleverede de rettede prøver, så Boonoo, 
at hun kun havde haft en fejl ud af de 40 opgaver. Ved 
nøjere eftersyn så hun, at det var læreren, som havde 
lavet en fejl. Hun havde svaret korrekt. Hun gjorde 
læreren opmærksom på fejlen; men han ville ikke 
ændre karakteren. Han sagde, at hvis han rettede den, 
var han nødt til at tjekke alle de andre prøver også.

Boonoo blev oprørt. Hun ville gerne have den korrekte 
karakter. Men så huskede hun, at hun havde bedt til 
Gud, og at han havde hjulpet hende. Den endelige 
karakter lå også i Guds hånd.

Da eleverne skulle vælge universitet og det var Boo-
noos tur, havde ingen valgt Mongoliets Nationale 
Universitet, som hun hun ønskede at gå på. ”Gud vid-
ste, at jeg ikke behøvede at få en fejlfri eksamen for at 
komme ind på universitetet,“ sagde Boonoo. ”Jeg behø-
vede kun at stole helt og fuldt på ham.”

I dag er Boonoo 29 år og bruger sin matematikuddan-
nelse til at arbejde som regnskabsfører for ADRA i 
Mongoliet. Hun og hendes mand har oprettet en kirke 
for spejdere. Det er den eneste kirke af sin art i Mongo-
liet. Kirken mødes i deres hjem, som er en traditionel 
mongolsk jurt. 

 Boonoo Purvee
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16. oktober 2021

FORBINDELSE MED HIMLEN

Cathie Hartman, 55

Bed evt. to personer om at læse denne beretning.

Fortæller: Cathie og hendes nu afdøde mand, Brad, 
var de første adventistmissionærer i Mongoliet efter 
kommunisttiden. De ankom i 1991 via Adventist Fron-
tier Mission, som er en selvstændig støtteorganisation. 
Cathie arbejder stadig for Gud i Mongoliet.

Cathie, fortæl os hvordan du beder?

Cathie: Da vi ankom til Mongoliet i 1991, følte jeg, at 
Gud kaldte mig til at være hans forkæmper gennem 
bøn. Jeg sagde til Gud: ”Jeg beder jo hele tiden. Er det 
ikke det samme som at være en bønne-forkæmper?”

Efter min mand døde, blev jeg efter nogen tid gift igen. 
Vi flyttede midlertidigt til et andet land i Asien. Igen 
følte jeg, at Gud kaldte mig til at være hans bønne-
soldat. Jeg gav efter og sagde: ”OK, jeg skriver ’bed tre 
gange dagligt‘ på mit arbejdsliste.”

Min mand, vores tre døtre og jeg bad sammen som fa-
milie tre gange om dagen. Der begyndte at ske mirak-
ler. I flere måneder havde vi ledt efter et sted at bo, og 
nu skaffede Gud et sted til os. Min mand og jeg havde 
mistet vores arbejde som engelsklærere, og Gud sør-
gede for nye og bedre undervisningsstillinger.

Det var første trin, som Gud tog mig til i mit bønneliv. 
Det andet trin kom, da jeg begyndte at tænke over Jesu 
gentagne opfordring til at ”våge og bede”. Jeg var ikke 
sikker på, at jeg forstod, hvad han mente. Jeg ledte ef-
ter udtalelser fra Ellen White om at våge og bede, som 
jeg sammenfattede i et dokument. Jeg lærte, at ”våge” 
betyder, at vi skal vogte vores følelser og ord og lægge 
mærke til, om vi har en ligegyldig indstilling.

Hver gang mine døtre havde problemer i teenage-
årene, spurgte jeg: ”Har du våget og bedt?” De fleste 
gange måtte de indrømme, at det havde de ikke. Vi ind-
rettede et bønneværelse i vores hjem, hvor vi hver især 
uforstyrret kunne bede tre gange dagligt. Vi bekendte 
vores synder og udfordringer og bad Gud om at give os 
en kærlig og ydmyg ånd. Det var en stor hjælp for vores 
familiebånd.

Fortæller: Hvordan læser du Bibelen?

Cathie: Jeg læste engang, at pioneren William Miller 
gennemgik Bibelen vers for vers. Jeg bestemte mig 
for at prøve det samme. Det var spændende at sam-
menligne hvert vers med det originale hebraiske eller 
græske.

Lige nu forsøger 
jeg at forbedre mit 
mongolske sprog ved 
bibellæsning. Jeg har 
en notesbog ved siden 
af mig og læser et vers 
på engelsk og dernæst 
på mongolsk. Det er 
en meget langsom proces, men jeg forsøger at nå et 
kapitel hver dag.

Når jeg læser Bibelen på mongolsk, giver det mig et nyt 
perspektiv, for der bruges forskellige ord. En morgen 
læste jeg Femte Mosebog 33,1, hvor der står: ”guds-
manden Moses.” På mongolsk står der ”Guds person, 
Moses.” Jeg tænkte: ”Mon jeg kan sige ”Guds person, 
Cathie”? Det var alt, jeg havde brug for den dag.

Fortæller: Hvordan vidner du?

Cathie: I mange af de lande, hvor jeg har boet, har lan-
dets love gjort det vanskeligt for udlændinge at vidne 
åbent. Men man kan skabe anledninger, så folk stiller 
spørgsmål, og det er helt i orden at besvare spørgsmål.

Som engelsklærer tjekkede jeg elevernes tilstede-
værelse ved at bede dem om at skrive en besked på 
et stykke papir. Jeg tog mig tid til at svare hver enkelt. 
Nogle af eleverne begyndte at åbne deres hjerter.

Ofte er det ganske enkelt et spørgsmål om at være 
venlig og invitere andre hjem til dig. Folk åbner sig i 
private samtaler. Det er en af grundene til, at jeg øn-
sker at forbedre mit kendskab til det mongolske sprog.

Mine daglige bønner er et ekko af Saulus’ bøn, da han 
mødte Jesus på vejen til Damaskus. Han sagde: ”Hvad 
skal jeg gøre, Herre?” Gud åbenbarer sin vilje, når vi 
beder ham om det i hver eneste situation hver eneste 
dag.

I dette kvartal går en del af 13. sabbatskollekten til 
at åbne et livsstilscenter i Ulaanbaatar, som er hoved-
staden i Mongoliet.

 Cathie Hartman
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23. oktober 2021

TRE MYSTERIER

Batzul Ganbold, 30 

Der var tre ting, Batzul undrede sig over. 

Som ung dreng undrede han sig over, hvorfor heste 
kaldes heste, hvorfor hunde kaldes hunde, og hvorfor 
ulve kaldes ulve. Men ingen kunne fortælle ham, hvem 
der havde navngivet disse dyr.

På en opslagstavle i Mongoliets hovedstad så han ad-
varsler mod tobaksrygning. Han spurgte sin far, hvorfor 
folk røg cigaretter, hvis de vidste, at det var farligt. Hans 
far smilede bare, men kunne ikke forklare, hvorfor folk 
røg.

Batzuls tanker kredsede omkring døden, efter hans far 
døde af nyresvigt. Han undrede sig over, hvad der sker 
efter døden. Men ingen kunne fortælle ham, hvad der 
sker efter døden.

Tilværelsen ændrede sig drastisk efter farens død. 
Batzul, som nu var 16 år, fandt arbejde på et udendørs 
marked, så han kunne hjælpe med at forsørge sin mor 
og tre yngre søskende. Og han begyndte at ryge.

En dag ringede en ældre søster, som var flyttet til Syd-
korea. Hun foreslog, at Batzul skulle gå i kirke. Hun var 
selv begyndt at komme regelmæssigt i en kirke.

”Gå i U-B kirken,” sagde hun. I Mongoliet er ”U-B” en 
henvisning til landets hovedstad Ulaanbaatar.

Batzul var ikke kristen og havde aldrig overvejet at blive 
det. Men han fandt frem til adressen og begyndte at gå 
til gudstjeneste.

Adskillige måneder senere ringede hans søster og 
spurgte, om han gik i kirke. Hun blev glad for at høre, at 
han gik regelmæssigt. ”Hvordan får du tid til at gå hver 
søndag?” spurgte hun.

”Søndag?” spurgte han. ”Jeg går i kirke om lørdagen.”

Søsteren var overrasket. ”Hvilken kirke kommer du i?” 
spurgte hun.

Batzul forklarede, at han kom i en syvendedags adven-
tistkirke.

En sabbat i kirken gav 
nogen ham en bog om 
at opgive dårlige vaner. 
Mens han læste, blev 
han overbevist om, at 
rygning var en synd. 
Han læste i 1 Kor 3,16, 
at hans legeme er et 
tempel for Helligånden. Men det lykkedes ikke for ham 
at holde op.

En dag, da han var hjemme hos familien, låste han sig 
inde i et redskabsskur, tog sine cigaretter frem og bad 
desperat: ”Hvis der virkelig er en Gud, må du hjælpe mig 
til at holde op med at ryge.” Han smed cigaretpakken 
hen på den lukkede dør. Så tog han en dyb vejrtrækning 
og følte, hvordan glæde og fred skyllede over ham.

Næste dag stak Batzul hånden i lommen for at tage 
noget frem og fik fat i sin lighter. Det gik pludselig op 
for ham, at han hele den dag ikke en eneste gang havde 
tænkt på at ryge. Han havde mistet lysten til det.

I kirken trak han sin lighter frem og fortalte ivrigt bibel-
studielederen: ”Jeg har ikke brugt denne i fire dage!”

”Du har fundet Jesus,” sagde hun.

Batzul begyndte at studere Bibelen grundigt. I Første 
Mosebog læste han, at Adam havde givet dyrene navne. 
Han læste om den store strid mellem Kristus og Satan 
og indså, at Satan frister folk til at ryge, fordi han ønsker 
at ødelægge Guds skaberværk. Han lærte, at døden er 
som en drømmeløs søvn, og at når man dør, har man 
mistet bevidstheden indtil Jesus kommer igen. Det hele 
var så logisk. Han fandt alle svarene i Bibelen. Han gav 
sit hjerte til Jesus.

I dag er Batzul 30 år og sammen med sin kone er de 
Global Mission pionerer i Mongoliet. Han fortæller 
andre, at svaret på alle livets mysterier kan findes i 
Bibelen.

Hans yndlingsvers er Jeremias’ Bog 29,13, hvor Gud 
siger: ”Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af 
hele jeres hjerte, er jeg at finde.”

I dette kvartal vil en del af 13. sabbatskollekten gå til at 
åbne et adventist-livsstilscenter i Ulaanbaatar, som er 
hovedstaden i Mongoliet.

 Batzul Ganbold
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30. oktober 2021

ET VELSMAGENDE EVANGELIUM

Haswgawa Harue, 65

Min mand og jeg fløj fra vores hjem i Japan til Alabama 
i håb om at finde en kur, der kunne helbrede hans 
kræft. Jeg er syvendedags adventist og havde hørt, at 
adventistlæger, der arbejdede på et kursted, måske 
kunne hjælpe. Min mand var ikke kristen.

På kurstedet spiste vi vegansk kost og motionerede. 
Vores kroppe begyndte at forandre sig. Jeg tabte mig 
en hel del. Min mand holdt op med at ryge. Han be-
gyndte også at læse i Bibelen og blev døbt på kurste-
det.

Min mand døde en uge efter sin dåb, 56 år gammel. Jeg 
sørgede meget, men var også glad, for vi havde aftalt 
at mødes igen i himlen.

Da jeg vendte tilbage til Japan, gennemgik jeg mine op-
sparinger og fandt ud af, at jeg havde mere end nok at 
leve af. Jeg ønskede at bruge mine penge til at udbrede 
evangeliet i Japan, hvor kun en procent af befolkningen 
er kristne. Så jeg begyndte at bede: ”Kære Gud, hvad 
vil du, jeg skal gøre?”

En dag læste jeg Esajas’ Bog 55,13 til min morgen-
andagt. Dette vers siger: ”I stedet for tjørnekrat vokser 
enebær op, myrter i stedet for nælder. Det skal blive til 
ry for Herren, et evigt minde, der ikke slettes.”

I det øjeblik vidste jeg, at jeg gerne ville åbne en restau-
rant, hvor jeg kunne hjælpe mennesker til at få et sun-
dere og bedre liv, ligesom jeg havde fået det i Alabama. 
Måske kunne jeg også vinde mine kunders tillid og vise 
dem hen til Jesus. Jeg besluttede mig for at kalde min 
restaurant ”Myrte” ligesom i verset fra Esajas.

Samme dag gik jeg hen ad en gade i min hjemby lige 
uden for Tokyo og så, at der var en byggegrund til salg. 
Den havde en god beliggenhed og lå også i nærheden 
af tre adventistkirker. Jeg købte byggegrunden og be-
talte for at få restauranten bygget.

For at være ærlig så vidste jeg intet om at drive restau-
rant. Jeg deltog i et vegetarisk kogekursus arrangeret 
af adventister for at få ideer og skabte derefter mine 
egne menuer til restauranten.

På åbningsdagen kom der ret mange mennesker, men 
alt var kaos. Jeg vidste stadigvæk intet om at drive 

restaurant. En af gæ-
sterne, en tidligere 
forsikringskunde, 
kendte en som havde 
en cafe i nærheden. 
Han spurgte ejeren, 
om hun ville hjælpe 
mig. Det sagde hun ja 
til, og hun hjalp mig meget.

Det er gået godt med restauranten. Myrte er en af 
meget få helt vegetariske restauranter i Tokyo-områ-
det. Jeg passer mit forsikringsarbejde om morgenen, 
inden jeg tager hen til restauranten klokken 11. Her 
serverer jeg frokost til kl. 14 og tager herefter tilbage til 
forsikringsjobbet igen. Restauranten holder lukket om 
sabbatten.

Restauranten har givet mig mulighed til at gøre mere 
end blot at servere sund mad. En af mine faste gæster 
har brystkræft. Hun har bedt om information om sund 
levevis. Jeg har givet hende forskellig adventistlittera-
tur. 

En anden af restaurantens gæster, en enlig kvinde, for-
talte mig, at hun ledte efter nye venner. Jeg inviterede 
hende til at besøge vores kirke, og hun har været der 
flere gange. Mit overordnede mål med restauranten er 
at lede mennesker til Jesus. 

Ellen White siger: ”Vores restauranter skal være i by-
erne, for ellers kan arbejderne i disse restauranter ikke 
nå folk og undervise dem i principper for sund levevis” 
(Selected Messages, 2. bd, s. 142). Det er derfor, jeg har 
åbnet denne restaurant. Det er Guds restaurant. Gud 
hjælper mig med at drive den, og Jesus er ejeren.

FAKTA OM JAPAN
• Den første syvendedags adventist, som besøgte 

Japan, var Abram La Rue, en selvunderholdende 
missionær fra USA, som arbejdede i Kina. Så tidligt 
som 1889 foretog La Rue flere rejser til Japan og 
uddelte adventistlitteratur i Yokohama og Kobe. 
Stephen Haskell besøgte Japan i 1890 og rapporte-
rede i Review and Herald, at der havde været en dåb, 
og at adskillige mennesker var interesseret i at holde 
sabbatten.

 Haswgawa Harue
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EVANGELIET MED RIS OG KARRY

Sara, 14

Sara bor i Japan og kommer i en syvendedags adven-
tistkirke hver sabbat. Hun er ikke adventist. Faktisk er 
ingen i hendes familie er kristne. Grunden til, at Sara 
går i kirke hver sabbat, er, at de har en børnerestau-
rant, som drives af kirken.

Den 14 år gamle teenager holder af at spise sushi, men 
hun synes allerbedst om de sabbatter, hvor restauran-
ten serverer ris og karry, som er en populær ret blandt 
japanske skolebørn. Når de har spist, er hun sammen 
med de andre børn, hvor de leger, synger sange og lyt-
ter til bibelhistorier.

Sara begyndte at komme i kirken, da hun var 6 år. Hen-
des mor er enlig og sendte hende i kirke, så hun kunne 
få et sundt måltid mad.

Sara og hendes mor er ikke meget fattige. Japan be-
tragtes som et velstående land, men regeringens 
økonomiske politik og effekten af globaliseringen har 
skabt et voksende skel mellem dem, som har, og dem, 
som ikke har. Folk sulter ikke ihjel, men det er snarere 
en relativ fattigdom, hvor børn lever langt under den 
gennemsnitlige levestandard og ofte ender langt bag-
efter børn fra mere velstående familier. Hvert syvende 
barn i Japan lever under disse forhold. 

Relativ fattigdom har ramt mange hjem med enlige 
forsørgere som Saras mor. Det kan være svært at få 
råd til et ordentligt måltid mad hver dag eller at sende 
børnene til aktiviteter efter skoletid som fx musik-
undervisning eller sport. Forældrene har meget lidt tid 
til at hjælpe børnene med deres hjemmearbejde og 
ingen penge til at betale for ekstraundervisning, som 
mange velstående familier gør.

Medlemmerne i en af syvendedags adventistkirkerne 
lagde mærke til den relative fattigdom i deres lokal-
område og begyndte at tilbyde gratis frokost om 
sabbatten og lektiehjælp de andre dage i ugen. Da 
bystyret i Kashiwa, en by på ca. 410.000 indbyggere i 
Tokyo-området, besluttede at tilbyde økonomisk støtte 
til organisationer, som sørgede for mad til fattige børn, 
ansøgte menigheden og fik et vedvarende tilskud. 

Mellem 10 og 30 børn 
begyndte at komme 
regelmæssigt i kirke 
om sabbatten for at få 
et sundt måltid mad, 
som tilberedes og ser-
veres af menigheds-
medlemmer og andre 
frivillige.

Til at begynde med var Sara meget sky, når hun kom til 
kirken for at spise frokost og lege med de andre børn. 
Men hun elskede maden og 
bibelaktiviteterne. Hun syntes om den opmærksom-
hed, som menighedsmedlemmerne viste hende, og 
hun kom igen sabbat 
efter sabbat. 

Da hun blev ældre, begyndte hun at hjælpe til i efter-
middagsprogrammet for de mindste børn. Så blev hun 
inviteret med på en sommerlejr. På lejren besluttede 
hun sig for at give sit liv til Jesus.

Da Sara kom hjem, fortalte hun sin mor, at hun gerne 
ville døbes. Det var hendes mor ikke begejstret for. 
”Det må du vente med, til du bliver voksen,” sagde hun.

Det betød, at Sara måtte vente i fire år, før hun kunne 
blive døbt. Ifølge japansk lov kan et barn under 18 år 
ikke tage den slags beslutninger uden forældrenes 
samtykke. Sara var 14. 

Menighedens medlemmer blev kede af at høre om 
Saras mors reaktion. Men de var ikke overraskede. Det 
er en almindelig reaktion fra en forælder, som ikke er 
kristen.

Bed for Sara, for hendes tro og for hendes mor. Bed 
også for de andre børn, der spiser, leger og lærer om 
Jesus hver sabbat i Kashiwa Syvende Dags Adventist-
kirke, hvor de forsøger at dele Jesu kærlighed med 
andre.

 Børnerestaurant
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ET MISTET LAM

Chie Chinyama, 43

Jeg er blevet meget opmuntret under corona-pande-
mien. Min mand og jeg driver en engelsk sprogskole i 
Osaka, en by i Japan med ca. 2,7 millioner indbyggere. 
Skolen blev lukket på grund af pandemien. Men før 
den japanske regering erklærede nødsituation i landet, 
nåede vi at etablere online lektioner og har overra-
skende nok været i stand til at beholde 90 % af vores 
elever.

Men jeg er endnu mere overrasket over en af vores 
tidligere elever, en 60 år gammel kvinde ved navn 
Chikako. Hun kontaktede mig, mens pandemien var på 
sit højeste i Japan. Vi har kendt hinanden i 13 år, men 
havde mistet kontakten med hinanden for to år siden. 
Men så en dag, da jeg var på vej hjem fra mit kontor, fik 
jeg en henvendelse fra hende på Facebook Messenger.

”Jeg vil gerne komme i din kirke, selv om pandemien 
hærger,” skrev hun.

Chikako var ikke kristen. Jeg blev overrasket over, at 
hun ønskede at vide mere om Jesus, og vi tekstede kort 
til hinanden om kristendom, og hvordan jeg var blevet 
kristen. Vi aftalte at mødes lørdag efter sabbatsguds-
tjenesten.

Da vi mødtes, fortalte jeg hende lignelsen om det mi-
stede får. Hun lyttede nøje til Jesu ord: ”Hvis en af jer 
har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke 
de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, 
han har mistet, indtil han finder det? Og når han har 
fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når 
han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer 
sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har 
fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan 
bliver der større glæde i himlen over én synder, der 
omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som 
ikke har brug for omvendelse” (Luk 15,4-7).

Chikako identificerede sig øjeblikkeligt med det mi-
stede får. Hun sagde, at Jesus havde kaldt på hende i 
mange år, men hun havde ønsket at tage sin beslutning 
på et tidspunkt, hun selv bestemte. 

”Jeg ved, at Jesus har 
kaldt på mig som et 
mistet får, og jeg har 
ignoreret ham,” sagde 
hun. ”Men nu er jeg 
holdt op med at igno-
rere ham, og jeg øn-
sker at blive døbt.“

Det var tydeligt for mig, at Helligånden havde påvirket 
hendes hjerte, især under pandemien, og jeg var lykke-
lig over at kunne dele Jesu undervisning og kærlighed 
med hende.

Vi mødtes mange gange. En sabbat hvor vi talte om, 
hvorfor Jesus døde på korset, blev hun meget rørt over 
beretningen om røveren på korset, som i sidste øjeblik 
valgte at dø som en, der troede på Jesus. Chikako var 
rørt over, at Jesus altid elsker og er villig til at tilgive. 
Hun indså, at selv om hun ihærdigt havde forsøgt at 
finde glæde og fred på egen hånd, var det ikke lykke-
des for hende.

”Jeg ønsker at være ligesom røveren på korset og tage 
imod Jesus,” sagde hun.

Det kan godt være, at corona-pandemien ødelægger 
meget i vores tilværelse; men den kan ikke standse 
Jesus i at drage mennesker til sig. Han siger: ”Jeg har 
også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem 
skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive 
én hjord, én hyrde” ( Joh 10,16).

Jesus arbejder i vores liv, også når vi ikke ser det eller 
føler det. Jesus kalder os ved navn og vil frelse os, når 
vi overgiver os til ham.

Covid-19 har gjort online arbejde som Chies virtuelle 
engelskundervisning endnu mere betydningsfuldt i 
arbejdet med at forkynde evangeliet. En del af dette 
kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt til et projekt, 
som skal hjælpe især unge japanere til at lære om Jesus 
via internettet. Tak for din gave til missionen.

 Chie Chinyama
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FOD

Kiyong Kwon, 56

Når Kiyong beder, sker der fantastiske ting.

Kiyong ejer et fremgangsrigt revisionsfirma i Sydkorea. 
Mens han bad, følte han sig tilskyndet til at plante en 
kirke. Adventistkirkens ledere gav ham en tidligere 
kirkebygning, som lå tæt på hans hjem, og i løbet af 
det første år blev 40 mennesker døbt.

Han blev ved med at bede, og antallet af døbte steg til 
98 i løbet af 2½ år.

Kiyong besluttede sig for at bede om 100 døbte. 
”Giv 100,” bad han.

Da han åbnede øjnene, kom han pludselig i tanke om en 
kvinde, han ikke havde set i tre år. Han forhørte sig om-
kring og fandt ud af, at hun havde startet en kunstskole 
for børn. Han købte en buket farverige blomster og tog 
hen til kunstskolen og gav hende blomsterne.

Mens de talte sammen, beskrev Kiyong sin menigheds-
plantning. Han fortalte, hvordan 98 mennesker havde 
givet deres hjerte til Jesus.

”Du bør blive nummer 100,” sagde han.

”Ja, jeg skal nok blive nummer 100,” svarede kvinden.

”Fint,” sagde Kiyong. ”Men så må du have bibelstudier. 
Jeg kommer hjem til dig kl. 19.30 i morgen og underviser 
dig fra Bibelen.” Han holdt en lille pause og tilføjede: 
”Sørg for, at din mand også er der.”

Kiyong nævnte hendes mand; for han havde brug for to 
personer for at nå de 100 døbte. 

Efter Kiyong havde forladt kunstskolen, ringede kvinden 
til sin mand. ”Kiyong kommer hjem til os i morgen aften 
for at undervise os fra Bibelen,” fortalte hun.

Hendes mand var 
ligesom Kiyong en 
fremgangsrig forret-
ningsmand. Han var 
ikke kristen, men tilbad 
på helligsteder for for-
fædrene og forskellige 
andre guder. På det 
seneste havde han besluttet sig for at forbedre sine en-
gelskkundskaber for at øge sine forretningsmuligheder. 
Han havde købt en stak engelske bøger, hvoraf den ene 
var en bibel.

Men Bibelen forvirrede ham. Manden læste i den på sit 
kontor, men han kæmpede med at forstå den. Han for-
stod ordene, men forstod ikke meningen. Til sidst havde 
han i desperation besluttet sig for at bede til Bibelens 
Gud.

”Hvis du er den sande Gud, må du sende mig nogen, 
som kan undervise mig og hjælpe mig til at forstå 
Bibelen,” bad han.

I samme øjeblik ringede telefonen. Det var hans kone, 
der ringede. Han sad længe lamslået uden at røre sig. 
Det føltes, som om lynet var slået ned – det sitrede i 
hele kroppen fra isse til fod.

Den følgende dag kom Kiyong til ægteparrets hus og 
blev overrasket over at finde dem begge ivrige efter at 
modtage bibelstudier. Deres to voksne børn var også 
til stede og ønskede at lære om den Gud, som havde 
besvaret deres fars bøn så hurtigt.

Familien studerede Bibelen sammen med Kiyong og 
accepterede alt, hvad de lærte. De gav deres hjerter til 
Jesus. Som svar på Kiyongs bøn gav Gud ikke 100, men 
102 døbte.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer går til at ud-
brede evangeliet i Sydkorea gennem to projekter: et 
omsorgscenter for indvandrerbørn i Ansan og et mis-
sionscenter i Daegu.

 Kiyong Kwon
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HJÆLP FRA HIMLEN

David Kim, 53

David drejede sin Toyota Camry af fra motorvejen og 
kom ind på en meget øde vejstrækning. Han fulgte sin 
GPS for at nå frem til en vigtig aftale i en kirke i staten 
Utah i USA. Pludselig kom der en advarsel op på mo-
biltelefonen. Vejen forude var farlig og kun egnet til 
firehjulstrækkere.

David havde en mellemstor bil. Han havde kørt langt  
og kunne ikke bare vende om. Hvor slemt kunne det 
være? Han besluttede sig for at køre videre.

Et par minutter senere kom advarslen på telefonen 
igen. Han ignorerede den.

Pludselig var der ikke asfalt på vejen længere. Han 
kørte videre på en grusvej. Efter at have kørt opad 
bakke en kort strækning, standsede bilen. Han drejede 
nøglen for at starte igen, men der skete ikke noget. 
Han drejede nøglen igen. Og igen. Ingen reaktion.

Han kiggede ud på landskabet, som var et plateau 
af sand og små buske så langt øjet rakte. Hans 
mobiltelefon havde ikke længere forbindelse, og der 
var ingen andre biler at se. Pludselig følte David sig 
meget alene midt i den ukendte ødemark. Han var 
computerprogrammør fra Sydkorea og var faret vild 
på en sandbanke i USA.

”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg møder vilde dyr?” tænkte 
han. David knælede ned og bad.

”Herre,” sagde han. ”Tilgiv mig for at blive ved med at 
køre og ikke tage advarslerne alvorligt. Jeg vidste ikke, 
at dette ville ske. Jeg skal holde seminar på sabbatten. 
Har jeg gjort noget forkert?”

Hans hjerte var fyldt med en blanding af nedtrykthed, 
frygt og irritation. Han glemte, at Gud havde ledt ham 
på hans rejser de sidste tre måneder, hvor han havde 
holdt seminarer om evangelisation over internettet og 
sociale medier.

Omkring 5 minutter efter David havde bedt, så han en 
pickup komme op ad bakken. Et ældre ægtepar stand-
sede, da de så ham.

”Hvad er der galt?” 
spurgte manden.

David fortalte om 
den genstridige 
motor, som nægtede 
at starte. Manden 
satte sig ind i bilen og 
drejede nøglen. Ingen reaktion. Han gav nøglen tilbage 
til David og tilbød at køre ham 10 km til et område, 
hvor der ville være dækning på hans mobiltelefon. 
David blev overvældet af taknemmelighed. Så kunne 
han ringe efter vejhjælp.

Som ved en pludselig indskydelse bad den ældre mand 
om at få bilnøglen igen. Han gjorde tegn til, at David 
skulle sætte sig ind ved siden af ham på passagersæ-
det. Så drejede han nøglen. David var sikker på, at det 
var spild af tid. De havde jo allerede begge forsøgt at 
starte bilen uden held.

Vroom, vroom!

Det lød som sød musik i Davids ører. Motoren kom til 
live. Den ældre mand trådte på speederen, og bilen 
bevægede sig langsomt fremad. David kunne knapt tro 
sine egne øjne. ”Tusind tak!” udbrød han. ”Tusind tak.”

Han vinkede farvel, vendte bilen og kørte tilbage til 
hovedvejen, mens han priste Gud. Selv om han havde 
ignoreret advarslerne, havde Gud sørget for hjælp, så 
han kunne nå frem til sit næste møde til tiden.

David Kim er en af mange syvendedags adventister fra 
Sydkorea, som tjener som missionærer rundt omkring 
i verden. I dette kvartal støtter verdenskirken to pro-
jekter i Sydkorea.

 David Kim
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SOS MISSIONÆR

Jang So-hee, 19

Som teenager drømte jeg om at blive missionær, men 
vidste ikke hvordan. Min far døde, da jeg var helt ung, 
og min mor var næsten den eneste kristne, jeg kendte. 
Resten af vores slægtninge var shamaner og tilbad 
vores forfædre i mit hjemland, Sydkorea.

En dag sagde mor, at hun havde gode nyheder. ”Jeg 
kender en professor, som sender missionærer til an-
dre lande, og han vil gerne tale med dig om din drøm,” 
sagde hun.

Jeg var henrykt og fik en aftale med professoren. Da 
jeg nogle dage senere var på vej til min aftale med 
ham, så jeg en gruppe teenagere, som havde t-shirts 
på med teksten ”SOS” på brystet. De inviterede mig til 
et evangelisk møde for studerende i en nærliggende 
adventistkirke. Jeg elsker at gå i kirke og fulgte med de 
unge til deres smukke trækirke.

Da præsten fandt ud af, at jeg var kristen, spurgte han, 
hvad jeg vidste om sabbatten. Jeg gik i kirke om sønda-
gen. Præsten forklarede, at den syvende dag er sabbat. 
Mens han talte, begyndte mit hjerte at brænde i mig.

I samme øjeblik ringede min mobiltelefon. Det var 
professoren, som ventede på mig. Det var mærkeligt. 
Jeg havde set frem til at tale med ham, men præstens 
ord havde rørt mit hjerte. Jeg udsatte mit møde med 
professoren til næste dag.

Samme aften lærte jeg om sabbatten, Jesu genkomst, 
dommen, Guds frelse og den store strid. Mit hjerte flød 
over med glæde.

Næste dag tog jeg igen hen til den smukke trækirke 
for at lære mere om Bibelen. Mens jeg var der, ringede 
professoren. Jeg fortalte, at jeg havde travlt med at 
studere Bibelen i en syvendedags adventistkirke. Han 
blev vred og sagde, at sande kristne ikke fulgte de 
samme trospunkter som adventisterne, og så forkla-
rede han sine trospunkter for mig. 

Adventistpræsten sad lige ved siden af og kunne ikke 
undgå at høre vores samtale. Han sagde, at professo-
rens trospunkter lød som dem, der læres af en kristen 

sekt, som mener, at 
deres leder er Hellig-
ånden. Vi undersøgte 
det nærmere, og det 
viste sig, at profes-
soren tilhørte denne 
gruppe. Det samme 
gjorde min mor.

Jeg var ked af, at min mor havde forsøgt at narre mig til 
at tilslutte mig denne gruppe. Jeg tryglede hende om at 
studere Bibelen med adventistpræsten, men hun blev 
vred og ville ikke høre tale om det. Jeg vidste ikke, hvad 
jeg nu skulle gøre.

Præsten foreslog, at jeg skulle melde mig ind på 
Sahmyook Adventistuniversitet. ”Der kan du studere 
Bibelen grundigere, så du bedre kan lede din mor til 
sandheden,” sagde han.

Min mors vrede blev mildere, mens jeg læste på 
universitetet. Jeg fortalte hende, hvad jeg lærte og 
lod med vilje forskelligt bibelstudiemateriale ligge 
rundt omkring i huset. Efterhånden begyndte hun at 
se adventistudsendelser på YouTube og læse adventist-
blade. Med Guds hjælp afsluttede jeg min universitets-
uddannelse i 2020.

Et møde i hendes religiøse gruppe udviklede sig til en 
corona  superspreder-begivenhed, der blev et af de 
værste udbrud i Sydkorea. Tusinder af mennesker, der-
iblandt også min mor, blev smittet. Heldigvis kom hun 
sig hurtigt; men gruppens kirke blev lukket og deres 
møder blev forbudt. Jeg tror, at Gud leder min mor til 
et større kendskab til ham.

Jeg elsker Jesu ord: ”For Menneskesønnen er kommet 
for at opsøge og frelse det fortabte” (Luk 19,10). De 
handler om mig. 

Når jeg ser tilbage, kan jeg se, at det var Guds ledelse, 
at jeg mødte SOS missionærerne og fik øjnene op for 
sandheden om min mor. SOS står for ”Salvation. Only 
Jesus. Service”. På dansk betyder det ”Frelse. Kun Jesus. 
Tjeneste.” Min plan er at blive SOS missionær – for min 
mor og for verden. Den plan opfylder mine drømme.

 Jang So-hee
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EN KÆRLIGHEDSVACCINE

Jang Dong-woon, 65

Bip, bip.

Flere gange om dagen kommer der krisemeldinger på 
min mobiltelefon. Meldingerne indeholder information 
og advarsler om ikke at gå udenfor.

Den sydkoreanske region, som jeg bor i, har opnået 
status som en Covid-19-fri zone midt i pandemien. Men 
så bragte patient nr. 31 smitten til mit område ved at 
være med til et møde hos en religiøs gruppe, som er en 
blanding af kristendom og mange andre teorier. Mødet 
blev en superspreder-begivenhed. Min hjemby fik hur-
tigt det højeste smittetal i hele landet med flere hund-
rede nye smittede hver dag. Tallet af smittede nåede 
6.000 på under en måned efter mødet. De nationale 
nyhedsmedier rapporterede hver dag om tilstanden i 
vores region, og overalt i Korea så folk ned på os og be-
tragtede os som ansvarlige for den store smittespred-
ning i hele landet.

Det hele gik pludseligt i stå. Der var ingen mennesker 
i supermarkeder, udendørs markeder eller restauran-
ter. Ingen købte eller solgte. Der var meget få biler i 
gaderne. Den usynlige virus vendte hurtigt den synlige 
verden på hovedet.

Min menighed blev også påvirket. Jeg har i årevis uden 
problemer delt min tro på Jesus; men min tilbedelse 
og mine missionsaktiviteter gik i stå. Jeg tænkte på, 
om Guds menighed skulle blive tvunget til at lukke sine 
døre. Skulle vi bare opgive vores kald til at udbrede 
evangeliet og vente på, at situationen skulle forbedres? 
Det kunne jeg ikke. Mens verden lukkede ned, bad jeg.

”Kære Far, jeg ved, at denne globale krise er en mulig-
hed for dig. Hvilke muligheder vil du give mig?” Jeg bad 
denne bøn igen og igen.

Der skinnede et klart lys i det dybe mørke. Jeg kom i 
tanker om, hvordan jeg i unionens sundhedsafdeling 
havde lært at lave håndsprit. ”En af de ting, som folk 
har brug for lige nu, er håndsprit,” tænkte jeg.

Med hjælp fra unionens sundhedsafdeling fremstil-
lede medlemmer i min kirke ca. 1.000 flasker hånd-
sprit, som vi delte ud på de udendørs markeder. Vi 
tog masker og handsker på, når vi uddelte flaskerne. 
Folk reagerede, som om håndsprit var en af de mest 
værdifulde gaver i verden. De udviste meget stor 

taknemmelighed. Vi 
fortalte ikke, hvilken 
kirke vi tilhørte, men 
mange spurgte: ”Hvor 
kommer I fra?” eller 
”Hvilken organisation 
står bag dette?” Så 
svarede vi, at vi kom 
fra Syvende Dags Adventistkirken.

En krise blev vendt til en mulighed. Guds kærlighed, 
som kom til udtryk gennem vores uddeling, smeltede 
mange hjerter, som var blevet frosne af Covid-19.

Så gav Gud mig en anden ide. Sydkorea oplevede en 
landsdækkende panik, da der blev udsolgt for mund-
bind. Der var lange køer ved de forretninger, der endnu 
havde nogle få tilbage.

”Hvordan kan jeg hjælpe disse fortvivlede mennesker?” 
tænkte jeg.

Mens jeg overvejede det, kom jeg til at tænke på, hvor-
dan jeg som ung havde lært at bruge en symaskine. Jeg 
begyndte at lave stof-mundbind hjemme hos mig selv. 
Det gik langsomt, men jeg lavede den ene maske efter 
den anden. Andre menighedsmedlemmer hørte om, 
hvad jeg lavede og tilbød at hjælpe. Deres deltagelse 
gav mig mod og styrke. Mest af alt glædede jeg mig 
over at se, hvordan menighedsmedlemmer, som havde 
opgivet at vidne på grund af Covid-19, genfandt deres 
iver for Kristus.

Vores Gud er mulighedernes Gud. Han kan vende en 
krise til en mulighed. Mennesker, som var blevet 
adskilt på grund af social afstand, kom hinanden ved 
gennem håndsprit og mundbind. Min menighed er 
blevet et sted, hvor vi deler kærlighedens vaccine. I 
en krisesituation er dette den bedste vaccine. Vi har 
uddelt over 3.000 flasker håndsprit og hundredvis af 
mundbind.

Jeg beder om, at landet gennem denne uddeling, som 
Gud har sat i gang, ikke bliver fyldt med Covid-19, men 
med ”kundskab om Herren, som vandet dækker havets 
bund” (Es 11,9).

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer går til at op-
rette et missionscenter i den sydkoreanske region, 
hvor Jang Dong-woons menighed ligger.

 Jang Dong-woon
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EN LANDSBYKIRKE

Gao Xiu-yue, 68

Denne beretning om Gao Xie-yue, som er 68 år og tilhører 
den indfødte befolkning i Taiwan, viser lidt af, hvordan den 
indfødte befolkning har det. For tre år siden gik en del af 
et 13. sabbatsoffer til at hjælpe med at udbrede evangeliet 
til den indfødte befolkning, og i dette kvartal vil en del af 
kollekten gå til at etablere tre indflydelsescenter, hvis 
arbejde bl.a. skal nå den indfødte befolkning i Taiwan.

Jeg har ikke bil. Jeg ved ikke, hvordan man kører på 
motorcykel eller en almindelig cykel. Den eneste måde, 
jeg kan komme i kirke, er ved at tage en taxa.

Mine sabbatsture skabte store problemer i mit ægte-
skab. Min mand, som ikke var adventist, blev vred, når 
jeg tog hjemmefra for at tilbede i kirken, som lå i min 
fødelandsby.

Vi boede i en stor by i det nordlige Taiwan, hvor der 
ikke var en adventistkirke. Min fødelandsby lå på et 
bjerg et godt stykke fra byen. Min mand var svagelig og 
ønskede ikke at tage med mig. Men han kunne heller 
ikke lide at være alene hjemme. En sabbat, da jeg kom 
hjem og tilbød ham mad, kastede han maden på gul-
vet. ”Du bryder dig kun om den kirke!” råbte han. ”Du 
er ligeglad med, om jeg lever eller dør!”

Jeg holdt meget af kirken; men jeg holdt også meget af 
min mand. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Det vir-
kede, som om jeg blev angrebet af fjenden, hver gang 
jeg prøvede at være tro imod Gud.

På et tidspunkt blev min søn alvorligt skadet i en 
ulykke, mens han var i militærtjeneste. Jeg rejste hjem-
mefra for at pleje ham, og mens jeg var væk, døde min 
mand pludseligt. Jeg følte, at det var min skyld, fordi 
jeg måske kunne have hjulpet ham, hvis jeg var blevet 
hjemme. Jeg sørgede dybt, og i en hel måned følte jeg, 
at jeg hverken kunne bede eller læse i Bibelen. Men 
langsomt indså jeg, at Gud styrede mit liv og havde en 
plan med mig.

Jeg så også, at Gud havde en fantastisk plan for vores 
landsbykirke. Vi havde brug for at renovere bygningen, 
og vi regnede med, at det ville koste omkring 100.000 
taiwanske dollars (25.000 kr.). Det var en kæmpesum 
for os, som er medlemmer af den indfødte Atayal-
gruppe.

Der opstod mange problemer i forbindelse med re-
noveringen. Først var en kvinde fra menigheden ude 
for et uheld og måtte på hospitalet. Vi mistede på den 
måde to værdifulde frivillige hjælpere – hun og hendes 
mand. Så besvimede vores eneste lønnede ansatte af 
hedeslag. Heldigvis vågnede han igen kort efter. Men 

min bror blev mod-
løs og frygtede, at vi 
havde regnet forkert i 
forhold til renoverin-
gens omkostninger.

”Vi bliver aldrig i stand 
til at betale for det,” 
sagde han.

Jeg forsøgte at opmuntre ham og få ham til at stole på 
Gud og blive ved med at arbejde. På dette lavpunkt i 
vores arbejde kom en mand, som tilhørte en anden 
kirke i landsbyen, forbi og så vores arbejde. Han tilbød 
at hjælpe med restaureringen.

”Livet er for kort til at standse en kristen fra et andet 
kirkesamfund i at arbejde for Gud,” sagde han. 

Om aftenen gav han mig en pakke. ”Jeg vil gerne støtte 
jeres arbejde,” sagde han. Da jeg åbnede pakken, fandt 
jeg en stak pengesedler. Der var i alt 6.000 taiwanske 
dollars (1.500 kr.).

Da vores ansatte arbejder hørte om gaven, blev han 
så rørt, at han sagde, at han ikke længere ville have 
betaling for sit arbejde. ”Jeg vil arbejde gratis for 
kirken,” sagde han.

Og da min bror oplevede disse ting, fik han igen mod 
og tillid til vores indsats og priste Gud.

Efter seks år er kirkens renovering stadig ikke færdig; 
men jeg tror, at Gud vil tage vare på sin menighed og 
dens behov. Det gør han altid. Bliv ved med at bede for 
os.

• Den første syvendedags adventistmissionær, som 
kom til Taiwan, var T.S. Wang, en kolportør fra Kina, 
som ankom i 1907. På trods af forfølgelse og fængs-
ling blev han ved med at arbejde. Da han forlod 
Taiwan i 1912, var der ti omvendte. Arbejdet i dette 
område var vanskeligt, og da det gik i stå i 1942 un-
der anden verdenskrig, var der kun 14 medlemmer. 
I 1948, efter krigen, blev Den Taiwanske Mission 
oprettet, og den første syvendedags adventistme-
nighed på øen blev oprettet i 1949.

• Der er 58 menigheder og 28 grupper med et med-
lemstal på 6.956 i Den Taiwanske Konferens.

 Gao Xiu-yue
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TRÆK IKKE PÅ SAMME HAMMEL

Chang Zeng-Mei, 50

Chang Zeng-Mei er indfødt og er lærer på Taiwan. 
Beretningen viser lidt af, hvordan de indfødtes forhold er.

Jeg havde ikke lyst til at gifte mig med min mand; for 
jeg var opvokset som syvendedags adventist, og han 
tilhørte et andet kristent kirkesamfund. Men vores for-
ældre ønskede, at vi skulle giftes, og jeg var nødt til at 
adlyde mine forældre.

Jeg sagde til min kommende mand, Ming-Huang: ”Vi 
kan godt gifte os; men jeg skifter ikke religion.” Det var 
ikke noget problem for ham, sagde han. Vi begyndte så 
at drøfte brylluppet. Jeg ønskede, at det skulle foregå i 
en adventistkirke, men han sagde: ”Nej! Jeg er manden, 
det bør holdes i min kirke.”

Jeg forsøgte at finde en kompromisløsning. ”Vi kan 
holde brylluppet udendørs,” sagde jeg. ”Men det skal 
være en adventistpræst, der foretager vielsen.”

En af mine mange fætre var præst i Ming-Huangs kirke, 
så han sagde: ”Lad os spørge din fætter om at foretage 
vielsen.”

”Nej, det skal være en adventistpræst,” sagde jeg. ”Din 
svoger er adventistpræst. Lad os spørge ham.” Og så-
dan diskuterede vi frem og tilbage. Til sidst sagde jeg: 
”Hvis det ikke kan blive en adventistpræst, vil jeg ikke 
giftes med dig.”

”Fint,” sagde han. ”Jeg snakker med min mor.” 

Ming-Huangs mor var tidligere medlem af Adventist-
kirken. Hendes mand var ikke adventist, og efter de 
var blevet gift, tilsluttede hun sig hans kirke. Da Ming-
Huang havde talt med sin mor, sagde han: ”Det er i 
orden, vi kan godt bruge en adventistpræst.”

Senere viste det sig, at hans mor håbede, at jeg kunne 
forandre hendes søn. Han drak og gik ikke i kirke om 
søndagen. Hun troede også, at jeg ville tilslutte mig 
deres kirke efter brylluppet.

Jeg havde det ikke godt med at gifte mig med en, som 
ikke delte min tro. Det var Ming-Huang godt klar over; 
men på det tidspunkt vidste hele landsbyen, at vores 
forældre ønskede, at vi skulle giftes. Hvis vi gik fra 
hinanden, ville det være meget pinligt. I tillæg var der 
mange, der roste mig over for ham og sagde: ”Hun er 
en god pige. Hende skal du gifte dig med.”

Ming-Huang besluttede sig for at blive adventist, så 
jeg ville gifte mig med ham, og så han ikke skulle tabe 
ansigt. En måned før brylluppet begyndte han at få 

bibelstudier og blev 
døbt. Han græd, da 
han kom op af vandet. 
Han ønskede at gifte 
sig med mig; men han 
ønskede ikke at opgive 
sit tidligere liv. 

Vi holdt et udendørs bryllup. Jeg følte mig under pres 
efter brylluppet. Jeg følte, at jeg skulle forandre min 
mand. Jeg skulle tage ham med i kirke hver sabbat. Jeg 
skulle lære ham at vidne om Jesus for andre.

Ming-Huang var en slagen mand. Han havde opgivet 
så meget for at gifte sig med mig. Oveni det hele sagde 
jeg til ham, at vi måtte vente med at få børn. ”Du har 
drukket alkohol og spist uren mad i så lang tid,” sagde 
jeg. ”Din krop er forurenet.”

Vi ventede i syv måneder. I den tid lærte jeg min mand 
at spise sund mad og leve et sundt liv. Vores naboer 
bemærkede, at han havde ændret sig og roste ham, 
fordi han var blevet et nyt menneske. Men han øn-
skede ikke selv det ændrede liv. Efter vores datter var 
født, begyndte han igen at drikke. Jeg var ked af det og 
vred, men jeg kunne ikke forlade ham.

Der gik ti år, og vi fik endnu en datter. Vi havde mange 
konflikter. En dag indså jeg, at vi ikke kunne blive ved 
på den måde. Jeg foreslog, at vi skulle separeres, men 
det svarede han ikke på. Jeg tog sammen med vores 
to børn hen til nogle venner. Jeg tænkte, at min mand 
skulle være alene i nogen tid og prøve et liv uden sin 
familie. Ming-Huang ønskede ikke at blive skilt. I tre 
dage ledte han efter mig, inden han fandt os. Han gik 
med til at forandre sig.

Jeg elsker min mand højt; men jeg ville ikke gifte mig 
med ham igen, hvis jeg skulle gøre det hele om. Jeg 
troede, at jeg med Guds hjælp kunne forandre ham. 

Bibelen har ret, når den siger: ”Træk ikke på samme 
hammel som de vantro” (2 Kor 6,14). Det er bedre at 
gifte sig med en, som deler den samme tro. Kong 
Salomo, den viseste mand, som har levet, lærte det på 
den svære måde.

Hvis du er adventistkvinde og er gift med en ikke-
adventist, så råder jeg dig til at være et godt eksempel 
for din mand i din tro og din livsstil. Bed for ham og vis 
ham din tro gennem dine handlinger.

Gud være tak for, at han frelser os på trods af os selv. 
Min mand er blevet en omsorgsfuld ægtemand og far. 
Han er nu forstander i menigheden og arbejder for 
kirken. Gud er god! 
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 Chang Zeng-Mei



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

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