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DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION
Missionsberetningerne i dette kvartal kommer fra Den
Intereuropæiske Division (EUD), som har opsyn med
Syvende Dags Adventistkirken i 20 lande og områder:
Andorra, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Gibraltar, Italien,
Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Portugal,
Rumænien, San Marino, Slovakiet, Spanien, Schweiz,
Tjekkiet, Tyskland og Østrig.
Der bor ca. 338 millioner mennesker i området, hvoraf
178.453 er medlemmer af Syvende Dags Adventistkirken.
Det svarer til en adventist for hver 1.895 indbyggere.
Gud gør store ting i dette område. Der er fortællinger om
engle, drømme, mirakler og mere. Hver af disse overnaturlige hændelser førte til det samme resultat, nemlig at
endnu et menneske blev vundet for Jesus.

Selv om store dele af Europa er kendt for at være meget
sekulære, vil vi i dette kvartals beretninger se mange eksempler på, hvordan Gud arbejder med mennesker selv i
verdslige omgivelser og kalder dem til sig og til sin kirke.

MISSIONSPROJEKTER FOR 1. KVARTAL 2020
• Udvidelse af Sagunto Adventist College, Spanien, med
bl.a. en ny seminariebygning.
• Renovering af den smukke hovedbygning på Marienhöhe Uddannelsescenter i Darmstadt, Tyskland.
• Oprettelse af et uddannelsesprogram for sårbare børn i
Tjekkiet og Slovakiet.
• Opførelse af en kirke med et børnecenter i Sofia,
Bulgarien.

DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION
Unioner
Den Bulgarske Union
Den Fransk-belgiske Union
Den Italienske Union
Den Nordtyske Union
Den Portugisiske Union
Den Rumænske Union
Den Sydtyske Union
Den Spanske Union
Den Schweiziske Union
Den Tjekkisk-slovakiske Union
Den Østrigske Union
Totalt i Divisionen
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Menigheder

Grupper

Medlemmer

Befolkning

118
164
110
334
94
1096
219
110
33
54
191
2.544

104
46
18
16
23
243
16
54
4
6
42
578

7.084
17.927
9.491
19.196
9.449
64.295
15.587
16.748
4.721
9.736
4.219
178.453

7.076.000
76.972.000
61.012.000
47.642.377
10.294.000
19.596.000
35.459.623
46.687.000
8.548.000
16.031.000
8.809.000
338.127.000
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Maria Bachvarova

ET NYTÅRSMIRAKEL
Maria Bachvarova, 73
Tre ælder damer besluttede sig for at bede for deres ikke-troende slægtninge en nytårsaften, den største helligdag i Bulgarien.
De tre, som er medlemmer af Adventistkirken i det vestlige
Sofia, ville bede i deres hjem kl. 23,30 og igen kl. 00,15.
På den aftalte tid den 31. december trak Maria Bachvarova
sig tilbage fra sin mand og voksne søn i deres nytårsfejring
og gik ind i et andet værelse. Hun bad om, at de begge to
ville tage imod Jesus. Så kom hun i tanke om sin yngre bror
Nikolai, som var 66 år. Hun havde inviteret Nikolai til at
deltage i deres nytårsfejring; men han var ikke kommet.
Nikolai var blid, flittig og ærlig; men han havde oplevet en
række uheld. Han var engang en godt lønnet forretningsmand, men var gået konkurs, og hans kone havde forladt
ham. Næsten uden penge havde han fundet arbejde som
sikkerhedsvagt på en byggeplads.
Maria bad for Nikolai i 25 minutter, vendte tilbage til sin
familie i 20 minutter, og bad så igen for sin bror. Nikolai
viste sig ikke den nat.
Men han kom næste dag, og han havde en bemærkelsesværdig historie at fortælle.
Den foregående aften var det meningen, at han skulle
holde vagt på en byggeplads. Men da han kom derhen,
sendte den anden vagt ham bort og sagde, at han ventede
på sin kone. Parret ønskede at fejre nytår sammen på byggepladsen.
Nikolai besluttede sig for at tage hen til sin søster, og gik
hen til en nærliggende sporvognsholdeplads. Klokken var
på det tidspunkt 22.30. Han ventede i to timer; men der
kom ingen sporvogn.

Om morgenen vækkede
hans vært ham, og fortalte, at en taxi ventede
på ham udenfor. De
havde allerede betalt
for turen hjem. Idet de
sagde farvel, gav de
ham en bulgarsk pengeseddel, svarende til ca. 200 kr. Nikolai havde været helt
uden penge.
Maria græd, da Nikolai afsluttede sin fortælling.
”Gud passede på dig i går aftes,“ sagde hun. Hun gik ind i
et andet værelse, og hentede en bibel og en adventistbog,
som han kunne give til det venlige par. ”Hils dem og sig
tak fra mig,“ sagde hun.
Nogle dage senere vendte Nikolai tilbage til Maria med
Bibelen og bogen.
”Der skete noget helt mærkeligt,“ fortalte han. ”Jeg gik
tilbage til lejligheden og opdagede, at den slet ikke var
færdigbygget. Der bor slet ingen i den endnu.“
Hele lejlighedsblokken var tom. I det øjeblik forstod Maria,
at Gud havde sendt engle for at tage sig af hendes ensomme bror den nytårsaften. Gud havde hørt hendes bøn
for Nikolai.
Efter dette mirakel i 2012 begyndte Nikolai at tage med
sin søster i kirke om sabbatten. Gud hører, når vi beder for
vores ikke-troende familie. Og nogle gange besvarer han
vores bønner på fantastiske måder, ligesom han gjorde det
for Maria og Nikolai.
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil hjælpe Marias
hjemmemenighed i det vestlige Sofia til at flytte fra de lejede lokaler, de samles i, til en nybygget kirkebygning, som
de selv ejer.

Pludselig blev et vindue åbnet i en nyopført boligblok, som
lå bagved sporvognsstoppestedet, En mand og en kvinde
viste sig i vinduet og inviterede Nikolai indenfor.
Nikolai gik ind i den smukt møblerede lejlighed og satte sig
i en komfortabel lænestol. Senere spiste de et godt måltid
sammen, og hans værter spillede makedonisk musik, som
tilfældigvis var Nikolais yndlingsmusik. Som forretningsmand havde han udviklet en smag for fine ting, og nu nød
han igen sin gamle gode levemåde.

3

MISSIONSBERETNING

DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION · BULGARIEN

11. JANUAR 2020

Stoyan Petkov

EN MIRAKELKIRKE
Stoyan Petkov, 48
Pastor Stoyan Petkov havde i to år bedt om en ny kirkebygning i Sofia, Bulgarien. Han var ikke klar over, at Adventistkirkens verdensledere i USA havde besluttet at give
en del af 13. sabbatskollekten i 1. kvartal 2020 til at bygge
en ny kirke til hans menighed. Her er, hvad der skete.
Stoyan blev præst for menigheden i det vestlige Sofia i
2015. På det tidspunkt holdt de deres møder i en evangelisk kirkes bygning. Kirkens beliggenhed midt i byen var
udmærket; men der var et problem, for man kunne ikke
arrangere madlavningskurser eller børnemøder i løbet af
ugen. Heller ikke bedemøder.
Stoyan bad kirkebygningens ejere om lov til også at leje
bygningen i løbet af ugen, men de afviste hans forespørgsel uden forklaring. Stoyan besluttede sig for at lede efter
en ny bygning. Han gik op og ned ad gaderne i området,
men fandt intet. Så oprettede han en bedegruppe, der
fremlagde problemet for Gud.
Der gik flere måneder. I marts 2017 holdt Stoyan op med
at lede efter en kirkebygning. I stedet annoncerede han,
at menigheden ville holde en påskekoncert. Menigheden
havde ikke noget kor og heller ikke noget sted at holde
koncert. Men Stoyan sagde til de unge i menigheden, at de
skulle arrangere koncerten og synge. De unge dannede et
kor, og Stoyan lejede en sal til at holde koncerten i. Der var
plads til 50 mennesker.
Dagen inden koncerten skulle afholdes, fortalte udlejeren,
at han desværre havde udlejet salen til nogle andre.
Stoyan gik tværs over gaden og bad. Da han kom forbi et
indkøbscenter med en del tomme forretningslokaler, besluttede han sig for at tale med ejeren. Han havde næsten
ingen penge, og han var ikke sikker på, om ejeren var interesseret i at udleje til en religiøs gruppe. Alligevel ringede
Stoyan til ejeren, og til hans store overraskelse fik han lov
til at leje en tom butik og holde koncerten der.

Efter at Vest-Sofiamenigheden flyttede til
lokalerne i indkøbscentret, voksede antallet
af deltagere ved deres
gudstjenester hurtigt.
Det samme gjorde
deres udadvendte
programmer. Man oplevede også forandringer i indkøbscentret. Nye lejere flyttede ind, og de engang tomme
forretninger summede af liv. Centerejeren var klar over
forandringen. ”I har bragt mig held – nu er der mange, der
lejer lokaler hos mig,“ sagde han.
Menigheden startede sundhedskurser, madlavningskurser
og børneprogrammer. Fem mennesker blev døbt i løbet af
det første år i de nye lokaler. ”For to år siden var dette helt
utænkeligt,“ fortæller Stoyan. ”Tidligere kom jeg i kirken,
prædikede og tog hjem igen. Gud har åbnet nye døre for
os.“
Men menigheden havde brug for sin egen bygning. Præsten var klar over, at huslejen ikke altid ville forblive så lav,
og desuden var menighedens medlemstal vokset til 120,
og der var ikke plads til flere i de lejede lokaler.
Det var på det tidspunkt, at Stoyan fra kirkens ledere i Bulgarien fik at vide, at hans menighed var blevet udvalgt til
at modtage en del af 13. sabbatskollekten 1. kvartal 2020.
Stoyan var overvældet. Når han tænker tilbage, ser han, at
det ikke var en tilfældighed, at ting begyndte at ske i det
øjeblik, han holdt op med at bekymre sig om at finde en ny
kirkebygning og i stedet fokuserede på at forkynde evangeliet til andre.
”Herren gav os et nyt sted, vi kunne leje, da vi planlagde
vores påskekoncert,“ fortæller han. ”Fra det øjeblik blev
jeg klar over, at Gud en dag også ville give os vores egen
kirkebygning. Det er vigtigt at gå fremad i tro og forkynde
evangeliet.“
Tak for jeres gaver til missionen.

Koncerten var en stor succes. Bagefter, mens menighedens
medlemmer var i gang med at rydde op, kom ejeren forbi.

FAKTA OM BULGARIEN

”I er nogle interessante mennesker,“ sagde han. ”Jeg
havde forventet en masse larm og råb, men I er meget velopdragne.“

• I 1899 blev Ellen Whites bog ”Vejen til Kristus“ oversat
til bulgarsk og udgivet i Bulgarien. Det var den første
adventistbog, der blev oversat til det sprog.

Da han fandt ud af, at menigheden havde brug for at leje
et sted, tilbød han at rive nogle vægge ned og forbinde to
butikker til en stor hal. Han tilbød også en tredje butik på
en anden etage, hvor menigheden kunne arrangere børneprogrammer for lokalområdet. Lejekontrakten kostede
mindre, end det ville koste at leje en kirke uden for byen.

• Der bor 7.076.000 mennesker i Bulgarien. Der er 7.084
syvendedagsadventister. Det svarer til én adventist for
hver 999 indbyggere.
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• I Rila-klostret i Bulgarien findes et trækors med 140 mikroskopiske scener fra Bibelen, Den mindste af de 1.500
figurer, som er med, er mindre end et riskorn.
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18. JANUAR 2020

Jivko Grushev

EN FREMMED MED VARME ØJNE
Jivko Grushev, 69
Den 67 år gamle pensionerede professor ankom til Bulgariens nationale politiskole med sine tre sidste eksemplarer
af ”Den store strid“ af Ellen White. Hans mission var at
komme ind på det strengt overvågede område og aflevere
en bog til politiskolens leder.
Det havde været en travl uge for Jivko Grushev. Han havde
afleveret eksemplarer af ”Den store strid“ til universitetsledere i Bulgariens hovedstad Sofia. Efter at have afleveret
omkring 100 bøger havde Jivko nu kun tre tilbage i sin
taske. Han gik hen til den politiofficer, der stod vagt ved
porten ind til politiskolen. Idet han kom hen til porten, så
han, at en stor sort limousine kørte ud.
Jivko hilste på vagten og sagde, at han ønskede at tale
med den øverstbefalende. ”Han er her ikke,“ svarede
vagten. Det var ham, der netop var kørt derfra i den sorte
limousine.
”Så vil jeg gerne tale med hans sekretær,“ sagde Jivko.

epauletter på hans
skuldre. Da han var færdig med at tale til officererne, så han på Jivko
med varme øjne, som
om han ville sige: ”Det
var det.“ Så gik han ud
gennem sikkerhedsporten, forbi Jivko og forlod bygningen.
Den bryske officer skyndte sig hen til vagtlokalet og en
kvindelig officer sluttede sig til ham. ”Ville du tale med sekretæren?“ spurgte de Jivko i munden på hinanden.
Den kvindelige officer noterede Jivkos personlige data, og
den bryske officer sagde: ”Jeg viser dig op til sekretæren.“
Han løb op ad marmortrappen, som om han blev forfulgt,
to trin ad gangen. På toppen af trappen åbnede han en
dør. Han kiggede ned i gulvet, mens Jivko gik indenfor.
Jivko introducerede sig for sekretæren og lagde de tre bøger foran hende. ”Dette er gaver til den øverstbefalende
og hans næstkommanderende,“ sagde han.

”Hvad vil du tale med hende om?“ spurgte vagten.
Spørgsmålet var uventet; men Jivko svarede: ”Jeg vil gerne
drøfte nogle gaver med hende.“ Vagten nedskrev Jivkos
personlige data, og vinkede ham ind på skolens område.
Idet han gik hen til skolens kæmpestore administrationsbygning, undrede Jivko sig over, om vagten havde ringet til
sekretæren og meldt hans ankomst.
Ved indgangen var der en lille sikkerhedsport og et glaslokale til en politivagt. Sikkerhedsporten stod åben, og vagtlokalet var tomt. Adskillige politimænd stod, og talte ivrigt
sammen ved en stor grå marmortrappe i forhallen.
Frimodigt gik Jivko gennem sikkerhedsporten, og spurgte
politimændene om vej til sekretæren. ”Den vej,“ svarede
en af dem bryskt, og pegede på udgangen.
Jivko gik igennem porten, men blev i bygningen. ”Gud, jeg
kom hertil for at bringe dem dit lys,“ bad han. ”Jeg beder
dig om at gribe ind.“
Politimændene havde genoptaget deres samtale. I samme
øjeblik kom der en mand først i 30’erne ned ad den grå
marmortrappe. Hans øjne mødte Jivkos, og syntes at sige:
”Vent lige lidt.“ Manden gik hen til politimændene, og talte
til dem. Jivko kunne ikke få sine øjne fra ham. Han havde aldrig set en så statelig og fornem udseende politimand. Han
var slank og smuk. ”Hvad mon han siger?“ tænkte Jivko.
Manden var sortklædt, ligesom alle de andre officerer;
men hans tøj var af meget bedre kvalitet. Der var ingen

Da Jivko kort efter forlod politiskolen, takkede han Gud
for hjælpen til at udføre en tilsyneladende umulig opgave.
Hans tanker vendte sig til den smukke officer med de varme
øjne. Manden var dukket op lige på det rigtige tidspunkt og
havde løst hans problem. Han ville aldrig have fået mulighed
for at give bøgerne til sekretæren uden hans hjælp.
Jivko er ikke i tvivl om, at manden var en engel sendt af
Gud, så han kunne dele frelsens budskab. Han huskede,
hvordan Hebr 1,14 beskriver engle: de ”er tjenende ånder,
der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen.“
Mødet med den venlige mand med de varme øjne har forandret Jivkos åndelige liv, og han tænker tit tilbage på den
dag. ”Gud er stor i sit ønske om at frelse mennesker,“ siger
han. ”Min himmelske far er fantastisk.“
Jivko er en af forstanderne i Vest-Sofia Adventistkirke, som
vil nyde godt af en del af dette kvartals 13. sabbatsoffer,
så de kan bygge deres egen kirkebygning i Bulgariens hovedstad.

FAKTA OM BULGARIEN
• Bulgarien er det land i Europa, som har haft sit navn
længst: det fik det ved grundlæggelsen i 681 e.Kr.
• Det første digitale armbåndsur blev opfundet af bulgareren Peter Petroff.
• I Bulgarien ryster man på hovedet for at sige ja, og nikker for at sige nej.
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25. JANUAR 2020

Rosen Nakov

TOG, LASTBILER OG SABBATTEN
Rosen Nakov, 48
Den tiårige dreng lyttede med forbavselse til sin første
prædiken i en syvendedags adventistkirke. Prædikanten
fortalte en historie om et postbud, der fandt et brev adresseret til julemanden. En lille dreng havde skrevet brevet, og
han ønskede sig et togsæt. Postbudet havde ingen børn
selv, så han besluttede sig for at købe et togsæt til drengen, og den lille dreng blev meget begejstret, da han fik
toget.
Da den unge Rosen Nakov lyttede til historien, blev han
også begejstret. Han havde også ønsket sig et togsæt
hjemme i Sofia i Bulgarien. Historien rørte hans hjerte, og
han kom i kirke igen den følgende sabbat. Og den næste.
Snart blev han ven med folk i kirken og også ven med Jesus.
Efter at have afsluttet sin gymnasieuddannelse skulle Rosen melde sig til den obligatoriske militærtjeneste i det
dengang kommunistiske land. Han havde to muligheder:
han kunne enten være soldat i to år eller arbejde på en fabrik i fem år. Han valgte fabrikken for at undgå problemer
med at holde sabbat.
Mindst ti adventister arbejdede på den store lastbilfabrik i
Sofia, og Rosen besluttede sig for at arbejde der i sin alternative militærtjeneste. Da han besøgte fabrikken, mødte
han en adventist, som foreslog, at de kunne arbejde sammen i den afdeling, der installerede motorer i lastbilerne.
Rosen henvendte sig til fabrikskontoret for at ansøge om
den stilling. Men da chefen kiggede på Rosens papirer, opdagede han, at Rosen havde erfaring som bilmekaniker.
”Hvorfor søger du om at arbejde med at installere motorer?“ spurgte han. ”Du burde reparere lastbilmotorer i
værkstedet.“
Rosen spurgte med det samme, om det job gav ham fri om
lørdagen. ”Ja,“ svarede chefen, ”det job er fra mandag til
fredag.“
Han sendte Rosen til ansættelseskontoret for at udfylde
de nødvendige papirer. Men da Rosen afleverede sine
dokumenter på ansættelseskontoret, spurgte lederen der:
”Hvorfor søger du om at reparere lastbilmotorer? Du
burde arbejde i afdelingen for små motorer.“
På sin første arbejdsdag på fabrikken fandt Rosen ud af, at
der var seks andre ansat i afdelingen. I kantinen i frokostpausen spurgte en af hans nye kolleger: ”Hvem er det, du
kender i topledelsen?“
”Hvad mener du?“ spurgte Rosen.
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”Du må kende en i den
øverste ledelse for at få
job her,“ sagde en af de
andre.
Rosen fandt ud af, at
afdelingen for små motorer var et af de mest
populære afdelinger i hele fabrikken. Mange af de tusindvis
af ansatte arbejdede med tungt og snavset arbejde. Men
arbejdet med bilmotorer i den lille afdeling var forholdsvis
let og rent. Alle Rosens kolleger havde fået deres job, fordi
de havde venner i ledelsen.
Rosen indså, at Gud havde velsignet ham med dette ønskejob, fordi han havde valgt at holde sabbatten. En af hans
kolleger forsøgte at presse et svar ud af ham. Rosen pegede opad. ”Min ven er der oppe,“ sagde han.
Fra den dag vidste alle både i værkstedet for små motorer
og i resten af værkstedet, at han var syvendedags adventist. Mange ønskede råd fra ham, da rygtet spredtes, at
han var en dygtig mekaniker. Han var den eneste adventist
i værkstedet.
”Der var mange adventister, som arbejdede i fabrikken,
men ingen i værkstedet,“ fortæller han. ”Gud havde åbenbart brug for mig der.“
Rosen, som nu er 48, ved ikke, om nogen af hans kolleger
tog imod Jesus på grund af hans indflydelse; men han er
overbevist om, at Gud havde en plan.
”På samme måde, som Gud brugte historien om legetøjstoget til at røre ved en lille drengs hjerte, ønskede ham
måske, at jeg skulle arbejde i værkstedet, så jeg kunne nå
nogens hjerte der,“ siger han. ”Gud ved, hvordan hver enkelt persons hjerte kan nås.“
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt til at
bygge en kirke i Rosens hjemby Sofia i Bulgarien.

FAKTA OM BULGARIEN
• Bulgarsk er det officielle sprog i Bulgarien, og alle etniske grupper taler det enten som deres første eller andet
sprog. Det er det ældste slaviske skriftsprog og bruger
det kyrilliske alfabet.
• Bulgariens nationalinstrument er en sækkepibe, som
kaldes gaida. Kun tre lande i verden bruger sækkepibe til
deres traditionelle musik: Skotland, Irland og Bulgarien.

MISSIONSBERETNING

1. FEBRUAR 2020

DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION · ITALIEN

Salvatrice Mazza

STENET I ITALIEN
Salvatrice ”Salvina“ Mazza, 85
Far tog sin 13 år gamle datter Salvina med på en 43 km
lang cykeltur på den italienske ø, Sicilien. Det var ikke for
sjov, de tog af sted. ”En familie i Rosolini har bedt om
hjælp til at forstå Bibelen,“ fortalte faren, inden de tog af
sted. ”Kom med og lyt, så du kan lære, hvordan man kan
fortælle andre om Jesus.“
De havde ingen bil, så far og Salvina satte sig op på deres
cykler og tog af sted fra Ragusa, hvor de boede. Deres
gode ven, Giovanni Giallanza, tog også med. Giovanni,
som var den første syvendedags adventist i Ragusa, havde
lært adventbudskabet at kende i Belgien, og havde introduceret det til far.
Efter nogen tid ankom de to mænd og pigen til landsbyen
Rosolini. Naboerne stak nysgerrigt hovederne ud af døre
og vinduer. ”Hvem er de fremmede?“ spurgte en. ”Hvad
laver de her?“ spurgte en anden.
Naboerne fulgte gæsterne til familiens hjem, og snart var
huset stop fuldt af mennesker. Manden, som havde inviteret faren på besøg, stillede et spørgsmål fra Bibelen. Faren
åbnede sin bibel, og fandt svaret. Manden stillede et andet
spørgsmål, og faren svarede igen ud fra Bibelen.
To af kvinderne var ikke glade for svarene, de hørte, og
forlod huset. Efter ca. 20 minutter kom to velklædte mænd
med dokumentmapper ind ad døren. Efter at have lyttet i
nogle minutter sagde den ene: ”Der sker ikke noget her, de
taler bare om evangeliet.“
De to mænd gik igen. Det var politibetjente, som var blevet tilkaldt af de to utilfredse kvinder.
Tre timer senere sluttede mødet, og faren sagde farvel.
”Hvis I ønsker at studere mere, må I sende besked. Så
kommer jeg tilbage,“ sagde han.
Uden for steg Salvina på sin cykel og fulgte med faren og
hans ven på vej tilbage til Ragusa. Til hendes store overraskelse stod der hundredevis af mennesker langs vejen.

Salvina cyklede alt det,
hun kunne. Da de var
kommet i sikkerhed væk
fra skaren, standsede
faren for at se, om
nogen var kommet til
skade. Men heldigvis
havde de det godt alle
tre. De bøjede deres hoveder i bøn. ”Tak, Gud, for din beskyttelse,“ sagde faren. ”Skaren kastede sten; men ingen
af os kom til skade.“
Ingen fra Rosolini inviterede faren igen. Faren, hvis navn
er Carmelo Mazza, blev udsat for mange vanskeligheder,
når han delte sin tro med andre. Han cyklede omkring på
Sicilien, og arbejdede som fotograf efter Anden Verdenskrig. Han blev hverken mismodig på grund af den stenkastende skare i 1946 eller andre vanskeligheder. Han og
Giovanni åbnede den første adventistkirke i Ragusa i 1952,
og oprettede også menigheder i Mazzarronem, Modica og
Vittoria.
Salvina er nu 85; men hun husker stadig cykelturen. ”Det
var et stort mirakel, som jeg aldrig har glemt,“ siger hun.
Efter angrebet har hun aldrig været bange for at tale om
Jesus. Hun behandlede sine naboer med tålmodighed og
kærlighed, når de ignorerede hende, fordi hun var adventist. Hun delte sin tro i skolen, selv om hendes klassekammerater og præsten hånede hende. Selv nu taler hun med
entusiasme om sin overbevisning. ”Jeg elsker at dele evangeliet med andre,“ siger hun.
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil gå til at bygge
en kirkebygning i Ragusa. Lige siden Salvinas far oprettede
menigheden i 1952, har den holdt sine møder i lejede lokaler, og medlemmerne ser frem til at få deres egen kirkebygning. Tak, fordi I er med til at gøre det muligt.

FAKTA OM ITALIEN

De tre cyklede så hurtigt, de kunne. Der lød høje råb fra
folk. ”Vi har ikke brug for den slags kirke her,“ råbte en.
”Vi vil ikke have protestanter her,“ sagde en anden.

• Italien indtager en speciel plads i vores kirkes historie i
og med, at det var det første land i Europa, hvor adventisternes lære blev forkyndt. M.B. Czeckowski, en polsk
landmand og tidligere katolik, var blevet døbt i 1857 og
havde arbejdet blandt fransktalende folk i Nordamerika.
Det lykkedes ham ikke at overtale Syvendedagsadventistkirken til at sende ham til Europa, så i 1864 blev han
sponsoreret af et andet adventistkirkesamfund og rejste
til Torre Pellice i den valdensiske dal Piedmont i det
nordlige Italien, hvor han forkyndte syvendedagsadventisternes lære.

Folk begyndte at samle sten op og kaste dem mod cyklisterne. ”Lad være med at reagere,“ sagde faren. ”Bliv ved
med at cykle hurtigt.“

• Det italienske adventistuniversitet Villa Aurora ligger i
Firenze og underviser i teologi, italiensk sprog, kunst og
kultur, det sidste mest for udenlandske elever.

”Far, er der en religiøs fejring i gang? “ spurgte hun.
”Ja,“ svarede han alvorligt. ”Der er en stor fejring – af os!
Lad os cykle så hurtigt, vi kan, for at komme igennem.“
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8. FEBRUAR 2020

DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION · ITALIEN

Vincenzo Mazza

FRA LANDSBY TIL PALADS
Vincenzo Mazza, 70
Vincenzos far eksploderede i vrede, da hans 16-årige
søn kom hjem til deres landsby på Sicilien og fortalte, at
han var blevet døbt og optaget som medlem i Syvende
Dags Adventistkirken. Og hans vrede voksede, da sønnen
fortalte, at han havde planer om at blive adventistpræst.
”Hvis du tager af sted, skal du ikke komme hjem igen,“
sagde faren, som var en fattig veteran fra Anden Verdenskrig. Han opdrog sine fem børn meget strengt.
Ingen af dem kunne forudse, at Vincenzo en dag skulle
blive leder af Adventistkirken i Italien og studere Bibelen
sammen med landets præsident.
Farens trusler tog ikke modet fra drengen, som var blevet
døbt under et længere besøg hos sin ældre bror. Han var
selv ny adventist og boede i en anden by. Vincenzo rejste til
adventisternes præsteseminarium, Villa Aurora, i Firenze. Da
han kom dertil, fandt han ud af, at han ikke kunne blive elev
uden penge, og der var ikke noget ledigt arbejde på skolen.
Skuffet gik han omkring i en lille have på skolens område.
Han havde ikke lyst til at vende tilbage til Sicilien. Hans
far ville kræve, at han opgav sin tro, hvis han skulle bo
hjemme. Han bad inderligt til Gud.
Pludselig hørte han en hviskende stemme i sit øre. ”Kig
i din skjortelomme,“ sagde den. Vincenzo stak hånden i
lommen og fandt et stykke papir med en adresse på en
tysk familie, som han tilfældigt havde mødt, da han ankom
til Firenze. Familien havde inviteret ham til at besøge dem i
Karlsruhe i Tyskland.
Han kom i tanker om, at Adventistkirken havde et præsteseminarium i Darmstadt i Tyskland. Han talte sine mønter
og så, at han lige havde nok til at købe en enkeltbillet til
Karlsruhe, som ligger ca. 100 km syd for Darmstadt.
Vincenzo tog toget til Karlsruhe. Han overnattede en nat
hos familien der og fortalte dem om sit ønske om at studere på seminariet. Familien købte en togbillet til Darmstadt til ham.
Teenageren ankom til Darmstadt uden penge, uden at
kunne tysk og uden at vide, hvor seminariet lå. I flere timer
gik han omkring og ledte efter seminariet. Han kom til en
skov, men blev ved med at gå. Til sidst var han faret vild.
Solen var ved at gå ned; han var kold og bange. Han vidste
ikke, hvad han skulle gøre. Han græd og bad Gud om hjælp.
”Hej, unge mand!“ sagde en stemme, som fik Vincenzo
til at springe. ”Hvad leder du efter?“ Vincenzo havde ikke
hørt, at der kom nogen, så han kiggede med overraskelse
på den lille gamle hvidhårede mand. Endnu mere overraskende var det, at Vincenzo forstod alt, hvad den gamle
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mand sagde, selv om
han talte på tysk.
”Jeg leder efter adventisternes seminarium,“
svarede Vincenzo på
italiensk. ”Jeg vil fortælle dig, hvordan du
kommer dertil,“ svarede manden, stadigvæk på tysk. Den
gamle mand gav ham en detaljeret vejbeskrivelse, og Vincenzo gik af sted. Efter nogle skridt vendte han sig om for
at takke den venlige mand; men han var væk.
Vincenzo ankom på seminariet og forklarede sin situation
for lærerne. De accepterede ham som elev og gav ham
arbejde.
Vincenzo endte med at arbejde som præst i mange år både
i Tyskland og Italien. Senere tjente han Gud som leder for
Adventistkirken i Italien fra 1995, indtil han gik på pension
i 2000. Han blev ved med at holde kontakt med sin far,
som efter mange år bad ham om tilgivelse.
”Jeg har været alt for streng,“ sagde han under et af
Vincenzos besøg sammen med sin kone og to sønner på
Sicilien en sommer. ”Jeg er klar over det, og jeg er ked af,
hvad jeg har gjort mod mine børn.“
Som leder for Adventistkirken i Italien skrev Vincenzo
engang et brev til Italiens præsident Oscar Luigi Scalfaro
for en meget positiv udtalelse, han var kommet med om
protestanterne. Nogle få dage efter, at han i 1997 havde
sendt brevet, blev han ringet op af præsident Scalfaro, som
inviterede ham til at besøge præsidentpaladset.
Efter deres første møde blev de gode venner. Præsident
Scalfaro inviterede ham adskillige gange og sagde altid:
”Pastor Mazza, vil du ikke nok læse Bibelen sammen med
mig. Og bed for mig.“
Et højdepunkt i deres venskab var, da præsidenten tog
imod en indbydelse til at være med ved åbningen af et nyt
adventistplejehjem i Forle i 1998. Præsidentens tilstedeværelse forvandlede den beskedne fejring til en national
nyhed. Mennesker i hele landet, som aldrig havde hørt
om Adventistkirken, blev introduceret til kirken og den syvende dag som sabbat.
I dag er Vincenzo 70 år og har fremskreden Parkinson.
Men i sit hjerte er han stadigvæk pastor, og han udsender
korte andagter på sin Facebook-side.
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt til
at renovere hovedbygningen på Marienhöhe Uddannelsescenter i Darmstadt, Tyskland. Tak for din gavmildhed.

MISSIONSBERETNING

15. FEBRUAR 2020

DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION · TYSKLAND

Vincenzo Gallina

SABBATTEN UDFORDRES
Vincenzo Gallina, 29
Vincenzo Gallina, som er tysk IT-ekspert, forstod ikke,
hvad der foregik. Den ene globale krise efter den anden
så ud til at følge hinanden. 11. september, europæisk finanskrise, Krim, og flygtningekriser.
Der var noget galt. Vincenzo spekulerede på, om det var
verdens ende. Han kæmpede med at forstå politikernes tilsyneladende ulogiske beslutninger. Han ledte på YouTube
for at finde svar. Han vendte tilbage til sin barndomskirke.
Vincenzo kom ikke kun til den almindelige gudstjeneste
om søndagen. Han gik også til gudstjeneste om lørdagen
og onsdagen. Menighedslederne var så imponerede over
hans interesse i religion, at de forsøgte at overtale ham til
at blive præst. Men det ville Vincenzo ikke. Han ønskede
bare at finde svar på globale begivenheder og at leve et
helligt liv.
I sin søgen opstillede han tre vigtige principper for sig selv:
(1) følg sandheden, uanset hvorhen den leder dig, (2) vær
ærlig over for andre og især over for sig selv, (3) omsæt
tale i handling.
Når han læste Bibelen, blev han frustreret; for han forstod
ikke, hvad han læste. En aften bad han desperat om, at
Gud ville sende nogen, som kunne forklare Bibelen for
ham. ”Gud, tilgiv mig; jeg er alt for dum til at forstå dit
ord,“ bad han.
Den næste gang, han søgte på YouTube, faldt han over
en prædiken af en syvendedags adventistevangelist. Der
var noget, der faldt på plads i hans sind, mens han lyttede.
Han syntes om den måde, evangelisten brugte Bibelen til
at understøtte alt, han sagde.
Snart så han fem YouTube prædikener om dagen. Hans
sind var som en tør svamp, der sugede ny kundskab til sig.
Han blev overbevist om, at den syvende dag er den bibelske sabbat, og begyndte at komme i adventistkirken i sin
hjemby Köln hver lørdag. Han ønskede at tilbede den Gud,
som har skabt alt. Han ønskede at modbevise Djævelens
påstand om, at det er umuligt at holde Guds bud. Han ønskede at være ærlig og følge sandheden, uanset hvor den
ledte ham.
Da han stadigvæk boede sammen med sine forældre,
fandt han det vanskeligt at leve et helligt liv. Hans forældre
bad ikke bordbøn, og fjernsynet kørte om sabbatten. Der
begyndte at snige sig tvivl ind i hans sind om betydningen
af at holde sabbatten hellig. Han tænkte over Jesu ord i
Mark 2,27: ”Sabbatten blev til for menneskets skyld, og
ikke mennesket for sabbattens skyld.“ Han huskede, at

Paulus sagde: ”I er ikke
under loven, men under
nåden“ (Rom 6,14). Så
han holdt op med at
holde sabbatten.
En fredag aften efter
solnedgang arbejdede
Vincenzo på sin computer, da han fornemmede en stemme, der sagde: ”Du ved
godt, at du bryder et af mine bud.“
Vincenzo huskede sit princip om at være ærlig over for sig
selv og andre. ”Ja, jeg ved, at jeg ikke holder sabbatten,“
sagde Vincenzo. ”Men er det virkelig så vigtigt?“ Han
fortsatte med sit arbejde.
”Du ved, at du ikke holder loven,“ sagde stemmen. ”Det,
du gør, er ikke rigtigt.“
”Men er det virkelig så vigtigt at holde denne dag?“
spurgte Vincenzo og tog sin mørkegrønne bibel op fra bordet. ”Sagde Jesus ikke, at mennesket er skabt for sabbatten? Er det ikke rigtigt, at vi ikke længere er under loven?“
Men stemmen ville ikke standse. Til sidst bad Vincenzo om
vejledning. Han knælede, og med Bibelen i sin hånd bad
han Gud om et tydeligt svar.
”Ønsker du, at jeg skal holde sabbatten?“ bad han. ”Er
den dag vigtig for dig? Jeg har brug for hjælp til at tage
min beslutning.“
Han tænkte, at han havde brug for at give Gud en mulighed for at svare. Så han kiggede på sin bibel, som han
holdt i hånden, og besluttede sig for at åbne den helt tilfældigt og acceptere det svar, som Gud ville give ham. Han
lukkede sine øjne og åbnede Bibelen. Da han så på den
side, han havde åbnet den på, læste han Es 58,13-14, som
siger: ”Hvis du tager dig i vare på sabbatten og ikke driver
handel på min hellige dag, hvis du kalder sabbatten frydefuld og Herrens hellige dag ærværdig, hvis du ærer den ved
ikke at gøre, som du plejer, drive handel og træffe aftaler,
så skal du glæde dig over lykken hos Herren.“
Vincenzo begyndte at græde. Han kunne ikke blive ved
med at arbejde efter at have fået det svar. Han slukkede
for sin computer og åbnede Bibelen.
Siden den dag har Vincenzo ikke haft nogen tvivl med
hensyn til at holde sabbat. Han vendte tilbage til kirken
sabbats morgen og er blevet ved med at komme lige siden.
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt til
at renovere hovedbygningen på Marienhöhe Uddannelsescenter i Darmstadt, Tyskland. Tak for din gavmildhed.
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DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION · TYSKLAND

Jan Haugg

EN ATEISTMISSIONÆR
Jan Haugg, 30
Der var ikke noget, Jan Haugg gik så meget op i som at
redde miljøet. Som 18-årig gymnasielev havde han tilsluttet sig et tysk politisk parti for at være med til at løse globale miljøproblemer.
På universitetet inviterede han venner til at se film om miljøet, og forsøgte at gøre sin egen tilværelse grønnere gennem sine valg af mad, transportmidler, rengøringsartikler
og hygiejne. Han gik til og med gennem den lejlighed, han
delte med sine værelseskammerater og slukkede alt unødvendigt lys; noget der var til stor irritation for hans venner.
Han var missionær, men uden Jesus. Hans religion var at
redde miljøet.
Jan studerede international business, og havde været i
stand til at få en praktikplads i en miljøvenlig bank i Oslo.
Men han havde svært ved at finde et sted at bo, som
han havde råd til. Han kom til at tænke på en familie,
han havde mødt to år tidligere, da han forsøgte at lære,
hvordan man kan blive mere selvforsynende. Han havde
opholdt sig på en gård i Norge. Han sendte en e-mail til
dem, og bad om hjælp. Nogle dage senere svarede de, at
de havde fundet et sted til ham i Oslo.
Snart gik det op for Jan, at han var omgivet af syvendedagsadventister. Hans nye værelseskammerat, David
Mikkelsen, var adventist, og boede på et lille værelse i en
bygning, som Adventistkirken ejede, og udlejede til studerende. Jan var indædt ateist fra det tidligere Østtyskland,
som har den højeste koncentration af ateister i verden.
Mere end 60 % af den østtyske befolkning identificerer sig
som ateister.
Der skete ikke noget i tre måneder. Jan syntes om de adventiststuderende, han boede sammen med. De var venlige imod ham, selv om han overtrådte deres forbud mod
alkohol. De vandt hans tillid ved at hjælpe ham med det,
han havde brug for.
En dag blev Jan inviteret med på en bådtur sammen med
50 unge adventister til det sydlige Norge. Jan syntes om
turen, og glædede sig over, at de unge viste interesse for
hans ønske om at beskytte miljøet.
Så inviterede en af ungdomslederne, Joakim Hjortland,
ham til at studere Bibelen sammen med sig. Jan var ikke
interesseret; men han ønskede ikke at såre Joakim. Han
forsøgte at finde på en god undskyldning.
”Vi har ikke tid i dag,“ sagde han. ”Måske i morgen.“
Næste morgen sagde Joakim: ”Hej, husk, hvad vi talte om i
går. Hvad med at studere Bibelen nu?“
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Jan forsøgte sig med
en anden undskyldning. ”Jeg kan ikke
studere Bibelen; for jeg
har ikke nogen bibel,“
sagde han. Senere
fortalte han, at det var
den dummeste undskyldning, han kunne have fundet på. Han var omgivet af
mennesker med bibler. Der gik kun et øjeblik, så havde han
også en bibel i sin hånd.
For at tro på Bibelen må man først tro, at det er Guds ord.
Jan troede ikke på Gud. Joakim åbnede Bibelen til Daniel 2.
Jan lyttede chokeret til Daniels profeti om de forskellige rigers opståen og fald fra Babylon gennem Medien-Persien,
Grækenland og ned til Rom. Han så, at det nuværende
Europa blev opsplittet, som det blev vist ved statuens fødder af jern og ler.
Han erkendte, at Bibelen indeholder overnaturlig information og anskaffede sig sin egen Bibel, så han kunne studere
videre. I Oslo hjalp hans adventistvenner ham til at finde
svar på spørgsmålene om syndens oprindelse, hvorfor Gud
ikke har tilintetgjort Satan, og hvordan man kan tro den bibelske gengivelse af skabelsen i stedet for udviklingslæren.
Dagen kom, da han besluttede sig til at give sit liv til Gud.
”Jeg havde aldrig ønsket at blive kristen; men mængden af
beviser var alt for stor,“ siger han. ”Der må være en Gud.
Og hvis Gud er til, og han er den, han siger, han er, er der
ingen anden logisk konsekvens end at følge ham. Hvem vil
vel vælge at tilslutte sig et tabende hold, som allerede har
tabt kampen? Det ville være dumt. Jeg ønsker at være på
det vindende hold.“
I dag er Jan 30 år og er ved at uddanne sig til præst på
Bogenhofen præsteseminariet i Østrig. Efter afsluttet uddannelse håber Jan, at han kan dele evangeliet både med
ateister i Østtyskland og med miljøaktivister. ”Jeg vil specielt gerne forkynde for folk fra den grønne bevægelse, for
mennesker, som ønsker at frelse verden i egen kraft,“ siger
han. ”Hvis de bare ville tage Jesus med i deres anstrengelser, kunne deres arbejde blive ledet i den rigtige retning.
De er missionærer, men uden Jesus vil deres arbejde ikke
føre til evigt liv.“

MISSIONSBERETNING

29. FEBRUAR 2020

DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION · SPANIEN

Dante Marvin Herrmann

EN BØN PÅ BADEVÆRELSET
Dante Marvin Herrmann, 36
Det var et hårdt første skoleår på syvendedags adventisternes college i Spanien. Dante Marvin Herrmann havde
brugt sine sidste sparepenge til at betale årets skolepenge
på 5.000 euro. Ved siden af studierne arbejdede han for
at tjene 5.000 euro ekstra til at forsørge sin kone og deres
små sønner. Nu skulle han være væk fra sin familie en lang
sommer for at arbejde som litteraturevangelist, så han
kunne tjene til næste års skolepenge.
Dante havde ikke noget imod at arbejde hårdt; men han
var ikke kommet til Sagunto kun for at sælge bøger. Han
ønskede at rejse fra menighed til menighed og fortælle om,
hvordan han, en tysker dækket af tatoveringer, havde forladt et liv med narkotika, og var blevet adventist.
Dante måtte tale med Gud om sit økonomiske problem.
Han gik til sit yndlingssted, når han ønskede at være alene
– lejlighedens badeværelse – og låste døren. Han knælede
ned og bad: ”Papa, det første skoleår er slut. Jeg fik topkarakter i alle fag, og jeg ved, at du har kaldet mig,“ bad han.
Dante sagde altid ”Papa“ til Gud i sine private bønner.
”Papa, jeg ved, at du sørger for stipendier til nogle elever,“
fortsatte han. ”Du må hjælpe mig; for jeg ønsker ikke kun
at arbejde for at tjene penge. Jeg ønsker at fortælle om
dig. Jeg har brug for frihed til at forkynde. Jeg har ingen
penge. Min opsparing er brugt. Papa, du må hjælpe mig.“
Dante holdt en pause og fornemmede en stille stemme,
der svarede: ”Hvor meget har du brug for?“
”Lad mig se,“ sagde Dante. ”Jeg har fem år tilbage på college, og det koster 10.000 euro hvert år. Jeg har brug for
50.000 euro.“

”Du ved, hvordan jeg
i 10 år har forsøgt at
sælge mit hus i Tyskland,“ svarede hun.
”Jeg har lige fået en sms
fra en mand, som ønsker at købe det, og han
har tilbudt 50.000 euro
mere, end jeg har sat det til.“
Dante vidste ikke, hvad han skulle gøre. Han følte ikke,
at det var rigtigt at buse ud og sige: ”Det er mine penge.
Jeg bad om det.“ ”Vent,“ sagde han højt. ”Vent lige lidt.
Jeg er nødt til at gå på badeværelset.“ Han låste døren og
knælede.
”Papa, ville du have givet mig 100.000 euro, hvis jeg
havde bedt dig om det?“ spurgte han.
”Du bad om 50.000 euro, og jeg gav dig 50.000 euro.“
”Ja, men hvis jeg havde bedt dig om 100.000 euro, ville du
så have givet mig det?“
”Ja, jeg ville have givet dig 100.000 euro. Men du bad om
50.000, så jeg gav dig 50.000.“
”Kan jeg ændre min bøn?“
”Nej, det kan du ikke,“ svarede stemmen. ”Du må lære at
tænke større. Du tænker meget småt. Du tænker kun på
øjeblikket; men jeg ønsker at give dig mere. Jeg ønsker, at
du skal have tillid til mig. Jeg ønsker, at du skal tro, at jeg
vil give dig, hvad du har brug for.“
”OK,“ sagde Dante. ”Men hvem skal fortælle min mor, at
hun skal give mig pengene?“

”Dante, tror du, at jeg kan give dig det?“ spurgte stemmen.
”Tror du, at jeg kan gøre det?“
”Du ved, at jeg ikke tror det,“ svarede Dante. ”Men jeg
takker dig for, at du kan hjælpe mig til at tro, og jeg takker
dig nu for, at du giver mig 50.000 euro.“
Ti minutter senere modtog Dante 50.000 euro. Da han
forlod badeværelset, gik han ind i gæsteværelset for at se
til sin mor, der var på besøg.
”Hej mor,“ sagde han, da han kom derind. ”Du ved, at
jeg holder af dig.“ Moren sad uden at røre sig på sengen.
Hendes ansigt var hvidt som et lagen. Hun holdt sin mobiltelefon i den ene hånd. ”Hvad er der sket,“ spurgte Dante
bekymret.
”Der er sket noget helt fantastisk,“ svarede hun.
”Hvad er det?“ spurgte han.

”Ja, jeg tror, jeg tror!“ udbrød Dante. Han gik tilbage til
gæsteværelset, hvor hans mor stadigvæk sad på sengen.
”Dante,“ sagde hun. ”Jeg tror, det er bedst, hvis jeg giver
dig de ekstra penge, så du kan gøre dine studier færdige.“
Dante, som nu er 36 og har afsluttet sit andet studieår,
tror, at Gud leder dem, som vandrer i lydighed og tro. ”Da
Gud svarede min bøn, indså jeg, at vandring med Gud
betyder at vandre i tro.“ siger han. ”Gud viser dig ikke alt,
som vil ske. Han beder dig kun om at stole på ham.“
En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt til
at udvide Sagunto Adventist College i Spanien med en ny
seminariebygning, så der bliver plads til flere elever som
Dante, der studerer til at tjene Gud.
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DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION · SPANIEN

Laurentiu Stefan Druga

DEN SAMME DRØM I TI ÅR
Laurentiu Stefan Druga, 35
Der var kun tre adventistbørn i børneskolen i nærheden
af Rumæniens hovedstad Bukarest. De gik alle i Laurentiu
Drugas ottende klasse, og inden længe inviterede de ham
med i kirke. Laurentiu lærte at elske Jesus og blev døbt.
Der udviklede sig et ønske i ham om at blive præst. Men adventistskolen i Bukarest havde kun 20 pladser til nye studerende, og Laurentiu var nødt til at få meget høje karakterer
til optagelsesprøverne. På eksamensdagen kom Laurentiu
ind i klasselokalet, og satte sig ved et stort bord. Han kiggede ned på eksamenspapirerne, og begyndte at skrive. Da
resultatet blev offentliggjort, lå han på 21. pladsen.
”Det gør ikke noget,“ sagde han til sine forældre. ”Jeg forsøger igen næste år.“ Men i løbet af det år blev han mere
og mere ligeglad med sit åndelige liv. Da det igen blev tid
til at tage adgangsprøven, kom han ind i det samme klasseværelse. Han satte sig ved det samme bord. Han læste papirerne igennem. Men der var noget, der føltes helt forkert.
Han vidste, at han levede et ugudeligt liv, og hans hjerne var
helt tom. Han rejste sig pludselig, og forlod lokalet.
Der gik syv år. Laurentiu flyttede til Spanien, og fik arbejde
indenfor byggeri. Han blev gift og bevægede sig endnu
længere bort fra Gud. Da han var 23, mødte han en onkel,
der er adventist, og som også bor i Spanien. Han huskede
sin første kærlighed til Gud og ønsket om at blive præst.
Han og hans kone besluttede sig for at blive døbt sammen.
Da den store dag nærmede sig, begyndte Laurentiu at
tænke over fremtiden. ”Gud,“ bad han, ”hvad er din plan
for mig?“ Næste dag bad han den samme bøn igen.
To dage efter sin dåb havde Laurentiu en drøm. I drømmen
kom han ind i et klasselokale, satte sig ved et stort bord,
og kiggede på et ark papir. Med rædsel gik det op for ham,
at han skulle tage en matematikeksamen, og han havde
ikke studeret et helt år. Hans hjerne var helt tom. Frygt
blev til panik, og hans hjerte slog vildt. I samme øjeblik
vågnede Laurentiu. Klokken var tre om natten. ”Det var
kun en drøm,“ beroligede han sig selv.
Han faldt i søvn igen og havde endnu en drøm. Denne
gang stod han og smilede og talte fra talerstolen i sin kirke
i Madrid. Folk lyttede med stor interesse. Han blev fyldt
med en dyb fred. Han følte Guds nærvær.

hjerne var helt tom og
han gik i panik. Men et
øjeblik senere sad han
ved et andet bord. Nu
smilede og lo han, mens
han talte til en gruppe
mennesker, som lyttede
med stor interesse. Han
fyldtes med glæde over
følelsen af Guds nærvær.
Lignende drømme gentog sig næsten hver nat. Klasselokalet var altid det samme, men eksaminerne skiftede. Han
var aldrig forberedt på eksamen, og han følte sig elendig
tilpas. Så skiftede scenen til en kirke, et andet bord eller en
gruppe mennesker. Han underviste, og følte Guds nærvær.
Efter tre måneder med drømme spekulerede Laurentiu på,
om Gud forsøgte at fortælle ham, at han skulle blive præst.
”Men hvordan?“ spurgte han Gud. ”Jeg kan ikke opsige
mit arbejde. Jeg er gift, og har en familie at tage mig af.“
Drømmene blev ved med at komme. Der gik et år. Der gik
to, tre, fire år. Han fortalte sine forældre og nogle nære
venner om sine drømme; men de afviste dem og sagde, at
det var hans underbevidsthed, som talte til ham.
Med tiden havde han vænnet sig til drømmene. Når han
sov, ville han vente på, at den elendige del af drømmen
skulle slutte, så han kunne glæde sig over den positive del.
Og hver aften blev Laurentiu ved med at bede: ”Gud, hvad
er din plan med mig?“
Efter ti år fortalte Laurentiu sin kone om drømmene. En
aften deltog Laurentiu og hans kone til et ungdomsmøde
med ca. 250 deltagere. Det virkede, som om taleren kunne
læse Laurentius tanker. Hver gang Laurentiu i sine tanker
kom med en indvending mod at blive præst, svarede taleren fra platformen med et modargument. Laurentius kone
skubbede til ham og hviskede: ”Du bliver nødt til at studere på præsteseminaret.“
Tre måneder senere flyttede Laurentiu, hans kone og deres
9 år gamle søn til Sagunto Adventist College, som ligger
ca. 380 km øst for Madrid. Fra den dag standsede hans
drømme.

Om morgenen tænkte han ikke mere over drømmene, men
om aftenen bad han igen: ”Gud, hvad er din plan med mig?“

Laurentiu er nu fordybet i sit andet år af præsteuddannelsen. ”Hver klasse jeg fuldfører og hvert øjeblik, jeg
er sammen med lærerne, er som den anden del af mine
drømme,“ sige han. ”Jeg savner ikke den første del af mine
drømme. Den anden del af dem er nu min virkelighed.“

Om natten drømte han igen, at han kom ind i et klasseværelse, og satte sig ved et stort bord. Da han så ned på
papiret foran sig, indså han, at han skulle til eksamen i det
rumænske sprog. Han havde ikke studeret i et helt år. Hans

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil blive brugt til
at udvide Sagunto Adventist College i Spanien med en ny
seminariebygning, så der bliver plads til flere elever som
Laurentiu, der studerer til at tjene Gud.
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DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION · RUMÆNIEN

Paula Cristina Ghibut

EN VIGTIG BESLUTNING
Paula Cristina Ghibut, 18
Paula Cristina Ghibut skulle tage en stor beslutning. Hun
var 14 år og ved at afslutte 8. klasse i Rumænien. Hun
skulle bestemme sig for, hvor hun skulle fortsætte i gymnasiet.
Paula ville være lærer. Hun kunne tage sin gymnasieuddannelse på en skole i nærheden, som tilbød særlige fag til
dem, der ønskede at fortsætte med en læreruddannelse.
Men hun havde gået i en adventistskole hele sit liv. Adventistgymnasiet tilbød desværre kun en matematisk/fysisk
linje.
Paula bad og læste sin bibel hjemme i landsbyen Targu
Mures i det nordlige Rumænien. Hun talte med sine forældre, og læste mange afsnit fra Ellen Whites bøger. Mens
hun læste, fandt hun råd, som syntes at sige, at adventistbørn skulle studere på ikke-adventistskoler for at være et
lys i verden.
I Ellen Whites bog ”Counsels to Parents, Teachers, and Students“ læste hun: ”Kristi efterfølgere skal være adskilt fra
verden i principper og interesser, men de skal ikke isolere sig
fra verden“ (s. 323). I ”Den store strid“ så hun, hvordan valdensiske elever havde brugt deres indflydelse til at forandre
hele skoler i det 13. århundrede og senere. Paula besluttede
sig for at begynde i den lokale offentlige skole. Hun tænkte,
at det ville blive en god anledning til at dele Jesus med andre, mens hun forberedte sig på at blive lærer.

Paula vendte sig til sine
forældre for at få hjælp.
De sagde, at hun selv
måtte tage beslutningen. Så hun bad og fastede i flere dage. Hun
læste også en masse i
Bibelen og Ellen Whites
bøger. Hun blev forbløffet over, at alt det, hun nu læste,
syntes at indikere, at hun skulle gå i en adventistskole.
I ”Counsels to Parents, Teachers, and Students“ læste hun:
”Det er ondt at sætte lærere, som er overlegne og ukærlige, over vores unge børn“ (s. 175). I samme bog læste
hun: ”Vores menighedsskoler er bestemt af Gud til at forberede børnene til hans store værk“ (s. 176).
Hun tænkte: ”Jeg ønskede at begynde at uddanne mig
til lærer i den offentlige skole; men adventistskolen kan
undervise mig langt bedre, selv om den lægger vægt på
matematik og fysik.“
Så læste hun i ”Child Guidance“: ”I deres planlægning
af børnenes uddannelse uden for hjemmet bør forældre
indse, at det ikke længere er trygt at sende deres børn i
offentlige skoler, og de bør forsøge at sende dem i skoler,
hvor de vil få en uddannelse, der har en bibelsk grundvold“ (s. 304).
Paula besluttede sig for adventistskolen.

Men først skulle hun bestå adgangseksamen. Hun bad:
”Gud, hvis det er din vilje, at jeg skal studere her, må du
hjælpe mig til at gøre det godt til eksamen.“

Hun lærte nogle vigtige lektier om at forstå Guds vilje. Hun
bad, og spurgte sine forældre om vejledning. Hun læste Bibelen og Ellen Whites bøger. Og så tog hun sin beslutning.

Der var hård konkurrence om de 150 pladser i skolen. Der
var fire ansøgere om hver plads. Paula blev nummer syv,
men hun var ikke glad. Det var svært at forlade adventistskolerne. Hun vidste, at lærerne i de offentlige skoler ikke
ville bede, og man ville ikke synge kristne sange.

Paula er overbevist om, at hun traf det rette valg. På adventistgymnasiet gav hun sit hjerte til Jesus og blev døbt,
da hun var 16 år. Hun er nu 18 og snart færdig med gymnasiet. Hun har indset, at hun vil have masser at tid på universitetet til at lære, hvordan hun skal være lærer.

En nat, to uger inden skoleåret skulle begynde, havde
Paula en drøm. Hun var i den offentlige skole. Lærerne var
overlegne og ukærlige, og de gav hende skylden for alle
hendes klassekammeraters fejl. De falske anklager gjorde
Paula ked af det. Ved skoledagens afslutning, mens hun
forberedte sig på at gå hjem, hørte hun en stemme råbe:
”Løb væk, løb væk og kom aldrig tilbage.“ Paula vendte
sig om for at se, hvem der råbte; men hun så ingen.

”Min vandring med Gud har været en proces,“ siger hun.
”Jeg har ikke brugt narkotika og haft en mirakelomvendelse, som jeg kan fortælle om. I stedet har Gud ledt mig
hvert eneste skridt. Jeg ønsker at opmuntre unge mennesker til at leve deres liv skridt for skridt med Jesus. I hvert
eneste skridt af vores kristne vandring har vi brug for at
genkende ham. Han vil vandre sammen med os og udrette
meget i vores liv.“

Da hun vågnede om morgenen, funderede hun på, hvad
drømmen kunne betyde. Hun var ikke sikker på, at drømmen kom fra Gud; for hun vidste, at også Satan kunne
påvirke vores drømme. ”Gud, hvis denne drøm er fra dig,
må du også bekræfte det over for mig på en anden måde,“
bad hun.

En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil være med til at
udarbejde et udadrettet missionsprogram for unge i Rumænien. Tak for jeres gave.
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21. MARTS 2020
GUD I FÆNGSEL
Elena, 20
Jeg er en 20 år gammel; jeg er fra Rumænien, jeg er som
person introvert, og jeg elsker at læse personlige vidnesbyrd. Da jeg første gang mødte en syvendedags adventistpræst, spurgte han mig: ”Hvad slags bøger synes du om at
læse?“
Jeg fortalte ham titlen på den seneste bog, jeg havde læst.
Det var en kristen forfatters personlige vidnesbyrd.
En uge senere tog præsten forskellige bøger med til mig,
som var fulde af personlige vidnesbyrd. Jeg har lyst til en
dag at skrive mit eget vidnesbyrd.
Hvis jeg skulle skrive mit personlige vidnesbyrd, ville jeg
begynde med de lykkelige tidspunkter i min barndom. Jeg
ville beskrive, hvordan jeg blev ved med at drille mine oldeforældre, indtil de blev vrede på mig. Jeg var kun 4-5 år,
og det var sjovt at drille dem.
Hvis jeg skulle skrive mit personlige vidnesbyrd, ville jeg
omtale min første skoledag. Det var en god dag. Min oldemor gik med mig hen til skolen, og senere hjalp hun mig
med mine lektier derhjemme.
Mine oldeforældre elskede mig højt. Jeg boede hos dem,
indtil jeg kom i fængsel.
Hvis jeg skulle skrive mit personlige vidnesbyrd, ville jeg
fortælle om mine glade øjeblikke i fængsel. Jeg ville beskrive de gode mennesker, jeg har mødt, som fx den adventistpræst, som kom på besøg hver uge for at lære mig
og andre lovbrydere om livet og om Gud. Præsten kommer
sammen med tre universitetselever, og de viser os meget
lærerige PowerPoint præsentationer. Jeg gik ud af skolen
efter ottende klasse, så alt det, de viser os, er nyt og interessant. Efter hver PowerPoint præsentation fortæller de os
en historie fra Bibelen. De beder også, og taler med os.
Hvis jeg skulle skrive mit personlige vidnesbyrd, ville jeg
fortælle om den værste periode i mit liv. Det var de ni måneder, fra jeg blev arresteret som 17-årig til min ankomst
i fængslet for at afsone en dom på 12 år. Jeg var så alene.
Ingen fra min familie besøgte mig, og ingen skaffede mig
en advokat, som kunne repræsentere mig.
Min oldemor døde nogle måneder før jeg blev anholdt, og
min oldefar var gammel og syg. I den lange periode i forvaring inden min retssag hørte jeg aldrig et venligt ord.
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Men alt ændrede sig,
da jeg kom i fængsel.
Nogle af fangevogterne
er rare, især den kvinde,
som har fået ansvar
for at hjælpe mig til at
genopbygge mit liv. Jeg
synes også godt om
adventisternes fængselsmission. I de ugentlige programmer
har jeg mødt nogle fantastiske mennesker, og er blevet
meget fortrolig med dem. Jeg havde ikke troet, at jeg nogen sinde igen kunne få så nært et forhold til andre.
Adventisterne taler venligt, og de lærer mig at være til
nytte og at stole på Gud. Det er vigtigt for mig. Jeg har
været i fængsel i tre år og syv måneder, og kan blive prøveløsladt om to år. Min opførsel er meget vigtig for, at jeg
kan blive prøveløsladt. Jeg er nødt til at vise, at jeg kan
være uafhængig og nyttig i samfundet.
Hvis jeg skulle skrive mit personlige vidnesbyrd, ville jeg
være nødt til at indrømme, at jeg har oplevet et helt liv
med sorg i mine kun 20 år. Det er svært for mig at tale
om det. Min familie havde økonomiske vanskeligheder.
De hjalp mig ikke, da de burde have gjort det. Der skete
mange voldsomme ting i mit liv. Jeg oplevede ting, som jeg
ikke havde kontrol over. Måske er det grunden til, at jeg
ikke er særlig åben om mit liv. Måske er der derfor, jeg er
introvert.
Hvis min oldemor ikke var død, ville jeg ikke være havnet i
fængsel. Men alt gik meget galt, efter at hun døde, og jeg
slog nogen ihjel.
Efter min løsladelse kunne jeg tænke mig at få min egen
familie. Jeg ønsker at gøre noget nyttigt med mit liv.
Men lige nu er jeg kun en 20 år gammel introvert person,
som elsker at læse personlige vidnesbyrd. Jeg kunne tænke
mig en dag at skrive mit eget personlige vidnesbyrd.
For tre år siden blev en del af 13. sabbatsofret brugt til at
etablere et udadrettet missionsprogram for unge i Rumænien.

MISSIONSBERETNING

DEN INTEREUROPÆISKE DIVISION · SLOVAKIET

28. MARTS 2020

Peter Mizgar

EN ROMALANDSBY FINDER SABBATTEN
Peter Mizgar, 44
De 2.000 indbyggere i en romalandsby i Slovakiet regnede
sig for at være kristne. Men ingen af dem gik i kirke. Og
ingen af dem havde nogen sinde læst i Bibelen.
Efter Slovakiets uafhængighed i 1993 begyndte forskellige
missionærer at komme til landsbyen Rakusy. De første var
et ægtepar, som prædikede på torvet hver søndag. Folk
samledes for at lytte, men forstod meget lidt.
En af landsbyboerne, Peter Mizgar, ville hellere optræde
med sit band, end lytte til forkyndelsen. Han spillede basguitar ved bryllupper og begravelser. Som regel brugte
bandets medlemmer, deriblandt også Peters lillebror Pavol,
deres indtægt på alkohol. Peter drak aldrig, mens de optrådte; han var bandets chauffør.
Når han optrådte, lagde han mærke til, at deres publikum
bestod af to grupper – den ene del opførte sig ordentligt
og intelligent, den anden havde en mere primitiv opførsel.
De andre musikere lagde ikke mærke til det, for de drak.
Peter lagde mærke til, at forskellen mellem de to romagrupper forsvandt, når de drak. Når folk blev fulde, tog de
rige mennesker tøjet på overkroppen af, og opførte sig på
samme måde som de fattige. Hver eneste optræden endte
med slåskamp – selv ved begravelser.
Da et beruset publikum gik til angreb på Peter og de andre
musikere under en koncert i Tjekkiet, besluttede Peter og
hans bror sig for at slutte. ”Jeg vil holde op med at spille
verdslig musik,“ sagde Pavol. ”Jeg vil spille for Gud.“ Pavol
havde lyttet til kristen musik, som nogle besøgende missionærer havde spillet. Inden længe spillede hele bandet
kristen musik i Pavols hjem.
Under en af deres øvelser lagde Peter mærke til, at der lå
en bibel på bordet. ”Hvad er det for en bog?“ spurgte han,
idet han tog den op. Pavol hev den fra ham. ”Læg den
ned,“ sagde han. ”Det er ikke noget for dig.“ Pavol var begyndt at studere Bibelen, og ønskede ikke at dele den.
Mens Pavol og de andre spillede, smuglede Peter Bibelen ud
under armen, og forlod huset. Derhjemme læste han Bibelen hele den følgende måned. Han læste Åbenbaringsbogen, dernæst evangelierne. Efter nogen tid indrømmede han
over for sin bror, at han havde taget hans bibel. Pavol bad
ham om at levere den tilbage, når han var færdig med den.
En dag læste Peter Mark 16,16, hvor Jesus siger: ”Den,
der tror og bliver døbt, skal frelses.“ Han lukkede Bibelen,
og åbnede den igen. Det samme vers stirrede på ham. Tre
gange lukkede og åbnede Peter Bibelen, og hver gang blev
den åbnet til det samme vers. Peter greb Bibelen og skyndte
sig hen til sin brors hus. Pavol var ved at øve med to venner.

”Kom og døb mig,“
sagde Peter. Han vidste
intet om dåb. Men han
ønskede at adlyde Jesus
og blive døbt. ”Skal
jeg døbe dig?“ spurgte
Pavol.
”Ja, det står tydeligt her, at den, der bliver døbt, skal frelses,“ svarede Peter. Pavol tøvede; men Peter var urokkelig.
De to brødre og deres to venner vadede ud i en meterdyb
bæk udenfor landsbyen og døbte hinanden. De bekendte
deres synder over for Gud, og bad om tilgivelse. Bagefter
oplevede de en fantastisk glæde og talte om, at hele himlen glædede sig over deres dåb.
Efter den dag holdt de fire mænd op med at bande, ryge og
drikke. Deres naboer var forbløffede. Tidligere, når mændene var fulde, var folk flygtet i rædsel. De fire venner besluttede sig for at studere Bibelen sammen hver dag. Nogle
gange begyndte de om aftenen, og læste hele natten.
Andre sluttede sig til deres bibelgruppe. Ofte var der mellem 50 og 100 mennesker stuvet sammen i Peters hus.
Under et sent aftenstudie blev Peter opmærksom på Mark
16,9, som begynder sådan: ”Da Jesus var opstået tidligt
om morgenen den første dag i ugen.“ Peter huskede, at Jesus og hans efterfølgere havde hvilet på den syvende dag,
og undrede sig over, hvorfor missionærerne, som besøgte
landsbyen, tilbad om søndagen. Ingen af missionærerne
var i stand til at besvare Peters spørgsmål.
Da bibelstudiegruppen fandt det fjerde bud, begyndte
de at holde sabbat. En dag omtalte Peter sin forvirring
omkring søndagen for en fremmed, som besøgte en roma-slægtning. Manden, som hed Josif, var tilfældigvis
syvendedags adventist, og fortalte Peter, at der findes en
kirke, som holder den bibelske sabbat. Peter inviterede
Josif til at tale for deres bibelgruppe. Senere tog Josif Peter
og sin ven med på besøg i adventistkirker i området. Den
stille ærbødighed under en nadvergudstjeneste i en af adventistkirkerne gjorde især stort indtryk på Peter.
Peters hjem blev en adventist husmenighed med sabbatsgudstjenester og andre programmer. Peter, hans bror og 24
andre medlemmer af deres bibelgruppe blev døbt og optaget som medlemmer af Adventistkirken i 2015. Ti andre blev
døbt i løbet af de næste to år. I 2018 blev der bygget en
adventistkirke i udkanten af landsbyen, og den er fuld besat
med over 100 mennesker hver sabbat. Det er den menighed, som Gud opbyggede fra grunden i Peters stue.
En del af 13. sabbatsofferet i dag vil gå til at finansiere
et program for sårbare børn bl.a. i menigheden i Rakusy,
Slovakiet. Tak for jeres gavmilde offer til dette projekt og
projekterne i Bulgarien, Tyskland og Spanien i dette kvartal
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FOKUS PÅ MISSIONEN
Når vi indsamler penge (kollekt) i forbindelse med bibelstudiet, er det for at kunne støtte udbredelsen af evangeliet.
Pengene fordeles til Adventistkirkens arbejde i hele verden, men anvendes fortrinsvis i den tredje verden, hvor de lokale
kirker sjældent har mulighed for selv at finansiere det evangeliske arbejde.
Hvert kvartal fokuserer vi på én del af verden. Der bliver udvalgt nogle enkeltprojekter, som på en særlig måde tilgodeses. 25 % af kollekten, som indsamles den 13. sabbat hvert kvartal i adventistkirker over hele verden, anvendes til disse
specifikke projekter. Missionsberetningerne her i hæftet stammer fra den region, hvor disse projekter skal gennemføres.

