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«…hvordan kan de 
komme til tro på en 
som de ikke har hørt 
om? Og hvordan kan 
de høre uten at det er 
noen som forkynner?» 

Rom 10.14
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Resultat og tolmod 
. 
Då den svenske marinen for nokre år sidan leita etter ein 
ubåt i skjærgarden utafor Stockholm, vart sjefen på eit av 
marinefartøya spurt om kva som krevdest for eit slikt arbeid. 
–Tolamod, tolamod, tolamod – og atter tolamod, svarte han, 
trass i at han ikkje såg så veldig tolmodig ut! Han ønskte nok 
helst resultat, og det noko raskt.


I misjonsarbeidet krevst det også ofte «tolamod». Det kan 
gjelda både å finna medarbeidarar og å få tak i folk som vil 
ha undervisning i Guds ord. Ofte ønskjer vi resultat raskare 
enn det skjer. Det er også noko rett i ei heilag uro for å få 
resultat, men det kan vi ikkje styra. Vi menneske er no ein 
gong slik, at vi likar det synleg – også synlege resultat i 
misjonsarbeidet. Tolmod er ikkje vår styrke, men det er ofte 
nødvendig.


Det er mange døme frå misjonshistoria på at det måtte 
tolmod og truskap til, før resultata kom. Eg las for litt sidan 
ein reportasje med eit ektepar som var sende ut for Ungdom 
i Oppdrag. Som unge opplevde dei eit tydeleg misjonskall, 
og dei fekk ein visjon for eit bestemt arbeidet. Dei reiste ut 
med stor optimisme og iver. Det gjekk likevel 20 år før dei 
såg det første resultatet av arbeidet, og no hadde dei halde 
på i 25 år.


I Sarepta vil vi også gjerne sjå resultat, og vi synest til tider 
det går for seint, og at det skjer for lite. Då får vi hugsa at vi 
berre har drive dette arbeidet i fire år, og vi har faktisk sett 
fleire synlege resultat der folk har vorte frelste, fornya i 
kristustrua og fått ny misjonsiver. Vi skulle ønskja at det kom 
fleire unge heilårsstudentar og fleire gjester til Centro 
Sarepta, men då får vi hugsa at vi ikkje har kome lengre enn 
til det andre året for bibel- og opplæringssenteret.


Det krevst kanskje aller mest tolmod med tanke på å få tak i 
spansktalande som vil og har høve til ei tid på Centro 
Sarepta, og her får vi vera i uthaldande bøn.


LEDER

Unik bibelopplæring i Spania - studier og ferie 
Centro Sarepta tilbyr et unikt opplegg for 
bibelopplæring. Det er tilpasset både 
ungdom som studerer, og folk i alle aldre 
som vil kombinerer det med ferie. 
Opplegget går gjennom nesten hele 
skoleåret.


Første semesteret i 2019 starter i uke 2 og 
slutter i uke 22. Opplegget er slik at man 
uke for uke går gjennom forskjellige bøker 
fra GT og NT, og andre fag som troslære, 
etikk, sjelesorg, apologetikk, nyreligiøsitet, 
bønn, konfesjonskunnskap – og en uke er 
satt av til ulike temaer knyttet til Israel. 
Parallelt med det norske eller nordiske 
kurset, er det bibelopplæring for 
spansktalende


Siden mandagene ofte er gode reisedager, 
går undervisningen fra tirsdag til lørdag. Det 
er tre timer for dagen før lunsj, da slik at ett 
fag har to timer for dagen og det andre en 
time. I tillegg til at folk knyttet til Misjon 
Sarepta underviser mye, er det mange 
gjestelærere. Man satser på at folk fra hele 
Norden kan komme, og derfor er det også 
noen lærere som snakker dansk eller 
svensk. Siden lærerne er på huset hele 
dagene, er det god anledning til spørsmål 
og samtale. Ved at all undervisninger er før 
lunsj, er det også god anledning til 
rekreasjon og turer.


De som er faste studenter gjennom et 
semester eller et år, får delta på ulike 
utreiseturer, og med det får man oppleve 

spansk kultur, får møte noen av de få 
evangeliske kristne som er i landet og får 
delta i misjonsarbeidet. Dette oppleves nok 
som høydepunkter for de som får være 
med, både nordisktalende og 
spansktalende.


Dette er altså en unik mulighet for deg som 
er ung, og som skal starte på eller er i gang 
med et fagstudium. Baserer du deg på et 
nettstudium, kan du gjøre dette fra Centro 
Sarepta, og samtidig få med deg 
bibelundervisningen og det internasjonale 
miljøet der. Opplegget er slik at du kan 
starte når som helst på året, gjerne fra 
starten av 2019.


Opplegget er også en enestående sjanse for 
deg som har tenkt deg på sydenferie til 
vinteren, og som samtidig ønsker mer 
bibelopplæring og kristen kunnskap. Det er 
mange som tar en ferieuke eller to i Spania i 
løpet av vinteren, eller som bor i Spania en 
lengre perioden om høsten eller våren. Da 
er Centro Sarepta stedet. Det er gode rom, 
utmerket mat og et flott og rolig område 
med mange muligheter – og solid 
bibelundervisning.


Se detaljert opplegg og lærere under 
bibelkurs på www.centrosarepta.no. Her 
finner du også alle informasjon du trenger 
om priser og påmelding. Eller send en mail 
til post@centrosarepta.no, eller ring 
+34 744 609 904.


http://www.centrosarepta.no
mailto:post@centrosarepta.no
http://www.centrosarepta.no
mailto:post@centrosarepta.no
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Kun elleve år gammel blir hun ført frem som 
brud til en slektning som er over dobbelt så 
gammel som henne. Det var hennes foreldres 
valg. Det var ikke uproblematisk for dem 
heller. Men deres problem bestod i all 
hovedsak i det at det kostet både tid og 
penger å få ordnet hennes papirer slik at hun 
skulle være 14 år gammel, og med det 
”gammel nok”. 


For de aller fleste i vår del av verden er 
bryllupsdagen spekket med glede og 
takknemlighet. For henne var den en 
forferdelig opplevelse. Aller vanskeligst var 
det å kjenne på sviket fra sin egen familie 
som slapp henne, bare elleve år gammel. Det 
var slik Allah ville det. Og i møte med hans 
vilje finnes det for millioner av nordafrikanere 
bare et eneste reelt alternativ; Å underkaste 
seg.


Elleve år, livredd og alene. 

Men i lydighet underkastet Allahs vilje. 

En forferdelig natt blir til forferdelige uker, 
måneder og år i møte med en beinhard og 
voldelig mann. Tolv år gammel føder hun sitt 
første barn. 


I dag sitter hun på nordsiden av 
Gibraltarstredet. Det har gått nesten tre tiår 
siden hun maktet å rømme bort fra et liv 
preget av mishandling, redsel og frykt. Veien 
over havet ble for henne også veien bort fra 
islam sitt forferdelige grep. Og fra Allahs vilje. 
Men fortsatt er det mørkt, ubegripelig mørkt i 
hennes indre. 


Hun ankom Spania som analfabet. Hun 
kunne hverken lese eller skrive. 


Tretti år senere er hun fortsatt analfabet. Kan 
fortsatt ikke lese. Men huske, det kan hun. 
Hun husker så alt for godt. Og det plager 
henne. 


Hun vet at hun ikke er den eneste. Bare i 
hennes hjemland giftes det bort rundt hundre 
tusen mindreårige jenter i løpet av et år. Ingen 
kan bedre enn henne sette seg inn i hvilket 
hav av smerte og redsel som skjuler seg bak 
et slikt tall.


I dag bor hun i et lite rom i ei slitt 
blokkleilighet i en av de store byene her i 
Spania. Hennes eiendeler tar ikke stor plass. 
Blant disse finnes det også en lukket bibel. 
Den fikk hun lagt i hånden under et tilfeldig 
møte med et fremmed menneske her i Spania 
for noen få år siden.


Hun glemmer det aldri 
Den er fortsatt lukket. Hun kan ikke lese. Har 
heller ingen som kan lese for henne. Alle, 
absolutt alle vers er totalt ukjente for henne. 
Bortsett fra ei eneste setning som ble gitt 
henne sammen med Bibelen.


”Jeg vil gi dere fremtid og håp!” Jer. 29.11 

Sagt av Israels Gud. Han som har en Sønn. 

Det er alt kjennskap hun har til kristen tro.. 


Framtid og håp?  
Også for henne? 
Israels Gud? 

Helt alene bærer hun på alle sine spørsmål 
og den dype lengsel som ble skapt i møte 
med et helt enkelt vitnesbyrd som brant seg 
fast i hennes liv, og som hun aldri vil glemme. 

”Jeg vil gi dere fremtid og håp!” 
Hennes liv er for mørkt til at hun hverken kan 
eller vil slippe taket i et slikt løfte.


Men... til deg som leser disse linjer:


”Hvordan kan de påkalle en som de ikke er 
kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på 
en som de ikke har hørt om. Og hvordan kan 
de høre uten at det er noen som forkynner?” 
Rom. 10.14 
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Felipe	Lobo	er	hans	navn.	Vår	ny;lsa<e	evangelist.	
Han	er	født	og	oppvokst	i	hovedstaden	her	i	
landet.	Jeg	traff	ham	for	første	gang	i	påsken	i	Gor	
på	en	av	den	lutherske	kirkes	(IELE)	
gudstjenester	i	Madrid.	Det	var	han	
som	hadde	ansvaret	for	å	låse	opp	og	
lede.	Det	kom	ingen	andre	på	
gudstjenesten	den	søndagen.	Det	ble	
imidler;d	en	gi<	anledning	;l	å	bli	
kjent	med	denne	mannen.	Siden	den	
gang	har	det	bli<	mange	møtepunkter.	

For	noen	dager	siden	stod	jeg	igjen	
ved	siden	av	ham.	Denne	gang	for	å	
tolke	ham	når	han	talte	på	kveldsmøte	
på	Centro	Sarepta.	Det	ble	i	eget	liv	en	
underlig	opplevelse.	For	sam;dig	som	
jeg	står	ved	hans	side	for	å	tolke	ham,	
er	det	som	jeg	si<er	under	hans	
talerstol	og	suger	;l	meg	det	han	
forkynner.	All	tro	på	våre	egne	bidrag	i	Guds	rikes	
arbeid	tas	fra	oss.	Det	pekes	igjen	og	igjen	på	at	
det	bare	er	en	;ng	som	alt	beror	på,	og	det	er	at	
Guds	ord	får	lyde	i	møte	med	mennesker.	Våre	liv	
kan	fylles	av	motløshet	og	maktesløshet	i	møte	
med	stadig	hardere	hjerter,	tommere	kirkebenker,	
færre	arbeidere	og	;ltagende	
motstand.	Guds	ord	er	aldri	
maktesløst.	Guds	ord	er	det	
eneste	som	kan	bære	sann	hjelp	
inn	i	en	verden	borte	fra	Gud.		

Felipe	Lobo	hadde	sin	første	
arbeidsdag	i	Sarepta	i	forrige	uke.	
Han	skaper	trivsel	og	glede	der	
hvor	han	ferdes,	og	har	en	helt	
spesiell	gave	;l	å	møte	mennesker	
og	;l	å	få	kontakt	med	folk.	Vi	
opplever	det	som	en	gave	å	ha	få<	
på	plass	en	i	staben	som	kjenner	
både	Spania	og	det	spanske	folk	
fra	innsiden.	Enda	vik;gere	er	det	
han	kjenner	sin	Frelser,	og	har	
bruk	for	Ham.	Felipe	vil	bli	en	

vik;g	stø<espiller	og	samtalepartner	for	oss,	og	
også	en	plogspiss	i	møtevirksomheten	ut	fra	
Centro	Sarepta.	Han	skal	og	undervise	en	del	i	den	
spansktalende	klassen	på	CS.		

Felipe	er	nå	100	%	ansa<	i	Sarepta	med	6	
måneders	prøve;d.	Han	vil	pendle	;l	Madrid	hvor	
han	fortsa<	vil	følge	opp	byens	lille	lutherske	
menighet.	Vi	vil	ønske	ham	hjertelig	velkommen	
;l	Sarepta,	og	håper	mange,	mange	vil	omslu<e	
ham	i	bønn.	

Nytilsatt spansk evangelist

Felipe sammen med noen spanjoler og Asger fra Sarepta i forbindelse med husmøte i 
Valencia-området.
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Spania er i dag eit katolsk dominert land 
nominelt sett, og det er inn i det Spania 
Sarepta skal driva misjonsarbeid. Slik har 
det ikkje vore alltid. Gjennom det meste av 
mellomalderen var landet dominert av islam, 
sjølv om fleirtalet av innbyggarane ikkje var 
muslimar. 


Islam er ein religion som i stor grad har 
ekspandert ved krig. Difor er islam kalla 
«sverdets religion». Dette heng saman med 
at hovudsaka i islam er å underkasta seg 
Allah, og at i det ikkje vert skilt mellom 
religion og samfunn. Islam vert med det ein 
tvangsreligion, ein totalitær ideologi. 
Muhammed er Allahs sendebud og idealet 
for korleis ein muslim skal vera og handla, 
og difor reagerer muslimar så sterkt når 
Muhammed vert spotta eller karikert.


Islams erobring starta på 600-talet ved at 
Muhammed opptrådte som kombinert 
åndeleg leiar og krigsherre og underla seg 
den arabiske halvøya. Etter det gjekk islam 
raskt sin sigersgang gjennom Nord-Afrika og 
over til Spania, og var i ferd med å erobra 
Europa frå sør. Det islamske overherredømet 
i Spania vart endeleg nedkjempa på slutten 
av 1400-talet. Då prøvde islam å erobra 
Europa frå Tyrkia. Når Luther åtvarar mot 
«tyrken», er det islam han meiner. Denne 

kampen vann Europa så seint som i 1683 
ved slaget om Wien, men det vart nokre 
islamske lommar på Balkan.


Som islam utbreidde seg ved krigsmakt, vart 
muslimane stogg med same metoden – ikkje 
av kyrkja, men av styresmaktene. Som islam 
erobrar område ved makt, styrer dei folket 
ved makt. Ikkje-muslimar kan då få dhimmi-
status, som inneber at dei må betala ekstra 
skatt, og på alle måtar opptre underdanig i 
høvet til muslimane. Dhimmi-statusen for 
jødar og kristne var svært undertrykkande i 
Spania over fleire århundre. Det var også 
omfattande jødeforfylging. Dei første 
jødepogromane var i Spania. Ein av byane 
Sarepta har fått nokre kontaktar i, er 
Granada. Her vart alle dei 5000 i det jødiske 
kvarteret slakta ned i 1066, fordi ein jøde 
stod bak bygginga av eit stort palass.


Med bakgrunn i historia knytt tjl islam i 
Spania, er det underleg å tenkja på at det i 
dag er langt over ein million muslimar frå 
Nord-Afrika som bur og arbeider langs 
sørkysten av Spania – og som vi fritt kan nå 
med evangeliet på spansk!
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Han gråter stille. Øynene er våte. Dørene er 
akkurat åpnet inn i Frelsesarméens lokaler i 
Barcelona. Det rauser inn med mennesker 
som livet har herjet stygt med. De finner 
veien til bordet helt fremme hvor det er satt 
frem både varm drikke, brød og andre 
bakevarer som er hentet grytidlig på 
morgenen fra ulike bakeri. De første setter 
seg ned rundt småbordene som er dekket i 
salen. Mange har ikke spist siden de var her 
på frokost i går. 


Men, det er ikke en av disse som gråter i 
tidlige morgentimer. Det er en av våre egne 
studenter. En som er på utreiseuke med 
Centro Sarepta (CS). På diakonal praksis 
denne morgenen. Det gjorde at vi måtte opp 
tidligere enn det som kjentes helt 
komfortabelt. Men slik måtte det bli for å 
være med på å lage til noe godt for disse, 
hvorav mange bare har dette ene måltid om 
dagen. Natten har vært lang for mange. 
Gatene i Barcelona er harde. Egentlig alt for 
harde til å sove på. Mange har sovet dårlig. 
Enkelte er tydelig ruset. Midt i blant slike går 
våre studenter på utreiseuke og serverer 
frokost til de trengende. De vasker bord for å 
rydde plass til ennå flere. Noen setter seg 
ned ved en bordkant for å si ”Hola”, og 
spørre hva den andre heter. Korte samtaler 
etterlater ingen tvil om at rusen er en 
forferdelig følgesvenn. Små historier fortelles. 

Historier som griper oss som får høre på en 
slik måte at tårer ikke lenger kan skjules.

Neste dag er vi fortsatt i Barcelona. Denne 
gang på søndagsmøte i Reto - en 
organisasjon som gjør en formidabel innsats 
for å rive mennesker ut av rusens og mørkets 
makt. Våre studenter sitter side om side med 
unge og eldre som etter år i rus og 
elendighet har fått et helt nytt liv. Det er 
sjeldent at man møter en tilsvarende 
takknemlighet. Derfor er det også 
takkesanger som synges. En inderlig takk til 
Jesus for alt han har gjort for dem. Etter at 
de første sangene er sunget spisses det ører 
i salen. Rundt tre hundre par øyne rettes mot 
talestolen. Der står en av våre studenter på 
CS med en åpen bibel i sine hender. Og så 
får han avlegge sitt vitnesbyrd til 
oppmuntring og hjelp. 


Ja, dette var et par små glimt fra vår 
utreisevirksomhet på Centro Sarepta.

Neste år kan det være du som får oppleve 
dette.. Og alt det andre som spennende 
utreiser på Centro Sarepta fører med seg. 


Utreiseukene rundt om i Spania og naboland 
som Andorra, Portugal og Marokko, er noe 
av det våre studenter dette året har satt aller, 
aller mest pris på. Årets studenter har i tillegg 
også fått besøke Madrid, Valencia, Sevilla og 
flere mindre steder rundt om i Spania. 


Hjertelig velkommen som søker til Centro 
Sarepta!


TÅRENE KUNNE IKKE SKJULES ISLAM I SPANIA 



TEKST OG FOTO: JAN-TORE OLSEN 

Også denne sommeren innbød Sarepta til   
ti-dagers bibelcamp i Nord-Norge. Holmen 
leirsted eies av Normisjon, og ligger i sjeldent 
idylliske omgivelser helt nede ved sjøkanten, 
et par mil fra Finnsnes. 


Godt over 200 mennesker var innom i løpet 
av årets bibelcamp, de aller fleste nordfra. 
Det er godt å få møtes på tvers av 
generasjonene. Ikke minst er det svært 
gledelig at mange unge barnefamilier og 
ungdom også dette året ville bruke deler av 
sin sommerferie på bibelcamp. Mange bærer 
med seg en sterk trang etter å høre Guds 
Ord, og opplever det sårt midt i en travel 
hverdag at det blir så lite tid i møte med en 
åpen bibel. Da blir slike stunder under 
sammenhengende forkynnelse, ekstra 
kjærkomne. De er med på å forme og bevare 
vårt trosliv. Når Guds ord åpner seg, gir de 
lys. Da blir vi små, og Jesus stor. Da rives all 
stolthet fra oss, og vi får vi bruk for en frelser. 
Sinnet dras oppover, og det rives i

de jordiske bånd som vil binde oss til denne 
verden.


Også dette året var det doble bibeltimer 
samt barnemøte på formiddagen, og møte 
på kvelden. Hans Bergane, Jon Syver 
Norbye, Jan-Tore Olsen og Tore Mangelrød 
var med som talere. Etter kveldsmøtene 
hadde vi også egne møter på spansk, da vi 
hadde åtte tilreisende fra Spania. De fleste 
av dem hadde aldri tidligere vært på et 
evangelisk møte.


Nord-Norge viste seg fra sin aller beste side 
med fantastisk sommervær. Midt i et enkelt 
konsept rent arrangementsmessig, var det 
lagt tilrette for et bredt aktivitetstilbud og 
flotte utflukter i et spektakulært skaperverk. 
Ikke minst må vi få si en spesiell takk til 
Lauklines Kystferie som flere av dagene stilte 
med fantastiske båter og profesjonelle 
fiskeguider.


Tilbakemeldingen etter årets bibelcamp var 
mange og gode. Et ungt ektepar sørfra 
fortalte at det var den beste ferien de noen 
gang hadde vært på. En far fortalte at på 
hjemvei hadde de allerede begynt å glede 
seg til neste sommer. Da blir det ny 
bibelcamp på Holmen 12.-22. juli. Kanskje 
neste sommerferie burde legges til Holmen.


Bibelcamp i Nord-Norge
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Det som skjer i utdanningssystemet, frå 
barnehage til universitet, er avgjerande for 
land og folk. Det pregar eins tankegang og 
formar med det livssyn og samfunn. Det er 
også med og legg premissar for 
misjonsarbeidet, ved at det formar den 
kulturen vi skal forkynna inn i. Dette trur eg 
ikkje kristenfolket har vore nok 
oppmerksame på, og vi har ikkje ein god 
nok strategi i høve til den avkristninga som 
skjer gjennom eit langt utdanningsløp.


Dette er ei viktig sak som eg har fokusert på i 
ulike samanhengar med tanke på kristne 
ungdomar og deira utdanning, men det er 
grunn til å sjå saka i ei vidare perspektiv. Det 
er truleg ikkje noko som har avkristna 
samfunnet og i dag nærast gjer folk immune 
mot kristen tenking, etikk og forkynning, som 
det som skjer i utdanningssystemet. Det 
skaper eit livssyn og eit verdisyn som 
utelukkar ein åndeleg – og spesielt ein 
kristen – dimensjon. Tenkinga er frikopla Gud 
og Guds ord. På dette feltet har ikkje-kristne 
og antikristelege ideologar vore svært 
medvitne og strategiske.


Den situasjonen vi no er i, har ei lang 
utviklingshistorie, men det går spesielt 
tilbake til bylgja av moderne ideologi og 
tenking som braut inn over landet vårt i 
1870-åra. Det stoppa litt opp under siste 

verdskrigen, men særleg frå 1960-talet slo 
det på nytt gjennom med stor kraft og på 
brei front.


Tidleg på 1900-talet reiste kristenfolket med 
Ole Hallesby i spissen ein motoffensiv til 
utviklinga ved at ein ville start kristne skular 
på vidaregåande nivå og høgskular, i tillegg 
til folkehøgskulane ein alt hadde. Det vart 
starta nokre slik skular, men alt for få. Dei 
siste tiåra har det på nytt vore ei kristen 
friskulerørsle, og det er noko av det 
viktigaste som har skjedd på kristenfronten 
inn i det nye tusenåret. Dei kristne skulane 
på alle nivå er ei motbylgje til den 
avkristninga som generelt skjer i 
utdanningssystemet.


Samstundes som ein satsar på kristne 
friskular, må ein leggja stor vekt på 
forkynning og undervisning i Guds ord og 
kristen tru i bedehusarbeidet. Slik 
undervisning kan hjelpa dei kristne 
ungdomane i deira utdanning, så dei ikkje 
vert fanga av den sekulariseringa som dei 
vert ut sette for. Misjon Sarepta gjev vi eit 
lite, men godt bidrag til dette gjennom den 
bibelundervisninga som skjer ved Centro 
Sarepta i Spania – og som ein kan delta i 
samstundes som ein driv nettbaserte studier 
eller ein kombinerer det med eit kortare eller 
lenger Spania-opphald til rekreasjon og 
oppleving.

Utdanning som avkristnar



Bønneemner: 
Arbeidere 
– Styret i Sarepta 
– Hans Bergane m/familie 
– Arild Melberg m/familie 
– Kirsti Synnøve og Jan-Tore Olsen + barna 
– Asger Refslund-Nørgaard 
– Maria og Johannes Thorlund + barna 
– Johannes Kleppa m/familie 
– Trine Hamran Lia 
– Rebekka Haynes 
– Isabel Alicia Parra Vargas 
– Liliana Adar 
– Felipe Lobo 

Latinamerikanere i Sør-Europa 
– Be om at det må åpnes en dør for Ordet/Jesus inn til hjertene til 
latinamerikanere bosatt i Spania og Portugal 

Sør-Europa 
– Be om at vi må få dele ut andaktsboken til mennesker som tar seg tid til å 
lese den 
– Be om at vi må bli ledet til unge og eldre som har mistet troen på livet og 
seg selv og at vi må få gi dem Jesus og at Han blir tatt imot. 
– Be om at Guds vilje må skje! 
– Be om ledelse i planleggingen av bibelkursbolker for spansktalende 
– Be om at Gud må drive ut en arbeider som kan lede arbeidet inn mot 
menneskene fra Nord-Afrika 
– Be for den lutherske kirka i Spania 

Centro Sarepta 
– Takk for at det har lagt seg til rette med Centro Sarepta i Spania 
– Be om at Guds vilje må skje videre og at det må forkynnes rett på dette 
sentret! 
– Be om god inngang i nærområdet 

Norden 
– Be for reiserutene (se hjemmesiden www.misarepta.no) og de frivillige 
forkynnerne og deres familier 
– Be om vekkelse 
– Be om at folk må ha frimodighet til å spørre etter talerhjelp fra Sarepta 

TEKST: JOHANNES KLEPPA 

Det var høy trivselsfaktor på årets 
bibelsommer på Centro Sarepta. Det var 
mange blide ansikter og et utall av positive 
kommentarer, både fra voksne og barn. Den 
store forbedring fra i fjor var bassenget. Det 
var i flittig bruk, og skapte mye glede. Både 
barn, ungdom og voksne koste seg der.


Trivselen er viktig når man er på leir eller 
bibelcamp av denne typen, men 
hovedsaken er likevel forkynnelsen av Guds 
ord. Mange ga uttrykk for takknemlighet for 
det som ble undervist og forkynt fra Guds 
ord. Tilbudet om solid forkynnelse var nok 
hovedgrunnen for at folk valgt Centro 
Sarepta når de skulle på sydenferie, både 
eldre og barnefamilier.


Det var tydelig at stedet var svært egnet for 
familier med barn og tenåringer. Området er 
svært trygt, og badebassenget er populært. 
Selv om det ikke var lagt opp til spesielle 
barne- og ungdomsmøter, fant de unge sin 
plass på samlingene. Avstanden til 
badestrendene er svært passelig om man 
har leiebil, men man kan også ta 
buss. Det er også greie avstander 
til ulike typer utflukter, aktiviteter 
og fjellturer – eller sykkelturer.


Det var også noen som av ulike 
grunner hadde valgt å feriere i 
området, men som ikke bodde på 
senteret. Flere av disse kom 
trofast på møtene, og ble en del 
av «familien» på senteret. Også 
disse gav uttrykk for stor 
takknemlig for opplegget. En 
familie bodde også i 
campingvogn på senteret, og det 
fungerte veldig bra.


Både de som bodde på senteret, og de som 
bodde utenfor, ga uttrykk for at de ville 
komme tilbake, og de var sikre på at etter 
hvert som tilbudet ble bedre kjent, ville 
mange flere søke dit, slik at det om kort tid 
ville være venteliste for å få plass. De ville 
være ambassadører for bibelsommer på 
Centro Sarepta.


Etter at det hadde vært to godt besøkte 
ungdomsleirer og et vellykket bibelkurs for 
spansktalende i august, var det Bibel-
sensommer. Her var det ikke mange som 
kom, men de som var der, var svært 
takknemlige. Det gjaldt spesielt et dansk 
ektepar og et svensk ektepar, som begge 
ville komme igjen og få flere med seg.


Erfaringen fra årets bibelsommer er altså at 
det bare er å sette av et par uker på Centro 
Sarepta sommeren 2019! Det er som 
kinderegget, at du får en flott ferie, god 
forkynnelse og ved å bo på senteret støtter 
du på toppen av det hele Sareptas 
misjonsarbeid i Spania! Følg med på 
www.centrosarepta.no når det gjelder 
program.


God stemning på bibelsommer i Spania

http://www.centrosarepta.no
http://www.centrosarepta.no
http://www.misarepta.no/
http://www.misarepta.no/


TEKST: HANS BERGANE 

"Mine kjære! Dette er alt det andre brevet 
jeg skriver til dere. Begge to er skrevet for å 
vekke deres rene sinn ved min påminnelse, 
så dere minnes de ordene som de hellige 
profeter før har talt, og det bud deres 
apostler har brakt fra Herren og Frelseren.» 
2Pet 3:1f


Herren har gitt oss noe som skal vekke 
oss…….slik at vi minnes. Han har gitt oss 
sitt Ord som er lov og evangelium. Det er 
avgjørende for de troende, og de 
ikketroende, å bli vekket…..åndelig talt.  
Andre Peters brev er Guds Ord, som første 
gang ble sendt til de kristne i Lille-Asia. 
Søvnen kom så lett……og de glemte så 
fort.


«Ett er nødvendig» sier Jesus inn til oss i 
dag. Se! -Maria valgte den gode del. La oss 
sammen legge vinn på å finne 
«Mariaplassen»…..ved Jesu 
føtter….lyttende til hans Ord. Det å bli der, 
vil bære frukter. 


La oss sammen være med på å skape 
møteplasser mellom Guds Ord og 
mennesker. Ordet må ut til folket i våre 
nordiske land. «Dere skinner blant dem som 
lys i verden, 16 idet dere holder fram livets 

ord» Fil 2:15f. 


La oss igjen bli en bevegelse, i bevegelse, 
ut med Ordet. Til det trenger vi:


1.Forkynnere. Både «frivillige» og lønnede. 
Be Herren om å drive ut! 


2. Bønnegrupper. Mennesker rundt om i 
Norden som regelmessig samles om Ordet 
og i bønn for Misjon Sarepta sitt arbeid. På 
disse samlingene må det gjøres bønner for 
reiserutene/stedene der Ordet skal deles ut. 
Det må også gjøres bønner for de som skal 
dele budskapet. Kan du starte en slik liten 
bønnegruppe i ditt hjem eller på ditt 
hjemsted?  

3. Utreiseteam. Personer som er villig til å 
være med til møter på steder der det er lite 
eller ingen møter. Disse personene kan 
delta med sang, vitnesbyrd, informasjon og 
enkel bevertning. De må ordne overnatting 
selv. Det er godt for taleren å 
ha med slike team som 
«står med» som støtter i 
møtene.


I dag er det et voldsomt 
fokus på å se etter fruktene i 
et arbeid. Aviser, blad og vi 
som enkeltmennesker gjør 
dette.  
Dersom grenene på mitt 
epletre hadde vært veldig 
opptatt med å studere	
fruktene	sine……og	det	hadde	
vært	deres	egentlige	mål	og	
livsgrunnlag…….hadde	de	nå	i	
midten	av	september	gi9	opp	
hele	si9	liv.	De	står	der	tomme	

for	frukt	og	bladene	faller	av.	Men	grenene	vet	
at	livskilden	ikke	henger	på	dem.	Det	er	et	annet	
sted	som	de	henter	næring	og	livsgrunnlag	fra.	
Den	kilden	gav	fin	frukt	i	år.	

Du	må	også	finne	,lbake	,l	kilden……..kilden	
med	«det	levende	vann».		

«Men	den	som	drikker	av	det	vannet	jeg	vil	gi	
ham,	skal	aldri	i	evighet	tørste,	men	det	vannet	
jeg	vil	gi	ham,	blir	i	ham	en	kilde	med	vann	som	
veller	fram	8l	evig	liv.»	Joh	4:14	

«Jeg	er	vintreet,	dere	er	greinene.	Den	som	blir	i	
meg,	og	jeg	i	ham,	han	bærer	mye	frukt.»	For	
uten	meg	kan	dere	intet	gjøre.	Joh	15:5	

Leder utland: Jan-Tore Olsen

telefon: 48 26 50 53

E-mail: jantoreolsen@gmail.com


Styreleder Misjon Sarepta: 
Johannes Kleppa

telefon: 91 87 13 14

E-mail: 
johanneskleppa@hotmail.com

Centro Sarepta: 
• www.centrosarepta.no

• E-mail: post@centrosarepta.no

• Adresse: Carrer de Levant 10, El 

Romeral Buzon 594, 03580 Alfaz 
del Pi, Alicante, Spania.


• Daglig leder: Arild Melberg, 
telefon: 90 19 39 90

Misjon Sarepta: 
• www.misarepta.com

• E-mail: post@misarepta.no

• Postadresse: Misjon Sarepta, 

Røviklivegen 119, 6456 Skåla

• Kontonummer: 3000.31.58000


• Daglig leder: Hans Bergane, 
telefon: 41 76 76 88


MØTEVIRKSOMHET I NORDEN

«Frivillig forkynner» i Sarepta, Lorents Nord-Varhaug (t.h) var taler 
på møtehelg i Vågå i september. Det var år og dag siden sist det 
hadde vært slik møtehelg i Vågå. Team fra Molde deltok på 
møtene. Marianne Fredriksen t.v på bildet Fra Sareptamøte i Mariehemskyrkan i Umeå i Sverige.

http://www.misarepta.com
mailto:post@misarepta.no
http://www.centrosarepta.no
mailto:post@centrosarepta.no
http://www.centrosarepta.no
mailto:post@centrosarepta.no
mailto:jantoreolsen@gmail.com
mailto:johanneskleppa@hotmail.com
mailto:jantoreolsen@gmail.com
mailto:johanneskleppa@hotmail.com
http://www.misarepta.com
mailto:post@misarepta.no


Israel-uke på Centro Sarepta 

I vår var Odd Sverre Hove, tidligere 
sjefredaktør i Dagen, og hadde en uke om 
Israel på Centro Sarepta. Det var så vellykket 
at vi gjentar det våren 2019. Han kommer i 
uke 13. Undervisningen blir to timer for 
dagen fra tirsdag 26. til lørdag 30. mars. 
Timene blir tolket til spansk, slik at også de 
spansktalende studentene får del i 
undervisningen. 

Gjennom ti timer tar han for seg spørsmål som gjelder Israels historie, profetiene til Israel, 
dagens situasjon i Midtøsten og Israel og antisemittismen. Hove er en fremstående kjenner av 
disse spørsmålene, slik at man gjør klokt i å nytte seg av hans ekspertise. Det vil også være god 
anledning til spørsmål og samtale. 

I tillegg til undervisningen om Israel vil Johannes Thorlund ha en time for dagen om 
nyreligiøsitet, som er et nokså aktuelt tema 

Siden all undervisning er før lunsj, vil det være god tid til å slappe av og ta seg turer i 
nærområdet på ettermiddagen og kvelden. Mars er en fin og frodig tid i Spania, og med gode 
temperaturer. 

Denne uken er en del av bibelkurset som går hele våren, slik at dersom det ikke passer med 
Spania-tur denne uken, kan man velge en annen.  

Se www.centrosarepta.no for fullstending program, priser og annet. 

For spørsmål og påmelding, kontakt: post@centrosarepta.no eller +47 454 27 494 

Ny sykkelleir på Centro Sarepta 

Sykkelleiren vi hadde på Centro Sarepta i vår, var så vellykket at alle mente man burde ha ny 
leir til neste år. Deltakerne hadde lyst til å komme tilbake, og de var sikre på at flere vil komme 
når de fikk greie på hvor flott leiren var. Det blir derfor ny leir. 

Vi ha fått signal om at det ville være en fordel om leiren var noen tidligere på året enn årets leir. 
Vi har derfor flyttet den fra april til mars, slik at den blir uke 11 (11.-17. mars). Det er en 
flott tid for sykling i Spania. Sykkelleiren er beregnet både for de som sykler for turens skyld 
og for de som sykler tur-ritt. Turene og opplegget kan tilpasses det nivået man er på. 

Spania er et ideelt land for sykling, og det er godt tilrettelagt 
for det. Området Centro Sarepta ligger i, er ekstra egnet. 
Profesjonelle syklister legger derfor ofte sine 
treningsleirer til Costa Blanca. Her kan man sykle lange 
og flate strekninger, eller man kan sykle på svingete 
veier i variert terreng opp i fjellene. De fleste velger nok 
det siste. Da blir sykkelturen både sykkelglede og 
naturopplevelse. 

Fjorårets ledere, Magne Aarbø og Svein Wilhelm Nessa, blir       …
ledere også i år. Sykkelentusiast Arild Melberg, som er daglig leder ved Centro Sarepta, er også 
med. Leiren er parallelt med bibelkurset på senteret, og denne uken er Rolf Lavik gjestelærer 
på formiddagen. Om kveldene blir det mer sosiale samlinger.  

For mer informasjon om program, påmelding, priser og annet, se www.centrosarepta.no

For mer info og andre arrangementer, se 
www.centrosarepta.no og


www.misarepta.no

Nyttårskonferanse på Nordlys 
Er du mellom 15 og 30 år er du velkommen til Misjon Sarepta sin Nyttårskonferanse på 
Nordlys Misjonssenter 30.12.18 - 01.01.17. 

Mer info kommer på www.misarepta.no og Facebook. 

http://www.centrosarepta.no
http://www.misarepta.no
http://www.centrosarepta.no
http://www.centrosarepta.no
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TEKST: JAN-TORE OLSEN


I møtesalen rett under oss, undervises det 
grundig i troslære i møte med en flokk 
som tilsammen har vært på tusenvis av 
kristne møter i Norge og Danmark. I det 
lille klasserommet i 2. etasje foregår alt på 
spansk. Også her har det allerede blitt 
undervist i flere uker. i dag sitter det 
imidlertid to nye studenter i mellom oss. 
Han har vokst opp i Sør-Amerika, hun i 
Europa. Han landet i Spania for fire dager 
siden, hun har bodd her i området i flere 
år. De sitter begge med en åpnet, lånt 
Bibel foran seg. Sarepta har fått tak i både 
spanske og arabiske bibler, da så mange 
av de vi møter kan fortelle at de aldri har 
hatt en Bibel mellom sine hender.


På timeplanen står det 1. Johannes brev. 
Innledningsvis sies det litt om hvem 
Johannes var, før de første vers i hans 
første brev leses høyt. Johannes skriver 
om én som han har sett med sine egne 
øyne, én som han med sine egne hender 
har rørt ved. Det er én Johannes har trang 
til å vitne om, én som han vil male for våre 
øyne. Det finnes én Johannes vil vi skal bli 
kjent med. ”For at vår glede kan bli 
fullkommen”, skriver han.


”Hvem er det Johannes vil rette all vår 
oppmerksomhet mot?” Det er mitt første 
spørsmål.

”Jesus”, svares det umiddelbart av ei 
dame som tidlig i sitt liv kom til tro på sin 
Frelser. I det jeg skal fortsette, avbrytes 
undervisningen. Av henne som for første 
gang i sitt liv sitter på en bibeltime. Det er 
et spørsmål hun må få stille; 


”Hvem er Jesus?” 

Hun spør for å få vite. Hun har hørt navnet. 
Men; ”Hvem er Jesus?”


”Så godt at du spør.”

Så får fagplan være fagplan. Johannes og 
hans brev får vi komme tilbake til. I stedet 
åpner vi det første kapittel i Det Nye 
Testamentet, og leser noen vers derfra. 
Om Maria og Josef. Om det løfte som gis 
om den frelser som skulle fødes. Så leser 
vi juleevangeliet fra Lukas 2 hvor det 
berettes om Han som fødes, om sangen 
som bæres frem i nattemørket og om 
budskapet som ropes inn i vår verden; 
”Frykt ikke!... I dag er det født dere en 
Frelser”.


”Un salvador” (en frelser)??

”Si, un salvador” (ja, en frelser), svarer jeg. 
Og prøver å si noe om Adam og det som 
skjedde på syndefallets dag, og hvilke 

forferdelige konsekvenser det fikk for den 
enkelte av oss. 


”Adam?” Jeg avbrytes igjen. ”Adam?” Det 
er et helt ukjent navn for henne. 


”Syndefall?” Et helt nytt ord for henne.

Hun sitter med vidåpne øyne og lytter. Og 

spør – igjen og igjen. 

Også de andre lytter.


Midt i dagens undervisningstimer langt sør 
i Europa slår det meg hvor utrolig stort det 
er å få bruke noen timer en helt vanlig 
torsdags formiddag til på en enkel måte å 
si noe om den Jesus jeg har fått den lykke 
å bli kjent med. Og blant dagens tilhørere 
ha to som begge kan fortelle at de i dag 
for aller første gang i sitt liv fikk høre 
juleevangeliet lest. 


Timene tar etterhvert slutt. 

Han? Han blir sittende igjen og lese videre 
i den Bibel han har fått låne.

Hun? Hun reiser seg med et stort smil 
over ansiktet.

”Jeg gleder meg allerede til i morgen.” 


Det er det siste jeg hører før hun 
forsvinner ut av klasserommet.


Mens disse linjer skrives i en sen 
kveldstime her i Spania, så kjenner også 
jeg på at jeg gleder meg til i morgen. I 
møte med en ny undervisningsdag så er 
det uendelig godt å vite at Den Hellige 
Ånd ennå i dag makter det ingen av oss 
selv makter, nemlig det å herliggjøre Jesus 
slik at Han alene blir stor og umistelig for 
våre hjerter.


«HVEM ER JESUS?»



TEKST OG FOTO: JAN-TORE OLSEN 

Så er også årets sommerbibelkurs på spansk her 
på Centro Sarepta historie. Vi har hatt ei meget 
god uke med høy trivsel og merkbar hunger etter 
å høre Guds ord.


På tilsvarende kurs i fjor sommer hadde vi 5 
deltakere. Denne uka, fra tirsdag til søndag, har vi 
hatt 19 spansktalende deltakere, i tillegg til oss 
skandinaver som jobber her på Centro Sarepta. 
De fleste har vært her hele uka, mens enkelte pga. 
av jobb o.l. bare har fått med seg noen dager. Vi 
opplever at kontaktnettet stadig utvides litt etter 
litt, og det er svært gledelig at noen av dem vi 
tidlig fikk kontakt med kommer tilbake på nytt og 
på nytt, fortsatt med en sterk trang etter å høre 
Guds ord. Så trenger vi stor nåde og mye visdom 
for å kunne følge den enkelte opp på en god 
måte.


Midt mellom møter, deilig mat, utflukter og 
avslapning har det vært rikelig tid til å sitte 
sammen i større eller mindre grupper for å samtale 
om troens liv. Med deltakere både fra Marokko, 
Spania og Sør-Amerika er det svært ulike 
erfaringer den enkelte kan bære med seg. På 
samtlige kveldsmøter har det blitt gitt anledning 
til frie vitnesbyrd, og det har vært forunderlig 
når mennesker fra ulike verdensdeler reiser seg 
og vitner om hva troen på Jesus har betydd i 
deres liv. Evangeliet smelter oss sammen til ett 
folk hvor vi erfarer at vi er søsken med samme 
Far, samme arv og samme håp.


”Når livet blir vanskelig” har vært hovedtema 
disse dagene gjennom 10 bibeltimer fra Jobs 
bok samt kveldsmøter. Vi kjenner på glede over 
at vi også denne uka har hatt flere uten noen 
kristen bekjennelse som har sittet og lyttet time 
etter time. Sterke tilbakemeldinger vitner om at 

Ordet har berørt hjerter, og det uttrykkes stor 
takknemlighet for anledningen til å sitte under 
sammenhengende forkynnelse, noe som er svært 
sjeldent her sør i Europa. ”På Centro Sarepta har 
jeg funnet honning for mitt hjerte”, var 
vitnesbyrdet fra en av årets deltakere. ”Vi vil ikke 
hjem… Vi vil høre mer!”, var det flere som sa.


Nå har imidlertid den ene etter den andre forlatt 
senteret, og begitt seg på hjemvei. For de aller 
fleste vil det bli en stor overgang å komme tilbake 
til sitt daglige liv og virke. Omtrent alle tok 
imidlertid med seg hjem Hans Erik Nissen sin 
andaktsbok ”Ett er nødvendig”, som også er 
oversatt til spansk. Det er fantastisk å ha ei slik 
bok å legge i hendene på mennesker vi møter på 
vår vei. På avslutningsmøtet ble det sterkt 
oppfordret til å bruke andaktsboka, i visshet om at 
vår sjel trenger mat om vårt hjerte skal bevares.

De fleste av årets deltakere kom fra Valencia og 
omegn. Etter sterke oppfordringer har vi nå lovet å 
reise opp til Valencia for å holde husmøter i 
sentrum av Valencia en gang i måneden 
kommende år. Datoene ble spikret siste dagen her 
på årets sommerbibelkurs, og 22. september 
settes kursen for første gang mot Valencia og 
husmøte. Be om at det må lykkes!!

Sommerbibelkurs for spansktalende

www.misarepta.com 
www.centrosarepta.no 

Ønsker du å motta Sareptanytt?  
Kontakt sareptanytt@misarepta.no

eller tlf 41 76 76 88
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