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«Det sanne lys, som 
opplyser hvert 

menneske, var i ferd 
med å komme til 
verden» Joh 1,9
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Å vera myndig og umyndig 
Nokre gonger seier Bibelen at vi skal vera som umyndige 
born. Andre gonger heiter det at vi ikkje skal vera 
umyndige, men myndige. Korleis kan det ha seg at Guds 
ord gjev oss slik stikk motsett formaning? Jo, det heng 
saman med kva vi skal vera myndige eller umyndige 
overfor.


Det å vera umyndig er å vera avhengig av ein annan. Då 
råder ein ikkje over livet fullt ut sjølv, men det er ein anna 
som har det siste ordet. Vanlegvis er det foreldra, men ved 
ein viss alder vert ein myndig og bestemmer sjølv. Då er ein 
ikkje avhengig av andre.


Jesus seier vi skal vera som umyndige born, fordi det er 
umyndige Faderen og Sonen vert openberra for, ikkje for 
vise og forstandige. Dette talar ikkje om slik som lite eller 
ikkje veit, til forskjell for dei som er kunnskapsrike. Det går 
ikkje på intelligens. Den vise og forstandige meiner han 
klarer seg sjølv ut frå eigne føresetnader, også i forhold til 
Gud. Den umyndige innser at han er avhengig av Gud og 
Guds ord. Den som er i eit slikt avhengighetsforhold til 
Gud, vert Ordet openberra for (Mat 11.25-27).


Paulus skriv at vi ikkje skal vera umyndige og la oss «kast 
og driva ikring av kvar lærdomsvind ved 
menneskespel» (Ef. 4.14). Vi skal altså ikkje vera avhengige 
av tankane i tida, det vi kallar tidsånda. I møte med alt som 
stammar frå menneske, skal vi vera sjølvstendige eller 
myndige.


I dagens samfunn er det slik at folk flest opptrer som om 
dei er myndige i forhold til Gud og Guds ord, medan dei er 
umyndige i forhold til tidsånda og det politiske korrekte. 
Altså motsett av korleis det skulle vera. 


Den som opptrer myndig i forhold til det som råder i tida, 
men opptrer umyndig i forhold til Gud, handlar rett. Det er 
slik den kristne skal opptre. I dagens tidssituasjon kan ein 
då ikkje rekna med å verta forstått eller få tilslutnad. Ein kan 
derimot rekna med harselering i ulike media, men det får 
ein tåla. 


LEDER

TEKST OG FOTO: HANS BERGANE 

Alexander fra Sunnmøre og Carolina fra 
Peru er «nyfrelste». Ja, vi kan vel kalle 
dem det når det er to år siden de kom til 
tro på Jesus Kristus. De flyttet til Spania 
for vel ett år siden og bor her sammen 
med sine to skjønne småjenter. 
Alexander er fisker. Fem uker i slengen 
arbeider han på fiskebåt nord for 
fastlands Norge.


I Spania har de funnet en liten evangelisk 
menighet i sitt nærområde. Der går de på 
gudstjeneste. Samtidig de har vært i 
bønn om at de også måtte få komme inn 
i en kristen sammenheng og en tjeneste. 
Mens de en dag ba om dette i 
menigheten dukket plutselig Felipe og 
Luis fra Centro Sarepta opp der. De 
kunne fortelle om at det på Centro 
Sarepta er undervisning hver dag 
mandag til fredag. Alexander og Carolina 
ble invitert og de fikk høre at de var 
hjertelig velkommen til bibelskolen!


Det nyfrelste paret har vært trofaste på 
undervisningen denne høsten. Etter at 

barna er levert i barnehagen kommer de 
til undervisning. Carolina kan fortelle at 
de er «veldig veldig veldig takknemlige» 
for denne muligheten til å bli bedre kjent i 
Guds Ord. 


Det er sterkt å høre dem fortelle fra deres 
«tidligere» liv…….og ikke mindre sterkt å 
høre vitnesbyrdet om Kristus. 
Vitnesbyrdet om Han som kan gjøre mer 
en alt og som ingenting er umulig for. 
Takk og be for denne flotte familien!


På bildet sitter Alexander og Carolina (tv) 
sammen med Helena (th) fra Danmark. 
Hun bor også i nærområdet til Centro 
Sarepta og er en trofast tilhører som 
stadig kommer på timene. Det 
undervises tre timer hver formiddag både 
i den spanske og den nordiske klassen.


I et internasjonalt miljø knyttes 
vennskapsbånd og det er fint å oppleve 
at Ånden binder oss sammen i nåden i 
Kristus Jesus. Om du kommer fra 
Nicaragua, Danmark, Bolivia, Norge, 
Peru, El Salvador eller Sverige…så kan vi 
sammen få eie gleden i Kristus.

Nyfrelste



TEKST OG FOTO: JAN-TORE OLSEN 

En desemberkveld i 2017 banker det 
på døra hjemme hos Luis Antonio 
Surio Ayala i El Salvador. Utenfor 
står flere menn. De har kommet med 
en eneste hensikt. De har kommet 
for å drepe. Det er Luis som skal 
ryddes av veien. De kommer 
imidlertid for sent. Mens de står på 
trappa hjemme hos ham i El 
Salvador, sitter Luis på et fly på vei 
over Atlanterhavet med kurs mot sin 
søster i Barcelona.


”Vår sjel er sluppet fri som en fugl 
av fuglefangerens snare, snaren 
er revet i stykker og vi er 
unnsluppet. Vår hjelp er i Herrens 
navn, han som skapte himmel og 
jord”, står det i Salme 124.7-8. Det 
er det bibelverset Luis aller oftest 
løfter frem når han avlegger sitt 
vitnesbyrd.


Luis vokste opp som de aller fleste 
andre barn i Latin-Amerika. Hjemme 
var han stort sett bare for å spise og 
sove. Dagene ble tilbrakt i lek ute på 
gata i bydelen hvor han vokste opp. 
Etterhvert festet volden et sterkere 
og sterkere grep i El Salvador, og 
gata ble en farlig plass. De aller 
fleste av de han vokste opp 
sammen med, ble bundet mer og 
mer fast i rus og gjengkriminalitet. 


”Alle mine barndomskamerater er 
enten død eller så sitter de i 
fengsel”, forteller Luis.


Selv havnet han etterhvert på 
politistudiet i sitt hjemland. Det 
gjorde ham imidlertid til sine venners 
fiende. Som kommende politimann 
ble han stående i veien for dem, og 
dermed sett på som en trussel som 
måtte ryddes av veien.


Sin unge alder til tross, så har Luis 
båret tungt. Tyngre enn de aller, aller 
fleste. Sytten år gammel mistet han 
den far som han var så sterkt knyttet 
til. Hans far døde i fengsel. Hva det 
gjør med en ung gutt er vanskelig å 
forestille seg for den som ikke har 
opplevd det. Luis er smertelig klar 

over at hans far hadde mange 
fiender. Og han vet også inderlig 
godt at det er familien som blir 
målet, om man virkelig vil ramme 
sine fiender. 


Bare for noen måneder mistet han 
også sin kjæreste. Hun døde i ei 
trafikkulykke i USA. Det var et utrolig 
hardt slag for ham, og noe som 
naturligvis fortsatt preger ham 
sterkt.


Hjemme i El Salvador hadde han 
som barn ei tante som enkelte 
ganger tok ham med til kirke. Der 
var det gratis saft å få. Han husker 
at filmen ”The Passion of the Christ” 
hver påske ble vist i kirka. Den gikk 
imidlertid på engelsk, uten noen 
som helst oversettelse til hans 
morsmål. 


Når han ser tilbake på sitt liv, vitner 
Luis om at han behandlet Gud som 
et leketøy. Hadde han bruk for ham, 
så ropte han på ham. Ellers levde 
han sitt liv som om Gud ikke 
eksisterte. Det var på spansk jord at 
Luis ble kjent med Jesus. Etter at 
hans yngste søster som var en 
bekjennende kristen også kom til 
Spania, ble han en dag sittende 
sammen med sine søstre og se på 
den nevnte filmen om Jesu 
lidelseshistorie. Denne gangen på 
spansk. Han hadde sett filmen flere 
ganger før, men denne gangen 
gjorde den et enormt inntrykk både 
på Luis og hans eldste søster som 
heller ikke var noen kristen. Han 
forteller at de satt og gråt sammen 
mens filmen rullet over skjermen.

«Vår sjel er sluppet fri….» 

Bildet over: Luis på Centro Sarepta Bildet over: Luis sammen med volontører, studenter og ansatte ved CS på utreisehelg



I utkanten av Barcelona fikk de 
etterhvert kontakt med ei lita 
pinsekirke med en marokkansk 
pastor. Noen måneder senere var 
det besøk fra Centro Sarepta i 
denne menigheten. Bare noen uker 
senere satt Luis som helårsstudent i 
klasserommet her på vårt 
bibelsenter. Og drakk av det levende 
vann. Sugde til seg fra 
undervisningen i time etter time, 
med en åpen bibel foran seg. Selv 
om han nok opplevde at tankene 
ofte kunne fly, og de vonde minnene 
stå lys levende foran ham, så ble 
han likevel ved Åndens verk knyttet 
fastere og fastere til Jesus gjennom 
det han fikk høre og lese. 


Dette året er Luis tilbake på Centro 
Sarepta. Denne gangen som 
volontør. Også dette året følger han 

bibelundervisningen fast. I tillegg er 
han med rundt og vitner om Jesus 
på møter og utreisehelger. Han er i 
ferd med å starte opp en liten 
barneklubb her i Alfaz del Pi, hvor 
han inviterer barn fra området inn på 
Centro Sarepta. Han hjelper til med 
praktiske ting på huset, og er ei stor 
solstråle i miljøet. Luis bærer med 
seg et sterkt ønske om å få bruke 
sitt liv i tjeneste for Jesus. Han 
brenner for at mennesker må få bli 
kjent med evangeliet. Han vil inn til 
mennesker som lever i bunnløs 
fortvilelse og mørke for å få si dem 
at den Jesus som løftet han opp i fra 
fordervelsens avgrunn, også makter 
å løfte dem opp - om de lar Ham få 
slippe til.

 

Forrige uke var det en sang som ble 
sunget igjen og igjen på 

morgensamlingene her på Centro 
Sarepta. ”Que sería de mi si no me 
hubieras alcanzado”, heter den på 
spansk. Skrevet av Jesús Adrián 
Romero. Det var en sang som 
mange kunne kjenne seg igjen i.


”Hva hadde det vel vært av meg 
dersom ikke du hadde funnet meg?

Hvor hadde jeg vel jeg vært i dag 
dersom du ikke hadde tilgitt meg?

Da hadde jeg hatt en tomhet i 
hjertet mitt, da hadde jeg vandret 
om uten mål og retning.

Hvis det ikke hadde vært for din 
nåde og for din kjærlighet.


Da hadde jeg vært som en såret 
fugl som er i ferd med å dø på 
bakken..

Da hadde jeg vært som en hjort 
som tørster etter vann i en ørken..

Hvis det ikke hadde vært for din 
nåde og for din kjærlighet.”


---


Luis vet fortsatt ikke hvem det var 
som banket på døren hjemme i El 
Salvador for knapt to år siden. Men 
ett vet han; Det var Herren som 
førte han ut. Det var Jesu nåde 
som ble ham til frelse.


Det er underlig å få sitte og lytte 
når Luis vitner om Jesus. Det er 
noe som går fra hjerte til hjerte. 
Han har på ingen måte svar på alle 
spørsmål. Alle ”hvorfor” i hans eget 
liv er slett ikke noe som bare hører 
fortiden til. Men midt i alt som er 
vondt og vanskelig er hans 
vitnesbyrd både tydelig og sterkt 
sentrert om Jesus; 

 

”Det var Han som søkte meg, det 
var ikke jeg som søkte ham. Det 

var ikke jeg som fant Ham, det var 
Han som fant meg. Det var Han som 
løste mine bånd. Det var Han som 
løftet meg opp. Det var jeg som satt 
fanget som et dyr. Men Jesus brøt i 
stykker lenkene, og jeg ble fri. Det er 
Han som er god, ikke jeg. Han er 
Lyset som steg inn i mitt mørke.”


”Vår sjel er sluppet fri som en 
fugl av fuglefangerens snare, 
snaren er revet i stykker og vi 
er unnsluppet. Vår hjelp er i 
Herrens navn, han som skapte 
himmel og jord”

Salme 124, 7-8

Bildet over: Luis deler ut brosjyrer og Hans Erik Nissen sin andaktsbok på utreiseuke 
med CS. Her sammen med Felipe Lobo og en pinsepastor i Barakaldo i País Vasco



TEKST: HANS BERGANE 

Vi kristne er blitt en liten gruppe i Norden. 
Stadig angripes vi for våre meninger og vår 
tillit til at Guds Ord er Guds Ord, også i 
2019. Mange som bærer på kristennavnet 
farer vill fra Ham som er Sannheten. De er 
førere av forvirringens ånd inn til til unge og 
eldre. Motløshetens tenner, djevelen, skyter 
stadig sine piler - og han treffer. Treffer 
innenfor, fordi troens skjold var lagt ned. Ja, 
det er kommet et åndelig mørke over 
Norden.


Lys 
Midt i dette åndelige mørke treffer vi enda 
på noen som ikke «lever for seg selv», men 
med Ham og for «Ham som døde og 
oppstod for dem».  

Det gjorde sterkt inntrykk å møte ei lita irsk 
dame i Finnmark. Utsendt for Evangelisk 
barnemisjon. I over 30 år har hun reist i 
Finnmark for å gi barna Guds Ord. Det er 
kjørt tusenvis av mil, for å nå den ene og 
den andre, med evangeliet. 
Vi møter også på noen Herrens tjenere som 
trofast står i kallet i sitt lokalsamfunn. De er 
slike som gjennom et langt liv har gitt avkall 
på mye. Mye var det som fristet til et stort 
og flott «selvliv». Men et stort og flott 
«selvliv» ble det rett og slett ikke tid til. 

Herren gav dem nemlig kallet inn i tjenesten 
for Ham. Ofte kjenner vi på at det følger en 
åndsmakt med disse enkle troende…… 
som lever som lys og salt der hvor Gud har 
satt dem. Det er slike Herrens tjenere 
Norden nå trenger!


Tidsånden   
Den ånd som styrer i tiden - og 
tankeverdenen - preger våre nordiske land 
kolossalt. Den preger oss! Tankene våre flyr 
hit og dit. Ofte mot alt det synlige som vi 
kan oppnå, få tak i og nyte. Det er fattigdom 
det! - Og ut av dette blir det et åndsfattig 
folk.   


Tause ledere? 
I avisene og på sosiale medier ropes det om 
at de kristne lederne er så tause nå i denne 
forvirringens tid. Det kan hende det. Selv 
om det av og til ikke er hele sannheten. 
Mange forkynnere og ledere har gjennom 
flere år pekt på Veien, men bare noe av 
veiledningen ble tatt imot. Den radikale 
kristusetterfølgelsen kostet for mye. For 
mye av selvlivet. Sammen med Ordet fikk 
tornene (Mark 4:7) lov til å vokse. Tilbake 
blir det noen «løse kanoner» som kan smelle 
og bli litt lagt merke til i enkelte saker, men 
åndskraften……Herrens kraft…. er borte.  
Det enkleste av alt for bekjennende kristne 
er jo så «smelle litt» mot mørkret. Det er ikke 
vanskelig å fordømme synd og umoral. Det 

kan også åndelig døde greie. Men det å eie 
åndskraft, leve et liv som er Kristi 
evangelium verdig og få nåde til å forkynne 
lov og evangelium rett……..ja, se det kan vi 
ikke ta oss til.


Fem råd og ønsker 
Det er nå avgjørende at vi som enda eier 
livet i Kristus…..blir værende der hos Ham. 
Mange av oss bør dessuten be om at Ånden 
må få rom i våre liv – at vi ikke gjør Han 
sorg. Han må ved Ordet få døde legemets 
gjerninger hos oss samtidig som Han må 
opplyse Kristus Jesus for vårt hjertes øye.


1. Lev i….og med Salme 62:6-12 for øyet. 
Det «ene nødvendige» er mye forsømt blant 
oss.


2. Lev kristuslivet der du er satt ………og far 
ikke over «hele jorden» på jakt etter det som 
denne verden betegner som rikdom, viktig, 
stort og flott. Lev enkelt!


3. Oppmuntre til samlinger på ditt hjemsted 
der de hellige samles for å be, høre og å 
dele. Møter i sammenheng er viktig. Vi må 
tilbake til kraftkilden.


4. Søk å få dele Ordet med unge og eldre 
der du bor og be for dem.


5. Når det gjelder åndelig veiledning; lån 
ikke øret til dem:

-som sier noe annet enn det som Guds Ord 
sier

-eller som bevist lever i strid med Guds Ord.


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.no


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

• IBAN: NO2830003158000

• Daglig leder: Hans Bergane, 

telefon: 41 76 76 88


«Der hvor Gud har deg satt» «Gjør det lille du kan, der hvor Gud har 
deg satt, Stå ei ledig mens dagene flyr! 
Etter vår kommer høst, og på dag følger 
natt, Og kan hende ny morgen ei gryr. 
Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt 
sted, Og din gjerning skal modnes i fred.» 

SB 716 (Lina Sandel)




Selv om Centro Sarepta først og fremst er en bibelskole og misjonssenter for å bre ut 
evangeliet til spanjoler, nord-afrikanere og sør-amerikanere, har vi også en rekke arrangementer 
på norsk/nordisk gjennom hele året.

Et av disse er Bibelsommer i Spania.


Arrangement starter mandag 15. juni og avsluttes søndag 26. juli i 2020.

Man kan komme og dra hvilken dag man ønsker det innenfor denne perioden, og være hvor 
mange dager man ønsker. Det er en forutsetning at vi har ledig kapasitet.


Det viktigste er at vi hver dag samles om Guds ord og bønn morgen og kveld, gjennom hele 
sommeren.

Formiddagssamling har vi hver dag kl 10:00 og kveldsmøte hver kveld kl 20:00.

Gjennom sommeren har vi med oss mange flotte forkynnere, sangere og vertskap.

Selv om listen enda ikke er helt komplett kan vi her nevne Kathrine og Per Tveten, Wenche og 
Jørn Slimestad, Wenche og Dagfinn Brandsæter, Elisabeth Gjerde, Eirikur Melberg, Ingibjørg og 
Arild Melberg, Oddlaug og Johannes Kleppa og flere..


Noen dager, om gjestene ønsker det, planlegger vi felles utflukter til en badestrand, en nydelig 
elv med gode bademuligheter, en fangeøy, en pittoresk spansk småby, en safari tur med masse 
afrikanske og asiatiske dyr, ja mulighetene er store.

I tillegg står alle gjestene fritt til å dra på turer til badestrender, byer som Valencia og Alicante, 
badeparker, familieparker eller hva som måtte passe. 


På Centro Sarepta har vi et godt saltvannsbasseng i en koselig og rolig hage, og mange 
foretrekker å bruke dager eller deler av dagen i og ved bassenget.

Neste sommer vil alle gjesterom ha fått montert kjøling, slik at også natten kan bli behagelig på 
alle rom i våre komfortable senger.


Opphold på Centro Sarepta inkluderer frokost, og det er fullt mulig å bestille lunsj og middag 
alle dager senteret har åpent. En av de hyppigste tilbakemeldingene vi får fra våre gjester er 
den gode maten som serveres på senteret.

Senteret ligger nydelig til i et rolig område av Alfaz del Pi kommune ca 50 minutter nord for 
Alicante lufthavn.

Nærmeste kjente tettsteder/byer er Benidorm, Albir og Altea. Området egner seg også veldig 
godt til rusleturer eller sykkelturer i området.


Vi kan ordne med transport mellom direktefly fra Norge til porten på Centro Sarepta. Mange 
velger allikevel å leie seg en bil da dette gir en betydelig større frihet til å ta seg ut i området på 
egenhånd.


Og hvorfor arrangerer vi Bibelsommer i Spania? 

For at vi skal klarer å nå enda lenger ut med evangeliet i Spania, Sør Amerika og Nord-Afrika!

Da trenger vi forbedere, givere og også inntekter på driften av Centro Sarepta. 

Mange av de spansktalende som vi ønsker å nå med evangeliet har små eller nesten ingen 
økonomiske midler. Derfor er det viktig at vi kan ha mulighet til å tilby bibelskole og opphold på 
leirer svært rimelig eller i mange tilfeller gratis for denne gruppen. 

Ved at noen fra Norge og Norden velger å støtte oss økonomisk, eller kommer til oss på 
bibelskole/kurs, Bibelsommer eller på en av våre leirer, bidrar de til at vi får inntekter, samt at vi 
vet at mange av våre gjester er/blir faste forbedere og givere.

Det er også en kjensgjerning at mange kristne fra mange sammenhenger fra tid til annen drar 
på ferier utenfor Norge, og vi håper da at noen av disse velger å legge turen til Centro Sarepta 
og Bibelsommer i Spania!


Vil du vite mer om dette eller andre arrangementer på Centro Sarepta gå inn 
på www.centrosarepta.no. (Oppdatert informasjon om neste sommer kommer snart)

Ønsker du å melde deg på Bibelsommer i Spania 2020, eller har spørsmål til arrangementet, 
ikke nøl med å ta kontakt på post@centrosarepta.no


Ferie i syden med mening, er det mulig? - Bibelsommer i Spania 



Sykkeleir 2020 
Liker du, eller kjenner du noen som liker å sykle?

Kunne du tenke deg å kombinere flotte sykkelturer med å sitte ned å 
lytte til Guds ord?


Etter leiren i mars 2019, meldte samtlige deltakere seg på neste års leir.

For oss er det et sterkt signal om at dette er noe de ønsker å få være med 
på igjen.

 

Deltakerne samles i løpet av helgen 7. og 8. samt mandag 9. mars, og de organiserte turene starter tirsdag 10. 
mars. Leiren avsluttes med formiddagsmøte søndag 15. mars.


Sykkelturene går i et fantastisk variert landskap her på Costa Blanca med bratte bakker, flotte utforkjøringer, 
nydelige utsikter over fjell og hav, og mange inntrykk på kuperte og lite trafikkerte veier. 

Vi besøker pittoreske småbyer som Guadalest, Tarbena, Finestrat, Benissa, og en rekke andre småbyer og 
tettsteder. 


Vi håper på sol fra skyfri himmel hver dag, men det kan vi ikke garantere. Sannsynligheten er allikevel nokså 
stor i et område med et høyt antall soldager gjennom hele året, og veldig få regntimer. 


I februar til april er det vanlig å se de store sykkellagene ligge her i området å trene til årets sesong.

Noen av lagene jeg har møtt på her er Astana, CCC Team, Katusha og mange flere.

Det er også helt vanlig å møte større og mindre lag og grupper fra Norge som Østerhus, TOSK og mange 
andre..


Men de får sannsynligvis ikke med seg det viktigste på sine samlinger, nemlig å få lytte til Guds ord i tale og 
sang, samt å få samles i et godt kristent fellesskap. På sykkel-leir her hos oss får du daglige bibeltimer, fine 
kveldsmøter og god prat i rolige og koselige omgivelser. I år vil Curt Westman undervise ut fra Romerbrevet, og 
Rolf Lavik vil hente sine tema fra Sendebrevene i Det Nye Testamentet. Som i fjor er det Svein Wilhelm Nessa 
og Magne Aarbø som er guider og ledere for leiren.


Vi som deltar på denne leieren er i veldig variabel form og alder, der noen hevder seg bra i regionale ritt i Norge, 
mens andre av oss er mer som jobb- og trimsyklister å regne. Den yngste er tidlig i tretti årene og den eldste 
påmeldte nærmer seg 70 år.


Noen tar med sin egen sykkel, men de fleste leier sykkel gjennom Centro Sarepta.

Du finner program og mer informasjon om du følger denne linken: https://www.centrosarepta.no/event/

Fjelltur-leir til våren 
Centro Sarepta har vist seg som en svært god plass for fjelltur-leirer. Vi har nå hatt tre slike med god 
oppslutning og med god stemning. Noen av deltakerne har rukket å være med to ganger.


Vi har variert turløypene både når det 
gjelder lengde, høyde og terreng. Vi har 
gått opp enda flere turruter enn de vi til nå 
har brukt, så her er mye å ta av når det 
gjelder turer og fjell. Det er svært gode 
stier å gå på, her trenger man ikke tenke 
på myrer og elver. Man kan gå i joggesko 
framfor tunge fjellsko. Løypene gir ofte 
svært god utsikt, og solen skinner nesten 
alltid.


Fjellturer om våren gir en ekstra opplevelse 
ved at naturen da er på sitt mest frodige. 
Her er mange blomster med flotte og 
skarpe farger. Fotoapparatet brukes flittig 
til både å fange inn blomster og utsikt!


Fjelltur-leiren til våren er rett før påske, 30. mars – 5. april. Leiren går inn i bibelskoleopplegget, noe som 
betyr man denne uken har to bibeltimer på formiddagen og en om kvelden. Da har man tid til en god tur 
med lunsjpause på dagtid. Siden dette er rett før påske, er Jesu lidelseshistorie tema for Tom Eftevand sine 
timer på formiddagen, og Johannes Kleppa har fra Salmene om kvelden. Johannes er også leirsjef og 
turleder, han kjenner etter hvert området godt.


Det er bare å hive seg rundt og melde seg på, og med det få bibelundervisning, sol og varme – og fine 
fjellturer.


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



Sarepta er opptatt med å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Særlig ønsker vi 
å besøke steder der det er lite eller ingen sann forkynnelse av Ordet. Vi er ikke veldig opptatt 
av om det er en eller sytten som møter frem til samlingene. Vi besøker steder over hele Norden. 
Fra 2020 vil enda flere forkynnere sendes ut med Ordet. Ta gjerne kontakt om du ønsker besøk 
fra en av forkynnerne som reiser i Ordets tjeneste.


Ved Centro Sarepta driver vi en helt spesiell 
bibelskole. Gjennom hele skoleåret 
underviser vi hver dag tre timer på norsk og 
tre timer på spansk, bortsett fra noen uker 
med ferie og utreiser i Spania. Opplegget er 
slik at folk kan følge undervisningen hele 
skoleåret, de kan delta en uke eller en 
kortere periode, eller de kan stikke innom på 
timer når det passer. Det er altså svært 
fleksibelt.


Dette betyr at du som har tenkt deg en tur til 
Syden, og som kan tenke deg noe mer enn 
badestrender og avslapping, kan bestille deg 
et opphold på Centro Sarepta. Her er flotte 
rom, svært god mat, hyggelig atmosfære og 
et trivelig uteområde med badebasseng. Du 
kan komme og reise når du vil, og være så 
kort eller lenge som du ønsker.


Noen uker er her spesielle arrangement som 
sykkelleir og fjelltur-leir og andre uker 
kommer det større grupper, som gjør at det 
er fulle hus, men de aller fleste ukene er det 
god plass. Det er mange lærere inne og 
underviser en uke eller to, og 
undervisningsplanen er variert. Dette finner 
du ut av ved å se på hjemmesiden til Centro 
Sarepta under Bibelskole.


Alle trenger vi bibelundervisning og kristen 
kunnskap, men dessverre er det mange 
steder svært lite forkynnelse og 
undervisning. Ved å delta en uke på Centro 
Sarepta får du like mye forkynnelse som tre 
hele møteuker på bedehuset – og det er ikke 
så mange bedehus som har så mange 
møteuker i vår tid.


Siden undervisningen er ferdig til lunsj, har 
du resten av tiden til disposisjon til 
rekreasjon, turer, studier eller hva du måtte 
ønske. Noen ganger er det også tilbud om 
kveldene, eller det kan arrangeres turer på 
dagtid.


For mer informasjon og påmelding: 
www.centrosarepta.no – 
post@centrosarepta.no


Bibelskole - en uke eller to i Spania Sareptamøter på ditt hjemsted?

Carsten Hjorth Pedersen blir årets hovedtaler 
på bibelhelga 26.-28. juni. Han skal holde fire 
nødvendige og viktige bibeltimer. Vi ber deg 

om allerede nå å sette av denne helgen til - 
avsløring, oppbyggelse og felleskap.


På lørdag vil Carsten holde to bibeltimer der 
emnet er «Navn av å leve». 
Søndag er temaene: «Kristen opplæring i 
lyset av Guds fulle rustning (Ef 6,10-19)» og 
«Den kristne opplæring i hjem og menighet.


Andre talere vil også delta på helgen og det 
settes av god tid til samtale om Sarepta sitt 
arbeid på lørdag ettermiddag.


Bibelhelga i juni blir på Vaulali

Betel i Sörfors (Nord i Sverige)

Sarepta hadde møte i Edland på «gamleskulen» 
høsten 2019

Fra møte i Alta

Martin Schjølberg synger på møtehelg i 
Valdres

Stallemo bedehus i Agder. Aksel 
Remme har innledning på møtet.

«Så kommer da troen av forkynnelsen 
som en hører, og forkynnelsen som 
en hører kommer ved Kristi ord.» 

Rom 10,17



TEKST: JAN-TORE OLSEN


Det er morgensamling og 
bønnestund på Centro Sarepta. Det 
smeller noen store tårer i bordflaten 
der vi sitter. Ved siden av meg sitter 
en hardbarket kristen mann som er 
på besøk fra Nord-Afrika. Jeg kan 
ikke skue inn i hans hjerte, men det 
aner meg hvorfor han gråter..


Noen minutter tidligere har vi sunget 
en sang sammen, og bakgrunnen 
for sangen ”I have decided to follow 
Jesus (Jeg har bestemt meg for å 
følge Jesus)” har blitt sterkt løftet 
frem. Den ble skrevet i forbindelse 
med at en kristen familie i India ble 
massakrert. De hadde kommet til tro 
på Jesus gjennom et møte med en 
misjonær fra Wales. Dette vakte 
sterke reaksjoner i området hvor de 
bodde, og dagen kommer da 
landsbyhøvdingen stiller dem frem i 
folkets påsyn. Våpen er gjort klare. 
Her skal de presses til å fornekte sin 
tro, koste hva det koste vil. Men i 
stedet for fornektelse, lyder en sterk 
bekjennelse. ”I have decided to 
follow Jesus”, er mannens 
vitnesbyrd. Først blir hans barn skutt 
og drept. Deretter hans kone, da 
han fortsatt ikke bøyer seg for 
presset til å fornekte sin tro. Da han 
enda en gang bekjenner Jesu navn, 
så blir også han selv tatt av dage.


Nevnte sang er skrevet ut i fra det 
vitnesbyrd og de ord som denne 
mann bar fram i møte med folkets 
raseri, og en landsbyhøvdings ville 
vrede.


”I have decided to follow Jesus, no 
turning back, no turning 
back”Though no one join me, still I 
will follow…The world behind me, 
the cross before me...” 


Historien forteller om en 
landsbyhøvding som blir sterkt 
grepet i møtet med fire lik som ligger 
igjen på bakken, og det vitnesbyrdet 
som han nettopp har hørt. Det at de 
ikke aktet sitt liv et ord verd i 
troskap mot sin Herre som levde så 
langt borte for så mange år siden, 
gjør at også han der og da 
proklamerer at han vil følge Jesus.  


Etter at sangen er sunget på Centro 
Sarepta, blir hender foldet i bønn. 
Og mens tårer slår i bordet i stille 
gråt, aner det meg at tankene til min 
nordafrikanske broder går hjem til 
sin egen familie. Et par dager senere 
skulle han selv tilbake til et liv som 
et Jesu vitne i en av de store byene i 
Marokko. Også han har kone og to 
døtre i et land hvor forfølgelsen av 
kristne blir stadig sterkere. Hans 
store ønske er at hans eget folk skal 
få bli kjent med Jesus, og følge 
Ham. Så ble kanskje ein 

morgensamling på Centro 
Sarepta igjen en påminnelse om 
at et liv i følge med Jesus kan 
koste ufattelig dyrt. Samtidig er 
Jesu sterke løfte det at Han vil 
være med sine, alle dager inntil 
verdens ende. 


Så går mine tanker tilbake til et 
møte i Madrid for noen år siden. 
Det kalles til bønn.

På storskjermen ruller et 
bønnebegjær fra den forfulgte 
kristne kirke;


”Be ikke for oss, be med oss. 
Dersom du ber for oss, vil du be 
om beskyttelse for oss. Slike ting 
ber ikke vi om. Vi ber om at når 
forfølgelsen kommer, når truslene 
kommer, når de kommer for å ta 
våre liv, at vårt vitnesbyrd inntil vårt 
siste livspust også da må få være; 

Jesus er Herre”


Tårer som faller 

”Hvem kan skille oss fra Kristi 
kjærlighet? Trengsel eller angst eller 
forfølgelse eller sult eller nakenhet 
eller fare eller sverd? Som skrevet 
står: For din skyld drepes vi hele 
dagen, vi blir regnet som slaktefår. 
Men i alt dette vinner vi mer enn 
seier ved ham som elsket oss” 

Rom 8, 35-37



 

    Sendes til: Misjon Sarepta, Røviklivegen 119, 6456 Skåla 

 

Fast givertjeneste med  -enklere blir det ikke! 
 

 
þ JA TAKK! Jeg ønsker Fast Givertjeneste med AvtaleGiro  
 
 
Navn:   ___________________________________________________________ 
   (Bruk store bokstaver) 
 
Adresse:  ___________________________________________________________ 
 
Postnr./Sted:  ___________________________________________________________ 
    
Mottaker:  
Misjon Sarepta 

Mottakers konto: 
3000.31.58000 

Maks beløpsgrense 
pr. trekkmåned: 

Kroner: 

 
 
   

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 5 000,- per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer. 
Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det avtalte beløpet. 

(kryss av) 
Betalingen gjelder:     q Støttemedlem voksen    q Støttemedlem student    q Fast givertjeneste 

  q Centro Sarepta    q Støtte til spansktalende bibelkursdeltaker      

Jeg ønsker å betale:  q Månedlig    q Kvartalsvis    q Halvårlig    q Årlig 

Jeg ønsker å betale:  q 15. i måneden    q 20. i måneden    q 25. i måneden 
 

Belast mitt konto nr.   
 
Avtalt beløp jeg ønsker å gi til Misjon Sarepta er: ___________ kroner 
                                    Beløp settes her 

 

 

 

 

(KID-nummer fylles ut av Misjon Sarepta) 

KID  

 

 

Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..………………… 

q

Ja, jeg ønsker skattefradrag på mine gaver: 
 
Mitt fødselsnummer er:  
           
 
Ektefeller må inngå hver sin giveravtale hvis begge ønsker skattefradrag. 
Maksimalt fradrag er på 50.000 kr. for 2019. Gaver utover dette betraktes som ekstragave til misjonen. 
I januar får du tilsendt bilag til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år. 
 

Bønneemner: 
Arbeidere 
– Styret i Sarepta 
– Hans Bergane m/familie 
– Arild Melberg m/familie 
– Eiríkur Arildsson Melberg 
– Johannes Kleppa m/familie 
– Kirsti Synnøve og Jan-Tore Olsen m/familie 
– Maria og Johannes Thorlund m/familie 
– Rebecca Elise Våge 
– Ingrid Varanger 
– Neleta Catherina Karlsen 
– Isabel Alicia Parra Vargas 
– Liliana Adar 
– Felipe Lobo 
– Luis Surio 
– Ole Andreas Meling m/familie 
– Mikael Kero 
– Tor André Haddeland 

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 inngang til mennesker fra Nord-Afrika 
– 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 
– Frivillige bibellærere som underviser på Centro Sarepta 

Diakonalt arbeid 
– Be om at de må legge seg til rette for enkle diakonale prosjekter 

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 
– Be for alle de frivillige forkynnerne 
– Be for områdegruppene og bibelgrupper som tar ansvar lokalt for å skapte møteplasser mellom 
mennesker og Guds ord 
– Be om flere team som kan reise ut med møter til steder der det er lite eller ingen forkynnelse av 
Guds Ord 
– Be for møteteam i Trøndelag, Rogaland og på Østlandet. 



TEKST: JOHANNES KLEPPA 

Når Misjon Sarepta i år passerte fem år, er det 
naturleg å sjå litt tilbake og å reflektera litt over kva 
Sarepta står for. Det har vorte gjort på nettsida i eit 
par artiklar, men det kan vera naturleg å fokusera 
litt meir på forkynninga. Vi omtalar gjerne Sarepta 
som ein forkynningsorganisasjon, der hovudsaka 
er å laga møteplassar mellom Guds ord og folk – 
og då er det viktig kva som vert forkynt. Det er ved 
denne Gud gjer si gjerning mellom oss.


Ulike forkynnarar har sine nådegåver og sitt 
særpreg, og med det vil forkynninga variera noko 
frå person til person. Slik skal det vera. Det er 
berre på denne måten alle forkynnargåvene kan 
vera i funksjon og heile Guds råd og vilje kan verta 
forkynt. Samstundes skal det vera ein raud tråd 
gjennom all forkynning. Det skal vera ein 
forkynningsprofil som ein kan kjenna att. Korleis 
skal denne vera i Sarepta? Det kan ein gje både eit 
langt og eit kort svar på, og her kjem ein 
kortversjon.


Ein må ta omsyn til den tida ein forkynner inn i. På 
få tiår har denne endra seg radikalt her i landet 
ved at den konfesjonelle 
kristendomsundervisninga i skulen er borte, den 
teologiske og åndelege situasjonen i Den norske 
kyrkja har vorte katastrofal og kultursituasjonen er 
kristent sett  oppløysande og flytande. Det krev 
meir bibelsk substans og meir undervisning i 
forkynninga enn tidlegare. Det læremessige og 
kunnskapsmessige må vega tyngre enn før. 
Sarepta bør difor ha ein undervisningsprofil i mykje 
av forkynninga, slik at heile Guds råd og vilje vert 
lært.


Skal ein slik lære- og undervisningsprofil verta rett, 
må han ha det tyngdepunktet, orienteringspunktet 
og kraftpunktet som Bibelen gjev han. Dette 
uttrykker Paulus med orda «Jesus Kristus og han 
krossfest», fordi Ordet om krossen er Guds kraft til 

frelse. Det er med andre ord frelsa og det som 
frelser, som vi alltid må sjå i ein rett 
forkynningsprofil. I evangelisk luthersk teologi er 
det sagt at den artikkelen i trua kyrkja står og fell 
med, er rettferdiggjering ved tru. Rettferdiggjeringa 
er ikkje berre eit punkt ved sida av andre 
lærepunkt, men det sentralpunktet som gjev lys til 
og innsikt i alt anna, og det kraftpunktet som gjev 
berekraft og åndsmakt til alt anna. Det må ein vera 
seg medviten i all forkynning. Dette får ein lys over 
ved openberringa i Bibelen, og berre ved denne.


Skal forkynningsprofilen verta rett, må ein ta 
syndefallet og mennesket sitt syndeforderv på fullt 
alvor, som ein må ta på fullt alvor at den treeinige 
Gud ordna med frelse ved at Faderen la all synd 
på Jesus og straffa henne i sin vreide på krossen. 
Det er det som gjer Ordet om krossen til ei Guds 
kraft til frelse, og det er berre her den krafta finst – 
og ho har konsekvensar for alle sider ved 
kristenlivet. Her høver bokmålsordet om at Jesus 
er vår «stedfortreder» ved straffeliding i vår stad, 
eller at Jesus er vår mellommann inn for Gud. Det 
er dette vi omtalar som lov og evangelium.


Forkynningsprofilen må spissast i at det er ved 
Jesus som mellommann vi kan stå rettferdige for 
Gud, kan leva eit liv i helging og kan tena Gud i 
misjon. Forkynningsprofilen må difor vera slik at vi 
lever dagleg i og i kraft av Ordet om krossen.


Forkynningsprofilen i Sarepta

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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