
"Fra krybben til korset 
gikk veien for deg, slik 
åpnet du porten til 
himlen for meg."

Kallet  s 4
Bønneemner og arrangementer  s 10

Veien mellom lovløshet og loviskhet  s  12
Marsboer i Mesterens fotspor  s 14

SAREPTANYTT
Misjon Sarepta         04-2020



LEDER
Johannes Kleppa
Styreformann Misjon Sarepta

2 3

 
VEKKING I VÅR TID?
Historisk er det slik at kristendommen i stor grad har 
gått fram ved vekking, særleg etter reformasjonen. 
Vekkingane har vore mange og store, og dei har ført 
både til frelse og omforming av samfunn. Slik er det 
over alt der det har vore vekking. Her i landet har vi 
sett det ved den haugianske, den læstadianske og den 
rosenianske vekkinga. Det er vekkingar som har gått 
over lang tid og over by og bygd.
Kan vi rekna med slike vekkingar i vår tida, eller 
er vekkingane si tid over? Det er frå ei side sett eit 
vanskeleg spørsmål å svara på, fordi det med vekking 
er på mange måtar eit mysterium, der Gud handlar 
på sin måte og i si tid. Frå andre sida sett er svaret eit 
klart JA! Gud har ikkje forandra seg, og historia viser at 
vekking er Guds arbeidsmåte for å hausta inn i sitt rike. 
Samtidig er det også slik at ved trufast gudstenesteliv, 
ved bøn og forkynning, breier Guds rike seg ut.
I Sarepta legg vi vekt på forkynning og undervisning. 
Det gjer vi ut frå at det er ved Ordet Gud arbeider. Vi 
legg vinn på å nå og undervisa den einskilde. Dette må 
likevel ikkje oppfattast som motsetnad til vekking, og 
arbeid for at dei mange skal samlast og verta frelste. 
Når ein les i Bibelen og studerer vekkingshistoria, er 
det umogleg å peika på spesielle samfunnsvilkår eller 
kulturelle forhold som la grunn for vekking. Vekking 
oppstår i alle typar samfunnsforhold og kulturar. 
Derimot synest ofte vekking å vera svar på bønn.
Vekking ber i seg eit sterkt gudsnærvær, og mange som 
gjev seg over til Gud. Frå ei vekking i Norheimsund 
i 1902 vert det sagt at heile bygda var riven med. «På 
vegane, i båten, i naustet eller kor det var – alle stader 
fall det naturleg å snu samtalen inn på åndelege 
spørsmål.» På eit møte på Strand i 1932 kom om lag 30 
menneske til tru, og det vart innleiinga til vekking.
Måtte også Misjon Sarepta få stå i vekkinga si teneste!

Av Ole Andreas Meling

Anne Sofie og Ståle Tønnesen 
er kontaktpersoner for Sarepta 
på Sunnmøre. Hans spurte om 
ikke Ståle kunne organisere en 
møteuke for Sarepta. Det gjorde 
han gjerne. Og stort sett var de 
positive alle han ringte til. – Det 
blir jo noen telefoner da. Men 
slikt arbeid liker jeg, sier Ståle. 
I Molde har vi Liv og Martin 
Schølberg som er lokale 
«krets-sekretærer». Dette er 
gull verdt for Misjon Sarepta. 
Vi må arbeide for å holde 

administrasjonskostnadene 
nede. Vi ønsker ikke å ansette 
sekretærer rundt om i kretser 
som får mye kontorarbeid og lite 
forkynnelse. 
Sarepta ønsker å gjøre møter 
enkle å gjennomføre. Likevel 
kreves noe forberedelse. Det må 
gjøres avtaler med det lokale 
bedehus. Det må settes inn en 
annonse og gjerne henge opp en 
plakat. En møteuke på 6-7 møter, 
krever derfor litt. 
Første møtet var på 
Hattelandstranda. Her hadde de 
ikke hatt møter siden koronen 
traff oss. Og spenningen var stor 
om det kom folk. 24 personer 
telte vi første kvelden. Men det 
var nok en god møtedag, og et 
musikklag var også med. Andre 
kvelden kom 26 personer. Nå skal 
vi tilbake til den bygda. Det var 
noen som trengte Ordet her. 
Så er det andre bygder det bare 
kommer en håndfull. Men vi tror 
også de trenger Ordet. Vi tror at 
også disse er verdt at vi kommer. 
Så ber vi om at Herren må sende 
vekkelse slik at flere dras mot 
forkynnelse av Guds Ord. 

SEKRETÆRER
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Kallet
Av Ole Andreas Meling 

Nehemja hadde en god stilling og 
ei trygg framtid foran seg. Så hørte 
han om tilstanden i hjemlandet. 
Murene lå nedrevet, og landet 
ubeskyttet mot fienden. Folkets 
nød ble lagt inn på han. Det førte 
til en stor sorg for Nehemja. 
Gudsfrykt hadde Nehemja fra før. 
Denne blandingen av gudsfrykt og 
nød over den åndelige tilstanden, 
ble til et kall. Han måtte gjøre noe 
med dette. Han maktet ikke å la 
være. Slik er det ofte med kallet. 
Du vet ikke sikkert om Gud vil du 
skal gjøre dette eller hint, men du 
klarer ikke si nei til oppgaven. Det 
ble en ny livsretning for Nehemja. 
En villighet til å ofre, til å risikere 
og til å handle. Det gjorde at han 
også fikk erfare at Gud var med og 
fikk smake og kjenne at Herren er 
god. Han er verdt vår fulle tillit. 

Det er slik Herren kaller i dag 
også. Han lar oss først få nyte 
gleden av å bli tatt imot som hans 
barn, ene og alene for Jesu skyld. 
Du får glede deg over syndenes 
forlatelse. Jesus blir din dyrebare 
skatt, en du ikke kan miste. I 
ham har du alt ditt hjerte innerst 
inne lengter etter. Han setter deg 
i samfunn med din skaper, og 
gir deg sann fred med Gud. Han 

sørger for å gå med din side, lede 
deg, oppdra deg og har omsorg 
for deg i alle ting. Og når livet 
på jord er over, sørger han for 
å vekke deg opp fra døden og ta 
deg med seg hjem til sin himmel. 
I hjerter som får oppleve denne 
nåde, fødes den sanne gudsfrykt.

Men Herren sørger også for å 
gi sine barn del i sin smerte. 
Han øser ut sin kjærlighet i våre 
hjerter. Og kjærligheten har det 
med seg at det gjør vondt når 
andre er i nød. Kjærligheten kan 
ikke være likegyldig til andres 
nød. Slik formes ønske om å 
fremme Guds rike. Det blir en 
hjertesak for enhver kristen som 
får leve nær til Jesu hjerte. For 
Paulus var det å være Jesu Kristi 
tjener, den største ære. Å bli sagt 
opp fra den stillingen, måtte 
være det verste som kunne skje 
Paulus! 

Derfor er det denne kjærligheten 
Herren taler til når han kaller. 
Mange har en sterk plikt-
følelse. De kan gjøre de mest 
kjedelige ting, fordi de mener 
det er en plikt å stille opp. Men 
pliktfølelsen er ikke tilstrekkelig 
når det gjelder å kunne romme et 
kall. Pliktfølelsen er også veldig 
opptatt av seg selv. Den vil gjøre 
sin plikt, og er opptatt av å få 
ros for det. Den er også veldig 
nøyeregnende med andre. Den 
holder regnskap med at andre 
også gjør sin plikt.

Heller ikke eventyrlyst er noe 
Gud kan bruke til å gi et kall. 
Eventyrlysten holder ikke ut 
lenge. Den har seg selv og sine 
behov som motivasjon. Guds kall 
er livslangt. Den tåler motgang. 
Eventyrlysten varer så lenge en 
selv har glede av det. Nei, det er 
kjærligheten som er adresse for 
kallet. Jesus peker gjerne først 

på din bror, dine nærmeste. Du 
har gjerne noen i familien som 
ikke kjenner Jesus. Så kjenner 
du nøden for din nabo, og du må 
ta dem med i dine bønner. Du 
begynner å lete etter anledninger 
til å dele et vitnesbyrd. 
Bedehuset, forsamlingen eller 
menigheten blir et kall. Ikke fordi 
alle som går der er så feilfrie og 
alt der er som det skal være. Men 
det er et hus som er reist for at 
Guds Ord skal bli forkynt der. Og 
det er så viktig! Guds Ord må bli 
forkynt. Og det vil du gjerne være 
med på. Det blir så viktig at Guds 
Ord blir forkynt rent og klart, så 
mennesker kan se sin synd og 
gripe om evangeliets budskap. 
Slik modnes kallet, og det utvider 
seg. Herren vil at det skal romme 
også andre nasjoner. Andre 
folkeslag. Hadde ikke Gud fått 
lagt andre land på deres hjerte, 
ville heller aldri Norge fått høre 
evangeliet. 



6 7

Misjon Sarepta er født som 
følge av dette kall. Det begynte 
med et kall om å nå Spania med 
evangeliet. Flere personer har 
samtidig kjent på en nød for 
dette landet. Ikke i mange land 
er evangeliet så ukjent som her! 
Og uten evangeliet, finnes ingen 
annen vei til frelse. 
I Spania møter vi mange 
immigranter fra Sør-Amerika. 
Bare i 2019 innvandret det om 
lag 400 000 til Spania fra Sør 
Amerikanske land. Flere av disse 
har en bakgrunn i evangelisk 
arbeid. Når de kommer til 
Spania, faller mange fra. Det er 
så få steder de kan høre bibelsk 
og evangelisk forkynnelse. De 
aller fleste som har vært elever 
ved Centro Sarepta til nå, har 
bakgrunn fra Sør-Amerika. 
Jo, de har den katolske kirke. Og 
de har hatt den i to årtusen. Men 
svært få har lest noe som helst i 
Bibelen. Lenge var det tilnærmet 
forbudt å lese i den. Og svært få 
kjenner Jesus som sin frelser. De 
lærer å henvende seg til Maria. 
Jesus er streng og farlig. Ikke 
kan noen vente at han vil høre på 
dem. Maria, derimot, vil kanskje 
Jesus lytte til. Det er jo hans mor. 
Så plasserer de Maria fremst på 
altertavla i kirkene. Så lager de 
religiøse minnesmerker med 
Maria i sentrum. Men aldri leser 
vi i Skriften at Maria kan hjelpe. 
Hun trenger selv å frelses av 
Guds nåde. 

Det er også en voksende sekulær 
befolkning, akkurat som i 
Norge. De er uten Gud og uten 
håp. I tillegg er det også mange 
muslimer i Spania, særlig i sør 
hvor vi har vårt virke. Offisielt 
er det i underkant av en million 
innvandrere fra Nord-Afrika. 
Men tallet er nok mye høyere. 
Disse er vanskelige å nå i Nord 
Afrika. Her er det stort sett 
forbudt å drive misjon. Men i 
Spania har vi muligheten. Og 
Herren har åpnet noen dører for 
oss til muslimske hjem.

Herre, min styrke og mitt sterke 
vern og min tilflukt på nødens 
dag! Til deg skal hedningefolk 
komme fra jordens ender og si: 
Bare løgn fikk våre fedre i arv, 
falske guder som ikke kan hjelpe.
Jer 16,19

For hvem er vel jeg, og hva er 
mitt folk, at vi skulle være i 
stand til å gi en frivillig gave som 
denne? David gledde seg over 
alle frivillige gaver som kom til 
tempelet. Det var ikke skatter 
som han krevde inn med lov og 
makt, men folk kom uoppfordret 
og uten tvang. De ofrer av sitt 
eget for at tempelet skulle 
bygges. 

Vi har også gledet oss over alle 
frivillige gaver. Alle frivillige 
tjenere. Alle som bruker av 
sine ressurser og sin tid for at 
Misjon Sarepta skal få realisert 
sin oppgave og sitt kall. Det er 
unge og det er eldre, folk fra hele 
landet. Det er folk fra Spania, 
Danmark og Sverige. 

Her er noen av oppgavene som 
blir gjort, og som vi trenger folk 
til: 

- Forkynnelse i Norge både som 
ansatt og frivillig

- Hjelp med administrasjon. 

o Regnskap

o Sareptanytt

o Organisere møter.(Se egen 
artikkel om sekretærer)

- Initiativer som basar e.l.

- Kontaktperson som kan ønske 
forkynnere velkommen

- Reiseledere til Centro Sarepta. 
(Se egen artikkel)

- Givertjeneste. 

- Flere har gitt lån på 250 
000. Etter hvert som de må 
tilbakebetales, trenger vi flere. 

- Sang og deltakelse på møter

- Følg misarepta.no og lik og del 
artikler. Slik når vi lenger ut. 

- Forbønn. Vi har et åndelig 
arbeid, og er daglig avhengig av 
Guds velsignelse.

Vi vil få rette en ydmyk takk 
til alle som på sitt vis er med å 
realiserer dette kallet vi har fått. 
Må Gud velsigne være tro i mot 
det «himmelske syn». 

Sarepta er født av kallet Hvordan støtte arbeidet i Misjon Sarepta?
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Benjamin Eftevand er ungdomskontakt for Sarepta i Rogaland. Han har 
fått med seg Runar Sunde og Simon Syvertsen og startet opp unge-voksne 
på Lura. En gang i måneden samles de. De har vært 13-14 personer på 
samlingene. En god start. Ungdom som ønsker Bibelsk forkynnelse for 
hode og hjertet. 

De samles først om et enkelt oppbyggelig møte , og deretter samles til de 
kaffe og drøs etterpå. De ønsker også å invitere til litt samtale om det en har 
hørt. Flere har også uttrykt ønske om å være med i team ut på møter for 
Sarepta. Vi takker for initiativet og ønsker ungdommene Guds velsignelse! 
Vær med å be for dette arrangementet!

Unge – voksne på Lura

Så det viktigste til slutt. Det er flere som har alle arbeiderne til 
Sarepta på sin bønneliste. Og de nevner oss daglig i sin bønner til 
Himlenes Herre. Vi tror at Herren har gitt oss kallet. Det er han som 
har sagt vi skal gå. Det er også han vi er så avhengige av. Og han vil vi 
skal bevares små og avhengige av ham. Fortsett å be om at vi må være 
lydhøre for hans tale og hans vilje. Frimodige og uredde i å forkynne 
hans ord. Be om at ikke verden og lovløsheten får innta den enkelte 
arbeiders hjerte. Da drepes frelsesgleden og verdens glede overtar. 
Og da drepes kallet og offerviljen. 

Forbønn

Misjon Sarepta:Misjon Sarepta:
• www.misarepta.com• www.misarepta.com

• E-mail: post@misarepta.no• E-mail: post@misarepta.no
• Postadresse: Misjon Sarepta,• Postadresse: Misjon Sarepta,

Roskhadle 46, 4365 NærbøRoskhadle 46, 4365 Nærbø
• Kontonummer: 3000.31.58000• Kontonummer: 3000.31.58000

• IBAN: NO2830003158000• IBAN: NO2830003158000
• Daglig leder: Ole Andreas• Daglig leder: Ole Andreas
Meling, telefon: 99 50 34 87Meling, telefon: 99 50 34 87

Centro Sarepta:Centro Sarepta:
• www.centrosarepta.no• www.centrosarepta.no

• E-mail: post@centrosarepta.no• E-mail: post@centrosarepta.no
• Adresse: Carrer de Levant 10, El• Adresse: Carrer de Levant 10, El
Romeral Buzon 594, 03580 AlfazRomeral Buzon 594, 03580 Alfaz

del Pi, Alicante, Spania.del Pi, Alicante, Spania.
• Daglig leder: Arild Melberg,• Daglig leder: Arild Melberg,

telefon: 90 19 39 90telefon: 90 19 39 90

Styreleder Misjon Sarepta:Styreleder Misjon Sarepta:
Johannes KleppaJohannes Kleppa

telefon: 91 87 13 14telefon: 91 87 13 14
E-mail:E-mail:

johanneskleppa@hotmail.nojohanneskleppa@hotmail.no

Leder Norden: Hans BerganeLeder Norden: Hans Bergane
telefon: 41 76 76 88telefon: 41 76 76 88

E-mail: hbergane@misarepta.noE-mail: hbergane@misarepta.no

Leder Utland: Andreas NorbyeLeder Utland: Andreas Norbye
telefon: 48 06 52 45telefon: 48 06 52 45

E-mail: anorbye@misarepta.noE-mail: anorbye@misarepta.no
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Ansatte og deres familier: 
I Norge: 
- Jan Tore Olsen, Hans Bergane, 
Ole Andreas Meling, Kristian 
Fagerli
I Spania: 
- Arild Melberg, Eiríkur Arildsson 
Melberg, Andreas Norbye, Felipe 
Lobo, Isabel Alicia Parra Vargas, 
Liliana Adar
Formann Johannes Kleppa og for 
resten av styret. 
Alle frivillige forkynnere
- Be om at vi får leve godt med 
Jesus, at vi må se Guds vei, og at 
Gud kan virke kraftig gjennom 
sitt ord. 
- Be om at vi må få dele ut 
andaktsboken til mennesker som 
tar seg tid til å lese den
- Be om at de som deltar på 
bibelkurset i Spania, må styrkes i 
sin tro. 
- Be om at innfødte spanjoler 
også vil slutte seg til kurset. 
- Be om at vi må ledes til de rette 
kontakter i Spania. 
- Be for teltmakere vi støtter i 
Nord-Afrika

- Be for den Lutherske kirke i 
Spania
- Takk for at vi har fått Centro 
Sarepta i Spania
- Takk for at vi har fått nok 
penger til å drive arbeidet til nå
- Takk for de som er blitt frelst 
gjennom arbeidet til nå!
- Be om at det må legges til rette 
for enkle diakonale prosjekt
- Be for møtevirksomheten i 
Norge. Be om vekkelse og åndelig 
hunger!
- Be om at forkynnere må få ha et 
budskap å gå med!
- Be for unge-voksne som har 
startet på Sandnes. 
- Be for at Gud må drive ut nye 
forkynnere og misjonærer i 
Norge og Spania. 
- Be for at Korona-krisen må 
føre til at mennesker søker til 
forkynnelse av Ordet
- Be at Gud må åpne og 
stenge dører når det 
gjelder sammenslåing med 
Samemisjonen. 

BØNNEEMNER
ARRANGEMENTER

1. januar - Nyttårsmøter på Salem Sola 
Talere: Lorents Nord-Varhaug og Jakob Trodahl

22.-24.januar - Kvinneweekend på Holmavatn
Talere: Stein Solberg og Oddlaug Kleppa

12.-14. februar - Mannsweeken på Laberget
Talere: Kristian Fagerli og Jogeir Lianes

9.-18. juli - Holmen bibelcamp
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Veien mellom lovløshet og loviskhet
Den lov han hoppet over, var budet: «Du 
skal ikke begjære» Rom 7,7. Innsida 
er den loviske så opptatt av. Hva andre 
mennesker synes om en, er viktigst for 
den loviske. Og andre mennesker ser 
ikke vår innside. 
Begjæret er lysten til det onde. Lysten til 
utroskap. Lysten til å gjøre et menneske 
ondt. Lysten til å få ære. Lysten til å 
framstå bedre enn du er. Lysten til å 
framstå flink og kristelig. Lysten til å 
bli misunt av andre mennesker. Lysten 
til penger. Ære. Makt. Så skjuler du for 
andre dine dårlige sider, og overdriver 
det gode. Lysten er med i alt du gjør og 
tenker. 

Da døde Paulus. Hans selvros og 
egenrettferdighet døde. Jesu uforskyldte 
nåde fikk reise han opp. Den nåden 
betalte han for med sitt blod på korset. 
Ved tro på det budskapet ble han 
levende. Evangeliet var ikke bare en 
ny regel som skulle holdes, slik det er 
for den loviske. Evangeliet er for dem 
en av de mange læresetninger som de 
skal holde for sant, derfor hevder den 
loviske hardnakket at mennesket blir 
frelst ved tro uten gjerninger. Men de 
elsker ikke budskapet. Paulus trodde 
på Jesus som den druknende roper om 
hjelp. I det budskapet var selve livet. 
Her var alt han hadde å håpe på, når 
det gjaldt frelse og evig liv.  Derfor 
elsket han det, og han ville ikke vite av 
noe annet enn «Jesus Kristus og ham 
korsfestet». Det er bare den som ved 
loven er død for all selvros, som forstår 
evangeliet. 
Erfaringen av at all egen ros og egen 
rettferdighet dør i møte med Guds 
lov og at du er avhengig av en Jesus 
som søker tollere og syndere som 
deg, er den felles erfaring alle Guds 

barn har. Denne er både den lovløse 
og den loviske fremmed for. Den 
erfaringen knytter deg til Jesus. Den 
gjør at du priser både hans lov og hans 
evangelium. Du blir venn med dem 
begge! Du trenger dem begge. 
Du trenger Guds lov som din gode 
veiviser i livet. Du ønsker at loven 
avslører deg, så du ikke bygger din egen 
rettferdighet. Du ønsker å korrigeres 
av hans bud, så ikke dine mange onde 
lyster skal ødelegge ditt og andres liv. 
Men mest av alt elsker du evangeliet. 
Det frie evangeliet, som taler til den 
som ingenting har å rose seg for overfor 
Gud. Og blant dem er du. 
Så må vi forkynne et evangelium til 
både den lovløse og den loviske til 
slutt: Jesus elsker slike. Han vet at alle 
mennesker dypest sett er fortapte i seg 
selv. Det var lovløse og loviske han kom 
til jorden for å frelse. Av naturen har 
vi alle både den loviske og den lovløse 
i oss. Den lovløse vet innerst inne at 
han ikke følger Guds bud. Veien er å 
innrømme det som trass i mot Jesus. 
Innrøm uviljen mot hans lov som 
fiendskap mot Gud. Du har i følge loven, 
ingen rettigheter hos Gud. Kom i stedet 
som et lite, hjelpeløst menneske til den 
store jordens skaper og håp på at du 
kan få noe i kraft av Jesus død for deg. 
Han som har gitt oss sine bud, han har 
også lenge ventet på å få rekke deg sitt 
evangelium. Det heter at du får alt for 
Jesu skyld. 
Det samme gjelder den loviske. Den 
kaster gjerne stener rundt seg på 
andre. Men er du selv ren? Den som 
er ren, kaste den første stenen? Slipp 
stenene, og kom til Jesus. Du trenger 
ham du også. La ikke din fasade være 
din frimodighet og identitet. Gud ser 
bak fasaden. Det er Jesu nådefulle 
innbydelse du trenger mest av alt. Den 
som inviterer på bakgrunn av hva Jesus 
har gjort for oss på sitt kors. 
Bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro. Bli 
en av de synderes skare. Som kun vet og 
takke og love. 

Ta dere i vare for fariseernes og 
sadukeernes surdeig, sa Jesus. 
Fariseerne sto for det loviske, 
sadukeerne for det lovløse. Begge 
var religiøse og begge mente at de 
representerte Guds vilje. Men begge 
var vranglærere på sitt vis. Og begge 
hadde det felles at de avviste Jesus. Og 
Jesus adverer mot dem begge. 
Vi hører begge stemmene i dag også. 
Kanskje er den lovløse stemmen den 
mest høylytte, så la oss begynne med 
den. 
Den lovløse mener seg å være 
evangelisk, og advarer mot fariseernes 
opptatthet av lover og regler. Gud er 
kjærlighet og vil oss bare godt, sier de. 
Gud elsker oss som vi er. De kan holde 
fram skrekk eksempler på streng 
religiøsitet, og priser seg lykkelig for 
å ikke være som dem. De kan snakke 
om «gufset» fra gammel tid, og ser på 
seg selv som Guds glade budbærere til 
å advare mot livsfiendtlig kristendom. 
Eksempler på slike livsfiendtlige 
holdninger kan være fordømmelse av 
homofili og  samboerskap og avhold 
fra alkohol. Ofte kan de tegne en 
karikatur av disse «pietistene», slik 
at de fremstår som noen rariteter. 
Kristendom skal være glad og favne 
gledene som verden gir oss. Slik blir 
kristendommen attraktiv, kan det bli 
sagt. 
Så kan vi utfordre den lovløse med 
Bibelens bud. Skal vi ikke overholde 
dem? Da forsvarer de seg med andre 
bibelord. Gud er jo kjærlighet! Eller 
de bortforklarer dem gjerne med at 
de må forstås i lys av den tid de var 
skrevet. 

Herren har noe alvorlig å si til den 
lovløse, den som ikke vil holde Guds 
bud! Bare de kunne høre før det var 
for sent! «Vik fra meg! For jeg har aldri 
kjent dere, dere lovløse», Matt 7,23.
Hva så med den loviske? De advarer 
på sin side mot den lovløse. De skal 
holde livsstien ren. De skal være nøye 
med Guds bud. De kan snakke om 
Guds nåde, men elsker den ikke. De er 
redd for at denne nåden skal føre til 
slapphet overfor Guds bud. Jesus blir 
først og fremst sett på som et forbilde 
og inspirator til et hellig liv. Han er 
eksempelet vi skal følge. 
Så tales det om hvordan vi skal leve 
ut vår tro i hverdagen, om å vitne, 
om å ikke skikke seg lik med verden. 
Det oppfordres til selvdisiplin når det 
gjelder bønn og bibel-lesning.
Her kan mye ligne på kristendom, 
men kan likevel være kristendommens 
verste fiende: Fariseeren. Ingen skadet 
Guds rike som fariseeren, den loviske. 
Fariseeren hatet han som var tollere 
og synderes venn. De spottet han som 
søkte den svake og fortapte. De som 
lyktes med sine liv, gikk han forbi. Det 
provoserte dem. 
Ja, faktisk er den loviske og den lovløse 
mer like hverandre enn de er klar over. 
Begge er fiender av Jesus. Den lovløse 
liker ikke de strenge ord av Jesus. Den 
loviske liker ikke hans praktisering av 
nåde og barmhjertighet mot synderen. 
Hvor går veien mellom lovløshet og 
loviskhet? Her er svaret: Det finnes 
ingen mellomvei. Det handler ikke 
om en slags fin balansegang mellom 
lovløshet og loviskhet. Begge går nemlig 
egentlig på samme vei. Herren kaller 
oss inn på en helt annen vei. 
Paulus var en fariseer. Han var så lovisk 
som det går an å bli. Opptatt av regler 
og bud i alle detaljer. Likevel var han 
lovløs. Det sier han selv. «Jeg levde 
engang uten lov». Rom 7,9. Men da 
loven kom, da døde jeg, sier han videre. 

Av  Ole Andreas Meling
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Blant mine landsmenn er jeg 
som evangelisk-luthersk kristen 
å regne som noe av et utskudd. 
Litt som en marsboer med 
grønt hode og tentakler. Denne 
marsboeren har blitt bedt om 
å berette om hvordan han fant 
veien til sine smågale venner på 
Centro Sarepta.

Jeg gleder meg stort når jeg får 
være med å lede mennesker til en 
relasjon med Gud og når jeg kan 
få undervise fra Ordet. Men slik 
har det ikke alltid vært. Det har 
vært tre kraftige omveltninger i 
livet mitt som i sum har bidratt 
til at jeg for tre år siden kom til 
Centro Sarepta. Omtrent slik en 
småstein på forunderlig vis kan 
forflytte seg fra gårdsplassen til 
skolegården ved hjelp av ivrige 
spark fra barneben, har jeg 
gjennom livet fått noen slike 
spark som har endret retningen 
radikalt.

En guttedrøm. Jeg er en ekte 
«madrileño», født og oppvokst 
i hovedstaden Madrid. 
Barndomshjemmet mitt var 
tradisjonelt katolsk, mitt første 
møte med evangeliet kom 
først som 13-åring. En krise 
i familien gjorde at min mor 

fikk en intens søken etter Gud. 
Vitnesbyrdet fra evangeliske 
kristne på hjemmebesøk bidro til 
at familien etter hvert ble en del 
av en evangelisk kirke i utkanten 
av Madrid. Det vil si, alle i 
familien unntatt meg selv. Jeg 
hadde andre planer. Den eneste 
himmelen jeg så for meg var å bli 
jagerpilot i Forsvaret.

I dødens forværelse. Drømmen 
min om å bli jagerpilot ble brått 
lagt på is da jeg som 16-åring 
ble alvorlig syk. Legene gjorde 
flere undersøkelser, men jeg 
ble stadig sykere. I følge legen 
hadde jeg bare to uker igjen å 
leve da de omsider fant sykdom i 
bukspyttkjertelen og fikk gitt meg 
riktige medisiner.

Det gikk opp for meg at jeg hadde 
vært i dødens forværelse, uten å 
kjenne ham som ville møte meg 
på andre siden. Jeg fikk en veldig 
trang til å lese i Bibelen. Da jeg 
oppdaget hva Kristus hadde 
gjort for meg, ble jeg grepet av 
takknemlighet til Ham. Jeg sa til 
Jesus at han måtte forme meg 
slik han ville. Og med ett ble mye 
forandret.

Av Felipe Lobo Marsboer i Mesterens fotspor
Full gass. De neste årene tråkket 
jeg hardt på gasspedalen. Jeg 
brukte mye tid på studiene mens 
jeg gikk videregående. Samtidig 
leste jeg hele Bibelen fra perm 
til perm, om igjen og om igjen. 
Jeg prekte, jeg underviste, jeg 
var på hjemmebesøk og fikk 
enkelte pastorale oppgaver i 
kirken vi gikk i. Jeg vitnet alene 
eller sammen med andre overfor 
naboer i bydelen. Jeg stilte meg 
opp i gater og på torg for å vitne 
om Jesus. Drømmen min var å 
bli misjonæske land. Jeg forkynte 
Ordet ikke bare i Madrid og 
Spania, men lærte meg tyrkisk og 
reiste så til Tyrkia og Marokko.

Men selv om jeg hadde lært 
språket og bedt mye til Herren, 
var det ikke til Tyrkia eller 
Marokko Han skulle sende meg 
til.

Et nytt spark. Herren kalte meg 
til mitt eget Spania, til alle de 
trengende her. Dette andre 
sparket tok meg fra kirken hvor 
jeg hadde blitt kjent med Kristus, 
til en interkonfesjonell kirke. 
Ikke lenge etter fikk jeg jobb i 
det spanske Bibelselskapet hvor 
jeg tjente som misjonær for 
Ordet i nesten tre år. I løpet av 
disse årene besøkte jeg mange 
menigheter over hele Spania, 
særlig hadde jeg ansvar for å 
besøke kirkene til romfolket. 

Synkende skip. I denne perioden 
fikk jeg en særlig interesse 
for Luther og reformatorene. 
Jeg startet på teologistudiet på 
Teologisk Fakultet i Madrid og 
tjente de neste 17 årene som 
pastor i Granada, Andalucía, 
Baskerland og Cantabria i Nord-
Spania. Flere av menighetene jeg 
kom til var som synkende skip. 
Noen trengte fredsforhandlinger, 
andre hadde dype sår som måtte 
leges. Gjennom disse årene som 
pastor ble det utallige kilometer 
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på veien, fiaskoer og suksesser, 
utfordringer både innenfra og 
utenfra. Ved Herrens nåde tok 
kirkene steg framover. Men selv 
var jeg sliten.

En lukket dør. I en ny rolle som 
visepresident for de evangeliske 
kirkene i Baskerland fikk jeg 
muligheten til å møte og gjøre 
evangeliet kjent for politikere, 
frivillige organisasjoner, FN-
representanter, katolske prester 
og biskoper. Jeg fikk i løpet av 
disse årene, som en av ganske 
få i Spania, muligheten til å 
forkynne evangeliet i stappfulle 
katolske katedraler. Men også for 
fattige, syke, ensomme, eldre og 
utlendinger.

Utenfor kirken var altså 
handlingsrommet stort, jeg 
opplevde mange åpne dører og 
lyttende hjerter. I min egen kirke 
ble det derimot stadig trangere. 
Liberale tanker slo rot også 
innenfor dørene til mitt eget 
åndelige hjem. Først endret synet 
på Skriften seg. Så endret man 
synet på ekteskapet og andre 
deler av Guds skaperordning. 
Det var med stor sorg, men også 
lettelse, jeg forlot kirken mot 
slutten av året 2016. En dør var 
lukket. Etter å ha tjent i kristne 

kirker og organisasjoner hele 
mitt voksne liv, så jeg meg nå om 
etter en sekulær jobb.

Påskedag. Selv om jeg ikke lenger 
hadde lønnet arbeid i noen 
kirke, kom jeg i kontakt med 
den lutherske kirken i Spania 
og betjente etter hvert en liten 
forsamling i Madrid som pastor 
på frivillig basis. Flokken var 
ikke stor, bare en liten håndfull. 
Påskemorgen i 2017 satt jeg alene 
i det leide lokalet. Mange hadde 
tydeligvis reist bort på påskeferie. 

Ikke et eneste medlem dukket 
opp. Det lå an til en noe stusslig 
påskedagsgudstjeneste, for å si 
det mildt. Jeg kjente på mismot. 
Men så banket det på døra. Det 
så ut til å være en turist. Han 
hadde ikke forvillet seg dit, men 
hadde faktisk tenkt å være med 
på gudstjenesten. Jeg beklaget 
situasjonen, og selv om det ikke 
ble noen ordinær gudstjeneste 
ble vi sittende å snakke sammen. 
Denne utlendingen viste seg å 
være en meget hyggelig kar. Ja, 
etter hvert som vi snakket, virket 
det som jeg hadde kjent ham hele 
livet. Sammen fikk vi dele tro og 
liv. Utlendingen som viste seg å 
være fra det vesle landet Norge, 
het Jan-Tore. Mot slutten av 
samtalen vår denne påskedagen, 
inviterte han meg til å undervise 
en uke på Centro Sarepta. Etter 
dette fikk jeg også tilbud om å 
undervise i en fast stilling, men 
dette takket jeg høflig nei til. Jeg 
var skeptisk til å skulle bryte opp 
på nytt.

Gåsehud fra Gud. Men det kom 
et nytt spark. Mine forsøk på 
å finne et levebrød hjemme 
i Madrid falt i fisk. Gud rev i 
stykker mine egne planer og 
han kalte meg på nytt. Denne 

gangen via den lutherske kirken 
som oppfordret meg til å flytte 
til Alicante for å undervise ved 
Centro Sarepta, samtidig som 
jeg fikk ivareta pastoroppgavene 
overfor forsamlingen i Madrid. 
Søndagen før jeg skulle reise 
sørover til kysten og starte et 
nytt kapittel sto kofferten klar. 
På gudstjenesten denne dagen 
ble det lest fra 1. Kongebok 17: 
«Stå opp og kom deg av gårde 
til Sarepta…» Jeg skvatt der jeg 
satt i stolen og kjente gåsehuden 
komme krypende. Siden 2018 
har jeg fått være med å tjene 
Herren både som pastor i den 
lutherske kirken og som lærer 
og misjonær ved Centro Sarepta. 
Jeg takker Herren for dere alle og 
vil fortsette å tjene Kristus mens 
jeg forkynner hans velsignede 
evangelium.
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    Sendes til: Misjon Sarepta, Roskhadle 46, 4365 Nærbø 

 

Fast givertjeneste med  -enklere blir det ikke! 
 
 

 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:      Fast givertjeneste  Centro Sarepta   

                                          Støtte til spansktalende bibelkursdeltaker      

Jeg ønsker å betale:   Månedlig     Kvartalsvis     Halvårlig     Årlig 

Jeg ønsker å betale:   15. i måneden     20. i måneden     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: …………………..………………… 
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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 2020. Gaver utover dette betraktes som ekstragave til misjonen. 
I januar får du tilsendt bilag til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år. 
 

Nå er det like før vi igjen skal minnes 
at Jesus kom til jord i fattige kår slik at 
det fantastiske budskapet kunne synges 
ut over hele jorden: Ære være Gud i det 
høyeste og fred på jorden, I mennesker 
Guds velbehag! 

Det blir spennende å se hvordan 
denne julen vil bli med tanke på om og 
hvordan vi kan samles i forsamlinger 
og familier. Vi trenger fortsatt å legge 
frem situasjonen og fremtiden for Ham 
som har all makt i himmel og på jorden. 
Selv om vi ikke vet noe som helst om 
morgendagen, og det aller viktigste 
er å være klar til at Jesus kommer og 
henter sine, er det nok riktig å fortsette 
å planlegge for fremtiden.

Hvis du er en av dem som i løpet av jule- 
og nyttårshelgen tenker igjennom hva 
du ser for deg å gjøre i 2021, er det kjekt 
om du kikker litt på denne artikkelen.

Fra og med høsten 2021, eller når 
Covid-19 situasjonen tillater det, vil vi 
starte opp et nytt konsept der vi håper å 
få mange mindre grupper til å komme 
til Centro Sarepta en eller flere uker.

Vi har allerede startet med å oppmuntre 
enkeltpersoner til å ta på seg oppgaven 
som frivillig reiseleder for en gruppe. 
Reiseleder vil da hjelpe resten av 
gruppen med å bestille billetter, 
organisere reisen, avtale detaljert 
program, alt dette i nært samarbeid 
med Centro Sarepta. 

Gruppen kan bestå av en storfamilie, 
bibelgruppe, vennegjeng, en mindre 
menighet eller andre personer som 
har lyst til å reise på en slik tur som en 
gruppe. 

Så, kunne akkurat du tenke deg å ta 
med deg en gruppe på minimum 10 
personer, så ta kontakt med oss på 
post@centrosarepta.no, eller Arild 
Melberg på mobil 90193990, så vil du få 
mer informasjon om opplegget.

Vi kaller konseptet «BIBELUKE(R) PÅ 
CENTRO SAREPTA!»

Hver uke vil inneholde bibeltimer, 
kveldssamlinger på senteret eller 
kveldsmøter i Den Norske Turistkirken 
i Benidorm, utflukter til severdigheter 
eller småbyer i området, gode måltider 
og godt felleskap i trygge rammer. 

Emner og bibeltime-holdere finner du 
ved å gå inn på 
www.centrosarepta.no, eller kontakte 
oss på post@centrosarepta.no

Programmet for høsten 2021 blir klart i 
løpet av januar. 

Utflukter vil avhenge av årstiden og 
hva som er tilgjengelig, men her kan 
nevnes rusletur i pittoreske småbyer, 
koselige og spennende markeder, 
nydelige badestrender, fantastisk 
mandelblomstring, rundtur rundt 
appelsinlunder, safari hvor man 
kommer svært nær dyrene, fange- og 
sjørøverøy, ja mulighetene er nesten 
uendelige.

Forts. siste side.

VELKOMMEN TIL BIBELUKE I SPANIA!
Av Arild Melberg



 
Ønsker du å motta Sareptanytt? 

Kontakt sareptanytt@misarepta.no eller tlf 99 50 34 87

www.misarepta.com 
www.centrosarepta.no 

Programmet for en uke vil da typisk se 
slik ut:

08:30 frokost, 09:15 morgensamling, 09:30 
to eller tre bibeltimer, 12:30 lunsj, 13:00-
17:30 utflukt 2-3 av dagene pr. uke, 18:00 
middag, 19:30 kveldssamling med kaffe 
etterpå, onsdag og søndag Den Norske 
Turistkirken i Benidorm. Bibeltimer, 
møter og utflukter er frivillige.

Programmet kan tilpasses ankomst- og 
avreisetidspunkter samt andre ønsker fra 
reiseleder. 

Som sagt, kunne du tenke deg å delta som 
frivillig reiseleder, eller om du kunne 
tenke deg å få med deg en slik gruppe, 
ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Ellers er det fortsatt fullt mulig å 
komme til oss som enkeltpersoner, 
par, eller familier og delta på en eller 
flere uker der du får oppleve tre daglige 
bibeltimer (mandag til fredag) samt 
delta i det som ellers skjer på og rundt 
Centro Sarepta. Vi planlegger fortsatt 
å arrangere bibelsommer, ungdoms-
leirer, fjelltur-leirer og sykkel-leirer 
for norsk- og nordisktalende, samt 
bibelskole, familie- og påskeleirer for 
spansktalende.

Det er fortsatt slik at for hver gjest vi får 
til Centro Sarepta, kan vi nå litt lengre 
ut med evangeliet i Spania, Nord-Afrika, 
Sør-Amerika, Norge og Nordkalotten

Hjertelig velkommen til Centro Sarepta!


