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Koronapandemien har på mange måtar avslørt kva ein 
reknar som viktigast i samfunnet. Då kjem den kristne 
forsamlinga og forkynninga nokså langt nede. Det er 
lett for at vi som Guds folk tenkjer som folk flest, og då 
slik styresmakta opptrer og prioriterer. 
Det har vore som eit mantra at barn og unge skulle 
prioriterast, og det same gjeld sjuke og gamle. Det må 
seiast å vera ei rett og god prioritering. Det er når ein 
kjem utanom desse områda problema oppstår.
Det er nokså tydeleg at materielle verdiar og 
næringslivet har vorte høgare prioritert enn kulturlivet 
og åndslivet. Det åndelege aspektet ved mennesket har 
vorte nedprioritert til fordel for det materielle. Det er 
nokså alvorleg, og det avspegar den materialismen som 
råder i samfunnet. Det er svært få som har protestert 
mot dette. Vi har innretta oss etter det som noko 
sjølvsagt.
Praktisk sett er det nokså lett å erstatta materielle 
tap med å tilføra pengar frå oljefondet. Kulturelle 
opplevingar kan ein derimot ikkje betala erstatning for. 
Det kan ein heller ikkje når det gjeld samling om Guds 
ord og forkynninga som nådemiddel. Styresmakta har 
gjort svært lite og brukt lang tid for å legga til rette for 
at det kan vera gudstenester og møte, sjølv om det ville 
vore nokså enkelt å få til på forsvarleg vis.
Det har også vore ei prioritering av samfunnet 
framfor av familien. Det har vore svært inngripande 
reguleringar av familielivet, både når det gjeld 
kjernefamilien og storfamilien. Det har vore 
romslegare når det gjeld sal og servering av alkohol.
Når eg skriv dette, er det ikkje som kritikk av regjeringa 
og fagetatane, men som ein analyse av den faktiske 
situasjonen i folket, og som styresmakta nokså naturleg 
avspeglar. Kristenfolket må ha ei anna prioritering. 
Den kristne prioriteringa er familien og heimen, 
forsamlinga og forkynninga, misjon og diakoni.

KORONA OG SAMFUNNETS PRIORITERINGKORONA OG SAMFUNNETS PRIORITERING
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ET ANNERLEDES ÅR
Av Hans Bergane

Det er gått ett år siden Covid-19, på en 
kraftig måte, stengte ned Norge. Dette 
førte til at mange av de planer vi hadde 
lagt for møtevirksomheten, måtte 
endres. Men Herren ser og vet alt.

Også i Sarepta har vi hatt noen 
permitteringer av de som reiser som 
forkynnere, men vi var raskt i gang med 
møtevirksomhet da det ble åpnet for 
dette i mai. 

Det som har vært aller vanskeligst, 
med tanke på møtevirksomheten i 
Norden, har vært å bruke de frivillige 
forkynnere. Mange av disse har «vanlig» 
arbeid eller er pensjonister. De tilhører 
grupper som er anbefalt å ikke reise for 
mye i den situasjonen som vi har hatt i 
landet vårt.

Mange ganger det siste året har 
vi planlagt møter for så og måtte 
utsette eller avlyse dem på et senere 
tidspunkt. Likevel har vi aldri tenkt at 
vi bare skal ta en pause fra alt frem til 
smittesituasjonen er over. NEI! 

Det er viktigere enn noen gang å 
skape møteplasser mellom Guds Ord 
og mennesker. Ja, vi er glade for alle 
digitale møtesendinger der Guds Ord 
blir forkynt klart og rent – samtidig 
er det avgjørende at flokkene samles 
til møte. I den tiden det bare var lov 
til å samle 10 deltakere prøvde vi oss 
med doble møter enkelte steder. Dette 
fungerte fint.

I kristelige aviser og blader er det 
ofte fokus på menighetsplanting. Det 
kan være bra. Sarepta har et fokus 
på å besøke «småstedene». De små 
flokkene, i hele Norden, trenger 
Ordet for å bli holdt i live. Hvor 
mange bygder og byer hadde ikke 
stått uten en bedehusflokk i dag, om 
ikke organisasjonene hadde sendt 
ut forkynnere med Guds mat til de 
troende og med innbydelse til de 
uomvendte.

Vi får stadig nye ansatte og frivillige 
forkynnere i Sarepta og vi ser frem 
til å kunne få besøke flere steder enn 
før og oftere enn før. Vi håper og ber 
om at det må legge seg til rette med 
flere utadrettede møteserier rundt om 
i Norden fra høsten 2021. Be Herren 
drive ut forkynnere og andre som kan 
delta i møte-team. Be spesielt om at 
Herren må drive ut evangelister.



4

Kjære brødre og søstre
 
Av Alexander og Carolina

Vi skriver til dere fra Faderens hjerte, 
det vil si, med masse kjærlighet i Herren 
Jesus Kristus. Vi har ferskt i minnet det 
vi har fått sammen med dere på Sarepta 
i Spania, da vi takket være Herren fikk 
delta på bibelundervisning. Vi fikk lære 
mye av dem som underviste i Guds ord, 
delta på hyggelige kaffestunder, og knytte 
bekjentskaper som fortsatt holder. Så 
en spesiell hilsen til alle dere vi har hatt 
gleden av å treffe.

For oss personlig går livet i Spania 
bra, vi kjenner ikke til så mange 
tilfeller av viruset, men vi er likevel 
oppmerksomme på at mange er berørt 
både helsemessig og økonomisk. Dette 
gjør oss bevisste på at vi bør forberede 
oss på tider som fortsatt vil være i 
forandring.

Det sies at forandringer og kriser 
utfordrer og lærer oss. Vi som er i 
Kristus kan forstå og lære mye av disse 
forandringene og krisene som verden 
opplever, noe som gjør oss i stand til å gi 
en bedre respons. Som barn av Gud har 
vi blitt gitt en herlig gave, Hans ord som 
er en lykt for våre føtter, og et lys på våre 
veier. I tillegg har vi blitt gitt Den Hellige 
Ånd som lærer oss alle ting, og minner 
oss på alt det Herren har talt til oss. Med 
denne forutsetningen vil vi dele med 
dere noen tanker som vi synes er aktuelle 
og nyttige for våre liv i disse tider.

• Les Guds Ord (daglig brød). Hvordan 
skal Den Hellige Ånd minne oss på 
alt? Hvordan vil våre veier bli lyst opp? 
Hvordan kan vi vite Guds vilje for våre 
liv? Hvordan skal vi bli helliggjort? Jesus 
ba; Hellige dem i Din sannhet! Ditt Ord 
er sannhet. (Joh 17:17)

• Vær forberedt på forandringer og 
dra nytte av nye muligheter. Alle 
forandringer kommer med nye 
scenarier, derfor må vi be om visjon 
og veiledning slik at vi kan dra nytte 
av de nye mulighetene. Om jeg har 
mistet jobben min, hva kan jeg gjøre 
nå? Hva kan vi gjøre når det er store 
begrensinger på hvor mange som kan 
samles for å høre Guds ord i kirker, og 
menigheter? Elisja ba og sa: «Herre, jeg 
ber Deg, åpne øynene hans så han kan 
se.» Da åpnet Herren øynene til den 
unge tjeneren, og han så. Og se, overalt 
rundt Elisja var fjellet fullt av hester og 
vogner av ild. (2. Kong 6:17).

• Vær oppmerksom på at trengsler 
opplevd med Herren former vår kristne 
karakter. Ikke mist motet i møte med 
trengsler, vi trenger at vår karakter 
forvandles. «Alt dette har Jeg talt til dere 
for at dere skal ha fred i Meg. I verden 
skal dere ha trengsel. Men vær ved godt 
mot! Jeg har seiret over verden». (Joh 
16:33).

• Vær takknemlig og fokuser på 
velsignelsene, ikke se tilbake på det du 
har tapt, men fokuser på nåværende 
og fremtidige velsignelser med glede, 
for vårt håp er i Jesus. Husk Lot’s kone! 
(Luk 17:32). Ikke se tilbake. Verden har 
forandret seg, men vi har fremdeles en 
allmektig Gud som tar vare på oss.
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• Vær som Daniel! Han sloss ikke imot 
forandringene som de Babylonske 
styresmaktene påla ham, men han 
hadde et klart syn på hvor grensen gikk, 
han lot ikke noe komme på kompromiss 
med hans lydighet og lojalitet til Gud, 
for han visste at Gud ville bevare 
ham. Istedet for å nekte å delta i det 
Babylonske samfunnet, ble han en leder 
med innflytelse.

• Be! Uten bønn, uten forhold. «Våk 
derfor, og be hver tid og stund om at 
dere må bli holdt verdige til å unnslippe 
alt dette som skal skje, og bli stående for 
menneskesønnen». (Luk 21:36) Be slik 
at din kjærlighet ikke blir kald, slik at 
du kan holde ut til enden, og bli frelst. 
(Matt 24:12-13).

• Drøm og se fremover, fortsett med 
prosjekter, fortsett med arbeid for 
Herren, og fortsett med støtte til 
misjonen!

• Sett i stand økonomien din, ikke bruk 
noe unødvendig.

Disse tingene sier vi til hver enkelt, 
men til alle sammen sier vi: la oss stå 
sammen og forbli forent. Som Jesus ba; 
«Jeg ber om at de alle må være ett, slik 
Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de 
må være ett i Oss …» (Joh 17:21).

Vi tror sterkt at vi går inn i en tid, hvor 
vi må følge den første kirkes eksempel 
og stå sammen slik Jesus ba for oss 
før han gikk til korset. Han ba om at vi 
forblir sammen i Hans kjærlighet for 
oss, og at vi elsker hverandre slik Han 
har elsket oss. Forent og ikke delt, et 
hvert rike som er i strid med seg selv vil 
falle. Mer vet vi at riket vi tilhører ikke 
bare vil vinne, men også vare evig.

Når vi vet alt dette, vil vi oppmuntre 
alle til å fortsette å vokse i kunnskapen 
om vår Herre Jesus Kristus og forbli 
forenet med det perfekte bånd som er 
kjærlighet.

Vi hilser med dette og ønsker at håpets 
Gud vil fylle dere med all glede og fred 
ved tro, slik at dere kan bli rike på håp 
gjennom Den Hellige Ånds kraft.
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Ja, den som kunne vite det!
Jeg er svært takknemlig for at 
også 2021 er ett år vi skal få lov til 
å legge i Guds allmektige hender.
Når dette skrives mot slutten 
av februar går det mot full vår i 
Spania, mandeltrærne er snart 
avblomstret og Nisporos-frukten 
står snart fullmoden for å nytes.
Men, dessverre er dette noe jeg 
ikke får oppleve denne våren, 
da reiserestriksjonene fortsatt 
hindrer meg fra å reise til Centro 
Sarepta.
Derfor har jeg måttet sitte her 
på Solbakk og latt tankene fly til 
Spania, Centro Sarepta og gode 
venner og familie som bor der.
Nå kjenner jeg allikevel 
på stigende optimisme og 
forventning til at restriksjonene 
skal lette og at vi snart skal 
kunne åpne opp for ordinær drift 
på Centro Sarepta.

Selv om vi er svært takknemlig 
for at det har latt seg gjøre å 
fortsette bibelundervisningen 
på spansk over internett, har 
vi et stort ønske og ber om å 
kunne starte opp ordinær drift på 
senteret igjen om ikke så lenge.
Nå har vi så langt som mulig 
landet programmet for 
sommeren samt skoleåret 
2021/2022.
Hvis det blir mulig å åpne 
senteret allerede i juni er 
det planen å starte med 
Bibelsommer i  Spania, eller at vi 
starter opp nordisk ungdomsleir 
i august med påfølgende 
bibelskole også på nordisk fra 
begynnelsen av september. 
Programmene er nå ferdig og du 
finner mer informasjon på våre 
web sider.

Av Arild Melberg

Hvordan blir 2021 på Centro Sarepta?
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Hvordan blir 2021 på Centro Sarepta?

Nå er alle detaljer på plass 
når det gjelder Bibelsommer i 
Spania, der vi også i år har tro 
på at vi skal få noen flotte uker 
fra 21. juni til 1. august. 
Vi håper også i år at vi skal få 
oppleve flotte dager med fine 
møter, samlinger, utflukter 
og ikke minst et godt og 
inkluderende fellesskap.

Har du spørsmål til arrangementet 
eller reisen fra og til, ikke nøl 
med å ta kontakt med oss på vår 
mailadresse eller ringe oss.
På våre websider vil du finne hvem 
som er vertskap, talere og sangere 
de forskjellige ukene, og litt av det 
som Alicante-området har å by på.

Bibelsommer i Spania 2021

Landsmøte 2021
Velkommen til Landsmøte for 
Misjon Sarepta 25.-27.06 på 
Holmavatn.

Talere blir Dan Hesselund, Jan 
Tore Olsen, Johannes Kleppa og 
Kristian Fagerli.

Påmelding: 
post@misarepta.no

Mer informasjon kommer på 
misarepta.no

 

Fjellturleir
 

Nytt av året er at det vert 
Fjellturleir i veke 33 på 

Vestheim, Møre og Romsdal. 
Talarar Lorents Nord-Varhaug 

og Johannes Kleppa.
Program kjem på nettsida.
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Ungdomsleirene på Centro 
Sarepta har vært veldig populære 
allerede fra første året, da vi 
raskt måtte utvide fra en til to 
påfølgende leirer slik at alle som 
ønsket å komme skulle få plass.
Tilbakemeldingen på leierene 
har vært fantastisk gode, og 
jeg møter stadig foreldre som 
uttrykker stor takk for at disse 
leirene blir arrangert og det disse 
har fått bety for ungdommene.
Her får ungdommene se og 
oppleve mye spennende som 
finnes i området rundt senteret, 
knytte nye vennskap samtidig 
som de får bli mer kjent med 
Jesus og også komme nærmere 
misjonsarbeidet som Sarepta 
driver i Spania og Nord-Afrika. 
Pga pandemien vil vi i år kun 
legge opp til en leier og den vil 
arrangeres uke 31 -2021.
Selv om det er usikre tider med 
tanke på pandemien, kan det 
være lurt å allerede nå melde seg 
på leiren hvis du ønsker å delta, 
så kan man vente med å bestille 

flybilletter til pandemisituasjonen 
er mer avklart.
Kjenner du noen som du tenker 
skulle fått med seg en uke på en 
av våre leirer er det kjekt om du 
informerer dem om muligheten.
Du finner informasjon om leiren 
på websiden 
www.centrosarepta.no og under 
fanen Arrangementer, samt på 
Facebook.
Har du spørsmål eller ønsker 
å melde deg på en av leirene 
sender du en mail til eirikur@
centrosarepta.no eller ringer +34 
744 609 904

Nordiske ungdomsleirer 2021
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Bibelskolen 2021
Kunne du selv eller kjenner 
du noen som kunne tenke 
seg et skoleår med påfyll av 
bibelkunnskap, bli mer kjent 
med Jesus, oppleve nærkontakt 
med misjonsarbeid i syd-europa 
og nord-afrika, lære spansk, bli 
kjent med nye mennesker fra 
mange land og kulturer?
Ja da har vi på Centro Sarepta 
mye å tilby!
Har du spørsmål til bibelskolen 
i Spania, eller arbeidet vi driver 
ikke nøl med å ta kontakt med 
oss!
Vil du vite mer om vår 
bibelskole kan du også går inn 
på våre web sider. Der finner du 
undervisningsplan for skoleåret 
21/22 med fag og hvem som 
underviser.
Du kan søke opptak eller stille 
spørsmål om bibelskolen 
ved å kontakte  oss på post@
centrosarepta.no.
Om du ikke har mulighet til å 
følge undervisningen ett halvt 
eller helt skoleår, er du hjertelig 
velkommen til å melde deg på 
enkeltuker.
Dette passer for ungdom, 
familier, voksne og for deg som 
har kommet godt opp i årene.
Se gjennom undervisningsplanen 
og finn en eller flere uker der 
du kunne tenke deg å følge 
undervisningen samt forkorte 
vinteren  med et fint opphold i 
Spania.

Fjellturleir høsten 2021
Også denne høsten planlegger vi 
å arrangere fjellturleir på Centro 
Sarepta.
Etter planen skal den 
gjennomføres uke 41 dvs fra 11.-
15. oktober 2021.
Det blir Lorents Nord-Varhaug og 
Johannes Kleppa som taler, leder 
og er turguider.
Disse leirene har vært svært godt 
besøkte og det kan være lurt å 
melde seg på tidlig om dette er 
noen du har lyst å få med deg.
Costa Blanca området har et 
fantastisk turterreng med et utall 
av turstier, fjelltopper og flotte 
naturopplevelser.
Oktober er en periode av året 
der vi vanligvis har et tilnærmet 
perfekt turvær.
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Nærvær på nett
Ett tungemål. Flere nasjoner. 
Det er realiteten for bibelskolen 
vår som dette året er heldigital.
Vi bestemte oss tidlig i høst 
for å flytte undervisningen fra 
morgen til kveld. Dette både 
for at spanjoler i jobb skulle 
ha større mulighet til å være 
med samt for også å kunne gi 
sør-amerikanere muligheten 
til å koble seg til. Så mens 
spanjolene kobler seg til kl 
18.00, er klokka midt på dagen 
for latin-amerikanerne. 
Elevene har ulik bakgrunn. De 
aller fleste har vært fra Bolivia 
og Peru. Noen av dem skulle 
egentlig vært her og deltatt 
som volontører i år, men når 
situasjonen ble som den ble 
er vi glade for at noen av disse 
har hatt muligheten til å følge 
timene via nett. I starten var 
vi spente på om vi ville få 
elever på alle tre timene. Vi har 
jo ingen stor hærskare med 
spansktalende som følger oss i 
sosiale medier, og kontaktene 
i Spania er foreløpig ganske få. 
Vi var jo også bekymret for at 
skjermtrøtthet ville gjøre at en 
del ikke orket å tilbringe enda 
flere timer foran skjermen.
Vi er derfor svært takknemlige 
for at vi har hatt med oss en 
liten gruppe på alle timene. 
Et visst gjennomtrekk har 
det vært, noe annet er ikke å 
forvente. Gjennomsnittet i høst 
lå på ca tre personer, mens det 
nå i andre semester etter jul har 

vært omtrent det dobbelte. På 
enkelte timer, som da Jan-Tore 
underviste fra Jobs bok, var det 
over tjue elever gjennom hele 
uka.

Det er lett å bli opptatt av 
oppmøtetall og nye rekorder. 
Vi har jo veldig god plass i 
det digitale klasserommet 
og ønsker jo at mange skal 
få med seg undervisningen. 
Samtidig er det stort å høre 
elever gi tilbakemeldinger 
på at undervisningen hjelper 
dem på troens vei, også i 
en tid hvor det ordinære 
gudstjenestefellesskapet har 
vært utilgjengelig.
Fellesskapet vi har på 
nettbibelskolen blir ikke på 
samme måte som i et klasserom 
eller på et fysisk møte, det 
kan vi være enige om. Men 
det har vært flere takknemlige 
kommentarer fra elevene 
våre som har fått oppleve at 
Herren kan tale til en også når 
forkynnelsen skjer via nett. 
Flere av elevene våre har sittet 
delvis innesperret på grunn av 
restriksjoner eller er uten jobb.
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Vi har også hatt et par elever 
som har funnet oss på mer 
tilfeldig vis. En av disse er 
Claudio fra Chile. Fra en 
innestengt tilværelse i en 
koronastengt by, satt han 
i september og lyttet til 
bibelundervisning han hadde 
funnet på Facebook. Han hadde 
kommet over bibeltimene som 
ble formidlet via Facebook i fjor 
vår fra Felipe og Roar da Spania 
stengte ned og undervisningen 
måtte skje digitalt. Claudio 
sendte oss en melding, 
kontakten ble opprettet, og 
siden den gang har han vært 
med på flere av timene.

Takk og bønn
Takk til deg som har vært 
med å be for undervisningen. 
Vi er takknemlige for at flere 
elever som Claudio har funnet 
oss uten at vi har tatt kontakt 
med dem. Fortsett gjerne å 
be for undervisningen som 
etter planen skal foregå ut mai 
måned. Vi er også spente på om 
vi får med oss noen av elevene 
fra «nettbibelskolen» til den 
ordinære bibelskolen som vi 
håper kan starte opp igjen i 
september.

Hilsen fra Chile
Jeg ville gjerne sende en 
hjertelig hilsen til alle dere som 
bekjenner seg til troen på Gud 
Faderen, Sønnen og Den hellige 
ånd. 
Jeg skriver til dere fra en 
liten by på andre siden av 
jordkloden, fra dette fjerne Sør-
Amerika. For meg er Gud det 
viktigste i livet mitt og takket 
være Ham er jeg det jeg er i dag.
Timene jeg har fått være med 
på gjennom bibelskolen på nett 
har vært til stor hjelp for meg. 
Ikke bare har det vært grundig 
bibelundervisning, jeg finner 
ikke den minste ting å sette 
fingeren på. Jeg prøver å få med 
meg de timene jeg kan, selv om 
dette ofte skjer i arbeidstiden. 
Lærerne er pedagogiske, og jeg 
opplever at budskapet er klart. 
Spesielt vil jeg trekke fram faget 
«Den kristne tro». Det har også 
vært rikt å bli litt kjent med 
søsken, fra flere land, som deler 
troen. Takk for at dere har gjort 
alt dette mulig.
Deres bror i Kristus,

Av Andreas Nordbye

Claudio 
Iturriaga 
Spencer 
(66)
Valparaíso, 
Chile
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Dei unådde og fortapinga

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

Det store og smertefulle spørsmålet 
i misjonsteologien er kva som 
skjer med dei som ikkje får høyra 
evangeliet, dei unådde. Det store og 
engasjerte svaret på dette har vore at 
vi må driva misjon, slik at dei kan få 
høyra Guds ord til frelse. Syndefallet 
har ført dei utanfor Guds rike, og 
berre ved å høyra og tru evangeliet 
kan dei få del i det evige livet.
Nokre hevdar at Jesu forsoningsverk 
er slik at alle menneske til slutt vert 
frelste, eller at dei som trur på Jesus 
vert frelste, medan alle andre vert 
gjort til inkje. Andre vil hevda at 
Gud har fleire frelsesvegar, anten 
gjennom religionane eller ved at han 
dømer ut frå det lyset mennesket har 
fått.
I debatten om dette spørsmålet, 
har det nettopp vorte hevda at dei 
som har fått høyra evangeliet, vert 
dømde ut frå korleis dei har stilt seg 
til det. Dei unådde, dei som ikkje har 
fått sjansen til å ta imot eller avvisa 
evangeliet, vert dømde ut frå lova. 
Det vert då vist til Rom 2,12-16, som 
talar om å verta dømde ved lova.

Då eg i min ungdom studerte 
kristendom ved det som no 
heiter NLA Høgskolen, hugsar 
eg at professor Arve Brunvoll 
i dogmatikken gjekk gjennom 
openberringsspørsmålet. Der 
skil vi mellom den allmenn eller 
naturlege openberringa, og den 
spesielle openberringa, eller Ordets 
openberring.
Den naturlege openberringa 
er knytt til naturen, historia og 
samvitet, og til den erkjenninga 
av lova som ligg i dette. Det er 
teologisk usemje om vi kan få sann 
gudskunnskap gjennom denne 
openberringa og i så fall kor mykje 
og kva type gudskunnskap det 
gir. Dette heng også saman med 
vår naturleg gudserkjenning, slik 
denne er etter syndefallet.
Brunvoll gjekk gjennom dette ut 
frå Rom 1 og 2, som er det mest 
aktuelle tekstavsnittet i denne 
samanhengen. Her vert det sagt 
at Gud gjennom den naturlege 
openberring har gitt seg tilkjenne, 
slik at mennesket skulle æra han, 
men det gjer mennesket ikkje. 
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Dei unådde og fortapinga

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

Av Johannes Kleppa

Mennesket dyrkar skapningen i 
staden for Skaparen, og samlar Guds 
vreide over seg. 
Den naturlege openberringa, er ei 
domsopenberring, sa Brunvoll, altså 
ikkje ei frelsesopenberring. Det 
brende seg fast i meg, og løyste dette 
spørsmålet for meg. Den naturlege 
openberringa avslører korleis 
mennesket er etter syndefallet. Det 
kan ikkje ut frå seg sjølv eller lova 
erkjenna Gud på rett vis, slik at ein 
ærar han. Mennesket kan ikkje ut frå 
seg sjølv eller ut frå lova sjå og tru 
evangeliet. Difor heiter det også at 
mennesket vert dømd ved lova, ikkje 
frelst.
Det må ei anna og spesiell 
openberring til for at mennesket skal 
erkjenna Gud rett, altså læra Gud å 
kjenna som både Skapar og Frelsar. 
Det er Ordets openberring som viser 
oss Jesus og hans frelsesverk, og 
overtyder oss om at dette er sant og 
at vi treng det, slik at vi trur det og 
fattar tillit til Jesus Kristus. Det skjer 
ved forkynninga.

I 1989 var eg på ein stor 
misjonskonferanse i Manila, i 
regi av Lausanne-rørsla. Det var 
mange ting som gjorde inntrykk 
der, men på det teologiske planet 
med tanke på misjon, var det 
særleg to moment. Det eine var 
den sterke understrekinga av det å 
leva eit heilagt liv. Det treng nokon 
kvar av oss påminning om. Eit 
kristenliv utan integritet undergrev 
misjonsarbeidet.
Det andre var understrekinga av 
Jesus som den eineståande, den 
einaste Frelsaren. Det vart sagt at 
i åra framover ville det vera her 
kampen i misjonsteologien kom til 
å stå, og det er rett inn i kjernen av 
spørsmålet om korleis dei unådde 
kan verta frelste.
Jesus seier at ingen kjem til Faderen 
utan ved han, og heidningane sin 
apostel spør om korleis dei kan 
koma til tru og frelse utan at det 
nokon som forkynner Kristus for 
dei, og skal det skje, må nokon 
sendast ut for å forkynna Ordet.
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Ansatte og deres familier:
 I Norge: 
- Jan Tore Olsen, Hans Bergane, 
Ole Andreas Meling og Kristian 
Fagerli
I Spania: 
- Arild Melberg, Eiríkur Arildsson 
Melberg, Andreas Norbye, Felipe 
Lobo og 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 traktaten som nå deles 
ut kan føre mennesker til troen
- 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 eller 
stenge dører når det 
gjelder sammenslåing med 
Samemisjonen.

BØNNEEMNER

 
Ønsker du å motta Sareptanytt? 

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

Praktiske oppgaver på Centro Sarepta

Før vi starter opp virksomheten 
på senteret igjen, er der en hel del 
praktiske oppgaver som skal gjøres. 

Nå har driftsleder leiet inn en 
jordfreser, og plenen er freset opp og 
jevnet ut slik at området er klart for 
såing av gressfrø. Generelt er der hele 
tiden oppgaver som bør gjøres i hagen 
som beskjæring, luking og rydding. Slik 
håper og tror vi at hagen rundt Centro 
Sarepta vil fremstå enda mer vakker til 
sommeren. 

I 2020 fikk vi levert nye lydisolerte dører 
som gode misjonsvenner samlet inn 
penger til.

Vi skal da fjerne de eksisterende 
skyvedørene, montere nye dører og 
isolere mellom rom og ut mot gangene. 
Rommene må deretter males og vaskes 
før de igjen kan tas i bruk.

Det planlegges å gjennomføre dugnader 
så snart koronasituasjonen tillater det, 
og har du anledning, bygningstekniske 
kunnskaper og noe erfaring er vi 
takknemlig om du tar kontakt med oss. 

Vi trenger også personer som kan være 
med å male og bidra til vedlikehold av 
hagen.

Så, har du anledning og kan tenke deg å 
bidra med dugnad på Centro Sarepta, er 
det flott om du kontakter oss på 
post@centrosarepta.no

Praktiske oppgaver på Centro Sarepta
Av Arild Melberg
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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. 
 

www.misarepta.com 
www.centrosarepta.no 


