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Overskrifta på denne artikkelen er henta frå eit intervju 
i Dagen (21/5) med den kjente apologeten og forfattaren 
Os Guinness. Han er samd i at verda for tida er kaotisk, 
men han meiner det er ingen grunn for at kristne skal 
vera redde av den grunn. Det gjeld å tru på Gud og løfta 
fram det kristne håpet.
Eg trur dette er ei nyttig på minning både med tanke på 
vårt personlege trusliv og med tanke på forkynninga. 
Det må vera ei hovudoppgåve for Misjon Sarepta å bidra 
til ei blankpussing av det kristne håpet. Det gjeld at folk 
trur på Gud og den frelsa som er i Kristus Jesus, men 
også at Gud har kontrollen med historia og styrer det 
heile mot sitt fullkomne mål.
Problemet er at folk, inkludert kristenfolket, har så 
lett for å verta dennesidige, der livet er orientert ut frå 
ein sjølv og ikkje ut frå Gud. Den tidlegare redaktøren i 
Dagen, Arthur Berg, snakka ofte om praktisk ateisme, 
og då tenkte han på kristne si haldning. Trua var løyst 
frå livet her og no, og einsidig retta mot det evig, slik at 
ein i praksis tenkte, prioriterte og levde som om Gud 
ikkje fanst eller hadde noko med livet å gjera.
Os Guinness er oppteken med det same, ved at det 
åndelege vert noko teoretisk: «Mange kristne i Vesten 
er funksjonelle ateister. De har alle de rette ordene, 
men ingen kraft i Den hellige ånd.»
Dette er svært alvorleg. Trua og bøna er svekka, og livet 
har vort åndsfattig. Den samanhengen det er mellom 
ord og ånd, mellem Ordet og Anden, har vort borte. 
Skal dette koma på rett plass, må det kristne håpet få 
prega det heile.
Det er når det kristne håpet er levande, at det er 
åndskraft i trua, at det vert rett prioritering i livet og at 
misjon kjem i fokus. Det at folk er så opptekne med seg 
sjølv og sitt, med hus og hytte, bil og båt, ferie og fritid 
– og kva det måtte vera, vitnar om at det kristne håpet 
er svakt. Då trengst det å blankpussa det!

BLANKPUSSER KRISTENT HÅPBLANKPUSSER KRISTENT HÅP



3

– NOEN MÅ TA INITIATIV

Foto: Ole Andreas Meling

Det er Kari og Jostein Vik som 
sier det når vi samtaler om 
møtevirksomheten på Hellvik. Et 
flott bedehus har de, plassert like 
ved riksveien til Egersund. Men 
møteaktiviteten har vært svært 
liten. Så arrangerte vi et møte der i 
oktober og ett til i november. Vi vil så 
gjerne oppmuntre til regelmessige 
møter. Et møte en sjelden gang er 
ikke verdiløst, men blir likevel for 
lite til at det kan nære et sunt trosliv.

Stor var derfor gleden når jeg 
fikk høre at de nå var begynt med 
regelmessige møter hver uke. Nå 
har Samemisjonen vært på besøk og 
Indre sjømannsmisjon. Har de ikke 
taler, så har de bare en bønnestund.

Mange er de ikke. Det kan være 5 
og det kan være 10. Men for 40 år 
siden kunne de også være så få, selv 
om det nok også kunne være 20 da, 
legger Jostein til. De fleste ignorerer 
møtene, sier han. Men det er alltid 
en liten flokk som vil høre. – Vi må 
ikke miste motet om vi er nede i en 
bølgedal, sier Jostein.

Kanskje du skulle ta et slikt initiativ i 
din bygd?
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Bokhandleren i Babel
 

Ramadan er nylig avsluttet med storslått 
feiring i de tusen hjem etter dager med 
faste og bønn til Allah. For oss kristne er 
disse ukene tunge. Vi merker den spente, 
åndelige stemningen og kjenner at det er 
vanskeligere å nå fram i det evangeliske 
arbeidet. 
Vi ønsker så gjerne å nå inn til hjertene. 
Det er et arbeid som krever mye 
tålmodighet, og vi gleder oss over at vi 
har fått se dører åpne seg også når vi ser 
tilbake på et år hvor mye har vært stengt. 
Balansegang. I februar 2020 var 
framtidsutsiktene for bokhandelen vår 
gode. Vi hadde blant annet fått inn flere 
bokbestillinger fra skoler i nærområdet. 
Da unntakstilstanden var et faktum, 
måtte vi også stenge butikken helt i seks 
måneder. Det var ingen støtte å få fra 
myndighetene, så regninger for sosiale 
kostnader, husleie, skatter etc. hopet 
seg opp. Myndighetene gjorde også en 
(bevisst?) feil som ga oss problemer med 
firmaregistreringen. Siden dette ordnet 
seg på nyåret, har vi fått til noe salg over 
nettet, så balansen bedrer seg gradvis. 
Studietid. Min kone har de siste årene 
fordypet seg i fransk. Hun fikk ikke som 
meg dette språket inn med morsmelken. 
Hun har nå nylig fått tilgang til campus 
på det største universitetet i byen 
sammen med de andre studentene i 
klassen. Det gir oss nye muligheter.
Selv er jeg takknemlig for at jeg midt 
oppi det vanskelige koronaåret med 
bokhandelen stengt, har fått brukt 
disse månedene innomhus til å studere 
Ordet. Jeg har også fått forberedt 
flere bibelstudier både for fransk- og 
arabisktalende. 
Duft eller stank? Nå i vår har vi på 
nytt kunnet samle fredagsgruppa 
som består av personer med katolsk 
eller muslimsk bakgrunn. De er alle 
høyt utdannede og flere av dem har 
stillinger hos myndighetene eller 

i internasjonale bedrifter. Denne 
sammensetningen av gruppa forvirrer 
til dels observatører som holder øye 
med oss. Det er ikke til å stikke under 
en stol at mine landsmenn ofte «lukter» 
kristne misjonærer på lang avstand. 
Misjonærene er gjerne lyse i huden 
og arbeider med fattige mennesker 
gjennom frivillige organisasjoner som 
fungerer som skalkeskjul. Selv er jeg 
ikke proselytt, men tredje generasjons 
kristen. Det gir meg utvilsomt noen 
fordeler da jeg slipper å skjule meg bak 
en slik organisasjon, men kan drive en 
profesjonell bedrift og gjennom denne 
dele mitt vitnesbyrd. Familien min 
ønsker å være «Kristi vellukt» i denne 
byen hvor så altfor få har fått lære ham 
å kjenne. Det er ikke dermed sagt at alt 
er enkelt.
Røde på radaren. Det hjelper ikke 
at presidenten måtte si noe annet; vi 
har på ingen måte trosfrihet i dette 
landet. Bokhandelen vår er alltid i 
myndighetenes søkelys, og vi er røde 
prikker på politiets radar. Men det 
teller til vår fordel at alle utlendingene 
i landet som kommer fra mer eller 
mindre kristne land har rett til å kunne 
kjøpe kristen litteratur mens de er 
her. Skjønt det er ikke alltid like rett 
fram. Det var derfor en gledens dag 
da vi på nyåret fikk melding om at 
importansvarlig hos myndighetene ga 
oss fullmakt til å ta inn kristne bøker 
og bibler. Mange har vært med å be om 
dette, så vi er veldig glade for at Herren 
har hørt våre bønner. På denne måten 
kan vi nå distribuere bibler og litteratur 
videre. Både til den ene og den andre.
Et moderne Babel. Vi ser store 
studentgrupper komme inn fra 
frankofile land lenger sør på 
kontinentet. De har alle med seg sine 
egne lokale språk og tradisjoner, men 
forenes her under den felles franske 
språkparaplyen. Som et moderne Babel. 
Her i landet kan de få gode utdannelser 
på institusjoner som samarbeider 
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med franske universiteter. Til under 
halvparten av prisen det ville kostet å ta 
den samme utdannelsen i Europa.
De siste årene har det også kommet 
mange fra Øst-Europa; bosniere, 
bulgarere, kosovoalbanere og andre 
fra eks-sovjetstater. Årsaken er nok 
først og fremst at myndighetene i 
disse landene foretrekker at islamske 
teologer utdanner seg her i stedet for i 
land som Saudi-Arabia og Syria hvor det 
undervises en mer radikal fortolkning 
av religionen.
Islamstudier. Studiene er krevende, 
og de leser seg til mye kunnskap. Jeg 
kunne sammenlignet dem med Saul 
fra Tarsis. Så beleste og lærde er de 
på mange vis. Men som Saul med sin 
brennende iver etter å følge Skriftene 
forfulgte de kristne, ja Mesteren selv, 
er også våre muslimske naboer i denne 
byen på ville veier. Et radikalt møte med 
Jesus skulle forandre alt for Saul. Det er 
vår bønn at så skal skje også med våre 
muslimske venner og kunder som enda 
ikke har tatt i mot Jesus som sin frelser.
Stopp en halv, tenker du kanskje. 
Hvorfor kommer det muslimer til 
bokhandelen vår? Neida, vi selger 
hverken Koranen eller Sunna-litteratur. 
Det er selvsagt helt uaktuelt. Jeg har 
imidlertid undersøkt hvilke andre 
ressurser de trenger til islamstudiene: 
arabiske grammatikk-bøker, håndbøker 
i arabisk kalligrafi (vakker håndskrift, 
red.anm.), klassisk litteratur, 

kladdebøker til å øve på kalligrafi, 
kalligrafipenner etc. Forhåpentligvis 
kan disse produktene gjøre at vi 
får enda flere islamstudenter inn i 
butikken.
Flere nyheter. Jeg håper i framtida 
å kunne sende dere mer detaljert 
informasjon. Men jeg må være forsiktig 
med hva jeg skriver på e-post. Vi har 
ved noen anledninger hatt «privilegiet» 
av å måtte svare på kritiske spørsmål 
fra myndighetene. Når grensene 
åpner, håper jeg derfor å sende mer 
informasjon via en tredjeperson som 
kan ta med seg infoen over havet 
til Europa for videre formidling av 
budskapet der til dere.
Vi vil uttrykke dyp takknemlighet for 
støtten dere gir oss og arbeidet Herren 
gjør i byen og landet vårt.

Deres søsken i Kristus,

Y. og C. 

Misjon Sarepta støtter denne familien 
i Nord-Afrika og deres tjeneste i det 
evangeliske arbeidet de står i.

Artikkel tilrettelagt og redigert for 
Sareptanytt av Andreas Norbye
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– Jeg har tidligere tenkt på 1. 
Mosebok bare som en historiebok. 
Men undervisninga denne uka har 
vist meg at det er en bok vi kan 
bruke inn i livet og hverdagene vi 
alle lever som troende, forteller 
Maria Lopez fra Bolivia. Hun er en 
av de mange som var med under 
møteuka som nylig samlet deltagere 
fra minst sju forskjellige land.

Den digitale undervisningen har 
dette skoleåret gått jevnt og trutt, 
mandag til fredag. Elevtallet har 
variert litt, men jevnt over er det 
mellom seks og ti elever daglig. Vi 
er glade for at også personer bosatt 
i Latin-Amerika er med på timene, 
selv om vi er klar over at tidspunktet 
for mange på andre siden av 
Atlanterhavet ikke er det ideelle. 
Seks til sju timers tidsforskjell gjør 
at de fleste der er på jobb eller skole 
når timene starter på Zoom kl. 
18.00, vest-europeisk tid.

Stor oppslutning. Vi har siden 
nyttår fått noen forespørsler fra 
enkeltpersoner om det ikke hadde 
vært mulig å ha noe undervisning 
også på kveldstid, latin-amerikansk 
tid. Jan-Tore Olsen har som respons 
på dette sagt seg villig til å ha to 
møteuker rettet inn mot Latin-
Amerika denne våren. Fra Norge 

klokken 02.30 på natten, har han 
denne første uka i mai undervist 
fra 1. Mosebok. De aller fleste 
tilhørerne koblet seg på fra Peru og 
Bolivia, men det var også deltagere 
fra Chile, Ecuador, Argentina, 
Colombia, Spania og Norge. Denne 
første møteuka har det på hvert 
enkelt møte vært 60-80 navn som 
har dukket opp på skjermen. Flere 
storfamilier og par var å se i den 
digitale møtesalen, så antallet lyttere 
har på det jevne vært tresifret.

Har lært mye. Mer gledelig enn 
antall deltagere har det vært å se 
tilbakemeldingene.
– Det har vært fantastisk å få være 
så nær Ordet disse dagene. Jeg 
opplever å ha lært mye om Gud og 
hans trofasthet, forteller Maryon 
Calderon Jimenez fra Sucre, Bolivia. 
Sammen med Maria Lopez går hun 
i en evangelisk menighet i denne 
vakre studentbyen høyt oppe i 
Andesfjellene. Grunnet strenge 
restriksjoner har det bare vært tre 
fysiske gudstjenester i menigheten 
siden landet stengte ned for over 
et år siden. Hverken Maria eller 
Maryon hadde hørt om «Misjon 
Sarepta», de ble med på møtene 
etter anbefaling fra en venninne.

Av Andreas Nordbye

– Mer enn historie
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– Mer enn historie

Maryon var en av deltagerne på den 
digitale møteuka. (Foto: Privat)
Gud ser den ene. – Dette var 
forkynnelse med hjertet, det var 
stort å få sitte å høre. Det jeg husker 
aller best var når han fortalte om 
Abrahams tro og om Guds kjærlighet 
og trofasthet mot hver og en av oss, 
slik vi ser i historien om Jakob og 
løftene han fikk, skriver Maryon på 
WhatsApp etter at det siste møtet er 
ferdig.
– Jeg ble minnet om at Gud er den 
samme, i går, i dag og til evig tid, 
sier Maria som synes det har vært 
trosstyrkende å lese om tilliten 
Abraham og Josef hadde til Gud. 

– Det har vært til stor velsignelse å 
være med på møtene disse dagene, 
vi vil gjerne være med å be for 
dere fortsetter hun med adresse til 
Misjon Sarepta. 

Flere møteuker. Til høsten er 
planen å fortsette med digital 
undervisning på spansk én til 
to dager på kveldstid (i Europa). 
Forhåpentligvis kan vi også få til 
et par digitale møteuker for Sør-
Amerika. Ta gjerne kontakt om du 
vet om noen som kunne tenke seg å 
få en invitasjon til disse møtene.

Maryon er glad for at det kan 
komme nye møteuker, men legger 
til:
– Jeg skulle inderlig ønske han 
kunne fortsatt å undervise oss i alle 
fall én kveld i uka. Vi kjenner på 
takknemlighet, takk til dere som 
gjorde denne møteuka mulig.

“Det har vært fantastisk å få være så nær 
Ordet disse dagene.”
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Velkommen til landsmøtet 2021
På Nærbø bedehus i Rogaland inviterer vi til landsmøte og bibelhelg 
25.-27. juni 2021. 

Misjon Sarepta arrangerer landsmøte hvert 3. år. Dette er et viktig 
samling med stort fokus på bibel og oppbyggelse. Forkynnere fra 
Misjon Sarepta deltar med forkynnelse.  

Vi planlegger landsmøtet utfra at vi er på trinn 2 i gjenåpningen. Det 
skal det være store muligheter til å få til. Meld deg på! Påmelding: 
Misarapta.no/arrangementer, eventuelt post@misarepta.no

Vi håper på en helg med åndelig fornyelse, både i vår tro på Jesus og 
til vårt store kall. 

Program landsmøte og bibelhelg 25.-27. juni 2021:

Fredag :

Møte    19.30 Johannes Kleppa

Lørdag :

Bibeltime    09.30 Jan Tore Olsen
Bibeltime    11.15 Jan Tore Olsen
Middag m/kaffe  13.00 -14.00

Landsmøte   14.00 -17.00

Kveldsmøte  19.30 - Hans Bergane

Søndag :
Bibeltime    09.30 Kristian Fagerli
Bibeltime    11.15 Kristian Fagerli
Middag m/kaffe   12.15
Møte    13.15 Ole Andreas Meling 
Slutt    14.30
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Andre arrangementer

9.-18. juli Bibelcamp på Holmen. Fulltegnet.

3.-8. august Sommerleir i Kragerø for ungdom 
over 18 år. Talere Ole Andreas Meling og Per 
Tveten

16.-21. august Fjelltur leir i Møre og Romsdal. 
Talere Johannes Kleppa og Lorents Nord-Varhaug

1.-3. oktober Kvinneweekend på Utsyn. 
Hovedtaler: Stein Solberg

Dessverre får vi 
ikke åpnet Centro 
Sarepta i sommer, 
men vi har flere 
gode tilbud til å 
få en oppbyggelig 
og fin ferie også i 
Norge. 
Les mer om 
arrangementene 
på misarapta.no/
arrangementer
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Det er mange som har 
gode erfaringar med 
fjellvandringsleir anten det 
er frå Noreg eller Spania. 
Nokre slike har teke initiativ 
til at Sarepta skal har 
fjellvandringsleir på Vestheim, 
som er ein leirplass Norsk 
Luthersk Misjonssamband har 
på Vestnes i Romsdal, 16. – 21. 
aug.
Leiren startar med kveldsmat 
og møte måndag og sluttar 
med frukost og bibeltime 
lauredag. Kvar dag ellers vil 
det vera bibeltime, fjelltur og 
kveldsmøte, kombinert med 
sosialt og åndeleg fellesskap. 
Talarar er Lorents Nord-
Varhaug og Johannes Kleppa.

Det er mange flotte fjelltoppar 
ein kan nå i området med ein 
kort biltur frå Vestheim. Høgda 
på fjella varierer frå rundt 800 
til vel 1400 meter over havet, og 
det varierer kor høgt oppe ein 
startar å gå. Kva turar ein vel, 
vil vert tilpassa deltakarane og 
være. Det vil også vera mogleg 
å vera med på delar av turen 
eller på nokre av turane.
Dette er eit nytt og spennande 
arrangment for Sarepta!
Sjå detaljert program 
med prisar og påmelding 
på misarepta.no under 
arrangement.

Fjellvandringsleir i Møre og Romsdal
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Velkommen til Centro Sarepta i september!

Mennesket spår men Gud rår!

Ja, dette uttrykket passer like godt i dag 
som tidligere, og våre spådommer har 
liten verdi.

Vi hadde håpet og trodd at det 
skulle være mulig å gjennomføre 
Bibelsommer i Spania i juni og juli, og 
Nordisk ungdomsleir i august, men 
det viser seg nå at vi måtte avlyse disse 
arrangementene.

I og med at reiserådet om å ikke reise 
til andre land foreløpig gjelder til 1. 
juli, ser vi at disse arrangementene 
ikke lar seg gjennomføre.

Vi håper da at det skal være mulig å 
starte opp med bibelskolen, bibel kurs, 
bibeluker og leirer fra og med første 
uken av september 2021.

Oversikt over hvem som holder 
bibeltimer og emnene de gjennomgår, 
finner du ved å gå inn på vår nettside 
www.centrosarepta.no/bibelskole/
fagplan-2021-2022/.

Vi planlegger også å arrangere fjelltur-
leir uke 41, (11-17. oktober)

Også i år er det Johannes Kleppa og 
Lorents Nord-Varhaug som er med som 
ledere og talere.

Se program og omtale av leiren på 
denne nettsiden www.centrosarepta.
no/arrangement/fjelltur-leirer/.

Vi planlegger også sykkelleir uke 11 
2022, så sett gjerne av denne uken om 
du kunne tenke deg å kombinere gode 
bibeltimer og møter med sykkelturer 
på landeveier i et nydelig og kuppert 
område av Costa Blanca. Vi gjør det vi 
kan for å tilpasse fart og distanse til 
deltakerne så godt det lar seg gjøre. 
Alderen på deltakerene på tidligere 
leirer har variert fra slutten av 
tyveårene og opp til nesten 70 år. Nivået 
har variert fra aktive lokalritt-deltakere 
til rene mosjonister.

Hvis du vurdere å ta deg en tur til 
Centro Sarepta i løpet av høst- eller 
vårsemesteret og har spørsmål om 
reisen, smitteforhold i Spania eller 
oppholdet forøvrig, ikke nøl med 
å ta kontakt med meg på post@
centrosarepta.no eller ring meg på 
telefon 90 19 39 90.

Ta oss gjerne med i bønn om at Gud må 
åpne de dørene som tjener hans rike og 
planer, slik at flere både spansktalende 
og nordisktalende kan få et møte med 
Jesus på og ut fra Centro Sarepta.

Av Arild Melberg
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Satser på kontaktskapende arbeid

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

Av Andreas Nordbye

Etter at reiserestriksjonene 
innenlands opphørte i mai har 
vi så smått igjen startet opp med 
utreiser. Oppstart for den spanske 
bibelskoleklassen er bestemt 
utsatt til nyåret 2022. Det gir oss 
muligheten til å bruke mer tid 
på utreiser og kontaktbyggende 
virksomhet. Vi har startet et 
arbeid med å kartlegge hvilke 
kommuner i nærområdet 
som ikke har noen evangelisk 
menighet. 
Misjon Sarepta ser det ikke som 
vår oppgave å plante menigheter 
på disse stedene, det håper vi 
at andre med tiden kan gjøre. 
Men vi ønsker å kunne besøke 
enkeltmennesker, familier og 
mindre grupper som ønsker 
forkynnelse på sin hjemplass. 
Vi har også kontakt med enkelte 
mindre menigheter som blir 
glade for besøk utenfra.

Et par kvelder i uka ønsker vi 
å tilby bibelundervisning på 
nett. Målet er først og fremst å 
nå elever i Spania, men vi tror 
også det vil være mulig for flere 
i Latin-Amerika å følge timene. 
Forhåpentligvis kan vi også få 
til enkelte arrangementer for 
spansktalende på Centro Sarepta 
i løpet av høsten. 
Takk for at du står med i bønn!
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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 møtevirksomhet Norden:Leder møtevirksomhet Norden:
Hans BerganeHans 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

BØNNEEMNER
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.
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Omtrent slik ordla ei kvinne seg 
som ringde meg for nokre dagar 
sidan. Ho hadde hovudfag i 
kristendom og hadde undervist i 
fleire år i religion på vidaregåande 
skule, og ho var svært godt åndeleg 
orientert, særleg i det som gjeld 
den teologiske høgresida. Det ho 
sa, var ikkje ein ny tanke for meg, 
men hennar djupneboring og 
innfallsvinkel til problemstillinga 
forsterka tanken.
Vi tenkjer lett at det å nedtona 
syndefallet og underkjenna 
problema som ligg i 
syndefordervet, kjem frå den 
bibelkritiske og liberale teologien. 
Det stemmer i og for seg, og 
vi kan sjå det tydeleg i etiske 
spørsmål som kjønnstenking og 

samlivsetikk, men også i sjølve 
frelsesspørsmålet, altså korleis 
vi vert frelste og kven som eig 
det evige livet. Svært mykje av 
problema i kyrkja og i samfunnet 
kjem av at vi ikkje tek syndefallet 
og konsekvensane av det på alvor.
Denne kvinna var fullt klar over 
dette, men ho meinte det også 
står ein kamp om syndefordervet 
og vårt gamle menneske i 
kristenfolket generelt, og særleg 
innan det pinsekarismatiske, 
innan herlegdomsteologien og i 
NAR-teologien. Sidan problemet 
her er pakka inn i ei sterkt åndeleg 
overbygning, vert det mindre 
synleg og lettare å verta fanga inn 
av.

Kampen i dag står om syndefordervet 
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Ønsker du å motta Sareptanytt? 

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

Av Johannes Kleppa

Fokuset vert så sterkt på 
åndsopplevingar og Andens 
direkte gjerning, at spørsmålet 
om synda og det gamle mennesket 
kjem i bakgrunnen eller vert 
fornekta. Synda vert oppfatta som 
eit problem med tanke på frelsa, 
og difor treng ein ordet om krossen 
til frelse og rettferdiggjering, men 
det stoppar med det. Det vert talt 
lite om heilaggjering, og enda 
mindre om den kristne sin kamp 
mot det gamle mennesket, sjølve 
syndenaturen.
Eg fryktar at kvinna har rett i 
dette. Då eg byrja å tenkja etter 
på mi eiga forkynning og på den 
forkynninga eg har høyrt dei 
siste åra, er det ikkje mykje om 
helgingskampen. Eg har nok 
høyrt ein del om faren for fråfall 
og at synda vil sløva oss, men lite 
om sjølve kampen mot synda. 
Fokuset er på frelse og misjon, 
men det som ligg mellom det ved 
kristent liv og helging, kjem lett i 
bakgrunnen. Kampaspektet likar vi 
ikkje. Vi vil helst ha åndeleg kvile. 
Når det vert tale om kamp og strid, 
vert det lett oppfatta som noko 
lovisk – og vi vil vera evangeliske.

Bibelen talar like fullt tydeleg 
om vårt nye og vårt gamle 
menneske, om den nye 
skapningen og syndelekamen, 
og kampen mellom desse. Om vi 
likar det eller ikkje, er dette ein 
bibelsk realitet, og denne må 
vi ta på alvor. Gjer vi ikkje det, 
vil syndenaturen vinna makt i 
livet, slik at livet vert forma av 
tidsånda, altså det som råder i 
samfunnet.
Som vi vinn frelse ved ordet om 
krossen, er også sigeren over 
det gamle mennesket i ordet 
om krossen. Som vi må koma 
til erkjenning av frelsesbehov 
for å sjå at vi treng evangeliet til 
syndstilgjeving, må vi erkjenna 
behovet for helging og siger 
over det gamle mennesket, for å 
sjå at vi treng evangeliet til siger 
og frigjering.
Eg trur altså denne kvinna har 
rett i at det står ein teologisk 
kamp om syndefordervet, at 
erkjenninga av dette er svak i 
teologien og i forkynninga, og i 
det personlege livet. Det skaper 
eit veikt kristenliv. Vi treng å 
vakna på dette punktet, og ikkje 
la oss fanga av åndsretningar 
som hoppar bukk over kampen 
mot det gamle mennesket.
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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 


