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"Kom til meg, alle som 
strever og har tungt 
å bære, og jeg vil gi 
dere hvile! Ta mitt åk 
på dere og lær av meg, 
for jeg er nedbøyd og 
ydmyk av hjertet. Så 
skal dere finne hvile 
for deres sjeler."
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Under samtalane med Samemisjonen om fusjon, som 
det altså ikkje vart noko av, var det nokre som syntes det 
var for stort sprang å arbeida blant samar og spanjolar. 
Slik såg ikkje styret i Misjon Sarepta på det, og slik ser vi 
ikkje på det no heller. Det er ingen motsetnad mellom 
å arbeida for å spreia Guds ord på Nordkalotten og i 
Sør-Europa – eller andre stader. Det dreier seg om kall, 
og på kva måte ein får gjort misjonsarbeidet på beste 
måten.
Sarepta har frå dag ein hatt som målsetjing å formidla 
evangeliet både i Noreg og i Spania. Eller som 
vedtektene kort og god seier det: «-- arbeide for at stadig 
flere mennesker, både lokalt og på verdensbasis, kan 
få møte Jesus Kristus til frelse og nytt liv, og ledes inn i 
Guds ord.»
Ut frå det vil Sarepta halda fram med arbeid i Nord-
Noreg og då også blant samar, og gjerne i nabolanda. 
Ein relativt stor del av Sarepta sitt arbeid skjer i Nord-
Noreg, og vi er glade for alle som støttar arbeidet der.
Det siste året har Sarepta utvida arbeidet i Noreg 
vesentleg. Det å styrka arbeidet på heimebane, og helst 
i Norden generelt, ser vi som viktig både ut frå behovet 
for forkynning og for å ha eit åndeleg grunnlag for 
arbeidet i Spania og andre stader. Vi ønskjer å utvida 
dette ytterlegare, og arbeider med folk med tanke på 
det.
Styret er seg samstundes medvite at arbeidet i Spania 
må byggjast opp parallelt med det som skjer i Noreg, 
slik at Sarepta ikkje framstår som primært ein 
indremisjonsorganisasjon med litt arbeid utafor landets 
grenser. Vi arbeider difor for å få fleire medarbeidarar i 
Spania. Behovet er stort.
Skal dette lukkast, treng vi misjonsfolk som står med i 
forbønn og med gåver. Det er ei særleg bønneoppgåve 
no å be Herren driva ut arbeidarar, og gje Sarepta 
visdom til å kalla dei rette - dei som gjennom 
forkynning kan dela Guds ord rett, som gjennom 
diakoni kan formidla kristen omsorg og som gjennom 
andre tenester kan leggja til rette for at det vert mange 
møteplassar mellom folk og Guds ord.

NOREG O G SPANIA
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Vi kjører bil forbi Molde og ut 
mot Hustavika. Vi nærmer oss 
den berømte Atlanterhavsveien. 
Jeg sitter på med Martin og Liv 
Schølberg, og det er de som har 
ordnet med møtene på Skotten. 
På veien kan de fortelle om flere 
bygder som nå er uten bedehus. 
Vi kjører forbi Farstad. – der er 
et bedehus, sier jeg og peker på 
en hvit gammel bygning. – Nei, 
det er solgt, sier Martin. Også 
bedehuset på Skotten kunne lidd 
samme skjebne. I stedet er det 
nå voksende aktivitet og mer 
møter enn på lenge på Skotten. 
En av grunnene til det, er Irene 
Tøsse og Nils Håvard Sandblåst. 

- Det var mye aktivitet her 
før, kan de fortelle. – Det var 
møteuker, barneforening, 
søndagskole og yngres. Nå er 
det ikke noe igjen av barne- og 
ungdomsarbeidet. Det minket 
også veldig på møtene. Huset ble 
heller ikke vedlikeholdt, og jeg 
syntes etter hvert det ble utrivelig 
å gå inn der. 
- Så ble det lagt inn på meg som 
et kall, sier Irene. Vi skal gå! Vi 
skal ta vare på bedehuset! Flere 
lurte på hva som er vitsen. Det 
har jo større og flottere bedehus i 
nabobygda! – Nei, jeg vet ikke hva 
Gud vil gjøre her, sier hun, men 
vi tror Gud vil at vi skal ta vare på 
det. 
Og så har ekteparet startet 
opp-pussingen på egen hånd. 
Bedehuset har dårlig råd, så 
det meste måtte tas av egen 
lomme. Etter hvert ble noen 
flere med på prosjektet. Det ble 
nye malingsstrøk, og det ble ny 
grus på parkeringsplassen. En 
fortalte at han ville lage til et stort 
tre-kors som skulle henges på 
ytterveggen. Stoler fikk de gratis 
fra sykeheimen. 

- VI KRISTNE MÅ FØRST VÅKNE OPP!



4

- Så holdt vi på med arbeidet, og 
jeg så på det gamle kjøkkenet 
og bonet det gamle golvet. Vi får 
det aldri så fint som det er på de 
andre bedehusene rundt! Irene 
hadde lyst til å gi opp. Så kom 
det et ord til meg. «Mitt hus skal 
være et bønnens hus». Det skal 
ikke være et selskapslokale eller 
utstillingslokale, men et hus som 
Gud vil bruke. Hun fikk igjen 
motet! Hun fikk gå i tro. Hvis 
Herren vil bruke dette huset, skal 
ikke hun tenke det er for dårlig. 
Snart skal vi invitere bygda inn 
til adventsfest. Det skal i alle 
fall være noe som forteller hva 
de kristne høytidene er. De 
planlegger også møter til påske. 
I tillegg er det flere møteserier. 
Sarepta er den organisasjonen 
med flest møter på Skotten nå. 

Hva har dette gjort med dere? 
– Vi kjenner vi har fått et 
eierforhold til huset. Før var det 
bare en plass jeg gikk av og til. Nå 
kjenner jeg det som mitt ansvar 
og mitt kall. 
- Vi vil gjerne at det skal bli 
vekkelse, og at nye skal bli frelst. 
Men vi trenger at de kristne 
vekkes opp. Det er så mye søvn 
blant oss! Vi trenger å være parat 
og klar når alvoret går opp for 
denne verden. 
- Det viktigste er at vi får fylle 
huset med Guds Ånd! Avslutter 
Irene. 

Tekst og foto: Ole Andreas Meling
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F O R B Ø N N S M A G I
Vi leser mange steder i Bibelen om 
underfulle ting som skjedde fordi 
noen ba. Vi leser også om stadige 
oppfordringer til å be, og om rike 
løfter og velsignelser knyttet til 
bønn. Likevel er vi mange som ber 
uten oppriktig tillit til at Gud hører 
bønnene våre, eller at det er noe 
virkekraft i dem. Svarene drøyer, 
eller uteblir. Slik kjennes det ofte.

Når vi kjenner oss svake og kraftløse 
i våre bønner, da er det godt å få 
høre historier om hva andre har 
opplevd. Det er i alle fall noe som 
setter nytt mot i meg, og hjelper 
meg å være utholdende i bønn. Den 
uken jeg var på Centro Sarepta, 
fikk jeg høre mange historier om 
hvordan Gud har grepet inn som 
svar på bønn. Jeg vil dele et par av 
dem her, til trøst og oppmuntring til 
deg kjære leser.

Curt Westman fortalte hvordan 
han ble frelst. Det var en særdeles 
forunderlig historie. En rekke ulike 
faktorer som sammen hadde ledet 
ham til Kristus. Hver puslebrikke 
virket tilfeldig hver for seg, men 
etter at brikke for brikke hadde fått 
sin rette plass, kom bildet frem. Og 
hva viste det? Jo, bildet av tre par 
eldre, sammenfoldede hender som 
hadde bedt for ham hver dag kl. 12 - 
i tre år.

Tre eldre kvinner i bygden hadde 
begynt å be for rebellen Curt. 
Bygdas versting. Bøkene om Emil 
i Lønneberget kom ut da Curt var i 
tenårene, og Emil ble regnet som en 
søndagskolegutt i forhold til ham. 
Denne bråkmakeren var det så at 
disse tre kvinnene ble enige om å be 
for.

Uker, måneder og år gikk, og Curt 
gikk fra verre til verst. Jeg tenker de 
må ha vært motløse mange ganger, 
og lurt på om de ba for lukkede ører, 
men så skjer underet: 17 år gammel, 
bøyer villgutten Curt kne, og ber 
Jesus inn i hjertet.

En kan spør seg: Når var det 
kvinnene fikk bønnesvar? Var det 
den dagen Curt ble frelst? Nei! 
Allerede før de hadde startet å be, 
hadde han hørt deres bønner og 
begynt å forberede Curts hjerte for 
sitt rike. Gud var med hele tiden. 3 
år kan virke lenge når en går med 
en daglig lengsel etter svar. Men 
det er en dyp og oppmuntrende 
hemmelighet i all bønn til Gud: 
Svaret er der hele tiden! Men som 
for disse tre forbønnskjempene, får 
vi ikke se svaret før tiden er moden, 
og noen ganger får vi ikke se svaret 
i det hele tatt. Det betyr ikke at Gud 
ikke har hørt. Det vi legger over på 
ham, har han lovet å ta ansvar for. 
Det er ikke lenger vårt, men hans. 
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Tenk om vi i større grad kunne få 
både hvile og frimodighet i dette!

Curt har siden brukt livet sitt til 
å arbeide for Guds rike. Jeg skal 
ikke bruke tiden her til å fortelle i 
detaljer om dette, men jeg skal ta 
frem en historie til.

Curt var med på å smugle bibler. 
Han var med på flere turer, og på 
Gudfeldige måter gikk det bra hver 
gang. Alt var planlagt så godt som 
mulig på forhånd. Adresser og navn 
måtte pugges. Det var for farlig å ha 
med slikt nedskrevet. Så kommer de 
en gang til rett gate, på et tidspunkt 
det vanligvis skulle være lite folk 
ute. Men denne dagen er det alt 
for mange som er ute og går til at 
de kan ta sjansen på å levere ifra 
seg sin dyrebare last. Biblene må 
ut av bilen, men det er umulig slik 
situasjonen er.

Curt ser på alle folkene, og ber en 
stille bønn til Gud om at han må 
sende regn. Himmelen er blå, men 
bare få minutter etterpå kommer 
et regnskyll som får alt folket til å 
rømme innendørs. Curt og hans 
kompanjong, kjører til døren og får 
alle biblene i hus mens gaten er helt 
folketom.

Her kommer bønnesvaret 
umiddelbart, men det underlige 
i denne historien, er at Curt selv 
ikke trodde på det han ba om. Han 
trodde ikke at Gud kunne gi regn. 

Det var bare det eneste han kom på 
akkurat der og da som kunne få folk 
i hus. Derfor ba han likevel.

Det er altså ikke kraften i oss 
det kommer an på, verken vår 
trosstyrke, inderlighet eller 
engasjement. Det er ene og alene 
Gud. Så la oss be! La oss vende aller 
våre lengsler og smerter til Han som 
har All Makt i Himmel og På Jord. 
Og la Han få vår takk og lovprisning 
for å ha hørt våre bønner. Ja, lenge 
før vi har formet dem i ord, kjenner 
han dem og bruker dem til sin ære 
og vår velsignelse.

En av mange definisjoner av 
ordet magi er: fantastisk, utrolig, 
svært imponerende gjerning eller 
utførelse. (fra Det Norske Akademis 
Ordbok). Og er det ikke nettopp 
dette Gud er? Fantastisk, utrolig, og 
svært imponerende i sin gjerning 
og utførelse når han gir sine barn 
bønnesvar.

BE SÅ SKAL DU FÅ. Matt. 7.7

Tekst: Siv-Merethe Myhr
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MOT NYE HØYDER Tekst og foto: Andreas Nordbye

Klokken ni på morgenen 
setter vi kursen oppover mot 
fjellene. På 400 meter over havet 
ligger landsbyen Cocentaina. 
Om du søker i google eller i 
offisielle lister, finner du ingen 
evangeliske kirker registrert her 
oppe. Kirken vi skal besøke har 
ikke noe ruvende spir eller vakre 
utskjæringer. Den holder til i en 
kjellergarasje. «Lokalet», kaller 
pastor Fernando den. Sammen 
med sin finske kone Susanne og 
deres to gutter, utgjør de nesten 
halvparten av forsamlingen. 
De har bodd her i fire år og er 
ærlige på at det kan være tøft 
å være misjonærfamilie i en 
landsby her oppe i høyden hvor 
de katolske tradisjonene står 
sterkt.

Vi blir tatt varmt i mot og 
sammen med eldstesønnen 
tar Fernando oss med opp til 
landsbyens høyeste punkt, 
landsbyens eget slott, på 
nesten 800 meter over havet. 
På toppen av det gotiske 
byggverket har vi utsikt over 
hele landsbyen som huser 
de drøyt 11 000 innbyggerne. 
Vel nede på bakkenivå får vi 
servert nasjonalretten paella i 
storpanne. Etter måltidet deler 
Susanne og Fernando fra sitt 
eget liv om hvordan Gud ledet 
dem til Cocentaina. De vitner om 
en Gud som har vært trofast, selv 
om hans veier sjelden er som en 
motorvei.
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Et par timer før konserten starter 
kl 19, etter å ha bedt sammen 
for det som ligger foran denne 
kvelden, går elevene ut tre 
og tre for å invitere i gatene. 
Det er spenning knyttet både 
til språkbarrierer og et grått 
skydekke i horisonten. Etter en 
runde i landsbyen samler vi oss 
på et av byens torg hvor elevene 
synger noen sanger og viser 
et dramastykke om hvordan 
Jesus kom for å vinne over 
mørket. Flere titalls mennesker 
passerer den åpne plassen og 
får med seg litt av det som skjer. 

En del stopper også opp eller 
setter seg ned for å få med 
seg «minikonserten» som ble 
gjennomført uten en eneste 
regndråpe.
Selv om vi bare får femten 
minutter til å rigge klart 
konsertlokalet på det 
kommunale samfunnshuset, 
skal det vise seg å være 
tilstrekkelig. Presis klokken 
sju er lokalet ferdig pyntet, 
ledningene til mikrofonene 
koblet til og elevkoret står ferdig 
oppstilt. Gleden er stor da noen 
av dem man hadde invitert 
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Styreleder Misjon Sarepta:Styreleder Misjon Sarepta:
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Norden: Hans BerganeNorden: Hans Bergane

telefon: 41 76 76 88telefon: 41 76 76 88
E-mail: hbergane@misarepta.noE-mail: hbergane@misarepta.no
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i gatene også dukker opp på 
stolene i salen. Aldersmessig er 
det stor spredning. Noen trilles 
inn i vogn, andre kommer i stol. 
Sangen når helt over til andre 
siden av bygget hvor kommunen 
har en kafe for eldre. Flere av 
dem kommer til underveis i 
konserten og klapper ivrig etter 
hver sang. 
Døren mot gata står åpen og ei 
mor med et lite barn på armen 
finner veien inn i gangen. 
Mannen blir stående igjen 
utenfor. Hun lytter til elevenes 
sang om en Gud som velsigner 
i generasjoner, som har lovet å 
være med «natt og dag, i gleder 
og i sorger». Hun forteller at hun 
er vokst opp her i landsbyen og 
at de bare gikk tilfeldig forbi da 
hun hørte sangen. - Jeg skjønner 
teksten, sier hun og smiler. Hun 
går ut og prøver å få med seg 
mannen inn, men kommer inn 
igjen uten ham og blir stående 
og lytte til «Velsignelsen» som 
avslutter konserten.

Etter en snau time med sang, 
drama og to vitnesbyrd får 
alle ved utgangen med seg en 
svensk pepperkake formet som 
et hjerte. Noen blir stående å 
diskutere et av dramastykkene, 
om Jesus som frelser mennesket. 
Ei voksen kvinne smiler bredt 
bak munnbindet i det hun 
kommer ut døra, og uttrykker sin 
takknemlighet for sangen: 
– Da de sang «Velsignelsen» 
klarte jeg ikke å holde tårene 
tilbake.
Oppryddingen går også kjapt 
og når klokken bikker fem over 
åtte er lysene slukket og lokalet 
låst. Vi går de få meterne bort til 
kirkelokalet hvor vi får servert 
kveldsmat og ber for hverandre 
før vi setter oss i bussen på vei 
tilbake til Centro Sarepta. – Takk 
for at dere kom, dette vil vi ha 
med oss i flere måneder, sier det 
trofaste misjonærparet som er 
spente på om noen av dem som 
takket ja til konsertinvitasjonen 
kanskje finner veien til garasjen 
neste søndag.
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E N  N Y  M Ø T E P L A S S  I  S P A N I A
I møte med Guds ord - der sitter 
hun. Hun lytter intenst. Ei dame 
sist i førtiårene. Vi har aldri sett 
henne før. Hun har aldri vært på et 
evangelisk møte tidligere. Hadde 
heller ikke tenkt seg på noe møte. 
Det var ikke planlagt på noe vis. Det 
var ikke det hun skulle bruke sin 
første frikveld her sør i landet på. 
Men plutselig satt hun bare der – i 
møte med forkynnelsen av Guds 
ord. Hun hadde bare kommet for å 
besøke ei god venninne lenger sør i 
landet, og slappe av noen dager. 

Etter mange timer på reise, stiger 
hun sammen med sin datter og sitt 
lille barnebarn inn i ei helt vanlig 
leilighet midt i en av de større byene 
langs Middelhavet. De kommer 
akkurat inn idet møtet begynner. 
Hun visste ikke at det var avtalt noe 
husmøte den kvelden. Men hennes 
venninne, altså husverten, har fått 
smaken på Guds ord, og blitt så 
uendelig glad i å høre om Jesus. 
Og har derfor ofte invitert oss inn i 
sitt hjem og inn til sin familie for å 
dele evangeliet. At hun ventet besøk 
denne kvelden, var ikke noe hinder 
for å åpne sitt hjem for enda et 
husmøte.

Den fremmede finner sin plass. 
Og spisser etter hvert sine ører. 
Både sangtekster og bibeltekster 
er ukjente for henne. Likevel er 
det noe som treffer henne i hennes 
indre liv denne kvelden. Hun 
setter ord på noe av det senere på 
kvelden. Nå er det vi som lytter. 
Hun lukker oss forsiktig inn i sitt 
liv. Et liv uten Gud. Samtidig et liv i 
travelhet og slit for å få endene til å 
møtes. Det var rett og slett ikke tid 
til å tenke på Gud. Enda mindre til 
å søke kirke eller forkynnelse. Det 
var bare ikke en del av hennes liv. 
Ikke fordi hun ikke ville - det hadde 
bare blitt slik. Og fortsatt slik. Hun 
har levd mange år i Spania nå. Og 
aldri vært på et møte her i landet. 
Helt til en oktoberkveld i 2021.

Før vi forlater denne kvelden blir 
det informert om at det skal være 
familieleir for spansktalende på 
Centro Sarepta to uker frem i tid. 
Familien vi er på besøk hos sier 
umiddelbart at de vil komme. Også 
kvinnen som er på besøk spør om 
det plass for ei som henne. Selvsagt 
er det plass. På CS er det plass for 
alle. Vi skjønner at det å reise på 
leir ikke vil være noen ubetydelig 
kostnad for henne, den lange 
reiseveien tatt i betraktning. Men 
hun har hørt noe denne kvelden, 
og nå vil hun høre mer. Det 
utveksles noen telefonnummer og 
kontaktinformasjon før vi skilles. 
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Da hun hører at Sarepta skal på 
møtereise nordover i landet uka 
etter, insisterer hun på at vi må 
komme innom. Inn i hennes eget 
hjem og i sin egen by, lenger nord i 
Spania. 

Noen dager senere er hun tilbake i 
nord. Da Paola, Andreas og Felipe 
fra Sarepta er på gjennomreise 
og banker på døren, står allerede 
tre senger ferdig oppredd. Et nytt 
hjem er åpnet for Guds ord. En 
ny prekeplass har blitt til. En ny 
familie skal følges opp.

Enda noen dager senere er det hun 
som trer inn portene på Centro 
Sarepta. Sammen med datter og 
barnebarn og enda ei venninne fra 
nord som hun har bedt med seg. 

I etterkant av et av møtene er det 
denne venninna som kommer frem 
og forteller at hun aldri før har hørt 
evangeliet forkynt slik. «Det var 
som at han Felipe talte rett til meg. 
Neste gang dere kommer nordover 
i Spania må dere komme innom 
hos meg også for å ha møte. Så skal 
jeg invitere inn venner, slik at også 
de får høre dette».

Vi kan ikke annet enn å takke. Og 
undres over hvordan Gud åpner 
dører for sitt eget ord. Han tenker 
på den som ikke tenker på ham. 
Han leter etter den som ikke leter 
etter ham.

Tekst: Jan-Tore Olsen
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Bibelhelg 24.-26.06.07
Vår årlige bibelhelg arrangeres 
i år på Holmavatn. Bli med på 
denne og fortsett ferden videre 
til Støylen!

Velkommen til spennende arrangementer i 
Norge til sommeren

Det bygges nytt sanitæranlegg, 
og vil være en ypperlig plass 
for camping med telt, bobil 
eller campingvogn. Trenger en 
hytter, er det mange av dem i 
nærheten. Men da må en ordne 
det selv. 

Velkommen til fredfulle og 
oppbyggelige dager i Setesdalen! 

Støylen bibelferie 27.06-
03.07
I vakre og fredfulle omgivelser 
helt i enden av Byglandsfjorden, 
er det laget til en helt ny 
campingplass. Her setter vi opp 
møtetelt. Talere blir Jan Tore 
Olsen, Oddvar Dahl og Tor Andrè 
Haddeland. Det vil også bli ulike 
sangkrefter.  

Campingplassen har gode 
muligheter for bading og 
båtliv med flott strand ut mot 
Byglandsfjord. Det er også 
rikelig anledning til å gå turer i 
fjellet. Plassen ligger ca 40 min 
kjøring nord for Evje. 

Bibelcamp på Holmen 
8.-17. juli
Også i år blir det bibelcamp i 
nord. På Holmen leirsted, 15 
min nord for Finnsnes, kan 
vi garantere lyst hele døgnet, 
godt fiske og vidunderlig 
naturopplevelser. Det blir også 
god tid til å lytte til Ordet. 

Johnn Hardang, Leif Nummela, 
Jan Tore Olsen, Gunnar 
Anderson. 
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Bibelcamp -  Fyresdal  kurs & leirsted
25.-31.  juli  2022

Aller mest ønsker vi at det i møte med Guds ord settes gode, dype og 
varige spor i den enkeltes liv. At en kan finne visshet og hvile i sitt tros-
liv, og frimodighet til et daglig liv i samfunn med Jesus. Kristian Fagerli 
blir med som bibeltimeholder. Ulike talere deltar på kveldsmøter og 
barnesamlinger. Det blir også aktuelle seminarer enkelte dager, og 
møter på spansk samt egne ungdomssamlinger etter kveldsmøtene. En 
familie som de siste femten år har levd som misjonærer i Nord-Afrika, 
vil gi oss unike glimt av det å leve som et Jesu Kristi vitne i et lukket 
land - i tro på en Gud som finner vei gjennom stengte dører. 

Mer informasjon mht priser, program, påmelding, oversikt over talere 
og seminarholdere m.m. finner du på vår hjemmeside - www.misarep-
ta.no. 

Hjertelig velkommen til bibelcamp i Fyresdal i sommer!

Det er med stor glede at Misjon Sarepta kan invitere til bibelcamp i 
vakre Fyresdal. Vi har fått leie et flott anlegg med høy standard og 
nydelig beliggen- het helt nede ved vannkanten. Stedet har egen 
idrettshall, over 200 sengeplasser, 30 plasser for bobil/vogn og 
mulighet for overnatting i telt/hengekøye. Fyresdal og Telemark byr 
på et fantastisk stykke norsk natur og mange turmuligheter. På etter-
middagstid legges det opp til et bredt og spennende aktivitetstilbud 
for både liten og stor. Mht mat kan man enten kjøpe ferdige måltider, 
eller tilberede egen mat på varme griller som stilles til disposisjon alle 
dager.
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Velkommen til Centro Sarepta!

Det er godt å kunne si at 
virksomheten på Centro 
Sarepta er godt i gang igjen 
selv om vi ikke er helt oppe på 
samme aktivitetsnivå som før 
koronaen.
Denne høsten har vi hatt noen 
gjester, både enkeltpersoner 
og grupper. Kombinasjonen av 
egne møter, bibeltimer og ikke 
minst besøkene i De Norske og 
Skandinaviske turistkirkene 
har gitt oss mange fine og gode 
møter med Guds ord.
Resten av høsten frem til 
jul vil vi fortsatt kjøre ett 
noen redusert opplegg, og 
møteaktiviteten vil bli tilpasset 
antallet gjester vi har til enhver 
tid. Senteret vil holde stengt fra 
18. desember til 23. januar.
Fra 23. januar og frem til 27. 
februar vil vi også ha et noe 
redusert opplegg når det 
gjelder bibeltimer og møter, 
men følg med på vår web side 
www. centrosarepta.no for mer 
oppdatert informasjon.
Vi begynner å få en del 
bestillinger fra norden fra 
gjester som ønsker å være 
på senteret i en lengre eller 
kortere perioder, og med øket 

antall påmeldinger vil vi også 
oppskalere antallet bibeltimer 
og møter.
Ta gjerne kontakt med oss på 
post@centrosarpeta.no for mer 
informasjon om hva vi kan 
tilby.

Fjelltur-leir uke-9:
28. februar til 6. mars 
arrangerer vi fjelltur-leir på 
Centro Sarepta. Månedsskiftet 
februar-mars er en flott tid i vår 
region i Spania for fjellturer. 
Snitt dagtemperatur på denne 
årstiden er ca 20 grader.
Det er også sannsynlig at 
mandeltrærne står i blomst, og 
mange nydelige vårblomster 
titter frem.

Sykkel leir uke-11:
Det blir igjen sykkel-leir fra 
14. til 20. mars. Bli med på 
den flotte kombinasjonen 
av bibeltimer, kveldsmøter 
og nydelige sykkelturer i 
godt kristent fellesskap! Vi 
sykler på nydelige veier for 
landeveissykling i området her 
på Costa Blanca, med variert 
natur i et fantastisk flott klima. 

Tekst: Arild Melberg
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Bibelsommer i Spania uke-
25 - uke-30:
Fra og med 20. juni til 31. juli 
arrangerer vi Bibelsommer 
i Spania! I år har vi med oss 
blandt andre Kathrine og Per 
Tveten, Randi og Asbjørn 
Barlaup, Anne Margrethe og 
Ole Andreas Meling, Oddlaug 
og Johannes Kleppa, Wenche og 
Jørn Slimestad, Ingibjørg og Arild 
Melberg m.fl. som talere, sangere 
og vertskap.
Gå inn på www.centrosarepta.no/
arrangement/bibelsommer/ for 
mer informasjon.

Send meg gjerne en mail 
på post@centrosarepta.no 
eller ring meg på +47 90 19 
39 90, for mer informasjon 
om arrangementene eller for 
bestilling!
Hjertelig velkommen skal du 
være!



16

INDIVIDUALISME OG FELLESKAP
Det kan ikkje vera tvil om at 
individualismen har vakse seg 
svært sterk i vår tid. Ja, så langt 
at det til tider går over i det 
sjølvsentrerte og sjølvgode, i 
egoisme. I tidlegare tider kunne 
det vera motsett, at fellesskapet 
dominerte over individet. 
Det var lite og ingen plass for 
den personlege overtydinga 
eller fridom til å handla etter 
overtydinga si. Går vi tilbake 
til reformasjonstida og tida 
framover, var det faktisk slik 
at alle i eit land måtte ha same 
religionen.
Luther gjorde opprør mot 
kyrkjemakta og kyrkjemøta sin 
dominans ved si kjende utsegn: 
«Her står eg, og kan ikkje anna!» 
Då sette han si personlege 
overtyding opp mot den 
politiske og kyrkelege makta, 
kosta kva det ville. Dette er 
samvitsorientert individualisme, 
og det trengst i høgste grad. I vår 
tid har mykje av individualismen 
vorte ei form for liberalisme, at 
ein kvar kan gjera det han vil. 
Filosofisk er dette sett i system i 
postmodernismen, som gjer alt 
subjektivt og relativt.
Det gjeld altså å finna den 
rette balansen mellom 
individualismen og felleskapet. 
Det gjeld både i samfunnet og i 

den kristne forsamlinga. Dette 
har Carsten Hjort Pedersen, som 
var talar på Sarepta si bibelhelg 
i 2020, skrive ei interessant bok 
om, «Ethvert menneske er en 
halvø». Han har gode idear til 
korleis ein kan få til det, og han 
har bibelsk fundert rettleiing.
Gjennom Luther og pietismen 
har individualismen fått 
ein sterk posisjon, men på 
ingen måte slik at det kristne 
samfunnet vert sett til sides. 
Poenget er at kvar einskild står 
ansvarleg for Gud, slik at frelsa 
er personleg. Det nyttar ikkje å 
skjula seg i massen, eller tru at 
ein vert frelst fordi ein tilhøyrer 
eit fellesskap. Men den som vert 
frelst ved personleg tru, går ikkje 
inn i eit lukka rom, eit vakuum 
eller i ei form for isolasjon, men 
inn i ei kristen forsamling. Kvar 
einskild kristen lever i eit heilagt 
samfunn, og vert slik sett frelst 
saman med alt Guds folk – som i 
Skrifta vert omtalt som brud.
Reformasjonen la avgjerande 
vekt på læreprinsippet «Skrifta 
åleine», men det betyr ikkje 
at kvar einskild skal sitja 
åleine med Bibelen og si eiga 
tolkning – sjølv om ein bør ha 
sitt personlege bibelstudium. 
Poenget er at det berre er i 
Skrifta ein finn openberra 
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kva kristen tru er, men dette 
skal forkynnast i den kristne 
forsamlinga. Paulus skriv at det 
er saman med alle dei heilage vi 
kan fatta djupnene i Guds ord (Ef 
3,18).
Den tanken at kvar einskild 
avgjer kva kristen tru er, er 
misbrukt individualisme og 
misforstått personleg kristentru. 
Til tider vert det ei usunn og 
oppfatning av «mi tru». Vi 
ser stadige døme på at dette 
fungerer direkte feil, ved at ein 
lagar seg private oppfatningar 
av kva kristen tru er, i strid 
med Guds ord. I Bibelen og 
vedkjenninga heiter «vi trur». 
Trua er personleg, men i sitt 

innhald er ho felles med Guds 
folk. Det er livet i den kristne 
forsamlinga som gir djupne og 
fylde til trua gjennom forkynninga, 
der ulike nådegåver er i funksjon, 
og der ein får del i vitnemålet og 
erfaringa frå andre kristne.
Den rette individualismen og 
det rette fellesskapet har sitt 
utgangspunkt i den treeinige Gud. 
Kvar person i guddommen er eit 
individ, samstundes som Faderen, 
Sonen og Anden står i ein relasjon 
til kvarandre, og med det er eit 
fellesskap. Som Gud ikkje kan 
vera noko anna enn ein og tre, 
kan kristne ikkje vera noko anna 
enn personleg kristne og del av eit 
heilagt samfunn.

Tekst: Johannes Kleppa
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B Ø N N E E M N E R

Ansatte og deres familier: 
I Norge: - Jan Tore 
Olsen, Hans Bergane, 
Ole Andreas Meling og 
Kristian Fagerli, Even 
Ydstebø, Tor Andrè 
Haddeland
 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 det må melde 
seg på noen til bibelskolen 
2022, både norske og 
spanske

- Be om at vi må ledes til 
de rette kontakter i Spania. 
- Be for teltmakere vi 
støtter i Nord-Afrika
- Be om at vi må ledes 
rett når det gjelder 
diakoniarbeid 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 for møtevirksomheten 
i Norge. Be om vekkelse og 
åndelig hunger! 
- Be om at forkynnere må 
få ha et budskap å gå med! 
- Be for at Gud må drive 
ut nye forkynnere og 
misjonærer i Norge og 
Spania. 



19

Tallet på faste givere øker jevnt og trutt. Vi har i dag 155 
registrerte faste givere. I tillegg er det noen titalls som 
gir jevnlig på annet vis. Takk til alle som vil være med i 
støttetroppene! Det gjør oss i stand til å drive misjonsarbeid. 
Også forkynnelse til de små flokkene rundt om i Norge er 
misjonsarbeid. Det er ikke mulig uten en støttetropp. 
Du kan nå enkelt tegne ny avtale med å gå inn på misarepta.
no og under fanen støtt oss kan du registrere deg som fast 
giver. Du kan også sende inn skjemaet bakerst i Sarepta-nytt. 

F A S T  G I V E R T J E N E S T E
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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 


