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«For dere kjenner vår 
Herre Jesu Kristi nåde, 
at han for deres skyld 
ble fattig, da han var 
rik, for at dere ved 

hans fattigdom skulle 
bli rike» 2.Kor 8,9



JOHANNES KLEPPA 
Styreformann Misjon Sarepta


Forkynnarorganisasjonar og 
forsamlingsbygging 

Det er stort behov for å byggja forsamlingar rundt om på 
bedehusa. Det er to hovudgrunnar til at ein no må satsa meir 
på å byggja sjølvstendige og fullverdige bibelske forsamlingar 
på bedehusa.


Det ein er tids- og kultursituasjonen. Denne er slik at folk, 
særleg unge familiar, vil ha mest mogleg på ein stad – «alt 
under eitt tak». Den norske kyrkja (Dnk) har over lengre tid 
bygd opp eit totalarbeid der det i strukturen ikkje lenger er 
behov for bedehuset på same måten som då kyrkja 
konsentrert seg om gudsteneste, vigsle og gravferd. I denne 
situasjonen dregst unge familiar til Dnk.


Det andre – og viktigaste – er den læremessige og åndelege 
utviklinga innan Dnk. Rett nok varierer det ein god del frå 
kyrkjelyd til kyrkjelyd, men generelt går den negative utviklinga 
som ringar i vatnet. Sentralt – ved Bispemøtet og Kyrkjemøtet 
– har Dnk svikta fundamentalt, jfr den nye vigselsliturgien. 
Mangelen på evne og vilje til oppgjer med vranglære og 
ubibelsk forkynning frå biskopane, gjer at bibelkritikk og 
subjektive åndelege oppfatningar får verka som ein negativ 
surdeig.


Det er særleg dei stor kristne organisasjonane sitt ansvar å 
syta for nødvendig forsamlingsbygging på bedehuset. Det må 
dei gjera på ein slik måte at forsamlingane vert inkluderande 
og ikkje ekskluderande for dei ulike bedehusorganisasjonane.


For å supplera det som skjer ved forsamlingsbygging, trengst 
det også organisasjonar som har spesialoppdrag eller som er 
forkynnarorganisasjonar ved at dei sender forkynnarar til små 
stader der det ikkje er bedehusforsamlingar, og som hjelper til 
med forkynning inn i forsamlingane. Det er godt og nødvendig 
at det kjem forkynnarar utafrå og inn i forsamlingane for å få 
breidde i forkynninga. Sarepta vil gjerne vera ein slik 
organisasjon i Norden, samstundes som ein også vil fremja 
forsamlingsbygging.

LEDER

Et år i Spania med studier og Bibelen? 
Dersom du ønsker et år i Spania, samtidig 
som du studerer et fag og lærer Bibelen bedre 
å kjenne, er Centro Sarepta plassen! Tiden 
nærmer seg da man må ta stilling til hva man 
skal gjøre i skoleåret 2019/20.


Som ung har man gjerne flere drømmer som 
man ønsker oppfylt, men det kan være 
vanskelig å finne tid til alt. Man skulle gjerne 
hatt et år i utlandet. Man skulle også gjerne 
kommet i gang med studier. Og så skulle man 
gjerne brukt et år på å lære Bibelen bedre å 
kjenne og bli mer grunnfestet som kristen – 
og helst også fått deltatt i noe misjonsarbeid.


Det er den drømmen man kan få oppfylt på 
Centro Sarepta i Spania. Her kombinerer man 
alt dette. På formiddagen har man tre 
undervisningstimer i bibelfag og andre fag 
innen kristentroen. Ettermiddagen kan man så 
bruke til egne studier på nettet – og det finnes 
nå mange slike. Selv om undervisningen ved 
senteret er uavhengig av andre studier, gir 
den hjelp med tanke på kristendomsstudier 
på nettet, men andre nettstudier kan være like 
aktuelle.


Den norske undervisningen skjer parallelt med 
tilsvarende undervisning på spansk. På 
senteret får man derfor del i et internasjonalt 
kristent fellesskap. I løpet av studieåret er det 
flere utreiseuker i Spania, og det hele 
avsluttes med en tur til Marokko. På den 
måten får man bli kjent med folk og kultur, og 
man får delta i misjonsarbeid i Spania. Man 
kan også få lært noe spansk.


Undervisningen er lagt opp i bolker med 
undervisning av Sareptas egne folk og mange 
gjestelærere. På huset er det også volontører 
som hjelper til med å skape et godt miljø på 
et trivelig sted. Det er gode rom og svært god 
mat! 


Senteret ligger vakkert til på den spanske 
solkysten. Man kommer hit med fly til 
Alicante, og 50 minutters biltur mot nord til 
Alfas del Pi.


Bibelkurset starter i begynnelsen av 
september, og slutter i begynnelsen av juni. 
Vil man ha det som et annerledes år uten 
andre studier enn det som skjer på senteret, 
fungerer også det svært bra. Tar man 
nettstudier, får man studielån. Boutgiftene er 
lavere i Spania enn i Norge, så det er uansett 
økonomisk mulig.


Siden undervisningen er lagt opp i bolker der 
fagene fortløpende avsluttes, passer det også 
fint for kortere eller lengre opphold i Spania, 
der man kombinerer bibelundervisning med 
ferie. Også for våren 2019 pågår det bibelkurs 
nesten hver uke, som man kan melde seg på.


På Centro Sareptas nettside finner man 
opplegget for det hele, priser og det man 
ellers trenger av opplysninger – 
www.centrosarepta.no. Nøyaktig fagplan med 
lærere for 2019/20 kommer etter hvert.


For spørsmål og påmelding – mail: 
post@centrosarepta                                     
eller mobil: +34 744 609 904




TEKST: HANS BERGANE 

Forut for det endelige frafall fra Herren skjer 
forfallet. Det skjer i et folk, en by, en bygd 
og hos det enkelt menneske. Mange av oss 
bekjennende kristne ser nok forfallet og 
frafallet i Norden og i vårt nærområde, men 
vi har kanskje vanskelig for å se det 
åndelige forfall i eget liv. 


Tålmodig 
Herren er voldsomt tålmodig med oss……
midt i vårt åndelige forfall. Luk 13:7-9  
7 «Han sa da til vingårdsmannen: Se, i tre år 
har jeg nå kommet og lett etter frukt på 
dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg 
det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme 
jorden? 8 Men han svarte og sa til ham: 
Herre, la det få stå også dette året, til jeg får 
spadd opp rundt det og gjødslet det. 
9 Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør 
det ikke det, så får du hogge det ned.» 


Fortvilet virkelighet  
Det nye livet som ble født inn i oss ved 
Guds Ord og Guds Ånd….. næres ikke 
nok…. der det er næring å finne for dette 
Liv. Guds tanker, Hans Ord og Ånd har 
trange kår i forhold til det å få rom og plass 
hos oss. Det gis mye mer plass til lettsindig 

underholdning, underholdning generelt og 
nytelsespreget livsstil .……enn til Bibel, 
bønn, brødsbrytelse og brodersamfunnet. 
«Vi har det sååå travelt» med jobb og alle 
ting vi bare «må ha»  -  at «det ene 
nødvendige» glir bort fra vårt liv. Dette fører 
til at våre tanker, vårt sinn og våre liv blir 
mer og mer preget av denne verdens 
tankegang – og åndskraften forsvinner. Vi 
tror vi kan evangeliets budskap, men 
realiteten er at vi er på vei bort fra det. 

Trenger og trenger ikke 
Vi trenger ikke flere «kristelige» møter i 
Norden der samlingene i liten grad preges 
av Ordet og der Ordet tåkelegges eller 
læres galt. Vi trenger heller ikke flere 
bibelgrupper, cellegrupper eller foreninger 
der det, når samtalen om Bibelen endelig 
begynner, diskuteres opp og ned og i 
mente: «Har Gud virkelig sagt?». Noe 
grupper går til Ordet for å vite hva Gud har 
sagt……ja, se det er bra! Men ofte lander 
slike diskusjonsgrupper ikke der. 


Norden trenger møter preget av Ordet. 
Guds Ord sier oss at vi skal gi det rikelig 
rom blant oss. (Kol.3:16) Norden trenger 
forkynnere preget av Ordet. Norden trenger 
grupper og enkeltpersoner preget av Ordet 

og Guds Ånd. Der nådens Ord får trenge 
inn, blir dette en bestemmende makt inn i 
enkeltmenneskers liv og i 
brodersamfunnet. Når nådens og 
bønnens Ånd får rom kommer det andre 
prioriteringer inn i livet. Jobben og 
skolegangen gjøres flittig. Hjem og familie 
skjøttes etter beste evne. Midt i det at 
våre liv er helliget til en ganske alminnelig 
hverdagsgudstjeneste……. brenner det 
en hellig uro i hjerte, sinn og tanke: «Jeg 
og vi må være med å skape møteplasser 
mellom Guds Ord og mennesker». For: 
«mitt hjertes ønske er at de må bli frelst»!
(Rom. 10:1). Bønnens Ånd gjør at vi ser vår 
svakhet i sjelevinnerarbeidet. Den driver oss 
til bønnestedet i hjemmet og i 
brodersamfunnet… der kanalene til Han 
som er Kraften stadig er åpne. 

Hva er viktig 
For deg og meg er det viktig med vekkelse 
og åndelig fornyelse. Det vil føre oss inn i en 
stilling der vi begynner å stille de rette 
spørsmålene. Spørsmål i forhold til det 
veldig korte livet som vi lever her på jorden 
og spørsmål i møte med Guds Ord. «Har 
Gud virkelig sagt?» blir da ofte byttet ut 
med «Hva sier Guds Ord om dette?» 
Bibelen blir det Ord som vi ydmykt tar imot. 
Ved at Ordet blir tatt imot virker dette en 
ekkofunksjon. Ordet får lyde ut fra oss. 
(1.Tess. 1:8) Vi kan ikke la være å tale om 
det vi har sett og hørt…….(Apgj. 4:20)


Be for og med oss 
Misjon Sarepta vil, om Herren vil og vi får 
dager, sende ut flere forkynnere i Norden. Vi 
er sendt ut for å «spa rundt trær» som har 
fått røtter som næres i verden. Samtidig vil 
vi «gjødsle» slik at hovedrøttene (Bibel, 
bønn, brodersamfunnet og brødsbrytelsen) 
næres. Vi vil kalle mennesker inn til det 
fullbrakte. Til Guds frelse…..til Frelseren…. 
Jesus Kristus. 
Be for oss som er ansatte og «frivillige» i 
Misjon Sarepta i dag:  
1) At vi må få nåde til å være Guds sanne 
sendebud. Gud må få bruke de råd han vil 
for å gjøre oss til nettopp det. 
2) Be om at Herren må reise opp nye 
nådegaver som vi kan kalle inn i frivillig og 
lønnet forkynnertjeneste. Be om mange! 
3) Be om at nye støtter må reises opp. 
Støtter som lever med i kallet…… i bønn, 
offer og arbeid.


Leder utland: Jan-Tore Olsen

telefon: 48 26 50 53

E-mail: jantoreolsen@gmail.com


Styreleder Misjon Sarepta: 
Johannes Kleppa

telefon: 91 87 13 14

E-mail: 

johanneskleppa@hotmail.no


Centro Sarepta: 
• www.centrosarepta.no

• E-mail: post@centrosarepta.no

• Adresse: Carrer de Levant 10, El 

Romeral Buzon 594, 03580 Alfaz 
del Pi, Alicante, Spania.


• Daglig leder: Arild Melberg, 
telefon: 90 19 39 90

Misjon Sarepta: 
• www.misarepta.com

• E-mail: post@misarepta.no

• Postadresse: Misjon Sarepta, 

Røviklivegen 119, 6456 Skåla

• Kontonummer: 3000.31.58000

• IBAN: NO2830003158000

• Daglig leder: Hans Bergane, 

telefon: 41 76 76 88


Norden - forfall og frafall
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Også dette året ønsker Misjon Sarepta varmt 
velkommen til uforglemmelige sommerdager 
i nord med samlinger om Guds ord, kristent 
fellesskap og et bredt og variert 
aktivitetstilbud for store og små. Forrige 
sommer var godt over 200 mennesker innom 
bibelcampen.

Holmen leirsted eies og drives av Normisjon. 
Leirstedet har enkel standard, men samtidig 
en utrolig flott beliggenhet helt nede ved 
havet der hvor Gisundet er på sitt aller 
smaleste. Store cruiseskip passerer bare 
noen meter utenfor soveromsvinduet. 
Finnsnes som er nærmeste småby ligger kun 
20 minutter fra Holmen, og avstanden til 
Bardufoss lufthavn er en knapp time.

– Nord-Norge på sitt vakreste med hav, fjell 
og midnattsol 

– Forkynnelse og bibelundervisning  
– Gode samtaler og nye bekjentskap 
– Barneopplegg 
– Sangaftener, vitnemøter og 
ungdomssamlinger 
– Fantastiske hvite sandstrender bare noen 
kilometer unna  
– Fjell- og toppturer i spektakulær natur  
– Utflukter 
– Fotball, volleyball m.m. Tilgang på 
idrettshall 
– Sykkel 
– Fiske i båt og fra land 
– Vannsport (SUP, vannski & tuber) 
– Kano og kayakk 
– Grilling

Johannes Kleppa, Jan-Tore Olsen og Hans 
Bergane m.fl. blir med som talere.


BIBELCAMPING I NORD-NORGE - HOLMEN LEIRSTED 12.-21. JULI 2019  

Dagsorden: 
Kl 08.30 Frokost 
Kl 09.30 Bibeltime I (og barnemøte)  
Kl 10.30 Kaffepause 
Kl 11.00 Bibeltime II 
Kl 12.00 Lunch  
Kl 18.00 Middag 
Kl 19.30 Kveldsmøte

Sangaften, vitnemøte eller ungdomssamling 
enkelte kvelder etter møtet.

Bibelcampen åpnes med middag og 
kveldsmøte fredag 12. juli, og avsluttes etter 
lunch søndag 21. juli.

Priser overnatting pr. døgn: 
– Rom / hytte: Kr 200,- / 130,- / 70,- 
(voksen / student / barn 4-15 år) 
– Enkeltromstillegg: kr 100,- 
– Barn 0-3 år: Gratis 
– Makspris familie: Kr 650,- 
– Leie av sengetøy: Kr 130,- 
– Campingvogn / Bobil: Kr 250,- 
– Telt: Kr 50,- pr. pers 

Priser mat pr måltid: 
– Middag: Kr 120,- / 80,- / 50,- (voksen / 
student / barn 4-15 år) 
– Brødmåltid: Kr 70,- / 50,- / 35,- (voksen / 
student / barn 4-15 år) 
– Barn 0-3 år: Gratis 
– Makspris familie: Kr 950,- pr. døgn. 
 
Det er og mulighet for å lage mat selv og evt. 
kjøpe enkeltmåltider.  
Åpen kiosk etter middag.

Påmelding: 
Fortløpende påmelding så lenge det er ledige 
plasser. 
Ta kontakt på tlf. +47 4826 5053 for 
ytterligere informasjon og påmelding.  
Påmelding kan også sendes til 
post@misarepta.no.

Det går selvsagt an å melde seg på bare 
deler av bibelcampen. 
Hjertelig velkommen også til å bli med på 
enkeltmøter under bibelcampen!!




Bibelsommer	i	Spania		
Fra	10.	juni	,l	28.	juli	ønsker	Misjon	Sarepta	velkommen	,l	
Bibelsommer	i	Spania.	Det	skjer	på	Centro	Sarepta	som	ligger	i	
Alfaz	del	Pi,	ca	50	min	kjøring	nordøst	for	Alicante	flyplass.		

Senteret	ligger	vakkert	,l	på	Costa	Blanca,	innrammet	av	blåK	hav	
og	floKe	Mell.	Stedet	har	en	fin	hage	og	et	floK	badebasseng.	Det	er	
en	s,lig	bygning	med	«sjel».		Det	er	forholdvis	kort	,l	fine	
badestrender,	byvandringer,	diverse	uQlukter	og	gode	
turmuligheter.	Stedet	er	ypperlig	for	småbarnsfamilier	og	for	
familier	med	tenåring,	men	også	for	enslige	og	eldre.	Det	er	plass	
,l	et	par	bobiler	eller	campingvogner	for	de	som	ønsker	det.	

Bibelsommer	er	som	en	bibelcamp	med	formiddagsmøte,	
kveldsmøte	og	kristent	fellesskap.	I	,llegg	er	det	ferie	og	
rekreasjon	i	godt	klima,	og	med	muligheter	for	uQlukter	og	ulike	
ak,viteter.	Om	ønskelig	arrangeres	det	felles	uQlukter.	

På	neKsiden	,l	Centro	Sarepta	finner	du	priser	og	det	du	ellers	
trenger	av	opplysninger	-	www.centrosarepta.no		

For	spørsmål	og	påmelding:	
post@centrosarepta.no	

tlf.	+34	744	609	904	

Uke	24	
Arild	Melberg	

Kirs,	Synnøve	Olsen	

Uke	25	
Ingibjørg	og	Arild	Melberg		

Kirs,	Synnøve	og	Jan-Tore	
Olsen		

Uke	26	
Ingibjørg	og	Arild	Melberg	

Wenche	og	Dagfinn	Bransæter	

Uke	27	
Malene	og	Oddvar	Egeland		

Oddlaug	og	Johannes	Kleppa	

Uke	28	
Elisabeth	Gjerde	og	Kris,n	
Lende		

Jon	Håvard	Gundersen	

Uke	29	
Bente	og	Svein	
Egeland	

Jon	Håvard	Gundersen		

Uke	30	
Wenche	og	Jørn	
Slimestad		

Kathrine	og	Per	Tveten	

Talere	og	vertskap	gjennom	sommeren	er:	

mailto:post@centrosarepta.no
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Arrangement	våren	2019	på	Centro	Sarepta	

Bibelkurs	

Centro	Sarepta	+lbyr	et	unikt	opplegg	for	bibelopplæring.	Det	er	et	+lbud	for	folk	i	alle	aldre	som	vil	kombinere	
innføring	i	Guds	ord	med	ferie,	i	+llegg	+l	unge	som	kombinerer	det	med	andre	studier.	Opplegget	er	slik	at	man	uke	
for	uke	går	gjennom	ulike	skriAer	fra	GT	og	NT,	og	andre	fag	som	troslære,	e+kk,	sjelesorg,	apologe+kk,	nyreligiøsitet	
og	konfesjonshistorie.	

Det	er	en	rekke	gjestelærere	i	+llegg	+l	Sareptas	egne	folk.	Undervisningen	foregår	med	tre	+mer	hver	formiddag	fra	
+rsdag	+l	lørdag.	Resten	av	dagen	er	+l	fri	disposisjon.	Også	folk	som	ikke	bor	på	senteret	er	hjertelig	velkomne.	

Sykkelleir	uke	11	

Årets	sykkelleir	går	av	stabelen	11.-	17.	mars.	Det	er	en	floL	+d	for	sykling	i	Spania.	Leiren	er	beregnet	både	for	de	
som	sykler	tur-riL	og	for	de	som	sykler	for	turens	skyld,	og	sykkelrutene	blir	lagt	opp	dereLer.	

Leiren	går	parallelt	med	bibelkurset	på	senteret,	der	Rolf	Lavik	underviser	i	Kolosserbrevet	og	Johannes	Kleppa	om	
apologe+kk.	Ledere	er	Magne	Aarbø	og	Svein	Wilhelm	Nessa,	sammen	med	daglig	leder	ved	senteret,	Arild	Melberg.	

Israel-uke	uke	13	

Odd	Sverre	Hove,	+dligere	sjefredaktør	i	Dagen	og	Israel-spesialist,	kommer	+l	senteret	26.	–	30.	mars	og	har	+	+mer	
med	undervisning	knyLet	+l	Israel.	Han	har	to	+mer	for	dagen	om	temaer	som	Israels	historie,	profe+ene	+l	Israel,	
dagens	situasjon	i	Midtøsten	og	an+semiZsmen.	Det	blir	god	anledning	+l	spørsmål	og	samtale.		

Johannes	Kleppa	vil	denne	uken	ha	en	+me	for	dagen	om	nyreligiøsitet.	

Timene	blir	tolket	+l	spansk,	slik	at	de	spansktalende	studentene	også	kan	få	med	seg	denne	undervisning,	og	det	gir	
sam+dig	en	opplevelse	av	å	være	i	et	internasjonalt	kristent	miljø.	

Det	er	god	grunn	+l	å	prioritere	en	Spania-tur	for	å	få	med	seg	denne	uken	på	Centro	Sarepta,	men	også	folk	som	
elles	er	i	området,	er	velkomne.		

Fjelltur-leir	uke	14	

Høstens	[elltur-leir,	som	var	den	første	ved	senteret,	var	så	vellykket	at	det	ble	for	lenge	å	vente	+l	neste	høst	med	ny	
leir,	så	det	blir	[elltur-leir	1.	–	7.	april.	Turleder	er	Johannes	Kleppa.	Det	er	mye	floLe	og	gode	[ell	å	gå	i	i	områdene	
rundt	Centro	Sarepta.	

Leiren	går	parallelt	med	bibelkurset,	og	denne	uken	underviser	Odd	Sverre	Hove	fra	profeten	Jesaja	og	Johannes	
Kleppa	går	gjennom	noen	av	Salmene.	

For	spansktalende	

For	spansktalende	er	det	i	+llegg	+l	bibelkurset	som	går	parallelt	med	det	
norske,	planlagt:	

•Påskeleir	

•Familieleir	uke	34	

•Ungdomsleir	uke	35	

Det	er	vik+g	at	disse	arrangementene	blir	taL	med	i	bønn,	både	med	
tanke	på	å	få	deltakere	og	at	Herren	må	få	møte	de	som	kommer.	

TEKST: JOHANNES KLEPPA


Eit årsskifte gjev alltid grunn til refleksjonar over året 
som ligg bak og året som ligg føre. Kva bar året 
som har gått over i historia i seg, og kva vil det nye 
året gje? Tankar og ettertankar av dette slaget kan 
ein gjera seg med tanke på eins personlege liv og 
familien, og med tanke på arbeid og misjon.


Når det gjeld Misjon Sarepta, er historia framleis 
kort, og arbeidet er under oppbygging. Då skjer det 
stadig noko nytt, ting vert endra og til tider kan 
arbeidet ta litt andre retningar enn ein hadde tenkt. I 
eit pionerarbeid er det mykje av det som ligg i ordet 
om at «vegen vert til medan vi går». Sjølv om vi for 
Sarepta sitt arbeid har staka ut ein kurs i det som er 
nedfelt i vedtektene, har vi i liten grad lagt bestemte 
strategiar. Vi har arbeidd, og så har vi bede til Gud 
om at han måtte opna og stengja dører etter som 
han såg det teneleg for si sak.


Det er opna nokre dører også i 2018. Det viktigaste 
er dei hjartedørene som er opna for evangeliet til 
frelse og nytt liv. Det er stort å tenkja på at nokre 
har gått over frå døden til livet og andre er fornya i 
gudslivet sitt gjennom det arbeidet Sarepta har fått 
utført i Spania og i Norden i året som ligg bak. Det 
gjev grunn til takk og glede.


Arbeidet ved Centro Sarepta og det som skjer ut frå 
senteret elles i Spania, har stadig vore i 
oppbygging, slik at vi står rusta på ein ny måte ved 
inngangen til 2019. Johannes Thorlund har brukt eit 
år på å læra spansk (samstundes som han har drive 
eit ingeniørfirma, som han no har lagt på is), og han 
har i haust hatt si første undervisning på spansk. 
Det har vore krevjande språkleg og med tanke på 
innhald og undervisningsopplegg. Det er her lagt eit 

godt grunnlag for vidare teneste. Hausten fekk vi 
tilsett på prøve ein spansk evangelist, som også er 
bibellærar, Felipe Lobo. Han er no fast tilsett, og det 
er nesten som eit under at vi har fått ein slik 
medarbeidar. Det er ikkje mange spanske 
evangelistar med eit læresyn og eit åndeleg syn 
som passar inn i Sarepta! Det er difor stor grunn til 
takk og glede for denne tilsetjinga. Det gjev heilt 
nye føresetnader for arbeidet inn i det spanske 
folket.


Ved Centro Sarepta har vi også på gang ei 
omorganisering med tilsetjing av driftsleiar, som vi 
trur skal gjera arbeidet enda meir effektivt, slik at vi 
kan få enda fleire studentar og gjester. Det er å 
vona at stadig fleire kristne som vil til Spania, må 
sjå den gode kombinasjonen som er ved senteret 
med tanke på bibelundervisning, rekreasjon og å 
støtta misjonsarbeidet. Det vert dessutan 
spennande å sjå om Herren opnar nokre diakonale 
dører i Spania i 2019.


Noko av det mest spennande for 2019, er kanskje 
kva som vil opna seg av arbeid i Noreg og i Norden 
elles. Det er heilt tydeleg at det er eit enormt behov 
for forkynning, både til vekking og frigjering og til 
bibelkunnskap og utrustning. Mange ønskjer den 
forkynninga Sarepta står for, og ønskjer Sarepta-
møte rundt omkring. Det gjeld ikkje minst der det er 
lite forkynning frå før, men også der det er ein god 
del arbeid. Sarepta her ikkje mange arbeidarar å 
senda, men vi vonar å få fleire, både lønna og 
ulønna. Dette er eit bøneemne, og det vert 
spennande å sjå om Herren opnar nye dører her 
ved at nye nådegåver vert utløyste. Skjer det, 
ordnar nok økonomien seg også slik denne har 
gjort til no!


Sarepta-tankar ved eit årsskifte

Bildet over: Familien Thorlund.  
Foto: Jan-Tore Olsen

Bildet over: Felipe Lobo 
Foto: Jan-Tore Olsen
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Bønneemner: 
Arbeidere 
– Styret i Sarepta 
– Hans Bergane m/familie 
– Arild Melberg m/familie 
– Kirsti Synnøve og Jan-Tore Olsen + barna 
– Eirìkur Arildsson Melberg 
– Maria og Johannes Thorlund + barna 
– Johannes Kleppa m/familie 
– Trine Hamran Lia 
– Rebekka Haynes 
– Reidun Asdahl 
– Isabel Alicia Parra Vargas 
– Liliana Adar 
– Felipe Lobo 

Latinamerikanere i Sør-Europa 
– Be om at det må åpnes en dør for Ordet/Jesus inn til hjertene til 
latinamerikanere bosatt i Spania og Portugal 

Sør-Europa 
– Be om at vi må få dele ut andaktsboken til mennesker som tar seg tid til å 
lese den 
– Be om at vi må bli ledet til unge og eldre som har mistet troen på livet og 
seg selv og at vi må få gi dem Jesus og at Han blir tatt imot. 
– Be om at Guds vilje må skje! 
– Be om ledelse i planleggingen av bibelkursbolker for spansktalende 
– Be om at Gud må drive ut en arbeider som kan lede arbeidet inn mot 
menneskene fra Nord-Afrika 
– Be for den lutherske kirka i Spania 

Centro Sarepta 
– Takk for at det har lagt seg til rette med Centro Sarepta i Spania 
– Be om at Guds vilje må skje videre og at det må forkynnes rett på dette 
sentret! 
– Be om god inngang i nærområdet 

Norden 
– Be for reiserutene (se hjemmesiden www.misarepta.no) og de frivillige 
forkynnerne og deres familier 
– Be om vekkelse 
– Be om at folk må ha frimodighet til å spørre etter talerhjelp fra Sarepta 

http://www.misarepta.no/
http://www.misarepta.no/


TEKST: JAN-TORE OLSEN


El cementerio de los 
predicadores” (predikantenes gravplass). 
Det er et av de sterke uttrykk som brukes 
om Spania. Vi sitter hjemme hos en 
evangelisk pastor i en av de større 
innlandsbyene i Spania. Han forteller om 
sitt land og sitt folk – folket med de harde 
hjertene. Han beretter om sterke møter 
med pastorer og misjonærer som hadde 
kommet til landet med store visjoner og 
drømmer om hva Gud ville gjøre i Spania. 
Dog ble det ikke slik som de hadde drømt 
om.


Og så ble så mang en predikant lagt i grav. 
Ikke rent fysisk, men likevel ble 
predikanten borte. Hans forkynnelse 
stilnet, hans vitnesbyrd ble brakt til 
taushet. Noen holdt ut i tre måneder, 
andre i seks. Andre igjen bøyde nakken og 
tjente noen små år, men så var også deres 
tjeneste forbi.

Det kan være mange grunner til at det ble 
som det ble;


– Mange tidligere predikanter kan med 
sorg se tilbake på ei tid der hvor 
samfunnet med Jesus i bønn og over en 
åpen bibel fikk stadig mindre plass i deres 
liv. Det var andre ting som fikk makt over 
hjerte og sinn.

– Noen gikk frimodig inn i tjenesten i eget 
navn og i egen kraft. Det ble lite eller ingen 
plass for Jesu navn og hans kraft i deres 
tjeneste.

– Andre kan si noe om hvordan mismotet 
la deres tjeneste i ruiner. I møte med de 
stolte og harde spanske hjerter var det 
tilsynelatende så lite som falt i god jord. 
Det var så få som kom til tro. Så lite å 
skrive hjem om i møte med et misjonsfolk 
som lengtet etter store nyheter fra 
misjonsmarken i Spania. Ingen synlige 
resultater. Og så kom mismotet sigende 
innover livet. Så mange anklager både 
innenfra og utenfra. Kanskje aller mest om 
egen udugelighet. Samtidig sjelden eller 
aldri en oppmuntrende tilbakemelding å 
få.


“Det er ingen plass det ligger så mange 
predikantkall gravlagt som her i Spania”. 
Det var vitnesbyrdet over en kaffekopp en 
iskald vinterdag ved foten av de snødekte 
fjell.

Han som bærer frem disse ord hadde selv 
forlatt sin tjeneste og sitt pastorembete. 
Etter mange slitsomme år som pastor i 
Madrid kjente han på trang til å skifte beite 
og by for å få ro. Skomakersjappa var 
allerede på plass. De første euroene seg 
sakte men sikkert inn, og kundekretsen 
ble stadig større. Hans predikantkall var 
lagt i grav.


Vår Gud er dog en Gud som vekker til 
liv – også av det døde. Gud angrer ikke 
sitt kall og sine nådegaver.


Han ser på oss. Og forteller stille. 
Tilbake blant ikke-troende venner og 
slektninger opplever denne pastor Guds 
ubegripelig omsorg for dem han er glad 
i. Selv har han lagt inn årene. Men ikke 
Gud. Om vi sover, så våker Han. Om 
ingen nød for våre nærmeste finnes i 
våre kalde og likegyldige hjerter, så 
banker Jesu hjerte i dyp kjærlighet for 
hvert eneste menneske i denne verden. 
Pastoren forteller stille om hvordan en av 
hans nærmeste fikk et nytt møte med 
Jesus. Deretter en til. Og enda en. I møte 
med hva Gud fikk gjøre inn i hans egen 
slekt ble noe vekket til live i hans indre. I 
en fornyet tillit til Guds makt våget han seg 
tilbake på talerstolen. I dag preker han 
hver søndag for 15-20 mennesker. Rundt 
halvparten av disse er egen slekt og 
familie som har kommet til tro.


Spania er hardt. Det er fryktelig hardt. Det 
legger heller ikke denne pastor skjul på. 
Dog finnes det ikke et hjerte som er så 
hardt at Gud ikke makter å bøye det. Eller 
så kaldt at Gud ikke kan tenne det i brann.


Vår bibel tar oss med inn i møte med en 
profet som sendes til et folk med så harde 
hjerter. Når kallet om å gå bæres inn i 
denne profets liv, følges det ikke av 
veldige løfter om at store skarer skal 
komme til tro. Tvert imot. Stille og sterkt 
tegnes det et bilde av et folk som ikke vil 
høre, som ikke vil vende om, og som på 
ingen måte vil glede seg over profetens 
komme. Men også blant slike måtte Guds 
Ord forkynnes.


“Derfor minner jeg deg om at du igjen 
opptenner den Guds nådegave som er i 
deg..” (2.Tim.1:6). Det er Paulus sterke 
ord inn i det liv hvor den nådegave som 
Gud har gitt ikke lenger er i bruk. Man 
skjønner at det er ord båret frem i smerte. 
Samtidig er det ord som oser av varme og 
omsorg i møte med hver eneste motløs 
tjener i Guds rike.


Det finnes en Gud som fortsatt har bruk 
for deg!


Predikantenes gravplass



-Jeg er bibelstudent på Centro Sarepta for å ta et 
friår, som jeg vil bruke til å bli bedre kjent i Bibelen og 
Spania. Her trives jeg utrolig godt. Sarepta lever 
virkelig opp til forventningene, med en lærerik og 
trostyrkende bibelundervisning. I tillegg får en mange 
flotte opplevelser og er omringet av et utrolig godt og 
trygt miljø, forteller Rebecca Elise Våge, som er 
student ved senteret dette året.


-Etter endel motbakker i livet, hadde jeg behov for pause og 
fokusskifte. Dørene opplevdes stengt. Så kom muligheten til 
å være volontør, og brikkene falt på plass på underlig vis. Nå 
takker jeg Gud for de "dører" som forble lukket. Balansen her 
mellom å motta i bibelundervisningen og delta i ulike 
tjenester er for meg helt ypperlig. Centro Sarepta oppleves 
som et trygt hjem, et fristed, til hvile og oppbyggelse for hele 
mennesket. Tross ulikheter i alder, personligheter, bakgrunn, 
kultur og språk, blir vi som en stor familie, sier Reidun 
Asdahl, som begynte som volontør ved Centro Sarepta ved 
nyttår.


En av målgruppene for det norske 
bibelkurset som vi kjører gjennom hele 
skoleåret med tre timer undervisning for 
dagen, er nordmenn som befinner seg i 
Spania. Det kan være nordmenn som bor 
fast der nede, og i området rundt Centro 
Sarepta finnes det flere tusen slike. Det sies 
at det er omtrent 5000 bare i Alfaz 
kommune, altså tilsvarende en liten norsk 
by. Dessuten er det mange som bor i Spania 
flere måneder i året, og i tilligg kommer alle 
som er der en uke eller to.


Det er jevnlig folk innom på noen timer, og vi 
tror det vil komme flere. I vinter har en mann 
på over 80 år fulgt undervisningen fast i 
mange uker. Han begynte å søke Gud, og 
ville nytte denne muligheten til å få innføring 
i Bibelen og kristen tro. En god voksen 
dame var innom senteret en dag, og fortalte 
at hun gjennom flere år hadde vært svært 


lite på møter, og hun lurte på om hun kunne 
følge undervisningen på senteret. Hun 
lengtet etter å høre Guds ord. -Du er midt i 
vår målgruppe, så du er hjertelig 
velkommen, kunne vi si.


Noen som har leilighet i nærheten, sier det 
er mye kjekkere å være der nå, når de kan 
gå på bibeltimer og møter på Centro 
Sarepta. Noen kjøpt for kort tid siden 
leilighet i området, og valgt Alfaz del Pi 
nettopp på grunn av Centro Sarepta, og de 
deltok på fjelltur-leiren i høst. Andre legger 
bevisst ferien si til område, for å kunne høre 
Guds ord på senteret.


Det oppleves svært meningsfylt når 
nordmenn i området oppsøker Centro 
Sarepta for å høre Guds ord. Det er en 
bønneoppgave at folk må gjøre nettopp det, 
og de er hjertelig velkomne. 


-Jeg er på Centro Sarepta fordi jeg 
ønsket å friske opp spansken fra 
barndommen og jobbe i et kristent 
arbeid. Dermed passet Sarepta 
perfekt. Jeg trives utrolig godt, dette 
av varmen og godheten fra folkene 
som bor her og varierte oppgaver. 
Sarepta er et spennende prosjekt og 
alle på huset blir en slags familie. Vi 
passer på hverandre og prøver å gjøre 
det best mulig for besøkende og oss 
selv, sier Trine Hamran Lia, som er 
volontør ved Centro Sarepta dette undervisningsåret.


Hvorfor er du på Centro Sarepta, og hvordan trives du her? Nordmenn i Spania til Centro Sarepta 



Nordiske ungdomsleirer i Spania 
f


Dette er leirene for deg mellom 16 og 30 år, som ønsker å delta på en leir med et 
internasjonalt miljø, god forkynnelse og hyggelig samvær i sol og varme.                    I 2018 
hadde vi to ungdomsleirer ved Centro Sarepta med god deltakelse. De aller fleste kom fra 
Norge, men det var svært hyggelig også å kunne ønske velkommen til noen dansker og 
svensker.


Tilbakemeldingene etter leirene var veldig positive, så vi kjører med to leirer til sommeren 
også i uke 31 og 32. Det er begrenset antall plasser og påmelding skjer etter prinsippet “først 
til mølle”.


Uke 31:  
Torgeir Nygård (bibeltimer)  
Svein Wilhelm Nessa (kveldsmøter) 
Jan-Tore Olsen (siste kveldsmøte + misjonsseminar)                                                              
Sang og musikk: Ida Celine Dirdal, Caroline Dirdal og Eirikur Melberg 
 
Uke 32: 
Jan-Tore Olsen (bibeltimer + misjonsseminar)  
Torgeir Nygård (kveldsmøter) 
Sang & musikk: Elisabeth Gjerde


Detaljert program, priser og alle nødvendige opplysninger finnes på nettsiden til Centro 
Sarepta – www.centrosarepta.no


Spørsmål og påmelding: 
Mail: jantoreolsen@gmail.com / Tlf. +47 48 26 50 53


TEKST: JOHANNES KLEPPA


Det har nå gått to år siden Sarepta kjøpte 
Finca el Romeral og omgjorde det til Centro 
Sarepta, og startet drift der sommeren 2017. 
Det har blitt lagt ned et enormt arbeid med å 
få alt på plass, både formelt og praktisk. Det 
har vært et pionerarbeid der flere har tatt 
tunge arbeidstak for at senteret skulle 
komme opp og gå og fungere på en god 
måte. Styret er både imponert og takknemlig 
for det arbeidet som er lagt ned i 
oppstartperioden, og for det gode gjenget 
som arbeidet har kommet inn i.


Styret hadde laget en arbeidsplan med folk i 
ulike stillinger, der daglig leder for senteret, 
daglig leder for bibel- og opplæringssenteret 
og administrasjonsleder var sentrale 
stillinger. Underveis er det gjort noen 
justering i dette, både når det gjelder 
arbeidsoppgaver og personer. I høst gjorde 
vi en evaluering av driften og organiseringen 
av arbeidet ved senteret, ut fra 
arbeidssituasjonen og ut fra 
personalsituasjonen. Fra nyttår gjorde vi på 
bakgrunn av det noen endringer.


Daglig leder 

Vi har slått sammen stillingen som daglig 
leder for Centro Sarepta og daglig leder 
Bibel- og opplæringssenteret, under Arild 
Melberg som daglig leder Centro Sarepta. 
Han vil med det ha ansvaret for både driften 
av senteret praktisk og økonomisk, og for 
det som skjer på huset når det gjelder 
bibelkurs og arrangement og innholdet i 
disse.Jan-Tore Olsen fortsetter som daglig 
leder utland, og har med det ansvaret for det 
utadrettede arbeidet.


Driftsleder 

Stillingen som administrasjonsleder eller 
administrasjonsmedarbeider er tatt ut, og så 
har man i stedet opprettet en stilling som 
driftsleder som er arbeidsmessig underlagt 
daglig leder ved senteret. Driftslederen vil i 
stor grad få ansvaret for det utøvende 
arbeidet på huset på det praktiske planet, ta 
mot bestillinger, ta mot gjester og ordne det 
praktiske med lærerkrefter, talere og 
vertskap. Daglig leder vil da kunne 
konsentrere seg mer om det overordnet 
ansvaret, utvikling av senteret og 
markedsføring av det som skjer der. 


Styret har kalt Eirikur Melberg til stillingen 
som driftsleder. Han har takket ja og 

begynner 1. 
august. Fram til 
den tid vil 
arbeidet som 
ligger til denne 
stillingen ivaretas 
på ulike måter, 
omtrent slik det 
har vært siste 
året. Styret har 
god tro på den 
nye ordningen, 

og er svært takknemlig for at Eirikur har 
takket ja til oppgaven. Styret tror han er rette 
personen til denne stillingen, både ut fra sin 
personlighet, ut fra det han står for og ut fra 
hans erfaring.


Asger Refslund-Nørgaard har sagt opp sin 
stilling, etter at han har vært med fra starten 
av i Sarepta sitt arbeid i Spania. Det er en av 
pionerene som med det slutter, etter at han 
har kommet til at det er andre ting han skal 
gjøre framover. Styret er takknemlig for den 
tjenesten han har gjort for Sarepta, og regner 
med å kunne spille på han også framover.


Nytt fra Centro Sarepta

Eiríkur Arildsson Melberg 
Foto: Privat

http://www.centrosarepta.no
http://www.centrosarepta.no


TEKST: JAN-TORE OLSEN 

”Mettet med nåde, og fylt med Herrens 
velsignelse.” 
Slik skildres Naftali sitt liv i 5. Mosebok 33:23.  
Finere kan det ikke sies når det settes ord på den 
sanne rikdom.


”Naftali er en hind som er sluppet fri”, står det i 1. 
Mosebok 49:21.  
Etter tiår i hans liv preget av løgn og falskhet, så er 
Naftali satt fri. 
Lenkene er revet i stykker. 
Han er mettet med nåde, og fylt med Herrens 
velsignelse.


Bak ham ligger et oppgjør med hele hans fortid, 
og et forunderlig møte med ham som bar navnet 
Sofnat-Paneah (verdens frelser).  
Mot ham stråler de mange ubetingede løfter. 
Foran ham ligger et liv i samfunn med den samme 
Sofnat-Paneah, og i det land som var gjort i stand 
for ham.


”Alt menneskets strev er for munnen, og likevel får 
han aldri stilt sin trang” Slik sier Salomo det i 
Predikantens bok 6:7.  
”Sjelens sult blir aldri stilt”, står det i 2011-
utgaven.


Tre tusen år senere kan vi fortsatt undres over 
menneskets strev, kanskje aller mest vårt eget, på 
jakt etter de mange ting som aldri kan stille vår 
sjels dype trang. 
Midt i alt vårt kav og mas rekkes noen hender mot 
oss. ”Kom til meg, alle som strever og har tungt å 
bære, og jeg vil gi dere hvile” (Matt. 11:28). 
Vidunderlige ord fra Jesu munn. Han innbyr vår 
sjel til hvile.


Det finnes en kilde som makter å stille sjelens sult. 
Den kilden er det ingen som finner av seg selv. 
Heller ingen som søker av seg selv.


Men det finnes en Gud som drar. 
Det finnes en Ånd som roper: Kom! 
Og det er en brud som sier: Kom!


Og den som tørster, han får komme! Og den som 
vil han får ta livets vann for intet!


Noe av det største vi fikk oppleve dette året var at 
enkeltmennesker for første gang fikk drikke av 
denne kilde. Av livets vann. Noen har fått drikke 
seg glad og fri, og til samfunn med Jesus. Mettet 
med nåde og fylt med Herrens velsignelse.


Vår største rikdom i 2018 var at også vi fikk drikke 
av denne kilde.


Så vil vi også i 2019 stille våre liv til Herrens 
rådighet, i visshet om at:


Den verste fattigdom 
Det dypeste mørke.. 
Den tyngste byrde.. 
..er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus. 
Det største svik.. 
..er å la mennesker leve og dø uten å få bli 
kjent med Ham. 

«Mettet med nåde, og fylt med Herrens velsignelse»

www.misarepta.com 
www.centrosarepta.no 

Ønsker du å motta Sareptanytt?  
Kontakt sareptanytt@misarepta.no

eller tlf 41 76 76 88
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