
«Se, også nå har jeg 
mitt vitne i himmelen,  
i det høye er det en 
som taler min sak»  

Job 16,19
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TEKST: ANDREAS NORBYE 

Siden 31. august har en gruppe 
spansktalende fulgt bibelundervisning 
fra Centro Sarepta over nett. Fra basen 
vår i Alfaz del Pi sender vi levende 
bilder og lyd som også når elever i Sør-
Amerika. 


Erfaringene fra i vår var at overraskende 
mange fulgte bibelundervisningen som 
ble sendt direkte via Facebook. Hvem 
som helst kunne følge sendingen, og 
tallene viser at flere hundre personer var 
innom timene i løpet av våren. 
Algoritmene til Facebook gjør at 
tilsynelatende tilfeldige videoer kan dukke 
opp når du er ferdig med å se det klippet 
du egentlig så på. På den måten var det 
også en del som havnet innom timene 
uten at de nødvendigvis gjorde et bevisst 
søk. 


Erfaringer. Ulempen med denne måten å 
undervise på er at det er høy terskel for 
studentene å involvere seg. Når hele 
verden potensielt er publikum, er det 
forståelig at man ikke ønsker å sende inn 
kommentarer eller spørsmål som alle kan 
se. Timene lå ute også i etterkant. Det 
gjorde at flere fikk mulighet til å høre 
undervisningen, men også at flere valgte å 
se sendingen i opptak i stedet for direkte. 


Tryggere ramme. Med disse verdifulle 
erfaringene i bakhodet har vi rigget oss til 

for en ny periode med undervisning. 
Driftsleder Eiríkur har vært kreativ og laget 
til et meget funksjonelt studio hvor 
investeringen har vært minimal. 
Springfjærmadrasser og IKEA-lamper gjør 
nytten for å dempe romklang og sørge for 
tilstrekkelig belysning. 


Vi var spente på hvor mange som ville 
ønske å melde seg på undervisningen 
etter at vi tok avgjørelsen om at vi denne 
høsten ville undervise i en lukket gruppe. 
Dette for å skape en tryggere ramme for 
interaksjon med elevene, men også for å 
ha mer kontinuitet i elevgruppa. Etter de 
første ukene er vi glade for at et knippe 
elever følger undervisningen fast. To av 
elevene våre sitter i Bolivia og Peru. De 
andre følger timene fra sine hjem i Spania. 


Potensiale. Bibellærer og evangelist 
Felipe Lobo og jeg har disse ukene 
undervist i fagene «Bibelen - en 
introduksjon», «Jesu liv», 
«Lukasevangeliet» og «Bønn». 
Undervisningen holdes på kvelden slik at 
også elever fra de amerikanske 
kontinentene skal ha mulighet til å være 
med. 


VI håper og tror at vi kan nå ut til en større 
gruppe elever utover høsten. Det digitale 
klasserommet har plass til flere. 


 JOHANNES KLEPPA 
 Styreformann Misjon Sarepta


Samemisjonen og Sarepta 

Landsstyret i Den Norske Samemisjon og styret i Misjon Sarepta 
har inngått ein intensjonsavtale om samanslåing. I skrivande 
stund veit ein ikkje om dette vert noko av. Det har vore ein del 
debatt om dette i Samemisjonen, og det vert spennande å sjå kva 
Landsmøtet (2.-4. okt) i organisasjonen seier.


I Sarepta har det ikkje vore registrert den store debatten om 
spørsmålet, men ein del er sikkert usikre, spørjande og kritiske, 
særleg ut frå debattinnlegg i Dagen. Nokre spør: Kvifor vil Sarepta 
dette? Hovudsvaret på det ligg i intensjonsavtalen, som ligg på 
heimesida til Sarepta. 


Vi trur ei samanslåing vil vera positivt for Guds rike, ved at det vil 
styrka begge organisasjonane sitt arbeid. Det vil gjera det mogleg 
å skapa fleire møtestader mellom Guds ord og folk. Sidan planen 
er å byggja på Sarepta sin organisasjonsstruktur, fokuserer 
intensjonsavtalen særleg på konsekvensane for Samemisjonen. 
Det arbeidet Sarepta har, vil halda fram som no, særleg i Spania. 
Samstundes gjev samanslåing høve til utviding av arbeidet.


Sarepta vil få del i dei kontaktpunkta og forkynnarkreftene 
Samemisjonen har rundt om i landet, særleg på Nordkalotten. 
Den satsinga som Sarepta no har på å styrka forkynninga i landet 
vårt, vert med det intensivert. Sjølv om Samemisjonen går med 
store underskot, er det likvide midlar som gjer ei slik satsing 
mogleg, samstundes som ein får kontroll på økonomien.


Sarepta vil få del i det arbeidet som er knytt til Samemisjonen 
sine institusjonar og arbeidsgreiner, slik som radioarbeidet i 
Finnmark, Alta folkehøgskole, to leirstader, ulike bedehus og 
kapell og arbeidet på Kola.


Ved at vi på denne måten byggjer ut i Norden, vil vi utvida 
grunnlaget for satsinga i Spania og blant spansktalande generelt. 
Vi vil nå lengre ut med PR og invitasjon til det som skjer på 
Centro Sarepta. Vi vil kort og godt nå ut til fleire med Guds ord og 
med informasjon.

LEDER

Fra Alfaz til Amerika
Felipe Lobo i gang med nettundervisning



TEKST: EIRÍKUR ARILDSSON MELBERG


Etter over tre måneder med 
unntakstilstand og strenge restriksjoner 
åpnet Spania grensene 15. juni. Mange 
spanjoler hadde disse ukene følelsen av 
å være fanger i sitt eget hjem. 


Mot månedsskiftet februar/mars hørte vi 
mer og mer om viruset som bredte om 
seg i verden, men vi tenkte som mange 
andre at dette nok ville passere uten 
den store globale påvirkningen, på 
samme måte som svineinfluensaen o.l. 
Selv når grensene begynte å stenge, og 
gjestene på Centro Sarepta i hui og hast 
måtte ombestille billettene for å komme 
seg hjem før siste flyet gikk, så vi for 
oss at ting nok ville være tilbake til 
normalt i etterkant av påsken. 


Portforbud  
Det gikk vel ikke akkurat sånn, og før vi 
visste ordet av det var hele Spania satt i 
karantene. Sett med norske øyne virker 

kanskje ikke dét så dramatisk, da den 
“norske” karantenen må sies å ha vært 
vesentlig rundere i kantene enn den 
spanske. Her sørpå kunne karantenen 
best betegnes som husarrest. De to 
første ukene hadde man en viss frihet; 
man hadde lov å handle mat, og gå på 
jobb - så sant man hadde sertifikat fra 
arbeidsgiver som dokumentasjon, men 
vi hadde ennå ikke nådd bunnen. 


De neste to ukene ble det stramma 
ytterligere til og kun de med 
samfunnskritiske oppgaver hadde lov å 
gå på jobb. Skulle man på butikken, 
måtte man helst handle for en hel uke 
eller mer. Etter at flere ble “tatt” for å gå 
på butikken flere dager på rad for å 
kjøpe småting, eller for å ta med seg en 
pose med matvarer på tur for å lure seg 
til en luftetur, ble det stilt strengere krav 
om minimumsbeløp per handletur, og å 
ta vare på kvitteringa, for å kunne 
dokumentere ved eventuell politikontroll 
at man faktisk hadde handla der og da. 


Balkonggerilja  
“Politikontroll?” tenker du 
kanskje. Jeg ble selv ble 
stansa av politiet flere ganger 
på veg til Centro Sarepta og 
bedt om å vise identifikasjon 
og det nevnte sertifikatet fra 
arbeidsgiver for å få kjøre 
videre uten å bli bøtelagt. Det 
var noe apokalyptisk over de 
folketomme gatene, der 
politiet patruljerte kontinuerlig, 
tidlig og seint, og mange 
naboer med balkong satt ute 
og fulgte med og ropte 
skjellsord etter en og annen 

stakkar som var ute og gikk i gatene 
tilsynelatende uten gyldig grunn. “Kom 
deg hjem! Du dreper besteforeldrene 
våre!” 


Vi hadde vel aldri før drømt om at en 
liten ting som å gå ut med søppelet 
skulle oppleves som ukens mest 
spennende høydepunkt. Følelsen av de 
fem minuttene med frisk luft er nærmest 
umulig å beskrive, selv om vi hver gang 
gikk med en uggen følelse, beglodd av 
“balkonggeriljaen” og med frykt for å bli 
stoppa av politiet på veg tilbake til 
leiligheten, uten noe bevis på hvorfor 
man hadde vært ute. Det var nesten så 
vi med vilje ville skitne oss til med noe 
stinkende søppelsaft for å ha noe å 
“vise til”. Vi måtte derfor bekjenne en 
viss sympati for dem som ble tatt på 
fersken på luftetur med dukkehunder. 
De prøvde vel på den måten å fremstå 
som medlemmer av samfunnets mest 
privilegerte gruppe, nemlig hundeeierne, 
som gjennom hele karantenen fikk lufte 
hunden én time per dag. 


Skyer i horisonten  
Nå, etter noen måneder i “frihet” er det 
igjen rart å tenke på den enorme 
følelsen av lettelse vi kjente på da vi 
etter to måneder i karantene igjen fikk 

lov til å gå tur. Slingringsmonnet var 
fortsatt ikke stort; man kunne gå ut 
maks én time, én gang om dagen, maks 
én km. fra hjemmet, og man måtte 
velge å gå enten mellom kl. 06 og 10 
eller mellom kl. 20 og 22. 
Restriksjonene ble deretter gradvis 
lempa på frem til 15. juni, da vi for første 
gang på 13 hele uker kunne gå ut av 
døra til “den nye normalen” - med 
munnbind, men helt uten innetid. 


Mange av oss har nok sett døden 
nærmere dørstokken enn denne gang, 
selv om svært mange spanjoler har 
kjenninger, venner og familie som har 
måttet gi tapt for Covid-19, direkte eller 
indirekte. Men det hviler nå en dyp 
bekymring over det spanske samfunnet. 
I mindre grad for viruset, men i 
voksende grad for landets økonomi og 
de effektene den kan få for den allerede 
skyhøye arbeidsløsheten. 


Selv om det tross alt er mange land 
som er verre stilt enn Spania har vi lyst 
å be om forbønn for Spanias befolkning 
og om visdom for landets myndigheter 
på vegen videre. Vær også med i bønn 
om at Fredens Herre må fortsette å 
åpne dører for evangeliets fremgang. 


Fra fanget til frihet

Foto: Ewien van Bergeijk



Unge-voksne samling med Sarepta 
TEKST: ANDREAS NORBYE


Hvordan er situasjonen i din hjemby nå, relatert til COVID-19? 

Hvorfor ønsker du å være med på bibelundervisningen? 

Hvordan har du opplevd undervisningen til nå? 


Lena Parra Benavides (19) 

Cochabamba, Bolivia 


Det er fortsatt mange smittede, vi håper at tallet nå skal gå ned. Dessverre er det mange som 
har mistet jobben, og arbeidsmarkedet ser ikke så lyst ut framover. 

Jeg ønsker å lære om Guds ord, at han skal få lede meg på veien. Per nå er jeg usikker på hva 
jeg ønsker å studere, det er ikke så helt enkelt å finne ut av! 

Jeg synes det er vanskelig å forklare, men for meg har det virkelig vært utrolig fint. I faget 
«Jesu liv» har jeg fått høre historier fra Bibelen som jeg ikke kjente fra før. Jeg liker timene, jeg 
føler at jeg lærer mye nytt. 


Daniel Mejia Gamarra (22) 

Puno, Peru 


Akkurat nå bor jeg hjemme hos foreldrene mine. Det er ei lita bygd langt oppe i fjellene, 4000 
meter over havet. Situasjonen her på bygda er ikke så kaotisk som i de større tettstedene og 
byene. Men ja, vi har dessverre hatt dødsfall også her i distriktet. 

Jeg ønsker å følge undervisingen for å lære mer fra Bibelen. Guds ord har fridd meg ut fra det 
mørket jeg tidligere vandret i. Det er fantastisk å ha muligheten til å studere online, uten at det 
koster meg noe. Jeg vet det finnes bibelskole også her i Peru, men økonomien tillater meg ikke 
å reise dit. Å følge undervisningen på denne måten gir meg mye, men en dag håper jeg å 
kunne ha råd å reise til Spania for å studere ved Centro Sarepta et helt år. 

Jeg er med i en kirke her på hjemplassen min. Noen ganger skjønner jeg prekenen, andre 
ganger ikke så godt. Det beste med nettundervisningen til nå har vært at jeg har fått klarhet i 
flere ting jeg tidligere ikke skjønte. Bibeltimene åpner øynene mine. 

Intervju med to Sarepta-studenter 
TEKST: ANDRINE KVAMME BERGSLAND


Det er fredags kveld midt i september i 2020. 
Ute skin sola frå ein skyfri himmel og 
Notodden får vist seg frå si beste side. På 
Tinnesmoen Bedehus er Andrine og Olav 
Andreas i full gang med å sette opp stolar og 
bord med 1 meters mellomrom. Lyd og 
mikrofonar testast, lys tennast og handsprit 
plasserast ved inngongen. No er snart alt klart 
for unge-vaksne-kristne samling. For det er 
nemleg ikkje berre Notodden-folk som deltek 
denne kvelden. 


Frå aust, vest, sør og nord er det folk på veg 
mot Notodden. Det som i utgangspunktet var 
tenkt å bli ei lita samling i kjellarstova på 
bedehuset har utvikla seg til å bli ei 
storsamling med mellom 20 og 30 påmeldte. 
Mange av foreiningsmedlemma i NLM 
Notodden på Tinnesmoen Bedehus har falda 
hender for denne kvelden. 


Så går døra opp og Jan-Tore Olsen, forkynnar 
i Sarepta, kjem smilande inn døra. 
Gjelsynsgleden er stor. Jan-Tore var nemleg 
lærar for Andrine på Bibelskulen Fjellheim i 
Tromsø for 10 år sidan. Og Olav Andreas 
kunne hugse tilbake til bibelcamp med 
Caminante i Malaga i 2017. Minna er mange 
og gleda er stor over å nok ein gang kunne 
samlast om namnet Jesus.


Etter kvart kjem dei tilreisande inn døra. Dei 
fleste av dei har køyrt i over ein time for å 

komme på samlinga. Mange kjenner nokon 
eller fleire frå før, medan andre ikkje kjenner 
så mange. Stemninga er god. Så er det tid for 
å starte samlinga.


Etter ei hektisk veke er det godt å få sette seg 
ned, omgitt av vener og bekjente og kunne 
rette blikket opp mot korsa på veggen og mot 
han som ein gong hang der. Både opningsord, 
song og tale målar Jesus for oss som han 
som har opna Himmelen. Frelsaren vår, og 
frelsaren min. Vi får høyre frå Apostelens 
gjerningar om Stefanus som vart steina. Og 
om at sjølv om alt såg så mørkt og 
meiningslaust ut for dei som stod rundt, så sa 
Stefanus: «Se, eg ser himmelen åpnet, og 
menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!» 
Frelsaren som har reist seg for å ta imot 
Stefanus med opne armar. Forsamlinga 
kjenner seg nok igjen i at livet til tider kan sjå 
både meiningslaust og mørkt ut. Men å få 
erkjenne at Jesus er nær også midt i sorg og 
motgang er stort. 


Dette er og ein av grunnane til at vi ønskar å 
samlast på tverst av kommunegrenser og 
bedehus-tilhørigheit. Vi treng kvarandre og vi 
treng å få peike på Jesus for kvarandre. Dette 
vart også understreka i vitnedelen utpå 
kvelden. Når det vert trangare og trangare for 
Guds folk her i verda er det fantastisk å få 
minne kvarandre på at vi ein dag skal heim til 
Himmelen. Der er det ikkje sorg, smerte eller 
mørke. Der har vi ein trygg heim. Fleire fekk 
frimodigheit til å dele noko frå livet sitt eller 
noko som har blitt stort for dei i Bibelen i løpet 
av samlinga. 


Kvelden går fort og vi får dele både pizza, 
tvist og gode samtalar. Nok ein gong kan vi 
konstatere at å få dele trua på Jesus med 
brødre og søstre ei veldig verdifullt og også 
nødvendig. Vi ønskar å halde fram med slike 
samlingar og vi håpar Jan-Tore har 
moglegheit til å komme tilbake ved ei seinare 
anledning. Vi ønskar han lukke til med alt som 
ligg framfor og hjarteleg velkommen tilbake!




TEKST OG FOTO: HANS BERGANE 

I over to år har Misjon Sarepta sagt at 
fra høsten 2020 skal 
møtevirksomheten i Norden økes. De 
som følger med på reiserutene ser at 
møtevirksomheten så langt i høst er 
mer enn doblet. Mange bidrar til at 
dette skjer.


Bønn 
Flere grupper, og mange 
enkeltpersoner rundt om i Norden, 
ber regelmessig for 
møtevirksomheten. Det blir bedt om 
at Gud må åpne en dør for sitt Ord 
inn til enkeltmennesker og til nye 
steder. Bønn til Herren er avgjørende. 
Herren er avgjørende! - ellers blir det 
bare menneskelige aktiviteter og 
selskaper.


Hovedkallet 
Misjon Sarepta sitt hovedkall er å 
skape møteplasser mellom 
mennesker og Guds Ord. For at dette 
skal skje trengs ofte flere lemmer enn 
bare den som er gitt nådegaven til å 

forkynne. Siden Sarepta er så ung en 
organisasjon faller en del av 
organiseringen for hvert enkelt møte 
på forkynneren/ansatte.


Først må man ringe og spørre den 
ansvarlige for utleie av lokaler - om 
det går an å komme med ett møte 
eller fem. Når det er på plass, må vi 
ofte sende plakater og sette inn 
annonser. Så må det avtales at lokalet 
er låst opp og at det er varme på. Av 
og til står vi for kaffeservering og 
noen steder avsluttes kvelden for den 
ansatte med husvask.


Er hovedkallet også ditt kall?  
Vi opplever nå at flere og flere tar 
delansvar i Sarepta sitt hovedkall. Det 
er ikke lengere bare Sarepta sitt kall, 
men det er blitt «mitt kall». «Jeg vil 
være med å legge til rette for at det 
skapes møteplasser mellom 
mennesker og Guds Ord». Derfor 
opplever vi at folk sier:


- Send plakatmalen til meg så skal jeg 
skrive og henge opp 

- Neste gang skal jeg ordne med 
lokalavisa slik at dere slipper det 
- Vi kan ordne en liten kaffeservering 
om det er ønskelig 
- Jeg kan rengjøre lokalet etter møtet 
- Kan dere komme igjen med møter 
så skal jeg sjekke om lokalet er ledig 
og ordne det praktiske


Hjertelig takk til alle dere som etter 
hvert tar del i denne 
tjenesten…….å skape møteplasser 
mellom mennesker og Guds Ord. Det 

er til enorm hjelp for oss ansatte. Det 
gjør at vi når enda lengere ut. Dere 
lemmer på Kristi legeme er så viktige 
og vi trenger hverandre.  
Be Herren drive arbeidere ut!


Ta gjerne kontakt med oss om du vil 
ha møter til ditt hjemsted.


Hans Bergane  
hbergane@misarepta.no,                        
Telefon: 41 76 76 88


Leder utland: Andreas Norbye

telefon: 48 06 52 45

E-mail: anorbye@misarepta.no


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, 

Roskhadle 46, 4365 Nærbø

• Kontonummer: 3000.31.58000

• IBAN: NO2830003158000

• Daglig leder: Ole Andreas 

Meling, telefon: 99 50 34 87


Flere tar del i hovedkallet

Fra Kyrkjelydsstova i Tresfjord der 17 personer kom til møte.

http://www.misarepta.com
mailto:post@misarepta.no
mailto:hbergane@misarepta.no
http://www.centrosarepta.no
mailto:post@centrosarepta.no
mailto:anorbye@misarepta.no
mailto:johanneskleppa@hotmail.no


TEKST: JAN-TORE OLSEN


Navnet er viden kjent også langt utenfor 
Spanias grenser. Stadige 
konfrontasjoner, angrep, overfall, 
skuddvekslinger, omfattende 
narkotikahandel, menneskehandel m.m, 
gjør at bydelen regnes som en av de 
aller farligste i hele Europa. Den regnes 
også som jihadismen´s krybbe i Spania. 
Den ligger i Ceuta, den bitte lille 
spanske enklaven med ca 85.000 
innbyggere, helt nord på det afrikanske 
kontinentet. 


Det er søndag formiddag i Ceuta, og 
”Hassan” (fiktivt navn) er på beina. Han 
kjenner ”El Barrio del Príncipe” ut og 

inn. Her har flere tiår av hans liv vært 
preget av slåsskamper, våpen, rus, 
trusler, redsel, flukt, fyll og elendighet. 
Han er merket av et langt liv her. Dype 
furer og arr i hans ansikt vitner om at 
livet som marokkaner også på 
europeisk side av det seks meter høye 
grensegjerdet i Ceuta, har kostet dyrt. 
De merker som han bærer dypt i sitt 
sjelsliv etter år med urett, er det bare 
han selv som ser og kjenner smerten av.


I dag har han pyntet seg. Håret er 
kjemmet og slipsknuten strammet. Han 
finner plass midt i lokalet som ligger 
bare noen steinkast unna ”El Barrio del 
Príncipe”. Det er som alltid pyntet med 

spanske og marokkanske flagg. Og 
blomster. Han løfter sine hender og 
klapper til musikken. Sangene er kjente 
for ham. Det synges om det å være fri, 
om bånd som er revet i stykker, om 
oppgjør og tilgivelse, om en frelser som 
måtte dø og som i sin død kjøpte oss fri 
fra all vår skyld. Når Bibelen åpnes, blir 
det helt stille i lokalet. Rundt 15 
mannfolk lytter oppmerksomt. Ingen ser 
på klokka. De bare lytter. ”Hassan” 
også.


Hvordan ”Hassan” fant veien hit inn for 
første gang vet jeg ikke. Bare at han nå 
må tilbake igjen og igjen. ”Hassan” har 
møtt Jesus. Han har blitt glad i Guds 
ord. Han har fått et helt nytt liv. Et nytt 
håp. Og en helt ny Gud. Den eldgamle 
Gud.


Nede ved utgangsdøra henger det et 
innrammet bilde. Noen av Guds navn er 
brodert inn for hånd både på spansk og 
arabisk;


-”Herren er min hyrde”

-”Herren er mitt banner”

-”Herren er fred”

-”Herren er vår rettferdighet” 


”Hassan” stanser foran bildet på vei ut. 
Et lite smil kommer til syne i hans 
ansikt. ”Han er min Gud”, sier han stille. 
Som barn hadde han lært en annen gud 
å kjenne. En som ikke hadde noen 
sønn. En som heller ikke hadde noe 
hjelp å tilby til den som livet hadde gått i 
stykker for. En gud som roper ut hevn 

over den som har sviktet og krenket 
ham. En gud uten nåde for den ulydige. 


”Alt er blitt nytt!”

Ja, det er ”Hassan” sitt vitnesbyrd, I 
møte med Jesus ble alt nytt. 

Nåde i stedet for krav. Velsignelse i 
stedet for forbannelse.


Ei norsk sangstrofe sier det slik når den 
tar oss med til det som skjedde på 
Golgata; 

”En røver ba om en tanke. Jesus en 
himmel ham gav”. 


Søndagsmøtet er slutt for halvannen 
time siden. Vi har reist oss fra 
middagsbordet når ”Hassan” må veksle 
noen ord med meg før jeg forlater Ceuta 
med kurs sørover i Marokko. Han ber 
om forbønn. Han setter ord på en uro 
han bærer på i sitt indre. Nå ligger hans 
lengsel i det å bli bedre kjent med 
Israels Gud. Men en dag er det er et 
grensegjerde som må krysses.... En dag 
må han inn igjen i Marokko. Han må få 
vitne om sitt møte med Jesus. Slik at 
hans Gud kan bli deres Gud.


El Barrio del Príncipe 
-”Herren er min hyrde”

-”Herren er mitt banner”

-”Herren er fred”

-”Herren er vår rettferdighet” 



Kommende arrangementer

22.-24. januar. Kvinnemøte Nordlys.

12.-14. februar. Mannsweekend Laberget

19.-21. mars – Mannsweekend Nordlys

Centro Sarepta vil være stengt for all ordinær aktivitet høsten 
2020. 


Førstkommende aktivitet på Centro Sarepta er sykkelleir 15.-21. 
mars 2021

Bibelkurs på Laulines 
Fra 27. oktober til 8. november inviterer Misjon Sarepta til 
bibeluker på Lauklines i Troms som ligger ca. 30 minutter fra 
Tromsø flyplass.

Vertskap og talere:

Curt Westman: 1. Mosebok

Kjell Dahlene: «Kom til bryllupet»

Ole Andreas Meling: «Kongehistoria i GT»

Johannes Kleppa:  «Jeremia, Daniel og oss»


For mer info og andre arrangementer, se 
www.centrosarepta.no og 

www.misarepta.no

Påmelding 

Av korona-hensyn er det viktig med påmelding til 
arrangementer nevnt på disse sider. Dette kan gjøres ved å 
sende mail til post@misarepta.no eller ring 99 50 34 87

http://www.centrosarepta.no
http://www.misarepta.no
mailto:post@misarepta.no


Bønneemner: 
Arbeidere 
– Styret i Sarepta 
– Hans Bergane m/familie 
– Arild Melberg m/familie 
– Eiríkur Arildsson Melberg m/fru 
– Johannes Kleppa m/familie 
– Kirsti Synnøve og Jan-Tore Olsen m/familie 
– Maria og Johannes Thorlund m/familie 
– Andreas Norbye 
– Isabel Alicia Parra Vargas 
– Liliana Adar 
– Felipe Lobo 
– Ole Andreas Meling m/familie 
– Frivillige forkynnere 

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 
– Be om at dører åpnes for Ordet over til Sør-Amerika. 

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 ledelse i planleggingen av bibelkursbolker for spansktalende 
– Be om inngang til mennesker fra Nord-Afrika 
– Be for teltmakere vi støtter i Nord-Afrika 
– 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 spansktalende elever til bibelkurset som pågår 
– Be om at Guds vilje må skje videre og at det må forkynnes rett på dette sentret! 
– Be om god inngang i nærområdet 

Diakonalt arbeid 
– Be om at det må legge seg til rette for enkle diakonale prosjekter 

Norden 
– Be for møtene som Sarepta har i Norden (se reiserute på hjemmesiden www.misarepta.no) 
– Be om vekkelse 
– Be om at de som er satt inn i stillinger der de skal vokte, lede og fø fårene ……selv må vekkes og 
komme inn i et fornyet forhold til Ordet og Sannheten 
– Be om at folk må ha frimodighet til å spørre etter talerhjelp fra Sarepta 
– Be for områdegrupper og bibelgrupper som tar ansvar lokalt for å skapte møteplasser mellom 
mennesker og Guds ord 
– Be om flere team som kan reise ut med møter til steder der det er lite eller ingen forkynnelse av 
Guds Ord

 

    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. 
 

http://www.misarepta.no/


TEKST: JOHANNES KLEPPA 

Bibelen har ei svært klar og tydeleg prioritering: At 
folk må verta frelste. Det er også mange andre 
viktige saker i Guds ord, men det er ingen som 
konkurrerer med denne.


Som det er i Bibelen, bør det også vera i ein 
kristen sitt liv. Det er frelsesspørsmålet som er 
spørsmål nummer ein – både for vår eigen del og 
for våre medmenneske sin del. For ein del år sidan 
var eg i eigenskap av redaktør i Dagen på ei 
generalforsamling til ein av 
misjonsorganisasjonane. Under ein omfattande 
debatt om strategi for arbeidet, var mange 
synspunkt og prioriteringar framme. Då var det ein 
som gjekk fram og i sterke ordelag minna om 
hovudsaka i dei mange sakene. «Det er ein grunn 
for at vi som kristne er her på jorda, og det er at 
folk skal verta frelste», sa han med ettertrykk. Eg 
måtte gje han eit takkens ord for påminninga, og 
setninga har fylgt meg etterpå.


Den bibelske prioriteringa betyr at ingen ting er 
viktigare her på jorda enn misjon, både indre og 
ytre misjon – med alt som ligg i misjonsomgrepet. 
Det betyr likevel ikkje at alt konsentrerer seg om 
misjon, eller at alle skal bruka flest av døgnet sine 
timar på dette. I tillegg til alle timane vi må sova, 
vil mange timar gå til arbeid eller studier, og til å ta 
seg av hus og heim. I alt dette skal det likevel vera 
ei prioritering. Dei vi har med å gjera, må verta 
frelste.


Det er altså mange oppgåver å ta seg av på 
skaparplanet, men desse oppgåvene må ikkje få 
oss til å verta dennesidige og materialistiske. Det 
skjer svært lett. Ja, det skjer automatisk, om vi 
ikkje er oss den bibelske prioriteringa svært 
medviten.


Den bibelske prioriteringa må få oss til å spørja 
kva vi brukar tida til. Det er eit spørsmål om kva vi 
brukar fritida til, men like mykje eit spørsmål om 
korleis vi steller oss på arbeidsplassen eller på 
studieplassen. Er livet vårt eit vitnemål om 
Frelsaren, og innesluttar vi dei vi omgåast i bønn?


Den bibelske prioriteringa må også få oss til å 
spørja kva vi brukar pengane våre og andre 
materielle verdiar til. Mykje vil gå til livets opphald 
for ein sjølv og familien, men det er lett å bruka 
unødig mykje på dette. I vårt velstandssamfunn er 
materialismen sterk. Det er sagt at materialisme er 
at vi alltid vil ha «litt til». Det er det Guds ord kallar 
havesjuke. Det er tragisk at mykje av det kristne 
arbeidet slit med økonomien og misjon vert hindra 
på grunn av pengemangel, medan Guds folk 
brukar langt meir enn ein treng på seg sjølv.


Kvifor er den bibelske prioriteringa så viktig? Jo, 
fordi det står om evig liv eller evig fortaping. 
Korleis veit vi at dette er så viktig? Jo, fordi Gud 
sendte sin eigen Son til å jorda for å sona for 
syndene våre, og Jesus gjekk inn under vår synd 
og Guds vreide for at vi skulle gå fri. Det var og er 
Guds prioritering, og då bør det også vera vår.


Den bibelske prioriteringa

www.misarepta.com 
www.centrosarepta.no 

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

eller tlf 99 50 34 87

http://www.misarepta.com
http://www.centrosarepta.no
mailto:sareptanytt@misarepta.no
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