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«En velskrevet bok som omtaler
kirkens røtter i Nord-Afrika.»

Dagfinn Stærk har
bakgrunn som pastor
i Frikirken, redaktør av
bokserien «Vitnesbyrd
fra kirkefedrene» og
forfatter av flere kirkehistoriske artikler.

Dagfinn Stærk fører oss gjennom kirkens historie
i Nord-Afrika fra den tidlige begynnelse og frem
til kristendommens fall i området på 6–700-tallet.
Dette er en spennende del av kirkehistorien som
mange bør bli bedre kjent med.

Boken gir en
god drøfting
av hvorfor
kirken
forsvant i
Nord-Afrika
og området
ble overtatt av
Islam.
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AKTUELL I VÅR TID. Jeg har selv besøkt noen av disse områdene og sett noen av de historiske sporene
som er igjen etter den tidlige kirke. Stærk gir en
god fremstilling av hvordan kirkefedrene Tertullian,
Cyprian og Augustin var med og påvirket kirkens
fremvekst.
Forfatteren evner å vise hvordan spørsmål som
kirkefedrene kjempet med i tidlig kirkehistorie også
er aktuelle for oss i vår tid i måten han presenterer
stoffet på. Boken fremstiller teologiske uenigheter
og dogmatiske synspunkter på en lettlest og forståelig måte. Den viser også hvordan Kartago (i dagens
Tunisia) var et viktig sentrum for kristendommen i
flere hundre år.
Boken får frem den sterke historien til de første
kristne i Nord-Afrika og viser hvordan «martyrenes
blod er kirkens såkorn». De første århundrene var
kirken en forfulgt minoritet som var villig til å ofre
sitt liv for troen.
Mange kristne rundt om i verden lever også i
dag i en virkelighet hvor troen kan føre til at de blir
martyrer. Slik bygger boken en bro mellom tidlig

kirkehistorie og dagens virkelighet for de få kristne
i Nord-Afrika.

KIRKEHISTORISK FREMSTILLING. Boken gir en god
drøfting av hvorfor kirken forsvant i Nord-Afrika
og området ble overtatt av Islam. I dag er flere av
de områdene som boken beskriver nesten helt uten
kristne og et av de minst nådde områdene i verden
sett fra et misjonsperspektiv. Stærk nevner kort
i innledningen litt om status for kristendommen i
Nord-Afrika i dag, men boken er primært en kirkehistorisk fremstilling.
Dagfinn Stærk viser en imponerende kunnskap
og skriver godt. Boken har en relativt fyldig litteraturliste, liste over stedsnavn og kart som gir hjelp til
å plassere sted og personer.
Jeg forstår at dette ikke er en akademisk bok,
men jeg skulle ønske at boken hadde oppgitt kilder
på en mer systematisk måte. Det ville styrket boken
og det ville også gjort det lettere for dem som ønsker å studere temaet videre.
MANGE BURDE LESE. Dette er en godt skrevet bok om
en viktig del av vår kirkehistorie som jeg på det sterkeste vil oppmuntre mange til å lese. Nord-Afrika er
også NLMs nyeste misjonsfelt og jeg vil oppfordre
Utsyns lesere til å sette seg inn i historien og be om
at kirken på ny vil ha fremvekst i området.
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