
Du har bare trettet 
meg med dine 
synder, og voldt 
meg møye med 
dine misgjerninger. 
Jeg, jeg er den 
som utsletter dine 
misgjerninger for 
min skyld, og dine 
synder kommer jeg 
ikke i hu.  
Jes 43.24-25

Og HAN er en soning for våre 
synder, og det ikke bare for 
våre, men også for 
hele verdens.
1.Joh.2.2

Ved denne vilje er vi blitt 
helliget ved at Jesu Kristi 

legeme ble ofret én 
gang for alle.

Heb.10.10
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viktige arrangementer

16. juni Stevne: Våle, Re
21. - 23. juni Barneleir: Norsjø, Gvarv
21. - 23. juni Yngresleir: T. Mangelrød, Solberg
28. - 30. juni Ungdomsleir: Flekkerøy
04. - 07. juli Sommerbibelskole: IMI-stølen, Oppdal
08. - 11. aug. Sommerbibelskole: Bygland KVS, Setesdal, med årsmøte  

og misjonærinnvielse
04. - 06. okt. Bibelhelg: Kvinatun, Kvinlog

Hjertelig velkommen til oppbyggelige samlinger! 
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De så opp til ham og strålte av 
glede, og deres ansikt rødmet aldri 
av skam. (Salme 34,6.)

Jesus ble opphøyet da han hang på korset. 
Han forutsier det selv i Joh 12:32:  
«Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg 
dra alle til meg.» 

Hvorfor henger han der på forbannelsenes tre? 
Jo, fordi mine synder er der. 
Hvorfor roper han så av sin Fader forlatt? 
Kun for deg, for din sjel det jo er.

Det er min Frelser som henger der. Han 
elsket inntil døden, ja døden på korset. Så 
skal du og jeg få stå ved korset og se opp 
til ham og stråle av glede! I Bibelen leser 
vi om kobberslangen som ble Israels red-
ning da de ble bitt av giftslanger. «Likesom 
Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik 
skal Menneskesønnen opphøyes for at hver 
den som tror på han skal ha evig liv.» Joh. 
3.14-15. Det er den evige allmektige Gud, 
han som er opphavet til alt, som rekker sine 
armer ut på korset som offerlammet og dør, 
for så å dra alle til seg.Likesom det ble til 
liv for de dødsdømte israelitter i ørkenen å 
se opp til kobberslangen, så er det til liv for 
oss ormebitte, fortapte Adams barn å se opp 

til Jesus på korset. «Se der Guds Lam, som 
bærer verdens synd!» Joh 1:29. Der skal vi 
få stå og stråle av glede: Jesus er min!

Det er liv i å se på det Golgata kors.  
Ja, just nu er det liv og for deg. 
Å, synder så kom da til ham og bli frelst, 
Se på ham som tok straffen på seg!

Vår vandring «på veien hjemover» er ikke 
alltid like lett. Noen ganger blir vi stanset, 
og ser ikke veien videre. Men vi tror på han 
som har Davids nøkkel, han som åpner 
og ingen stenger, og som stenger og ingen 
åpner. Åp 3:7.               

 «I din hånd er mine tider.» Salme 31:16. 
Vår bønn er at det usynlige rike som ikke 
er av denne verden, må bli åpenbart av 
Den Hellige Ånd i vår verden, ja i ditt og 
mitt hjerte! Derfor vil vi med frimodighet få 
skrive noen linjer om Han som elsket oss, ja 
døde og oppstod for oss, og som i dag sitter 
som vår Talsmann og Yppersteprest hos 
Faderen og ber for oss.

Ved korsets fot
Svein Mangelrød, 
formann i Evangelisk Luthersk Misjonslag
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I Lammets blod
av Øyvind Klavenæs, melodi: “Å tenk når engang skal samles skal’’

I Lammets blod du renset er
Fra alt du er og var
Han er i denne stund deg nær
Og tar bort alt du har;

Han frir deg ut av dødens tak
Og gir deg livet sitt
Han sletter alt som ligger bak
Alt Jesus har er ditt

Mens prestene bar offer frem
Hver dag for Herren Gud
Har Jesus renset alle dem
Som tror Hans nådebud;

Det budskap at Hans blod det rant
På korsets tre for deg
I havets dyp din synd forsvant;
Han selv er livsens vei

Så løft ditt blikk mot korsets tre
Se på din frelsermann.
Som døde villig i ditt sted.
Din vei til livets land.

I Herrens offerdød for deg
For alltid helliggjort
I Herrens pakt på livets vei
Hvor alt er godt og stort

Der alle synder er forlatt,
I Jesu Kristi blod
I himmelen, som Herrens skatt;
Min Gud, hvor du er god

Halleluja, vi frie er
I Lammets drakt nå står
Og jubler ut i lovsangshær
Et evig jubelår
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Ungdoms-, yngres- og 
barneleir 2013

Barneleir
21.-23. juni på Norsjø i Gvarv.

For: barn fra 0 år til de som skal 
begynne i 4.klasse.

Pris: kr 400,- for deltakere og kr 
600,- for voksen som er med.

Påmelding og informasjon:  
Asbjørn Mangelrød

Tlf.: 99 62 46 58

E-post:  
asbjorn.mangelrod@gmail.com

Påmeldingsfrist: 10. juni

DAGSPROGRAM

Fredag 21.juni 
Kl.17-1800   Ankomst 
Kl.1800 Kveldsmat                                                         
Kl.1900 Åpningsmøte v/Evelyn Haugen 

Lørdag 22.juni 
Kl.0830 Frokost                                                                   
Kl.1000 Bibeltime v/Haavard Kirkeng 
Kl.1230 Middag                                                                  
Kl.1600 Sangmøte 
Kl.1800 Kveldsmat                                                      
Kl.1900 Kveldsmøte v/Evelyn Haugen

Søndag 23.juni 
Kl.0830 Frokost                                                       
Kl.1000 Bibeltime v/Haavard Kirkeng 
Kl.1230 Middag 
 Rydding/pakking 

Talere 
Haavard Kirkeng og Evelyn Haugen

Hovedledere 
Olaf Andre Klavenæs og Asbjørn Mangelrød 

Medledere 
Øyvind Klavenæs, Harald Lie, Signe Dalen

Matansvarlige 
Elin Klavenæs og Gunvor Synnøve Lie

Ta med: 
Bibel og sangbok, sovepose, toalettsaker,  

badetøy, redningsvest.
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28.-30. juni på Flekkerøy.
For: ungdom som er ferdig med  
ungdomsskolen.
Ledere: Jon Espeland og Karl Løvås.

Yngresleir
21.-23. juni hos T. Mangelrød, 
Solberg.

Motto: Vil for synd du nåde få,  
fest ditt øye på Jesus.

For: de som skal begynne i 5.klasse 
– til de som er ferdig med 10.klasse.

Pris: Kr 300,- pr person.

Påmelding og informasjon:  
Lars Ingmar Thorsen

Tlf.: 474 86 560 

E-post:  
lars.ingmar.thorsen@felleskjopet.no

Påmeldingsfrist: 16. juni

DAGSPROGRAM

Fredag 21.Juni 

Kl.1830 Kveldsmat 

Kl.1930 Åpningsmøte v/Lars Ingmar   

 Thorsen 

Lørdag 22.Juni 

Kl.0900 Frokost  

Kl.1000 Møte v/ Jan Oskar Butterud 

Kl.1130 Utflukt med mat 

Kl.1700 Møte v/ Tore Mangelrød 

Kl.1830 Grilling 

Kl.2000 Samling «Min sang» v/Margrethe  

 og Øyvind Egeland 

Søndag 23.Juni 

Kl.0900 Frokost 

Kl.1100 Møte v/Lars Ingmar Thorsen 

Kl.1300 MiddagRydding/pakking

Ungdomsleir

Talere 

Jan Oskar Butterud, Tore Mangelrød,  

Lars Ingmar Thorsen.

Ledere 

Lars Ingmar Thorsen, Margrethe og Øyvind 

Egeland og Jane Mangelrød.

Medhjelpere 

Sigurd, Bjørnar og Torstein Mangelrød.

Ta med: 

Bibel og sangbok, sovepose, liggeunderlag,  

toalettsaker, badetøy, redningsvest,  

evt. telt\lavo

Påmelding og informasjon:  
Karl Løvås
Tlf.: 476 17 653 
E-post: bjorglov@gmail.com
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I På Hjemveg vil vi fremover forsøke å kom-
me med informasjon fra arbeidet i Peru. 
Dette spesielt med tanke på at dere som er 
venner av arbeidet, kan få ha litt mer innsikt 
i hva som skjer. Spesielt fint er det dersom 
dette kan hjelpe til slik at mange er med og 
ber for arbeidet vi står i. I det siste num-
meret av På Hjemveg, ble det skrevet en del 
om hvordan arbeidet vårt i Peru er lagt opp. 
Det ble nevnt på de forskjellige stedene i 
Arequipa der vi har arbeid, og litt om hvert 
sted. Nå kommer en videreføring av dette, 
så les gjerne det forrige stykket for sammen-
hengens skyld.

I Alto Selva Alegre (ASA) fortsetter arbei-
det som vanlig, med Hugo Castellanos som 
evangelist. 30-40 personer er trofast på mø-
tene, i tillegg til at det kommer mange ek-
stra hver gang det er spesielle arrangemen-
ter. Her har mange av medlemmene nå vært 
med i mange år, og et bønneemne er at de 
må fortsette å være brennende i ånden og 
tjenesten. 

Der som her er det lett å bli preget av 
vaner, og noen i menigheten der ville gjerne 
sett at flere deltar aktivt, og at det kunne 
komme flere nye medlemmer. I ASA er det 
nå også en liten barnehage, styrt av søsteren 
til tidligere radiotekniker Victor Valeriano. 
Hun heter Giovana. 

Vi har nå flere barnehager i vår regí, noe som 
er en stor glede. I Peru er nemlig alternativet 
for mange barn å være alene og innestengt 
hjemme, mens foreldrene jobber. Vi ser mye 
frukt av dette arbeidet. Spesielt er det glede-
lig at flere av familiene som har barna sine i 
barnehagene tar kontakt og begynner å kom-
me på møtene.

I Huarangal er det regelmessig 10-15 per-
soner som samles til møter, og evangelist 
Hugo leder fortsatt arbeidet der. Barnehagen 
som drives i området, styres fint av ei dame 
som heter Lucila. Hun har forholdsvis nylig 
begynt i menigheten. De jobber fortsatt med 
muligheten for å kjøpe ei tomt til et fremti-
dig kirkelokale i Huarangal.

I sentrumskirken samles 40-50 personer 
regelmessig til søndagsmøte, i tillegg til at 
det er noen som er flinke til å møte opp på 
bibelundervisning på torsdager og møter på 
språket quechua på søndags ettermiddager. 
Evangelist og leder for arbeidet vårt i Are-
quipa, Miguel Curse, leder arbeidet der sam-
men med et styre. Hvert år feirer de forskjel-
lige kirkene årsdagen for da de ble innviet. 

Søndag 19. mai feiret sentrumskirken 
igjen sin dag, og det skjer alltid med et fel-
lesmøte, der med-
lemmene i alle de 
andre kirkene også 

Glimt fra Peru
av Anne Margrethe Marca

Barnehagegruppen 
i Huarangal.
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er innbudt. Da er det møte først, og så mat 
til alle sammen. I år samlet arrangementet 
170 personer, og enda var det mange som 
ikke kunne komme! Kirken var da ganske 
full. Bibelskolen som drives i 2.etasje over 
kirken, er fortsatt virksom, og har i år 6-7 
faste elever. Nå for tiden undervises det i 
Matteus-evangeliet og i boken ”Fra bønnens 
verden” av Ole Hallesby. 

Noe som er nytt, er at ungdomsforeningen 
nå samles i 2. etasje i sentrumskirken. Tid-
ligere var det kun opp til hver kirke å samle 
ungdommene, men siden mars 2012 har ar-
beidet blitt sentralisert for å nå flere. 

Før oppstarten var det nemlig kun funge-
rende ungdomsforening i ASA, og der hadde 

de trofaste sunket til å bare være 4-5 stk. 
Det er derfor veldig stort å kunne meddele 
at ungdomsarbeidet nå går betydelig bedre. 

Annenhver lørdag samles nå jevnlig 10-
20 ungdommer! Nå i juni er også tanken å 
trappe opp arbeidet. Ungdommene ønsker å 
samles hver lørdag (dette har tidligere vært 
vanlig praksis), slik at de har et alternativ 
til andre usunne aktiviteter på lørdagskvel-
dene. Vær med og be for ungdommene! De 
er veldig sårbare, og det er viktig med bønn 
om at de må bli rotfestet i frelsesbudskapet 
som deles med dem.
Radioarbeidet som formidles fra 2. etasje i 
sentrumskirken, har i det siste møtt mot-
stand fra myndighetenes side. Myndighe-
tene ønsker kort sagt å ta sende-lisensen fra 

Første søndagsmøte i Villa Ecológica, 25/11/12.
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mange radiostasjoner, for å kunne selge dem 
på nytt. Hvis dette skjer, kan det bli vanske-
lig å få samme frekvens etterpå, noe som 
ville vært et stort tap for radioen vår. I tillegg 
er man redd for at dette kan bli ganske dyrt. 
Da misjonen har alle papirer som gjelder ra-
dioen i orden, har man gått til en type retts-
sak for å få beholde lisensen. Den kommer 
til å ta litt tid, og i mellomtiden får radioen 
fortsette å sende på samme frekvens. Mer 
om dette senere.

I Sachaca har vi nå hatt arbeid en stund, og 
det er 5-10 som trofast kommer på møtene. 
Det har ikke vært mange nye i det siste, og 
arbeidet her er som på de andre stedene lik 
gruvearbeid. Det er ikke lett å nå frem til 

sjelene, og Ordet må sås på nytt og på nytt. 
Akkurat slik man i en gruve har møysom-
melig arbeid, og man trofast må arbeide seg 
fremover - tilsynelatende uten å se noen for-
andring fra dag til dag. Vår tidligere radio-
tekniker, nyutnevnt evangelist Raul Paucara, 
står i dette arbeidet. Sammen med ham det 
siste året, har også Kenneth Goa hatt sitt vir-
ke på denne plassen. Han har vært ettåring 
for Misjonslaget, og har sammen med Raul 
vært i Sachaca flere dager i uken. 

Oppgavene der er hovedsakelig husbe-
søk og møtevirksomhet. Raul har også nylig 
startet opp noe arbeid på 2 nye steder uten-
for Arequipa, som heter La Cano og Santa 
Rita. Der kommer det noen få familier på 
møtene. Be om at Raul må få ord å gå med, 

Her akkompagnerer Ubaldo og Juana sangene. De er veldig glad i de kristne sangene,  
og det synges mye på møtene.
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når han banker på dører og ber om å få lov 
til å fortelle litt om Jesus. 

I Horacio Zevallos Games drives barnehjem-
met støtt videre. Det er for tiden 7 barn der, 
6 gutter og 1 jente. Flere av disse ble nylig 
døpt. Mange av barna har nå vært der en 
stund, og vi ser frukter hos dem. De lærer 
om Jesus hver dag, samtidig som de får et 
trygt hjem og god skolegang. Bestyrerparet 
Adolfo og Teresa Barrantes fortsetter i arbei-
det her sammen med assistent Jacky Curse. 

Det er også noen andre som hjelper til 
ved behov, eksempelvis når de faste arbei-
derene der har ferie. Det er ikke alltid lett 
å holde styr på så mange barn på omtrent 
samme alder, så de som jobber der trenger 
også forbønn! Be spesielt om at de får til å gi 
barna åndelig mat i en travel hverdag.

Bak i kirkens lokaler fortsetter de to barne-
hagegruppene å fungere. Det er 8 barn i hver 
gruppe, og de ledes av to damer som går 
i kirken. Lili Huancca som tidligere bodde 
med sin familie i en liten leilighet i 3. etasje 
i kirken, leder den ene gruppen. 

Den andre gruppen ledes av ei som heter 
Janet. I 2. etasje av kirken fortsetter førsko-
le-arbeidet. Det er 22 barn i alderen 4-5 år, 
og læreren er Carina Curse.

Kirken i Horacio fortsetter som før med 25-
30 trofaste medlemmer. Men det har skjedd 
en stor forandring siden sist, det er nå Da-
mián Heredia som er pastor i kirken der. 
Ubaldo Marca har etter ønske fra hovedsty-
ret, begynt på en ny plass. Han har stått i en 
stor tjeneste i Horacio, og har gjennom 6 år 

opprettet mye kontakt med lokalbefolknin-
gen der. Men han har en spesiell nådegave 
til å ta kontakt med folk på nye steder, og 
det var derfor ønsket at han nå skulle starte 
et nytt arbeid. Det er aldri lett å begynne 
på nytt, og også Ubaldo kjenner på dette. 
Be om styrke for dagen for Ubaldo og kona 
Juana, som sammen nå har begynt på evan-
geliseringen i et nytt område.

Området heter Villa Ecológica, og ligger ikke 
så langt fra Huarangal og Alto Selva Alegre. 
Her går Ubaldo hver dag, enten morgen eller 
ettermiddag, på husbesøk. I begynnelsen 
var kona Juana med, men pga problemer 
med å gå mye, er hun nå hovedsakelig bare 
med på de faste møtene på torsdager og søn-
dager. Ubaldo går derfor nå alene og banker 
på dører, og spør om han kan få si litt om 
Jesus. Han ber samtidig inn til møter. 

Søndag 25. november 2012 ble første søn-
dagsmøte arrangert på stedet, og til stor gle-
de kom det 5-6 personer dit! Nå kommer det 
ca 3-5 fast på møtene der, men Ubaldo synes 
at arbeidet går trått og at det er vanskelig å 
arbeide alene i området. Møtene avholdes i 
en liten bygning. De har fått låne denne av 
en dame, mot at Ubaldo laget tak på den. 
Han har allerede laget dette, så nå har de et 
lite sted de kan bruke en stund. 

Det har blitt startet arbeid på enda en ny 
plass siden sist, et sted som heter Ciudad 
Blanca. Det er ikke langt fra stedet vi tidlige-
re hadde arbeid, Miguel Grau. Miguel Curse 
har tatt ansvaret her, sammen med styret i 
sentrumskirken. 

Foreløpig har de møter på lørdager, men 

Ubaldo i gang med å lage tak på det nye ”kirkelokalet” 
i Villa Ecológica.
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Ubaldo i gang med å lage tak på det nye ”kirkelokalet” 
i Villa Ecológica.

Oversiktsbilde, øvre del av bydelen Villa Ecológica.

på sikt er tanken å starte med søndagsmøter 
også her. Til nå har møtene i dette områ-
det samlet rundt 10-15 personer. Er det ikke 
stort å få stå i dette arbeidet, kjære Guds 
venner på jord… Det er så lett å se tall, men 
tenk at det i disse tallene ligger sjeler, evig-
hetsvandrere som går til en av to utganger 
på livet, akkurat som oss! Og arbeidet med 
å så Guds Ord fortsetter og må fortsette vi-
dere. Vær med i dette store arbeidet med din 
tid i bønn og med dine økonomiske midler. 
Både her hjemme i Norge og ute på misjons-
marken er det behov for at akkurat du er 
med! Kanskje kjenner du også på kallet til 
mer aktiv tjeneste i misjonen? Dette er noe 
du ikke må skyve vekk dersom Gud har lagt 
det på deg. Det er alltid noen i Guds rike 
som skal forkynne Guds ord, og også noen 
som skal få være med i innhøstningsarbei-
det på forskjellige måter på misjonsmarken.

Per Olav og Sunniva Mangelrød har fått et 
slikt kall til tjeneste, og sammen med sine to 
døtre, Jenny og Rut, har de sagt seg villige 
til å være Misjonslagets utsendinger til Peru. 

Tanken er at de reiser ut i september 
2013, og de skal få være med i forskjellige 
oppgaver i arbeidet vårt der. Det er et stort 
takke – og bønneemne at de er villige til å 
reise for misjonen vår. 

Det er uten tvil et stort behov for dem 
i arbeidet, og vi må be om at de kan få gå 
inn i ferdiglagte gjerninger. Det er ikke lett 
å skulle reise som utsending fra Norge, og 
tilpasningen i Peru kan være en utfordring. 
Vær derfor med og be for dem! Be om at de 
skal få visshet i at det er dette Gud ønsker 
for dem, om at prosessen i flyttingen dit skal 

gå greit, og om at de skal klare å lære språ-
ket på en god måte. 

Be først og fremst om Guds velsignelse 
over dem, og om at Han må være med dem 
og lede dem i det de skal inn i. Slik kan de få 
være et redskap Han kan få bruke i sin hånd 
i sjelevinnerarbeidet. 

Jesu Kristi dag nærmer seg, og det er så 
mange som ikke har hørt om vår kjære Frel-
ser! Måtte mange flere finne frelsen i Jesus 
før det er for sent, også i Peru. 
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Sommerbibelskole 
på ImI-Stølen, Oppdal 

04.–07.07.13

Torsdag 4.juli
Kl.19.00 Samling og kveldsmat
Kl. 20.00 Kveldsmøte v/Svein Mangelrød
Fredag 5.juli
Kl.10.00 Bibeltime v/Olaf Klavenæs
Kl.11.30 Bibeltime v/Lars Fredrik Ellingsen. 

Emne: ”Fariseisme og kristendom.”
Kl. 17.00 En sangforfatter v/Ragnvald Lende
Kl.20.00 Kveldsmøte v/Olaf Klavenæs

Kollekt
Lørdag 6.juli
Kl. 10.00 Bibeltime v/Tore Mangelrød
Kl. 11.30 Bibeltime v/Magne Straumstein
Kl. 17.00 Bibeltime v/Lars Fredrik Ellingsen
Kl. 20.00 Kveldsmøte v/Tore Mangelrød

Kollekt
Søndag 7.juli
Kl.10.30 Formiddagsmøte   

v/Magne Straumstein
Kollekt

Kl.12.30 Middag / Avslutning på 
Sommerbibelskolen

Bønnemøte hver morgen kl. 08.30.

Du er hjertelig velkommen til å være med på 
hele samlingen, eller delta på enkeltmøter!

Ledere: Ragnvald Lende og Karl Løvås.
Praktisk tilrettelegging: Mariann og Olav 
Malerød.
Talere: Lars Fredrik Ellingsen, Olaf Klavenæs, 
Ragnvald Lende, Svein Mangelrød, 
Tore Mangelrød og Magne Straumstein.

Priser: Full pensjon: kr. 1540,-,  
13-17år: kr.1140,-. 8-12 år: kr. 770,-
4-7 år: kr. 539,-. 0-3 år: Gratis
Student pris: kr. 1000,-
Maks familiepris m/barn under 18år: 5400,-
Leie av sengesett: kr.100,- 
Campingvogn: kr.200,- pr.natt + brukt 
strøm, kr. 1,70 pr.kWh.
Telt: kr.90,- pr.natt, pr.person
Tillegg for enerom: kr.150,- pr natt

Tillegg for rom i nybygget:(m.wc/dusj)
Rom: kr. 200,- pr.døgn. Leilighet: kr.500,- 
pr.døgn. NB: Gjelder dem som forhåndsbestiller 
disse rommene. Deltagere som bestiller vanlig 
rom, men som av plasshensyn legges i nybyg-
get, slipper dette tillegget.

Påmelding innen 26.juni: Olav Malerød
Breidal, 3282 Kvelde
e-post: olavp_m@hotmail.com
Tlf.: 33 11 38 33 / 45 600 424
 
Stevnekonto for betaling av opphold:
1503.07.50710

Ytterligere informasjon finnes på 

www.misjonslaget.no
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Sommerbibelskole 
på Bygland KvS, Setesdalen 
08.–11.08.13
Torsdag 8.august
Kl. 19.00 Samling og kveldsmat
Kl. 20.00 Kveldsmøte v/Einar Kristoffersen
Fredag 9.august
Kl.10.00 Bibeltime v/Kjell Dahlene
Kl.11.30 Bibeltime v/Øyvind Klavenæs
Kl. 17.00 Bibeltime v/Kjell Dahlene
Kl.20.00 Kveldsmøte v/Einar Kristoffersen

Kollekt
Lørdag 10.august
Kl.10.00 Årsmøte.  

Andakt v/Øyvind Klavenæs
Årsmøtesaker

Kl. 17.00 Bibeltime v/Einar Kristoffersen
Kl. 20.00 Kveldsmøte v/Kjell Dahlene

Kollekt
Søndag 11.august
Kl.10.30 Formiddagsmøte med 

Misjonærinnvielse v/Jon Espeland. 
Sunniva og Per Olav Mangelrød 
innvies til tjeneste i Peru.  
Kollekt

Kl.12.30 Middag. / Avslutning på  
Sommerbibelskolen

Bønnemøte hver morgen kl. 08.30.

Du er hjertelig velkommen til å være med på 
hele samlingen, eller delta på enkeltmøter!

Ledere: Jon Espeland, Olaf Andrè Klavenæs og 
Svein Mangelrød
Praktisk tilrettelegging: Marianne og Gisle 
Espeland, Kristian Løvås d.y.
Talere: Kjell Dahlene, Jon Espeland, Øyvind 
Klavenæs og Einar Kristoffersen.

Priser: Full pensjon: Voksen:  kr.1020,-
14-18 år og studenter: kr. 750,-
5-14 år: kr. 540,-, 0-5 år: Gratis
Maks familiepris med barn under 18 år: 
kr.3500,-. Sengetøy: kr. 140,-
Camp.vogn m/strøm: kr. 170,- pr.døgn
Telt: kr. 120,- pr.døgn

Påmelding innen 1.august:
Svein Mangelrød, Kveldsvik, 3282 Kvelde.
Tlf.: 33 11 20 47 / 47 02 25 94
e-post: sveman@online.no

Stevnekonto for betaling av opphold:
1503.07.50710

Ytterligere informasjon finnes på 

www.misjonslaget.no
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(Den spanske Bibelen som de bruker i Peru, 
har en annen oversettelse enn den norske, og 
lyder som følger; ”Lovet være Herren, Isra-
els Gud, som har BESØKT sitt folk og forløst 
det”.)

- Hva vil det si å besøke? Det vil si å oppsøke 
noen med en ”plan” eller en ”grunn”. 

Mange besøk blir planlagt og sagt fra om i 
god tid, slik at det ikke kommer som en over-
raskelse. Dette for at de som får besøk, kan ta 
imot på en god måte. Eksempler kan være be-
søk fra myndigheter, politikere, kunstnere og 
artister etc. Besøket jeg nå vil skrive litt om, 
omhandler en person som ikke er av denne 
verden, men fra Himmelen. Dette besøket har 
blitt kunngjort på jorden helt siden våre første 
foreldres, Adam og Evas syndefall. Kunngjø-
ringen om hans besøk, er en kunngjøring om 
en frelsesplan. 

Hvem er denne gjesten? 
”Lovet være Herren, Israels Gud, som har be-
søkt sitt folk”. Men da tidens fylde kom, ut-
sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født 

under loven, for å kjøpe dem fri som var un-
der loven (Gal 4:04). 

Da Gud så menneskets situasjon, var han 
full av sorg i sitt hjerte. Han så at hans skap-
ning hadde falt i det dypeste syndens mør-
ke (1.Mos.6.5-6). ”Men det skal ikke alltid 
være mørke i det land hvor det nå er treng-
sel” (Jes 9.1). Dette gjelder også for deg som 
føler smerte over din synd. 
Nå har den himmelske gjesten kommet (Jes 
9.6). Se, det er din Frelser! Hør alle syndere, 
hør; Frelseren som var lovet fra den første 
tid, er her! Gud sendte ikke sin Sønn til ver-
den for å dømme verden, men for at verden 
skulle bli frelst ved ham (Joh 3.17).

Du som lever i kval for dine synders skyld, 
for hva du er og gjør, og ikke tror det er noe 
håp for deg: Det ER håp for deg! Gud sendte 
sin sønn for at Han skulle lide for din skyld, 
og Han har betalt din gjeld på Golgata. Jesus 
står for døren og banker, Han vil være i ditt 
liv og vil leve med deg (Åp. 3.20). Uansett 
om ditt hjerte er rødt som purpur, så vil jeg 
gjøre det hvitt. Dette sier Han som besøker 
oss fra Himmelen (Jes. 1.18). ”For Mennes-
kesønnen er kommet for å søke og frelse det 

av evangelist Ubaldo Marca, Peru
(Oversatt av Anne M Marca)

Besøket fra det høye

”Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det!” 
Luk. 1:68
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som var fortapt” (Luk.19.10).Likevel er det 
ikke alle som vil ta imot det himmelske be-
søket. Lyset kom til verden, og menneskene 
elsket mørket fremfor lyset (Joh 3.19). Men-
nesket tenker mer på de jordiske bekymrin-
ger, enn på evigheten. Jesus følte stor sorg 
da han så Jerusalem, som ikke hadde noen 
interesse i den himmelske gjesten. Og han 
sa; ”Visste også du, om enn først på denne 
din dag, hva som tjener til din fred!” (Luk. 
19.42). Han kom for å gi dem fred, glede og 
frelse fra en evig straff i helvetet.

Det andre besøk:
”Jeg kommer igjen.” Dette sa Jesus selv 
(Joh 14.3). Han er gjesten fra det høye som 
besøker deg, Han kaller på deg og viser deg 
de sår Han fikk for din skyld. Og dersom du 
ikke tar imot denne himmelske gjesten, vil 
Han ved sitt andre besøk bli din dommer. Da 
gjelder ikke lenger noen unnskyldning. 

Men nå har du muligheten til å ta imot 
den Himmelske gjesten. Det er dette frelsen 
handler om: å motta Kristus som din Frelser, 
og høre Hans Ord.
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La oss  derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få 
miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid. Heb.4,16.

Det er mer nærliggende for oss å søke hjelp 
hos Gud enn å ville finne nåde til hjelp. 
Uten at vi er klar over det, skyver vi nåden 
i bakgrunnen. Det skyldes vår gamle natur. 
Den har bare tillit til det vi selv er med i. 

Derfor er det nødvendig å bli veiledet og 
rettledet av Guds ord. Under Guds ledelse 
av deg dreier alt seg om at han vil bevare 
deg i nåden. Du må finne den igjen og 
igjen. Det gjør du bare når du slipper opp 
for eget forråd. Når du selv ikke greier mer, 
begynner du å spørre hva Jesus formår. 
Når du fortviler over selviskheten som er 
så sterk hos deg, kan du begynne å glede 
deg over ham som ikke kom for å frelse seg 
selv. 

Du kan ikke finne noen større hjelp enn 
nåden. Når den fyller hjertet ditt, blir du rik 
midt i din egen fattigdom. Du får overflod, 
selv om du synes du mangler alt. Du skal 
fram for Guds domstol. Er du redd for å tre 
fram for den? 

Er du redd for at du blir dømt når du står 
ansikt til ansikt med Den Hellige? Du skal 
tenke på at du ikke er den første som står 
for Guds trone. Jesus har vært der før 
deg. Da mottok han dommen for alle dine 
synder. Og det som Jesus har tatt på seg, 
kaster han aldri tilbake på deg. 

Jesus har gjort dommens trone til nådens 
trone for deg som tar din tilflukt til ham. 
Derfor skal du frimodig tre fram. Gud vil 
ikke avvise deg. Han vil ikke trekke fram 
alt som er mislykket og forfeilet i livet ditt. 

Han vil la deg finne nåde. Tenk, å finne 
nåde! Når alt kommer til alt dreier det seg 
om dette ene: å være omsluttet av Guds 
velbehag. Da får du alt i tillegg. Også hjel-
pen i rette tid. Gud kommer ikke for sent. 
Du er ikke glemt. Hans øye våker over deg. 
Han har gjemt det beste til slutt.

Andakt.
Av H.E. Nissen, fra andaktsboken “Ett er nødvendig”
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Returadresse: På Hjemveg, Farrisveien 1367, 3282 Kvelde
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