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Tro på Den Herre Jesus Kristus 
kommer til uttrykk i våre 

valg, spesielt i møte med mot-
gang. Ved å holde fast i jernstan-
gen høster de trofaste hellige i 
Europa de frukter Herren har 
lovet, og bli mer åndelig og 
timelig selvhjulpne.

Moldova
Serghei og Mariana fant begge 

det gjengitte evangelium i en 
alder av 19 år. Etter at Serghei 
hadde tatt mastergrad i jus og 
Mariana hadde vært på misjon, 
valgte familien Covali å bosette 
seg i Moldova, hvor de fleste av 
de unge medlemmene allerede 
hadde utvandret til andre land. 
De lever på hans inntekt, “slik 
at hjemmet vårt kan være evan-
geliesentrert – et trygt sted hvor 
moren kan undervise i etterle-
velse av evangeliet.”

“Det har vært vanskelig med 
én forsørger, men etter å ha prø-
vet vår tro, har Gud velsignet oss 
med tilstrekkelig for våre behov.”

“Mine medarbeidere vet at jeg 
ikke arbeider på søndager. I en 
alder av 28 ledet jeg Moldova-
kontoret for et utenlandsk 
advokatfirma. Dette kom uven-
tet ettersom jeg hadde reist på 
misjon etter jusstudiet. Jeg var 

å bli mer vennlige og kjærlige 
mot hverandre.” Tre av barna 
deres har nå vært på misjon.

Island
18 år gamle Karolina Gudna-

son fra Island forbereder seg til 
å reise på misjon. Hun unngikk 
tradisjonen med å drikke alkohol 
under avslutningshøytidelighe-
ten ved å avslå tilbud fra venner. 
“Det blir ikke noe gøy uten 
alkohol,” klaget de. “Selv om 
noen ikke kunne forstå hvor-
for, fikk jeg også anledning til å 
bære mitt vitnesbyrd for andre 
som lyttet.” Karolinas vitnesbyrd 
er at “mot, ikke kompromisser,” 
skaper misjonæranledninger, slik 
president Monson sa. 

Italia
Bror Angelo Melone, som 

hadde lymfekreft, hadde tro 
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De europeiske helliges tro
Eldste José A. Teixeira, Portugal
President for området Europa

Eldste José 
A. Teixeira, 
Portugal

redd for at jeg etter to år ville ha 
glemt mye av det jeg hadde lært, 
og at ingen ville ansette meg. 
Men i en alder av 28 skjønte jeg 
at Herren betalte tidobbelt tilbake. 
Jeg var den yngste advokaten i 
landet som ledet et utenlandsk 
advokatfirma. Nå, i en alder av 30, 
føler jeg meg velsignet som har 
denne stillingen.”

Tsjekkia
Václav og Martina Šindýlkovi 

sluttet seg til Kirken som nygifte 
like før den statlige sosialismen 
falt. De har opplevd prøvelser 
og velsignelser mens de har 
oppdratt fem barn i et land 
hvor to barn er nok. Václav sier: 
“Evangeliet er det beste vi kan 
gi våre barn.” I et samfunn hvor 
økonomisk overlevelse krever to 
yrkesaktive foreldre, verdsetter vi 
evige forhold. Ettersom vi prio-
riterte tid med familien, valgte 
jeg å arbeide i nærheten av vårt 
hjem, for lavere lønn. Min hus-
tru er hjemme og skaper sterke 
familiebånd. Fordi vi betaler full 
tiende, har vi alltid hatt tilstrek-
kelig. Vår aktivitet i Kirken moti-
verer barna til å delta. Men den 
virkelige nøkkelen til rettferdig 
fremgang er regelmessige tem-
pelbesøk. Ånden påvirker oss til 
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og besluttsomhet til å forlate 
sykehuset for å gå i kirken hver 
søndag under behandlingen. 
Angelo ble helbredet ved sin tro. 
Hans tapre eksempel påvirket en 
ung undersøker til å slutte seg til 
Kirken.

Senere ble bror Melone til-
skyndet til å forberede sin fami-
lie på et kommende jordskjelv i 
L’Aquila. 6. april 2009 ble hjem-
met hans, noen få kilometer fra 
episenteret, ødelagt. Familien 
unnslapp med dokumenter og 
grunnleggende nødvendigheter. 
Kvelden før hadde en annen 
bil tatt parkeringsplassen hans, 
så han hadde parkert lenger 
unna. Den bilen ble fullstendig 
ødelagt, mens hans bil klarte 
seg. Hans og tre andre med-
lemsfamilier oppholdt seg trygt 
i den mens de ventet på hjelp 
fra Kirken.

Den syv år gamle datteren 
hans tegnet et bilde av det 
ødelagte hjemmet: “Familien 
Melones hus ødelagt av jord-
skjelvet.” Han forsikret henne: 
“Familien Melones hjem er byg-
get på evangeliets klippe, og vil 
aldri bli ødelagt.” Hun fattet håp 
og smilte igjen.

Dette er bare noen få av de 
mange vitnesbyrdene blant tro-
faste hellige i Europa. Jeg bærer 
mitt vitnesbyrd om at hvis vi er 
trofaste, kan vi finne glede midt 
i livets utfordringer. ◼

 Fredag 16. januar fikk rundt 60 
unge enslige voksne anled-

ning til å høre fra en av Kirkens 
ledende embedsmenn, eldste 
Erich Kopischke i De sytti. Han 
og søster Kopischke besøkte 
Instituttsenteret sammen med eld-
ste og søster Jouttenus, område-
sytti, misjonspresident Evans og 
våre to stavspresidenter, president 
Andersen og president Pedersen.

Eldste Jouttenus innledet med 
et budskap om kraften i Kristi 
forsoning som vi kan invitere inn 
i vårt liv. Han fortalte om hvor-
dan vi alle på veien mot evig liv 
må gå igjennom prøvelser som 
kan ligne på Abrahams offer. 
Dette er for å teste om vi er vil-
lige til å gjøre Guds vilje uansett 
pris og omstendigheter.

Eldste Kopischke delte først et 
viktig prinsipp fra historien om 
Ammon som underviste kong 
Lamoni. Til å begynne med tjente 
Ammon kongen og var svært 
pliktoppfyllende og tålmodig, 
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Leder i Kirken besøker 
Instituttsenteret
Torbjørn Ånestad, Sandvika

noe som førte til stor suksess i 
misjonærarbeidet. Vi kan lære 
mye av Ammons eksempel.

Eldste Kopischke, med flotte 
innslag fra søster Kopischke, 
inviterte deretter de unge voksne 
til å stille spørsmål om ting de 
virkelig lurte på eller følte behov 
for å få svar på.

Her er spørsmålene som ble 
stilt og i korte trekk de svar som 
ble gitt:

Hvordan kan man vite om 
veiledning man får kommer fra 
Gud, slik at man er sikker på at 
man tar riktige valg?

Eldste Kopischke underviste 
oss fra 2. Nephi 31 og 32 og la 
vekt på viktigheten av å søke 
Åndens nærvær ved å studere 
Skriftene flittig, be, spørre, banke 
på og handle etter sin beste 
dømmekraft hvis man ikke føler 
et klart og tydelig svar fra Her-
ren. Hvis vi gjør dette og lever 
rettferdig, vil Herren gripe inn 
hvis valget vi tar er galt.
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Hvordan kan man unngå å 
bli utbrent når man har jobb, 
tar utdannelse, kanskje stifter 
familie, har kall og oppgaver 
i Kirken, osv.?

Eldste Kopischke underviste 
oss fra Mosiah 4:26-27 og la vekt 
på to nøkkelelementer i vers 26. 
1) Hvis vi vet at vi er rene for 
Herren gjennom daglig omvend-
else og ukentlig fornyelse gjen-
nom nadverden, og 2) vender vår 
oppmerksomhet mot andre for å 
hjelpe dem med deres åndelige 
og timelige behov, vil dette være 
en kilde til styrke og kraft i vårt 
liv som vil gi oss kraft til å bære 
de byrder vi blir gitt, og vil hjelpe 
oss å prioritere riktig.

Hvordan er veien videre når 
jeg har mottatt min begavelse 
og snart skal gifte meg i templet, 
hvordan skal jeg nå prioritere 
og hvordan kan jeg ha videre 
fremgang?

Eldste og søster Kopischke 
svarte på dette spørsmålet fra en 
av våre unge voksne søstre ved 
å dele litt av sine egne erfarin-
ger rundt det å stifte familie. De 
forklarte at de tok Herren med 
på råd angående når de skulle 
få barn, og følte at de skulle 
få barn så snart de giftet seg. 
Søster Kopischke hadde 1 ½ år 
igjen av sin utdannelse da de 
giftet seg, og klarte å fullføre 
dette med god hjelp fra sin mor 
som var der for henne de første 

Hvorfor har vi  
plutselig fått så mange 
siste-dagers-hellige  
misjonærer fra 
Zimbabwe?
Torbjørn Ånestad, Sandvika

månedene etter fødselen. Som 
mor viet søster Kopischke seg til 
omsorgen for barna, etterhvert 
ble det syv av dem, mens eldste 
Kopischke sto for den økono-
miske forsørgingen av familien, 
noe som krevde stor tro. Søster 
Kopischke forklarte at de val-
gene de tok var deres personlige 
valg og ikke nødvendigvis de 
valgene som andre må ta.

Noe de prioriterte fra begyn-
nelsen av sitt ekteskap, var å dra 
til templet hver måned. Etter at 
de hadde delt sine personlige 
erfaringer leste eldste Kopischke 
disse ordene fra Mosiah 2:6: “De 
slo opp sine telt rundt templet 
slik at hver mann hadde telt-
døren sin vendt mot templet” 
og sa at så lenge man slår opp 
familiens telt rundt templet og 
inngangen er vendt mot templet, 
vil man vite hva man skal gjøre.

Hva er vår rolle med hensyn 
til medlem-misjonærarbeidet?

Vi blir selvfølgelig oppfordret 
til å gi misjonærene henvisnin-
ger, men det som kanskje er vel 
så effektivt, er at vi spør misjo-
nærene hvilke nye undersøkere 
de har fått den siste uken, og 
favner om disse og blir med 
misjonærene for å bli kjent 
med dem. Dette kan inkludere 
det å være med og undervise 
disse nye undersøkerne som 
har hørt misjonærenes budskap 
og ønsker å lære mer. ◼

Norske Cecilie Lundgreen fra Fredrikstad  
er en del av forklaringen

I en artikkel i Meridian Magazine kan vi lese 
om hvordan tre profesjonelle, siste-dagers-hel-
lige, kvinnelige golfere, deriblant vår egen Cecilie 
Lundgreen fra Fredrikstad menighet, har satt i 
gang et prosjekt for å hjelpe unge medlemmer 
av Kirken i Zimbabwe å reise på misjon.  De tre 
tilbringer mye av vinterhalvåret i Zimbabwe, og 
la merke til at det var mange fine, unge siste-
dagers-hellige i misjonæralder som ikke hadde 
mulighet til å dra på misjon, uansett hvor sterkt 
de ønsket det. De hadde ganske enkelt ikke råd. 
Landet sliter med høy arbeidsledighet, og det lille 
ungdommene klarer å tjene, går gjerne med til 
å dekke medisinske eller andre behov i familien 
slik at det ikke blir noe igjen til misjons-forbere-
delser. Det koster faktisk endel å få ordnet med 
forberedelser til misjon: Helsesjekk, tannlege-
kontroll, fødselsattest (i et land hvor man ikke får 

Polite på vei til 
Kenya flankert 
av Cecilie Lund-
green og Reeve 
Nield
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slik attest når man blir født), pass, koffert,  
skikkelige klær osv.

Reeve Nield, initiativtageren til prosjektet, 
forteller at Ånden hvisket til henne: “Gå og finn 
disse ungdommene i Zimbabwe som ønsker å 
dra på misjon, men som ikke kan.” Hun organi-
serte et møte i en kirke i hovedstaden Harare og 
inviterte lokal ungdom til å komme. Hun regnet 
med 15-20 fremmøtte, men ble overrasket over å 
se 92 på møtet.

Etter dette møtte de tre søstrene sammen med 
de håpefulle misjonærene to dager i uken i flere 
måneder for å hjelpe dem med å få sendt inn papi-
rene og forberede seg til misjon. Antallet vokste fra 
92 til mer enn 230 etter hvert som ryktet spredte 
seg om at disse trofaste siste-dagers-hellige kan-
skje kunne få dra på misjon.

Ved hjelp av mange bønner, iherdig arbeid, 
mange mirakler og stor innsats fra frivillige var 
238 ungdommer fra denne første gruppen klar for 
misjon med søknadene ferdig utfylt.

“Dette er ungdom som utmerker seg,” sa Ceci-
lie Lundgreen. “Det er så moro.” Ingen av de tre 
profesjonelle golferne er gift og har egne barn. 
“Dette er våre barn,” sa Cecilie. “For en velsignelse 
det var,” sa hun, “å føle deres fullkomne glede, å 
føle at de endelig hadde mulighet til å komme seg 
på misjon.”

Prosjektet har blitt utvidet ved at medlemmer av 
Kirken i USA og andre land begynte å sende pen-
ger, klær og annet utstyr til de vordende misjonæ-
rene, slik at de fikk mulighet til å komme seg ut på 
misjon. I artikkelen i Meridian kan du lese hvordan 
du kan bidra til å hjelpe en ungdom fra Zimbabwe 
ut på misjon.

Artikkelen det vises til, kom ut i september i 
2014. For å få en oppdatering kontaktet vi Cecilie 
Lundgreen – kjent som “CC” blant hennes mange 
venner i Zimbabwe. Hun forteller begeistret:

“Artikkelen ga utrolig respons, og det er så 
mange som har hjulpet oss. Etter at den kom ut, 
fikk vi 10-20 e-poster daglig med tilbud om hjelp. 
Mange ringte også og spurte hvor de kunne levere 
donasjoner til prosjektet vårt. Mange ville donere 
misjonærklær før han/hun reiste. Andre ga penger 
slik at en misjonær kunne søke om pass og gjøre 
alle forberedelser. Det koster ca. USD 400 for å 
forberede alt med pass, legebesøk, politiklarerin-
ger, tannlege osv, osv. Folk var utrolig ivrige etter 
å hjelpe! Den mest utrolige historien var om en 
mor som ringte og fortalte at sønnen hennes døde 
mens han var på misjon, og hun hadde ikke hjerte 
til å kvitte seg med klærne hans, men da hun leste 
artikkelen, ville hun gi hele kofferten slik at hen-
nes sønns klær kunne dra på misjon likevel!

I oktober 2014 pakket vi åtte 40-fots containere 
som skulle sendes til Zimbabwe, og i dem var det 
over 1000 kofferter ferdigpakket til misjonærer!

Frem til nå har vi hjulpet ca 350 misjonærer. 
Mange har blitt kalt til Zimbabwe, men vi har en 
søster i England, snart en søster på Temple Square, 
en eldste i Europa og resten over hele Afrika!”

Tre søstre i Kirken – 350 unge menn og kvinner 
ut på misjon, og utallige liv velsignet med evange-
liet. Vi kan vel i sannhet si som Nephi: “Og således 
ser vi at Herren med små midler kan få store ting 
til å skje.” ◼

De to søstrene i midten er allerede på misjon i Zimbabwe
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1: Med smerte ser nok vår Fader 
ned på alt Han skapte her.

På mange måter gir han beskjed 
om det som viktig er.

Av kjærlighet han regler ga 
og håpte at vi ba

om vern imot den onde makt 
og tro på Herrens pakt.

2: Min Fader ser alle harde skall 
som stenger for vårt sinn.

Han vet hvorfor alle bitre fall ga 
tårer på vårt kinn.

Du er velkommen til å sende inn nyhetsartikler 
og foto til Lokalnytt.

Alle artikler redigeres og publiseres med  
hensyn til plass, kvalitet og behov.

Nyhetsartikler bør være korte, cirka 600, 250 
eller 75 ord, og sendes inn senest to uker etter 
begivenheten.

Bidrag til kategoriene “Derfor vet jeg”,  
“Favorittskriftsted” (Ungdom og Unge voksne) 
eller “Prøver å ligne Jesus” (Barn) er også ønsket.

Send artiklene til:

Ronny Stulen: rostulen@broadpark.no,  
tlf 37086085 eller

Ole Podhorny, Vestbrynet 13, 1519 Moss,  
e-post: ole@podhorny.com, tlf. 92648934  
eller 69271704 ◼

S A G T  A V  L O K A L E  S I S T E - D A G E R S - H E L L I G E

“Han slapp nok ikke riktig til….”
(Sang skrevet i april 1993 av Jan-Erik Carlsen, som også laget  
en melodi og fikk Inger Karin Kristiansen til å lage et noteark.)

Han sendte oss vår “Los og Stav” 
som voktet livets hav.

Men når Han ville hjelpe oss – 
dro vi forbi i tross.

3: Hvis vi fikk tro på at kjærlighet 
er størst av alt på jord,

da kunne vi med tålmodighet 
holdt fred i syd og nord.

Hvis budet fra vår store Gud 
som er i sommerens skrud,

fikk farge om vårt indre liv –  
da stanset vi all kiv.

Jan-Erik 
Carlsen, 
Trondheim

“Los og Stav” = Jesus Kristus ◼
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 Uten en frimodig, men tålmodig sekretær er 
det ikke sikkert at eldste Allen hadde vært 

medlem av Kirken eller hadde fått være med sin 
kone til Norge som misjonær.

Stikker du innom Sandvika menighet en 
søndagsmorgen, vil du sannsynligvis bli møtt 
av et hyggelig misjonærpar i hovedinngangen. 
De viser en helt spesiell omsorg for hver ene-
ste besøkende de hilser på, store som små, og 
bidrar til at hver enkelt føler seg svært godt mot-
tatt i kirken. Seniormisjonærene, eldste og søster 
Allen, har vært i Norge i snart 15 måneder og 
har hele denne tiden tjent ved misjonskontoret.

De forteller selv om hvorfor de valgte Norge: 
“Det er litt annerledes for seniormisjonærer 
enn for yngre misjonærer. Vi kan av og til 
velge hvor vi drar, hva vi skal gjøre og hvor 
lenge vi skal være ute. Vi valgte 18 måneder. 
Da president Monson senket alderen for de 
yngre misjonærene, ba han også eldre par om 
å tjene. Vi bestemte oss for å tjene, og siden 
søster Allen hadde vært misjonær i Norge for 
36 år siden, valgte vi å prøve å reise til Norge. 
Vi sendte en e-mail til president Evans, som er 
misjonspresident i Norge, og spurte om han 
trengte hjelp. Han ringte oss neste morgen og 
sa at vi var svar på hans bønner. Han trengte et 
par på misjonskontoret. Så med noen merkna-
der i våre misjonspapirer om at vi ønsket å 
komme hit, fikk vi kallet vårt. Det har vi aldri 
angret på.

Vi tok farvel med hjemmet vårt i Oregon, 
USA, og med våre seks barn og ni barnebarn, 
og reiste avsted. Livet som vi kjenner det ble 
forandret. Det tok litt tid å venne seg til kulturen 

her, men det var ikke vanskelig å elske det 
norske folk. Alle er så hjelpsomme, elskverdige 
og vennlige. Vi er veldig glad i å tjene og dele 
evangeliet med alle som ønsker å lytte. Vi får 
mange anledninger til å bli med de yngre misjo-
nærene på undervisningsavtaler.”

Eldste og søster 
Allen, Sandvika M
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Møt misjonærene på misjonskontoret
Torbjørn Ånestad, Sandvika
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Oppgavene på kontoret er mange og varierte. 
Søster Allen håndterer bestillinger fra misjonæ-
rene på utstyr, visum, førerkort, brev til inn- og 
utgående misjonærer, post, rapporter, dåpsopp-
tegnelser, henvisninger og andre ting president 
Evans trenger å få gjort. Eldste Allen håndterer 
misjonsfinansene, husleie for alle misjonærenes 
leiligheter, strøm, reparasjoner, inspeksjoner, 
bilene og mye mer. Men hovedansvaret deres er 
å sørge for at misjonærene har det trygt og godt. 
Det blir travle dager og noen ganger litt slitsomt, 
men de liker å få snakke med misjonærer på 
telefonen hver eneste dag.

Søster Allen har vært medlem av Kirken siden 
hun ble døpt som åtteåring, men eldste Allen ble 
medlem da han var 25. Han forteller selv: “Jeg 
ble født i Santa Fe, New Mexico i USA, og ble 
oppdratt i Metodistkirken, men sluttet å gå som 
tenåring. Jeg fikk etterhvert en universitetsutdan-
nelse som kjemi-ingeniør. Den første jobben var 
i en liten gruveby med en svært øde beliggen-
het. Der var det mange medlemmer av Kirken 
som ble mine venner, inklusiv vår avdelingsse-
kretær. Hun tok meg til seg som en av sine egne 
sønner. Men det som var viktigere, hun begynte 
å snakke med meg om Jesu Kristi evangelium. 
Gjennom hennes innsats, hennes vitnesbyrd og 
ikke minst, tålmodighet, begynte jeg å ta imot 
undervisning fra misjonærene i hennes hjem og 
ble til slutt døpt. Hvilken glede det har vært for 
meg å vokse i vitnesbyrd og tro. Denne misjo-
nen i Norge er bare den første av mange.”

Eldste og søster Allen deler med iver og 
oppriktighet sine vitnesbyrd. “Vi vet at Kirken 
er sann og at Joseph Smith er gjenopprettel-
sens profet. Vi vet at vi har en levende profet 
på jorden i dag, Thomas S. Monson. Vi vet at 
Gud lever og at Jesus er Kristus, og vi vet at 
Mormons bok er sann.” ◼

 Jeg har vært på misjon i 17 
måneder, og jeg nyter hver 

dag! Ingenting er bedre og gir 
mer glede i sjela enn å sette 
Herren først i livet og tjene ham 
av all makt, sinn og styrke. Som 
heltidsmisjonær er jeg privile-
gert til lett å kunne gjøre dette 
hver dag.

Men jeg har også møtt mange 
mennesker rundt om i Norge 
som gjør dette selv om de har 
jobb, familie og andre ting i livet. 
De er helt vanlige mennesker og 
er ikke kjent i verden på noen 
som helst måte. Likevel gjør de 

D E R F O R  V E T  J E G

Fra gullsmed til misjonær
Søster Tone Trydal fra Seljord

store gjerninger og er helter på 
så mange måter.

Jeg vokste opp med stor 
interesse for å skape ting og være 
kreativ. Jeg utdannet meg til gull-
smed i Valle i Setesdal. Deretter 
reiste jeg til Finland for å studere 
gravering. Mens jeg var der, møtte 
jeg to misjonærer som underviste 
meg om Mormons bok og det 
gjengitte evangelium. Jeg ble 
med en gang veldig interessert 
og måtte finne ut av dette som de 
snakket om. Jeg var ikke fornøyd 
før jeg enten hadde bevist eller 
motbevist det de hevdet var sant.

Tone Trydal, 
Skien menighet
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Etter mye bønn, studium og overveielse 
visste jeg at alt lyset som fulgte ikke kunne 
komme fra andre enn Herren selv. Jeg ble døpt 
og mottok Den hellige ånds gave og mottok 
enda mer lys i livet. Jeg ønsket sterkt å dele 
dette med andre mennesker. Jeg vet at Gud 
og Jesus Kristus lever og at de elsker oss. Tenk 
over de menneskene som har påvirket deg mest 
i livet ditt, foreldre, søsken, venner og andre. 
Hvor stor innflytelse har de hatt på hvem du 
har blitt? Tenk på Jesus Kristus og alt han gjør 
for deg hver dag. Hvordan påvirker det deg? 
Lar du det påvirke deg?

Vi burde ikke la noen andre eller noe annet 
påvirke oss mer enn det som kommer fra Jesus 
Kristus.

Hvordan kan vi hjelpe andre å la livet deres 
bli påvirket av Jesus Kristus? Dine rettferdige gjer-
ninger påvirker andre og verden mer enn du tror. 
Jeg og min ledsager har den siste tida hatt mange 
gode samtaler med en ung mann her i Arendal. 
Han er allerede et veldig godt menneske, men 
han ønsker å bli enda bedre. Han ønsker også å 
være et godt eksempel for dem han er blant, og 
således spre den godheten han etterlever til enda 
flere mennesker. Det må vi også gjøre.

Vi må med stor tillit og kjærlighet til Gud spre 
det lyset vi har i oss på grunn av Kristus, slik at 
vi blir levende bevis på Guds kjærlighet til alle 
mennesker. Vi reflekterer hvem Gud er for oss 
gjennom hvem vi er. Er Han en som gir oss lys 
og glede i livet? Kan andre se det på deg? Eller 
er Gud en som ikke påvirker deg stort?

Gjennom dem vi er burde andre mennesker 
få et ønske om å tro på Gud. Vi må reflektere 
Guds storhet i hverdagen. Jeg håper andre vil 
kunne beskrive Gud på en god måte gjennom 
det livet vi alle lever. Han er kilden til alt som 
er lyst og godt. ◼

 Hjemme hos oss har 
vi familiebønn hver 

morgen og kveld. Noen 
ganger ber pappa om 
at vi må være gode mot 
hverandre og ta godt 
vare på hverandre. Når 
jeg ber kveldsbønn, 
takker jeg for noe jeg 
er glad for. Jeg kan også 
be om å få hjelp til noe 
jeg synes er vanskelig. 
Da kan min himmelske 
Fader hjelpe meg å gjøre 
det rette. ◼
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Celina F, Moss menighet
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P R Ø V E R  Å  L I G N E  J E S U S

Familiebønn
Celina F, Moss menighet

P Å  N E T T

Her finner du 
informasjon 

om tempeltider eller 
møtetider til alle 
Kirkens enheter.

www.jesukristikirke.
no/locations ◼


