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TJEN AV HELE DITT SINN
“Evnen til å tenke er en gave fra Gud… Måten vi 

tenker på vil i høy grad påvirke våre holdninger og  
vår adferd, men også vår tilstand etter dette liv” 
(Veiledning til Skriftene, “Tanker,” scriptures. lds. 
org). Vårt sinn hjelper oss å lære og forandre oss til 
det bedre – hvis  
vi søker etter gode ting. Her er noen forslag til hvordan 
du kan tjene Gud av hele ditt sinn:

•  Studer Skriftene og profetenes ord.
•  Tenk positive tanker om andre og deg selv.
•  Søk kunnskap, spesielt om oppbyggende ting.
•  Velg sunn og oppbyggende underholdning.
•  Undersøk noe som er viktig for deg – for eksem-

pel en hendelse i Kirkens historie eller i en av 
dine forfedres liv.

•  Samle tankene om Frelseren under nadverden.
•  Skriv dagbok, og gjennomgå den fra tid til annen.

TJEN AV HELE DITT HJERTE
Hjertet opprettholder livet. “Hjerte” betyr ofte det 

innerste eller kjernen i noe, og stedet hvor ønsker og 
følelser befinner seg. Å tjene Gud av hele er vårt hjerte 
er å gi ham alle våre ønsker, hele vår vilje og all vår kjær-
lighet. Han ber oss om å elske ham ved å holde hans bud 
og elske andre. Her er noen forslag for å gjøre dette:

•  Sett bønn, skriftstudium og tilstedeværelse i kirken 
over dine egne ønsker.

•  Vis medfølelse og vennlighet overfor noen i din  
familie eller på skolen.

•  Tilbring tid med det en annen ønsker å gjøre.
•  Prøv å forstå hva en annen føler.
•  Gi en oppriktig kompliment til noen.
•  Snakk med eller sitt ved siden av en som er alene.

TJEN AV HELE DIN STYRKE
Energien som vi tjener Gud med, er en del av det  

å gi ham hele vår styrke. Styrke er også åndelig kraft, 
indre forpliktelse, standhaftighet og flid i å gjøre godt. 
Vi kan vise vår styrke når vi etterlever prinsippene som 
Frelseren selv etterlevde. Da kan vi motta guddommelig 
åndelig kraft. Her er noen forslag til hvordan du kan  
tjene av hele din styrke:

•  Gi din fulle oppmerksomhet til ditt skriftstudium.
•  Samarbeid med andre i menigheten eller grenen.
•  Stå sterkt for moralnormer.
•  Følg tilskyndelser fra Den hellige ånd om  

å velsigne andre.
•  Bestem deg for å leve rettferdig, og hold fast  

ved din beslutning når fristelsene kommer.
•  Ta vare på kroppen ved riktig kosthold og mosjon.
•  Hold dine pakter for å få større åndelig kraft.

TJEN AV ALL MAKT
Å tjene av all makt kan ganske enkelt bety å gjøre det 

vi er i stand til å gjøre, både åndelig og timelig, og det er 
utoverrettet. Uansett hva våre individuelle talenter er 
(alt fra å løfte en tung sofa til å være positive i vanskelige 
situasjoner), kan vi bruke dem til å styrke andre. Her er 
noen forslag til hvordan du kan tjene av all makt:

•  Spør deg selv: “Hvem kan trenge min hjelp i dag?”  
– og gjør noe med det.

•  Utfør en oppgave for noen, som å feie verandaen, 
rydde opp i et rom eller ta oppvasken.

•  Bruk dine talenter: Reparer en bil eller en datama-
skin, gjør det penere i et rom, lag en hjemmelaget 
gave, skriv et dikt.

•  Gå inn for å være en venn og et godt eksempel.
•  Lær noen en ferdighet som du har lært.


