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Da jeg var 11, bodde jeg i Manti, 
Utah, USA. På begynnelsen av 

året tok primærlæreren min med en 
fin liten øks som du kunne hugge 
ved med.

“Den som kommer oftest til Pri-
mær i år får beholde øksen,” sa hun. 
Der og da bestemte jeg meg for å 
komme hver uke. På slutten av året 
fikk jeg øksen!

Snart fylte jeg 12 år. Jeg ble ordi-
nert til diakon. Rundt denne tiden 

flyttet familien min til Madison, 
Wisconsin, USA. Jeg savnet ven-
nene mine, men var spent på å få 
nye. Madison var mye større enn 
Manti. Den nye skolen var stor. 
Det var ikke mange medlemmer av 
Kirken der. En dag inviterte noen 
av de populære ungene meg til en 
fest. Men festen skulle være samme 
kveld som en av Kirkens aktiviteter. 
Fra min erfaring i Primær hadde 
jeg lært at gode ting skjer når jeg er 

Å være der 
vi burde 
være

trofast og deltar på Kirkens møter. 
Jeg takket for at de inviterte meg, 
og forklarte hvorfor jeg ikke kunne 
komme.

Dagen etter festen snakket alle 
på skolen om den. De hadde druk-
ket alkohol på festen, og alle som 
hadde vært der fikk masse trøbbel! 
Jeg var så takknemlig for at jeg 
hadde vært der jeg burde være.

Jeg er takknemlig for at jeg gikk 
i Primær og til andre av Kirkens 
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møter mens jeg vokste opp. Jeg 
lærte viktige ting om evangeliet 
der. Og jeg hadde det moro på 
aktivitetene. Vår himmelske Fader 
velsigner oss når vi prøver å være 
der vi burde være, og gjøre det vi 
burde gjøre. Han styrker vår tro. 
Han beskytter oss mot fristelse 
og synd.

I Lære og pakter 88:63, sa Jesus, 
”Hold dere nær til meg og jeg vil 
holde meg nær til dere.”

Når vi deltar på Kirkens møter, 
også nadverdsmøtet, holder vi 
oss nær til vår himmelske Fader 
og Jesus Kristus. Vi lærer viktige 
sannheter som veileder oss i våre 
valg gjennom resten av uken, selv 
når vi ikke er i kirken og omrin-
get av de som deler vår tro. Når 
du lever rettferdig, vil Den helllige 
ånd hjelpe deg å vite hvor du 
trenger å være og hva du trenger 
å gjøre. ◼
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HOLD DEG NÆR TIL JESUS
I kirken lærer vi hvordan vi kan ta kloke valg og bli bedre etterfølgere av Jesus. 
Fyll inn de tomme feltene for å hjelpe barna på bildene å vite hva de burde 
gjøre.
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1. ”Men vær__________mot hverandre” (Efeserne 4:32).
2. ”Salige er de __________”(Matteus 5:9).
3. ”Når dere er i deres medmenneskers_________er dere jo i deres Guds tjeneste”  

(Mosiah 2:17).
4. ”Vi trakter etter alt som er __________, skjønt, prisverdig og ___________”  

 (Trosartiklene 1:13).
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