
6 L i a h o n a

Familier er evige

På grunn av Jesu Kristi forsoning og gjengivelsen av 
prestedømskraft til å besegle familier, kan vi være 

sammen som familier for bestandig! Hva verdsetter du 
høyest med din familie? Følg disse instruksjonene for 
å lage papirlenken og feire familien.

1. Brett et stykke papir dobbelt to ganger slik  
at det blir en lang remse.

2. Tegn en persons skikkelse med hender  
som strekker seg ut mot de brettede kantene.

3. Klipp ut skikkelsen. Ikke klipp der hendene  
berører de brettede kantene.

4. Brett ut papiret. Skriv eller tegn noe du  
verdsetter ved hvert enkelt familiemedlem.

5. Lim flere remser sammen hvis du har en  
større familie!

Del evig glede

Noe av det beste med evangeliet er kunnskapen om 
frelsesplanen. Vi har den fantastiske muligheten å kunne 

være sammen som familie for evig. Denne kunnskapen 
hjelper oss å ha håp når vi føler oss overveldet av verden. 
President Eyring sier, “Vår himmelske Fader kjenner vårt 
hjerte. Hans hensikt er å gi oss glede (se 2 Nephi 2:25). Derfor 
ga han sin Sønn som gave for at gleden ved familiebånd 
skulle kunne vare evig … Det er en gave som hvert av Guds 
barn som kommer til verden, kan gjøre krav på.”

Denne velsignelsen kan anvendes av de av oss som lever 
akkurat nå og dem som har gått bort – men bare gjennom 
vår hjelp. Våre forfedre er i åndeverden akkurat nå, og venter 
på at vi skal forberede navnet deres slik at tempelordinan-
sene kan forrettes på deres vegne. Noen ganger kan det 
imidlertid være vanskelig å gjøre arbeidet for dem. Vi kan 
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ha det for travelt, eller vi kan bo så langt unna templet at det 
er vanskelig å dra dit ofte.

Heldigvis finnes det andre måter vi kan hjelpe våre forfe-
dre på, som å gjøre slektshistorisk arbeid, indeksering, eller 
sitte barnevakt for våre foreldre mens de drar til templet. Ved 
å hjelpe, tjener vi Herren og gir håpet om en evig familie til 
dem som er på den andre siden av sløret.
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