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Noen ganger blir jeg  
irritert på familien min.  
Hva kan jeg gjøre?
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Svarene tar sikte på å gi hjelp og perspektiv, og er ikke å  
betrakte som offisielle uttalelser om Kirkens lære.

NYTT SPØRSMÅL
“Jeg har en bror som gjør dårlige valg.  

Hva skal jeg gjøre?”
Send oss ditt svar og foto innen 15. april 2017. Send dem  
inn via Internett på liahona. lds. org eller send e-post til  
liahona@ ldschurch. org. (Skriv “Question Corner” i  
emnefeltet.) Husk å ta med mor eller fars tillatelse!

Be til vår himmelske Fader, og be 
ham hjelpe deg å være hyggelig 
mot familien din. Gi dem en klem.
Noah F., 10 år,  
Queensland, Australia

Giulia: Prøv å tenke på alle de 
gode stundene du har hatt sammen 
med dem, og tenk på disse gode 
stundene og husk at folk ikke er 
fullkomne.

Bruna: Selv om de ikke sier 
“unnskyld”, ville jeg tilgi dem.
Giulia og Bruna R., 13 og 8 år,  
São Paulo, Brasil

Hvis lillesøsteren min irriterer meg, 
rer jeg sengen hennes eller lager en 
godbit til henne. Jeg liker også å lage 
kort, gjøre ekstra husarbeid og holde 
en bønn. Jeg føler at Ånden forteller 
meg at jeg har gjort det rette.
Adeline B., 9 år, Tennessee, USA

Jeg ville be, ha familiens hjemmeaf-
ten og snakke med dem.
Luisa R., 9 år,  
Baja California, Mexico

Julia: Jeg kan være snill mot 
familien min, og når jeg blir irritert, 
kan jeg fortelle dem at jeg er glad 
i dem, og så være vennlig. Jeg 
kan følge Frelseren og vise dem 
kjærlighet.

Darrin: Bare vær glad og del 
med dem og hjelp dem.
Julia og Darrin S., 8 og 6 år,  
New Mexico, USA


