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Gud sendte sin Sønn Jesus Kristus for å hjelpe oss.  
Du kan få kraft fra Jesus Kristus når du gjør disse tingene:

Lær om Jesus
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Av president  
Russell M. Nelson

Fra “Vi kan bringe Jesu Kristi kraft inn i vårt liv”, Liahona, mai 2017, 39–42.

Da Jesus var på jorden, var han alltid vennlig mot andre. 
Når vi er vennlige, følger vi ham.

Akkurat slik mange forskjellige planter, blomster og 
grønnsaker vokser i hager, kan vi være vennlige på mange 
forskjellige måter.

Jesus er Kristus! 
Hans kraft er tilgjen-
gelig for hver og en 

av dere.

Lær om Frelseren.  
For mange år siden leste og 
understreket jeg alle vers i 

Skriftene om Jesus Kristus. Da jeg 
var ferdig, sa jeg til min hustru:  

“Jeg er et nytt menneske!”
Studer  

“Den levende Kristus”.  
Det er et vitnesbyrd om 

Jesus Kristus fra profetene 
og apostlene.

Vær villig til å skille deg ut, 
si ifra og være annerledes enn 

verdens innbyggere.

Prøv å se hen til Ham  
i enhver tanke (se Lære og pakter 

6:36). Når du gjør det, vil din  
tvil og frykt forsvinne.

Inngå hellige pakter,  
og hold dem.

HJELP HAGEN VÅR  

TIL Å VOKSE!

I år planter vi en vennlighetshage! Når du viser vennlighet 

mot noen, kan du skrive det på en utklippsform av en blomst, en 

kaktus, et blad, en plante, en grønnsak eller til og med et nyttig 

hageinsekt! Så kan du sende den til oss. På siste omslagsside kan du 

lese hvordan. Eller du kan lage din egen vennlighetshage og sende 

oss et bilde av deg mens du “arbeider” i den!

Dette er mitt  
bud at dere skal  
elske hverandre, 
likesom jeg har  

elsket dere.* 

*Johannes 15:12

Primærbarn fra Osun State,Nigeria, laget  

blomster til vennlighetshagen.


