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Spámaður Guðs á jörðu, Thomas S. Monson forseti, 
hefur sagt: „Við erum nú á okkar tíma umlukin alls-
kyns hugsanlegum syndum, löstum og illsku.“ 1

Yrðuð þið hissa, ef þið kæmust að því að Monson for-
seti sagði þessi orð fyrir fimmtíu árum síðan? Hvað getum 
við sagt um illsku okkar tíma, ef ranglætið var fordæmis-
laust á þeim tíma? Drottinn hefur, af góðri ástæðu, sagt 
um okkar ráðstöfun: „Sjá, óvinirnir hafa sameinast“ (K&S 
38:12).

„Öll við erum kölluð“ 2 í stríðið sem hófst áður en við 
fæddumst á jörðu. Það hófst jafnvel fyrir sköpun jarðar. 
Það hófst fyrir mörgum öldum í fortilverunni, þar sem  
Satan gerði uppreisn og „reyndi að tortíma sjálfræði 
mannsins“ (HDP Móse 4:3).

Satan beið lægri hlut í baráttunni og „var varpað niður 
á jörðina“ (Op 12:9) og hér heldur hann áfram stríðinu. 
Hér, á jörðu, „á hann í stríði við Guðs heilögu og umlykur 
þá á alla vegu“ (K&S 76:29) með lygum, blekkingum og 
freistingum.

Hann berst gegn spámönnunum og postulunum. Hann 
berst gegn skírlífislögmálinu og helgi hjónabandsins. Hann 
berst gegn fjölskyldunni og musterinu. Hann berst gegn 
því sem er gott, heilagt og dyggðugt.

Hvernig verjumst við slíkum óvini? Hvernig spornum 
við gegn hinu illa sem hvarvetna virðist liggja sem mara 
yfir veröld okkar? Hvaða vopn getum við notað? Hverjir 
eru bandamenn okkar?

Máttur lambsins
Spámaðurinn Joseph Smith kenndi að Satan næði 

aðeins valdi yfir okkur að svo miklu leyti sem við leyfum 
honum það.3

Nefí sá okkar tíma og „sá vald Guðslambsins. Það féll 
yfir hina heilögu í kirkju lambsins og yfir sáttmálsþjóð 
Drottins, sem dreifð var um allt yfirborð jarðar. Og þeir 
voru vopnaðir réttlæti og krafti Guðs í mikilli dýrð“ (1 Ne 
14:14; skáletrað hér).

Hvernig vopnum við okkur réttlæti og krafti? Við höld-
um hvíldardaginn heilagan og heiðrum prestdæmið. Við 
gerum og höldum helga sáttmála, vinnum að ættarsögu 
okkar og förum í musterið. Við reynum stöðugt að iðrast 
og biðja Drottin um að „[beita] friðþægingarblóði Krists, 
[svo] að [við] megum hljóta fyrirgefningu synda [okkar]“ 
(Mósía 4:2). Við biðjum og þjónum og vitnum um og 
iðkum trú á Jesú Krist.

Við vopnumst líka réttlæti og krafti þegar við „[varðveit-
um] lífsins orð stöðugt í huga [okkar]“ (K&S 84:85). Við 
varðveitum þessi orð með því að sökkva okkur niður í 
hinar helgu ritningar og orð hinna útvöldu þjóna Drottins, 
sem munu miðla okkur vilja hans og eru rödd hans (sjá 
K&S 68:4) á aðalráðstefnu komandi mánaðar.

Við þurfum ætíð að minnast þess að við njótum hjálpar 
beggja megin hulunnar í baráttu okkar við hið illa. Við 
njótum m.a. verndar Guðs, hins eilífa föður, Drottins Jesú 
Krists og heilags anda.
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Við njótum líka verndar hins óséða herskara himins. 
„Óttast ekki,“ sagði Elía við óttasleginn ungan mann, er að 
þeim sótti illur her, „því að fleiri eru þeir, sem með okkur 
eru, en þeir, sem með þeim eru“ (sjá 2 Kon 6:15–16).

Við þurfum ekki að óttast. Guð elskar sína heilögu. 
Hann mun aldrei yfirgefa okkur.

Ég veit, fyrir bænheyrslu Guðs, að hann hefur frelsað 
mig frá illu. Ég ber vitni um að með hjálp Guðs föðurins, 
frelsara heimsins, og heilags anda, þá mun okkur tryggður 
yfirgnæfandi kraftur til að standa gegn hverskyns illum 
öflum.

Megum við ætíð vera vopnuð réttlæti, svo við séum full 
sjálfstrausts um hina endanlegu útkomu.
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HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Eyring forseti minnir okkur á að við eigum í stríði  
við hið illa. Þið getið byrjað á því að syngja með þeim 
sem þið kennið sálminn „Öll við erum kölluð“ (Sálmar,  
nr. 101). Þið getið síðan beðið þau að segja frá því 
hvernig þau hafa verið vernduð með réttlæti og leggja 
fram hugmyndir um hvernig hægt er að vernda fjöl-
skyldu þeirra gegn Satan, svo sem með því að velja 
fjölmiðla með hollu efni, hafa fjölskyldufundi eða viku-
leg fjölskyldukvöld. Þið getið hvatt þau til að ígrunda í 
bænaranda hvernig þau gætu byggt upp varnir fjöl-
skyldu sinnar og hvatt þau til að koma hugmyndum 
sínum í framkvæmd.

ÆSKUFÓLK
Ég hafði þegar tekið ákvörðun
Madison Thompson

Ég hlaut eitt sinn dýrmæta lexíu í námsbekk Stúlkna-
félagsins um kynferðislegan hreinleika – efni sem 

fékk margar stúlkurnar til að iða í sætum sínum. Ég 

man ekki allt efnið sem kennt var þennan dag, en ég 
man eftir því að leiðtogi okkar ræddi um eina af hennar 
persónulegu lífsreglum – að vera ætíð kynferðislega 
hrein. Orð hennar höfðu áhrif á mig og ég einsetti mér 
þá að tileinka mér sjálf þessa lífsreglu.

Dag einn, er ég var á heimleið í rútu eftir íþróttavið-
burð, hóf einhver krakkanna leik sem fól í sér að segja 
sannleikann eða taka áskorun. Mér og fleiri krökkum 
leiddist, svo við tókum þátt í leiknum. Þegar að mér 
kom, þá var skorað á mig að gera nokkuð sem ég 
vissi að var ekki rétt. Mér hefði getað reynst erfitt að 
ákveða mig, en orð leiðtoga Stúlknafélagsins komu í 
huga minn og mér reyndist auðvelt að taka af skarið. 
Ég hafnaði þessu strax. Ég hafði þegar ákveðið hvernig 
bregðast skildi við í slíkum aðstæðum.

Ég veit að þegar við förum í kirkju og tileinkum 
okkur það sem þar er kennt, þá munum við blessuð 
með auknum andlegum styrk og vernd frá freistingum 
heimsins.
Höfundur býr í Utah, Bandaríkjunum.

BÖRN
Íklæðist alvæpni ykkar

Það er heilmikið af slæmum hlutum í heimi nútímans. 
Fagnaðarerindið er eins og skjöldur sem hlífir okkur. 

Lesið eftirfarandi tíu hluti sem Eyring forseti býður okk-
ur að gera til að varðveita okkur sjálf. Teiknið síðan og 
litið ykkar eigin skjöld!

  1. Halda hvíldardaginn heilagan
  2. Heiðra prestdæmið
  3. Gera og halda sáttmála
  4. Vinna að eigin ættarsögu
  5. Fara í musterið
  6. Iðrast
  7. Biðjast fyrir
  8. Þjóna öðrum
  9. Gefa eigin vitnisburð
10. Lesa ritningarnar
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„Allt megna ég fyrir hjálp 
[Krists], sem mig styrkan 

gjörir“ (Fil 4:13). „Við höfum öll 
veikleika, en getum samt sigrast 
á þeim,“ sagði Dieter F. Uchtdorf 
forseti, annar ráðgjafi í Æðsta for-
sætisráðinu. „Sannlega er það vegna 
náðar Guðs að veikleikar geta orðið 
að styrkleika ef við erum auðmjúk 
og höfum trú.“ 1

Frelsari okkar segir í Kenningu og 
sáttmálum: „Ég mun fara fyrir yður. 
Ég mun verða yður til hægri handar 
og til þeirrar vinstri, og andi minn 
mun vera í hjörtum yðar og englar 
mínir umhverfis yður, yður til stuðn-
ings“ (K&S 84:88).

„Nefí er dæmi um þann sem 
þekkti, skildi og reiddi sig á hinn 
lífgandi kraft frelsarans,“ sagði öld-
ungur David A. Bednar, í Tólfpost-
ulasveitinni. „Bræður Nefís kefluðu 
hann og hugðust síðan drepa hann. 

Hinn lífgandi kraftur Jesú Krists  
og friðþægingar hans

Gætið að bæn Nefís: ‚Ó Drottinn, 
bjarga mér úr höndum bræðra 
minna vegna trúar minnar á þig, já, 
gef mér jafnvel kraft til að slíta af 
mér böndin, sem ég er fjötraður‘ 
(1 Ne 7:17; skáletrað hér).

„. . . Nefí bað þess ekki að 
aðstæður hans breyttust. Hann 
bað þess öllu heldur að hann 
hlyti styrk til að breyta sjálfur 
aðstæðum sínum. Ég held að 
hann hafi einmitt beðist þannig 
fyrir, því hann þekkti, skildi og 
hafði upplifað hinn lífgandi kraft 
friðþægingarinnar.

Ég trúi ekki að böndin sem Nefí 
var keflaður með hafi bara fallið 
af höndum hans og fótum fyrir 
einhverja töfra. Fremur að hann 
hafi verið blessaður bæði með 
þrautseigju og styrk umfram hans 
náttúrlega getu, og ‚með Drottins 
styrk‘ (Mósía 9:17) hafi hann togað 

og teygt á böndunum, þar til hon-
um tókst loks bókstaflega að losa 
þau af sér.“ 2

Fleiri ritningargreinar  
og upplýsingar
Jes 41:10; Eter 12:27;  
reliefsociety. lds. org
HEIMILDIR
1. Dieter F. Uchtdorf, „The Gift of Grace,“  

Liahona, maí 2015, 108.
2 David A. Bednar, „Strength beyond Our 

Own,“ New Era, mars 2015, 4.

© 2017 Intellectual Reserve, Inc. Allur réttur áskilinn. Printed in Germany. Samþykkt á ensku: 6/16. Þýðing samþykkt: 6/16. Þýðing á Visiting Teaching Message, 
March 2017. Icelandic. 97923 190

Kynnið ykkur efnið sem hér er í bænaranda og leitið innblásturs til að vita hverju best 
er að miðla. Hvernig getur skilningur á tilgangi Líknarfélagsins búið dætur Guðs undir 
blessanir eilífs lífs?

Trú, fjölskylda, líkn

Til hugleiðingar
Hvernig getur hinn lífgandi 
kraftur Jesú Krists og 
friðþægingar hans hjálpað  
okkur að gera veikleika okkar  
að styrkleika?


