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Ta på deg din rustning

Det er mange dårlige ting i verden i 
dag. Evangeliet er som et skjold som 

beskytter oss. Her er 10 ting president 
Eyring ber oss gjøre for å beskytte oss. 
For hver av dem finner du tallet på bildet 
og tegner en strek mellom punktene. 
Fargelegg så tegningen når du er ferdig!

Jeg hadde allerede bestemt meg
Av Madison Thompson

Jeg fikk en gang en verdifull lærdom i en leksjon i Unge 
kvinner om seksuell renhet – et tema som fikk mange av 

ungdommene til å vri seg på stolene sine. Jeg husker ikke alt 
jeg lærte den dagen, men jeg husker at lederen min snakket 
om en av sine personlige normer – å alltid holde seg sek-
suelt ren. Ordene hennes gjorde varig inntrykk, og jeg tok 
en bevisst beslutning om å ha dette som en av mine egne 
personlige normer.

En dag jeg tok bussen hjem fra et idrettsarrangement, 
begynte noen på bussen å leke nødt eller sannhet. Vi kjedet 
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oss, så noen andre ungdommer og jeg ble med. Da det ble 
min tur, ble jeg utfordret til å gjøre noe jeg visste ikke var 
riktig. Dette kunne ha vært en vanskelig avgjørelse for meg 
å ta, men ordene til min leder i Unge kvinner dukket opp i 
tankene, og valget var lett. Jeg avslo raskt. Jeg hadde alle-
rede bestemt meg for hva jeg ville gjøre i den situasjonen.

Jeg vet at når vi går i kirken og gjør plass til de tingene 
vi lærer der, vil vi bli velsignet med større åndelig styrke og 
beskyttelse mot verdens fristelser.
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

 1. HOLDE SABBATSDAGEN HELLIG
 2. HEDRE PRESTEDØMMET
 3. INNGÅ OG HOLDE PAKTER
 4. ARBEIDE MED SLEKTSHISTORIE
 5. DRA TIL TEMPLET
 6. OMVENDE DEG
 7. BE
 8. UTFØRE TJENESTE FOR ANDRE
 9. BÆRE VITNESBYRD
10. LESE I SKRIFTENE


