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Sätt på dig din 
vapenrustning

Det finns mycket som är orättfärdigt i 
världen i dag. Evangeliet är som en 

sköld som skyddar oss. Här är tio förslag 
från president Eyring på hur vi kan skydda 
oss själva. För varje förslag tittar du efter 
siffran på bilden och ritar en linje mellan 
prickarna. Färglägg den när du är klar!

Jag hade redan fattat ett beslut
Madison Thompson

Jag lärde mig en gång något mycket värdefullt under en lek
tion för unga kvinnor om sexuell renhet – ett ämne som fick 

många av ungdomarna att skruva på sig där de satt. Jag minns 
inte allt av det jag lärde mig den dagen, men jag minns att min 
ledare berättade om en av sina personliga normer – att alltid 
hålla sig sexuellt ren. Hennes ord fastnade hos mig, och jag fatt
ade då beslutet att ha det som en av mina egna värderingar.

En dag när jag var på väg hem på bussen från ett idrotts
evenemang, började någon på bussen leka sanning eller 
konsekvens. Några av de andra på bussen och jag hade 

UNGDOMAR

BARN

tråkigt så vi lekte med. När det blev min tur utmanades jag 
att göra något som jag visste inte var rätt. Det kunde ha varit 
ett svårt beslut för mig att fatta, men jag kom att tänka på 
det som min ledare i Unga kvinnor hade sagt så valet var lätt. 
Jag sa snabbt nej. Jag hade redan bestämt mig för vad jag 
skulle göra i den situationen.

Jag vet att när vi går i kyrkan och ger plats åt det vi lär oss 
där, blir vi välsignade med större andlig styrka och andligt 
beskydd mot världens frestelser.
Författaren bor i Utah, USA.
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