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modnes. Vitnesbyrdet om tidli-
gere mirakler styrker vår tro på 
fremtiden.

Vi føler at en ny ånd svever 
over vårt kontinent. Antall dåp 
viser vedvarende vekst. Mange 
flere unge reiser på misjon.  
Deltagelsen på møter og turer  
til templet er stadig økende. En 
ny rik innhøstning forberedes.

For noen år siden talte 
daværende eldste Gordon B. 
Hinckley til unge misjonærer i 
Sverige. Han holdt opp et glass 
vann og sa: «Sverige har i mange 
år vært som dette vannglasset 
– ikke mye skjedde. På mid-
ten av 1800-tallet da de første 
misjonærene kom til Sverige, ble 
tusenvis av mennesker medlem 
av Kirken. Det skjedde en stor 
og mektig innhøstning. Når dere 
kommer hjem, vil jeg at dere 

Lokalsider

En annen innhøstning
Eldste Gérald Caussé
tidligere rådgiver i områdepresidentskapet for Europa

 Jeg har alltid vært fascinert 
av historien om pionérene 
i Den gjenopprettede kirke. 

Deres tro og mot i handling gir 
alle medlemmer en strålende  
og uvurderlig arv.

Europa har en viktig plass 
i denne heroiske historien. 
Det europeiske kontinent var 
en misjonsmark klar for inn-
høstning, der tusenvis av disse 
pionerene tok imot og omfavnet 
evangeliet før de dro til Ame-
rika, innsamlingsstedet som var 
utpekt av profeten Joseph Smith. 

De siste årene har jeg vært 
velsignet med å få besøke noen 
av stedene hvor disse første kon-
vertittene kom fra. Jeg stoppet 
i Preston, England og reflekterte 
over det fredelige vannet i elven 
Ribble, hvor de første dåps-
handlingene i Europa fant sted 
for bare 175 år siden. På kaien i 
København beundret jeg statuen 
av Kristina, som med blikket 
vendt ut mot åpent hav symboli-
serte håp for tusenvis av skandi-
naver som utvandret til Sion.

I mange land som i nyere 
tid er blitt åpnet for evangeliet, 

er det enkleste å kontakte de 
første konvertittene selv! Mange 
er fortsatt der, aktive, lykkelige 
og stolte over sin fortid. De 
kan beskrive gløden i de tidlige 
årene, da møtene ble avholdt 
anonymt i kjellere, kinosaler eller 
bakrommene på restauranter. 
Mange vet noe om oppføringen 
av de første møtehusene eller 
tallrike reiser til templet i Sveits. 
I landene i øst vil de lokale 
pionerene beskrive år med savn 
bak jernteppet og miraklet som 
skjedde da misjonærarbeidet tok 
til i disse landene etter 1989.

Denne historien pågår fort-
satt. Den fortsetter å utspille seg 
for våre øyne. Profetier blir opp-
fylt. Herren står ved roret, og 
ingenting kan hindre hans verk 
i å bli gjennomført. I dag, som 
i går, blir Kirkens vekst ledsaget 
av handlinger preget av tro og 
mirakler. 

I flere år har områdepresi-
dentskapet proklamert en ambi-
siøs og optimistisk visjon når det 
gjelder Kirkens vekst i Europa. 
Som barn av Europa, har vi sett 
Kirken etablere seg, vokse og 

Eldste  

Gérald Caussé, 

Frankrike
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skal fortelle medlemmene at 
det vil bli en ny innhøstning, 
en annen innhøstning i Sve-
rige, som vil bringe tusenvis av 
svensker inn i Kirken.» 1

Den andre innhøstningen er, 
og vil bli, mer omfattende enn 
den første. Europa har blitt et 
veiskille og et samlingssted for 
folk fra hele verden. Man tren-
ger bare å gå gjennom gatene 
i våre storbyer for å se det.

Jesus sa til sine disipler at 
i de siste dager, skal «dette 
evangeliet om riket … bli 
forkynt over hele jorden til et 
vitnesbyrd for alle folkeslag»”.2 
Denne profetien blir oppfylt 
ved at nye land blir åpnet for 
misjonærene, men også ved at 
tusener på vårt kontinent fra 
alle verdens nasjoner, omven-
der seg til evangeliet. Etter 
hvert som disse menneskene 
med ulike språk og fra ulike 
kulturer blir ønsket velkom-
men inn i Kirken, velsigner  
de våre menigheter og grener. 

Medlemmene i dagens 
Europa har en historisk rolle 
i denne andre innhøstningen, 
akkurat som de gjorde i de 
tidlige årene av gjenopprettel-
sen. Jeg ber om at vi alle vil bli 
motivert av denne strålende 
visjon, og at vi sammen vil 
arbeide for å oppfylle den. ◼

NotEr
 1. Ensign, juli 2000.
 2. Matteus 24:14.

 Don Alan Evans, 63, og Susan Deann Dahl 
Evans er kalt til å lede Den norske misjon. 
De kommer fra Groves menighet i Mesa 

Arizona Mountain View stav. President Evans var 
tempelarbeider og president for Mesa Arizona 
Easter Pageant (et utendørs påskespill). Han er 
tidligere stavspresident, høyrådsmedlem, biskop, 
speiderleder og misjonær i Norge. Han var admi-
nistrerende direktør for Banner Baywood Medisin-
ske Senter. Han er født i Jerome, Arizona og sønn 
av Rulon Cooper og Berniece Evans.

Søster Evans har vært tempelarbeider, president 
for Primærforeningen i staven, rådgiver i Unge 
kvinners og Hjelpeforeningens presidentskap på 
stavs- og menighetsplan og rådgiver i menighe-
tens Primær-presidentskap, samt lærer i Søndags-
kolens klasse i Evangeliets lære. Hun er født i  
Salt Lake City, Utah og er datter av Ivan Parley  
og Helen Dahl. 

Paret har fire barn. ◼

LOKALnyTT

nytt misjonspresidentpar 
til norge
Church News

President Don 
Alan Evans og 
søster Susan 
Dahl Evans
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Ungdommen møttes til fest i Kristiansand!
Hanna og Sarah torjesen

fint pyntete langbord og ble servert. Joel 
Weggersen fra Drammen og Sarah Torjesen 
fra Kristiansand holdt henholdsvis damenes 
og herrenes tale, noe som de klarte fint. Vi 
hadde et koselig ball, men det kunne ha blitt 
bedre hvis vi hadde vært flere. Bare et hint. 
Vi vil oppfordre alle ungdommer i alderen 
12-18 år til å melde seg på «Sydvesten 2012» 

i Stavanger, slik at vi kan bli bedre kjent med hver-
andre, lære av hverandres eksempel og styrke våre 
vitnesbyrd. Vi skal selvfølgelig ikke glemme spor-
ten og all den spenningen som følger med. Håper 
vi i år kan sette ny rekord for antall påmeldte – og 
ha det enda mer gøy. Vi vil ønske alle hjertelig vel-
kommen fra hele Norge, inkludert Oslo stav. ◼

 I romjulen 2011 ble det holdt et flott arrangement 
for ungdom mellom 12-18 år i Kristiansand. 
Arrangementet heter «Sydvesten», og holdes vek-

selsvis i Bergen, Stavanger og Kristiansand. Oslo 
stavs «Balliaden» ligner, men Sydvesten har litt færre 
deltakere. Likevel var det 56 deltakere denne gan-
gen – fra Bergen, Stavanger, Kristiansand, Arendal, 
Moss, Skien, Drammen, Romerike, Evje og Oslo, 
altså en blandet gjeng med mange forskjellige  
dialekter, meninger og væremåte. Men på 
tross av dette hadde vi én ting til felles: 
Evangeliet. Det er grunnen til at vi har disse 
samlingene, slik at ungdommen kan føle at 
det er flere som har samme tro som dem 
selv, og at de kan utvikle sitt vitnesbyrd.  
Vi hadde aktiviteter hvor vi kunne bli bedre 
kjent med hverandre, og klasser med under-
visning i evangeliet. Klassene handlet om  
hverdagslige problemer du kan oppleve,  
og hvordan du kan overvinne dem ved å ha «styrke 
i renhet» – dette var også temaet for «Sydvesten». 
Ut over to åndelige klasser daglig, brukte vi resten 
av vår energi på sportsaktiviteter: Fotball, vol-
leyball og basketball. Uten å gni salt i såret vant 
jenter Kristiansand og gutter Moss alle pokalene. 
Likevel var kampene jevne, og blod og svette var 
det nok av. De som ikke var opptatt av sport og 
konkurranse, kunne velge mellom lyd og lys, foto 
eller Hip Hop dansekurs. Så det var workshops for 
enhver smak. Men etter harde kamper og sosi-
alt samvær var vi ungdommer faktisk sultne. Vi 
var heldige og fikk utrolig god mat. Vi fikk deilig 
frokost med utallige påleggssorter, varm lunsj og 
hjemmelagede middager tilberedt av kokken Egil 
Reiråskag og hans gode medhjelpere. Heller ikke 
ballmenyen var det noe å klage på. Vi satt ved 

Sarah Torjesen, 
Kristiansand
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kan bruke fryser og kjøleskap? 
Vet du at spiring av korn kan 
erstatte grønnsaker? Og at barn 
kan lære seg å elske bønner? 

Logg deg inn på www.eblix.
no/velferd, og finn alt du vil vite 
om Fremtidsrettet livsførsel. 

Sterke familiebånd gir styrke 
for resten av livet. Daglig styr-
king av muskulatur gir det 
samme – ved siden av et fornuf-
tig kosthold, selvfølgelig. Ele-
mentær kunnskap om personlig 

økonomi er 
særlig viktig i 
dagens usikre 
verdensøko-
nomi. Og 

VELFERDSDAG I OSLO 3. MARS
Dan-richard Hagen, Moss

Evig takknemlig  
for Seminaret
Øyvind ruus, oslo

DERFOR VET JEG

 I 1912 ble Seminaret introdusert i Kirken for 
første gang i Salt Lake City for aldersgruppen 
14-18. Til Norge kom Seminaret i 1973.
Jeg ble medlem av kirken i en alder av 23 år,  

og forsto raskt at jeg hadde gått glipp av noe i 
livet som ungdom i kirken fikk tilbud om. Som 
undersøker så jeg hvordan de jeg ble kjent med, 
jobbet iherdig med denne for meg nye måten å bli 
kjent med Skriftene på. Så snart jeg hadde mulig-
het startet jeg med Institutt-programmet. Jeg var 
sulten på kunnskap om evangeliet, og i tillegg til 
Bibelen som jeg kjente til fra tidligere var det nå 
flere Skrifter jeg kunne fordype meg i. Det var som 
manna fra himmelen, virkelig åndelig føde. Det var 
ikke bare å lese gjennom Skriftene, men virkelig 
studere, fordype meg og diskutere i den ukent-
lige klassen. Jeg var overrasket over hvor mye jeg 
lærte og alt jeg ikke visste. Mange brikker falt på 
plass i det totale innholdet, og spesielt forståelsen 

 Smakt gulrotmos og hjem-
melaget kaviar på brødski-
ven eller rognebærsyltetøy 

med svisker og epler – rett fra 
naturen? Hørt om fettlokk som 
konserveringsmiddel? Hva med 
tørking, salting, safting og sylting 
– kjenner du de gamle metodene 
for bevaring av mat når man ikke 

En eske med stearinlys, noen flasker 
vann og litt knekkebrød og makrell i 
tomat på lager kan redde startfasen 
av et strømsammenbrudd. Kunnskap 
om enkle styringsmekanismer for øko-
nomi, god helse og etablerte familie-
verdier er ytterligere beredskapstiltak.

Tove Andersen med sønn Even, Oslo
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Connie Botnermyr,  
Hjelpeforeningspresident Moss
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tillater økonomien at mamma er 
mer hjemme hos barna?

Alle disse temaene ble belyst 
gjennom korte mini-kurs på 
Oslo stavs Velferdsdag. Hekk-
veien 9 myldret av aktivitet, men 
det hadde en tendens til å hope 
seg opp i aktivitetssalen, foran 
smaksprøvene! ◼
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av Kristus som Skaper, Frelser og Forløser. Dette 
styrket mitt vitnesbyrd på mange punkter og har 
i ettertid bidratt til at jeg står forankret på sikrere 
grunn enn hvis jeg ikke hadde deltatt i dette.

Noen år senere fikk jeg mulighet til å under-
vise morgenseminar i Oslo. Det er definitivt en  
av de beste opplevelsene jeg har hatt i livet. Kom-
binasjonen av å studere på egenhånd, undervise 
fire morgener i uken og diskutere innholdet i 
leksene med elevene var en åndelig opptur av 
dimensjoner. Et år med mange åndelige opplevel-
ser som også i ettertid har hatt stor betydning.

 Jeg har hatt mange kall i kirken siden jeg ble 
medlem av kirken, både i eldstenes quorum, 
høyprestenes gruppe, Unge menn, biskopsråd og 
nå i Stavens høyråd med ansvar for bl.a. Seminar. 
Det er ingen tvil om at det jeg har lært i institutt 
og som seminarlærer har vært med på å prege 
min kunnskap, mitt vitnesbyrd om evangeliet og 
måten jeg har håndtert situasjoner jeg har kom-
met opp i både i kirken, i jobbsammenheng rela-
tert til medisinsk teknisk utstyr og i livet forøvrig. 

Jeg vil være evig takknemlig for programmene 
som finnes i seminar og institutt.

Vil du fortelle om en åndelig opplevelse? Skriv 
cirka 300-500 ord og send til ronny.stulen@c2i.net 
eller ole@podhorny.com.

Vi etterlyser også bidrag til spaltene Favo-
rittskriftsted (for ungdommer og unge voksne)  
og Prøver å ligne Jesus (for barn). ◼

Han sa: Kom! Og Peter steg ut 
av båten og gikk bortover van-
net for å komme til Jesus. (Matt 
14:28-29) 

Når Tor følte at han ville 
dele sin lykke med kollegaer 
på jobben, ble han møtt med 
en kald skulder, ja han ble til 
og med mobbet med at noen 
kunne være så korttenkte å 
bli «mormon». Familien til Tor, 
som først hadde tenkt at deres 
samvær med misjonærene bare 
var et midlertidig «vennskap», 
forstod etter hvert at Tor og Gro 
mente alvor med sin interesse 
for «mormonkirken». De prøvde 
å overtale Tor til å komme til 
fornuft og bryte all kontakt med 
disse «amerikanske guttene». 
De var sikkert hyggelige, men 
«denne kirken var jo helt på 
siden av all normal tankegang.»

Tross all motstand kunne 
ikke Tor og Gro fornekte det de 
hadde følt, og bestemte seg for 
å bli døpt. De forsøkte å bevare 
det gode vennskapet de følte 
de hadde til sine familier, men 
de merket fort at de ble møtt 
med skepsis. Mobbingen på 
jobben, både hos Tor og Gro, 
ble bare verre.

Etter hvert begynte Tor å 
tenke: Er det verdt det? Er det 
verdt å gjøre seg til uvenn med 

Jesu hender
Bernt Isaksen, Drammen

 Da misjonærene banket 
på døren for første gang, 
tenkte Tor: «Å nei, det 

er disse innpåslitne predikan-
tene som skal prakke på oss en 
merkelig religion.» Selv om han 
hadde avvist dem ved tidligere 
anledninger, hadde han likevel 
bedt dem inn denne gangen. 
«Det skader jo ikke å høre hva 
de har å si.»

Men i den fjerde nattevakt 
kom han til dem vandrende 
på sjøen. Og da disiplene så 
ham vandre på sjøen, blev de 
forferdet. 

Men Jesus talte straks til dem 
og sa: Vær frimodige; det er 
meg, frykt ikke! (Matt 14:25-27)

Tor og Gro hadde følt en helt 
spesiell og kjærlig mottagelse da 
de etter flere måneders under-
visning av misjonærene hadde 
bestemt seg for å bli døpt. Barna 
– Sandra på 13 og Tobias på 
16 – hadde også vært med på 
undervisningen og følt Åndens 
påvirkning. De hadde fort blitt 
venner med ungdommene på 
de ukentlige aktivitetene og 
hadde også noen uker senere 
gått ned i dåpens bad. De 
hadde følt seg utrolig lykkelige. 

Da svarte Peter ham og sa: 
Herre! Er det deg, da byd meg å 
komme til deg på vannet!

SAGT AV LOKALE SISTE-DAGERS-HELLIGE

Øyvind Ruus, 
Oslo
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både gamle venner, kollegaer 
og familie, for noen gode 
følelser og samvær med andre 
mennesker som han knapt 
nok kjente? Tor begynte å føle 
at han hadde tatt en for rask 
beslutning basert på et veldig 
tynt grunnlag. Det var ikke 
det han var vant til. Som avde-
lingsleder i firmaet hadde han 
alltid passet på å ta beslutnin-
ger på grunnlag som var godt 
fundamentert i virkeligheten. 
Den gode følelsen fra undervis-
ningstiden og som han hadde 
hatt på dåpsdagen, hadde 
bleknet. Tor følte at han mistet 
fotfeste i forhold til kirken.

Men da han så det hårde 
vær, blev han redd og begynte 
å synke; da ropte han: Herre 
frels meg!

Og Jesus rakte straks hånden 
ut og tok fatt i ham… (Matt 
14:30-31)

“Du er mine hender”

Et fintfølende 
menneske
Asmund. H. Hernes

Det fortelles at under bom-
bingen av en by under 2. ver-
denskrig ble en stor statue av 
Jesus Kristus stygt skadet. Da 
folk i byen fant statuen blant  
ruinene, sørget de, for den 
hadde vært et kjært symbol på 
deres tro og på Guds nærvær  
i deres liv. 

Eksperter klarte å reparere 
det meste av statuen, men hen-
dene var så ødelagte at de ikke 
kunne repareres. Noen foreslo 
å la en billedhugger lage nye 
hender, men andre ønsket å la 
statuen være slik den var – en 
permanent påminnelse om kri-
gens tragedie. Det endte med 
at statuen ble værende uten 
hender. Men byens innbyggere 
tilføyde på sokkelen til statuen 
av Jesus et skilt med disse 
ordene: «Du er mine hender.» 
(President Dieter F Uchtdorf 
på generalkonferansen i april 
2010). ◼

Jeg lærte Johan Ludvig Hallèn Ulstrup å 
kjenne som et svært fintfølende menne-
ske. Jeg så ham aldri sur, gretten eller sint. 

Alltid var han balansert i sin fremferd. Han 
hadde et eget lunt smil. Han hadde som regel 
et rosende ord å si meg hver gang vi møttes. 
Det var en glede å hilse på ham. Han gjorde 
meg oppkvikket med sitt vesen.

Han var musiker i A-klassen. Han elsket å 
sitte ved flygelet. Han sa aldri nei hverken til å 
gi tonefølge til en solist eller til et kor på Kir-
kens sammenkomster. Ja, han fremførte gjerne 
en klaversolo både når han fikk god tid å for-
berede seg, og når han ble oppfordret på spar-
ket om det skar seg for en annen opptredende. 
En trengte ikke å be ham to ganger. Alltid var 
han klar til å akkompagnere fellessangen. Han 
fant straks frem til orgelkrakken. Trakk ut de 
rette knastene, slo på så det ble luft i pipene, 
så opp på dirigenten og var klar til å slå an 
tonene så snart dirigenten ga tegn.

Jeg glemmer aldri hvor vakkert han akkom-
pagnerte Sannhets lys er åpenbaret da vi 
innledet høytideligheten i forbindelse med 
min sønns bryllup. Han var klar da jeg ga 
tegn. Han spilte og fikk gjestene med seg. Det 
lyste av ham. Ja, da var han virkelig et levende 
vitne på at han visste at sannhets lys var åpen-
baret til jorden i vår tid. Det strålte av ham fra 
kropp og sjel.

Bror Ulstrup bar også gjerne muntlig sitt 
vitnesbyrd om den gjenopprettede kirke. Han 
visste at Gud vår evige Fader eksisterer, ja lever 
og holder et våkent øye med alt som foregår 
her på denne vår jord, sammen med sin Sønn 

Bernt Isaksen, 
Drammen 
menighet
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Jesus Kristus. Johan uttrykte stor takknemlighet 
for at han hadde funnet frem til det sanne Jesu 
Kristi evangelium. Han gikk derfor inn for å leve 
sitt liv etter de prinsipper han hadde lært i Jesu 
Kristi Kirke 

Personlig er jeg veldig glad for at han ble min 
bror i Pakten. Jeg satte stor pris på ham. Jeg vil 
alltid minnes det gode inntrykk han gjorde på 
meg. Hans taler og vitnesbyrd styrket og gledet 
meg. Å lytte til den musikk han tryllet frem var 
både en styrke og en oppmuntring for meg. 
Han fikk meg til å føle meg nærmere Herren. 

Johan Ulstrup ble født 15. oktober 1923 og 
døde 13. oktober 2011 – to dager før sin 88 års 
dag. De avskjedsord jeg vil gi ham er hentet fra 
en av Kirkens salmer, og lyder: «Gud vær med 
deg til vi ses igjen!» Jeg ser frem til den dagen 
med glede. Maria, hans så inderlig kjære livs-
ledsager, er nok den som lengter aller mest. 
Jeg minnes dem som et svært forelsket par som 
vandret sammen arm i arm. ◼

er tro som et frø som trenger 
næring for å vokse. Denne 
næringen kommer gjennom tre 
ting – å be, lese Guds ord i Skrif-
tene, og høre Guds ord i Kirken.

Jeg har vært ute på misjon 
her i Sør-Afrika bare et år, men 
jeg har allerede vært vitne til 
sannheten i skriftstedet. Under-
søkere, og kanskje også nye 
medlemmer, begynner ikke med 
et vitnesbyrd, men jo mer de 
studerer og lærer om evange-
liet, jo større sjanse gir de Den 
hellige ånd til å vitne for dem 
om sannheten. Uten Den hel-
lige ånd tilstede får man ikke et 
vitnesbyrd, og troen vokser ikke.

Til dere som har det samme 
problemet som jeg, vil jeg si at 
dere ikke må gi opp. Les i Skrif-
tene, gå i Kirken, og for all del 
– BE! Vær tålmodig og gi det tid. 
Vitnesbyrdet kommer kanskje 
ikke med én gang, men jeg lover 
at det vil komme etter hvert. ◼

HÅP – BEGynnELSEn  
TIL ET VITnESByRD
Aron Nøstvold Hansen, Stavanger og Syd-Afrika

 Mitt favorittskriftsted er 
Alma 32:21 i Mormons 
bok. Der står det at tro 

er å håpe på noe man ikke har 
sett, men som likevel er sant. 
Dette skriftstedet har lært meg 
at det å håpe på at det finnes en 
Gud som er med oss og hjel-
per oss her på jorden, og som 
ønsker at vi skal komme tilbake 
til ham og som også har laget en 
plan for hvordan det skal skje, 
det er tro. Dette var til hjelp for 
meg i en tid da jeg ikke visste 
at jeg hadde et vitnesbyrd og 
ikke engang var sikker på at jeg 
hadde en tro, men jeg ønsket og 
håpet at Kirkens lære var sann. 
Da jeg leste dette skriftstedet 
i Alma, forstod jeg forskjellen 
mellom det å tro og det å vite. 
Jeg forstod at et vitnesbyrd ikke 
kommer med én gang. Troen 
vokser seg sterkere jo mer man 
gjør for å styrke den. Som Alma 
forklarer senere i samme kapittel, 

FAVORITTSKRIFTSTED
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Bønnens kraft
Daniel K., 10 år, Moss menighet

Applikasjoner til mobilen
ronny Stulen, Arendal
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PÅ nETTET

kirkens nye kalendersystem. Krever 
innlogging med LDS Account og er 
foreløpig bare på engelsk.

Tilgjengelig for: Android, Apple, 
BlackBerry

Scripture Mastery 
Dette programmet vil 
hjelpe deg til å lære 
utenat «Kjenn Skriftene» 

skriftsteder i seminaret, samt 
trosartiklene. Fins bare på engelsk.

Tilgjengelig for: Apple

LDS Youth
Få det nyeste innholdet fra 
youth.lds.org på mobile 
enheter. Se på filmer og 

Mormonads, les artikler og lytt til 
musikk for ungdom. Foreløpig bare på 
engelsk, portugisisk og spansk.

Tilgjengelig for: Android, Apple

LDS Music
Velg om du vil åpne 
Salmer eller Barnas 
sangbok, gå til sangen du 

ønsker og følg med på teksten mens 
melodien spilles. Du kan se både tekst 
og noter samtidig hvis du ønsker det. 
Du kan også søke etter sanger ved 
hjelp av tittel, emne, tekstforfatter 
eller komponist (alt på engelsk). 

Tilgjengelig for: Apple

Ensign
Bla i en lesebrettutgave 
av november 2011 
Ensign. I tillegg til å laste 

ned og studere bladet blir du bedt 
om å fylle ut en undersøkelse (på 
siden med innholds-fortegnelsen) for 
å hjelpe utviklerne å vurdere 
potensielle fremtidige utgaver. 

Tilgjengelig for: Android, Apple ◼

Bible Videos
Les om Jesus og hans 
lære, utforsk bibelske 
miljøer, se filmer og 

lysbildeserier basert på Skriftene, og 
oppdag interessante fakta om bibelske 
hendelser. Foreløpig bare på engelsk, 
men flere språk kommer snart.

Tilgjengelig for: Apple, men flere 
versjoner kommer snart.

Gospel Library
Last ned og studer 
skriftene, talene fra 
generalkonferansen, 

søndagens leksebøker og annet 
kirkemateriell. Gospel Library lar deg 
søke, bokmerke, kommentere, linke, 
og merke innhold. Fins på mer enn 
et dusin språk, bl.a. engelsk, fransk, 
tysk, portugisisk, russisk og spansk, 
men foreløpig ikke på norsk.

Tilgjengelig for: Android, Apple, 
BlackBerry, webOS, Windows Mobile

Mormon Channel
Lytt til Mormon Channel, 
kirkens radiostasjon som 
sender programmer med 

evangelisk innhold 24 timer i døgnet, 
musikk og intervjuer, bibelske filmer, 
samt skriftene, generalkonferansen 
og Kirkens tidsskrifter. Fins bare på 
engelsk.

Tilgjengelig for: Android, Apple, 
BlackBerry, webOS

LDS tools
Last ned kontaktinforma-
sjon om menighetens og 
stavens ledere, medlems-

liste i menigheten (med bilder hvis de 
er lagt inn), e-post adresser og 
telefonnumre, samt planlagte 
aktiviteter i menighet eller stav fra 

//www.lds.org/pages/mobileapps?lang=eng kan du 
laste ned mange gode applikasjoner til din mobil.

PRøVER Å LIGnE JESUS

 I januar 2012 ble jeg kalt inn til time på syke-
huset pga en allergitest de skulle ta. Under 
allergitesten måtte jeg legges i narkose fordi 

legene sa undersøkelsen kunne være veldig 
ubehagelig. Jeg gruet meg litt, men pappa var 
hos meg hele tiden så jeg skulle føle meg trygg.

Mens jeg lå i narkose, ble det noen kompli-
kasjoner som gjorde at jeg ikke fikk puste, jeg 
var veldig redd. Legen fortalte meg at den ene 
lungen min hadde kollapset og at jeg måtte bli 
igjen på sykehuset til alt var bra.

Senere på dagen kom mamma og besøkte 
meg på sykehuset, vi snakket om tro og bønn. 
Jeg var ikke helt sikker på om Gud ville høre 
min bønn, for jeg hadde vært litt i tvil om Gud 
virkelig fantes. Mamma sa at dette var en god 
anledning til å be en bønn og se om Gud ville 
hjelpe meg. Jeg ba, og hele familien ba for meg.

Dagen etter kom legen for å ta røntgenbilde 
av lungen min, og han ble overrasket da han 
så at den var nesten helt fin igjen. Jeg forsto at 
Gud hadde hørt min og min families bønner, og 
jeg takket Gud for at han passet på meg. Jeg vet 
at Gud lever og at han hører alles bønner. ◼
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