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gaver, perspektiver og talenter for å bidra til 
å oppfylle denne profetien.

Om president Kimballs profeti sa pre-
sident Russell M. Nelson i 2015 følgende 
til kvinner i alle aldre – herunder unge 
kvinner: “Dere er kvinnene [president 
Kimball] forutså!

[Vi trenger] kvinner med en klippefast 
forståelse av Kristi lære …Vi trenger kvin-
ner som kan få tilgang til den kraft Gud 
gjør tilgjengelig for dem som holder sine 
pakter …Vi trenger kvinner som har vår 
mor Evas mot og perspektiv.

Jeg ber dere innstendig om å oppfylle 
president Kimballs profeti …Når dere gjør 
det, vil Den hellige ånd foredle deres inn-
flytelse på en enestående måte!” 9

Søster Reeves: Vi er alle “døtre av en 
himmelsk Fader som elsker oss, og vi 
elsker ham”.10 I Hjelpeforeningen vil du 
oppdage at vi er mer like enn forskjellige. 
For eksempel lever vi alle i en verden med 

dele vårt vitnesbyrd om hvem vi er og hvem vi blir. La oss 
dele våre budskap om glede, og fryde oss sammen!

5. Hvorfor er det viktig for prestedømsbærere og 
søstre i Hjelpeforeningen å samarbeide i fellesskap?

Søster Burton: Menn og kvinner har utfyllende oppga-
ver. Hver enkelt av oss tar med oss våre unike gaver og 

talenter for å bidra til rikets arbeid og for å styrke 
hverandre. Kvinner er halvparten av Herrens lager-
hus, og er avgjørende for arbeidet. Vi har et per-
spektiv og et ønske om å bidra til å bygge opp 
riket som begynte med Eva, og fortsatte med 
Sara, Rebekka, Ester, Maria, Elisabet, Emma, 
Eliza og andre tapre søstre i denne siste evan-
gelieutdeling og i fordums tid.

Når vi tenker på kraft og innflytelse, 
forbinder vi vanligvis kraft med prestedøms-
kraft. Men en rettferdig kvinnes innflytelse 
har også enorm kraft. De samme egen-
skapene som er nevnt i Lære og pakter 
121:41, som innbyr prestedømskraft, 

er de samme egenskapene som innbyr 

sosiale medier, reklame og verdslige forbilder. 
Kvinners verdi defineres av verden. Å sam-
menligne oss med det vi ser og hører i verden, 
kan få oss til å føle at det er slik vi må være. 
Nå, mer enn noensinne, trenger vi alle å huske 
at vår verdi kommer av å være en Guds dat-
ter – ikke av det verden fremstiller at vi skulle 
være. Vår styrke kommer av vårt forhold til vår 
Fader i himmelen, vår Frelser og hverandre 
som søstre i evangeliet. Benytt deg av det.

Søster Stephens: Unge kvinner, Gud tren-
ger dere, og vi trenger dere. Dere er den 
oppvoksende generasjon som er født med 
styrke til å stå sterkt mot utfordringene i 
disse siste dager. Bli med oss og bli kvinner 
som forstår Jesus Kristus og hans forsoning, 
kvinner som vil inngå og holde hellige pak-
ter, og kvinner som vil samarbeide med 
hverandre og med prestedømsledere. 
Det er en velsignelse å være kvinne 
i enhver alder i Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige i dag. La oss 

    Avdelingen  
for sosialtjenester 
ble opprettet av Amy 
Brown Lyman i 1918 
under ledelse av Kirkens 
president, Joseph F. 
Smith (1838-1918). 
Søster Lyman lærte også 
opp Hjelpeforeningens 
medlemmer i profesjo-
nelt sosialarbeid. I løpet 
av de første årene av 
den store depresjonen 
behandlet avdelingen 
en enorm saksmengde 
og koordinerte med 
både lokale og føde-
rale myndigheter for 
å distribuere hjelp til 
trengende enkeltperso-
ner og familier.

Utah ble 
delstat.
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eningens  
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bok ble utgitt, 
med en his

torie, taler og 
instruksjoner.

Utgivelsen av 
Relief Society 

Magazine 
begynte. 
Woman’s 
Exponent 
avvikles.
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å forbedre 

spebarns og 
mødredøde

lighet.

Hjelpefor
eningens 

medlemmer 
deltok i 

hjelpearbeid 
knyttet til 
krigen.

For å hjelpe Utah å dra nytte 
av SheppardTownerloven av 

1921, stilte Amy Brown Lyman til 
valg til Representantenes hus og vant i 1923. Målet med  
SheppardTownerloven var å redusere mødre og barnedøde
lighet. Søster Lyman koordinerte det offentliges og Hjelpefor
eningens programmer. Innen 1928 hadde dette arbeidet redusert 
barnedødeligheten med 19 prosent og mødredødeligheten med 
8 prosent.

Hjelpefor
eningens 
hvete ble 
solgt til 
amerikan
ske myndig
heter.
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De første ens
lige søstre ble 
beskikket som 

proselytterende 
misjonærer.

Relief Society Magazine inneholdt avhand
linger, inspirerende fiksjon og poesi, 
biografier og informative artikler, herunder 
månedlige leksjonsplaner.

Kirkens avdeling for sosialtjenester 
var forløperen til Kirkens familiekon
tor og Kirkens humanitærtjeneste 
som vi har i dag.

Kirkens velferdsprogram 
etablert i 1936.

Klær, mat og tusenvis av lappetepper 
laget av søstre i USA og Canada, ble 

sendt for å hjelpe de hellige i etter
krigstidens Europa.

EMMELINE B.  
WELLS  
1910

Første redak
tør, Susa 
Young  
Gates.


