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menn og kvinner – kan være “væpnet 
med rettskaffenhet og med Guds kraft i 
stor herlighet”. Dette er den guddomme-
lige fremtid for alle Guds barn som holder 
sine pakter.

Søster Stephens: Vi kan forstå rekkevid-
den av vår guddommelige fremtid ved å 
svare på to spørsmål: (1) Vet du hvem du 
er? (2) Vet du hva du har? Hvis vi forstår 
hva vi har, vil vi forstå at vi har alt vi 
trenger. Gjennom ordinanser og pakter 
vi inngår i templet, har vi velsignelsene, 
kraften og myndigheten over alle ting som 
henhører til prestedømmet. Vi blir ikke 
ordinert. Vi vet ikke hvorfor. Å bli ordinert 
til prestedømmet fra far til sønn har vært 
Guds orden siden Adam og Evas tid.

Søster Reeves: Jeg har et vitnesbyrd 
om at paktslojale kvinner erkjenner at 
vår Fader har gitt oss alt vi trenger for 
å komme tilbake til hans nærhet ved 
å inngå og holde pakter.

8. Hva er det viktigste dere vil at søstre 
i Hjelpeforeningen skal huske?

Søster Burton: I Lære og pakter 45:3 står det: 
“Lytt til ham som er talsmannen hos Faderen, 
han som taler deres sak for hans åsyn.”

“Derfor, Fader, spar disse mine brødre 
[og søstre] som tror på mitt navn, så de kan 
komme til meg og få evig liv” (vers 5). Jeg 
elsker Jesu Kristi ømhet til oss. Han taler vår 
sak fordi han elsker oss! Han ønsker at vi skal 
komme til ham! La oss vise kjærlighet og øke 
vår tro på Jesus Kristus og vår himmelske 
Fader.

Som Guds paktsdøtre som er spredt over 
hele jorden i dag, er vi væpnet i stor herlighet 
med rettskaffenhet og med Guds kraft. Når vi 
husker vårt formål, gleder oss over og holder 
våre pakter, vil vi bli sett på som “annerledes 
og forskjellige fra alle andre kvinner i ver-
den – på en positiv måte”, og vi kan bidra til 
å forberede verden til vår Frelser Jesu Kristi 
gjenkomst. ◼

HJELPEFORENINGENS FORMÅL
Hjelpeforeningen hjelper kvinner å forberede  
seg til det evige livs velsignelser ved at de
•  vokser i tro på vår himmelske Fader og på 

Jesus Kristus og hans forsoning,
•  styrker enkeltpersoner, familier og hjem ved 

hjelp av ordinanser og pakter, og
•  arbeider i fellesskap for å hjelpe mennesker 

i nød.
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Du finner mer om Hjelpe
foreningens historie på 
history.lds.org/women.

JULIE B. BECK  
2007Hjelpefor

eningens 
150årsju

bileum.

Generalpresi
dent Mary Ellen 
W. Smoot talte 
på den andre 

verdenskongres
sen om familier 

i Roma.

Det første 
verdensom
spennende 
opplærings
møte for 
kvinners 
hjelpeorgani
sasjoner.

“Å studere og anvende Hjelpe
foreningens historie definerer og 

uttrykker hvem vi er som… vår 
Frelsers, Jesu Kristi tilhengere.” 12  

– Julie B. Beck

Døtre i 
mitt rike: 
Hjelpefor
eningens his
torie og arbeid 
ble utgitt av 
Kirken.

Hjelpefor
eningens 
175årsjubi
leum.

Hjelpeforeningen iverksatte tiltak for 
å styrke lese og skriveferdighet for å 
lære medlemmer som ikke kunne lese 
eller skrive, grunnleggende lese og 
skriveferdigheter.

Hjelpeforeningen samlet inn 350 
000 lappetepper da de fikk vite at 
det var behov for 30 000 lappetep
per til flyktninger fra Kosovo.

Ny utgave av Hjelpeforeningens historie 
bekjentgjort på generalkonferansen i oktober 
2010 av generalpresident Julie B. Beck.

Generalpresident Linda K. Burton oppfor
dret Kirkens medlemmer over hele verden 
til å komme flyktninger til unnsetning (se 
IWasAStranger.lds.org).

  Takket  
være lederskap fra trofaste 
Hjelpeforeningssøstre 
de siste 175 år, fort
setter hjelpeforeninger 
over hele verden i dag å 
utvikle tro, styrke familier 
og hjelpe de trengende. 
For eksempel ønsket 
Hjelpeforeningsledere i 
Caracas, Venezuela å finne 
måter søstrene kunne 
yte tjeneste. De besøkte 
en avdeling for eldre 
mennesker, og ble vist 
til et rom hvor kvinner lå 
sammenkrøllet på gulvet, 
uten klær å ha på seg. 
Hjelpeforeningssøstrene 
gråt mens de badet, 
kledde, matet kvinnene  
og klippet håret deres.

Hjelpeforeningens generalpresi
dent Elaine L. Jack ba hjelpefor
eninger rundt om i verden om å 
utføre tjenesteprosjekter  
som var relevante  
for deres spesielle  
situasjoner.

MARY ELLEN W. SMOOT  
1997

Dette intervjuet var ved LaRene Porter Gaunt, Kirkens tids-
skrifter. Informasjonen i tidslinjen og ytterspalten ved Kate 
Holbrook, Kirkehistorisk avdeling.


