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1. Hva er det med Hjelpeforeningen 
som forener kvinner fra forskjellige 
kulturer og mangfoldige situasjoner?

Søster Burton: Å kjenne og leve i sam-
svar med vårt formål forener oss på tvers 
av kulturer. Jeg møtte en kvinne i Uruguay 
i fjor som fortalte meg at hun hadde blitt 
kalt til president for Hjelpeforeningen 
på den mørkeste tiden av sitt liv. Hun 
var fristet til å si: “Jeg kan ikke klare det 
akkurat nå.” Men fordi hun hadde inngått 
hellige pakter, sa hun: “Jeg vil gjøre det jeg 
har blitt bedt om å gjøre. Jeg har tro på vår 
himmelske Fader og Jesus Kristus. Jeg vet 
at jeg kan klare det på grunn av hans for-
soning. Så sa hun til meg: “Mitt kall bragte 
lys inn i livet mitt når jeg utførte tjeneste 
for mine søstre. Jeg satte min lit til Herren, 
og han velsignet meg.”

Jeg gjenkjente Hjelpeforeningens for-
mål i historien hennes. Hennes tro på vår 
himmelske Fader og Jesus Kristus og hans 

Søster Reeves: Enhet gjør oss lykkelige fordi det ikke er 
strid, og Guds kjærlighet finnes i vårt hjerte (se 4 Nephi 
1:15). Enhet krysser alle grenser. Å, som vi ønsker at våre 
søstre skal føle denne kjærligheten til Frelseren. Å, som 

vi ønsker å være ett idet vi bidrar til å oppnå hans 
hensikter.

2. Hva kan kvinner gjøre hvis de ikke føler 
seg om en del av Hjelpeforeningen?

Søster Stephens: Vårt største ønske som 
presidentskap er at søstrene må forstå sin 
evige identitet. Vi har alltid vært en del av 
Guds verk. Som kvinner har vi fått spesi-
elle gaver til gavn for alle. Vi ble undervist 
og opplært i det førjordiske liv om hva 
vårt arbeid ville være. Vi var med i det 
store råd i himmelen hvor vi valgte vår 
himmelske Faders plan, som omfattet Jesu 
Kristi forsoning. Vi ropte av glede ved 
tanken på å få et jordisk legeme.

På jorden fortsetter kvinner å være en 
del av Guds verk, fra og med mor Eva. 

forsoning hjalp henne. Hun hadde inngått 
hellige pakter og ønsket å holde dem. Ved 
å arbeide i fellesskap med biskopen, utførte 
hun sitt kall. Nå har hun et vitnesbyrd om 
at Herren velsigner oss når vi stoler på 
ham. Jeg tilføyer mitt vitnesbyrd til hennes 
om at vår Frelser Jesus Kristus vil hjelpe oss 
gjennom enhver utfordring i jordelivet og 
alt som virker urettferdig i dette liv.

Søster Stephens: Vår tro på kraften i 
Frelserens sonoffer er det som virke-
lig forener oss. Vår kjærlighet til vår 
himmelske Fader og vår kunnskap 
om hans store plan for lykke fore-
ner oss idet vi søker evig liv. Våre 
søstre er enslige, gift med barn, 
eller gift uten barn. Det finnes 
enker og dem som er skilt. Vårt 
håp er at vi alle kan samarbeide 
og være ett mens vi lærer å forstå 
vår identitet, vårt arbeid og vårt 
formål.

DETALJ FRA JOSEPH OG HYRUMS  
MARTYRDØD, AV GARY ERNEST SMITH

I 

Hjelpeforeningen 
i Nauvoo ble 

opprettet i den røde 
teglstensbutikken.

Joseph og 
Hyrums 
Smiths 

martyrdød.

De første hjelpeforeningene 
i Utah ble dannet for å lage 
klær til indianske kvinner 
og barn.

Eliza R. Snow ble kalt av Brigham 
Young til å føre tilsyn med 
opprettelsen av Hjelpeforeningen 
over hele Kirken.

Avisen Woman’s Exponent ble startet, 
og ble Hjelpeforeningens røst i 50 år.

Hjelpeforeningens første 
møtelokale ble bygget  
av Hjelpeforeningen  
i Salt Lake 15. menighet. 
Over 120 lokaler ble 
bygget i løpet av de 
neste 50 årene.

Kvinner 
i Utah var 

blant de før-
ste i USA til 
å stemme.

EMMA H. SMITH  
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ELIZA R. SNOW  
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  Utah  
fortsatte hjelpefor
eninger arbeidet med 
å frelse sjeler og dekke 
behov. Hjelpeforeninger 
betjente også ankom
mende innvandrere, blant 
dem de overlevende 
etter Willies og Martins 
håndkjerrekompani, og 
sørget for utstyr, mat 
og medisinsk hjelp. Fra 
og med 1868 begynte 
lokale hjelpeforeninger 
å bygge lokaler hvor de 
kunne møtes, hjelpe de 
fattige, behandle aktuelle 
saker og selge varer. 
Oppføringen av egne 
Hjelpeforeningslokaler 
ble avsluttet i 1924.


