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kraften i en kvinnes innflytelse – “overta-
lelse”, “langmodighet”, “mildhet og sakt-
modighet” og “oppriktig kjærlighet”. Disse 
tingene er nedlagt i vår guddommelige 
natur, og der finner vi vår mulighet til å 
øve god innflytelse på en effektiv måte.

Når vi samarbeider med våre brødre i 
prestedømmet, blir vi litt etter litt et mer 
Sion-aktig folk (se Moses 7:18).

Søster Reeves: Når vi leser “Familien – en 
erklæring til verden”, ser vi at vår himmel-
ske Fader bruker menn og kvinners sterke 
sider i henhold til de oppgaver og det 
ansvar som vil bringe flest mulig av hans 
barn tilbake til ham.11 Hjelpeforeningens 
formål hjelper oss å gjøre det.

6. Hvordan er det for dere som presi-
dentskap å samarbeide med profetene?

Søster Burton: Akkurat slik Jesus Kristus 
var en forkjemper for kvinner på sin tid, 
er også hans apostler det i vår tid. Våre 

profeter er grundige i sine overveielser, 
og søker alltid innspill og perspektiv fra 
søstrene i Kirken. Jeg skulle ønske enhver 
søster i Kirken kunne se og høre og føle det 
vi får oppleve i vår omgang med profeter, 
seere og åpenbarere med jevne mellomrom. 
De er sanne disipler som uselvisk og med 
glede gir sitt liv til Herren idet de søker å 
gjøre hans vilje og stoler på hans tidsplan. 
De vitner ofte om at denne Kirken tilhører 
Jesus Kristus og at han leder og veileder den.

Søster Reeves: Når vi har våre lederes 
øre, noe vi ofte har, spør de oss stadig 
oftere. Brødrene i disse rådene lytter til og 
verdsetter det vi sier, og de samarbeider 
med oss om å nå våre felles mål.

Søster Stephens: Det første presidentskap 
og De tolv apostlers quorum er spesielle 
vitner om Jesus Kristus. De kjenner ham. 
De er i ferd med å bli som ham. Så hvis du 
ønsker å forstå forholdet kvinnelige ledere 
har til disse vitnene om Jesus Kristus, kan 

du se på hans eksempel i Skriftene. Jesus Kristus forsvarte 
kvinner, inkluderte kvinner og foredlet kvinner. I råd med 
Brødrene har jeg ofte sett på dem og tenkt: “Dette er en liten 
del av hvordan det kan føles å være i Frelserens nærhet.”

7. Hvilken sammenheng er det mellom åndelig kraft 
og våre pakter?

Søster Stephens: Åndelig kraft kommer til oss gjennom 
paktene vi mottar og de paktene vi inngår. Vi får også 
åndelig kraft ved å holde våre pakter.

Åndelig kraft kommer når vi verdig tar del i nadverden 
på søndag. Det er da vi kan fornye alle pakter vi har inn-
gått med Herren. Vi påtar oss hans navn, “minnes ham”, 
holder hans bud og prøver å leve slik at “hans Ånd alltid 
kan være hos [oss]” (L&p 20:77, 79).

Søster Burton: Om denne åndelige kraften sa Nephi: “Jeg, 
Nephi, så at Guds Lams kraft falt på de hellige i Lammets 
kirke” (1 Nephi 14:14). Er ikke ordet hellige inkluderende?

Nephi fortsetter i samme vers å si at Guds Lams kraft 
falt “på Herrens pakts folk som var adspredt over hele 
jordens overflate, og de var væpnet med rettskaffenhet og 
med Guds kraft i stor herlighet”. Vi som “paktsfolk” – både 
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BELLE S.  
SPAFFORD  
1945

Åpent hus for 
hjelpeforeningsbygningen.

BARBARA B. SMITH  
1974

BARBARA W. WINDER  
1984

De seks medlemmene av Hjelpefor
eningen i Kimberley, British Columbia, 
organiserte en dans for å få samlet inn 
midler til oppføringen av Hjelpefor
eningens bygning i Salt Lake City.

Den nye hjelpeforeningsbygningen sørget for arbeids og 
møtelokaler til medlemmene av styret og generalpresi
dentskapet, redaktørene av Relief Society Magazine og 
syersker som laget tempeltøy.

Belle S. Spafford ble utnevnt 
til leder for National Council 
of Women mens hun virket  
som Hjelpefor eningens 
generalpresident.

Generalpresident Barbara B. Smith overrekker Det første 
presidentskap en bokrull som representerer 226 291  
skjepper med Hjelpeforeningens hvete til en verdi av  
1 651 157 dollar, i tillegg til 750 000 dollar i kontanter.

De første 
hjelpefor
eningene 

ble organi
sert i Japan.

Relief Soci
ety Maga
zine startet 
utgivelse på 

spansk.

Siste 
nummer 
av Relief 
Society 

Magazine.

Tidsskriftet Ensign 
ble første gang 
utgitt i januar 1971.

Alle kvinnelige med
lemmer av Kirken som 
er 18 år og eldre, ble 
automatisk medlem 
av Hjelpeforeningen.

Da det ble stilt spørsmål ved 
kvinners tradisjonelle rolle, 
var Hjelpeforeningens ledere 
talskvinner for viktigheten av 
kvinners bidrag til familie og 
samfunn.

Hjelpeforeningen, Unge 
kvinner og Primær bidro til 
arrangementer med temaet 
“En hyllest til kvinner”.

  Under  
den lange tjenesteperio
den til Hjelpeforeningens 
generalpresident, 
Belle S. Spafford, samar
beidet Hjelpeforeningen 
og andre av Kirkens 
hjelpeorganisasjoner i 
en større korrelasjons
prosess i den hensikt 
å eliminere dobbeltar
beid, redusere svinn og 
fremme stabilitet i en 
raskt voksende, ver
densomspennende kirke. 
Forandringer innbefattet 
reorganisering av Kirkens 
tidsskrifter og opphør 
av praksisen med egne 
bankkonti for hjelpe
organisasjonene.

Hjelpefo
reningens 
140årsjubi
leum.


