26. mars, 2016

Til:

Generalautoriteter; områdesyttier; stavs-, misjons-og distriktspresidenter; biskoper og
grenspresidenter; presidentskaper for Hjelpeforeningen, Unge kvinner og Primær på stavs-
og menighetsplan
(Oppleses i stavsråd, menighetsråd og grensråd)

Kjære brødre og søstre
“Jeg var en fremmed”: Bistand til flyktninger
Vi minner siste-dagers-hellige over hele verden om at et av de grunnleggende prinsipper i Jesu
Kristi gjengitte evangelium er å “gi av deres midler til de fattige, enhver ifølge det han har,… yte
dem hjelp, både åndelig og timelig ifølge deres ønsker” (Mosiah 4:26).
I samsvar med vårt brev av 27. oktober, 2015, ber de øverste presidentskapene i Hjelpeforeningen,
Unge kvinner, og Primær, kvinner i alle aldre om gå sammen for å hjelpe flyktninger i sine
lokalsamfunn.
Søstrenes arbeid har fått navnet “Jeg var en fremmed” (se Matteus 25:35; 3 Mosebok 19:34).
“Jeg var en fremmed” gir søstre en måte å yte tjeneste på, som enkeltpersoner, i familien, og i
organisasjoner, og å tilby vennskap, veiledning og annen Kristus-lignenede tjeneste til flyktninger i
blant oss. Se vedlagte brev for ytterligere detaljer.
Søstre kan delta i dette arbeidet når tid og omstendigheter tillater det, i forvissning om at det
ikke kreves at noen skal “løpe fortere enn [hun] har styrke til” og at “alle ting gjøres i visdom og
orden” (Mosiah 4:27).
Måtte Herren velsigne dere når dere yter tjeneste for de trengende.
Med vennlig hilsen

Det Første Presidentskap
Oversettelse av First Presidency letter, 26. March 2016: “I Was a Stranger”: Refugee Relief. Norwegian.
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26. mars 2016
(Leses opp på Hjelpeforeningens, Unge kvinners og Primærs møter)

Kjære søstre,
Hjelpearbeidet “Jeg var en fremmed” fokuserer på å yte tjeneste til flyktninger i vårt nabolag og
lokalsamfunn. Det er en av mange måter kvinner, unge kvinner, og piker i Hjelpeforeningen, Unge
kvinner, og Primær kan løfte og velsigne de trengende (se Matteus 25:35; 3 Mosebok 19:34).
1. Hvem kan delta? Alle som har et ønske kan delta, men ingen søster er forpliktet og ingen skulle
engasjere seg på bekostning av sin egen familie eller andre ansvarsoppgaver (se Mosiah 4:27)
De som yter tjeneste kan være følgende:

• En enkeltperson
• En familie
• En gruppe fra Hjelpeforeningen, Unge kvinner, eller Primær (se Håndbok 2: Kirkens
administrasjon [2010], 9.4.2, 10.8, 11.5.2)
• En organisasjon i nabolaget eller lokalsamfunnet
2. Hvordan kan søstre delta? Søstre oppmuntres til å bruke bønn for å finne muligheter til å yte
tjeneste, og når de vurderer å finne lokale og private organisasjoner de kan støtte. Nettstedet
IWasAStranger.lds.org kan gi ideer.
3. Hvordan kan søstre dele sine erfaringer? Søstre kan dele sine erfaringer gjennom e-post til
IWasAStranger@ldschurch.org
Vi håper at alle vil ønske å nyte godt av de evige velsignelsene som kommer ved Kristus-lignende
tjeneste, og huske skriftstedet: “Glem ikke gjestfrihet! For ved den har noen hatt engler til gjester
uten å vite det” (Hebreerne 13:2).
Med vennlig hilsen

Hjelpeforeningens
øverste president

Unge kvinners
øverste president

Oversettelse av Auxiliary Presidency letter: 26 March 2016. Norwegian.

Primærs øverste
president
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