26 mars 2016

Till: Generalauktoriteter; områdessjuttio; stavs-, missions-och distriktspresidenter; biskopar
och grenspresidenter; samt Hjälpföreningens, Unga kvinnors och Primärföreningens
presidentskap på stavs-och församlingsnivå
(För att läsas upp på stavs-, församlings-och grensråd)

Kära bröder och systrar:
”Jag var en främling”: Hjälp till flyktingar
Vi påminner sista dagars heliga runtom i världen att en av Jesu Kristi evangeliums
grundläggande principer är att ”ge av era ägodelar till de fattiga, var och en alltefter vad han har, …
och lindra deras nöd, både andligt och timligt, alltefter deras behov” (Mosiah 4:26).
I samstämmighet med vårt brev den 27 oktober 2015 uppmanar generalpresidentskapen för
Hjälpföreningen, Unga kvinnor och Primärföreningen kvinnor i alla åldrar att gå samman för att
hjälpa flyktingar i sina närområden.
Systrarnas insats kallas ”Jag var en främling” (se Matt. 25:35; 3 Mos. 19:34). ”Jag var en
främling” ger systrar ett sätt att tjäna individuellt, som familjer och i organisationer och erbjuda
vänskap, handledning och annat kristuslikt tjänande till flyktingarna mitt ibland oss. Se bifogat brev
för fler detaljer.
Systrar kan delta i denna insats när tid och omständigheter så tillåter, men se till att ingen
förväntas ”löpa fortare än hon har krafter till” och att ”allt detta sker med visdom och ordning” (se
Mosiah 4:27).
Må Herren välsigna er när ni tjänar de behövande.
Med vänlig hälsning

Första presidentskapet
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26 mars 2016
(Att distribueras vid möten för Hjälpföreningen, Unga kvinnor och Primär)

Kära systrar!
Hjälpprojektet ”Jag var främling” fokuserar på att hjälpa flyktingar i våra egna grannskap och
samhällen. Det är bara ett av många sätt för kvinnor, unga kvinnor och flickor i Hjälpföreningen, Unga
kvinnor och Primärföreningen att lyfta upp och välsigna de behövande (se Matt. 25:35; 3 Mos. 19:34).
1. Vem får delta? Alla som önskar, men kom ihåg att ingen syster är förpliktad och ingen bör tjäna
på bekostnad av familj eller andra ansvar (se Mosiah 4:27). De som tjänar kan vara bland andra

• en person
• en familj
• en grupp ur Hjälpföreningen, Unga kvinnor eller Primärföreningen (se Handbok 2: Kyrkans
förvaltning [2010], 9.4.2, 10.8, 11.5.2)
• en grannskaps-eller samhällsorganisation.
2. Hur kan systrar delta? Systrar uppmanas att under bön söka tillfällen att tjäna och överväga att
finna någon pålitlig samhälls-eller medborgarorganisation att stödja. På webbsidan
IWasAStranger.lds.org kan man få idéer.
3. Hur kan systrar berätta om sina upplevelser? Systrar kan berätta om sina upplevelser genom
att mejla till IWasAStranger@ldschurch.org.
Vi hoppas alla ska få uppleva de eviga välsignelser som kommer av kristuslikt tjänande genom
att ”inte glömma att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att
veta om det” (se Hebr. 13:2).
Med vänlig hälsning

Hjälpföreningens generalpresident Unga kvinnors generalpresident
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Primärföreningens
generalpresident
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