26. maaliskuuta 2016

Vastaanottajat: Johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet, vaarnanjohtajat, lähetysjohtajat,
piirinjohtajat, piispat ja seurakunnanjohtajat sekä vaarnojen ja seurakuntien Alkeisyhdistyksen,
Nuorten Naisten ja Apuyhdistyksen johtokunnat
(Luettavaksi vaarna-ja seurakuntaneuvostoissa)

Hyvät veljet ja sisaret
”Minä olin koditon” – pakolaisten auttaminen
Muistutamme myöhempien aikojen pyhiä kautta maailman, että yksi Jeesuksen Kristuksen
palautetun evankeliumin perusperiaatteista on, että ”[annamme omaisuudestamme] köyhille, [kukin]
sen mukaisesti, mitä hänellä on, – – antamalla heille apua sekä hengellisesti että ajallisesti, heidän
puutteensa mukaisesti” (Moosia 4:26).
Sopusoinnussa 27. lokakuuta 2015 päivätyn kirjeemme kanssa Apuyhdistyksen, Nuorten Naisten ja
Alkeisyhdistyksen ylimmät johtokunnat kutsuvat kaikenikäisiä naisia liittymään yhteen pakolaisten
auttamiseksi paikallisissa yhteisöissään.
Sisarten hanke on nimeltään ”Minä olin koditon” (ks. Matt. 25:35; 3. Moos. 19:34). ”Minä olin
koditon” -hanke antaa sisarille keinon palvella yksilöinä, perheinä ja järjestöinä sekä tarjota
ystävyyttä, opastusta ja muuta Kristuksen kaltaista palvelua pakolaisille keskuudessamme. Katsokaa
lisää yksityiskohtia oheisesta kirjeestä.
Sisaret voivat osallistua tähän hankkeeseen, kun aika ja olosuhteet sallivat, huolehtien siitä, ettei
kenenkään odoteta ”[juoksevan] nopeammin kuin hänellä on voimaa” ja että ”kaikki tehdään
viisaasti ja järjestyksessä” (Moosia 4:27).
Herra siunatkoon teitä, kun palvelette niitä, jotka ovat avun tarpeessa.
Parhain terveisin

ensimmäinen presidenttikunta
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26. maaliskuuta 2016
(Jaettavaksi Apuyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Alkeisyhdistyksen kokouksissa)

Rakkaat sisaret
Avustushanke ”Minä olin koditon” keskittyy pakolaisten palvelemiseen paikallisissa
naapuristoissamme ja yhteisöissämme. Se on vain yksi niistä monista tavoista, joilla naiset, nuoret
naiset ja tytöt Apuyhdistyksessä, Nuorissa Naisissa ja Alkeisyhdistyksessä voivat kohottaa ja siunata
avun tarpeessa olevia (ks. Matt. 25:35; 3. Moos. 19:34).
1. Kuka voi osallistua? Jokainen, jolla on halua. Täytyy muistaa, ettei kenelläkään sisarella ole
velvoitetta eikä kenenkään pidä palvella oman perheensä ja muiden vastuidensa kustannuksella
(ks. Moosia 4:27). Niitä, jotka palvelevat, voivat olla seuraavat:

• yksilö
• perhe
• Apuyhdistyksen, Nuorten Naisten tai Alkeisyhdistyksen ryhmä (ks. Käsikirja 2: Johtaminen
ja palveleminen kirkossa, 2010, 9.4.2, 10.8, 11.5.2)
• paikallinen tai yhteiskunnallinen järjestö.
2. Kuinka sisaret voivat osallistua? Sisaria kannustetaan rukoillen etsimään mahdollisuuksia
palvella ja etsimään luotettavia paikallisia yhteisöjä ja kansalaisjärjestöjä, joita tukea.
Verkkosivustolla iwasastranger.lds.org on ideoita.
3. Kuinka sisaret voivat kertoa kokemuksistaan? Sisaret voivat kertoa kokemuksistaan
lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen iwasastranger@ldschurch.org.
Toivomme, että kaikki ymmärtävät Kristuksen kaltaisen palvelemisen iankaikkiset siunaukset ja
muistavat ”osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi
enkeleitä” (Hepr. 13:2).
Parhain terveisin

Apuyhdistyksen
ylijohtaja

Nuorten Naisten
ylijohtaja
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Alkeisyhdistyksen
ylijohtaja

13346 130

