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Piispa H. David Burton
johtava piispa

Hyvää huomenta, veljet ja sisaret. 
Vuonna 1897 nuori David O. 
McKay seisoi eräällä ovella len-

tolehtinen kädessään. Hän oli lähetys-
saarnaajana Stirlingissä Skotlannissa 
ja oli ollut samassa tilanteessa monta 
kertaa aiemmin. Mutta sinä päivänä 
oven avasi hyvin riutuneen näköinen 
nainen. Nainen oli kehnosti pukeutu-
nut, hänen poskensa olivat kuopalla ja 
hiuksensa kampaamatta.

Nainen otti lentolehtisen, jota 
vanhin McKay hänelle tarjosi, ja sanoi 
kuusi sanaa, joita tämä ei sittemmin 
koskaan unohtanut: ”Saanko minä 
tällä ostettua yhtään leipää?”

Tämä kohtaaminen jätti pysyvän 
vaikutuksen nuoreen lähetyssaarnaa-
jaan. Myöhemmin hän kirjoitti: ”Siitä 
hetkestä ymmärsin syvällisemmin, että 
Kristuksen kirkon pitäisi olla ja se on 
kiinnostunut ihmisen ajallisesta pelas-
tuksesta. Kävelin pois ovelta tuntien, 
että tuo [nainen] – – katkeruutta [sydä-
messään] ihmisiä ja Jumalaa kohtaan ei 
kyennyt mitenkään ottamaan vastaan 
evankeliumin sanomaa. [Hän] tarvitsi 
ajallista apua, eikä Stirlingissä ollut 
mitään organisaatiota, sikäli kuin sain 
selville, joka voisi antaa sitä [hänelle].” 1

Muutama vuosikymmen myö-
hemmin maailma huokaili suuren 
lamakauden taakan alla. Juuri tuol-
loin, 6. huhtikuuta 1936, presidentti 
Heber J. Grant ja hänen neuvonan-
tajansa J. Reuben Clark ja David O. 
McKay ilmoittivat ohjelmasta, joka 
tultiin myöhemmin tuntemaan kirkon 
huoltotyöohjelmana. Mielenkiintoista 
kyllä, kaksi viikkoa myöhemmin 
vanhin Melvin J. Ballard nimitettiin 
sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
ja Harold B. Lee sen ensimmäiseksi 
toiminnanjohtajaksi.

Se ei ollut mikään tavanomainen 
hanke. Vaikka Herra oli kutsunut sen 
johtoon merkittäviä ihmisiä, presi-
dentti J. Reuben Clark teki selväksi, 
että ”[huoltotyö]koneiston perustami-
nen on tulosta ilmoituksesta, jonka 
Pyhä Henki antoi presidentti Grantille, 
ja sitä on viety eteenpäin siitä asti 
samankaltaisin ilmoituksin, joita siitä 
vastuussa olevat johtavat veljet ovat 
saaneet” 2.

Kirkon johtohenkilöiden sitoumus 
lievittää inhimillistä kärsimystä on ollut 
yhtä varmaa kuin peruuttamatontakin. 
Presidentti Grant halusi ”järjestelmän, 
joka ulottuisi – – pitämään huolta 

ihmisistä riippumatta kustannuk-
sista”. Hän sanoi olevansa jopa valmis 
”sulkemaan seminaarit, lakkauttamaan 
lähetystyön joksikin aikaa tai jopa 
sulkemaan temppelit, mutta he eivät 
antaisi ihmisten nähdä nälkää” 3.

Olin presidentti Gordon B. Hinck-
leyn seurassa Managuassa Nicara-
guassa, kun hän puhui 1 300 kirkon 
jäsenelle, jotka olivat selviytyneet 
hengissä tuhoisasta hurrikaanista sen 
surmatessa yli 11 000 ihmistä. ”Niin 
kauan kuin kirkolla on voimavaroja”, 
hän sanoi heille, ”emme anna teidän 
nähdä nälkää tai olla vailla vaatteita tai 
suojaa. Teemme kaiken voitavamme 
auttaaksemme tavalla, jolla Herra on 
suunnitellut sen tehtäväksi.” 4

Yksi tämän innoitetun evankeliumi-
keskeisen pyrkimyksen tunnusomai-
sista piirteistä on se, että se korostaa 
henkilökohtaista vastuuta ja omavarai-
suutta. Presidentti Marion G. Romney 
selitti: ”Hyvää tarkoittavat ihmiset 
ovat laatineet monenlaisia ohjelmia 
puutteenalaisten auttamiseksi. Mutta 
monilla näistä ohjelmista on lyhyt-
näköinen tavoite ’auttaa ihmisiä’ sen 
sijaan että ’ihmisiä autettaisiin autta-
maan itseään’.” 5

Omavaraisuus on tulosta kaukonä-
köisestä elämäntavasta ja itsekurin har-
joittamisesta raha-asioissa. Alusta asti 
kirkko on opettanut, että perheiden 
– siinä määrin kuin kykenevät – on 
tarpeen ottaa vastuu omasta ajallisesta 
hyvinvoinnistaan. Jokaisen sukupol-
ven on itse opittava omavaraisuuden 
perusperiaatteet: vältä velkaa, noudata 
tarkan taloudenpidon periaatteita, val-
mistaudu ahdingon aikoihin, kuuntele 
ja noudata elävien profeettojen sanoja, 
totuttaudu erottamaan tarpeet haluista 
ja sitten elä sen mukaisesti.

Se tarkoitus ja ne lupaukset ja 
periaatteet, jotka vahvistavat työmme 
huolehtia köyhistä ja tarvitsevista, 
ulottuvat kauas yli kuolevaisuuden 

Huoltotyö –  
pyhittävää työtä
Työ, jota teemme, kun huolehdimme toisistamme ja olemme 
ystävällisiä köyhille, on pyhittävää työtä, Isän käskyn 
mukaista työtä.
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rajojen. Tätä pyhää työtä ei tehdä vain 
niiden hyväksi ja siunaukseksi, jotka 
kärsivät tai ovat puutteenalaisia. Me 
Jumalan pojat ja tyttäret emme voi 
periä iankaikkista elämää täydessä 
määrin, ellemme panosta täysin toi-
sistamme huolehtimiseen ollessamme 
täällä maan päällä. Juuri uhraamalla 
aikaamme ja antamalla omastamme 
muille hyvää hyvyyttämme me 
opimme uhraamisen ja pyhittämisen 
selestisiä periaatteita.6

Suuri kuningas Benjamin opetti, 
että yksi niistä syistä, miksi me 
annamme omaisuudestamme köy-
hille ja autamme heitä, on se, että me 
voisimme säilyttää syntiemme anteek-
siannon päivästä toiseen ja vaeltaa 
syyttöminä Jumalan edessä.7

Maailman perustamisesta asti van-
hurskaiden yhteiskuntien kangas on 
aina kudottu lähimmäisenrakkauden 
kultaisista langoista. Me kaipaamme 
rauhallista maailmaa ja vauraita yhtei-
söjä. Me pyydämme rukouksissamme 
ystävällisiä ja hyveellisiä yhteiskuntia, 
joissa jumalattomuus hylätään ja joissa 
vallitsee hyvyys ja oikeus. Vaikka 
rakentaisimme kuinka monta temp-
peliä, vaikka jäsenistömme kasvaisi 
kuinka suureksi, vaikka meihin suh-
tauduttaisiin maailman silmissä kuinka 
myönteisesti, niin jos epäonnistumme 
tässä suuressa ydinkäskyssä auttaa 
heikkoja, nostaa hervonneita käsiä ja 
vahvistaa voimattomia polvia 8, tai jos 

käännämme sydämemme pois kärsi-
vistä ja murehtivista, olemme tuomion 
alaisia emmekä voi olla Herran mielen 
mukaisia 9, ja sydämemme riemukas 
toive jää ikuisesti saavuttamatta.

Eri puolilla maailmaa lähes 28 000 
piispaa etsii köyhiä huolehtiakseen 
heidän tarpeistaan. Jokaista piispaa 
auttaa seurakuntaneuvosto, joka koos-
tuu pappeusjohtajista ja apujärjestöjen 
johtohenkilöistä, joihin kuuluu tehtä-
välleen omistautunut Apuyhdistyksen 
johtaja. He voivat ”kiiruhtaa muukalai-
sen avuksi, valella öljyä ja viiniä ahdin-
gossa olevan haavoitettuun sydämeen 
– – [sekä] kuivata orvon kyyneleet ja 
ilahduttaa lesken sydäntä” 10.

Lähimmäisten rakastamisen ja 
heistä huolehtimisen opit sekä niihin 
liittyvä jumalallinen henki vaikuttavat 
myönteisesti kirkon jäsenten ja johto-
henkilöiden sydämeen kautta maail-
man ja ohjaavat heitä.

Eräs pappeusjohtaja Etelä-Ame-
rikassa kantoi huolta pienen vaar-
nansa jäsenten nälästä ja puutteesta. 
Koska hän ei halunnut lasten kärsivän 
nälkää, hän etsi tyhjän maapalstan ja 
organisoi pappeusveljet muokkaa-
maan ja kylvämään sen. He löysivät 
vanhan hevosen, valjastivat sen alkeel-
lisen auran eteen ja alkoivat kyntää 
maata. Mutta ennen kuin he saivat 
työn valmiiksi, tapahtui murheellinen 
käänne ja vanha hevonen kuoli.

Sen sijaan että olisivat antaneet 

veljiensä ja sisariensa kärsiä nälkää, 
pappeusveljet kiinnittivät vanhan 
auran omaan selkäänsä ja kiskoivat 
sitä kovaa maaperää kyntäen. He 
ottivat kirjaimellisesti kantaakseen 
veljiensä ja sisariensa kärsimyksen ja 
kuormien ikeen.11

Tapaus oman sukuni historiasta on 
esimerkki sitoutumisesta puutteen-
alaisista huolehtimiseen. Monet ovat 
kuulleet Willien ja Martinin käsikärry-
komppanioista ja siitä, kuinka monet 
näistä uskollisista pioneereista kärsivät 
ja kuolivat talvipakkasissa ja vaikeissa 
oloissa matkallaan länteen. Robert 
Taylor Burton, isoisäni isoisä, oli yksi 
niistä, joita Brigham Young pyysi 
lähtemään ratsain pelastamaan noita 
rakkaita, epätoivoisia pyhiä.

Isoisäni isoisä kirjoitti tuosta ajasta 
päiväkirjaansa: ”Syvää hankea [ja] erit-
täin kylmää. – – Niin kylmää, ettemme 
kyenneet liikkumaan. – – Lämpömitta-
rissa 24 pakkasastetta – –; niin kylmää, 
etteivät ihmiset päässeet eteenpäin.” 12

St. Catherine, Jamaika
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Ansaan jääneille pyhille vietiin 
tarvikkeita hengenpitimeksi, mutta 
”huolimatta kaikesta mitä [pelastajat] 
kykenivät tekemään, monet laskettiin 
lepoon tienvarteen”. 13

Kun pelastetut pyhät kulkivat 
Echokanjonin osuutta taipaleesta, 
muutamia vankkureita ohjattiin tien 
laitaan, että voitiin auttaa tyttövauvan 
synnytyksessä. Robert huomasi, ettei 
nuorella äidillä ollut tarpeeksi vaatetta 
pitääkseen vastasyntynyttä vauvaansa 
lämpimänä. Jäätävän kylmästä säästä 
huolimatta hän ”riisui oman kotikutoi-
sen paitansa ja antoi sen äidille, jotta 
tämä voisi [kietoa] sen vauvan ympä-
rille”. 14 Lapsi sai nimen Echo – Echo 
Squires – muistoksi tuosta paikasta ja 
syntymänsä olosuhteista.

Myöhempinä vuosinaan Robert sai 
kutsun kirkon johtavaan piispakun-
taan, jossa hän palveli yli kolme vuosi-
kymmentä. 86-vuotiaana Robert Taylor 
Burton sairastui. Hän kokosi perheensä 
vuoteensa viereen antaakseen heille 
viimeisen siunauksensa. Hänen viimei-
simpien sanojensa joukossa oli tämä 
yksinkertainen mutta hyvin syvällinen 
neuvo: ”Olkaa ystävällisiä köyhille.” 15

Veljet ja sisaret, me kunnioitamme 
niitä innovatiivisia jättiläisiä, jotka 
Herra kutsui järjestämään ja johta-
maan organisoitua ohjelmaa kirkkonsa 
apua tarvitsevien jäsenten hyväksi. 

Me kunnioitamme niitä, jotka meidän 
aikanamme auttavat lukemattomin ja 
usein vähäeleisin tavoin olemalla ystä-
vällisiä köyhille, ruokkimalla nälkäisiä, 
vaatettamalla alastomia, hoitamalla 
sairaita ja käymällä vangittujen luona.

Tämä on sitä pyhää työtä, jota 
Vapahtaja odottaa opetuslapsiltaan. Se 
on työtä, jota Hän rakasti kulkiessaan 
maan päällä. Tiedän, että se on työtä, 
jota näkisimme Hänen tekevän, jos 
Hän olisi täällä keskuudessamme tänä 
päivänä.16

Ihmiskunnan hengelliselle ja 
ajalliselle pelastamiselle omistautunut 
järjestelmä sai vaatimattoman alkunsa 
75 vuotta sitten. Sen jälkeen se on 
kohentanut ja siunannut kymmenien 
miljoonien ihmisten elämää kautta 
maailman. Profeetallinen huoltotyö-
suunnitelma ei ole pelkästään kiin-
nostava alaviite kirkon historiassa. 
Periaatteet, joihin se perustuu, määrit-
televät sen, keitä me olemme kansana. 
Se on Vapahtajamme ja Esikuvamme 
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena 
olemisemme ydin.

Työ, jota teemme, kun huoleh-
dimme toisistamme ja olemme ystäväl-
lisiä köyhille, on pyhittävää työtä, Isän 
käskyn mukaista työtä ja jumalallisesti 
suunniteltua Hänen lastensa siunauk-
seksi, kehitykseksi ja korotukseksi. 
Noudattakaamme neuvoa, jonka 

Vapahtaja antoi tietylle lainopettajalle 
vertauksessa laupiaasta samarialai-
sesta: ”Mene ja tee sinä samoin.” 17 
Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Aamen. ◼
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