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KAPPALE 2. - Uskon Ja Päämäärän Täytäntöönpano  
 
Jotta olisi uskoa, että tämä voidaan tehdä, on koko lähetystyökomiteanne menestymisen sydän.  
Sen tulisi todella olla kappale 1 mutta kappale 1 on tehtävä, jotta voitaisiin järjestäytyä.  Kaiken 
menestymisen avain kaikkina tekeminäni lähetystyövuosina, on se, että uskomme, että tämä 
voidaan tehdä.  Siksi kirjoitinkirjani ’Achieving Goals’ (Päämäärien saavuttaminen).  Ellet ole 
nähnyt sitä voit lukea sen web-sivultani www.cordellvail.com/epistles’).  Sinun on asetettava 
päämääriä ja sitten kehitettävä uskoasi, että voit saavuttaa ne.  Entäpä jos asettaisitte 
lähetystyökomiteassa päämääräksi käännyttää 1000 onko se MAHDOTONTA  (ja minä toivon, 
että se olisi alkajaisiksi päämääränne).  Ainakin se olisi mahdoton monen ihmisen mielestä.  
Mutta kuten näet lukiessasi kirjaani ’WATER THAT GOT TO THE END OF THE ROW’ (Vesi, jota 
saatiin rivin päähän)…se on mahdollista toteuttaa jos uskot, voit tehdä sen.  Minä olen tavannut 
kaksi eri äitiä, joka ovat kertoneet minulle, että on MAHDOTONTA saada heidän poikaansa 
lähetystyöhön.  Heidän oma äitinsä sanoi sen minulle.  Toinen tapaus on Bennionin vaarnassani 
Utahissa (ja tämä kertomus on kirjassa) ja toinen tällä missä asun nyt.  Kun muutin tänne 10 
vuotta sitten hän oli vankilassa siihen aikaan ja myöhemmin, kun hän palveli lähetystyössä, 
hänestä tuli presidentin apulainen….Hänen äitinsä kertoi minulle, että oli MAHDOTONTA saada 
häntä lähtemään lähetystyöhön.  Mutta hän meni.  Hän asuu täällä Seattlen seurakunnassa, 
jossa asun nyt.  Hänen isänsä oli piispa samaan aikaan kun poika oli vankilassa.  Mutta tiesin, 
että ei ollut mahdotonta ja perhe kokoontui yhteen ja paljon paaston ja rukouksen kautta 
perheenä, sai aikaan sen mitä kuvaan kirjassani   ’WATER THAT GOT TO THE END OF THE 
ROW’ (Vesi, jota saatiin rivin päähän)… ja hän teki parannuksen, pääsi vankilasta ja lähti 
lähetystyöhön (se tapahtui ennen kuin he nostivat rimaa…)  ja hänestä tuli yksi 
suurenmoisimmista palvelleista lähetyssaarnaajista.  Rakastan kirjoitusta, jossa sanotaan, 
”ONKO HERRALLE MIKÄÄN MAHDOTONTA?  (1 Moos. 18:14)  Joten tässä on kirjoitusten 
kohta jonka haluan haastaa, että panette sen lähetystyökomitean sydämeen ja sieluun.  Haluan 
lisäksi ehdottaa, että te kaikki opettelisitte ulkoa tämän kirjoituksen kohdan (ja vielä tärkeämpää 
on, että….USKOTTE SIIHEN). 
 
Niin sen, joka tekee parannuksen ja osoittaa uskoa ja tuo julki hyviä tekoja ja rukoilee alati, 
lakkaamatta – sellaisen annetaan tietää Jumalan salaisuudet, niin, sellaisen annetaan ilmoittaa 
asioita, joita ei ole koskaan ilmoitettu; niin, sellaisen annetaan johdattaa tuhansia sieluja 
parannukseen, niin kuin meidän on annettu johdattaa nämä veljemme parannukseen (Alma 
26:22). 
 
Tuo kirjoitusten kohta on sydän ja sielu sille, mitä perheeni ja minä olemme suorittaneet 
lähetystyössä elämämme aikana ja myös mitä te tulette kokemaan siellä Vaasan seurakunnassa 
lähetystyökomiteana.  Me asetamme päämääräksemme käännyttää tuhansia ihmisiä.  Ammon ei 
luvannut meille, että me voisimme käännyttää kymmeniä tai satoja vaan kirjaimellisesti tuhansia.  
Tiedän, että se voi kuulostaa aluksi ihmeelliseltä ajatella.  Mutta voin kertoa teille omasta 
henkilökohtaisesta kokemuksestani, että yksilöiden aivan kuten sinun (ja minun) on mahdollista 
tuoda tuhansia ihmisiä kirkon jäseniksi.  ellet voi uskoa sitä, niin emme voi päästä kovin pitkälle 
tässä ohjelmassa.  Jos ihmiset, jotka työskentelevät kanssasi seurakunnan lähetystyökomiteassa 
eivät usko sitä kaikesta sydämestään ja sielustaan, niin emme pääse kovin pitkälle.  Joten ennen 
kaikkea on oleellista auttaa jokaista henkilöä lähetystyökomiteassa uskomaan, että me voimme 
kirjaimellisesti käännyttää tuhansia.  Hanki uskoa siihen, että me voimme tehdä sen. Ei 
kymmeniä eikä satoja vaan usko Ammonin profeetalliseen lupaukseen, että voimme yksilöinä 
käännyttää (tai saada käännytetyksi) tuhansia.  Uskon, että on tärkeätä ymmärtää, että lupaus ei 
välttämättä tarkoita sitä, että sinä henkilökohtaisesti kastaisit tuhat ihmistä.  Haluan ajatella 
ennemmin, että SAAN KÄÄNTYMÄÄN.  Joten ajattelepa sitä. AIHEUTA SE, ETTÄ TUHANNET 
KÄÄNTYVÄT.  Tässä on ersimerkki.  Kastoin Hannu Häkkisen, kun olin Suomessa 40 vuotta 

http://www.cordellvail.com/epistles


sitten.  Hän kasvoi ja lähti lähetystyöhön ja käännytti muutamia ihmisiä ja on käännyttänyt senkin 
jälkeen muutamia.  No tässä on joku, jonka olen saanut menemään kasteelle ja joka on 
vuorostaan saanut 5 – 6 muuta kasteelle.  Ihmiset SAATIIN KASTEELLE yhden yksinkertaisen 
kasteen kautta, jonka suoritin 1964.  Voitko nähdä miten se nopeasti moninkertaistuu ja nyt nuo 5 
tai 6 ovat menneet lähetystyöhön ja käännyttäneet 5 tai 6 ja nuo 5 tai 6 ovat menneet 
lähetystyöhön ja… No sinä sait käsityksen.  (Ja taas annan sinulle nämä henkilökohtaiset 
esimerkit auttaakseni sinua ja lähetystyökomiteaa TIETÄMÄÄN, ETTÄ TÄMÄ VOIDAAN TEHDÄ) 
 
Ollessani armeijassa minut kutsuttiin vaarnan lähetystyön johtajaksi.  Palvellessani siinä 
tehtävässä vaarnalähetystyömme käännytti enemmän ihmisiä kuin kaikki lähetyssaarnaajat, jotka 
palvelivat kanssani Suomessa 2½ vuotta, jotka palvelivat siellä.  Saimme satoja kastettua.  Ja nyt 
nuo sata ovat kastaneet satoja ja se on jo enemmän kuin 1000 vain siitä yhdestä esimerkistä. 
Me asuimme Pohjois-Karoliinassa kaksi vuotta ja perheemme auttoi lähetyssaarnaajia 
käännyttämään 29 henkeä.  Nämä ovat nyt käännyttäneet kymmeniä muita…Kun asuin 
Bennionin vaarnassa Utahissa kirjoitin siellä kirjan ‘Water That Got To The End Of The Row” 
lähetimme kymmenittäin nuoria miehiä lähetystyöhön, jotka eivät muuten olisi lähteneet.  He 
käännyttivät kymmenittäin ihmisiä ja he ovat nyt 30 vuoden jälkeen käännyttäneet kymmenittäin 
muita ihmisiä.  Voin kertoa teille, että perheemme ponnistelujen takia vuosien aikana meitä on 
siunattu Ammonin lupauksen kirjaimellisella täyttymisellä elämässämme ja tuhannet ovat 
kääntyneet uskoomme sen lupauksen täytyttyä, jonka hän antoi meille. 
 
Toivon, että et loukkaannu kun lähetän sinulle joitain muita asioita luettavaksi edetessämme.  
Olen liittänyt kirjeen tähän e-mailiin, jonka äskettäin kirjoitti nuori mies, joka on tulossa kotiin 
lähetystyöstään ensi viikolla.  Hän oli pitkätukkainen nuori mies, joka ei koskaan siunannut 
sakramenttia koko aikana ollessaan pappi tuon asenteensa vuoksi.  Mutta pappien koorumin 
neuvojana minulla oli mahdollisuus koskettaa hänen elämäänsä ja hän lähti lähetystyöhön ja 
muutti elämänsä ja hänestä tuli yksi parhaista lähetyssaarnaajista, joka koskaan on palvellut 
seurakunnassamme.  Joten tämä kirje, jonka kirjoitin hänelle rohkaisi häntä jatkamaan niiden 
asioiden uskomista, jotka opetin hänelle lähetyssaarnaajan päämäärien asettamisen 
jatkamisesta.  Yritin rohkaista häntä kirjeessä, että hän jatkaisi lähetyssaarnaajana toimimista 
palattuaan kotiin.  Syy miksi lähetän sinulle kopion siitä kirjeestä on koska  kirjeestä voit löytää 
jonkin lisäesimerkin tuhansien käännyttämiseksi. 
 
 
Joten osana auttaakseni sinut harjoittamaan lähetystyökomiteaa, jos seurakunnan johtajasi ja 
seurakunnan lähetystyön johtaja tuntevat sen sopivaksi, haluaisin vain lähettää teille kaikille 
joitakin asioita aika ajoin luettavaksi, jotka rohkaisevat teitä TIETÄMÄÄN ETTÄ TÄMÄ VOIDAAN 
TEHDÄ.  Toivon, että olisi jokin toinen tapa tehdä kuin jakaa omia henkilökohtaisia kokemuksiani 
kanssanne, mutta en tunne muuta tapaa auttaa kutakin teistä saamaan todistuksen kuin että se 
voidaan tehdä.  Joten, jos he suostuvat tähän osana sitä, että autan heitä tekemään sen, 
haluaisin että te: 
Osana lähetystyökomitean harjoittamista, jos seurakunnan johtajanne ja seurakunnan 
lähetystyönjohtaja tuntee, että se olisi sopivaa, minun lähettää teille joitakin asioita aika ajoin 
luettavaksi, joka rohkaisisi teitä tietämään, että TÄMÄ VOIDAAN TEHDÄ.  Toivon, että olisi 
joitakin muita tapoja tehdä se kuin että jaan omia henkilökohtaisia kokemuksiani kanssanne, 
mutta en tiedä muuta parempaa tapaa auttaa teitä saamaan todistuksen kuin tämän.  Joten, jos 
sallitte, että osana teidän auttamistanne, ehdottaisin, että: 
Jos seurakuntanne johtaja ja lähetysjohtajanne pitävät sopivana, voisitte myös antaa 
seurakunnan lähetys-työkomitean jäsenille kopion kirjeestäni vanhin Drolettelle.   Toivon 
päästessämme vauhtiin, että teille ei tulisi tunnetta, että pyydän teitä lukemaan mitään näitä 
asioita, joita olen tehnyt tai suorittanut.  Se on asia, joka huolestuttaa minua.  Pyydän teitä 
lukemaan näitä asioita auttaakseni teitä saamaan uskoa siihen että tämä voidaan tehdä 
yksilötasolla.  Ihmiset, jotka ovat vain tavallisia kirkon jäseniä kuten minä OVAT VIELÄ 
PELOKKAITA KYSYMÄÄN MUILTA KIRKOSTA JOKA KERTA KUN KYSYMME …(ja niin 
minäkin….joka kerta) 
Joten tässä on luvut 1 ja 2 niistä 15 tai 20, jotka tulen tekemään… 



 
PAPPEUDEN VALTUUDELLA JÄRJESTÄYTYMINEN JA SITTEN USKON HANKKIMINEN, 
JOTTA USKOISIMME, ETTÄ TÄMÄ TYÖ VOIDAAN TODELLA TEHDÄ 
Lopuksi on toinen asia, josta haluaisin kertoa teille.  Kun istuin siellä [Helsingissä] temppelin 
vihkijäisten aikana kulttuurijuhlilla, pyrin katselemaan ympärilleni nähdäkseni kaikki noista 
sadoista kirkon jäsenistä ja kysyin itsekseni MISSÄ HE OLIVAT SILLOIN KUN OLIN 
TRAKTIMASSA 70 TUNTIA VIIKOSSA LÄHETYSSAARNAAJANA? 
Joka kerta kun tapasin piispan tai vaarnanjohtajan siellä Suomessa temppelin vihkijäisissä 
tapasin sanoa, ”MISSÄ TE OLITTE KUN MINÄ OLIN TÄÄLLÄ?  MIKSI MINÄ EN LÖTÄNYT 
TEITÄ SILLOIN?”  Tiedän vastauksen tuohon kysymykseen nyt.  Ja kun käymme läpi näitä 
aiheita joita teemme yhdessä autan teitä tietämään vastauksen tuohon kysymykseen myös…(ja 
huomatkaa, että sanoin yhdessä…tämä ei ole jotain, jota vain minä aion opettaa teille….me 
opimme yhdessä, teidän lähetystyökomiteanne meidän kanssamme.) 
 
Joten tässä on tältä illalta.  KAPPALE 2. 
Yritän tehdä tätä vähän kerrallaan ja toivon, että kun teemme antaisit minulle palautetta ja antaisit 
minulle tietoa lähetystyökomitean jäsenten tunteista.  Teidän elämäänne tulee enemmän hyviä 
asioita koska saamme ne tulemaan – Työskentelemällä yhdessä! 
Cordell  
 
 

takaisin kotisivulle
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