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KAPPALE 6 - Ihmisten kohtaamistapoja mutkattomalla tavalla: 
 
 
Kysy henkilöltä, jonka tapaat pitääkö hän lukemisesta.  Jos he myöntävät, kerro heille, että olet lukenut Kristuksen 
ilmestymisestä amerikkalaisille ennen inkoja olleille ihmisille. Kerro, että haluaisit antaa heille kirjan, jos he haluavat 
lukea sen.  Jos he haluavat, anna heidän kirjoittaa nimensä ja osoitteensa paperille.  Mene sitten kotiin ja lähetä 
paperi lähetyssaarnaajille ja pyydä heitä toimittamaan puolestasi kirjan.  Hartman Rector sanoo, ett’ 90% ihmisistä 
PÄÄSTÄÄ SISÄLLE, ne joiden ovelle lähetyssaarnaajat tulevat kädessään heidän oma nimensä ja osoitteensa, 
sanoen herra Vailin lähettäneen heidät toimittamaan kirjan sinulle!  Anna CD, kuten Herra Kruegerin Joulu, Legacy 
tai jokin muu kirkon video ystävillesi lahjaksi. 
Aseta päämääräksi kysyä joltakin joka päivä, viikko tai kuukausi.  Jos olet liian pelokas, etkä aseta tavoitetta kysyä 
keneltäkään mitään, luultavasti pääset siihen tavoitteeseen myös. 
Jaa Mormonin kirja paastosunnuntaina pappeuskokouksessa ja Apuyhdistyksessä ja pyydä heitä raportoimaan 
seuraavassa kuussa kenelle he antoivat sen ja pyydä sitten toinen vapaaehtoinen ja haasta hänet antamaan kirja 
seuraavassa kuussa. 
Työskentele äskettäin kastettujen jäsenten kanssa tavataksesi hänen ystäviään.  Tutustu heihin.  He tarvitsevat 
ystäviä kun he liittyvät kirkkoon.  SINÄ OLET SE YSTÄVÄ.  Jos teet niin, tulet kastamaan enemmän ihmisiä kuin 
kukaan ystävistäsi.   
Aktivoi vähemmän aktiivisia.  Useimmat heidän perheistään ja ystävistään ovat tavallisia ei-jäseniä.  En ole juuri 
koskaan tavannut vähemmän aktiivista jäsentä, joka ei olisi kertonut minulle, että hän suunnittelee jonakin päivänä 
palaavansa kirkkoon, vaikka ei juuri nyt.  He haluavat.  He eivät vain tiedä miten.  Kun he tekevät, he tavallisesti 
tuovat kaikki perheenjäsenet ja monia ystäviään mukanaan. 
Yksinkertainen vierailu ystävien luona on voimakkain lähetystyöväline kirkossa. 
Liity kansalaisjärjestöihin 
Liity kunnan palveluprojekteihin 
Liity paikalliseen ystäväryhmään – Raamatun tutkijaluokkaan 
Opeta ilmaiseksi sukututkimusluokkia kirkossa 
Opeta ilmaista merkkikieltä kirkossa 
Pidä vapaapäivinä kuorotilaisuuksia muissa kirkoissa ja kutsu heitä osallistumaan meidän kirkkomme konserttiin (ja 
mene sinä heidän). 
Julkaise todistuksesi maailmalle. 
(Ellet tiedä miten, niin lähetä se minulla ja minä lisään sen web-sivustoilleni)  www.cordellvail.com/testimony
www.cordellvail.com/epistles
Tällä tavalla jatkan lähetystyön tekemistä Suomessa, jossa palvelin ensimmäisellä lähetyskentälläni: 
www.cordellvail.com/finland
Kirjoita kirjoja, jotka käsittelevät hengellistä historiaasi – päiväkirjoja, perhehistoriaa tai vain hengellisiä 
kokemuksia, jotka liittyvät kääntymykseesi tai elämääsi (Saan kirjeitä miltei joka viikko, joissa kiitetään minua siitä) 
http://www.cordelvail.com/epistles/rowcv.htm
http://www.cordellvail.com/vietnam/bookED4.pdf
http://www.cordellvail.com/epistles/MyTurnToWin-TheSecretOfExcellence-web-v15.pdf
Tuo kirkkoon jokainen tapaamasi henkilö.  Ei ole niin vaikeata tuoda kirkkoon.  Yritän mainita, että kun olin 
mormonikirkon lähetyssaarnaajana suomessa tai kun kävin Brigham Youngin yliopistoa tai kun vierailin perheeni 
luona Utahissa (oletko sinä ollut koskaan Utahissa)….on satoja asioita kuten nämä, joista voit puhua ja tuoda esille 
kirkon keskustellessasi vieraiden ja ystävien kanssa.  Elleivät he osoita mielenkiintoa, vaihda vain puheenaihetta.  
Kristus on luvannut meille, että ”HÄNEN LAMPAANSA TUNTEVAT HÄNEN ÄÄNENSÄ”.  Sinä olet hänen äänensä.  
ja hän johtaa sinua ihmisten luo, jotka ovat kiinnostuneita, jos vain annat heille mahdollisuuden kuunnella sinua. 
Käy naapureiden luona ja opi tuntemaan heitä.  Kutsu heitä osallistumaan kanssasi juhliin.  Kutsu heitä päivälliselle 
tai juhliin kanssasi. 
Luo humanitaarinen projekti alueellasi ja kutsu ei-jäseniä luoksesi.  He ovat aivan yhtä kiinnostuneita auttamaan 
maailman ihmisiä kuin me.  He eivät vain tiedä miten tehdä se. 
Aloita hätävarustautumisohjelma ja kutsu kaikki naapurit osallistumaan ja varautumaan onnettomuuksia varten.  
Hämmästyt miten innokkaita he ovat  He haluavat tehdä sen, mutta heillä ei ole mitään tapaa olla osa ryhmästä.  
Katso www.goldenmailbox.com/ep
Aloita naapuruston rikostarkkailu (Kun olin Utahissa sen johtajana alueellamme oli 5000 ihmistä ja monet heistä 
eivät olleet kirkon jäseniä.  Yksi suurimmista lähetystyömahdollisuuksista, jonka koskaan loin.  Koska johdin sitä, 
useimmat heistä oppivat tuntemaan minut.  Menin taloihin, joihin ei ollut päästy sisään aikaisemmin.  Sain ystäviä 
ihmisistä jotka vastustivat kirkkoa kovemmin kuin olin tiennyt.  Mutta olimme ystäviä rikostarkkailuohjelmassa. 
Pyydä uskoa, että Herra kehottaisi jotakuta kysymään sinulta. 
Liity koulun vanhempainneuvostoon (vaikka sinulla ei olisi lapisakaan). 
Ole vapaaehtoinen paikallisessa hyväntekeväisyysjärjestössä. 
Kirjoita artikkeleita paikalliseen sanomalehteen ja kerro kirkon opetuksista 
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Tarjoa takkavalkeailtoja muille kirkoille MAP kirkosta (tai oppiaihe heidän pyhäkoulussaan siitä mihin Mormonit 
todella uskovat ja vastaa kysymyksiin) 
HALUAN LISÄTÄ TÄHÄN LUETTELOON ASIOITA, KUN MUISTAN LISÄÄ JO OLEMASSA OLEVIIN.  JOS 
SINULLA ON MUITA TAPOJA TAVAT IHMISIÄ, JOTKA OVAT TYÖTOVEREITASI, LÄHETÄ NE MINULLE, NIIN 
VOIMME JAKAA NE TÄSSÄ MUIDEN KANSSA.  
 

takaisin kotisivulle
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