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KAPPALE 7.  Täysin Toimiva Seurakunnan Lähetystyöohjelma 
 Key Center seurakunnalle, Tacoman vaarnassa 2002 

  Cordell Vail – Seurakunnan lähetystyön johtaja 
 
 

Piispakunta 
• Piispakunta on vastuussa kaikesta lähetystyöstä seurakunnassa mukaan lukien ei-jäsenten opettaminen.  
• Piispakunta saa raportin lähetystyöstä joka viikko pappeusjohtajistokomitean kokouksessa ja joka kuukausi 

seurakuntaneuvostossa.  
• Piispakunta varmistaa, että jokaisella seurakunnan järjestöllä on osa lähetystyöponnisteluissa. 
• Piispa raportoi vaarnanjohtajalle säännöllisesti lähetystyötilanteesta seurakunnassa mukaan lukien uudet 

jäsenet ja aktivointiluettelo aktivoinneista. 
 

Uuden seurakuntaan muuttaneet 
• Joka sunnuntai, kun piispakunta vastaanottaa tiedot uusista seurakuntaan muuttaneista, heidät alistetaan 

piispakunnalle, kun pappeusjohtajat vierailevat täysiaikaisten lähetyssaarnaajien kanssa pappeusjohtajien 
kokouksessa.  Tämän vierailun tarkoituksena on ensi kädessä selvittää perheen tilanne.   

• Seuraavana sunnuntaina lähetyssaarnaajat raportoivat PJK:ssa tuosta vierailusta.   
• Piispakunta vierailee sitten uuden perheen luona seuraavana tiistai-iltana ja raportoi vierailusta seuraavana 

sunnuntaina pappeusjohtajien kokouksessa.   
• Seuraavan viikon aikana koorumin pappeusjohtajat vierailevat heidän luonaan ja raportoivat vierailusta 

seuraavassa PJK:ssa.   
• Seuraavien useiden viikkojen aikana Apuyhdistyksen johtokunta ja apujärjestöjen johtajat vierailevat 

ikäryhmittäin heidän lastensa luona.  Raportoidaan taas noista vierailuista seurakuntaneuvoston 
kokouksessa. 

 
Aktivointi viikoittaisen vierailun avulla kodeissa  
• Kun on tehty ponnisteluja aktivoida perhe, on yleensä parasta tavata heitä vähintään kerran viikossa.  

Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat opettavat normaalisti tutkijoita vähintään kerran viikossa ja sama periaate 
sopii perheille, joita aktivoidaan.  Näiden tapaamisten ei tarvitse olla opetustilaisuuksia.  Sosiaalinen 
muuttuminen on melkein yhtä tärkeä aluksi kuin opillinen kääntymys.   

• Jos on saatu kullekin perheelle useita ystäväperheitä, joiden kanssa työskennellään, tämä viikoittainen 
opetus kotona rasittaa kutakin perhettä vähemmän.   

• Koorumin johtajien tulisi olla aktiivisesti mukana koordinoimassa viikoittaista opetustapahtumaa 
seurakunnan lähetyssaarnaajien kanssa pappeusneuvoston vierailevina toimeksiantajina.   

• Koorumin johtajien tulisi olla etupäässä niitä, jotka työskentelevät ystäväperheiden luona, käyttäen 
kotikäyntiopettajia ja kotiopettajia etupäässä opettamassa perhettä ja viemällä heidät polkua pitkin 
temppeliin. 

.  
Kokoaikaiset vanhimmat opettavat tutkijoita kodissaan  
• Milloin on mahdollista, pyydä jäseniä antamaan lähetyssaarnaajien opettaa tutkijoita heidän omassa 

kodissaan.  Ihmiset, joita opetetaan jäsenten kodeissa, on paljon suurempi mahdollisuus tulla 
käännytetyiksi kuin niillä, joita opetetaan heidän omassa kodissaan. 

• Opettaminen vaikuttaa käännyttävästi myös seurakunnan jäsenten perheissä ja heidän lapsissaan kun he 
kuuntelevat lähetyssaarnaajien opettavan tutkijoita heidän kodissaan.  Tämä yksi ainoa tapa vaikuttaa 
rohkaisevammin nuorten miesten lähtöön lähetystyöhön, kuin miltei mikään muu, mitä voidaan tehdä.  

.  
Vanhinten koorum ohjelma 
• Vanhinten koorumin preisdentti on vastuussa koorumin lähetystyöstä.   
• Vanhinten koorumin johtokunnan ja seurakunnan lähetystyönjohtajan tulisi järjestää lähetystyöohjelma.   
• Vanhinten koorumin johtokunnan tulisi luoda luettelo vähemmän aktiivisista vanhimmista, joiden kanssa he 

työskentelevät.  Milloin on sopivaa, nämä vanhimmat tulisi antaa kokoaikaisille lähetyssaarnaajille 
pappeusjohtajien vierailua varten.  Lähetyssaarnaajien tulisi raportoida vanhinten koorumin johtajalle joka 
viikko tehdyistä vierailuista.  Monta kertaa kokoaikaiset lähetyssaarnaajat ovat ainoita, jotka pääsevät 
vähemmän aktiivisten perheiden ovelle.  Tämä voi olla kotiopettajien esittelyn alku vähemmän aktiiviselle 
perheelle. 

• Vanhinten koorumin johtokunnan tulisi varmistaa, että jokaisella koorumin jäsenellä on mahdollisuus splittiä 
lähetyssaarnaajien kanssa vähintään kerran ¼ vuodessa.   

• Vanhinten koorumin tulisi suunnitella juhlia, jotka keskittyvät vähemmän aktiivisiin ja osajäsenperheisiin 
joka kuukausi.  
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• Vanhinten koorumin tulisi tehdä luettelo kaikista tulevista vanhimmista ja sitten keskittyä yhteen tai kahteen 
heistä kerrallaan.  Usein tulevat vanhimmat ovat naimisissa ei-jäsenten kanssa ja     lähetystyötä voidaan 
tehdä tuloksellisesti, kun tuleva vanhin saadaan menemään temppeliin.  Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat, 
seurakuntalähetyssaarnaajat ja nuorten lähetyssaarnaajat voivat olla suureksi avuksi vanhinten koorumin 
johtokunnalle ja kotiopettajille aktivoinnissa. 

 
Ylipappien ohjelma 
• Ylipappien ryhmän johtokunta on vastuussa lähetystyöstä koorumissaan.  Tämä lähetystyöohjelma tulisi 

järjestää ja suorittaa ryhmän johtokunnan toimesta, jota avustaa seurakunnan lähetystyön johtaja. 
• Ylipappien ryhmän johtokunnan tulisi tehdä aktivointiluettelo vähemmän aktiivisista koorumin jäsenistä, 

jotta heidät voidaan määrätä täysiaikaisille lähetyssaarnaajille pappeusjohtajien vierailuina.  
Lähetyssaarnaajat raportoivat ryhmän johtokunnalle joka viikko tehdyistä vierailuista. 

• Ylipappien ryhmän johtajien tulisi varmistaa, että jokaisella koorumin jäsenellä on mahdollisuus mennä 
vähintään kerran neljännesvuodessa lähetyssaarnaajien kanssa splittimään. 

• Ylipappien koorumin tulisi suunnitella sosiaalista toimintaa, joka keskittyisi vähemmän aktiivisiin ja 
osajäsenperheisiin joka kuukausi. 

• Ylipappien ryhmän johtokunnan tulisi tehdä luettelo vähemmän aktiivisista ja tulevista vanhimmista 
ylipappien ryhmässä ja sitten keskittyä yhteen tai kahteen heistä kerrallaan.  Usein nämä vähemmän 
aktiiviset ja tulevat vanhimmat ovat naimisissa ei-jäsenten kanssa ja melkoinen määrä lähetystyötä tulee 
tuloksena, kun tuleva vanhin saadaan menemään temppeliin.  Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat, 
seurakuntalähetyssaarnaajat ja nuoret lähetyssaarnaajat voivat olla suureksi avuksi ylipappien ryhmän 
johtokunnalle ja kotiopettajille aktivoinnissa. 

 
 
Kotiopetus ja kokoaikaiset lähetyssaarnaajat 
• Lähetyssaarnaajien tulisi työskennellä pappeuskoorumien kanssa saadakseen luettelon kaikista 

kotiopettajista, jotka opettavat vähemmän aktiivisia perheitä ja osajäsenperheitä.   
• Lähetyssaarnaajien tulisi sitten järjestää ’splitsit’ niiden kotiopettajien kanssa niin usein kuin mahdollista ja 

käyttää sitä mahdollisuutta oppia tuntemaan vähemmän aktiivisia tai osajäsenperheitä.   
• Lähetyssaarnaajien tulisi sitten järjestää splitsit niiden kotiopettajien kanssa niin usein, kuin mahdollista ja 

käyttää tätä mahdollisuutta oppia tuntemaan vähemmän aktiivisia ja osajäsenperheitä.  Tämä auttaa myös 
rohkaisemaan kotiopettajia vierailemaan perheen luona säännöllisesti. (kts. aktivointi viikoittaisen 
opetuksen avulla kotiopetuskohdassa yllä)   

• Nämä kotiopetuskäynnit tulisi koordinoida pappeuskoorumien kanssa.  
• Kokoaikaisten lähetyssaarnaajien tulisi raportoida pappeusjohtaja vierailut PJK:ssa ja milloin sopivaa nuo 

vierailut tulisi laskea kotiopetuskäynneiksi. 
 
Käännynäiskasteet - muistilista  
• Seurakunnan lähetystyön johtaja raportoi viikoittain piispakunnalle ja pappeusjohtajille PJK:ssa uusien 

käännynnäisten ja alle vuoden ikäisten käännynnäiskasteiden tilanteen – muistilistaraportti.  Piispa käyttää 
tätä raporttia esityksessään vaarnan johtajalle. 

• Pyytäkää seurakunnan sukututkimusyhdyshenkilöä opettamaan lähetyssaarnaajien kanssa 
pelastussuunnitelman oppiaihe (4. keskustelu) 

• Järjestäkää yksi tai useampi ystäväperhe kullekin perheelle, jotka ovat sitoutuneet menemään kasteelle. 
Nämä ystäväperheet voivat sitten tulla kotiopettajiksi / kotikäyntiopettajiksi kun perhe on kastettu. 

• Pyydä kotiopettajia / kotikäyntiopettajia olemaan mukana vähintään neljässä viimeisessä uuden jäsenen 
keskustelussa. 

• Jokaiselle uudelle käännynnäiselle (mukaan lukien nuoret) tulisi antaa tehtävään kutsu 2 viikon sisällä 
heidän kasteestaan. 

• Pyri saamaan jokainen uusi käännynnäinen temppeliin tekemään kasteita kuolleiden puolesta 3 kuukauden 
sisällä. (On osoittautunut että yli 95% niistä tulevat jäämään aktiivisiksi kirkossa, jos tehdään tämä 
yksinkertainen asia) 

• Kutsukaa uusi käännynnäinen Evankeliumin oppi luokkaan vähintään 3 kuukauden kuluttua kasteesta.   
• Varmistakaa kotiopettajien avulla, että uusi jäsenperhe pitää viikoittaisen perheillan, päivittäiset rukoukset 

ja päivittäisen kirjoitusten opiskelun. 
• Pyytäkää uutta jäsentä auttamaan lähetyssaarnaajia löytämään uusia ihmisiä opetettaviksi antamalla 

nimiviitteitä ja opettamalla heitä uuden jäsenen kodissa mikäli mahdollista. 
 

Henkilökohtainen perheen luona vierailu 
• Milloin on sopivaa, rohkaiskaa kutakin seurakunnan perhettä vierailemaan vähemmän aktiivisten perheiden 

luona perheenä säännöllisesti (kotiopettajien ja kotikäyntiopettajien lisäksi).  Tämä tulee suuresti 
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auttamaan vierailtavan perheen todistusta, kuten myös perhettä, joka vierailee.  Useimmissa tapauksissa 
voidaan lapsi ottaa mukaan vierailuille.   

• Vierailevan perheen ei tule yrittää opettaa oppiaihetta, vaan mieluummin tekevän ystävällisen sosiaalisen 
vierailun.  Tarkoituksena on vain käydä heidän luonaan. 

 
 
Henkilökohtainen perheen paastoaminen ja rukoileminen perheen jäsenten puolesta  
• Perheet, joilla on kuriton nuori tai vähemmän aktiivinen perheen jäsen voidaan kutsua yhteen perheenä 

paastoamaan ja rukoilemaan sen perheen jäsenen puolesta.  Kun osa perheestä paastoaa ja rukoilee, 
perhettä voidaan myös milloin on sopivaa, rohkaista osallistumaan temppeliin usein ja kirjoittamaan 
perheen jäsenten nimi rukouslistaan ja jos on sopivaa, rohkaista todella seisomaan rukouspiirissä ja 
rukoilemaan sen perheen jäsenen puolesta.  On parasta kutsu perheen jäsenet, jotka ovat henkilölle 
läheisiä, tulemaan mukaan paastoon ja rukoukseen sen sijaan, että kutsutaan seurakunnan jäseniä 
osallistumaan.  Yksityiskohtia tämän tyyppisestä toiminnasta voit löytää ”VEDEN SAAMINEN RIVIN 
PÄÄHÄN” kertomuksesta. 

 
 
Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat 
• Kokoaikaisten lähetyssaarnaajien tulisi osallistua PJK:n kokouksiin joka viikko ja raportoida 

pappeusneuvoston vierailuista, jotka he ovat tehneet sillä viikolla.  Nuo vierailut tulisi myös kirjoittaa 
painettuun muotoon, niin että ne voidaan antaa piispakunnalle ja pappeusjohtajille palautuksena viikon 
aikana, heidän omia kokouksiaan varten. 

• Kokoaikaisten lähetyssaarnaajien tulisi tavata seurakunnan lähetystyön johtaja korrelaatiokokouksessa 
kerran viikossa, jotta voitaisiin korreloida kaikki lähetystyöasiat seurakunnassa ja auttaa n valmistamaan 
pappeusneuvoston vierailuraportti perheistä, joiden luona he ovat saaneet pappeusjohtajilta tehtäväkseen 
vierailla. 

• Kokoaikaisten lähetyssaarnaajien tulisi työskennellä pappeusjohtajien kanssa ja mennä splitseille 
kotiopettajien kanssa, jotka opettavat osajäsenperheitä niin usein, kuin mahdollista. 

• Kokoaikaisten lähetyssaarnaajien tulisi olla valmiita antamaan hengellinen sanoma joka perheessä, jossa 
he tapaavat seurakunnan jäseniä (jopa silloinkin kun ei ole ruokasopimusta).  Aiheen tai sanoman ei tulisi 
olla 15 min pitempi. 

• Kokoaikaisten lähetyssaarnaajilla tulisi olla ruokasopimuksia osajäsenperheiden ja vähemmän aktiivisten 
jäsenten kanssa mahdollisimman usein. 

• Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat haluavat työskennellä Nuorten yksinäisten aikuisten komitean kanssa 
auttaakseen heitä oppimaan miten tehdä lähetystyötä. 

• Yhden kokoaikaisen lähetyssaarnaajan tulisi osallistua Nuorten yksinäisten aikuisten pyhäkoululuokkaan 
joka viikko ja toisen vanhimman Evankeliumin periaatteet- luokkaan. 

• Kokoaikaisten lähetyssaarnaajien tulisi auttaa seurakunnan jäseniä tapaamaan tutkijoita, kun he tulevat 
kirkkoon ja järjestää ystävystymisperheitä istumaan heidän kanssaan kirkon kokouksissa.  Heidän tulisi 
myös auttaa vierailijoita pääsemään muihin kokouksiin sakramenttikokouksen jälkeen. 

• Toisen vanhimmista tulisi osallistua pappeuskokoukseen pappien kanssa joka viikko ja toisen kokoaikaisen 
lähetyssaarnaajan vanhinten koorumiin. 

 
Ruokasopimukset 
• Aviopari tulisi kutsua seurakuntalähetyssaarnaajina korreloimaan seurakunnan lähetyssaarnaajien 

ruokasopimuskalenteria.  
• Kokoaikaisten lähetyssaarnaajilla tulisi olla ruokasopimus joka ilta.  Näitä ruokasopimuksia tulisi olla 

vähemmän aktiivisten, osajäsenten ja tutkijoiden kanssa mahdollisimman paljon.  Antakaa sen parin 
työskennellä kokoaikaisten lähetyssaarnaajien ja pappeuskoorumien kanssa korreloidakseen viikoittaiset 
ruokasopimukset lähetyssaarnaajien kanssa niin, että niissä voi olla vähemmän aktiivisia ja 
osajäsenperheitä mahdollisimman usein. 

• Milloin vain on mahdollista, antakaa perheen isän, jonka luona lähetyssaarnaajat ovat syömässä lähteä 
splitsille lähetyssaarnaajien kanssa, kun he ovat syöneet.  Jos on mahdollista, antakaa tämän perheenisän 
järjestää kotiopetuskäynnit vähemmän aktiivisen ja osajäsenperheiden kanssa, joiden kotiopettaja hän on. 

• Aktiivisia kirkon jäseniä tulisi rohkaista kutsumaan lähetyssaarnaajia syömään niin usein kuin on 
mahdollista ja antamaan lähetyssaarnaajille mahdollisuus tuoda lähetystyön henki mukanaan heidän 
koteihinsa ja varsinkin rohkaista auttamaan perheen lapsia tuntemaan hengen, jonka lähetyssaarnaajat 
tuovat mukanaan. 

• Milloin tahansa lähetyssaarnaajat ovat perheen luona syömässä, perheen tulisi antaa lähetyssaarnaajien 
pitää vähintään 15 minuuttia ruokailun jälkeen hengellinen sanoma perheelle. 
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Splits’it lähetyssaarnaajien kanssa  
• Antakaa kirkon jäsenille mahdollisuus mennä splitseille lähetyssaarnaajien kanssa niin monena iltoina 

viikossa, kuin on mahdollista.   
• Pappeuskoorumin jäseniä tulisi rohkaista menemään splitsille lähetyssaarnaajien kanssa niin usein, kuin 

mahdollista.  Ja nuoria miehiä, jotka ovat valmiita lähettämään lähetystyöpaperinsa tulisi rohkaista 
lähtemään lähetyssaarnaajien kanssa vähintään kerran viikossa siihen saakka, kun he lähtevät 
lähetystyöhön. 

• Kun kirkon jäsenet menevät splittseille lähetyssaarnaajien kanssa, antakaa jäsenien järjestää 
lähetyssaarnaajat tulemaan kanssaan tapaamaan heidän osajäseniä ja vähemmän aktiivisia perheitä, jotta 
he kotiopettaisivat mahdollisimman usein.  Noita opetussopimuksia tulisi tehdä vähintään kerran viikossa 
etukäteen ja korreloida ne ruokasopimuksia korreloivan seurakuntalähetyssaarnaajien kanssa. 

 
Seurakuntalähetyssaarnaajat 
• Seurakuntalähetyssaarnaajiksi tulisi kutsua aviopareja milloin mahdollista.  Perimmäinen tarkoitus 

seurakunta-lähetyssaarnaajaparilla tulisi olla aktiivisesti pyrkiä pitämään sosiaalisia tapahtumia vähemmän 
aktiivisille ja osajäsenperheille seurakunnassa.  Näitä sosiaalisia tapahtumia tulisi pitää vähemmän 
aktiivisten tai osajäsenten kodeissa milloin mahdollista. 

• Ystävystymisperheitä tulisi rohkaista tulemaan sosiaalisiin tapahtumiin vähemmän aktiivisten tai osajäsen 
perheiden kanssa. 

• Seurakuntalähetyssaarnaajaparin aviomiehien tulisi suunnitella kokoaikaisten lähetyssaarnaajien kanssa 
splittsejä vähintään kerran viikossa. 

• Seurakuntalähetyssaarnaajien tulisi tavata korrelaatiokokouksessa seurakunnan lähetystyönjohtaja kerran 
viikossa raportoidakseen viikon toiminnoista niin että seurakunnan lähetystyön johtaja voi valmistaa 
neuvoston vierailusta raportin pappeusjohtajille sunnuntai-aamuksi. 

 
PR-toiminta 
• Sellainen seurakunnan lähetystyöpari tulisi kutsua, jotka ovat jossain tekemisissä kunnan asioiden kanssa 

jo ennen kutsua.   
• PR-lähetyssaarnaajat auttavat seurakunnan jäseniä saamaan tietoa julkisista tapahtumista ja luovat 

tilaisuuksia, joihin voi kutsua ei jäseniä, niin että jäsenillä on mahdollisuuksia tavata toisiaan ja seurustella 
ei-jäsenten kanssa myös muualla kuin kirkon tilaisuuksissa. 

• He pyrkivät myös antamaan kunnalle tietoa MAP kirkosta myönteisessä valossa, missä tahansa se on 
mahdollista. 

 
Nuoret lähetyssaarnaajina 
• Useat seurakunnan nuoret, jotka ovat  aktiivisesti tuoneet ystäviään kirkkoon, tulisi nimittää Nuoriksi 

lähetyssaarnaajiksi.  Nuoret lähetyssaarnaajat kutsutaan seurakuntalähetyssaarnaajiksi.  
• Antakaa nuorten lähetyssaarnaajien järjestää juhlia, jotka keskittyvät vähemmän aktiivisiin nuoriin, jotka 

ovat alle 18.  Pitäkää noita juhlia vähemmän aktiivisten nuorten kodeissa (pikkuleipäjuhlat) 
• Antakaa nuorille lähetyssaarnaajille kohteiksi vähemmän aktiiviset alle 18-vuotiaat ja sitten alkakaa käydä 

heidän luonaan rohkaisten heitä tulemaan kirkkoon ja kirkon toimintoihin. 
• Antakaa kirkon nuorten lähetyssaarnaajien auttaa seminaariopettajia saamaan jokaisen nuoren 

seurakunnan jäsenen, joka on oikean ikäinen osallistumaan seminaariin (mukaan lukien kiinnostuneet ei-
jäsenet) 

• Antakaa nuoren lähetyssaarnaajien komitean tavata säännöllisesti kokoaikaisten lähetyssaarnaajien 
kanssa ja korreloida heidän kanssaan mahdollisista nuorista, joita voidaan opettaa. 

• Antakaa jokaiselle nuorelle lähetyssaarnaajalle tavoitteeksi jakaa vähintään yksi Mormonin kirja joka 
kuukausi. 

• Pyytäkää nuoria lähetyssaarnaajia ottamaan esimerkkiä ”MINULLA ON KIRJA”-OHJELMASTA.   
 
Nuorten yksinäisten aikuisten lähetystyökomitea  
• Nuorten yksinäisten aikuisten lähetystyökomiteaan tulisi kutsua yksi nuori mies ja nuori nainen nuorten 

yksityisten aikuisten seurakunnan lähetystyökoordinaattoreiksi. 
• Nuorten yksinäisten aikuisten lähetystyökomitea työskentelee erityisesti kenen tahansa seurakunnan 

jäsenen parissa, joka on yli 19-vuotias eikä ole avioliitossa. 
• Yksinäisten aikuisten lähetystyökomitean tavoitteet ovat: 
• Auttaa jokaista nuorta miestä seurakunnassa, jotka ovat yli 19 mutta alle 25 lähtemään lähetystyöhön. 
• Pitää erityistä nuorten yksinäisten aikuisten evankeliumin oppi luokkaa sunnuntain pyhäkoulussa. 
•  Rohkaista nuoria yksinäisiä aikuisia, kun he ovat täysin aktiivisia, osallistumaan nuorten yksinäisten 

aikuisten seurakuntaan, jos se sopii heille. 
• Auttaa jokaista yksinäistä nuorta aikuista saavuttamaan tavoitteensa solmia avioliitto temppelissä. 
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Aaronin pappeuden ohjelma 
• Aaronin pappeuden lähetystyö-ohjelma:  

 
o Auttaa jokaista nuorta olemaan täysin valmis lähtemään lähetystyöhön 19-vuotiaana.  
o Aaronin pappeuden johtajien tulisi auttaa koordinoimaan jokaista pappia, jolla on ajokortti 

lähtemään splitseille lähetyssaarnaajien kanssa vähintään kerran kuukaudessa. 
o Me olemme järjestäneet lähetyssaarnaajien kanssa niin, että nuoret miehet, jotka ovat 

lähettämässä lähetystyöpapereitaan sisälle, viettäisivät niin paljon aikaa kuin mahdollista 
lähetyssaarnaajien kanssa ennen lähtöään lähetystyöhön. 

 
• Auttaa nuoria miehiä aloittamaan lähetystyökeskustelut, jotta he tuntisivat ne ennen lähetystyöhön menoa.   
• Antaa kokoaikaisten lähetyssaarnaajien osallistua pappien koorumiin joka sunnuntai niin, että nuorilla 

miehillä on parempi mahdollisuus oppia tuntemaan lähetyssaarnaajat (toinen vanhin osallistuu vanhinten 
koorumiin tutkijoiden kanssa). 

 
Nuorten Naisten ohjelma 
• Nuorten Naisten johtokunnalla tulisi olla tavoitteenaan vähemmän aktiiviset nuoret naiset, yksi kerrallaan 

kustakin ikäluokasta. 
• Nuorten Naisten johtokunnan ja neuvojien tulisi rohkaista aktiivisia nuoria naisia kohdistamaan huomionsa 

nuoriin naisiin heidän ikäryhmässään, kunnes he ovat tulleet täysin aktiivisiksi. 
• Jokaista nuorta naista tulisi rohkaista osallistumaan seminaariin. 
• Kun ei-jäsen nuori nainen osallistuu kirkon kokouksiin, nuorten naisten tulisi keskustella heidän kanssaan, 

istua heidän vierellään ja viedä heidät Pyhäkouluun ja Nuorten Naisten luokkaan.   
• Ei-jäsen nuorta tulisi rohkaista osallistumaan toimintoihin, milloin se on mahdollista. 
• Nuoria naisia, jotka ovat luokan johtokunnissa, tulisi rohkaista paastoamaan ja rukoilemaan vähemmän 

aktiivisten jäsenten puolesta heidän luokassaan. 
 
Nuorten Miesten ohjelma 
• Nuorten Miesten johtokunnan tulisi keskittyä vähemmän aktiivisiin nuoriin miehiin yksi kerrallaan kustakin 

ikäryhmästä.   
• Nuorten Miesten johtokunnan ja neuvojien tulisi rohkaista aktiivisia nuoria miehiä kiinnittämään huomionsa 

nuoriin naisiin heidän omassa ikäryhmässään, kunnes he ovat tulleet täysin aktiivisiksi. 
• Jokaista nuorta miestä tulisi rohkaista osallistumaan seminaariin. 
• Yhtenä Nuorten Miesten ohjelmana tulisi olla kaikkien nuorten miesten lähteminen lähetystyöhön. 
• Kun ei-jäsen nuori mies osallistuu kirkon kokouksiin, nuorten naisten tulisi keskustella heidän kanssaan, 

istua heidän vieressään ja viedä heitä pyhäkouluun ja pappeuskokoukseen. 
• Ei-jäsen nuorta tulisi rohkaista osallistumaan nuorten toimintoihin, milloin se on mahdollista. 
• Nuoria miehiä, jotka ovat koorumin johtokunnissa, tulisi rohkaista paastoamaan ja rukoilemaan vähemmän 

aktiivisten jäsenten puolesta heidän koorumeissaan. 
 

Partio-ohjelma 
Partio-ohjelma on yksi parhaista lähetystyön välineistä kirkossa.  Se antaa meille mahdollisuuden tavata ei-
jäseniä ja heidän poikiaan kirkon toiminnoissa, jotka eivät ole kirkkoa koskettavia. Tämä on joskus ainoa tapa 
millä voimme saada heidät tulemaan rakennukseen.  Partio-ohjelma on hieno tapa ystävystyä vähemmän 
aktiivisiin ja ei-jäseniin.  Kun ei-jäsen poika tulee partiotoimintaan, partiojohtajat yrittävät ottaa yhteyttä heidän 
vanhempiinsa kirkontoiminnoista milloin se on mahdollista.    
• Ei-jäsenet voidaan kutsua tehtäviin olemalla osa partiota ja partiopoikaohjelmaa, kun on sopivaa niin, että 

he tulevat mukaan kirkossa pidettyyn toimintaan. 
• Milloin on sopivaa, kokoaikaiset lähetyssaarnaajat ottavat joitakin partiotoimintoja, joihin ei-jäsenet ottavat 

osaa, auttaakseen heitä tutustumaan ei-jäseniin. 
 
Alkeisyhdistyksen ohjelma 
• Alkeisyhdistyksen johtokunta ja Alkeisyhdistyksen opettajat tunnistavat lapset, jotka eivät osallistu kirkon 

toimintaan ja kohdistavat työn heihin.  On parasta ottaa yksi lapsi kerrallaan kustakin luokasta tai 
ikäryhmästä ja keskittää huomio siihen lapseen. 

• Alkeisyhdistyksen johtokunnan tulisi korreloida kaikki aktivointityö Alkeisyhdistyksen opettajan kanssa. 
• Jos kukin Alkeisyhdistyksen opettaja keskittyy yhteen vähemmän aktiiviseen lapseen heidän luokassaan 

kerrallaan ja tekee sen mikä on tarpeen saadakseen lapsen tulemaan kirkkoon, lapsen vanhemmat tulevat 
tavallisesti aktiivisiksi samalla kertaa. 
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• Alkeisyhdistyksen opettajat ja Alkeisyhdistyksen johtokunta voivat paremmin vaikuttaa aktivoitavaan  
lapseen, jos he muistavat lasta henkilökohtaisissa rukouksissaan ja johtokunnan kokouksen rukouksissa. 

 
Pyhäkoulun ohjelma 
• Vähemmän aktiivisille ja uusille jäsenille tulisi olla Evankeliumin periaatteet luokka.  
• Oppiaiheet tulisi pitää Evankeliumin periaatteet – käsikirjasta. 
• Luokan opettajana tulisi olla seurakunnan lähetystyön johtaja, kokoaikainen lähetyssaarnaaja, seurakunta-

lähetyssaarnaaja, tai missä on sopivaa itse luokan jäsen.   
• Uusien jäsenten ja vähemmän aktiivisten jäsenten tulisi pysyä luokassa, kunnes heillä on vahva todistus.  

Tämän tulisi auttaa osallistumaan temppeliin ja tekemään kasteita kuolleiden puolesta 3 kk kasteen 
jälkeen, rohkaista heitä lukemaan päivittäin kirjoituksia, pitämään säännöllinen perherukous ja perhe-ilta ja 
vastaanottamaan kirkon kutsu tehtävään. 

• Nuoren yksinäisen aikuisen ikäisen, vähemmän aktiivisen tai tutkijoiden tulisi osallistua Nuorten 
Yksinäisten Aikuisten Evankeliumin Oppi-luokkaan. 

• Vähemmän aktiivisen ja tutkijanuoren, joka osallistuu pyhäkouluun, tulisi osallistua luokkaan, jossa on 
heidän ikäryhmänsä. 

 
Temppelityö 

Kirkko on huomannut, että 90% uusista käännynnäisistä, jotka käyvät tekemässä kasteita 
kuolleiden puolesta ensimmäisten 3 kk aikana kasteensa jälkeen, pysyvät aktiivisina.  Jos 
teillä on tässä asiassa ongelmia, ehdottaisin, että tekisitte tästä numerosta 
ykkösvaihtoehdon.  Pyrkikää saamaan uudet käännynnäiset temppeliin.  Ja olen varma, että 
ette ylläty huomatessanne, että ne jotka käyvät temppelissä tekemässä kasteita 
käännyttyään, menevät todennäköisimmin temppelissä naimisiin ja lähettävät lapsensa 
lähetystyöhön.  Mitä me odotamme?  Tämä on yksi voimakkaimmista työvälineistä säilyttää 
käännynnäiset.  Miksi emme käyttäisi sitä? 

 
 
Yksilöt ja perheet 
• Voimakkain työväline seurakunnassa lähetystyön tekemiseksi ovat yksilöt perheissä ja perhe yksikkönä.  

Jos et ole tietoinen kirkon tilastoista, tämän tulisi auttaa sinua näkemään sen.  Presidentti Woods, meidän 
kokoaikainen lähetyspresidenttimme on kertonut mielle, että kun lähetyssaarnaajat menevät ovelta ovelle 
koputellen, he voivat kastaa noin yhden tuhannesta, jonka he tapaavat.  Kun perhe antaa nimiviitteen 
ystävästä heille, yksi kahdesta kastetaan.  Kun lähetyssaarnaajat kastavat ihmisiä, jotka he ovat tavanneet 
ovelta ovelle, kestää tavallisesti 2 tai 3 sukupolvea, ennen kuin noista ihmisistä tulee kirkon johtajia (tästä 
on tietenkin paljon poikkeuksia).  Presidentti Woods on osoittanut meille puheissaan 
vaarnakonferensseissa useita kertoja, että kun yhtiön varapresidentti viitaa ystäväänsä, joka on myös 
toisen yhtiön varapresidentti, niin vuoden kuluessa tällä henkilöllä on korkeaa johtajakutsumusta 
kirkossaan.  Miksi?  Koska he ovat oppineet johtajataidot.  Joten kaikki mitä he tarvitsevat on hengellinen 
todistus.  Ihmiset, jotka pitävät parempana ihmisiä pitävät parempina ihmisiä omassa sosiaalisessa 
luokassaan.  Ihmiset, jotka elävät onnellisena perheenä pitävät todennäköisesti muista ihmisistä, jotka 
elävät yhtä onnellisina perheinä. Presidentti Woods osoitti, että me tietenkin uskomme, että jokaisella on 
oikeus kuulla evankeliumi, eikä kukaan henkilö ole parempi kuin toinen.  Mutta ellet kasta enemmän 
johtajia kuin seuraajia, silloin seurakunta tulee todella ponnistelemaan pysyäkseen hengissä.  

• Joten minkä tahansa lähetystyöohjelman tavoitteena tulisi olla yksilöiden rohkaiseminen.  Kaikkien kirkon 
ohjelmien tulisi suuntautua ”SITÄ YHTÄ” kohti.  Aktivointi, säilyttäminen ja kääntymys.  Ja se tulee 
suuntautumalla yksilöihin.  Kirkon päätoimita on perheen tukeminen.  Perheet ovat kaikkien ohjelmien 
voimana mukaan luettuna lähetystyö.  Seurakunnan lähetystyösuunnitelmat, jotka on suunnattu ja 
keskitetty täysin perheen ympärille ja auttavat heitä oppimaan miten tehdä lähetystyötä, tulevat aina 
olemaan onnistuneimpia ohjelmia.  

 
takaisin kotisivulle

 

http://www.cordellvail.com/finland/missionary

