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Kappele 11 – USKO:  Pyydä Herralta, että joku kysyisi sinulta  
 
Useimmille kirkon jäsenille suurin este tehdä lähetystyötä on pelko kysyä joltakin kirkosta.  Olen pohtinut monia 
vuosia ja lopulta eräänä päivänä, kun minua pyydettiin pitämään takkavalkeailta nuorille seurakunnassamme 
lähetystyöaiheesta, minulle valkeni, että täydellinen ratkaisu ongelmaan löytyisi Mormonin kirjasta. 
 
Yksi suosikkikertomuksistani Mormonin kirjassa on kertomus Jaredin veljestä.  Tässä on palautettavaksi muistiinne 
kertomus yksityiskohdista. 

Mormonin kirja – Eter  

Luku 2 

16 Ja Herra sanoi: Ryhtykää työhön ja rakentakaa laivoja samaan tapaan, kuin olette tähän asti 
rakentaneet.  Ja tapahtui, että Jeredin veli ryhtyi työhön ja myös hänen veljensä, ja he rakensivat laivoja 
samaan tapaan kuin olivat rakentaneet, Herran ohjeiden mukaisesti.  Ja ne olivat pieniä, ja ne olivat kevyitä 
veden pinnalla, aivan yhtä kevyitä kuin lintu veden pinnalla. 

17 Ja ne rakennettiin sillä tavalla, että ne olivat tavattoman tiiviitä, niin että ne pitivät vettä niin kuin astia; ja 
niiden pohja oli tiivis kuin astia; ja niiden kyljet olivat tiiviit kuin astia; ja niiden päät olivat suipot; ja niiden 
kansi oli tiivis kuin astia; ja niiden pituus oli puun pituus ja niiden ovi, kun se oli kiinni, oli tiivis kuin astia. 

18 Ja tapahtui, että Jeredin veli huusi Herran puoleen sanoen: Oi Herra, minä olen tehnyt sen työn, jonka 
sinä olet käskenyt minun tehdä, ja olen tehnyt laivat sen mukaan kuin sinä olet neuvonut minua. 

19 Ja katso, oi Herra, niissä ei ole valoa; minne me ohjaamme?  Ja sitä paitsi me menehdymme, sillä emme 
voi hengittää niissä paitsi sitä ilmaa, mikä niissä on; sen tähden me menehdymme. 

20 Ja Herra sanoi Jeredin veljelle: Katso, tee reikä kanteen sekä pohjaan; ja kun tarvitset ilmaa aukaiset 
reiän ja saat ilmaa.  Ja katso, sulje reikä, ettette hukkuisi vedenpaljouteen. 

21 Ja tapahtui, että Jeredin veli teki niin, sen mukaisesti kuin Herra oli käskenyt. 

22 Ja hän huusi jälleen Herran puoleen sanoen: Oi Herra, katso, minä olen tehnyt aivan niin kuin sinä olet 
minua käskenyt ja minä olen valmistanut alukset väkeäni varten, mutta katso, niissä ei ole valoa.  Katso, oi 
Herra, annatko meidän kulkea tämän suuren veden poikki pimeässä? 

23Ja Herra sanoi Jeredin veljelle: Mitä sinä tahdot minun tekevän, että teillä olisi valoa aluksissanne?  Sillä 
katso, teillä ei voi olla ikkunoita, sillä ne murskautuisivat kappaleiksi; eikä teidän myöskään pidä ottaa tulta 
mukaanne, sillä teidän ei pidä kulkea tulen valossa. 

24 Sillä katso, te tulette olemaan niin kuin valas meren keskellä, sillä vuorenkorkuiset aallot syöksyvät 
päällenne.  Kuitenkin minä nostan teidät meren syvyyksistä, sillä tuulet ovat lähteneet minun suustani, ja 
myös sateet ja vedenpaljoudet minä olen lähettänyt. 

25 Ja katso, minä valmistan teidät tämän varalle, sillä te ette voi kulkea tämän suuren syvyyden poikki, ellen 
minä valmista teitä meren aaltojen ja liikkeelle lähteneiden tuulten ja tulevien vedenpaljouksien varalle.  
Mitä sinä sen tähden tahdot minun valmistavan teille, jotta teillä olisi valoa, kun olette nieltyinä meren 
syvyyksissä? 

 

 3. LUKU 

1 Ja tapahtui, että Jeredin veli (nyt niiden alusten lukumäärä, jotka oli valmistettu, oli kahdeksan) meni 
vuorelle, jota he nimittivät Selemin vuoreksi sen tavattoman korkeuden tähden, ja sulatti kalliosta 
kuusitoista pientä kiveä; ja ne olivat valkoisia ja kirkkaita, ikään kuin läpinäkyvää lasia; ja hän vei ne 
käsissään vuoren huipulle ja huusi jälleen Herran puoleen sanoen: 
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2 Oi Herra, sinä olet sanonut, että me joudumme vedenpaljouksien keskelle.  Katso nyt, oi Herra, äläkä ole 
vihainen palvelijallesi hänen heikkoutensa tähden sinun edessäsi, sillä me tiedämme, että sinä olet pyhä ja 
asut taivaissa ja että me olemme ansiottomia sinun edessäsi; lankeemuksen tähden meidän luontomme on 
tullut jatkuvasti pahaksi; kuitenkin, oi Herra, sinä olet antanut meille käskyn, että meidän on huudettava 
avuksi sinua, jotta me sinulta saisimme toiveidemme mukaan. 

3 Katso, oi Herra, sinä olet lyönyt meitä meidän pahuutemme tähden ja ajanut meitä eteenpäin, ja nämä 
monet vuodet me olemme olleet erämaassa; kuitenkin sinä olet ollut meille armollinen.  Oi Herra, katso 
minuun säälien ja käännä vihasi pois tästä kansastasi äläkä anna sen kulkea tämän raivoavan syvyyden 
poikki pimeässä, vaan katso näitä kiviä, jotka minä olen sulattanut kalliosta. 

4 Ja minä tiedän, oi Herra, että sinulla on kaikki valta ja voit tehdä mitä tahansa tahdot ihmisen hyväksi, 
kosketa sen tähden näitä kiviä, oi Herra, sormellasi, ja valmista ne sellaisiksi, että ne voivat loistaa 
pimeässä; ja ne loistavat meille aluksissa, jotka olemme valmistaneet, jotta meillä olisi valoa kulkiessamme 
meren poikki. 

5 Katso, oi Herra, sinä voit tehdä tämän.  Me tiedämme, että sinä pystyt osoittamaan suurta voimaa, joka 
näyttää pieneltä ihmisten ymmärrykselle. 

6 Ja tapahtui, että kun Jeredin veli oli sanonut nämä sanat, katso, Herra ojensi kätensä ja kosketti kiviä 
yksitellen sormellaan.  Ja verho otettiin pois Jeredin silmien edestä ja hän näki Herran sormen, ja se oli 
kuin miehen sormi, kuin lihaa ja verta; ja Jeredin veli lankesi maahan Herran eteen, sillä hän pelästyi. 

 

 
 
 
 
 
Nyt, miten tämä soveltuu lähetystyön tekemiseen?  Kun puhuin lapsille sinä iltana kerroin uudelleen tämän 
kertomuksen Jeredin veljestä ja osoitin, että Herra ei kertonut hänelle mitä tulisi tehdä. 
 
 Minulle se on kertomuksen avainkohta.  Hän rakensi laivat ja meni Herran luo ongelmansa kanssa ja kertoi 
Herralle, että niiden sisäpuolella oli pimeää: 

Oi Herra, katso, minä olen tehnyt aivan niin kuin sinä olet minua käskenyt ja minä olen valmistanut alukset 
väkeäni varten, mutta katso, niissä ei ole valoa.  Katso, oi Herra, annatko meidän kulkea tämän suuren 
veden poikki pimeässä? 

Ja kun hän kysyi Herralta tuon kysymyksen, tässä oli vastaus, jonka Herra antoi hänelle: 
 
Mitä sinä tahdot minun tekevän, että teillä olisi valoa aluksissanne? 
 
Pidän tuosta vastauksesta.  Se on niin syvällinen. Minä voin kuulla Herran tekevän meille tuon saman kysymyksen.  
Hän pyysi meitä tekemään lähetystyötä.  Joten me olemme päättäneet tehdä sen, ja me sanomme Herralle "OK 
minä olen halukas tekemään lähetystyötä. Minä haluan tehdä lähetystyötä. Mutta pelkään kysyä ihmisiltä peläten, 
että he hylkäävät minut. Joten mitä voin tehdä?”  Ja Herra sanoo sitten meille: 
 

Mitä sinä tahdot minun tekevän, että teillä olisi valoa aluksissanne? 
 
Mitä me haluamme Herran tekevän, että meillä olisi valoa aluksessamme?  Me tiedämme, että suuria siunauksia 
tulee elämäämme ja perheidemme elämään, jos meillä on rohkeutta tehdä lähetystyötä.  Mutta me pelkäämme.  
Me haluamme valoa, mutta me pelkäämme työn tekemistä.  Joten me kysymme Häneltä mitä me voimme tehdä.  
Me pyydämme häntä antamaan meille rohkeutta.  Ja mitä hän tekee?  Hän odottaa meidän tuovan esille jotakin. 
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Joten tässä on jotain, jota ehdotin nuorille sinä iltana ja haluaisin ehdottaa sinulle nyt.  Ehdotin lapsille sinä iltana, 
että syy siihen, että olemme pelokkaita kysymään ihmisiltä kirkosta, olisi tehdä se mitä Jeredin veli teki.  Hän lähti 
hakemaan 16 kiveä ja pyysi sitten Herraa koskettamaan niitä.  Hän teki ratkaisun ja sitten osoitti uskoa.  Hän teki 
ratkaisun ja meni takaisin Herran luo pyytämään, että hän ojentaisi sormensa ja koskettaisi kiviä. 
 

kosketa sen tähden näitä kiviä, oi Herra, sormellasi, ja valmista ne sellaisiksi, että ne voivat loistaa 
pimeässä 

 
Sinä iltana kysyin nuorilta olisivatko he halukkaita kokeilemaan hänen kanssaan kokemusta seuraavan vuoden 
aikana.  Pyysin heitä hankkimaan Mormonin kirjan (kuten 16 kiveä) ja sitten harjoittamaan uskoa kuten Jeredin veli 
teki.  Kehotin heitä pyytämään Herraa ojentamaan sormensa ja koskettamaan sitä kirjaa ja sitten pyytää häneltä 
sitä.  Kyllä se on oikein.  Minä kehotin heitä pyytämään Herraa koskettamaan heidän kirjaansa, ja tekemään siitä 
erityisen kirjan ja sitten pyytämään Herraa ilmaisemaan jonkun, joka pyytäisi heiltä sitä Mormonin kirjaa.  Ei vain 
mitä tahansa Mormonin kirjaa.  Vaan juuri sitä, joka heillä oli valmiina.  Niin, siinä teillä on se.  Täydellinen ratkaisu 
pelkoon on tehdä lähetystyötä.  Pyysin heitä rukoilemaan Herraa niin, että joku kysyisi heiltä kirkosta.   
 
Miten paljon, teidän elämässänne se ratkaisisi pelkoa kysyä joltakin, jo he kysyisivät teiltä kirkosta ilman, että 
teidän tarvitsisi sanoa mitään?   
 
Pyysin heitä ottamaan Mormonin kirjan joka aamu kun he lähtivät kouluun, pysähtymään portilla ja sanomaan 
pienen rukouksen.  Ja sanomaan rukouksessa Herralle, ”Taivaallinen Isä, minulla on kirja.  Haluan antaa sen 
jollekin.  Koskettaisitko sormellasi jotakin ja pyytäisit heitä kysymään kirjaani.” 
 
Seuraavana aamuna kun menin työhön, johtajani tuli luokseni ja istuutui työpöytäni reunalle ja sanoi, “Voinko kysyä 
sinulta jotakin”.  Mielessäni ajattelin, ”Veljet, minulla on ongelma…. YIKES!!!!  Joten sanoin epäröiden,“Tietysti”.  Ja 
hän sanoi, “Oletko mormoni?”  No sinä tiedät loput kertomuksesta ilman, että minun tarvitsee kertoa sitä sinulle. 
 
Tulokset, joita meillä oli nuorten parissa, olivat ihmeellisiä.  Miltei välittömästi yksi nuorista tytöistä 
seurakunnassamme kertoi minulle menneensä bussiin ja tyttö hänen takanaan, jota hän ei tuntenut niin hyvin, 
nousi ylös ja sanoi, ”Voinko katsoa sinun reppuasi?”  Hän oli hyvin yllättynyt kun tyttö pyysi sitä, mutta hän suostui.  
Ja tyttö katseli hänen tavaroitaan ja näki ”KIRJAN” ja sanoi, ”Mikä on tämä sininen kirja.  Voinko saada sen”. 
 
Uskotko, että Jumala antaisi tytön pettyä kun hän pysähtyi portille sinä aamuna ja pyysi häntä ojentamaan 
sormensa ja koskemaan jotakuta ja pyytämään häntä kysymään hänen kirjastaan?  Olen aina niin innoissani 
nuortemme uskosta kun työskentelen heidän kanssaan.  Jos te kerrotte heille jotakin, he uskovat siihen.  Jos 
pyydätte heitä tekemään jotakin, johon heillä on uskoa tehdä, niin he tekevät sen.  Heidän voimansa toteuttaa 
päämäärät, jotka he ovat asettaneet, on niin ihmeellistä minulle.  Näen varmasti miksi Vapahtaja kehotti meitä 
tulemaan pienen lapsen kaltaiseksi.  Sinä seuraavana vuonna seurakuntamme nuoret kastoivat 23 alle 20-
vuotiasta.  Herra ojensi sormensa ja kosketti jotain ja pyysi heitä kysymään nuoriltamme. 
 
Joten, jos sinulla on ongelmia ja pelkäät kysyä ihmisiltä kirkosta, mutta haluat tehdä lähetystyötä, haluaisin haastaa 
sinua yrittämään sitä harjoitusta elämässäsi.  Lue tämä Jeredin veljen kertomus.  Ajattele niitä uskon seurauksia, 
joita hän osoitti.  Sitten odota rohkeasti, että Herra antaisi tuon saman siunauksen sinulle jos sinulla on uskoa, että 
hän tekee niin.  Pyydä, että Hän kehotta jotakuta kysymään sinulta kirkosta.  Harjoita uskoa ja usko, että se on 
mahdollista ja mene eteenpäin uskoen ja pidä ”KIRJAA” mukanasi.  Ota erityinen Mormonin kirja reppuusi ja ole 
valmis antamaan se heille, ja usko, että joku tulee pyytämään.  Tiedän, että se toimii koska paitsi, että olen 
pyytänyt nuoria tekemään niin, olen itse tehnyt sen monia kertoja. 
 
Jos pelkäät kysyä ihmisiltä kirkosta, silloin tämä on täydellinen ratkaisu sinua varten.  Pyydä Herraa kehottamaan 
jotakuta kysymään sinulta.  Varmasti meillä kaikilla on rohkeutta kertoa kirkosta jollekin, jos he kysyvät meiltä 
ensiksi. 
 
Tiedän, että Herra haluaa siunata teitä ja vastata teidän rukouksiinne, jos käytätte uskoanne ja tahtoanne tehdä 
niin. 
 
Cordell Vail 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Miten tehdä lähetystyötä –sivulle 
 

takaisin kotisivulle

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