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Haluaisin aloittaa sanomalla, että tiedän kaikesta sydämestäni, että tämä kirkko on todella ainoa
kirkko maan päällä, jossa on kaikki Kristuksen totuudet. Tiedän, että Joseph Smith oli tosi Jumalan
profeetta ja ainoa keino ottaa siitä selvää itse, on lukea Mormonin kirja. Tiedän myös, että
Mormonin kirja on Jumalan sanaa. Tiedän, että se ei korvaa Raamattua, vaan toimii sen rinnalla
tuomassa ihmisiä Kristuksen luo. Vaikkakin asioita on otettu pois Raamatusta ja muutettu, olen
huomannut opiskellessani, että johdonmukainen Raamatun opetus kulkee Mormonin kirjan rinnalla.
Haluan myös ilmaista todistuksen, että tiedän, että presidentti Hinckley on tosi ja elävä Jumalan
profeetta. Olen opiskellut lähes kaikki hänen sanansa konferensseissa, siitä lähtien, kun hänet
kutsuttiin 1957. Hän on osoittanut niin paljon rakkautta tämän kirkon jäsenille, josta voin todistaa,
lukiessani hänen sanojaan. Ja minulla on myös todistus hänen neuvonantajistaan ja kaikista
apostoleista ja kaikista kirkon johtajista.
Haluan myös sanoa niille, jotka eivät ole uskoamme, että jos opiskelette Kristuksesta ja opetatte sitä
mitä hän opetti, ja pyritte elämään kuten hän elää, silloin ajattelen, että olette hienoja, ja rohkaisen
kaikkia teitä jatkamaan sitä, mitä teette, siihen suureen päivään saakka, jolloin Vapahtaja tulee.
Rukoilen myös, että voitte eräänä päivänä löytää Myöhempien Aikojen Pyhien JEESUKSEN
KRISTUKSEN Kirkon. Tämän kirkon ympärillä kulkee paljon valheita, mutta kuunnelkaa
sellaisen sanoja, joka on mormonikirkossa ja tietää. Tämä kirkko muuttaa elämää. Se antaa sinulle
tarkoituksen ja halun tehdä hyvää. Jospa voisin kertoa sinulle kaikki ne asiat, joita olen saanut
ollessani tämän kirkon jäsenenä. Mainitakseni muutamia, olen kokonaan muuttunut. Tapasin olla
itsekäs, niin raaka ja raju, niin välittämätön muista, niin epäkunnioittava ja monia muita asioita.
Mutta tämän kirkon jäsenenä minuun on tullut suuri puhdistava tuli, elämän suunta on muuttunut,
rakkauteni muihin on kasvanut ja mikä tärkeintä rakkauteni Vapahtajaa kohtaan on kasvanut
suuresti. Haluaisin kutsua kaikkia, jopa niitä jotka ovat omaa uskoamme ja ovat langenneet,
antamaan tämän puhdistavan tulen tulla teihin ja puhdistaa teidän sielunne, niin että voisitte panna
sivuun maailman pahuuden ja ottaa kantaaksenne ristinne ja seurata Vapahtajaa.
Ja nyt, haluaisin sanoa vähän niille omassa uskossamme, jotka ovat langenneet. Muistakaa aina,
että Vapahtaja rakastaa teitä, ja vaikka vastustaja yrittää kertoa teille erilaisia asioita, ei ole koskaan
liian myöhäistä tulla takaisin. On totta, että tämä elämä on kovaa, mutta jos se olisi helppoa, olisiko
se sen arvoista? Haluan teidän tietävän, että oli aikoja, jolloin olin maassa ja kamppailin kovasti.
Koska olin niin itsekäs, rukoilin taivaallista Isää pelastamaan minut, että en lankeaisi. Ja voin
vakuuttaa teille, että se ei ollut helppo ajatus, ja kesti kauan tulla puhdistetuksi sillä puhdistavalla
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tämän evankeliumin valolla, että en lankeaisi pois ja alkaisi tehdä pahaa. Mutta Herra on siunannut
minua voimalla pysyä vahvana, enkä ole langennut, ja olen täyttynyt sellaisella suurella ilolla, että
voin vain toivoa, että sinäkin tulisit ja pääsisit siitä osalliseksi.
Nyt haluaisin puhua niille, jotka ovat uskoamme ja ovat uskollisia, mutta kokevat suuria
koettelemuksia. Te olette yksinkertaisesti ihania! Vapahtaja panee aina eniten painoa niille, joiden
hän toivoo tulevan vahvimmiksi. Te varastoitte taivaaseen suurimmat aarteet, joita ovat korotus ja
iankaikkinen elämä. Jatkakaa rukouksia ja paastoa ja Herra tulee näkemään teidät palkittuina, kun
koettelemuksenne ovat päättyneet.
Lopulta, kaikille, jotka lukevat tämän, Jumala elää. Hänellä on suunnitelma lapsilleen täällä maan
päällä. Hän tuntee jokaisen meistä nimeltään, ja hän välittää kaikesta mitä teille tapahtuu. Toivon,
että te kaikki etsisitte ahkerasti häntä, sillä hän toivoo, että kaikki tulisivat hänen valtakuntaansa.
Sanon nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimeen. aamen.
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