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TODISTUKSENI MAAILMALLE 
Angela Benefield 

 
 

Aloitan sanomalla kuinka innoissani olen lähdöstäni lähetystyöhön.   Herra 
on todellakin siunannut minua niin paljon elämässäni ja olen löytänyt 
uskomattoman onnen koska tiedän nyt asioita, jotka ovat tosia. 
Tunnen olevani etuoikeutettu kun ajattelen, että Taivaallinen Isä auttaa 
muita löytämään saman onnen, kun jaan tietoa, jota minulla on, heidän 
kanssaan.  Tiedän, että siitä tulee fantastinen kokemus, sellainen, jota tulen 
ylistämään aina. 
Tiedän, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on 
totta -- en lähtisi muuten lähetystyöhön.  Tuota tietoa olen saanut uudelleen 
ja uudelleen läpi elämäni ja niin monella eri tavalla.  Se on ainoa kirkko 
maan päällä, joka saa valtuuden suoraan Herralta ja ainoa, jossa on kaikki 
välttämätön tieto paluuseen hänen luokseen.  Kaikki kokemani ja kaikki 
oppimani yksinkertaisesti vahvistaa todistustani siitä.  Mielessäni tiedän että 
se on totta ja niin myös sydämessäni.  Se on Herran kirkko. 
Tiedän, että on olemassa Jumala, että olen hänen lapsensa ja että hän 
rakastaa minua kaikesta huolimatta.  Tuo tieto on tuonut minulle niin paljon 
rauhaa.  Hän haluaa niin kovasti auttaa minua tulemaan siksi mitä voin, jos 
vain annan hänen tehdä niin.  Tiedän, että hän ohjaa elämääni ja että hänen 
avullaan voin tehdä mitä tahansa.  Hän on onneni lähde ja luotan häneen 
täydellisesti.  Elämä ei aina ole helppoa mutta jos yksinkertaisesti teen 
asioita Herran tavalla, silloin elämäni AINA tulee kääntymään parhain päin.  
Tiedän, että se on totta.  Tiedän, että elämällä on tarkoitus — että meidät 
kukin on lähetetty kasvamaan ja edistymään, oppimaan ja koettelemaan 
uskollisuuttamme Herralle, että me voisimme olla hänen kanssaan ikuisesti.  
Olen niin kiitollinen siitä mahdollisuudesta ja jatkuvasta ohjauksesta, jota 
saan Herralta, joka auttaa minua tässä pyrkimyksessä.  Olen niin kiitollinen 
Jeesuksesta Kristuksesta ja tiedän, että hän on todella Jumalan Poika.  Hän 
on juuri se, joka antoi elämälle tarkoituksen, koska hänen sovituksensa 
kautta on kenen tahansa mahdollista edistyä.  Emme voisi palata Jumalan 
luo ilman hänen uhriaan.  Mitä enemmän opiskelen ja opin Vapahtajan 
elämästä, sitä enemmän opin rakastamaan häntä ja kunnioittamaan sitä mitä 
hän on tehnyt meidän kaikkien puolesta.  Tiedän sen koska voin elää 
ikuisesti Jumalan kanssa jos osoittaudun uskolliseksi asioille, joita minulle 
on opetettu.  Tiedän, että hän halukkaasti hyväksyi kaiken sen tuskan ja 
kärsimyksen, jotka hän koki koska hän rakasti kutakin meistä niin paljon.  
Aika ajoin tunnen, että kukaan muu ei voi ymmärtää mitä olen kokenut.  
Tiedän, että Jeesus Kristus ymmärtää, huolehtii, ja haluaa auttaa minua.  En 
voi käsittää niin suurta rakkautta, joka hänellä on, mutta olen kiitollinen 
siitä!  Rakastan häntä kaikesta sydämestäni ja toivon, että voin osoittaa sen 
kaikessa, mitä teen. 
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 Rakastan kirjoituksia – ne ovat minulle kartta elämän läpi.  Tiedän, että 
Mormonin kirja on totta ja rakastan sitä niin paljon!  Toivon, että jokainen 
tuntisi voiman ja vahvuuden, jota sen sivuilta voi löytää.   Taivaallinen isä 
valmisti sen todistukseksi Kristuksesta – yhdessä Raamatun kanssa.  
Tiedän, että molempien kirjojen tarkoituksena on auttaa meitä tulemaan 
lähemmäksi Herraa, ja että ne sisältävät tietoa, joka on tarpeellista 
edistyäksemme.  Ne ovat antaneet minulle niin paljon ohjeita ja mitä 
enemmän luen sitä kallisarvoisemmaksi ne tulevat minulle.  Olen ollut 
niin kiitollinen siitä ohjauksesta, jota ne ovat antaneet minulle elämässäni 
– kirjoituksissa on ehdottomasti voimaa! 
Tiedän, että herra puhuu tänään profeettojensa kautta, aivan kuten hän teki 
menneinä aikoina.  Tässä on mielestäni täydellisesti järkeä, koska hän 
rakastaa lapsiaan aivan yhtä paljon nyt kuin silloin.  Todistan, että hän 
palautti kirkkonsa maan päälle profeetta Joseph Smithin kautta, että 
presidentti Gordon B. Hinckley on tosi profeetta tänään, että Herra puhuu 
suoraan hänen kauttaan kaikille meille.   
Olen niin kiitollinen ihanasta perheestäni.  Rakastan heitä kaikesta 
sydämestäni.  He ovat kannustusjoukkoni ja ovat olleet jatkuvana tukena 
minulle läpi elämäni.  Perheet ovat niin tärkeitä – he opettavat meille 
millaisia meidän tulisi olla.  Ei ole sitten mikään ihme, että Saatana yrittää 
kovasti tuhota niitä.  Olen niin kiitollinen, että perheet voivat olla ikuisia.  
Mikä hämmästyttävä ja hieno siunaus Herralta se onkaan! 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on tuonut enemmän onnea ja 
pysyvyyttä elämääni kuin mitä voin selittää.  Se tieto on niin kallisarvoista 
minulle.  Sanat eivät voi kuvata sitä ihanaa tunnetta mikä on, kun tietää 
kuka minä olen, tietää mitä tulee tehdä ja tietää miksi teen niin.  En olisi 
voinut tietää noita asioita ilman evankeliumia elämässäni.  Saamani tieto 
antaa minulle voimaa, rauhaa ja rohkeutta.  Sillä ei ole väliä kuinka 
mustalta tai synkältä maailma näyttää, evankeliumi on muuttumaton – se 
on pysyvä, johon me kaikki voimme katsoa.  Todistan, että jokainen voi 
tulla tuntemaan taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen, ja saamaan 
henkilökohtaisen todistuksen evankeliumin totuudesta.  Se kaikki alkaa 
toivosta ja tähän toivoon Herra voi tehdä ihmeitä.  Tiedän, että kaikki onni 
elämässä on peräisin elintärkeistä periaatteista, joita löytyy 
evankeliumista.  Se tieto on työn arvoista! 
Todistukseni kasvaa jatkuvasti ja tiedän, että niin tulee tapahtumaan 
suunnattomasti seuraavien 18 kuukauden aikana ollessani lähetystyössä.  
Odotan sitä kasvua.  Vielä kerran, todistan, että Herra rakastaa meitä 
kaikkia ja tietää kaikesta, mitä meille tapahtuu – huolimatta siitä miten 
pientä se onkin.  Tiedän, että on olemassa tie takaisin hänen tykönsä jos 
olemme kuuliaisia hänen käskyilleen ja puhdassydämisiä.  Tiedän, että 
Jeesus Kristus elää ja että hän on totisesti ihmiskunnan Vapahtaja.  
Pyrkikäämme jokainen ponnistelemaan tullaksemme enemmän hänen 
kaltaisekseen, rukoilen, Jeesuksen Kristuksen nimeen, amen. 
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