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Todistukseni maailmalle
Vanhin Gerald G. Munsinger

Haluan todistaa Myöhempien Aikojen Pyhien JEESUKSEN KRISTUKSEN Kirkosta teille kaikille.
Tiedän, että evankeliumi on palautettu, kun Joseph Smith sai ilmoituksen, tavattuaan taivaallisen
Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajamme, pyhässä lehdossa, Palmyra, New
Yorkissa. Joseph Smithillä oli monia asioita sanottavanaan Oppi ja Liitot kirjassa evankeliumin
toimituksista ja hän sai Aaronin pappeuden ja vastaanotti korkeamman pappeuden Pietarin,
Jaakobin ja Johanneksen kautta. Tiedän, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkko on tosi kirkko, koska sain innoitusta Mormonin kirjan sanoista ja joistakin hyvistä
kertomuksista siinä, jotka olivat oikein hyviä ja myös, että Mormonin kirja on kaikkein
virheettömin kirja maailmassa, koska luin Mormonin kirjan ja koskea sillä on tosi profeetat. Tiedän
myös että kirkko on muuttanut elämääni, koska olen erilainen henkilö, kuin silloin, kun menin
kasteelle. Aion pysyä kirkon jäsenenä, puoleentoista vuoteen en ole ollut samanlainen kuin ennen,
joka tapauksessa tiedän, että presidentti Hinckley on profeetta tänään. Tiedän, että Myöhempien
Aikojen Pyhien JEESUKSEN KRISTUKSEN Kirkko muuttaa sinun elämääsi, koska se auttaa sinua
kaikissa ongelmissasi ja auttaa sinua todella tietämään sydämessäsi, että kirkko on tosi. Tiedän, että
kaikki te, jotka todella haluatte tietää totuuden, kaikki mitä teidän on tehtävä, on rukoilla taivaallista
Isää kaikella uskollanne, ja myös pyytää alueenne lähetyssaarnaajia kertomaan kirkosta. He
auttavat mielellään sinua ymmärtämään totuuden, koska minä olen ymmärtänyt kun
lähetyssaarnaajat selvittivät evankeliumia. Olen ollut kirkon jäsen vain puolitoista vuotta, ja aion
lähteä lähetystyöhön, koska haluan tehdä Herran työtä. Olen todella iloinen, että perheeni tukee
minua lähetystyöhön lähdössä, vaikka he eivät olekaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon jäseniä, ja he ovat nähneet miten olen muuttunut onnettomasta erilaiseksi
mieheksi. Haluan mennä temppeliin, se on hyvin kaunis paikka koska se poistaa maailman
kärsimykset elämästä milloin tahansa menet. On liian pyhää kertoa teille kaikista asioista mutta
kun menet tulet tuntemaan hengen siellä kun astut sisään temppelin ovista. Tiedän, että taivaallinen
Isä, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat kolme erillistä olentoa. Tämä on todistukseni Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta, Jeesuksen Kristuksen nimeen, aamen.
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