Треба мати сміливість, щоб жити за євангелією.
• Не здавайтеся.
• Прислухайтеся до Святого Духа. Він
спрямує вас.
• Пам’ятайте, що допомагаючи іншим людям
мати євангелію, ви допоможете їм мати
більше щастя в житті.

ПРИВІТ,
Я—ЕВАН!

Айсія Тан, шт. Юта, США

Я живу в Ірландії і мені подобається грати в гру, яка називається
“харлінг”. Це ірландська спортивна
гра, яка нагадує хокей. Мій улюблений предмет—математика. Я вважаю
за благословення належати до
Церкви Ісуса Христа Святих
Останніх Днів.

МОЛИТВА З ДРУЗЯМИ

Я ходжу до католицької
школи. Разом з моїми сестрами ми єдині учні, які належать
до Церкви Ісуса Христа Святих
Останніх Днів. Коли моя бабуся захворіла, я запитав свого
вчителя, чи можу за неї помолитися. Усі в класі склали руки
і схилили голови. Я вголос
помолився перед усім класом.

БУДЬТЕ ПРИКЛАДОМ

Мої друзі в школі бачать,
що я щасливий. Я показую
хороший приклад тим,
що не вживаю поганих
слів і не промовляю ім’я
Господа надаремно.
Я також можу бути
хорошим прикладом
у своїй сім’ї.

ВИСОКО ТРИМАТИ
ГОЛОВУ У ШКОЛІ

Новенький хлопчик у школі
дражнив моїх сестер. Я втрутився
і захистив своїх сестер. Я також
дотримуюся Слова мудрості.
Багато учнів у школі п’ють чай
і каву. Коли хтось пропонує
мені чай, я кажу: “Дякую, ні”.
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НАЙКРАЩИЙ СТАРШИЙ БРАТ

Я поставив собі за мету робити те, що правильно.
Я допомагаю батькам піклуватися про моїх сестер.
Коли мої сестри чимось налякані, я граюся з ними,
поки вони не забудуть про свої страхи. Одного
разу, коли моїх батьків не було вдома, я розповідав
сестрам історії, поки вони не заснули.

НАДІШЛІТЬ НАМ ВІДБИТОК
СВОЄЇ СТУПНІ!

Як ви тримаєте високо голову, наслідуючи Ісуса? Обведіть свою
ступню і пришліть нам історію та фотографію разом з дозволом батьків. Надішліть це за допомогою liahona.lds.org (клацніть “Submit an Article”), або електронною поштою на адресу
liahona@ldschurch.org.

ДІТЯМ

Відстоювати
істину

ПОРАДИ ЕВАНА ЩОДО
ТОГО, ЯК ВИСОКО
ТРИМАТИ ГОЛОВУ

ДІТИ, ЯКІ ВИСОКО ТРИМАЮТЬ ГОЛОВУ

