ДІТИ, ЯКІ ВИСОКО ТРИМАЮТЬ ГОЛОВУ

З інтерв’ю, проведеного Дженною Кофорд, шт. Юта, США

К

ожен член Церкви може бути місіонером. Мій
президент колу в Каліфорнії закликав нас
ділитися євангелією. Коли я мав підготувати у
школі доповідь про один зі штатів у Сполучених
Штатах, я знав, що то мій шанс.

ДІТЯМ

БУТИ місіонером

ЦІКАВІ ФАКТИ

Я дізнався, що золотий
стержень, який поєднав
Першу трансконтинентальну залізницю, був
забитий у Юті. Я помістив
у свій проект зображення
Солт-Лейкського храму. Я
також написав факти про
Президента Девіда О. Мак-Кея
(1873–1970), бо він улюблений
пророк мого дідуся.

Привіт,
я Джесс!

ВУЛИК

Я хотів показати класу у своїй діорамі
прекрасні творіння Спасителя. Я
наклеїв на коробку бджіл і зробив її
у вигляді вулика. Вулики нагадують
нам, що треба працювати, як бджоли,
аби поширювати євангелію.

ЗАВДАННЯ

Мій учитель попросив нас
вибрати один зі штатів США
і зробити діораму або мініатюрну декорацію. Я сказав
учителю, що вибираю Юту.
Я багато разів був у Юті під
час сімейних канікул. Я хотів
більше дізнатися про “штат-
вулик”. І я подумав, що це
допоможе мені провести
місіонерську роботу.

ПОРАДИ ДЖЕССА ЩОДО
ТОГО, ЯК ВИСОКО
ТРИМАТИ ГОЛОВУ
• Слухайтеся підказок Духа.
• Не вживайте брудних слів і не
називайте ім’я Господа даремно.
• Якщо відбувається щось не дуже
хороше, відійдіть або пошукайте
інші справи, які принесуть вам кращі
почуття.
• Шукайте нагоди допомагати іншим.
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Я показую свою коробку друзям і місіонерам.

ВИСОКО ТРИМАТИ
ГОЛОВУ

ПРИЄМНЕ В МІСІОНЕРСЬКІЙ РОБОТІ

Я приніс свій шкільний проект на день відкритих
дверей. Усім сподобалася моя коробка! Мій учитель
поставив мені A+! Я сподіваюся, що люди зрозуміють,
яким чудовим місцем є Юта. Можливо вони запитають про Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Я не
можу дочекатися, коли досягну відповідного віку, щоб
поїхати на місію та ділитися євангелією навіть більше!

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