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Коли мені було вісім років, я по-
бачила пророка, Президента 

Девіда О. Мак- Кея (1873–1970). 
Він приїхав на освячення нової 
церковної будівлі в Пальмірі, шт. 
Нью- Йорк, США. Моя сім’я пішла 
на церемонію освячення. Туди 
прийшло багато інших людей. 
Усі ми були дуже раді побачити 
пророка!

Я була досить малою, тож мені 
було важко бачити так багато 
людей навколо. Але все ж я могла 
відчувати любов Президента Мак- 
Кея. Усього хвилину я бачила його 
сиве волосся і добре обличчя. Я 
подумала: “Ось як виглядає пророк 

Божий”. Я читала про пророків у 
Писаннях, але то був перший раз, 
коли я бачила пророка чи когось 
із генеральних авторитетів особи-
сто. Я зрозуміла, що пророки—це 
реальні люди. І вони люблять нас! 
Я завжди пам’ятатиму любов і мир, 
які відчувала того дня.

Коли мені було 11 років, стався 
ще один випадок, який допоміг 
відчувати мир у серці. Наближа-
лася конференція колу, і я мала 
співати в хорі колу. Я була така 
рада! Я одягнула гарну білу блузку 
і відчувала себе дуже особливою. 
Пісня, яку ми співали, містила 
слова з Євангелії від Івана 14:27: 

Спокій у  
моєму серці

“Зоставляю вам мир, мир Свій 
вам даю! Я даю вам не так, як дає 
світ. Серце ваше нехай не триво-
житься, ані не лякається”.

Ті слова глибоко зворушили 
моє серце, і з того часу я їх па-
м’ятаю. Коли я співала ті слова, 
то знала що вони істинні. Я від-
чувала, як Святий Дух казав мені, 
що коли ми йдемо за Ісусом Хри-
стом, це допомагає нам відчувати 
мир. З того часу, коли у мене 
бувають випробування, мені на 
думку спадає цей вірш з Писань 
і приносить спокій. Істини, які 
я засвоїла змалку, благословили 
все моє життя. ◼
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Керол Ф. 
Мак- Конкі
Перший радник 
у генеральному 
президентстві 
Товариства 
молодих жінок


