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Призовани от Бог

По подобие на 
Джаред Картър 
и Стивън Бърнет 

(вж. Учение и завети 79 и 
80), днешните мисионе-
ри също имат нужда от 
свидетелство, че са при-
зовани от Бог.

Поради коронавируса 
призованията на хиляди 
мисионери бяха проме-
нени. Например заради 
вируса Къртис и Рамона 
Милър били преместени в 
друга мисия. Те свидетел-
стват: „Ние имаме силно 
свидетелство за това, че 
няма значение къде слу-
жим, но има значение, че 
желаем да служим. Като 
позволяваме на Божията 
ръка да направлява живо-
та ни, Той ни прави спо-
собни за това дело“.
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Демократична 
Република Конго

Джорджия

• Търсейки варианти на цър-
ковния уебсайт за възрастни 
мисионери, семейство Милър 
избират осем възможни 
места – повечето от които са 
в Полинезия и Европа.

• Те са 
призовани 
да служат в 
Демо-
кра-
тична 
република 
Конго.

• Трябва 
да научат 
френски език.

• След три месеца и поло-
вина в Африка, семейство 
Милър са преместени да 
служат в Джорджия, САЩ, 
поради COVID- 19.

СТИВЪН БЪРНЕТ 
(1813 – 1885)

• Вместо това започва своя-
та мисия с бащата 
на 
Идън, 
Джон 
Смит.

• Назначен да 
проповядва с Идън 
Смит (вж. Учение 
и завети 80:2), но Идън се 
разболява.

• Ръкоположен 
за висш свещеник 
на 17 годишна 
възраст.

• Кръстен от Джон Мърдок 
през 1830 г. в Уорънсвил, 
Охайо.

• Джозеф Смит 
получава откро-
вение, напътст-
ващо го отново 
да проповядва в 
източните щати 
(вж. Учение и 
завети 79).

• Отива в Хай-
ръм, Охайо, за 
да пита Джозеф 
Смит каква ще 
бъде волята на 
Господ за него.

• Проповядва в 
Охайо, Пенсил-
вания, Ню Йорк 
и Върмонт през 
1831. и 1832 г.

• Кръстен 
от Хайръм 
Смит през 
1831 г. в Колсвил, Ню Йорк.

ДЖАРЕД КАРТЪР 
(1801 – 1849)

Учение и завети 
77–80


