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К оли я була дитиною, то грала на скрипці. Мені 
хотілося, щоб вона гарно звучала. Я хотіла грати 

для батьків і хотіла, щоб вони сказали: “O, Джой, це 
прекрасно!” Але скрипка не звучала красиво. Вона 
скрипіла!

Іноді, коли я не займалася, моя вчителька казала: 
“Джой, ти цього тижня не займалася?” Це викликало 
бажання займатися, щоб я могла грати краще наступ-
ного тижня.

Коли я згадую той час, то гра на скрипці була хоро-
шою справою, бо мені було нелегко. І хоча я не завжди 
любила займатися, я багато чого навчилася, встановлю-
ючи ціль хоч трохи займатися кожного дня.

Я сподіваюся, що і ви це зробите. Намагайтеся 
бути трохи кращими щодня. Небесний Батько не 
сподівається, що ви зможете зробити все відразу. 
Життя полягає в тому, щоб навчатися і зростати крок 
за кроком. Він хоче, аби ви постійно намагалися. І 
Він хоче, щоб вам подобалося зростати!

Іноді ми надто суворі до себе. Ми думаємо: “Я 
невдаха. Я не можу цього зробити”, а потім ми зда-

ємося. Однак Спаситель каже: “Продовжуй. Я 
поруч і допоможу!” Завдяки Ісусу Христу нам 
не потрібно робити все самостійно. Ми можемо 
піднятися і спробувати знову з Його допомогою. 

Саме в цьому й полягає життя.
Якби було щось одне, що ви маєте знати у 

своєму серці, мені б хотілося, щоб це було ось що: 
Небесний Батько любить вас. Ви можете поставати 
перед важкими завданнями, але вас було підготовано 
прийти на землю в цей час. Продовжуйте докладати 
зусиль і постійно діліться своїм світлом. Небесний 
Батько благословить вас і скерує, якщо ви йтимете 
шляхом завітів. ●
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Церква має новий 
Путівник для дітей, 
призначений дітям 

віком від семи 
років. Він може 

допомагати вам 
навчатися і 

зростати!


