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Ne-am aøezat øi am vorbit despre
ce-ar trebui sæ facem. Am fæcut un
plan. Am decis sæ numæræm paøii
noøtri øi sæ vedem cum ne simfleam
dupæ 100 de paøi. Ruthie øi cu mine
am asigurat-o pe Caroline cæ o vom
ajuta. Am început sæ cæutæm ceva care
sæ ne facæ fericite de-a lungul drumului
øi sæ împærtæøim descoperirile noastre.
Noi chiar am cântat câteva cântece de
la Societatea Primaræ.

Lucrurile s-a schimbat. Caroline s-a
hotærât sæ urmeze planul. O sutæ de
paøi au fæcut ca o sarcinæ imposibilæ
sæ paræ realizabilæ. Caroline øtia cæ o
vom ajuta øi în timp ce eram in cæuta-
rea lucrurilor frumoase din jurul nos-
tru øi cântam cântece, ne-am simflit
mai fericite.

Afli fost vreodatæ speriate øi descu-
rajate, la fel ca øi Caroline, când afli
întâmpinat provocæri care pæreau cæ
depæøesc cu mult posibilitæflile dum-
neavoastræ? Afli vrut vreodatæ sæ re-
nunflafli?

Imaginafli-væ cum trebuie sæ se fi sim-
flit Iosua, urmaøul marelui profet Moise,
øtiind cæ el trebuia sæ-i conducæ pe co-
piii lui Israel spre pæmântul fægæduinflei.
Sunt siguræ cæ, din când în când, el a
dorit sæ renunfle. Dar Domnul l-a con-
solat, amintindu-i de trei ori sæ se întæ-
reascæ øi sæ se îmbærbæteze (vezi Iosua
1:6-9). Cu credinfla cæ Dumnezeu va fi
cu ei, copiii lui Israel s-au angajat: „Vom
face tot ce ne-ai poruncit” (Iosua 1:16).

A nul trecut, în luna august, i-am
dus pe unii dintre nepoflii noøtri
la Timpanogos Cave National

Monument, unul dintre locurile cele
mai populare din Utah. Este obositor sæ
urci 2,4 km pentru a ajunge la peøteræ,
dar meritæ efortul de a vedea frumoase-
le formafliuni în formæ de spiralæ. Eram
siguræ cæ Ruthie, în vârstæ de nouæ ani,
va avea mici dificultæfli, dar mæ întrebam
dacæ micufla Caroline, care avea øase
ani, va avea forflæ øi va rezista la obosea-
læ pentru a parcurge întregul drum.

Eram, tofli, foarte neræbdætori sæ în-
cepem urcuøul øi, la început, am mers
repede de-a lungul drumului pietruit.
Erau indicatoare care arætau progresul
nostru. Un sfert din drum l-am parcurs
repede, dar a durat mai mult sæ ajun-
gem la jumætatea drumului. Caroline a
început sæ se descurajeze. Ruthie se
descurca bine øi o încuraja pe Caroline
sæ continue. Am încetinit pasul, astfel
încât Caroline sæ poatæ face faflæ. Apoi,
pærea cæ totul mergea ræu. Un vânt pu-
ternic s-a stârnit øi praful adus de vânt

a redus vizibilitatea. Era cam în-
spæimântætor øi, ca øi cum asta nu ar 
fi fost îndeajuns, am ajuns în fafla unui
semn care indica „Atenflie, zonæ cu
øerpi cu clopoflei. Nu væ abatefli de la
drum. Fifli prudenfli”.

Încet, ne-am târât picioarele de-a
lungul drumului parcurgând trei sfertu-
ri din flelul nostru, dar mai aveam totuøi
de urcat partea cea mai abruptæ a mun-
telui. Obositæ, speriatæ øi neîncrezætoare
în posibilitæflile ei, Caroline s-a aøezat pe
jos øi cu lacrimi în ochi a declarat: „Eu
renunfl! Nu pot merge mai departe!”

Niciodatæ, niciodatæ,
niciodatæ sæ nu
renunflafli!
Ce doreøte Domnul sæ facefli voi? El doreøte sæ fifli o fiicæ
virtuoasæ øi curajoasæ a lui Dumnezeu, dedicatæ sæ
træiascæ în fiecare zi astfel încât sæ fie demnæ sæ primeascæ
binecuvântærile din templu



Scripturile sunt pline de povestiri
despre bærbafli øi femei care au arætat
mult curaj fæcând orice le-a poruncit
Domnul, chiar când sarcina pærea im-
posibilæ, chiar atunci când poate au
dorit sæ renunfle.

Ce doreøte Domnul sæ facefli voi? El
doreøte sæ fifli o fiicæ virtuoasæ øi cura-
joasæ a lui Dumnezeu, dedicatæ sæ træ-
iascæ în fiecare zi astfel încât sæ fie
demnæ sæ primeascæ binecuvântærile
din templu øi sæ se întoarcæ la El. În lu-
mea de azi, acest lucru va necesita cu-
raj. Voi avefli planul salværii care face
posibil sæ facefli aceasta. Libertatea mo-
ralæ, capacitatea de a alege, este o par-
te esenflialæ a acestui plan. Voi afli fæcut,
deja, unele alegeri bune. Înainte de a
væ naøte, afli fæcut alegerea de a veni pe
pæmânt sæ primifli un trup øi sæ experi-
mentafli voi înøivæ. Afli fæcut alegerea de
a fi botezate, botezul fiind prima rân-
duialæ necesaræ pe drumul spre viafla
veønicæ. Acum, trecefli prin viafla muri-
toare, în care continuafli sæ facefli ale-
geri, sæ învæflafli øi sæ creøtefli. Un alt pas
important în acest plan îl reprezintæ le-
gæmintele sacre pe care le facefli øi pri-
mirea rânduielilor în templu.

Pe mæsuræ ce îmbætrânifli, dragi tine-
re fete, drumul devine mai abrupt øi, 
la fel ca øi Caroline, putefli dori sæ re-
nunflafli. Viafla este mai provocatoare,
plinæ de decizii øi tentaflii la fiecare pas.
Satana va sufla vânt de confuzie care væ
poate determina sæ væ întrebafli dacæ
acesta este drumul pe care dorifli sæ-l
urmafli. Putefli fi tentate sæ încercafli altæ
cale, chiar atunci când semne de peri-
col sunt afiøate. Putefli pune la îndoialæ
posibilitæflile voastre øi væ putefli între-
ba, aøa cum fæcut o tânæræ fatæ: „Este în-
tr-adevær posibil sæ ræmâi virtuoasæ în
lumea de azi?”. Ræspunsul, dragile mele
prietene, este: „Da!” Øi sfatul meu cætre
voi este similar cu acela dat de Winston
Churchill în timpul celui de-al Doilea
Ræzboi Mondial: „Niciodatæ, niciodatæ,

niciodatæ sæ nu renunflafli!” (vezi „Never
Give In” [cuvântare, Harrow School,
Londra, Anglia, 29 octombrie 1941]).

Acest lucru va necesita un mare cu-
raj, dar voi avefli planul Sæu! Ce væ va
ajuta sæ urmafli planul øi sæ fifli o fiicæ
virtuoasæ øi curajoasæ a lui Dumnezeu?
În primul rând, pas cu pas, obflinefli o
mærturie puternicæ. În al doilea rând,
cæutafli ajutorul Tatælui Ceresc, al lui
Isus Hristos, al familiei voastre øi al al-
tora care væ vor sprijini sæ luafli decizia
de a urma planul. Øi, în final, træifli ast-
fel încât sæ fifli demne de toværæøia
Duhului Sfânt.

Despre importanfla obflinerii mærtu-
riei, preøedintele Thomas S. Monson a
promis tinerelor fete: „Mærturia voas-
træ, dacæ este hrænitæ spiritual în mod
constant, væ va asigura siguranfla”
(Thomas S. Monson, „Sæ avefli curaj”,
Liahona, mai 2009, p. 126).

Mærturia voastræ se întæreøte „trep-
tat prin experienflele voastre. Nimeni
nu primeøte o mærturie completæ deo-
datæ” (Fideli credinflei: referinfle pen-
tru Evanghelie [2004], p. 179). Væ vefli
aminti cæ, pentru a urca partea cea mai
abruptæ a muntelui, am început trep-
tat, pas cu pas. Ca sæ obflinefli o mærtu-
rie, trebuie sæ o hrænifli spiritual pas 
cu pas sau treptat, treptat. „[Mærturia
voastræ] va creøte în timp ce luafli deci-
zii de a fline poruncile. Când væ înælflafli
spiritual øi îi întærifli pe alflii, vefli vedea
mærturiile voastre dezvoltându-se con-
tinuu. Când voi [stabilifli obiceiuri 
personale de a væ ruga, de a citi scrip-
turile, de a væ supune poruncilor øi de
a-i sluji pe alflii], vefli fi binecuvântate
cu momente de inspiraflie care væ [vor
întæri] mærturia voastræ” (vezi Fideli
credinflei, p. 179-180).

Progresul personal væ asiguræ o cale
minunatæ de a væ hræni spiritual mærtu-
ria, pas cu pas. Experienflele øi proiec-
tele valoroase sunt paøi mici care vor
hræni mærturia voastræ despre Isus

Hristos atunci când urmafli învæflæturile
Sale øi le aplicafli cu regularitate în viafla
voastræ. Aceastæ hrænire spiritualæ con-
stantæ væ va menfline în siguranflæ pe
drumul vostru.

În al doilea rând, cæutafli ajutorul
altora care sæ væ dea tærie øi sprijin 
suplimentare. Privifli, în primul rând,
prin rugæciune, spre Tatæl vostru
Ceresc. Voi suntefli fiicele Sale. El væ
cunoaøte øi væ iubeøte. El ascultæ øi
ræspunde la întrebærile voastre. Noi
am fost învæflate de nenumærate ori,
în scripturi, sæ ne „rugæm întotdeau-
na” (vezi, de exemplu, D&L 90:24).
Când væ rugafli, Domnul va fi cu voi,
exact cum a fost cu Iosua.

Noi avem, fiecare, nevoie de 
ajutorul Salvatorului pentru a urmæri
planul øi a ne întoarce la Tatæl nostru
în Cer. Poate afli fæcut unele greøeli 
sau afli pornit pe altæ cale. „Deoarece
Salvatorul væ iubeøte øi Øi-a dat viafla
pentru voi, voi væ putefli pocæi…
Sacrificiul ispæøitor al Salvatorului a fæ-
cut posibil ca voi sæ fifli iertate de pæ-
catele voastre” (Progresul personal al
Tinerelor Fete [broøuræ 2009], p. 71).
„Cu cât væ pocæifli mai repede, cu atât
mai repede vefli gæsi binecuvântærile
care vin din iertare” (Pentru întærirea
tineretului, [broøuræ 2001], p. 30).

Stabilifli, acum, cæ vefli face ceea ce
este necesar pentru a væ pocæi. „În fie-
care sæptæmânæ, [sæ luafli] din împærtæ-
øanie fiind [demne] øi sæ [væ umplefli]
viafla [voastræ] cu activitæfli virtuoase
care [væ] vor aduce putere spiritualæ.
Pe mæsuræ ce [vefli face] aceasta, [vefli]
deveni mai [puternice] în ceea ce pri-
veøte capacitatea [voastræ] de a rezista
ispitei, de a fline poruncile øi de a 
deveni mai asemænætoare lui Isus
Hristos” (Progresul personal al
Tinerelor Fete, p. 71).

De asemenea, profeflii din zilele din
urmæ sunt pe pæmânt pentru a væ aju-
ta. Profeflii vorbesc pentru zilele de 
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astæzi. Concentrafli-væ asupra cuvinte-
lor lor. Ei væ vor da indicatoarele care
væ vor avertiza împotriva pericolului øi 
væ vor menfline în siguranflæ pe cærare.
Indicatoarele specifice pentru voi se
gæsesc în broøura Pentru întærirea ti-
neretului. „Urmafli-l pe profet; el øtie
calea” (Children’s Songbook, „Urmafli-l
pe profet”, nr. 110-111).

Una dintre cele mai mari binecu-
vântæri ale planului este faptul cæ noi
suntem organizafli în familii. Voi avefli
pærinfli a cæror mare înflelepciune øi
experienflæ væ vor ajuta sæ atingefli po-
tenflialul vostru divin. Avefli încredere
în ei. Ei doresc pentru voi tot ceea ce
este mai bun.

Învæflafli de la mamele øi bunicile
voastre øi de la alte femei neprihænite
care au mærturii puternice. Rolul ma-
mei în plan este acela de a hræni spiri-
tual. Dragi mame, nimeni nu væ iubeøte
fiica aøa cum o iubifli dumneavoastræ.
Dumneavoastræ suntefli cel mai bun cæ-
læuzitor, mentor øi exemplu. Sper cæ
vefli accepta invitaflia de a lucra la pro-
gramul Progresul Personal împreunæ
cu fiica dumneavoastræ. Aøa cum am în-
væflat atunci când am lucrat la valoarea
virtuflii cu mama mea, relaflia voastræ se
va întæri øi voi, amândouæ, vefli fi bine-
cuvântate de dragostea, ajutorul øi în-
curajarea voastræ reciprocæ.

Dragile mele tinere fete, alegefli prie-
teni buni care væ vor ajuta în deciziile
voastre neprihænite de a urma planul.

La fel ca Ruthie, care a încurajat-o pe
Caroline, noi øtim cæ multe dintre voi
putefli face mult pentru a væ întæri una
pe alta. Dupæ ce primifli Recunoaøterea
calitæflii de tânæræ fatæ, este rândul vos-
tru sæ fifli „sora mai mare”. Obflinerea
pandantivului Albinæ de onoare væ va da
ocazii sæ întærifli altæ tânæræ fatæ prin
exemplele øi mærturiile voastre neprihæ-
nite, în timp ce o îndrumafli în progra-
mul ei de Progres Personal.

Øi, în final, træifli astfel încât sæ fifli
demne de toværæøia Duhului Sfânt.
Când am ajutat-o pe Caroline, cæutând
ce este frumos în jurul nostru øi chiar
cântând cântece de la Societatea
Primaræ, noi am invitat Spiritul. Am
simflit dragoste, bucurie øi pace, care
sunt roadele Spiritului (vezi Galateni
5:22). Væ va fi necesaræ acea pace øi asi-
gurare când Satana încearcæ sæ væ în-
curce ideile cu vânt de îndoialæ, când
suntefli ispitite sæ urmafli o altæ cærare
sau când alflii sunt ræutæcioøi sau îøi bat
joc de crezurile voastre.

Permitefli-mi sæ væ împærtæøesc expe-
rienfla lui Julie, o tânæræ fatæ care a putut
face faflæ unei încercæri urmând îndem-
nurile Duhului Sfânt. Într-o zi, ea studia
Vechiul Testament øi un gând i-a venit
în minte: „Citeøte Matei 5, citeøte Matei
5”. Ea s-a gândit: „De ce mi-a venit gân-
dul sæ citesc Noul Testament?”. Ea a ac-
flionat potrivit acelui îndemn øi a citit în
Matei: „Iubifli pe vræjmaøii voøtri, bine-
cuvântafli pe cei ce væ blestemæ, facefli

bine celor ce væ uræsc øi rugafli-væ pen-
tru cei ce væ prigonesc” (Matei 5:44).

În ziua urmætoare, ea a avut unele
neplæceri cu prietenii ei, care erau
ræutæcioøi øi au trædat-o. La început, a
fost foarte supæratæ, dar apoi s-a gân-
dit: „Am fost pregætitæ pentru aceasta.
Spiritul m-a îndemnat sæ citesc Matei
øi eu trebuie sæ sæ-i iubesc pe prietenii
mei øi sæ mæ rog pentru ei”. Pasul mic
al citirii scripturilor a pregætit-o sæ 
ræspundæ într-un mod asemænætor lui
Hristos. Prin acea experienflæ, ea a fost
asiguratæ cæ Domnul o cunoøtea øi cæ,
prin îndemnurile Duhului Sfânt, ea
øtia ce trebuia sæ facæ.

Dragile mele tinere fete, m-am în-
tâlnit cu atât de multe dintre voi, care,
la fel ca Julie, nu au renunflat când au
întâmpinat condiflii grele, ci au ales sæ
urmeze planul. Mæ rog, ca pas cu pas,
sæ continuafli sæ væ întærifli mærturia
voastræ. Cæutafli ajutorul Tatælui Ceresc,
al lui Isus Hristos, al profeflilor øi al al-
tora care væ vor sprijini în decizia de a
urma planul. Træifli o viaflæ virtuoasæ
pentru ca sæ putefli avea toværæøia
Duhului Sfânt care sæ væ îndrume în si-
guranflæ. Mærturisesc cæ, dacæ vefli face
aceste lucruri, Domnul va fi cu voi øi
voi vefli putea sæ ræmânefli pe cærarea
care duce la templu øi la viafla veønicæ.
„Întæreøte-te øi îmbærbæteazæ-te” (Iosua
1:9) øi niciodatæ, niciodatæ, niciodatæ
sæ nu renunflafli! În numele lui Isus
Hristos, amin. ■
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