
Sæu sæ væ arate felul în care sæ træifli,
astfel încât sæ væ putefli întoarce la El
într-o zi. Mærturisesc cæ, atunci când
suntefli aproape de Salvator, ispæøirea
Sa infinitæ væ dæ posibilitatea sæ væ po-
cæifli, sæ væ schimbafli, sæ fifli pure øi sæ
primifli imaginea Sa în înfæfliøarea
voastræ. Ispæøirea Sa væ va da posibili-
tatea sæ fifli puternice øi curajoase, în
timp ce continuafli sæ væ ridicafli stin-
dardul de virtute. Suntefli preflioase.
Voi suntefli stindardul!

Øi astfel, închei, folosind cuvintele
Domnului cætre fiecare dintre noi,
preflioasele Sale fiice: „Iatæ… tu eøti o
doamnæ aleasæ, pe care Eu am che-
mat-o19. [Umblæ] pe cærærile virtuflii…
[Lasæ] la o parte lucrurile acestei
lumi… Lipeøte-te de legæmintele pe
care le-ai fæcut… fiine poruncile Mele
continuu øi o cununæ a neprihænirii
vei primi”20. Depun mærturie despre
aceasta în numele sfânt al Salvatorului
nostru, Isus Hristos, amin. ■

NOTE
1. Vezi „Crezul Tinerelor Fete”, Progresul 

personal al Tinerelor Fete (broøuræ, 2009),
p. 5.

2. Doctrinæ øi legæminte 87:8.
3. Vezi 2 Nefi 25:26.
4. Helaman 5:12.
5. „Carry on”, Hymns, nr. 255.
6. Iosua 1:9.
7. Iosua 3:5; vezi, de asemenea, Ghidul pen-

tru scripturi, „Sfinflire”, scriptures.lds.org.
8. Alma 13:3.
9. Doctrinæ øi legæminte 138:53-54.

10. Doctrinæ øi legæminte 115:5.
11. Doctrinæ øi legæminte 25:2, 10, 13.
12. Vezi Vaughn J. Featherstone, „The King’s

Son”, New Era, noiembrie 1975, p. 35.
13. Ezra Taft Benson, „To the Young Women 

of the Church”, Ensign, noiembrie 1986, 
p. 85.

14. Autor necunoscut; vezi Elaine S. Dalton, „Se
vede pe fafla voastræ”, Liahona, May 2006,
p.109.

15. Doctrinæ øi legæminte 121:45-46.
16. Parley P. Pratt, Key to the Science of

Theology, ed. a 10-a. (1965), 101, sublinieri
adæugate.

17. Alma 5:14.
18. Doctrinæ øi legæminte 84:38.
19. Doctrinæ øi legæminte 25:3.
20. Doctrinæ øi legæminte 25:2, 10, 13, 15.

Preøedintele Thomas S. Monson:
„Væ spun din nou, dragile mele ti-
nere surori, deøi au fost întot-

deauna încercæri în lume, multe dintre
cele cu care væ confruntafli sunt specifi-
ce numai acestei perioade”1.

Elaine S. Dalton, preøedinta gene-
ralæ a Tinerelor Fete: „Pentru a fi vir-
tuoase øi a ræmâne virtuoase, trebuie
sæ fifli fidele identitæflii voastre divine øi
sæ væ stabilifli modele de gândire øi de
comportament bazate pe standarde
morale înalte”2.

Preøedintele Henry B. Eyring, pri-
mul consilier în Prima Preøedinflie:
„Mæ rog din toatæ inima sæ væ fie mæritæ

credinfla cæ suntefli fiice ale unui
Dumnezeu iubitor”3.

Mary N. Cook, prima consilieræ 
în Preøedinflia generalæ a Tinerelor
Fete: „Voi, dragile mele tinere fete, afli
fæcut deja multe alegeri bune. Acum,
trebuie sæ stabilifli modele de virtute
care sæ væ menflinæ pe aceastæ cale de-a
lungul vieflii voastre”4 .

Preøedintele Dieter F. Uchtdorf, al
doilea consilier în Prima Preøedinflie:
„Dragi surori, încredefli-væ øi bizuifli-væ
pe Spirit. Pe mæsuræ ce profitafli de
ocaziile obiønuite ale vieflii dumnea-
voastræ de zi cu zi øi creafli ceva fru-
mos øi util, nu numai cæ væ aducefli

Prezentare video: 
Eu am un scop
Mai jos este prezentatæ o transcriere a prezentærii video
difuzatæ în timpul Adunærii generale a Tinerelor Fete 
care a avut loc în ziua de 27 martie 2010. 
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Dragile mele surori tinere din
toatæ lumea, sunt recunoscætor
øi onorat sæ fiu cu voi astæzi.

Preøedintele Thomas S. Monson øi tofli
conducætorii Bisericii væ iubesc; ne ru-
gæm pentru voi øi ne bucuræm de cre-
dinfla voastræ.

De-a lungul anilor, am avut ocazia
sæ aud multe limbi frumoase – fiecare,
la rândul ei, este fascinantæ øi remarca-
bilæ; fiecare are øarmul ei deosebit. Dar
oricât de diferite pot fi aceste limbi,
ele au, deseori, lucruri în comun. De

exemplu, în cele mai multe limbi, exis-
tæ o expresie aøa de magicæ øi plinæ de
promisiuni cum poate nu existæ alta în
lume. Aceastæ expresie este: „A fost
odatæ, ca niciodatæ”.

Nu sunt aceste cuvinte minunate la
începutul unei poveøti? „A fost odatæ,
ca niciodatæ” promite ceva: o poveste
cu peripeflii øi iubire, o poveste cu
prinflese øi prinfli. Poate include poves-
tiri despre curaj, speranflæ øi dragoste
nepieritoare. În multe dintre aceste
poveøti, frumosul învinge urâtul øi bi-
nele învinge ræul. Dar poate cel mai
mult îmi place atunci când dæm ultima
paginæ øi ochii ajung la ultimele rân-
duri øi vedem cuvintele fermecate: „Øi
au træit fericifli pentru totdeauna”.

Nu este oare ceea ce ne dorim cu
toflii: sæ fim eroii øi eroinele propriilor
noastre poveøti, sæ triumfæm asupra
adversitæflii, sæ træim viafla în toatæ
splendoarea ei øi, la sfârøit, sæ træim 
fericifli pentru totdeauna?

Astæzi, doresc sæ væ atrag atenflia
asupra unui lucru foarte important,
deosebit de important. Pe prima pagi-
næ a broøurii Progresul personal al ti-
nerelor fete vefli gæsi aceste cuvinte:

Preøedintele Dieter F. Uchtdorf,
al doilea consilier în Prima Preøedinflie

contribuflia la o lume mai bunæ în jurul
dumneavoastræ, ci øi la lumea din
dumneavoastræ înøivæ” 5.

Ann M. Dibb, a doua consilieræ îm
Preøedinflia generalæ a Tinerelor Fete:
„Lucrurile mici øi simple pe care alegefli
sæ le facefli astæzi vor deveni, mâine, 
binecuvântæri mari øi glorioase”6 .

Elaine S. Dalton, preøedinta 
generalæ a Tinerelor Fete: „Poate o tâ-
næræ fatæ neprihænitæ sæ schimbe lu-
mea? Ræspunsul este un ræsunætor
«da!». Este vorba despre lucrurile pe
care le facefli zilnic, consecvent, care
væ vor întæri sæ fifli o conducætoare øi
un exemplu – rugæciunea zilnicæ, stu-
diul zilnic al scripturilor, supunere 
zilnicæ, slujirea zilnicæ a celorlalfli. Pe
mæsuræ ce facefli aceste lucruri, væ vefli
apropia de Salvator øi vefli deveni din
ce în ce mai asemænætoare cu El”7.

Preøedintele Thomas S. Monson:
„Tinerii mei prieteni, fifli puternici.
Øtifli sæ facefli diferenfla între ce este
bine øi ce este ræu øi nicio deghizare,
sub orice formæ ar apærea, nu poate
schimba acel adevær. Dacæ aøa numi-
flii dumneavoastræ prieteni væ în-
deamnæ sæ facefli orice din ceea ce
øtifli cæ este greøit, dumneavoastræ 
sæ fifli cel care susfline dreptatea,
chiar dacæ trebuie sæ facefli singur
aceasta”8. ■
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1. Thomas S. Monson, „Fie ca voi sæ avefli 

curaj”, Liahona, mai 2009, p. 127.
2. Elaine S. Dalton, „Venifli, sæ ne suim la 

muntele Domnului” Liahona, mai 2009, 
p. 121.

3. Henry B. Eyring, „Umblafli în luminæ”,
Liahona, mai 2008, p. 123.

4. Mary N. Cook, „O viaflæ virtuoasæ – pas cu
pas”, Liahona, mai 2009, p. 117.

5. Dieter F. Uchtdorf, „Fericirea, moøtenirea
dumneavoastræ”, Liahona, nov. 2008, 
p. 119.

6. Ann M. Dibb, „Fii o pildæ pentru credin-
cioøi”, Liahona, mai 2009, p.114.

7. Elaine S. Dalton, „Se vede pe fafla voastræ”,
Liahona, mai 2006, p. 109.

8. Thomas S. Monson, „Exemple de neprihæ-
nire”, Liahona, mai 2008, p.65.

Sæ træifli fericite pentru
totdeauna
Tatæl Ceresc væ oferæ cel mai mærefl dar dintre toate – viafla
veønicæ – øi ocazia øi binecuvântarea infinitæ a încheierii
propriei voastre poveøti cu „au træit fericifli pentru
totdeauna”.




