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temelie pe care dacæ [noi zidim], [nu
putem sæ cædem]”4.

Sfatul Domnului pentru Iosua este
sfatul Sæu pentru voi astæzi, „tinere de
viflæ nobilæ”5. „Nu te înspæimânta øi nu
te îngrozi, cæci Domnul, Dumnezeul
tæu, este cu tine în tot ce vei face”6. Nu
suntefli singure! Chiar dacæ suntefli sin-
gura sfântæ din zilele din urmæ din
øcoala sau grupul dumneavoastræ de
prieteni sau chiar din familia dumnea-
voastræ, nu suntefli singuræ. Væ putefli
bizui pe tæria Domnului. Aøa cum
Iosua le-a spus israeliflilor: „Sfinflifli-væ,
cæci mâine Domnul va face lucruri mi-
nunate în mijlocul vostru”7. Aceasta a
fost chemarea lui Iosua de întoarcere
la virtute øi ea este aceeaøi chemare
pentru noi, astæzi. Pur øi simplu, nu
putem face lucrarea ce ne-a fost rezer-
vatæ øi pregætitæ, dacæ nu putem avea
acces la puterea øi încrederea care vin
din træirea unei viefli virtuoase.

Voi suntefli tinere fete cu credinflæ
mare. V-afli adus credinfla cu voi când
afli venit pe pæmânt. Alma ne învaflæ cæ
în viafla premuritoare afli manifestat
„mare credinflæ øi fapte bune”8. Afli lup-
tat prin credinfla øi mærturia voastræ
pentru a apæra planul care a fost pre-
zentat de Dumnezeu. Afli øtiut cæ pla-
nul era bun øi afli øtiut cæ Salvatorul va
face ceea ce a spus cæ va face øi cæ va
putea face aceasta pentru cæ Îl cunoø-
teafli! Afli stat cu El øi afli fost neræbdæ-
toare sæ avefli ocazia de a veni pe
pæmânt. Afli øtiut ce urma sæ vi se cea-
ræ. Afli øtiut cæ va fi greu øi totuøi afli
avut încredere cæ vefli putea, nu numai
sæ væ îndeplinifli misiunea divinæ, ci øi
sæ facefli o schimbare. Suntefli „spirite
alese care au fost rezervate pentru a
veni în plenitudinea timpurilor, astfel
încât sæ ia parte la punerea temeliei
marii lucræri din zilele din urmæ, inclu-
siv construirea de temple øi realizarea,
în aceste temple, a rânduielilor…”9

Øi acum, suntefli aici, pentru a face

Suntem fiice ale Tatælui nostru
Ceresc, care ne iubeøte øi pe care
Îl iubim1. Sunt umilæ øi recunos-

cætoare cæ mæ aflu împreunæ cu voi.
Domnul m-a binecuvântat sæ înfleleg
foarte clar cine suntefli øi de ce suntefli
aici, pe pæmânt, în aceastæ perioadæ de
timp. Domnul væ iubeøte øi øtiu cæ øi
voi Îl iubifli. Aceasta se vede din înfæfli-
øarea øi modestia voastræ, din dorinfla
de a alege ceea ce este drept øi din ho-
tærârea de a ræmâne virtuoase øi pure. 

Împreunæ, am împærtæøit multe
momente spirituale speciale. Ne-am
depus mærturia în jurul focului de ta-
bæræ, în capele øi la seri la gura sobei.
Ne-am încælzit la focul credinflei noas-
tre. Ne-am urcat pe munfli øi am desfæ-
øurat drapele aurii– din Brazilia pânæ
în Bountiful – semnificând angajarea
totalæ din inimile noastre de a ræmâne
virtuoase øi de fi întotdeauna demne
de a intra în templu. Ne-am rugat, am
citit Cartea lui Mormon øi am zâmbit
în fiecare zi øi, împreunæ cu mamele,
bunicile øi conducætoarele noastre, lu-
cræm la Progresul nostru personal. Øi
este abia începutul!

Aceasta este o perioadæ de timp ex-
celentæ pentru a træi pe pæmânt øi a fi o
tânæræ fatæ. Viziunea noastræ a ræmas
aceeaøi. Trebuie sæ fim demne pentru a
face øi a fline legæminte sacre øi pentru

a primi rânduielile templului. Acesta
este flelul nostru suprem! Øi astfel vom
continua sæ îndrumæm lumea pentru a
se întoarce la virtute – a se întoarce la
castitate øi la puritate moralæ. Vom con-
tinua sæ facem tot ce putem pentru a
ne ajuta una pe alta sæ „[stæm] în locuri
sfinte”2 øi sæ primim, sæ recunoaøtem øi
sæ ne bazæm pe Duhul Sfânt.

Vom continua sæ vorbim despre
Hristos, sæ ne bucuræm în Hristos,
astfel ca tofli dintre noi sæ øtie ce sur-
sæ putem sæ cæutæm pentru iertarea
pæcatelor noastre3. Øi da, vom conti-
nua sæ fim ferme, indiferent ce fur-
tuni lovesc în jurul nostru, pentru 
cæ noi øtim øi mærturisim cæ „pe stân-
ca Mântuitorului nostru, care este
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie
sæ [ne] clædim temelia [noastræ]… o

Amintifli-væ cine suntefli!
Nu existæ o priveliøte mai frumoasæ decât o tânæræ fatæ
care stræluceøte cu lumina Spiritului, care este încrezætoare
øi curajoasæ, deoarece este virtuoasæ.
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lucrurile pentru care afli fost rezerva-
te øi pregætite sæ le facefli. În timp ce
mæ uit la voi în aceastæ searæ, mæ gân-
desc cæ aøa trebuie sæ fi arætat priete-
nele soldaflilor tineri ai lui Helaman!
Nu este de mirare cæ Satana øi-a cres-
cut intensitatea atacurilor sale asupra
identitæflii øi a virtuflii voastre. Dacæ
suntefli înspæimântate, descurajate,
distrase, întârziate sau descalificate
de la a fi demne de a primi îndruma-
rea Duhului Sfânt sau de a intra în
templul sfânt al Domnului, el învinge.

Tinere fete din Biserica lui Isus
Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ,
amintifli-væ cine suntefli! Suntefli alese.
Suntefli fiice ale lui Dumnezeu. Nu pu-
tefli fi o generaflie de tinere fete care
sunt mulflumite „sæ fie la fel ca altele”.
Trebuie sæ avefli curajul de a „ieøi în
evidenflæ”, de a „[væ ridica] øi [stræluci]
pentru ca lumina voastræ sæ fie un
steag pentru nafliuni”10. Lumea vrea ca
voi sæ credefli cæ nu suntefli importante
– cæ nu suntefli la modæ øi suntefli de
modæ veche. Lumea væ îndeamnæ færæ
cruflare, cu voci ridicate sæ „væ træifli
viafla”, „sæ încercafli totul”, „sæ avefli ex-
perienfle øi sæ fifli fericite”. Dimpotrivæ,
Duhul Sfât øopteøte øi Domnul væ 

invitæ sæ „[umblafli] pe cærærile virtu-
flii… sæ [læsafli] la o parte lucrurile
acestei lumi… [sæ væ lipifli] de legæ-
mintele pe care [le-afli] fæcut”11.

Mi-a plæcut întotdeauna povestea
fiului regelui Louis XVI al Franflei, de-
oarece avea o cunoaøtere neclintitæ a
indentitæflii sale. Când era tânær bæiat, a
fost ræpit de bærbafli ræi care îl detrona-
seræ pe tatæl sæu, regele. Aceøti bærbafli
øtiau cæ, dacæ îl puteau distruge din
punct de vedere moral, el nu ar mai fi
moøtenit tronul. Timp de øase luni l-au
supus la fiecare lucru josnic pe care
viafla îl poate oferi øi totuøi, el niciodatæ
nu a cedat presiunii. Aceasta i-a încur-
cat pe ræpitorii sæi øi, dupæ ce au fæcut
tot ce au crezut, l-au întrebat de ce
avea tæria moralæ aøa de puternicæ.
Ræspunsul lui a fost simplu. El a spus:
„Nu pot sæ fac ceea ce îmi cerefli, cæci
am fost næscut sæ fiu rege”12.

La fel ca fiul regelui, fiecare dintre
dumneavoastræ a moøtenit o origine
regeascæ. Fiecare dintre voi are o moø-
tenire divinæ. „Suntefli, pur øi simplu,
fiice regale ale Tatælui nostru din
Cer”13. Fiecare dintre voi a fost næscu-
tæ sæ fie reginæ.

Când eram studentæ la Universitatea

Brigham Young, am învæflat ce înseam-
næ cu adeværat sæ fii reginæ. Mi-a fost
datæ o ocazie unicæ, ca împreunæ cu un
grup mic de alte studente, sæ îl întâl-
nim pe profet, preøedintele David O.
McKay. Mi s-a spus sæ mæ îmbrac cu ro-
chia mea cea mai bunæ øi sæ fiu pregæti-
tæ sæ cælætoresc devreme dimineafla
urmætoare la Huntsville, Utah, la casa
profetului. Nu voi uita niciodatæ expe-
rienfla pe care am avut-o. De îndatæ ce
am intrat în casæ, am simflit spiritul 
care umplea acea casæ. Eram aøezate 
în sufrageria profetului, în jurul sæu.
Preøedintele McKay purta un costum
alb øi alæturi de el øedea soflia sa. Ne-a
rugat pe fiecare dintre noi sæ-i spunem
câte ceva despre noi înøine. În timp ce
m-am prezentat, a întins mâna øi a
strâns-o pe a mea, iar în timp ce-i po-
vesteam despre viafla mea øi despre fa-
milia mea, s-a uitat adânc în ochii mei. 

Dupæ ce am terminat, s-a læsat pe
spate în scaunul sæu, a luat mâna sofliei
sale øi a spus: „Acum, tinere fete, aø
vrea s-o cunoaøtefli pe regina mea”.
Øezând alæturi de el se afla soflia sa,
Emma Ray McKay. Deøi nu purta o 
coroanæ de diamante strælucitoare, nici
nu øedea pe un tron, am øtiut cæ era o
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reginæ adeværatæ. Pærul ei alb era co-
roana ei øi ochii ei puri scânteiau ca 
bijuteriile. În timp ce preøedintele øi
sora McKay vorbeau despre familia lor
øi despre viafla lor împreunæ, mâinile
lor împreunate spuneau multe despre
dragostea lor. Bucuria radia pe feflele
lor. Fafla ei avea o frumusefle care nu
poate fi cumpæratæ. Venea din anii de
cæutare a celor mai bune daruri, dintr-
o educaflie bunæ, din cæutarea cunoaø-
terii prin studiu øi, de asemenea, prin
credinflæ. Venea din anii de muncæ
grea, din îndurarea credincioasæ a în-
cercærilor cu optimism, încredere, tæ-
rie øi curaj. Venea din devotamentul ei
neclintit øi din fidelitatea faflæ de soflul
ei, faflæ de familia ei øi faflæ de Domnul.

În acea zi de toamnæ în Huntsville,
Utah, mi s-a adus aminte de originea
mea divinæ øi am învæflat despre ceea
ce numesc acum «frumusefle interioa-
ræ» – genul de frumusefle care vine din
interior. Este genul de frumusefle care
nu poate fi pictatæ, creatæ prin chirur-
gie sau cumpæratæ. Este genul de fru-
musefle care nu se duce. Este atracflie
spiritualæ. Frumuseflea adeværatæ izvo-
ræøte din virtute. Este frumuseflea de a
fi cast øi curat din punct de vedere 

moral. Este genul de frumusefle pe ca-
re o vezi în ochii femeilor virtuoase,
precum mama øi bunica ta. Este o fru-
musefle care se obfline prin credinflæ,
pocæinflæ øi onorarea legæmintelor.

Lumea dæ aøa de multæ importanflæ
atracfliei fizice øi vrea sæ credefli cæ tre-
buie sæ arætafli ca un fotomodel trecætor
de pe coperta unei reviste. Domnul væ
spune cæ fiecare suntefli frumoasæ într-
un fel unic. Când suntefli virtuoase, cas-
te øi curate din punct de vedere moral,
frumuseflea voastræ interioaræ stræluceø-
te în ochii øi pe fafla voastræ. Bunicul
meu obiønuia sæ spunæ: „Dacæ vei træi
aproape de Dumnezeu øi de infinita Sa
îndurare, nu va trebui sæ spui aceasta,
se va vedea pe fafla ta”14. Când suntefli
demne de compania Duhului Sfânt,
suntefli încrezætoare øi frumuseflea voas-
træ interioaræ stræluceøte puternic. Øi
astfel: „Virtutea sæ înfrumusefleze, færæ
încetare, gândurile tale; atunci, încrede-
rea ta va creøte puternic în prezenfla lui
Dumnezeu… øi Duhul Sfânt va fi tova-
ræøul tæu permanent…”15.

Am fost învæflate cæ: „Darul Duhului
Sfânt… însuflefleøte toate facultæflile
intelectuale, creøte, mæreøte, dezvoltæ
øi purificæ toate pasiunile øi emofliile 

naturale… Inspiræ virtute, amabilitate,
bunætate, tandrefle, blândefle øi carita-
te. Dezvoltæ frumuseflea unei persoa-
ne, aspectul øi træsæturile… ”16 Acum,
acesta este secretul unei mari frumu-
sefli! Aceasta este frumuseflea pe care
am observat-o în casa profetului. În
acea zi am aflat cæ frumuseflea pe care
am væzut-o la sora McKay era singura
frumusefle care conteazæ cu adeværat
øi singurul gen de frumusefle care dæi-
nuieøte.

Alma ne adreseazæ o întrebare pæ-
trunzætoare la care sæ ne gândim: „Afli
primit voi imaginea Lui în înfæfliøarea
voastræ?”17

De curând, un grup de tinere fete
m-au vizitat la birou. La sfârøitul vizi-
tei, o tânæræ fatæ s-a confesat cu la-
crimi în ochi: „Nu m-am considerat
frumoasæ niciodatæ. M-am simflit în-
totdeauna foarte comunæ. Dar astæzi,
în timp ce treceam prin fafla oglinzii
din biroul dumneavoastræ øi m-am
oglindit în ea, eram frumoasæ! Era
frumoasæ, pentru cæ fafla ei strælucea
împreunæ cu Spiritul. Ea s-a væzut 
pe ea însæøi aøa cum o vedea Tatæl
Ceresc. Ea primise imaginea Lui în
înfæfliøarea ei. Aceasta este „frumuse-
flea interioaræ”.

Dragi tinere fete, privifli în oglinda
eternitæflii. Amintifli-væ cine suntefli!
Vedefli-væ aøa cum væ vede Tatæl Ceresc.
Suntefli alese. Suntefli de viflæ nobilæ.
Nu væ compromitefli moøtenirea divi-
næ. Afli fost næscute ca sæ fifli regine.
Træifli astfel încât sæ fifli demne sæ intrafli
în templu øi sæ primifli acolo „tot ceea
ce are Tatæl”18. Dezvoltafli-væ frumuse-
flea interioaræ. Nu existæ o priveliøte
mai frumoasæ decât o tânæræ fatæ care
stræluceøte cu lumina Spiritului, care
este încrezætoare øi curajoasæ deoarece
este virtuoasæ.

Amintifli-væ cæ suntefli fiice ale
Tatælui nostru Ceresc. El væ iubeøte
aøa de mult încât L-a trimis pe Fiul
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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. ■
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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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