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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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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”.



„Suntefli fiice iubite ale Tatælui Ceresc,
fiice care s-au pregætit sæ vinæ pe pæ-
mânt în acest moment, având un scop
sacru øi glorios”.1

Dragi surori, aceste cuvinte sunt
adeværate! Ele nu sunt inventate ca în-
tr-un basm! Nu este oare remarcabil
sæ øtim cæ Tatæl nostru Ceresc veønic
væ cunoaøte, væ aude, vegheazæ asu-
pra voastræ øi væ iubeøte cu o dragoste
infinitæ? De fapt, iubirea Lui pentru
voi este atât de mare, încât El v-a ofe-
rit aceastæ viaflæ pæmânteanæ ca un dar
preflios dintr-o poveste cu „A fost oda-
tæ, ca niciodatæ”, pentru ca sæ termi-
nafli propria voastræ poveste adeværatæ
de peripeflii, încercæri øi ocazii pentru
mæreflie, noblefle, curaj øi iubire. Øi,
mai presus de toate, El væ oferæ un
dar mai presus de orice prefl øi înflele-
gere. Tatæl Ceresc væ oferæ cel mai mæ-
refl dar dintre toate – viafla veønicæ – øi
ocazia øi binecuvântarea infinitæ a în-
cheierii propriei voastre poveøti cu
„au træit fericifli pentru totdeauna”.

Dar o asemenea binecuvântare nu
vine færæ a plæti un prefl. Nu este datæ,
pur øi simplu, pentru cæ o dorifli. Vine
doar atunci când înflelegefli cine suntefli
øi ce trebuie sæ devenifli pentru a fi
demne de un asemenea dar.

Încercarea face parte din cælætorie
Gândifli-væ, o clipæ, la basmul vos-

tru favorit. În acea poveste, persona-
jul principal poate fi o prinflesæ sau o
flærancæ; ea poate fi o sirenæ sau o
mulgætoare, o stæpânæ sau o servitoa-
re. Vefli descoperi cæ toate au un lu-
cru în comun – ele trebuie sæ învingæ
adversitatea.

Cenuøæreasa trebuie sæ le suporte
pe mama ei vitregæ øi rea øi pe surorile
ei vitrege øi rele. Ea este constrânsæ sæ
îndure ore îndelungate de servitute øi
batjocuræ.

În „Frumoasa øi bestia”, Belle devi-
ne prizoniera unei bestii înfricoøætor

de urâtæ pentru a-l putea salva pe tatæl
ei. Ea îøi sacrificæ familia øi cæminul, tot
ceea ce îi este drag pentru a petrece
câteva luni în castelul bestiei.

În povestea „Rumpelstiltskin”, un
morar særac promite regelui cæ fiica 
lui poate sæ toarcæ din paie fire de aur.
Imediat, regele trimite dupæ ea øi o în-
chide într-o cameræ cu o græmadæ de
paie øi o roatæ de tors. Mai departe în
poveste, ea se confruntæ cu pericolul
de a-øi pierde primul copil, dacæ nu
poate ghici numele vræjitorului care a
ajutat-o în aceastæ sarcinæ imposibilæ.

În fiecare dintre aceste poveøti,
Cenuøæreasa, Belle øi fiica morarului
trebuie sæ treacæ prin tristefle øi în-
cercæri înainte de a putea ajunge la
„Au træit fericifli pentru totdeauna”.
Gândifli-væ la aceasta. A fost vreodatæ
o persoanæ care nu a trebuit sæ trea-
cæ prin propria sa vale întunecatæ a
ispitei, a încercærii øi a tristeflii?

Între „A fost odatæ ca niciodatæ” øi
„Au træit fericifli pentru totdeauna” toa-
te personajele au trebuit sæ treacæ pes-
te o mare adversitate. De ce trebuie sæ
avem tofli parte de tristefle øi tragedie?
De ce nu putem pur øi simplu sæ træim
în fericire øi pace, fiecare zi fiind plinæ
de minuni, bucurie øi iubire?

Scripturile ne spun: „Trebuie sæ fie 
o opoziflie în toate lucrurile”2 pentru
cæ færæ ea nu am putea deosebi dulcele
de amar. Ar simfli alergætoarea de ma-
raton triumful de a termina cursa dacæ
ea nu ar fi simflit durerea orelor în care

a forflat pentru a-øi depæøi limitele? Ar
simfli pianista bucuria de a fi stæpânit o
sonatæ complicatæ færæ efortul din ore-
le de exerciflii?

În poveøti, ca øi în viaflæ, adversita-
tea ne învaflæ lucruri pe care nu le pu-
tem învæfla în alt fel. Adversitatea ajutæ
la dezvoltarea unui caracter profund
care nu se poate realiza în alt fel. Tatæl
nostru Ceresc Iubitor ne-a trimis într-o
lume plinæ de provocæri øi încercæri,
pentru ca noi, prin opoziflie, sæ putem
învæfla înflelepciune, sæ devenim mai
puternici øi sæ avem parte de bucurie.

Permitefli-mi sæ væ împærtæøesc o ex-
perienflæ personalæ pe care am avut-o
în adolescenflæ, în timp ce familia noas-
træ frecventa Biserica în Frankfurt,
Germania.

Într-o duminicæ, misionarii au adus,
la adunærile noastre, o familie nouæ pe
care nu o mai væzusem înainte. Era o
mamæ cu douæ fiice frumoase. M-am
gândit cæ aceøti misionari au fæcut o
treabæ foarte, foarte bunæ.

În mod deosebit, am observat-o pe
una dintre fiice cu un pær excepflional,
închis la culoare øi cu ochi mari cæ-
prui. Numele ei era Harriet øi cred cæ
m-am îndrægostit de ea din primul
moment în care am væzut-o. Din nefe-
ricire, aceastæ frumoasæ tânæræ fatæ nu
pærea sæ aibæ aceleaøi sentimente pen-
tru mine. Erau mulfli tineri bæiefli care
doreau s-o cunoascæ øi eu am început
sæ mæ întreb dacæ ea m-ar putea vedea
vreodatæ altfel decât ca pe un prieten.
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Dar eu nu am læsat acest lucru sæ mæ
descurajeze. Am gæsit modalitæfli de a
fi acolo unde era ea. Când dædeam îm-
pærtæøania, mæ asiguram ca eram în lo-
cul potrivit pentru ca eu sæ fiu cel
care-i dædea împærtæøania.

Atunci când aveam activitæfli specia-
le la Bisericæ, treceam cu bicicleta pe
la casa Harrietei øi sunam la uøæ. De
obicei, ræspundea mama ei. De fapt,
ea a deschis fereastra bucætæriei apar-
tamentului lor de la etajul al patrulea
øi a întrebat ce doream. Am întrebat-o
dacæ Harriet dorea s-o duc la Bisericæ
pe bicicleta mea. Mama Harrietei a
spus: „Nu, ea va veni mai târziu, dar
eu aø fi fericitæ sæ merg cu tine pe bi-
cicletæ la Bisericæ”. Asta nu era exact
ceea ce aveam în gând, dar cum pu-
team sæ refuz?

Astfel, am mers amândoi cu bicicle-
ta la Bisericæ. Trebuie sæ recunosc cæ
aveam o bicicletæ foarte frumoasæ.
Mama Harietei s-a aøezat pe cadrul bi-
cicletei, chiar în fafla mea øi eu am în-
cercat sæ fiu cel mai elegant „øofer de
biciclete” care trecea pe drumurile din
pietre aspre de pavaj.

Timpul a trecut. Frumoasa Harriet se
întâlnea cu mulfli alfli tineri øi se pærea cæ
eu nu puteam sæ mæ apropii de ea.

Am fost dezamægit? Da.
Am fost înfrânt? Categoric nu!
De fapt, uitându-mæ în urmæ, recu-

nosc cæ nu este de loc ræu sæ fii în rela-
flii bune cu mama fetei visurilor tale.

Ani mai târziu, dupæ ce am terminat
pregætirea de pilot de luptæ în forflele
aeriene, am avut parte de un miracol
modern, acela fiind ræspunsul Harrietei
la curtarea mea continuæ. Într-o zi, ea a
spus: „Dieter, te-ai maturizat mult în 
ultimii ani”.

M-am miøcat repede dupæ aceea øi,
în câteva luni, m-am cæsætorit cu femeia
pe care am iubit-o chiar din prima clipæ
când am væzut-o. Procesul nu a fost
uøor – au fost momente de suferinflæ øi

disperare – dar în cele din urmæ, ferici-
rea mea a fost deplinæ øi încæ este,
chiar øi mai mare.

Dragile mele surori, trebuie sæ øtifli
cæ vefli avea parte de propria voastræ
adversitate. Niciuna nu este scutitæ.
Vefli suferi, vefli fi ispitite øi vefli face
greøeli. Vefli învæfla pe propria voastræ
piele ceea ce a învæflat fiecare eroinæ:
creøterea øi tæria vin ca urmare a birui-
rii provocærilor.

Reacflia voastræ faflæ de adversitæfli øi
nu adversitatea în sine este cea care
determinæ modul în care se va desfæ-
øura povestea vieflii voastre.

Sunt unele printre voi care, deøi
tinere, au avut deja parte de multæ
tristefle øi supærare. Inima îmi este
plinæ de compasiune øi dragoste
pentru voi. Cât de preflioase suntefli
pentru Bisericæ! Cât de iubite suntefli
de Tatæl vostru Ceresc! Deøi vi se
poate pærea cæ suntefli singure, înge-
rii sunt cu voi. Deøi putefli simfli cæ
nimeni nu poate înflelege profunzi-
mea disperærii voastre, Salvatorul
nostru, Isus Hristos, o înflelege. El a
suferit mai mult decât ne putem ima-
gina øi El a fæcut aceasta pentru noi;
El a fæcut-o pentru voi. Nu suntefli
singure.

Dacæ simflifli, vreodatæ, cæ povara
voastræ este prea grea pentru a putea fi
dusæ, deschidefli-væ inima în fafla Tatælui
Ceresc øi El væ va sprijini øi væ va bine-
cuvânta. El væ spune, aøa cum i-a spus
lui Joseph Smith: „Adversitæflile øi sufe-
rinflele [voastre] vor fi numai pentru
un scurt timp; øi dupæ aceea, dacæ [în-
durafli] bine, Dumnezeu [væ] va exalta
în cer”.3

Îndurarea adversitæflii nu este singu-
rul lucru pe care trebuie sæ-l facefli
pentru a avea o viaflæ fericitæ. Permitefli-
mi sæ repet, modul în care reacflionafli
la adversitate øi ispitæ este un factor
decisiv în ajungerea voastræ la stadiul
de a træi „fericifli pentru totdeauna”.

Ræmânefli fidele faflæ de ceea ce 
øtifli cæ este corect 

Dragi surori, mult iubite surori ti-
nere, ræmânefli fidele faflæ de ceea ce
øtifli cæ este corect. Oriunde væ uitafli,
astæzi, vefli gæsi promisiuni de fericire.
Reclamele din reviste væ promit o feri-
cire totalæ dacæ vefli cumpæra o anumi-
tæ hainæ, øampon sau fard. Anumite
programe din mass-media le prezintæ
într-un mod încântætor pe cele care
îmbræfliøeazæ ræul sau care cedeazæ in-
stinctelor carnale. Deseori, aceleaøi
persoane sunt prezentate ca modele
de succes øi realizare.

Într-o lume în care ræul este prezen-
tat ca bine øi binele ca ræu, câteodatæ
este dificil sæ øtii adeværul. Într-o oare-
care mæsuræ, este aproape ca în dilema
Scufiflei Roøii: atunci când nu eøti foar-
te siguræ dacæ ceea ce vezi este bunica
mult iubitæ sau este un lup periculos.

Am petrecut mulfli ani în carlinga
unui avion. Sarcina mea era sæ aduc în
siguranflæ un avion mare cu reacflie din
orice parte a lumii la destinaflia noastræ
doritæ. Øtiam cu certitudine cæ, dacæ
doream sæ cælætoresc de la New York la
Roma, trebuia sæ zbor spre est. Dacæ
cineva mi-ar spune cæ ar trebui sæ zbor
spre sud, aø øti cæ nu existæ adevær în
cuvintele lui. Nu aø avea încredere în
aceste cuvinte pentru cæ øtiu acest lu-
cru. Indiferent de cât de convingætor
ar fi, indiferent de cât de mægulitor ar
fi, indiferent de mitæ sau ameninflæri,
nimic nu m-ar putea convinge cæ, dacæ
zbor spre sud, aø ajunge la destinaflie,
pentru cæ eu øtiu acest lucru.

Cu toflii cæutæm fericirea øi cu toflii
încercæm sæ ne gæsim fericirea proprie
de a træi fericifli pentru totdeauna.
Adeværul este: Dumnezeu øtie cum sæ
ajungem acolo! Øi El a creat o hartæ
pentru voi; El øtie drumul. El este Tatæl
vostru Ceresc Preaiubit care cautæ bi-
nele øi fericirea voastræ. El doreøte cu
toatæ iubirea unui Tatæ Perfect øi Pur ca
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voi sæ ajungefli la destinaflia divinæ.
Harta este la dispoziflia tuturor. Ea dæ
îndrumæri explicite despre ceea ce tre-
buie sæ facæ øi unde trebuie sæ meargæ
oricine se stræduieøte sæ vinæ la Hristos
øi „sæ [fie martor al] lui Dumnezeu în
toate timpurile øi în toate lucrurile øi în
toate locurile”.4 Tot ceea ce avefli de fæ-
cut este sæ avefli încredere în Tatæl vos-
tru Ceresc. Sæ avefli suficientæ încredere
astfel încât sæ urmafli planul Lui.

Cu toate acestea, nu tofli vor urma
harta aceasta. Poate cæ ei se vor uita la
ea. Ei pot sæ creadæ cæ este bunæ, poate
chiar adeværatæ. Dar ei nu urmeazæ in-
dicafliile divine. Mulfli cred cæ orice
drum îi va duce la a træi „fericifli pentru
totdeauna”. Unii pot deveni chiar fu-
rioøi atunci când alflii care øtiu drumul
încearcæ sæ-i ajute øi li-l aratæ. Ei cred cæ
asemenea sfaturi sunt depæøite, irele-
vante, færæ legæturæ cu viafla modernæ.

Dragi surori, ceea ce ei cred este
greøit.

Evanghelia este drumul spre a træi
„fericifli pentru totdeauna”.

Înfleleg cæ uneori, unii se pot întreba
de ce frecventeazæ adunærile Bisericii
sau de ce este aøa de important sæ ci-
teascæ scripturile în mod regulat sau sæ
se roage zilnic la Tatæl nostru Ceresc.
Iatæ ræspunsul meu: Facefli aceste lu-
cruri pentru cæ ele fac parte din dru-
mul lui Dumnezeu pentru voi. Øi acest
drum væ va duce la destinaflia de a træi
„fericifli pentru totdeauna”.

„Au træit fericifli pentru totdeauna”
nu este ceva care se gæseøte doar în
basme. Voi putefli obfline acest lucru.
Este la dispoziflia voastræ! Dar trebuie
sæ urmafli harta Tatælui vostru Ceresc.

Dragi surori, væ rog, îmbræfliøafli
Evanghelia lui Isus Hristos! Învæflafli sæ-
L iubifli pe Tatæl vostru Ceresc cu toatæ
inima, cu tot sufletul øi cu tot cugetul.
Umplefli-væ sufletele cu virtute øi iubifli
bunætatea. Stræduifli-væ întotdeauna sæ

arætafli ce-i mai bun în voi øi în alflii.
Învæflafli sæ acceptafli øi sæ acflionafli

conform valorilor Tinerelor Fete. Træifli
în conformitate cu standardele din bro-
øura Pentru întærirea tineretului.
Aceste standarde væ ghideazæ øi væ în-
drumæ spre a træi „fericifli pentru tot-
deauna”. Træind în conformitate cu
aceste standarde vefli fi pregætite sæ fa-
cefli legæminte sacre în templu øi sæ væ
stabilifli propria moøtenire a bunætæflii
în situafliile voastre individuale. „Stafli…
în locuri sfinte øi nu væ clintifli”5, indife-
rent de ispite sau dificultæfli; væ promit
cæ generafliile viitoare væ vor fi recunos-
cætoare øi vor læuda numele vostru
pentru curajul øi credinfla voastræ în
acest timp crucial al vieflii voastre.

Dragile mele surori tinere, voi care
susflinefli adeværul øi neprihænirea, care
cæutafli bunætatea, voi care afli intrat în
apele botezului øi umblafli pe cæile
Domnului, Tatæl nostru din Cer a pro-
mis cæ vefli „[zbura] ca vulturii; [alerga]
øi nu [vefli obosi], [umbla] øi nu [vefli
osteni]”.6 Nu „[vefli] fi [înøelate]”.7

Dumnezeu væ va binecuvânta øi vefli
prospera.8 „Porflile iadului nu væ vor bi-
rui;… øi Domnul Dumnezeu va disper-
sa puterile întunericului din fafla voastræ
øi va clætina cerurile pentru binele vos-
tru øi pentru slava numelui Sæu”.9

Dragi surori, noi væ iubim. Ne 
rugæm pentru voi. Fifli puternice øi
îmbærbætafli-væ. Suntefli cu adeværat

fiice de spirit de viflæ nobilæ ale
Atotputernicului Dumnezeu. Suntefli
prinflese menite sæ devenifli regine.
Propria voastræ poveste minunatæ a
început deja. „A fost odatæ ca nicio-
datæ” este acum povestea voastræ.

În calitate de apostol al Domnului
Isus Hristos, væ las cu binecuvântarea
mea øi væ promit cæ, dacæ acceptafli 
øi træifli în conformitate cu valorile øi
principiile Evangheliei restaurate a
lui Isus Hristos, „[vefli fi] pregætite 
sæ [întærifli] cæminul øi familia, sæ [fa-
cefli] øi sæ [pæstrafli] legæminte sacre,
sæ [primifli] rânduielile din templu øi
sæ [væ bucurafli] de binecuvântærile
exaltærii”.10 Øi va veni ziua când vefli
întoarce paginile finale ale propriei
voastre poveøti glorioase; acolo vefli
citi øi vefli simfli îndeplinirea acelor
cuvinte binecuvântate øi minunate:
„Øi ei au træit fericifli pentru totdeau-
na”. Despre aceasta væ mærturisesc 
în numele sfânt al lui Isus Hristos,
amin. ■
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