Urmăriți pe YouTube
În 4 iulie, să ne amintim binecuvântările pe care ni le-am dat în această țară uimitoare. Nu contează
cine sunteți sau de unde veniți. În America, din cauza libertății de alegere, poți să faci ceea ce vrei să
faci, să te închini pe cine vrei să te închini și să atingi ceea ce îți dorești să faci.

Nu există limită pentru ceea ce puteți face cu viața voastră; nu este predeterminat sau ordonat de
guvern. Asta este ceea ce este atat de unic in legatura cu America, si de atat de des, putem cu totii
sa-l acceptam.

Deci, să luăm această zi împreună să ne amintim și să fim recunoscători pentru oamenii care și-au
pus viața pe linie în fiecare zi pentru a proteja acest privilegiu pe care îl avem de a fi americani.

Watch on YouTube

This Fourth of July, let's remember the blessings that we've been given
in this amazing country. It doesn't matter who you are or where you
come from. In America, because of freedom of choice, you can do what
you want to do, worship who you want to worship, and achieve whatever
you set your mind to achieve.
There is no limit to what you can do with your life; it's not
predetermined or government-ordained. That is what is so unique about
America, and so often, we can all take it for granted.
So let's take this day together to remember and be grateful for
the people who put their lives on the line each and every day to

protect this privilege we have of being Americans.
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