
Vârstnicul Bruce R. Carlson,
din Cei Øaptezeci

deoarece: (1) ne-am convins singuri cæ
poruncile nu se aplicæ în cazul nostru;
(2) nu credem cæ acest lucru este im-
portant sau (3) suntem siguri cæ este
prea greu sæ ne supunem.

1. Aceastæ poruncæ nu se aplicæ în
cazul meu

În ultimii ani de domnie a regelui
Solomon, Domnul i-a adus la cunoøtin-
flæ prin profetul Sæu: „Voi rupe împæræflia
de la tine øi o voi da slujitorului tæu”2.

La scurt timp dupæ aceea, profetul
Ahia l-a identificat pe acel slujitor ca
fiind Ieroboam, un tânær „muncitor”
cæruia Solomon îi dæduse „privigherea
peste tofli oamenii de corvoadæ din ca-
sa lui Iosif ”3. Îndatoririle lui Ieroboam
necesitau ca el sæ cælætoreascæ din
munflii lui Efraim, unde locuia, la
Ierusalim, care era capitala. În timpul
uneia dintre acele cælætorii, Ahia l-a în-
tâlnit pe drum. Prin Ahia, Domnul i-a
spus: „Îfli voi da zece seminflii…”4 De
asemenea, el l-a instruit pe Ieroboam:
„Dacæ vei… umbla în cæile Mele… pæ-
zind legile øi poruncile Mele… voi fi cu
tine… øi-fli voi da flie pe Israel”5.

Dupæ ce a auzit profeflia lui Ahia,
Solomon s-a gândit sæ-l omoare pe
Ieroboam, astfel încât acesta a fugit 
în Egipt6. Dupæ moartea lui Solomon,
Ieroboam s-a întors din exil în partea
de nord a Israelului øi a început sæ
conducæ cele zece triburi din nord7.

Totuøi, planul lui Ieroboam de a
conduce împæræflia implica un amestec
de bine øi ræu. El a stabilit Sihemul
drept capitala nafliunii, un oraø de o
mare însemnætate religioasæ pentru po-
porul sæu. Dar, din pæcate, el a introdus
ritualuri satanice în preaslævirea lor8.

Ieroboam s-a autoconvins cæ unele
dintre poruncile lui Dumnezeu nu se
aplicau în cazul sæu. Ca rezultat al ac-
fliunilor sale, tofli urmaøii sæi au fost
omorâfli øi, datoritæ practicilor pægâne
pe care le-a introdus în rânduielile lor

Existæ o povestire despre doi bær-
bafli iubitori de naturæ care au an-
gajat un avion mic pentru a zbura

la un lac îndepærtat, în cælætoria lor
anualæ la pescuit. Dupæ o cælætorie pli-
næ de succes, pilotul s-a întors sæ-i re-
cupereze. Totuøi, el i-a informat repede
pe pescari cæ avionul sæu mic nu va re-
zista sæ-i ducæ pe ei, echipamentul lor
øi greutatea suplimentaræ de peøte pe
care-l prinseseræ. Era necesar un al 
doilea zbor.

Acum, sportivii nu au fost interesafli
sæ plæteascæ pentru a doua rundæ de
cælætorie. Aøa încât, dupæ ce bærbaflii au
promis sæ-øi împacheteze bine lucruri-
le øi sæ plæteascæ ceva în plus, pilotul,
færæ tragere de inimæ, a fost de acord
sæ încerce sæ zboare.

Pescarii au zâmbit cu subânfleles
când pilotul a forflat avionul în zbor.
Totuøi, câteva secunde mai târziu, avio-
nul a început sæ piardæ din vitezæ øi s-a
præbuøit într-o câmpie mlæøtinoasæ în-
tinsæ aflatæ la capætul lacului.

Avionul pierduse din vitezæ datoritæ
fenomenului bine cunoscut denumit
„efect de sol”. Efectul de sol are loc
când aerul este comprimat între aripi-
le avionului øi suprafafla pæmântului –
atunci când sunt foarte aproape. În

acest caz, în timp ce avionul a zburat
încet, ieøind de sub efectul de sol, ar fi
trebuit sæ zboare prin propria sa pute-
re, ceea ce pur øi simplu, nu a putut 
sæ facæ.

Din fericire nu au fost stricæciuni 
serioase øi, dupæ ce øi-au revenit, unul
dintre pescari l-a întrebat pe celælalt:
„Ce s-a întâmplat?” Al doilea a ræspuns:
„Ne-am præbuøit la decolare – cam la
91 de metri de locul unde am pæflit-o
anul trecut!”

La fel ca cei doi sportivi, uneori
credem cæ trebuie sæ existe o cale
mai uøoaræ, o scurtæturæ sau o modi-
ficare a poruncilor Domnului care se
va potrivi cu condifliile noastre perso-
nale. Asemenea gândire nu izbuteøte
sæ recunoascæ faptul cæ stricta supu-
nere faflæ de legile lui Dumnezeu adu-
ce binecuvântærile Sale øi lipsa de
supunere faflæ de legile Sale conduce
la consecinfle previzibile.

În momentul numirii sale în calitate
de preøedinte al Bisericii, Harold B. Lee
a spus: „Siguranfla Bisericii constæ în fli-
nerea poruncilor de cætre membri…
Atunci când flin poruncile, binecuvântæ-
rile vor veni”1.

Când alegem sæ nu ne supunem 
poruncilor, de obicei facem aceasta

Când Domnul
porunceøte
Supunerea credincioasæ, indiferent de mærimea aparentæ 
a sarcinii, va aduce îndrumarea, ajutorul øi pacea
Domnului.
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sfinte, cele zece triburi ale lui Israel au
fost în cele din urmæ îndepærtate de la
moøtenirea lor9.

Exact aøa cum ieøirea din „efectul
de sol” cu mai multæ greutate decât
pot susfline aripile avionului va duce la
consecinfle dezastruoase, tot aøa acor-
dul nostru parflial sau selectiv faflæ de
legile lui Dumnezeu nu va reuøi sæ ne
aducæ toate binecuvântærile supunerii.

2. Aceastæ poruncæ nu este importantæ
Zeci de ani mai târziu, Naaman, un

sirian erou de ræzboi, „tare øi viteaz”10

a cælætorit din flara sa natalæ în Israel
øi i-a cerut regelui, Ioram, sæ-l vinde-
ce de lepræ11.

Naaman a fost îndrumat cætre pro-
fetul Elisei. „…Elisei a trimis sæ-i spunæ
printr-un sol: «Du-te øi scaldæ-te de
øapte ori în Iordan… øi vei fi curat»”12.

În ciuda promisiunii cæ va fi vinde-
cat, Naaman s-a simflit ofensat cæ Elisei
nu l-a primit personal øi chiar øi mai in-
sultat de sfatul profetului de a se scælda
de øapte ori în micul øi noroiosul râu
Iordan. Mândria sa cerea ceva mai re-
marcabil øi mærefl, ceva potrivit cu statu-
ra sa øi locul în comunitate øi nafliune.

Din fericire pentru Naaman, slujito-
rul sæu l-a convins cæ, indiferent ce-i ce-
ruse profetul sæ facæ, dacæ se supunea,
i-ar fi adus binecuvântærile Domnului.
Naaman s-a scældat în râul Iordan, cum
fusese îndrumat øi, ca rezultat al supu-
nerii sale, a fost vindecat de lepræ13.

Supunerea faflæ de poruncile
Domnului, în ciuda faptului cæ le 
consideræm banale sau lipsite de 
importanflæ, vor aduce cu siguranflæ 
binecuvântærile Sale promise.

3. Aceastæ poruncæ este mult prea
grea

Urmând porunca Domnului, profe-
tul Lehi øi-a condus familia în pustietate.
În timpul primelor câteva zile ale cælæto-
riei, Lehi l-a instruit pe fiul sæu, Lemuel,

sæ fie „ferm øi neclintit øi nemiøcat în 
flinerea poruncilor Domnului!”14

Totuøi, când cerinfla profeticæ a fost
sæ se întoarcæ în Ierusalim pentru a 
recupera plæcile de aramæ conflinând
„cronicile iudeilor”15, cei doi bæiefli mai
mari s-au revoltat, spunând: „Este un
lucru greu”16.

În ciuda cârtelii fraflilor sæi mai mari,
credinfla øi supunerea lui Nefi faflæ de
poruncile Domnului au condus la obfli-
nerea acelor plæci de aramæ. O nafliune
a fost clæditæ, un limbaj a fost pæstrat iar
Evanghelia lui Isus Hristos a fost pro-
povæduitæ generafliilor care au urmat.

Uneori putem crede cæ Domnul va
înflelege nesupunerea noastræ pentru cæ
împrejurærile noastre speciale fac adera-
rea la legile Sale dificilæ, stânjenitoare
sau chiar dureroasæ. Totuøi, supunerea
credincioasæ, indiferent de mærimea
aparentæ a sarcinii, va aduce îndruma-
rea, ajutorul øi pacea Domnului.

Profetul Joseph Smith l-a rugat pe
Domnul în douæ ocazii, întrebând dacæ
un prieten remarcabil, Martin Harris,

putea sæ ducæ primele 116 pagini ale
materialului tradus din cartea lui Lehi
din Harmony, Pensylvania, înapoi în
Palmyra. De fiecare datæ Domnul l-a
sfætuit pe Joseph sæ evite încredinflarea
manuscrisului domnului Harris.

Martin cæuta sæ foloseascæ materia-
lul tradus ca dovadæ, pentru a-i opri pe
asociaflii sæi sæ ræspândeascæ zvonuri
despre prietenia lui cu Joseph Smith.
La a treia cerere Domnul i-a dat acor-
dul lui Joseph17.

Martin a pierdut manuscrisul øi, ca
rezultat, plæcile au fost luate de la pro-
fetul Joseph Smith pentru o perioadæ
de timp. Aceasta a fost o lecflie dure-
roasæ pentru profetul Joseph, care a
spus: „Am fæcut din aceasta regula
mea: când Domnul porunceøte, fæ ce
spune”18. Aceasta trebuie øi poate sæ
fie øi regula noastræ.

Ræspunsul Domnului, atunci când
ne supunem poruncilor Sale, este si-
gur. El ne-a promis: „Øi dacæ flii porun-
cile mele øi înduri pânæ la sfârøit, vei
avea viaflæ veønicæ”19.
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De curând, am mers cu maøina în
timp ce picæturile de ploaie care
însofleau o furtunæ au început

sæ cadæ pe parbriz. Pe marginea drumu-
lui, un semn electronic afiøa un avertis-
ment de ultimæ oræ: „Înainte, pe drum,
existæ o baltæ”. Suprafafla pe care condu-
ceam pærea sæ fie siguræ. Însæ aceastæ 
informaflie vitalæ mi-a permis sæ mæ 
pregætesc pentru un posibil risc la care
nu mæ aøteptam øi nu-l prevæzusem.
Continuând spre destinaflia mea, am în-
cetinit øi m-am uitat cu grijæ sæ zæresc al-
te semne de atenflionare a unui pericol.

Semnalele de avertizare primite din
timp sunt evidente în multe aspecte
din viafla noastræ. De exemplu, febra
este un prim simptom de îmbolnævire
sau boalæ. Diverse piefle economice øi
de muncæ sunt folosite pentru a esti-
ma viitoarele tendinfle în ceea ce pri-
veøte economiile locale øi naflionale. Øi
în funcflie de zona lumii în care træim,
putem primi avertizæ ri de inundaflii,
avalanøe, uragane, valuri uriaøe, torna-
de sau furtuni de zæpadæ.

Suntem, de asemenea, binecuvân-
tafli prin semnale spirituale de averti-
zare primite din timp, ca sursæ de
protecflie øi îndrumare în viafla noastræ.

Amintifli-væ cum Noe a fost înøtiinflat de
Dumnezeu despre lucruri care încæ nu
se vedeau iar el „a fæcut [chivotul] ca
sæ-øi scape casa” (Evrei 11:7).

Lehi a fost avertizat sæ pæræseascæ
Ierusalimul øi sæ-øi ia familia sæ plece 
în pustiu din cauzæ cæ oamenii cærora
le propovæduise pocæinfla doreau sæ-l
omoare (vezi 1 Nefi 2:1-2).

Însuøi Salvatorul a fost cruflat datori-
tæ unui avertisment îngeresc: „Un în-
ger al Domnului se aratæ în vis lui Iosif,
øi-i zice: «Scoalæ-te, ia Pruncul øi pe
mama Lui, fugi în Egipt, øi ræmâi acolo
pânæ îfli voi spune eu; cæci Irod are sæ
caute Pruncul, ca sæ-L omoare».”
(Matei 2:13).

Vârstnicul David A. Bednar,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

În plus, El ne-a sfætuit: „Eu,
Domnul, sunt milostiv øi binevoitor 
faflæ de aceia care se tem de Mine øi îi
cinstesc pe aceia care Mæ slujesc în
dreptate øi adevær pânæ la sfârøit”20.

Supunerea faflæ de poruncile
Domnului ne asiguræ încrederea în ca-
lea aleasæ de noi, ne face demni de în-
drumarea øi conducerea Sa, pe mæsuræ
ce ne continuæm eforturile øi ne oferæ
potenflialul de a deveni asemænætori
Salvatorului nostru øi de a ne întoarce
în prezenfla Tatælui nostru.

Este rugæciunea mea ca fiecare zi sæ
ne gæseascæ stræduindu-ne sæ fim mai
supuøi legilor, rânduielilor øi porunci-
lor Evangheliei lui Isus Hristos, astfel
încât El sæ poatæ sæ ne binecuvânteze
mai pe deplin viafla.

Mærturisesc cæ supunerea faflæ de
poruncile lui Dumnezeu aduce binecu-
vântærile cerului, cæ Tatæl nostru Ceresc
øi Fiul Sæu, Isus Hristos, træiesc iar
Cartea lui Mormon este Cuvântul lui
Dumnezeu øi cæ preøedintele Thomas
S. Monson este profetul Domnului în
zilele noastre, în numele lui Isus
Hristos, amin. ■
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Vegheafli cu toatæ
stæruinfla
Un sistem de avertizare spiritualæ primit din timp… îi poate
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