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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
ajuta pe pærinflii din Sion sæ fie atenfli øi sæ discearnæ cu
privire la copiii lor.



Luafli în considerare cuvintele
Domnului în revelaflia cunoscutæ drept
Cuvântul de înflelepciune: „Datoritæ
planurilor øi a intenfliilor rele care exis-
tæ øi vor exista în ultimele zile în inima
conspiratorilor, v-am avertizat øi væ
previn, dându-væ acest cuvânt de înfle-
lepciune prin revelaflie” (D&L 89:4).

Avertizærile spirituale trebuie sæ con-
ducæ la veghere vigilentæ crescândæ.
Dumneavoastræ øi cu mine træim într-o
„zi de avertizare” (D&L 63:58). Iar dato-
ritæ faptului cæ am fost øi suntem averti-
zafli, conform îndemnului apostolului
Pavel, noi trebuie sæ „[veghem]… cu
toatæ stæruinfla” (Efeseni 6:18).

Mæ rog pentru îndrumarea Duhului
Sfânt în timp ce descriu un sistem de
avertizare spiritualæ primit din timp ce îi
poate ajuta pe pærinflii din Sion sæ fie
atenfli øi sæ discearnæ cu privire la copiii
lor. Acest sistem de avertizare primit
din timp este valabil pentru copiii de
orice vârstæ øi confline trei repere de ba-
zæ: (1) citirea Cærflii lui Mormon øi dis-
cutarea conflinutului acesteia alæturi de
copiii dumneavoastræ, (2) depunerea
spontanæ a mærturiei despre adeværuri-
le Evangheliei copiilor dumneavoastræ
øi (3) invitarea copiilor sæ învefle
Evanghelia øi sæ acflioneze, nu doar sæ
se acflioneze asupra lor. Pærinflii care fac

aceste lucruri cu credinflæ vor fi binecu-
vântafli sæ poatæ recunoaøte din timp
semnalele spirituale de dezvoltare sau
provocærile copiilor lor øi sæ poatæ fi mai
bine pregætifli sæ primeascæ inspiraflie sæ-
i întæreascæ øi sæ-i ajute pe acei copii.

Reperul numærul 1: citirea Cærflii lui
Mormon øi discutarea conflinutului
acesteia

Cartea lui Mormon confline pleni-
tudinea Evangheliei Salvatorului øi 
este singura carte despre care Însuøi
Domnul a mærturisit a fi adeværatæ
(D&L 17:6; vezi, de asemenea, Russell
M. Nelson, „A Testimony of the Book
of Mormon”, Liahona, ian. 2000, 
p. 84). Într-adevær, Cartea lui Mormon
este cheia de boltæ a religiei noastre.

Puterea de convingere øi de conver-
tire a Cærflii lui Mormon provine atât
din concentrarea în principal asupra
Domnului Isus Hristos, cât øi din învæ-
flæturile ei inspirate care sunt simple øi
clare. Nefi a declarat: „Sufletul meu se
bucuræ de claritate pentru poporul
meu, pentru cæ ei pot sæ învefle” (2 Nefi
25:4). Esenfla cuvântului claritate în
acest verset nu se referæ la lucruri care
sunt uzuale sau simple; ci ne aratæ cæ
este clar øi uøor de înfleles.

Cartea lui Mormon este cea mai 

corectæ carte de pe pæmânt, deoarece
se concentreazæ asupra Adeværului
(vezi Ioan 14:6; 1 Nefi 13:40), chiar Isus
Hristos, øi restaureazæ lucrurile simple
øi preflioase care au fost înlæturate din
Evanghelia adeværatæ (vezi 1 Nefi 13:26,
28, 29, 32, 34, 35, 40). Combinaflia unicæ
a acestor doi factori – concentrarea asu-
pra Salvatorului øi claritatea învæflæturi-
lor – face loc cu putere mærturiei ce
este confirmatæ de cel de-al treilea
membru al Dumnezeirii, chiar Duhul
Sfânt. În consecinflæ, Cartea lui Mormon
vorbeøte spiritului øi inimii cititorului ca
niciun alt volum de scripturæ.

Profetul Joseph Smith ne-a învæflat 
cæ flinerea preceptelor gæsite în Cartea
lui Mormon ne va ajuta, mai mult decât
orice altæ carte, „sæ [ajungem] mai
aproape de Dumnezeu” (Teaching of
Presidents of the Church: Joseph Smith
[2007], p. 64). Citirea în mod regulat a
Cærflii lui Mormon øi discutarea conflinu-
tului acesteia invitæ puterea de a rezista
ispitei øi oferæ sentimentul de dragoste
în cadrul familiei noastre. Iar discufliile
despre doctrinele øi principiile din
Cartea lui Mormon oferæ ocazii pærinfli-
lor de a-øi observa copiii, de a-i asculta,
de a învæfla de la ei øi de a le preda.

Tinerii de orice vârstæ, chiar øi prun-
cii, pot ræspunde spiritului distinct al
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Cærflii lui Mormon øi fac acest lucru.
Poate copiii nu înfleleg toate cuvintele
øi povestirile, dar cu siguranflæ pot
simfli „spiritul familiar” descris de Isaia
(Isaia 29:4; vezi, de asemenea, 2 Nefi
26:16). Iar întrebærile adresate de un
copil, ceea ce observæ øi împærtæøeøte
un copil, discufliile care au loc oferæ,
din timp, semnale spirituale hotærâtoa-
re de avertizare. Mai important, o ase-
menea conversaflie îi poate ajuta pe
pærinfli sæ discearnæ ce învaflæ, ce gân-
desc øi ce simt copiii lor în privinfla
adeværurilor conflinute în acest volum
sacru de scripturæ, cât øi dificultæflile cu
care ei s-ar putea confrunta.

Reperul numærul 2: 
depunerea mærturiei în mod spontan

Mærturia este o cunoaøtere persona-
læ, bazatæ pe confirmarea Duhului
Sfânt, despre adeværul anumitor fapte
de o semnificaflie eternæ. Duhul Sfânt
este mesagerul Tatælui øi al Fiului øi în-
væflætorul øi cælæuzitorul în tot adeværul
(vezi Ioan 14:26; 16:13). Astfel, „prin
puterea Duhului Sfânt [vom] putea
[noi] cunoaøte adeværul tuturor lucru-
rilor” (Moroni 10:5).

Cunoaøterea øi convingerea spiri-
tualæ ce le primim de la Duhul Sfânt
sunt rezultatul revelafliei. Cæutarea øi
obflinerea acestor binecuvântæri nece-
sitæ o inimæ sinceræ, intenflie adeværatæ
øi credinflæ în Hristos (vezi Moroni
10:4). O mærturie personalæ aduce cu
sine, de asemenea, responsabilitate øi
ræspundere.

Pærinflii trebuie sæ fie prevæzætori øi
atenfli din punct de vedere spiritual la
orice ocazie se iveøte în mod spontan,
pentru a-øi depune mærturia în fafla co-
piilor lor. Astfel de ocazii nu trebuie
programate, stabilite sau scrise. De fapt,
cu cât sunt depuse mai spontan aceste
mærturii, cu atât mai mult este posibil
sæ fie edificatoare øi cu impact înde-
lung. „Nu væ îngrijorafli mai dinainte cu
privire la ceea ce vefli vorbi; dar, pæstrafli
continuu în inima voastræ ca pe o co-
moaræ, cuvintele vieflii øi væ va fi dat
chiar în ceasul acela partea care trebuie
atribuitæ fiecærui om” (D&L 84:85).

De exemplu, o conversaflie fireascæ
pornitæ în cadrul cinei în familie poate
fi locul perfect ca un pærinte sæ amin-
teascæ øi sæ mærturiseascæ anumite 
binecuvântæri pe care le-a primit pe 
parcursul activitæflilor de rutinæ în acea
zi. Iar o mærturie nu trebuie întotdeau-
na sæ înceapæ cu propoziflia: „Eu væ de-
pun mærturia mea”. Mærturia noastræ
poate fi declaratæ simplu aøa: „Eu øtiu
cæ am fost binecuvântat cu inspiraflie
azi la muncæ” sau „Adeværul din aceas-
tæ scripturæ a fost întotdeauna o sursæ
puternicæ de îndrumare pentru mine”.
Ocazii asemænætoare de a depune mær-
turia se pot ivi øi în timp ce cælætorim
împreunæ în maøinæ sau autobuz ori
într-o mulflime de alte situaflii.

Reacfliile copiilor la astfel de depu-
neri de mærturii neaøteptate øi dorinfla
sau øovæiala lor de a participa sunt po-
sibile surse de semnale de avertizare
spiritualæ primite din timp. Exprimarea

unui copil referitor la lecflia învæflatæ în
familie în cadrul studierii scripturilor
sau o declaraflie sinceræ de nelæmurire
despre un principiu sau o practicæ a
Evangheliei pot fi cele mai edificatoare
øi îi ajutæ pe pærinfli sæ înfleleagæ mai bi-
ne o anume întrebare sau nevoile co-
pilului. Astfel de discuflii – în special
când pærinflii sunt tot atât de dornici sæ
asculte cu atenflie pe cât sunt de dor-
nici sæ vorbeascæ – pot favoriza un cli-
mat de sprijin øi siguranflæ în casæ øi
încurajeazæ o comunicare continuæ 
despre subiectele delicate.

Reperul numærul 3: 
invitarea copiilor sæ acflioneze

În marea separare a tuturor creaflii-
lor lui Dumnezeu, existæ „lucrurile ca-
re lucreazæ, cât øi cele asupra cærora 
se lucreazæ” (2 Nefi 2:14). Fiind copiii
Tatælui nostru Ceresc, noi am fost bi-
necuvântafli cu darul libertæflii morale
de a alege, capacitatea øi puterea de a
acfliona în mod independent. Fiind în-
zestrafli cu aceastæ putere de a alege,
noi suntem cei care alegem øi în pri-
mul rând trebuie sæ lucræm, nu numai
sæ se lucreze asupra noastræ – în spe-
cial când noi „[cæutæm] sæ [învæflæm]…
prin studiu øi, de asemenea, prin cre-
dinflæ” (D&L 88:118).

Ca discipoli ai Evangheliei, noi tre-
buie sæ fim „împlinitori ai Cuvântului,
nu numai ascultætori” (Iacov 1:22).
Inimile ne sunt deschise în fafla in-
fluenflei Duhului Sfânt când ne exerci-
tæm libertatea de alegere øi lucræm în
acord cu principiile corecte – iar astfel
invitæm puterea Lui de a preda øi de a
mærturisi. Pærinflii au responsabilitatea
sacræ de a-i ajuta pe copii sæ acflioneze
øi sæ caute sæ învefle prin credinflæ. Iar
un copil nu este niciodatæ prea mic sæ
ia parte la acest mod de învæflare.

Când dai unui om un peøte, îl ajufli
sæ se hræneascæ doar o datæ. Când îl
învefli pe om sæ pescuiascæ, îl ajufli sæ
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se hræneascæ toatæ viafla. Ca pærinfli øi
instructori ai Evangheliei, dumnea-
voastræ øi cu mine nu trebuie sæ îm-
pærflim peøte; ci, lucrarea noastræ este
de a ne ajuta copiii sæ învefle „sæ pes-
cuiascæ” øi sæ devinæ de neclintit din
punct de vedere spiritual. Acest obiec-
tiv vital este cel mai bine îndeplinit
când noi îi încurajæm pe copiii noøtri
sæ lucreze în acord cu principii corec-
te – pe mæsuræ ce îi ajutæm dându-le
exemplu. „Dacæ vrea cineva sæ facæ vo-
ia Lui, va ajunge sæ cunoascæ dacæ în-
væflætura este de la Dumnezeu” (Ioan
7:17). O astfel de lecflie necesitæ stræ-
duinflæ spiritualæ, mintalæ øi fizicæ, nu
doar acceptare pasivæ.

Invitarea copiilor ca discipoli ai
Evangheliei sæ acflioneze, nu numai sæ
lase sæ se acflioneze asupra lor, are la
bazæ citirea Cærflii lui Mormon øi discu-
tarea conflinutului acesteia øi depune-
rea spontanæ a mærturiei în cadrul
cæminului. Imaginafli-væ, de exemplu,
o searæ în familie la care copiii sunt in-
vitafli øi aøteptafli sæ vinæ pregætifli sæ
adreseze întrebæri despre ce au citit øi
au învæflat din Cartea lui Mormon – ori
despre o problemæ asupra cæreia s-a
pus accentul acasæ în timpul unei dis-
cuflii despre Evanghelie sau în timpul
unei mærturii spontane. Mai mult, ima-
ginafli-væ øi cum adreseazæ copiii între-
bæri, iar pærinflii nu sunt pregætifli
corespunzætor sæ ræspundæ. Unii pæ-
rinfli pot fi neliniøtifli faflæ de o aøa
abordare neprevæzutæ în cadrul serii 
în familie. Dar cele mai reuøite seri 
în familie nu sunt neapærat datorate
pregætirii din timp, achiziflionærii sau 
descærcærii cutiilor cu schifle øi mijloa-
ce vizuale. Este o ocazie glorioasæ
pentru membrii familiei de a cerceta
scripturile împreunæ øi de a fi influen-
flafli de Duhul Sfânt. „Cæci preotul nu
era mai bun decât cei care-l ascultau;
øi nici învæflætorul nu era mai presus
decât cei care învæflau… øi fæceau toatæ

munca, fiecare om dupæ puterea sa”
(Alma 1:26).

Dumneavoastræ øi cu mine, ne aju-
tæm copiii sæ ajungæ sæ acflioneze prin
ei înøiøi øi sæ caute sæ învefle studiind øi
având credinflæ sau i-am învæflat pe co-
piii noøtri sæ aøtepte sæ li se predea øi
sæ se lucreze asupra lor? În calitate de
pærinfli, le oferim copiilor noøtri, înain-
te de toate, echivalentul spiritual al
unui peøte ca sæ mænânce sau îi ajutæm
constant sæ acflioneze, sæ învefle ei în-
øiøi øi sæ stea statornici øi neclintifli? Îi
ajutæm pe copiii noøtri sæ se angajeze
cu sârguinflæ întrebând, cæutând øi bæ-
tând la uøæ? (vezi 3 Nefi 14:7).

Cunoaøterea spiritualæ, a dumnea-
voastræ øi a mea, pe care am fost bi-
necuvântafli sæ o primim øi care a fost
confirmatæ a fi adeværatæ în inimile
noastre, nu poate fi oferitæ pur øi
simplu copiilor noøtri. Educarea cu
sârguinflæ øi învæflarea prin studiu øi,
de asemenea, prin credinflæ trebuie
plætitæ cu un prefl pentru a obfline øi a
„defline” personal o astfel de cunoaø-
tere. Numai astfel se poate ca ceea
ce mintea øtie sæ fie simflit øi în ini-
mæ. Numai astfel un copil poate mer-
ge mai departe færæ sæ se mai bazeze

pe cunoaøterea øi experienflele spiri-
tuale ale pærinflilor øi adulflilor, øi sæ
revendice acele binecuvântæri pentru
el însuøi. Numai astfel pot copiii
noøtri sæ fie pregætifli spiritual pentru
încercærile din viafla muritoare.

Promisiunea øi mærturia
Eu depun mærturie cæ pærinflii 

care citesc øi discutæ constant despre
Cartea lui Mormon alæturi de copiii
lor, care împærtæøesc în mod spontan
mærturii copiilor lor øi care îi invitæ
pe copii sæ învefle Evanghelia, sæ lu-
creze øi nu numai sæ se lucreze asu-
pra lor, vor fi binecuvântafli cu ochi
care sæ poatæ vedea departe (vezi
Moise 6:27) øi cu urechi care sæ poatæ
auzi sunetul trâmbiflei (vezi Ezechiel
33:2-16). Discernæmântul øi inspiraflia
spirituale ce le vefli primi din combi-
naflia acestor trei obiceiuri sfinte væ
vor permite sæ fifli stræjeri în turn
pentru familiile dumneavoastræ –
„[veghind]… cu toatæ stæruinfla”
(Efeseni 6:18) – pentru binecuvânta-
rea familiei øi a viitorilor urmaøi ai
dumneavoastræ. Eu væ promit øi væ
mærturisesc astfel în numele sacru al
Domnului Isus Hristos, amin. ■
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