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Introducere

Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au creat 
colecţia Învăţături ale preşedinţilor Bisericii pentru a vă ajuta să vă 
apropiaţi mai mult de Tatăl dumneavoastră Ceresc şi să vă apro-
fundaţi cunoştinţele despre Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos. 
Pe măsură ce Biserica va publica noi volume în această colecţie, 
dumneavoastră veţi crea o colecţie de cărţi cu referinţe despre 
Evanghelie pentru căminul dumneavoastră. Volumele din această 
colecţie sunt menite să fie folosite atât pentru studiul personal, cât 
şi pentru studiul din cursul zilei de duminica. Ele vă pot ajuta, de 
asemenea, să pregătiţi alte lecţii sau cuvântări şi să răspundeţi la 
întrebări despre doctrina Bisericii.

Cartea de faţă prezintă învăţăturile preşedintelui Ezra Taft 
Benson, care a slujit în calitate de preşedinte al Bisericii lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în perioada 10 noiembrie 
1985 − 30 mai 1994.

Studiul personal

În timp ce studiaţi învăţăturile preşedintelui Ezra Taft Benson, 
căutaţi, cu ajutorul rugăciunii, inspiraţia Duhului Sfânt. Întrebările 
de la sfârşitul fiecărui capitol vă vor ajuta să vă gândiţi, să înţe-
legeţi şi să puneţi în practică învăţăturile preşedintelui Benson. 
Următoarele idei vă pot fi, de asemenea, de ajutor:

• notaţi gândurile şi sentimentele care vă sunt transmise de Duhul 
Sfânt în timp ce studiaţi;

• subliniaţi fragmentele pe care doriţi să vi le amintiţi. Puteţi me-
mora aceste fragmente sau le puteţi nota în scripturile dumnea-
voastră lângă versetele corespunzătoare;

• citiţi un capitol sau un fragment de mai multe ori pentru a- l înţe-
lege mai profund;
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• adresaţi- vă întrebări precum: În ce fel învăţăturile preşedinte-
lui Benson mă ajută să înţeleg mai bine principiile Evangheliei? 
Ce vrea Domnul să învăţ din aceste învăţături?

• împărtăşiţi membrilor familiei şi prietenilor ceea ce învăţaţi;

• întrebaţi- vă cum vă pot ajuta învăţăturile din acest manual în 
încercările şi grijile personale.

Predarea din această carte

Puteţi folosi această carte pentru a preda acasă sau la Biserică. 
Următoarele sugestii vă pot ajuta.

Pregătiţi- vă să predaţi

Căutaţi îndrumarea Duhului Sfânt în timp ce vă pregătiţi să pre-
daţi. Cu ajutorul rugăciunii, studiaţi capitolul respectiv pentru a 
deveni încrezător în faptul că înţelegeţi învăţăturile preşedintelui 
Benson. Veţi preda cu mai multă sinceritate şi putere când cuvintele 
lui vă vor influenţa personal (vezi D&L 11:21).

Dacă predaţi o lecţie în cadrul Preoţiei lui Melhisedec sau 
Societăţii de Alinare, nu trebuie să lăsaţi deoparte această carte sau 
să pregătiţi o lecţie folosind alte materiale. Cu ajutorul rugăciunii, 
alegeţi din capitolul respectiv acele învăţături care simţiţi că vor fi 
cele mai utile celor cărora le predaţi. Unele capitole cuprind mai 
mult material decât veţi putea preda într- o lecţie.

Încurajaţi cursanţii să studieze capitolul înainte de lecţie şi să- şi 
aducă fiecare cartea. Când vor face aceasta, ei vor fi mai bine pre-
gătiţi să participe la discuţie şi să se edifice unul pe celălalt.

În pregătirea dumneavoastră de a preda, acordaţi o atenţie spe-
cială secţiunii „Sugestii pentru studiu şi predare” de la sfârşitul 
fiecărui capitol. În această secţiune, veţi găsi întrebări, scripturi su-
plimentare şi ajutoare pentru predare. Întrebările şi scripturile supli-
mentare au legătură directă cu capitolul în care se găsesc. Sugestiile 
pentru studiu şi pentru predare vă pot ajuta în eforturile dumnea-
voastră de a învăţa şi de a trăi conform Evangheliei şi de a- i ajuta 
pe alţii să facă acelaşi lucru.
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Prezentaţi capitolul

Când prezentaţi capitolul, precum şi pe parcursul lecţiei, încer-
caţi să creaţi o atmosferă în care Spiritul să poată influenţa inima şi 
mintea celor cărora le predaţi. Pentru a începe lecţia, ajutaţi- i pe cei 
cărora le predaţi să se concentreze asupra învăţăturilor din capitolul 
respectiv. Puteţi folosi una sau mai multe dintre următoarele idei:

• citiţi şi discutaţi secţiunea intitulată „Din viaţa lui Ezra Taft 
Benson”, de la începutul capitolului;

• discutaţi despre o ilustraţie sau scriptură din capitolul respectiv;

• cântaţi un imn care să aibă legătură cu subiectul capitolului 
respectiv;

• împărtăşiţi pe scurt o experienţă personală legată de subiectul 
respectiv.

Încurajaţi o discuţie despre învăţăturile preşedintelui Benson

În timp ce predaţi din această carte, invitaţi- i pe ceilalţi să- şi îm-
părtăşească gândurile, să adreseze întrebări şi să se înveţe unul pe 
celălalt. Când se implică în mod activ, ei vor fi mai bine pregătiţi 
să înveţe şi să primească revelaţie personală. În loc să încercaţi să 
parcurgeţi toate învăţăturile, permiteţi discuţiilor bune să continue. 
Pentru a încuraja discuţia, folosiţi întrebările de la sfârşitul fiecă-
rui capitol. Puteţi, de asemenea, să vă pregătiţi propriile întrebări 
 special pentru cei cărora le predaţi.

Următoarele opţiuni vă pot oferi idei suplimentare:

• rugaţi cursanţii să împărtăşească ce au învăţat ca urmare a stu-
diului personal al capitolului. Poate fi util să contactaţi câţiva 
cursanţi în timpul săptămânii şi să- i rugaţi să vină pregătiţi să 
împărtăşească ce au învăţat;

• desemnaţi cursanţi care să citească întrebările selectate de la sfâr-
şitul capitolului (fie individual, fie în grupuri mici). Rugaţi- i să 
caute în capitol învăţăturile care au legătură cu întrebările res-
pective. Apoi, invitaţi- i să- şi împărtăşească gândurile şi părerile;

• citiţi împreună câteva dintre învăţăturile preşedintelui Benson 
din capitolul respectiv. Rugaţi cursanţii să împărtăşească exemple 
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din scripturi şi din propria experienţă care să ilustreze acele 
învăţături;

• rugaţi cursanţii să aleagă o secţiune şi s- o citească în linişte. 
Invitaţi- i să se adune în grupuri de două sau trei persoane care 
au ales aceeaşi secţiune şi să discute ceea ce au învăţat.

Încurajaţi împărtăşirea acestor învăţături 
altora şi punerea lor în practică

Învăţăturile preşedintelui Benson vor avea o însemnătate mai 
mare pentru participanţii care le împărtăşesc altora şi care le pun 
în practică în viaţa lor. Puteţi folosi una sau mai multe dintre urmă-
toarele idei:

• întrebaţi- i pe participanţi cum pot pune în practică învăţăturile 
preşedintelui Benson în responsabilităţile pe care le au acasă şi în 
Biserică. De exemplu, îi puteţi ajuta să se gândească şi să discute 
cum pot aplica învăţăturile sale în calitate de soţi, soţii, părinţi, 
fii, fiice, învăţători de acasă sau învăţătoare vizitatoare;

• încurajaţi- i pe participanţi să împărtăşească unele dintre învăţă-
turile preşedintelui Benson membrilor familiei şi prietenilor;

• invitaţi- i pe participanţi să pună în practică ceea ce au învăţat şi 
să- şi împărtăşească, la începutul lecţiei următoare, experienţele 
trăite.

Încheiaţi discuţia

Rezumaţi pe scurt lecţia sau rugaţi unul sau doi participanţi să 
facă acest lucru. Depuneţi mărturie despre învăţăturile pe care   
le- aţi predat. Puteţi, de asemenea, să- i invitaţi pe alţii să- şi depună 
mărturiile.

Informaţii despre sursele citate în această carte

Învăţăturile din această carte sunt citate directe din cuvântările, 
articolele, cărţile şi jurnalele preşedintelui Ezra Taft Benson. Citatele 
din sursele publicate au păstrat punctuaţia, ortografia şi împărţirea 
pe paragrafe a surselor originale dacă nu au fost necesare modificări 
impuse de normele de redactare sau tipografice pentru ca textul 
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să poată fi citit mai uşor. Din acest motiv, este posibil să sesizaţi in-
consistenţe minore în text. De exemplu, pronumele care fac referire 
la divinitate sunt scrise cu literă mică în anumite citate şi scrise cu 
literă mare în alte citate.

De asemenea, preşedintele Benson a folosit, deseori, termeni ca 
bărbaţi, bărbat sau omenire pentru a face referire la toţi oamenii, 
atât bărbaţi, cât şi femei. El a folosit deseori pronumele el, al lui şi 
lui, făcând referire la ambele genuri. Acest lucru era ceva obişnuit în 
vremea lui. În pofida acestor diferenţe dintre aceste reguli lingvistice 
şi regulile mai noi, învăţăturile preşedintelui Benson se aplică atât 
femeilor, cât şi bărbaţilor.
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Scurt istoric

Datele cronologice care urmează oferă un scurt cadru istoric 
pentru învăţăturile preşedintelui Ezra Taft Benson, prezentate în 
această carte.

4 august 1899 Se naşte în oraşul Whitney, Idaho, în 
familia lui George Taft Benson jr. şi Sara 
Dunkley Benson.

1912 − 1913 Îşi asumă multe responsabilităţi acasă, 
în timp ce tatăl său slujeşte în misiune în 
 nordul Statelor Unite.

1914 − 1919 Participă şi absolveşte cursurile Academiei 
Ţăruşului Oneida din Preston, Idaho.

1918 Chemat să slujească în calitate de asistent 
al cercetaşului şef (un conducător al tineri-
lor băieţi) în episcopia sa din Whitney.

1920 O întâlneşte pe Flora Smith Amussen, 
 viitoarea sa soţie.

1921 Urmează cursurile Facultăţii de Agronomie 
Utah (astăzi Universitatea de Stat din Utah) 
din Logan, Utah.

13 iulie 1921 Este rânduit ca vârstnic de tatăl său.

15 iulie 1921 −  
2 noiembrie 1923

Slujeşte în calitate de misionar cu timp 
 deplin în Misiunea Britanică.

25 august 1924 − 
 iunie 1926

Flora slujeşte în misiune cu timp deplin în 
Insulele Hawaii.

toamna anului 1924 Cumpără alături de fratele său Orval ferma 
familiei din Whitney.

primăvara anului 
1926

Absolveşte Universitatea Brigham Young.
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10 septembrie 1926 Se căsătoreşte cu Flora în Templul Salt 
Lake.

septembrie 1926 −  
iunie 1927 

Participă la cursurile Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Mecanice Iowa (astăzi numită 
Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie 
Iowa), obţinând diploma de masterat în 
inginerie economică în agricultură.

iunie 1927 Se mută înapoi la ferma familiei din 
Whitney.

1929 Acceptă funcţia de agent agricol al 
Ţinutului Franklin, Idaho. Părăseşte ferma 
şi se mută în apropiere, în Preston, Idaho.

1930 – 1939 Angajat în calitate de economist şi spe-
cialist în agricultură la filiala Universităţii 
Idaho.

ianuarie 1935 −  
 noiembrie 1938

Slujeşte în calitate de prim consilier în pre-
şedinţia ţăruşului Boise.

noiembrie 1938 − 
martie 1939

Slujeşte în calitate de preşedinte al ţăruşu-
lui Boise.

1939 − 1943 Lucrează în calitate de secretar executiv al 
Consiliului Naţional al Cooperativelor de 
Fermieri din Washington, D.C. Locuieşte 
împreună cu familia sa în Bethesda, 
Maryland.

iunie 1940 Chemat să slujească în calitate de pre-
şedinte al ţăruşului Washington din 
Washington, D.C.

26 iulie 1943 Chemat să slujească în calitate de membru 
al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli.

7 octombrie 1943 Rânduit ca apostol şi pus deoparte ca 
membru al Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli de preşedintele Herber J. Grant.
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ianuarie 1946 − 
 decembrie 1946

Slujeşte în calitate de preşedinte al Misiunii 
Europa, oferind alinare temporală şi 
spirituală sfinţilor din zilele din urmă 
după distrugerile provocate de cel de- al 
Doilea Război Mondial.

16 iulie 1946 Dedică Finlanda pentru propovăduirea 
Evangheliei.

ianuarie 1953 −  
 ianuarie 1961

Ocupă funcţia de secretar al agriculturii în 
administraţia Statelor Unite, sub conduce-
rea preşedintelui Dwight D. Eisenhower.

ianuarie 1964 − 
 septembrie 1965

Slujeşte din nou în calitate de preşedinte al 
Misiunii Europa.

10 noiembrie 1966 Dedică din nou Italia pentru propovădui-
rea Evangheliei.

14 aprilie 1969 Dedică Singapore pentru propovăduirea 
Evangheliei.

26 octombrie 1969 Dedică Indonezia pentru propovăduirea 
Evangheliei.

30 decembrie 1973 Este pus deoparte în calitate de preşedinte 
al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli.

10 noiembrie 1985 Este pus deoparte în calitate de preşedinte 
al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă.

24 octombrie 1986 Dedică Templul Denver, Colorado.

28 august 1987 Dedică Templul Frankfurt, Germania. 
(Nouă temple au fost dedicate în timpul 
slujirii sale ca preşedinte al Bisericii.)
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2 octombrie 1988 Rosteşte personal ultima sa cuvântare în ca-
drul unei conferinţe generale. (După luna 
octombrie a anului 1988, starea de sănătate 
precară l- a împiedicat să mai vorbească în 
cadrul conferinţelor generale. Consilierii 
săi din Prima Preşedinţie au citit cuvântă-
rile sale în locul său sau au citat din me-
sajele pe care el le- a transmis în cuvântări 
anterioare.) 

14 august 1992 Deplânge decesul soţiei sale, Flora.

30 mai 1994 Decedează în casa sa din oraşul Salt Lake, 
cu aproape două luni înainte să împli-
nească 95 de ani.



Copilul Ezra Taft Benson, anul 1900
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Viaţa şi slujirea lui 
Ezra Taft Benson

În data de 4 iunie 1994, călătorii de pe autostrada dintre Logan, 
Utah, şi Whitney, Idaho, au fost martori la un eveniment neobişnuit. 
Ei au văzut oameni care stăteau pe marginea acelui drum lung de 
39 de kilometri. A doua zi, vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, a explicat de ce oamenii se adunaseră 
acolo. Ei aşteptau cortegiul funerar care transporta trupul preşe-
dintelui Ezra Taft Benson la cimitirul din oraşul său natal, după ce 
serviciile funerare avuseseră loc în oraşul Salt Lake, Utah. Vârstnicul 
Hales a descris scena:

„Drumul făcut de cortegiu până la Whitney, Idaho, a fost un 
omagiu emoţionant adus profetului lui Dumnezeu.

A fost un omagiu adus de membrii Bisericii aliniindu- se pe mar-
ginea autostrăzii şi stând pe pasarelele de deasupra acesteia. Într- o 
după- amiază de sâmbătă, mulţi erau îmbrăcaţi în hainele lor de 
duminica. Alţii s- au oprit din respect, oprindu- şi maşinile şi stând în 
picioare în mod reverenţios, aşteptând trecerea maşinii care ducea 
trupul profetului. Fermierii stăteau pe câmp, ţinându- şi pălăriile în 
dreptul inimii. Probabil cel mai impresionant a fost gestul tinerilor 
băieţi care şi- au dat jos şepcile de baseball şi le- au ţinut în dreptul 
inimii lor. Şi steagurile fluturau în semn de rămas bun când maşina 
cu trupul profetului a trecut. Erau şi pancarte pe care scria: «Îl iu-
bim pe preşedintele Benson». Pe altele era scris: «Citiţi Cartea lui 
Mormon»”.1

Această revărsare de afecţiune a fost, într- adevăr, un omagiu, dar 
a însemnat mai mult decât atât. A fost o dovadă vizibilă că vieţile 
oamenilor s- au schimbat, deoarece ei urmaseră sfatul unui profet. 
Şi oamenii care s- au adunat de- a lungul autostrăzii erau reprezen-
tanţii multor altora. În perioada dintre momentul în care Ezra Taft 
Benson s- a născut în Whitney, Idaho, şi momentul în care trupul 
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său neînsufleţit a fost înmormântat acolo, el a fost un instrument în 
mâinile Domnului, călătorind în întreaga lume şi ajutând milioane 
de oameni să vină la Hristos.

Lecţii învăţate la ferma familiei 

La data de 4 august 1899, Sarah Dunkley Benson şi George Taft 
Benson jr. i- au urat bun venit în familie primului lor copil. L- au 
numit Ezra Taft Benson, după străbunicul său, vârstnicul Ezra T. 
Benson, care a slujit ca membru al Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli.

Ezra s- a născut într- o casă cu două camere, de la ţară, pe care 
tatăl său o construise cu un an în urmă. Naşterea a fost lungă şi 
dificilă şi doctorul a crezut că bebeluşul de 5,3 kg nu avea să su-
pravieţuiască. Dar bunicile bebeluşului erau de altă părere. Ele au 
umplut două oale cu apă – în una au pus apă caldă, în cealaltă apă 
rece – şi şi- au scufundat nepotul în fiecare oală, pe rând, până când 
a început să plângă. 

Tânărul Ezra Taft Benson, deseori strigat „T” de membrii familiei 
şi de prieteni, s- a bucurat de o copilărie împlinită la ferma care 
cuprindea casa unde se născuse. Preşedintele Gordon B. Hinckley, 
care a slujit împreună cu preşedintele Benson timp de aproape 
33 de ani în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli şi în Prima 
Preşedinţie, a vorbit despre lecţiile pe care tânărul Ezra le- a învăţat:

„A fost un băiat de fermă, la propriu şi cu adevărat, un băiat cu 
pielea arsă de soare şi îmbrăcat cu o salopetă, care, la o vârstă fra-
gedă, a învăţat legea recoltei: «Ce seamănă omul, aceea va şi secera» 
(Galateni 6:7).

El a învăţat în acele zile grele că, fără muncă grea, nu cresc decât 
buruieni. Şi că trebuie să munceşti, continuu şi constant, dacă do-
reşti să culegi. Astfel, pământul se ara toamna şi se ara primăvara 
– munca asiduă de a merge pe o brazdă cât era ziua de lungă, în 
spatele a doi cai puternici. În acele zile, se folosea un plug de mână 
şi era necesar să ţii permanent coarnele care se răsuceau şi trepi-
dau în timp ce vârful ascuţit al plugului străpungea pământul şi îl 
rostogolea. După o zi de arat, orice băiat era extenuat şi dormea 
profund. Dar dimineaţa venea foarte repede.
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Câmpul avea nevoie şi de o grapă, care era tot de cai trasă, pen-
tru a netezi bulgării de pământ şi pentru a pregăti un pat pentru 
seminţe. Plantatul era o sarcină dificilă, istovitoare. Apoi, mai era şi 
irigatul. Ferma Benson se afla într- o zonă uscată, fiind făcută fertilă 
doar cu ajutorul irigaţiilor. Apa trebuia păzită nu doar în timpul zilei, 
ci şi în timpul nopţii. Nu existau lanterne cu baterii sau lămpi cu 
gaz. Existau doar lămpi cu benzină care făceau o lumină galbenă, 
mică şi palidă. Era imperativ ca apa să ajungă la capătul rândului. 
Aceasta a fost o lecţie care avea să nu fie uitată niciodată.

Mi- l imaginez pe băieţel, cu lopata pe umăr, mergând prin şanţuri 
şi pe câmp pentru a uda cu apa dătătoare de viaţă solul uscat.

Apoi, venea vremea pentru tăiatul fânului, hectare întregi de fân. 
Muncitorii stăteau lângă cositoare, băiatul se urca în cabina veche 
de oţel şi secera înainta, secerând un rând lat de 1,5 metri, în timp 
ce muncitorii mergeau înainte. Din cauza ţânţarilor şi a muştelor, 
a prafului şi a căldurii înăbuşitoare, munca era grea. Apoi, fânul 
trebuia strâns cu grebla şi aranjat cu o furcă într- o căpiţă pentru a 
se usca. Sincronizarea era importantă. La momentul potrivit, fânul 
era pus pe o capră pentru uscat fân, care era o căruţă cu o podea 
mare şi fără margini. În curtea pentru căpiţe, un scripete tras de cal 
le ridica din căruţă pentru a forma o singură căpiţă mare de fân. În 
acele zile, nu existau maşini de balotare sau încărcătoare mecanice. 
Existau doar furci şi muşchi…

Nu e nicio surpriză faptul că era înalt de statură şi avea un trup 
puternic. Noi, cei care l- am cunoscut în ultima parte a vieţii sale, 
am discutat deseori despre mărimea încheieturilor mâinilor sale. 
Sănătatea trainică, ale cărei baze au fost puse în copilăria sa, a fost 
una dintre marile binecuvântări ale vieţii sale. Până în ultimii ani ai 
vieţii sale, el a fost un om cu o energie extraordinară.

De- a lungul vieţii sale de adult, când s- a întâlnit cu preşedinţi şi 
regi, nu a uitat niciodată ceea ce a învăţat în copilăria sa de la fermă. 
Nu şi- a pierdut niciodată capacitatea de a munci. Nu şi- a pierdut ni-
ciodată voinţa de a se trezi în zori şi de a lucra până noaptea târziu.

Dar, din acea copilărie, a dobândit mai mult decât doar minu-
natul obicei de a munci. A dobândit o anumită tărie care izvorăşte 
din pământ. Copilăria sa a fost un memento constant despre acea 



4

V I a ţ a  ş I  S l u j I r e a  l u I  e z r a  t a f t  B e n S o n

poruncă dată lui Adam şi Evei atunci când au fost alungaţi din 
grădină: «În sudoarea feţei tale să- ţi mănânci pâinea, până te vei în-
toarce în pământ» (Genesa 3:19). Un spirit al bizuirii pe forţele pro-
prii a fost insuflat celor care lucrează pământul. Atunci nu existau 
programe guvernamentale pentru ferme, nicio subvenţie de orice 
fel. Capriciile anotimpurilor trebuiau să fie acceptate. Îngheţurile, 
furturile neobişnuite, vântul şi seceta erau toate acceptate ca fă-
când parte din riscurile vieţii pentru care nu exista nicio asigurare. 
Depozitarea alimentelor pentru zilele negre reprezenta o necesitate, 
altfel ar fi suferit de foame. Singura resursă constantă împotriva 
riscurilor vieţii era rugăciunea, rugăciunea adresată Tatălui nostru 
Etern şi iubitor, Dumnezeului Atotputernic al universului.

În acea mică locuinţă din Whitney, Idaho, rugăciunea era un lu-
cru obişnuit. Membrii familiei se rugau împreună, seara şi dimineaţa, 
mulţumind pentru viaţa ce le- a fost dată, cu toate încercările şi opor-
tunităţile ei, şi cerând tăria de a- şi putea realiza munca de- a lungul 
zilei. Cei nevoiaşi erau amintiţi şi, apoi, membrii familiei se ridicau 
din genunchi, iar mama, care era preşedinta Societăţii de Alinare a 
episcopiei, cerea ca trăsura să fie încărcată cu alimente pentru a le 
împărţi celor nevoiaşi, luându- l ca vizitiu pe fiul cel mare. Aceste 
lecţii nu au fost niciodată uitate”.2

Lecţii învăţate de la părinţii credincioşi

Aceste lecţii despre munca asiduă, unitatea în familie, slujire şi 
viaţă trăită conform Evangheliei au început să se intensifice într- o 
zi când părinţii lui Ezra, care avea 12 ani, au venit acasă, după o 
adunare a Bisericii, cu veşti neaşteptate. Preşedintele Benson a spus 
ulterior:

„În timp ce tata conducea trăsura spre casă, mama a deschis 
cutia de scrisori şi, spre surprinderea lor, a găsit o scrisoare de la 
biroul misiunii din oraşul Salt Lake – o chemare pentru a merge în 
misiune. Nimeni nu întrebase dacă era pregătit, dispus sau capa-
bil. Episcopul ar fi trebuit să ştie, iar acesta era bunicul George T. 
Benson, tatăl tatălui meu.

În timp ce tata şi mama conduceau trăsura în curte, plângeau 
amândoi – lucru pe care nu îl mai văzusem în familia noastră. 
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Ne- am strâns în jurul trăsurii – atunci eram şapte persoane – şi  i- am 
întrebat ce se întâmplase.

Ei au spus: «Totul este bine».

«Atunci de ce plângeţi?», am întrebat.

«Veniţi în sufragerie şi vă vom explica.»

Ne- am adunat în jurul vechii canapele din sufragerie şi tata ne- a 
spus despre chemarea sa în misiune. Apoi, mama a spus: «Suntem 
foarte mândri să ştim că tata este considerat demn să meargă în mi-
siune. Am plâns un pic pentru că acest lucru înseamnă doi ani de 
despărţire. Ştiţi, eu şi tatăl vostru nu am fost niciodată despărţiţi mai 
mult de două nopţi la rând de când ne- am căsătorit – şi acest lucru 
s- a întâmplat când tatăl vostru s- a dus la canion să aducă buşteni, 
pari şi lemne pentru foc»”.3

Dat fiind că tatăl său era în misiune, Ezra şi- a asumat mare parte 
dintre responsabilităţile conducerii fermei familiei. El „a făcut munca 
unui bărbat, deşi era doar un băiat”, a povestit mai târziu Margaret, 
sora sa. „El l- a înlocuit pe tatăl nostru timp de aproape doi ani.” 4 
Sub îndrumarea lui Sarah, Ezra şi fraţii săi au muncit împreună, 
s- au rugat împreună şi au citit împreună scrisorile de la tatăl lor. 
Şaptezeci şi cinci de ani mai târziu, preşedintele Benson a meditat 
asupra binecuvântărilor pe care familia sa le- a primit deoarece tatăl 
său slujise în misiune:

„Presupun că unii oameni din lume ar fi putut spune că faptul 
că a acceptat acea chemare dovedea că el nu îşi iubea cu adevărat 
familia. Să lase singuri acasă, timp de doi ani, şapte copii şi o soţie 
însărcinată, cum putea fi aceasta dragoste adevărată?

Dar tatăl meu avea o viziune mai largă despre dragoste. El 
ştia că «toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce 
iubesc pe Dumnezeu» (Romani 8:28). El ştia că cel mai bun lu-
cru pe care putea să-l facă pentru familia sa era să se supună lui 
Dumnezeu.

Deşi i- am dus foarte mult dorul în acei ani şi, deşi absenţa lui a 
adus multe încercări familiei noastre, acordul său s- a dovedit a fi 
un dar al carităţii. Tata a plecat în misiunea sa, lăsând- o pe mama 
acasă cu şapte copii. (Cel de- al optulea s- a născut la patru luni după 
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ce el ajunsese în câmpul misiunii.) În schimb, în acea casă, a intrat 
un spirit al muncii misionare care nu a mai plecat niciodată. Acest 
lucru nu s- a întâmplat fără sacrificii. Tata a trebuit să vândă vechea 
noastră fermă aridă pentru a- şi putea finanţa misiunea. A trebuit să 
mute un cuplu într- o parte a casei noastre pentru ca ei să aibă grijă 
de recolte şi a lăsat în grija fiilor săi şi a soţiei sale responsabilitatea 
de a avea grijă de pământul cu fân, de păşune şi de mica turmă de 
vaci de lapte.

Scrisorile tatălui erau într- adevăr o binecuvântare pentru familia 
noastră. Pentru noi, copiii, acestea parcă veneau din cealaltă jumă-
tate a lumii, dar ele veneau din Springfield, Massachusetts; şi din 
Chicago, Illinois; şi din Cedar Rapids şi Marshalltown, Iowa. Da, 
în casa noastră, datorită misiunii tatălui nostru, a intrat un spirit al 
muncii misionare care nu a mai plecat niciodată.

Mai târziu, familia s- a mărit la unsprezece copii – şapte fii şi pa-
tru fiice. Toţi cei şapte fii au slujit în misiuni, unii dintre ei în două 
sau trei. Ulterior, două dintre fiice şi soţii lor au slujit în misiuni cu 
timp deplin. Celelalte două surori, amândouă văduve – una, mamă 
a opt copii şi cealaltă, mamă a zece copii – au slujit ca misionare în 
Birmingham, Anglia.

Este o moştenire care continuă să binecuvânteze familia Benson 
chiar şi în a treia şi a patra generaţie. Nu a fost aceasta cu adevărat 
un dar al dragostei?”.5

Slujirea în Biserică pe vremea când era tânăr

Inspirat de exemplul părinţilor săi şi motivat de propria dorinţă 
de a ajuta la clădirea împărăţiei Domnului pe pământ, Ezra Taft 
Benson a acceptat cu entuziasm chemări de a sluji. Când avea 
19  ani, episcopul său, care era şi bunicul său, l- a rugat să slujească 
în calitate de unul dintre conducătorii adulţi a 24 de tineri băieţi 
din episcopie. Tinerii băieţi au participat la activităţile organizate de 
Cercetaşii Americii, iar Ezra a slujit ca asistent al cercetaşului şef.

În această chemare, una dintre multele responsabilităţi ale lui 
Ezra era de a- i ajuta pe tinerii băieţi să cânte în cor. Sub îndrumarea 
sa, tinerii băieţi au câştigat un concurs la care au participat coruri 
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din alte episcopii ale ţăruşului lor şi, astfel, s- au calificat în faza re-
gională a competiţiei. Pentru a- i motiva să exerseze şi să cânte cât 
mai bine, Ezra le- a promis că, dacă vor câştiga competiţia regională, 
el îi va duce într- o drumeţie de 56 de kilometri prin munţi, până la 
un lac. Planul a funcţionat – tinerii băieţi din Whitney au câştigat.

„Am început să ne planificăm drumeţia”, a relatat preşedintele 
Benson, „şi, în timpul adunării, un băiat de 12 ani a ridicat mâna 
şi a spus foarte oficial: «Aş dori să propun o moţiune»”… Am spus: 
«În regulă, ce moţiune?». El a spus: «Aş dori să propun moţiunea ca, 
pentru a nu fi deranjaţi de piepteni şi perii în această excursie, să 
ne tundem foarte scurt»”.

În cele din urmă, toţi tinerii băieţi au fost de acord să se tundă 
foarte scurt pentru acea drumeţie. Ei au devenit şi mai entuziasmaţi 
în legătură cu această idee când unul dintre ei a sugerat ca şi cer-
cetaşii şefi să se tundă. Preşedintele Benson a continuat:

„Doi cercetaşi şefi s- au aşezat pe scaunele frizerului, iar acesta i- a 
tuns cu veselie pe cei doi folosind maşina de tuns. Când aproape 
şi- a terminat treaba, el a spus: «Dacă mă lăsaţi să vă rad pe cap, voi 
face acest lucru pe gratis». Şi aşa ne- am început drumeţia – 24 de 
băieţi tunşi scurt şi doi cercetaşi şefi cu capetele rase”.

Gândindu- se la experienţele sale cu tinerii băieţi din episcopia 
sa, preşedintele Benson a spus: „Una dintre bucuriile de a lucra cu 
tineri băieţi este că îţi primeşti răsplata pe parcurs. Ai ocazia de a 
observa rezultatele conducerii pe care o oferi în fiecare zi, în timp 
ce lucrezi cu ei de- a lungul anilor şi priveşti cum devin bărbaţi cre-
dincioşi, acceptând cu nerăbdare provocările şi responsabilităţile 
unui bărbat. O astfel de satisfacţie nu are preţ; ea trebuie câştigată 
prin slujire şi devotament. Ce lucru glorios este să ai chiar şi un mic 
rol în a ajuta la modelarea tinerilor băieţi în bărbaţi adevăraţi”.6

Preşedintele Benson nu i- a uitat niciodată pe acei tineri băieţi şi 
a depus eforturi pentru a păstra legătura cu ei. După mulţi ani de 
la acea drumeţie de 56 de kilometri, el a vizitat Episcopia Whitney 
ca membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli şi a vorbit cu 
o parte dintre acei băieţi. Ei au putut să- i spună că 22 din cei 24 ră-
măseseră credincioşi în Biserică. Pierduseră legătura cu ceilalţi doi. 
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În cele din urmă, preşedintele Benson i- a găsit pe cei doi, i- a ajutat 
să redevină activi în Biserică şi a realizat pecetluirile lor în templu.7

Curtarea Florei

În toamna anului 1920, Ezra a mers la Logan, Utah, care se afla la 
circa 40 de kilometri de Whitney, pentru a se înscrie la Facultatea de 
Agronomie din Utah (astăzi Universitatea de Stat din Utah). El era cu 
nişte prieteni când, o tânără, i- a atras atenţia. Mai târziu, el a spus:

„Eram afară, lângă grajdurile lăptăriei, când o tânără – foarte atră-
gătoare şi frumoasă – a venit cu maşina ei mică la lăptărie pentru 
a cumpăra lapte. Când băieţii i- au făcut cu mâna, le- a făcut şi ea 
cu mâna. Am spus: «Cine este această fată?». Ei au spus: «Este Flora 
Amussen».

Le- am spus: «Ştiţi, tocmai am simţit că o să mă căsătoresc cu ea»”.

flora amussen, înainte de a se căsători cu ezra taft Benson
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Prietenii lui Ezra au râs de afirmaţia lui, spunând: „Este prea po-
pulară pentru un băiat de la fermă”. Dar el nu a şovăit. „Acest lucru 
face totul şi mai interesant”, a răspuns el.

Nu la mult timp după această discuţie, Flora şi Ezra s- au întâlnit 
pentru prima dată în Whitney, unde ea fusese invitată să stea la una 
dintre verişoarele lui Ezra. Şi, curând după aceea, Ezra a invitat- o la 
un bal. Ea a acceptat, iar celelalte întâlniri au dus la ceea ce ei au 
numit mai târziu „o curtare minunată”. Dar curtarea lor a fost între-
ruptă – şi, în multe privinţe, întărită – când Ezra a primit chemarea 
de a sluji în misiune cu timp deplin în Misiunea Britanică.

Ca parte a pregătirii lui Ezra pentru misiunea lui, el şi Flora au 
discutat despre relaţia lor. Ei doreau ca prietenia lor să continue, 
dar, de asemenea, au fost amândoi de acord că Ezra trebuia să fie 
un misionar devotat. El a spus: „Înainte de a pleca, eu şi Flora am 
decis să ne scriem [scrisori] doar o dată pe lună”. „De asemenea, am 
decis ca scrisorile noastre să conţină încurajări, confidenţe şi noutăţi. 
Am făcut întocmai acest lucru.” 8

Doi misionari

Misiunea Britanică, ce fusese un loc atât de prolific pentru primii 
misionari sfinţi din zilele din urmă, a fost diferită pentru vârstnicul 
Benson şi colegii săi. Opozanţii Bisericii din Insulele Britanice, in-
clusiv anumiţi clerici, au încurajat răspândirea urii împotriva sfinţilor 
din zilele din urmă, publicând articole, romane, piese de teatru anti- 
mormone şi făcând filme anti- mormone. Vârstnicul Benson a fost, 
cu siguranţă, întristat de sentimentele amare ale oamenilor faţă de 
Evanghelia restaurată, dar nu a permis unor astfel de încercări să- i 
slăbească credinţa. De fapt, el a scris în jurnalul său despre tinerii 
de acolo care îi tachinau pe el şi pe colegii săi strigând: „Mormonii!”. 
Răspunsul său nerostit a fost: „Slavă Domnului că sunt”.9

Pe lângă faptul că a împărtăşit Evanghelia persoanelor care nu 
erau membre ale Bisericii, vârstnicul Benson a slujit în calitate de 
conducător al preoţiei şi de funcţionar printre sfinţii din zilele din 
urmă din Marea Britanie. Aceste ocazii de a sluji în diferite domenii 
i- au adus experienţe plăcute, care aduceau şi mai multă bucurie 
având în vederea dificultăţile pe care le avea deseori de înfruntat. 
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Vârstnicul Benson a botezat şi confirmat câteva persoane şi a ajutat 
mult mai mulţi să se apropie de Domnul. De exemplu, el a povestit 
că odată în cadrul unei adunări speciale organizate de membri cre-
dincioşi ai Bisericii, a fost îndrumat de Spirit să vorbească într- un 
mod care i- a ajutat pe prietenii membrilor să primească o mărturie 
că Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu.10 A consemnat că 
el şi colegul său au dat odată o binecuvântare a preoţiei unei femei 
foarte bolnave care şi- a revenit 10 minute mai târziu.11 S- a bucurat 
atunci când, funcţionar fiind, a găsit sfinţi ale căror nume se aflau 
în înregistrările Bisericii, dar pe care conducătorii locali nu le mai 
ştiau.12 Şi- a desăvârşit instruirea de conducător slujind sub îndruma-
rea a doi preşedinţi de misiune care, de asemenea, erau membri ai 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli: vârstnicii Orson F. Whitney 
şi David O. McKay.

Vârstnicul Benson a fost recunoscător pentru protecţia pe care 
Domnul i- a oferit- o când a propovăduit Evanghelia. Într- o seară, el 
şi colegul său au fost înconjuraţi de o mulţime furioasă de oameni 
care ameninţau că îi vor arunca în râu. El s- a rugat în gând pentru 
ajutor. Apoi, aşa cum a povestit mai târziu, „o persoană străină, mare 
şi musculoasă, şi- a făcut loc prin mulţime până la mine. S- a uitat 
direct în ochii mei şi a spus cu o voce puternică şi clară: «Tinere, am 
crezut în fiecare cuvânt pe care l- ai spus în această seară». În timp ce 
vorbea, o mică zonă din jurul meu s- a eliberat. Pentru mine, acest 
lucru a fost un răspuns direct la rugăciunea mea. Apoi, a apărut un 
copoi britanic [poliţist]”.13

Când vârstnicul Benson nu slujea altora în mod activ, el „îşi con-
tinua progresul” «devorând Cartea lui Mormon», mai ales partea 
despre experienţele din misiune ale fiilor lui Mosia”.14 De asemenea, 
el a primit alinare şi sprijin prin intermediul scrisorilor primite de 
acasă, despre care el a spus că „le citea foarte des”. Privind în urmă 
la misiunea sa, el a spus: „Mama şi tata şi- au revărsat sufletele în 
scrisori şi ele au reprezentat o adevărată sursă de tărie pentru mine 
ca tânăr. [Scrisorile] Florei erau pline de lucruri spirituale şi încu-
rajări, niciodată de lucruri sentimentale. Cred că acest lucru a mărit, 
mai mult decât orice, dragostea şi aprecierea mea pentru ea”.15

Vârstnicul Benson a fost eliberat din slujirea sa ca misionar cu 
timp deplin la data de 2 noiembrie 1923. Nu i- a fost uşor să plece, 
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spunând că, atunci când şi- a luat rămas bun de la „sfinţii dragi 
şi buni” din Marea Britanie, a fost „cea mai grea parte a misiunii 
[sale]”.16 Totuşi, era fericit la gândul că se va reuni cu familia sa şi 
abia aştepta să o vadă pe Flora.

De asemenea, Flora abia aştepta să- l vadă pe Ezra. Dar ea a făcut 
mai mult decât să anticipeze posibilitatea imediată de a petrece timp 
cu el. Ea chiar a privit înainte – la viitorul şi potenţialul lui. Încă din 
vremea adolescenţei, ea le- a spus oamenilor că i- ar plăcea „să se 
mărite cu un fermier” 17 şi era fericită cu aparenta dorinţă a lui Ezra 
de a se stabili la ferma familiei din Whitney, Idaho. Totuşi, ea a sim-
ţit că el trebuia să- şi termine studiile mai întâi. Ea a spus mai  târziu: 
„M- am rugat şi am postit pentru ca Domnul să mă ajute să ştiu cum 
îl pot ajuta pe el să fie de mare ajutor semenilor săi. Mi- am dat 
seama că, dacă episcopul credea că sunt demnă, [el mă va] chema 
într- o misiune. Pentru Ezra, Biserica era pe primul plan, aşa că am 
ştiut că nu va avea nimic împotriva acestui lucru”.18

Ezra a fost surprins când, după ce el şi Flora şi- au reluat întâl-
nirile, ea i- a spus că a acceptat chemarea de a sluji în misiune în 
Insulele Hawaii. Ea a fost pusă deoparte în data de 25 august 1924 
şi a plecat în ziua următoare. Imediat după ce ea a plecat, Ezra a 
scris în jurnalul său: „Eram amândoi fericiţi, deoarece simţeam că 
viitorul avea să ne rezerve multe lucruri şi că aveam să primim o 
compensaţie pentru această despărţire. Este dificil, totuşi, să vezi 
cum speranţele cuiva se năruiesc. Dar, deşi uneori plângeam din 
cauza acestui lucru, primeam o asigurare de la El, care ne spunea 
că totul va fi spre binele nostru”.19 

Într- adevăr, totul a fost spre binele nostru. Flora a fost, conform 
cuvintelor preşedintelui ei de misiune, „o misionară foarte bună şi 
entuziastă” 20, care şi- a oferit „inima şi sufletul, timpul şi talentele 
pentru lucrarea Domnului”.21 Ea a coordonat Societatea Primară în 
anumite zone ale misiunii, a predat copiilor la o şcoală elementară, 
a slujit în templu şi a ajutat în eforturile de întărire a sfinţilor zilelor 
din urmă din zonă. Ea a slujit o perioadă fiind colega mamei ei 
văduve, Barbara Amussen, care a fost chemată într- o misiune cu 
termen scurt. Împreună, această echipă formată din mamă şi fiică a 
întâlnit un bărbat care se alăturase Bisericii cu ani în urmă în Statele 
Unite datorită eforturilor tatălui Florei, Carl Amussen. De atunci, 
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convertitul se îndepărtase de Biserică, dar Flora şi mama ei l- au 
ajutat să redevină activ în Biserică.22

Cât timp Flora a fost plecată, Ezra a fost ocupat. El şi fratele său, 
Orval, au cumpărat ferma familiei şi şi- au continuat educaţia. O 
perioadă, Ezra a mers la Universitatea Brigham Young din Provo, 
Utah, iar Orval a rămas în Whitney pentru a avea grijă de fermă. 
Ei s- au înţeles ca, după ce Ezra îşi va fi terminat şcoala, el să se 
întoarcă la fermă, iar Orval să slujească în misiune şi să- şi termine 
studiile. Fiind hotărât să absolvească repede UBY, Ezra a urmat un 
orar îndrăzneţ. De asemenea, a participat la evenimentele sociale 
ale universităţii, inclusiv seri de dans, petreceri şi piese de teatru. 

Deşi Ezra a fost votat „Cel mai popular bărbat tânăr de la UBY” 
în ultimul său an şcolar, nimeni nu a putut să- i distragă atenţia de la 
Flora. Mai târziu, el a spus că, atunci când ea şi- a încheiat misiunea, 
în luna iunie a anului 1926, era „nerăbdător” să o vadă, deşi el in-
sistase că nu „aşteptase” după ea.23 A absolvit cu onoruri cu câteva 
luni înainte ca ea să se întoarcă.

Începutul unei vieţi împreună

La o lună după ce Flora s- a întors din misiune, ea şi Ezra au 
anunţat logodna lor. Unele persoane au continuat să pună la îndo-
ială judecata Florei. Ele nu au înţeles de ce cineva atât de împlinit, 
înstărit şi popular s- ar mulţumi cu un fermier. Dar ea a continuat să 
spună că „şi- a dorit mereu să se mărite cu un fermier”.24 Ea a spus 
că Ezra „era practic, sensibil şi puternic”. Şi, a observat ea, „era atent 
cu părinţii lui şi ştiam că, dacă îi respecta pe ei, mă va respecta şi pe 
mine”.25 Ea a recunoscut că el era „un diamant neşlefuit” şi a spus: 
„Voi face tot ce îmi va sta în putere pentru a- l ajuta să fie cunoscut 
şi considerat un om bun, nu doar în această comunitate mică, ci în 
întreaga lume”.26

Flora şi Ezra au fost pecetluiţi în data de 10 septembrie 1926 
în Templul Salt Lake de către vârstnicul Orson F. Whitney, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Singura petrecere după că-
sătoria propriu- zisă a fost un mic dejun organizat pentru membrii 
familiei şi prieteni. După acel mic dejun, proaspătul cuplu a plecat 
imediat în camioneta lor Ford, modelul T, spre Ames, Iowa, unde 
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Ezra fusese acceptat la un master în inginerie economică în agri-
cultură în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Mecanice Iowa 
(astăzi numită Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie Iowa).

Au călătorit în mare parte pe drumuri prăfuite şi prin regiuni ale 
ţării puţin populate. Pe drum, ei au petrecut opt nopţi într- un cort 
cu găuri. Când au ajuns în Ames, au închiriat un apartament situat 
la o stradă distanţă de campusul universitar. Apartamentul era mic, 
iar familia Benson a împărţit spaţiul cu o familie mare de gândaci, 
dar Ezra a spus că „după o scurtă perioadă, arăta ca cea mai con-
fortabilă căsuţă pe care cineva şi- o putea imagina”.27 Din nou, Ezra 
s- a dedicat studiilor. După mai puţin de un an, după numeroase 
ore de studiu, de lecturi şi de consemnări, el a obţinut diploma 
de master. Cuplul, care acum aştepta primul lor copil, s- a întors la 
ferma familiei Benson din Whitney.

ezra taft Benson când a absolvit  
universitatea Brigham Young în anul 1926
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Echilibrul dintre oportunităţile profesionale 
şi chemările din Biserică

Când familia Benson s- a întors în Whitney, Ezra s- a dedicat total 
activităţilor zilnice de la fermă, care includeau mulsul vacilor, creş-
terea porcilor şi a găinilor, cultivarea trestiei de zahăr, cerealelor, 
lucernei şi a altor cereale. Orval fusese chemat să slujească într- o 
misiune cu timp deplin în Danemarca.

După mai puţin de doi ani, reprezentanţii locali ai guvernului i- au 
oferit lui Ezra o slujbă în calitate de agent agricol al ţinutului. Fiind 
încurajat de Flora, Ezra a acceptat poziţia, chiar dacă acest lucru 
însemna părăsirea fermei şi mutarea în oraşul din apropiere, numit 
Preston. El a angajat un fermier local care să se ocupe de fermă 
până la întoarcerea lui Orval.

Noile responsabilităţi ale lui Ezra includeau consilierea fermierilor 
locali despre lucrurile care priveau productivitatea. Mai mult decât 
orice, el a considerat că fermierii aveau nevoie de abilităţi mai bune 
de comercianţi – lucru care a devenit mult mai important după de-
clanşarea Marii Crize economice şi despre care el, cu educaţia sa 
din domeniul ingineriei economice în agricultură, putea să- i înveţe. 
El a încurajat fermierii să se înscrie în asociaţiile cooperativelor de 
fermieri, care aveau să- i ajute să reducă respectivele costuri şi să 
obţină cele mai bune preţuri pentru munca lor.28

Abilităţile lui Ezra în calitate de consilier agricol i- au adus alte 
oportunităţi profesionale. Din anul 1930 până în anul 1939, el a 
lucrat ca economist şi specialist în agricultură la filiala Universităţii 
Idaho din oraşul Boise, capitala statului Idaho. Aceste angajamente 
au fost întrerupte din august 1936 până în iunie 1937, perioadă în 
care familia Benson s- a mutat în California pentru ca Ezra să poată 
studia economia agriculturii la Universitatea California din Berkeley. 

În pofida responsabilităţilor apăsătoare de la muncă şi de acasă, 
Ezra şi Flora Benson şi- au făcut timp pentru a sluji în Biserică. În 
oraşele Whitney, Preston şi Boise, ei au fost chemaţi să le predea 
tinerilor şi să- i îndrume.29 Ei au primit aceste chemări cu entuziasm, 
crezând în faptul că „tinerii sunt viitorul nostru”.30 De asemenea, 
Ezra a avut ocazia de a ajuta munca misionară locală.31 În Boise, 
Ezra a fost chemat să slujească în calitate de consilier în preşedinţia 
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ţăruşului. El a continuat să slujească în acea funcţie chiar şi în pe-
rioada când el şi familia sa s- au mutat în California. Ţăruşul Boise 
a crescut repede şi, în luna noiembrie a anului 1938, vârstnicul 
Melvin J. Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a îm-
părţit ţăruşul în trei. Ezra Taft Benson a fost chemat să slujească în 
calitate de preşedinte al unuia dintre acei ţăruşi.

În luna ianuarie a anului 1939, Ezra a fost surprins când i- a 
fost oferită poziţia de secretar executiv al Consiliului Naţional al 
Cooperativelor de Fermieri cu sediul în Washington, D.C. El s- a 
sfătuit cu Flora în legătură cu această ofertă. Deoarece fusese pus 
deoparte ca preşedinte de ţăruş cu două luni înainte, el, de aseme-
nea, a contactat Prima Preşedinţie pentru a-i cere sfatul. Membrii 
acesteia l- au încurajat să accepte poziţia, astfel că el şi familia sa 
şi- au luat rămas bun de la prietenii lor din Boise, în luna martie a 
anului 1939, şi s- au mutat în oraşul Bethesda, Maryland, aproape de 
Washington, D.C. În luna iunie a anului 1940, el a fost chemat din 
nou să slujească în calitate de preşedinte de ţăruş, de data aceasta 
în recentul organizat ţăruş Washington din Washington, D.C.

O familie iubitoare şi unită

Ezra şi Flora Benson şi- au adus mereu aminte de importanţa 
eternă a relaţiei dintre ei şi a relaţiei cu copiii lor, cu părinţii lor în 
vârstă şi cu fraţii lor. Faptul că şi- au concentrat atenţia asupra men-
ţinerii unei familii unite a izvorât nu numai din simţul datoriei; ei 
s- au iubit cu adevărat unul pe celălalt şi doreau să fie împreună – în 
această viaţă şi în eternitate.

Multe dintre responsabilităţile chemărilor şi sarcinilor profesio-
nale ale lui Ezra îl duceau deseori departe de casă. Uneori, cuvin-
tele copiilor săi mici subliniau acest lucru. De exemplu, când el 
a plecat pentru a participa la o adunare de duminica la Biserică, 
fiica sa Barbara a spus: „La revedere, tati. Şi vino înapoi din nou şi 
vizitează- ne uneori”.32 A fost o provocare pentru Flora să crească 
şase copii având un soţ care era plecat frecvent şi a recunoscut 
că uneori se simţea „însingurată şi un pic descurajată”.33 Totuşi, în 
pofida acestor lucruri, ea a preţuit rolul ei de soţie şi mamă şi a fost 
mulţumită de devotamentul soţului ei faţă de Domnul şi de familie. 
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Într- o scrisoare adresată lui Ezra, ea a scris: „Ca de obicei, zilele par 
că sunt luni de când ai plecat… Dar, dacă toţi bărbaţii… ar iubi şi 
ar trăi în acord cu religia lor aşa ca tine, ar fi foarte puţină tristeţe şi 
suferinţă… Eşti mereu atât de devotat familiei tale şi gata mereu să 
oferi ajutor celor aflaţi în nevoie”.34

Ezra a arătat devotament ori de câte ori era acasă. Şi- a făcut timp 
să râdă şi să se joace împreună cu cei şase copii ai săi, să- i asculte, 
să întrebe ce părere aveau despre lucruri importante, să- i înveţe 
Evanghelia, să ajute la treburile casei şi să petreacă timp cu fiecare 
dintre ei. Copiii au găsit alinare şi tărie în dragostea unită a părin-
ţilor pentru ei. (Deoarece familia a fost atât de importantă pentru 
Ezra Taft Benson, acest manual conţine două capitole cu învăţăturile 
sale despre acest subiect. Acele capitole, numite „Căsătoria şi familia 
– rânduite de Dumnezeu” şi „Chemările sacre de tată şi de mamă”, 
includ amintiri ale copiilor familiei Benson despre căminul plin de 
dragoste al copilăriei lor.)

Chemarea de a sluji în calitate de apostol

În vara anului 1943, Ezra a părăsit Maryland, împreună cu fiul său 
Reed, pentru a vizita câteva cooperative de fermieri din California 
ca parte a responsabilităţilor sale din cadrul Consiliului Naţional al 
Cooperativelor de Fermieri. De asemenea, el a planificat să se în-
tâlnească şi cu respectivii conducători ai Bisericii în oraşul Salt Lake 
şi să viziteze membri ai familiei din Idaho.

În data de 26 iulie, după ce şi- au îndeplinit obiectivele călătoriei 
lor, s- au întors în oraşul Salt Lake înainte de a pleca spre casă. Ei 
au aflat că preşedintele David O. McKay, cu care Ezra se întâlnise 
cu mai puţin de două săptămâni în urmă, îl căuta. Ezra l- a sunat pe 
preşedintele McKay, care i- a spus că preşedintele Herber J. Grant, 
preşedintele de atunci al Bisericii, dorea să- l întâlnească. Ezra şi 
Reed au fost duşi cu maşina la casa de vară a preşedintelui Grant, 
aflată la câteva minute distanţă de centrul oraşului Salt Lake. Când 
au ajuns, „Ezra a fost imediat condus în dormitorul preşedintelui 
Grant, unde profetul în vârstă se odihnea. La rugămintea preşedin-
telui, Ezra a închis uşa şi s- a apropiat de acesta, luând loc pe un 
scaun aflat lângă pat. Preşedintele Grant a cuprins mâna dreaptă a 
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lui Ezra cu mâinile sale şi, cu lacrimi curgând din ochii săi, a spus 
simplu: «Frate Benson, te felicit din toată inima mea şi mă rog ca 
binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu tine». Ai fost ales să fii cel 
mai tânăr membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli”.35

Ezra a scris despre această experienţă în jurnalul său:

„Anunţul părea de necrezut şi copleşitor… Timp de câteva mi-
nute nu am putut spune decât «O, preşedinte Grant, nu se poate aşa 
ceva!», lucru pe care l- am spus de câteva ori până am reuşit să îmi 
adun suficient de mult gândurile pentru a realiza ce se întâmplase… 
M- a ţinut mult timp de mână, timp în care amândoi am plâns… Am 
stat singuri împreună mai mult de o oră, timp în care ne- am ţinut 
de mâini cu căldură. Deşi [el era] slăbit, mintea îi era clară şi alertă, 

cvorumul celor doisprezece apostoli, cândva în perioada octombrie 
1950 -  aprilie 1951. În picioare, de la stânga la dreapta: delbert l. 

Stapley; Henry d. Moyle; Matthew cowley; Mark e. Petersen; Harold B. 
lee; ezra taft Benson; Spencer W. Kimball. Pe scaune, de la stânga 
la dreapta: john a. Widtsoe; Stephen l richards; david o. McKay, 
preşedintele cvorumului celor doisprezece; joseph fielding Smith, 

preşedintele în exerciţiu; joseph f. Merrill; albert e. Bowen.
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iar eu am fost extrem de impresionat de spiritul său nobil, bun şi 
umil, în timp ce părea că priveşte în sufletul meu.

M- am simţit atât de slab şi nedemn, încât cuvintele sale de alinare 
şi asigurare care au urmat au fost mai mult decât apreciate. Printre 
altele, el a spus: «Domnul are o cale de a- i întări pe oamenii care 
sunt chemaţi într- o poziţie de conducere». Când, aflat în starea mea 
de slăbiciune, am putut să afirm că iubesc Biserica, el a spus: «Ştim 
acest lucru şi Domnul alege bărbaţi care vor da totul pentru reali-
zarea lucrării Sale»”.36

După acest interviu, Ezra şi Reed au fost conduşi la casa preşe-
dintelui McKay. Pe drum, Ezra nu a vorbit deloc despre experienţa 
avută cu preşedintele Grant, dar nici Reed nu a întrebat nimic. Când 
au ajuns la casa familiei McKay, preşedintele McKay i- a spus lui 
Reed ce se întâmplase. Apoi, Ezra şi Reed s- au îmbrăţişat.

Ezra a fost neliniştit în acea noapte când el şi Reed şi- au început 
călătoria cu trenul spre casă. A doua zi, el a sunat- o pe Flora şi i- a 
spus despre chemarea de a fi apostol. El şi- a amintit: „Ea a spus cât 
de minunat era acest lucru şi şi- a exprimat încrederea totală că eu 
puteam face faţă. Era reconfortant să vorbeşti cu ea. Ea a avut mai 
multă încredere în mine decât eu însumi”.37

În următoarele câteva săptămâni, Ezra şi Flora au făcut aranjamen-
tele necesare pentru a se muta în Utah şi Ezra a făcut tot ce a putut 
pentru a oferi o tranziţie uşoară succesorului său de la Consiliul 
Naţional al Cooperativelor de Fermieri. El şi Spencer W. Kimball au 
fost susţinuţi ca membri ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli 
în data de 1 octombrie 1943 şi au fost rânduiţi ca apostoli pe  
7 octombrie, vârstnicul Kimball fiind rânduit primul.

Astfel a început slujirea vârstnicului Ezra Taft Benson ca unul 
dintre „[martorii] speciali ai numelui lui Hristos în toată lumea” (D&L 
107:23).

Oferirea de hrană, îmbrăcăminte şi 
speranţă în Europa postbelică

La data de 22 decembrie 1945, preşedintele George Albert Smith, 
preşedintele de atunci al Bisericii, a convocat o adunare specială 
a Primei Preşedinţii şi a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. 
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El a anunţat că membrii Primei Preşedinţii s- au simţit inspiraţi să 
trimită un apostol pentru a prezida asupra Misiunii Europa şi pentru 
a coordona eforturile Bisericii de acolo. Cel de- al Doilea Război 
Mondial se terminase la mijlocul acelui an şi multe naţiuni europene 
abia începeau să- şi revină după distrugerile copleşitoare provocate 
de război pe suprafeţe întinse. Ei au simţit că vârstnicul Ezra Taft 
Benson era omul potrivit pentru a îndeplini această sarcină. 

Vestea a venit ca un „mare şoc” pentru vârstnicul Benson, care 
era cel mai nou şi cel mai tânăr membru al Cvorumului. Ca şi în 
cazul chemării în misiune a tatălui său cu 34 de ani înainte, această 
însărcinare necesita ca el să se separe de tânăra sa familie. Membrii 
Primei Preşedinţii nu au putut preciza cât timp avea să fie plecat. 
Însă, el i- a asigurat că soţia şi copiii săi îl vor sprijini şi şi- a exprimat 
întreaga disponibilitate de a sluji.38 Mai târziu, el a vorbit despre 
însărcinarea pe care a acceptat- o:

„Dimensiunea ei părea copleşitoare. Ei [membrii Primei 
Preşedinţii] ne- au dat o misiune cu patru obiective: primul, să avem 
grijă de problemele spirituale ale Bisericii din Europa; al doilea, 
să muncim pentru a pune la dispoziţie alimente, îmbrăcăminte şi 
aşternuturi sfinţilor noştri suferinzi din toate părţile Europei; al trei-
lea, să coordonăm reorganizarea diferitelor misiuni din Europa; şi, 
al patrulea, să pregătim toate cele necesare pentru întoarcerea mi-
sionarilor în acele ţări”.39 Dar preşedintele Smith i- a făcut această 
promisiune încurajatoare: „Nu sunt deloc îngrijorat în ceea ce te 
priveşte. Vei fi la fel de în siguranţă acolo aşa cum ai fi oriunde în 
lume dacă vei avea grijă de tine şi vei fi în stare să îndeplineşti o 
lucrare măreaţă”.40

Vârstnicul Benson a descris această experienţă când a împărtăşit 
această veste soţiei sale şi celorlalţi membri ai familiei: „Într- o discu-
ţie amicală şi impresionantă avută cu soţia mea, sfinţită de lacrimi, 
Flora şi- a exprimat recunoştinţa plină de dragoste şi m- a asigurat de 
întregul ei sprijin oferit din toată inima. La cină, le- am spus copiilor, 
care au fost surprinşi, interesaţi şi complet loiali”.41

Când vârstnicul Benson şi colegul său, Frederick W. Babbel, au 
ajuns în Europa, ei s- au întristat din pricina bolilor, sărăciei şi dis-
trugerii pe care le- au văzut în jurul lor. De exemplu, într- o scrisoare 
trimisă Florei, vârstnicul Benson a scris despre mame care erau 
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recunoscătoare să primească în dar un săpun, ace şi aţă şi o por-
tocală. Nu mai văzuseră astfel de lucruri de ani de zile. Vârstnicul 
Benson a putut vedea că, date fiind raţiile mici pe care le primi-
seseră în trecut, ele s- au „înfometat încercând să le ofere mai mult 
copiilor lor, în acord cu instinctul lor matern”.42 El a scris despre 
adunările Bisericii care se ţineau în „clădiri bombardate” şi „aproape 
în  întuneric”.43 El a scris despre refugiaţi – „suflete nedorite şi să-
race… alungate din căminele lor, odată fericite, către destinaţii ne-
cunoscute”.44 De asemenea, el a scris despre miracolele petrecute 
în mijlocul urmărilor cumplite ale războiului. 

Un anume miracol a fost evident în vieţile sfinţilor din zilele din 
urmă din întreaga Europă. În drum spre Europa, vârstnicul Benson 
se întreba cum îl vor primi sfinţii. „Oare inimile lor vor fi pline 
de amărăciune? Voi găsi ură acolo? Oare s- au întors ei împotriva 
Bisericii?” El a fost inspirat de ceea ce a văzut:

„Când m- am uitat la chipurile lor trase, palide şi slabe, mulţi 
dintre aceşti sfinţi fiind îmbrăcaţi în zdrenţe, unii fiind desculţi, am 
putut vedea lumina credinţei în ochii lor în timp ce şi- au depus 

Vârstnicul Benson, în dreapta, inspectând proviziile în Bergen, norvegia.
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mărturia despre divinitatea acestei lucrări măreţe din zilele din urmă 
şi şi- au exprimat recunoştinţa pentru binecuvântările Domnului…

Am aflat că membrii noştri au mers mai departe într- un mod ui-
mitor. Credinţa lor era puternică, devotamentul lor era şi mai mare, 
iar loialitatea lor era de neîntrecut. Am găsit foarte puţină sau chiar 
nicio amărăciune sau deznădejde. Era un spirit al prieteniei şi în-
frăţirii care s- a răspândit de la o misiune la alta şi, pe măsură ce 
călătoream, sfinţii ne- au rugat să transmitem salutările lor fraţilor 
şi surorilor din alte ţări, deşi naţiunile lor se războiseră cu doar 
 câteva luni în urmă”. Chiar şi refugiaţii „au cântat cântecele Sionului 
cu… înflăcărare” şi „au îngenuncheat împreună pentru a se ruga 
seara şi dimineaţa şi şi- au depus mărturiile… despre binecuvântările 
Evangheliei”.45

Un alt miracol l- a reprezentat tăria programului de bunăstare al 
Bisericii. Acest efort, care începuse cu aproape 10 ani în urmă, a 
salvat multe vieţi ale sfinţilor din zilele din urmă din Europa. Sfinţii 
au fost binecuvântaţi, deoarece ei înşişi au pus în practică principiul 
bunăstării. S- au ajutat unul pe celălalt când aveau nevoie împărţind 
alimente, haine şi alte provizii şi chiar au cultivat grădini în clădirile 
bombardate. Ei au fost, de asemenea, binecuvântaţi deoarece sfinţi 
din zilele din urmă din alte părţi ale lumii au donat bunuri pentru 
a- i ajuta – aproximativ 2.000 de tone de provizii. Vârstnicul Benson 
a vorbit despre conducători ai Bisericii care lăcrimau la vederea 
alimentelor de bază pe care le puteau distribui membrilor locali şi a 
mai spus că el a stat în faţa unor congregaţii unde peste 80% dintre 
hainele purtate de membri erau trimise prin programul de bunăs-
tare.46 Într- o cuvântare din cadrul unei conferinţe generale, pe care 
a rostit- o la scurt timp după ce s- a întors acasă, el a spus: „Dragi 
fraţi şi surori, aveţi nevoie de mai multe dovezi în legătură cu nece-
sitatea acestui program şi cu inspiraţia din spatele acestuia? Vă spun 
că Dumnezeu conduce acest program. Programul este inspirat!”.47

Vârstnicul Benson şi fratele Babbel au fost martorii unui alt mi-
racol în timp ce Domnul le- a deschis calea pentru ca ei să călăto-
rească printre naţiunile distruse de război din Europa. În repetate 
rânduri, vârstnicul Benson a cerut permisiunea ofiţerilor din armată 
de a merge în anumite regiuni pentru a se întâlni cu sfinţii şi a 
le distribui provizii. În repetate rânduri, el a primit practic acelaşi 
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răspuns de la acei conducători şi de la alţii: „Nu- ţi dai seama că 
aici a avut loc un război? Niciunui călător civil nu îi este permis să 
intre”. Şi, în repetate rânduri, după ce i- a privit pe acei conducători 
în ochi şi le- a explicat cu calm misiunea sa, el şi fratele Babbel au 
primit permisiunea de a călători unde doreau şi de a îndeplini ceea 
ce Domnul îi trimisese să facă.48 

După aproape 11 luni, vârstnicul Benson a fost înlocuit de vârst-
nicul Alma Sonne, un asistent al Celor Doisprezece, care a slujit în 
Europa alături de soţia sa, Leona. Fratele Babbel a rămas pentru a 
ajuta familia Sonne. Din momentul în care vârstnicul Benson a pără-
sit oraşul Salt Lake, în data de 29 ianuarie 1946, şi până în momentul 
în care s- a întors, în data de 13 decembrie 1946, el a parcurs în total 
98.550 de kilometri. Vârstnicul Benson a simţit că misiunea a fost 
un succes, dar a adăugat repede: „Ştiu care este motivul succesului 
muncii noastre. Niciodată, în niciun moment, nu am simţit că va 
fi posibil ca eu sau asociaţii mei să îndeplinim misiunea care ne- a 
fost încredinţată fără puterea îndrumătoare a Celui Atotputernic”.49 
Succesul misiunii poate fi văzut în tăria Bisericii din naţiunile eu-
ropene, recent organizată şi aflată în creştere. Succesul a putut fi, 
de asemenea, văzut şi în vieţile sfinţilor – persoane precum un 
bărbat care s- a adresat preşedintelui Thomas S. Monson mulţi ani 
mai târziu, la o adunare în Zwickau, Germania. El l- a rugat pe pre-
şedintele Monson să îi transmită salutări lui Ezra Taft Benson. Apoi, 
el a exclamat: „El mi- a salvat viaţa. Mi- a dat hrană pentru a mânca 
şi haine pentru a le purta. El mi- a oferit speranţă. Dumnezeu să- l 
binecuvânteze!”.50

Patriot, om de stat şi angajat al Guvernului Statelor Unite

În timp ce a fost plecat de acasă, vârstnicul Benson şi- a adus 
aminte de ceva ce a preţuit încă din tinereţe: faptul că era cetăţean 
al Statelor Unite ale Americii. De la tatăl său, George Taft Benson jr., 
el a învăţat să- şi iubească ţara şi principiile pe care aceasta a fost 
fondată. El a învăţat că respectiva constituţie a Statelor Unite – do-
cumentul care guvernează legile naţiunii – a fost scrisă de oameni 
inspiraţi. El preţuia dreptul de a vota şi îşi aducea mereu aminte 
de conversaţia pe care a avut- o cu tatăl său după anumite alegeri. 
George a susţinut în mod public un anumit candidat şi chiar s- a 
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rugat pentru acel bărbat în rugăciunile spuse împreună cu familia. 
După ce George a aflat că acel candidat pierduse alegerile, Ezra l- a 
auzit rugându- se pentru bărbatul care câştigase. Ezra şi- a întrebat 
tatăl de ce se roagă pentru candidatul pe care nu l- a ales. „Fiule”, a 
răspuns George, „cred că el o să aibă nevoie de rugăciunile noastre 
chiar mai mult decât ar fi avut nevoie candidatul ales de mine”.51

În luna aprilie a anului 1948, vârstnicul Benson a rostit prima din-
tre multele cuvântări, ţinute în cadrul conferinţelor generale,  despre 
„misiunea profetică” a Statelor Unite ale Americii şi despre impor-
tanţa libertăţii. El a depus mărturie că Domnul a pregătit Statele 
Unite pentru a fi „un leagăn al libertăţii”, astfel încât Evanghelia 
să poată fi restaurată acolo.52 „Suntem ucenici ai Domnului păcii”, 
a spus el la sfârşitul discursului său, „şi ar trebui să ne dedicăm din 
nou vieţile răspândirii adevărului şi neprihănirii şi conservării… 
libertăţii şi independenţei”.53 În alte discursuri, el a vorbit despre 
Statele Unite ale Americii ca fiind „baza de operaţiuni a Domnului 
în aceste zile din urmă”.54

Vârstnicul Benson ne- a avertizat despre ameninţările la adresa 
libertăţii din Statele Unite şi din întreaga lume. El a vorbit deseori 
cu vehemenţă împotriva „organizaţiilor guvernamentale coercitive 
făcute de om care contravin principiilor eterne”.55 De asemenea, el 
ne- a avertizat şi în legătură cu alte influenţe care ameninţă liberta-
tea, printre care sunt incluse divertismentul imoral, lipsa de respect 
faţă de ziua de sabat, mulţumirea de sine şi învăţăturile false.56 El i- a 
încurajat pe sfinţii din zilele din urmă din toată lumea să- şi folo-
sească influenţa pentru a înlesni alegerea oamenilor înţelepţi şi buni 
în funcţii publice.57 El a spus: „Predicarea eficientă a Evangheliei 
poate progresa doar într- o societate liberă. Da, cu toţii spunem că 
iubim libertatea. Dar acest lucru nu este suficient. Trebuie să pro-
tejăm şi să păzim ceea ce iubim. Trebuie să salvăm libertatea”.58

În data de 24 noiembrie 1952, cuvintele puternice, pline de pa-
triotism ale vârstnicului Benson au fost puse la încercare când a 
primit invitaţia de a- şi sluji ţara. El a mers în oraşul New York la 
invitaţia lui Dwight D. Eisenhower, care tocmai fusese ales preşe-
dinte al Statelor Unite. Preşedintele ales Eisenhower dorea ca vârst-
nicul Benson să facă parte din cabinetul său – cu alte cuvinte, să 
fie unul dintre înalţii săi consilieri – ocupând funcţia de secretar al 
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agriculturii în administraţia ţării. Vârstnicul Benson s- a simţit onorat 
de această atenţie. „Dar”, a spus el mai târziu, „nu doream această 
slujbă… Nicio persoană inteligentă, mi- am spus eu, nu ar dori să 
fie secretar al agriculturii în vremuri ca acestea… Ştiam câte ceva 
despre ceea ce însemna această poziţie: conflictele distructive, pre-
siunea imensă şi problemele încurcate…

Dar nu mă îngrijorau doar problemele şi presiunea. Cu toţii avem 
parte de ele. Asemenea multor americani, eram reticent să mă im-
plic în politică în mod activ. Desigur, doream să văd oameni cu 
idealuri înalte şi cu un caracter bun aleşi şi numiţi să conducă gu-
vernul, dar acest lucru şi implicarea mea erau două lucruri diferite…

Totuşi, mai presus de orice, eram mai mult decât mulţumit 
de munca pe care deja o făceam ca membru al Consiliului  celor 
Doisprezece… Nu îmi doream şi nici nu intenţionam să fac o 
schimbare”.59

Înainte să se ducă şi să- l întâlnească pe preşedintele ales 
Eisenhower, vârstnicul Benson a căutat sfatul preşedintelui David O. 
McKay, preşedintele Bisericii la acea vreme. Preşedintele McKay i- a 
spus: „Frate Benson, mintea mea este clară în această privinţă. Dacă 
invitaţia este făcută într- un mod corespunzător, cred că ar trebui s- o 
accepţi”.60 Acest sfat direct, împreună cu dorinţa profundă a vârst-
nicului Benson de a „lupta, în mod efectiv, pentru crezurile sale în 
calitate de american”, i- au provocat ceea ce el a numit „o polemică 
internă”.61

Când domnul Eisenhower şi vârstnicul Benson s- au întâlnit pen-
tru prima dată, nu i- a luat mult preşedintelui ales să- i ofere vârstni-
cului Benson funcţia de secretar al agriculturii. Vârstnicul Benson 
i- a făcut imediat o listă cu motivele pentru care considera că nu ar 
fi omul potrivit pentru acea slujbă, dar preşedintele ales Eisenhower 
nu a dat înapoi. El a spus: „Avem o treabă de făcut. Sincer, nu mi- am 
dorit să fiu preşedinte când a apărut presiunea. Dar nu poţi refuza 
să slujeşti America. Vreau să faci parte din echipa mea şi nu poţi 
spune nu”.62

„Aceasta m- a convins”, şi- a amintit vârstnicul Benson. „Condiţiile 
din sfatul preşedintelui McKay fuseseră îndeplinite. Chiar dacă am 
simţit că deja am primit de la Biserica mea ceea ce în opinia mea 
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era o onoare mai mare decât putea guvernul să îmi ofere, şi i- am 
spus acest lucru, am acceptat responsabilitatea de a deveni secretar 
al agriculturii pentru a ocupa această funcţie nu mai puţin de doi 
ani – dacă avea nevoie de mine atât timp”.63

Imediat după ce a acceptat această poziţie, vârstnicul Benson l- a 
însoţit pe preşedintele ales Eisenhower la o conferinţă de presă, 
unde numirea sa a fost anunţată naţiunii. De îndată ce conferinţa s- a 
terminat, el s- a întors la hotelul unde era cazat. A sunat- o pe Flora 
şi i- a spus că preşedintele ales Eisenhower l- a rugat să servească 
ţara şi că el a acceptat invitaţia.

Ea a răspuns: „Ştiam că va face acest lucru. Şi ştiam că vei 
accepta”.

El a explicat: „Acest lucru înseamnă o mare responsabilitate – şi 
multe probleme mari pentru amândoi”.

„Ştiu”, a spus ea, „dar se pare că este voia lui Dumnezeu”.64

Vârstnicul Benson depunându- şi jurământul în calitate de secretar 
al agriculturii în administraţia Statelor unite în faţa judecătorului 

suprem fred M. Vinson, alături de preşedintele dwight d. eisenhower.
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Aşa cum vârstnicul Benson s- a aşteptat, activitatea sa de secretar 
al agriculturii a fost o experienţă tumultoasă pentru el şi familia sa. 
Dar el a insistat că nu a încercat „să câştige un concurs de popula-
ritate” – ci, pur şi simplu, a dorit „să se pună în slujba agriculturii şi 
a Americii” 65 – şi că el a urmat acest angajament personal: „Este o 
bună strategie să aperi ce este drept, chiar şi dacă acest lucru este 
nepopular. Poate că ar trebui să spun că este şi mai important mai 
ales când este nepopular”.66 A fost un lucru norocos faptul că el nu 
era preocupat de popularitate; în timp ce el a rămas ferm şi credin-
cios convingerilor sale, popularitatea sa în rândul politicienilor şi a 
cetăţenilor a avut mari fluctuaţii. Uneori, oamenii au dorit ca el să fie 
concediat din poziţia sa de secretar al agriculturii.67 Alteori, oamenii 
au sugerat că el era o bună alegere pentru funcţia de vicepreşedinte 
al Statelor Unite.68

Chiar şi în rolul său de membru al guvernului, vârstnicul Benson 
a fost deschis cu privire la crezurile sale creştine, mărturia sa de-
spre Evanghelia restaurată şi devotamentul său faţă de Biserica lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Ori de câte ori avea o 
întâlnire cu colegii săi de la Departamentul Agriculturii, întâlnirea 
începea cu o rugăciune.69 El i- a trimis preşedintelui Eisenhower pa-
saje din Cartea lui Mormon care profeţeau despre destinul Statelor 
Unite ale Americii şi, mai târziu, preşedintele a spus că le- a citit 
„cu cel mai mare interes”.70 De asemenea, el le- a oferit exemplare 
ale Cărţii lui Mormon multor altor conducători din lume.71 În anul 
1954, Edward R. Murrow, un cunoscut reporter TV din Statele Unite, 
l- a întrebat pe vârstnicul Benson dacă ar dori să apară cu familia 
sa într- o emisiune difuzată vinerea seara numită „Person to Person” 
(„De la om la om”). Vârstnicul şi sora Benson au refuzat iniţial dar, 
apoi, au acceptat după ce au ascultat de sfatul fiului lor Reed, care a 
văzut în această invitaţie o mare ocazie de a face muncă misionară. 
În data de 24 septembrie 1954, oamenii din toată ţara s- au uitat la 
o seară în familie transmisă în direct şi fără repetiţii în prealabil din 
casa familiei Benson. Domnul Murrow a primit mai multe scrisori 
de la fani după acea ediţie a emisiunii decât primise după ori-
care alta. Oameni din toată ţara şi de religii diferite au scris scrisori 
pentru a mulţumi membrilor familiei Benson pentru exemplul lor 
remarcabil.72
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Vârstnicul Benson a lucrat ca secretar al agriculturii timp de opt 
ani, adică toată perioada în care preşedintele Eisenhower a condus 
Statele Unite. Preşedintele McKay a spus că lucrarea vârstnicului 
Benson va „rămâne în istorie ca un serviciu făcut Bisericii şi naţiu-
nii”.73 Vârstnicul Benson a meditat asupra anilor în care s- a aflat în 
lumina reflectoarelor la nivel naţional şi a spus: „Iubesc această ţară 
măreaţă. A fost o onoare să- i slujesc”.74 De asemenea, el a mai spus: 
„Dacă ar trebui să o fac din nou, aş face din nou acelaşi lucru”.75 
Privind în viitor, la continuarea slujirii sale în calitate de apostol, el a 
spus: „Acum îmi dedic timpul singurului lucru pe care îl iubesc mai 
mult decât agricultura”.76

Deşi munca vârstnicului Benson din cadrul guvernului a încetat 
în anul 1961, dragostea sa pentru ţara sa şi pentru principiul liber-
tăţii au dăinuit. În multe dintre cuvântările sale rostite în cadrul 
conferinţelor generale, el s- a concentrat asupra acestor subiecte. 
A făcut referire la Statele Unite ale Americii astfel: „Ţara pe care o 
iubesc din toată inima”.77 El a mai spus: „Preţuiesc patriotismul şi 
dragostea de ţară în toate ţările”.78 Când i- a sfătuit pe toţi sfinţii din 
zilele din urmă să- şi iubească ţările, el a propovăduit: „Patriotismul 
înseamnă mai multe decât să fluturi un steag sau să rosteşti cuvinte 
măreţe. Este modul în care reacţionăm în privinţa problemelor pu-
blice. Haideţi să ne consacrăm din nou pe noi înşine ca patrioţi în 
cel mai adevărat sens al cuvântului”.79 „Spre deosebire de politi-
cianul oportunist, adevăratul om de stat preţuieşte principiul mai 
mult decât popularitatea şi munceşte pentru a face populare acele 
principii politice care sunt înţelepte şi drepte”.80

Un martor special al numelui lui Hristos

În calitate de apostol al Domnului Isus Hristos, vârstnicul Ezra 
Taft Benson s- a supus poruncii de a „[se duce] în toată lumea, şi 
[a propovădui] Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15) şi de 
a „[ deschide] uşa proclamând Evanghelia lui Isus Hristos” (D&L 
107:35). El a slujit în multe părţi ale lumii, vizitând misiuni şi pro-
povăduind oamenilor.

El a preţuit privilegiul de a se întâlni cu sfinţii din zilele din 
urmă. Într- o cuvântare rostită în cadrul unei conferinţe generale,  
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el a spus: „Uneori, după ce mă întorceam din vizitele făcute în ţă-
ruşi, îi spuneam soţiei mele că nu ştiu exact cum va fi raiul, dar nu 
aş putea cere acolo ceva mai deosebit decât să am plăcerea şi bu-
curia de a mă asocia cu felul de bărbaţi şi femei pe care îi întâlnesc 
în conducerile ţăruşilor şi episcopiilor din Sion şi din misiunile de 
pe pământ. Într- adevăr, suntem foarte binecuvântaţi”.81 Într- un alt 
discurs, el a spus: „Există un adevărat spirit al înfrăţirii şi prieteniei 
în Biserică. Este ceva foarte puternic, ceva nepalpabil, dar extrem de 
real. Îl simt, ca şi colegii mei, în timp ce călătorim în cadrul ţăruşilor 
şi episcopiilor Sionului şi al misiunilor de pe Pământ… Există mereu 
acel sentiment al prieteniei şi înfrăţirii. Este unul dintre lucrurile 
plăcute legate de statutul de membru al Bisericii şi al împărăţiei lui 
Dumnezeu”.82

Vârstnicului Benson i- a plăcut foarte mult, de asemenea, să- şi 
împărtăşească mărturia despre Salvator persoanelor de alte religii. 
De exemplu, în anul 1959, el a călătorit împreună cu sora Benson 
şi cu patru membri ai Departamentului Agriculturii al Statelor Unite 
în şapte ţări, inclusiv în Uniunea Sovietică. Deşi s- a aflat acolo da-
torită poziţiei sale ca secretar al agriculturii, mărturia sa apostolică 
a impresionat inimile multora. El a povestit:

„În ultima noastră noapte în Moscova, în drum spre aeroport, 
mi- am exprimat… în faţa unuia dintre ghizii noştri, dezamăgirea că 
nu am avut ocazia de a vizita o biserică din Rusia. El i- a spus câteva 
cuvinte şoferului, maşina s- a întors în mijlocul străzii şi, în cele din 
urmă, am oprit în faţa unei clădiri cu decoraţii din stuc, aflată pe o 
stradă laterală întunecată, îngustă şi cu piatră cubică, care nu era 
departe de Piaţa Roşie. Aceasta era Biserica Centrală Baptistă.

„Era o noapte de octombrie ploioasă şi neplăcută, cu un frig 
puternic simţit în aer. Dar, când am intrat în biserică, am găsit- o 
plină; oamenii stăteau pe hol, la intrare şi chiar pe stradă. Ni s- a 
spus că, în fiecare duminică, marţi şi joi, se adunau cam tot atât de 
mulţi oameni.

M- am uitat la feţele oamenilor. Mulţi erau de vârstă medie sau 
mai în vârstă, dar un număr surprinzător dintre ei erau tineri. 
Aproximativ patru din cinci erau femei, multe dintre ele purtând 
un batic pe cap. Am fost conduşi într- un loc aflat lângă amvon…
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Oficiantul a spus câteva cuvinte şi, apoi, orga a scos una sau 
două note şi a început un imn pe care întreaga congregaţie l- a in-
tonat în cor. Să ascult între 1.000 şi 1.500 de glasuri cântând acolo a 
devenit una dintre cele mai impresionante experienţe din întreaga 
mea viaţă. Fiind creştini ca şi noi, ei ne- au transmis un mesaj de bun 
venit care a depăşit toate diferenţele lingvistice, politice şi istorice. 
Şi, în timp ce încercam să îmi revin după acest şoc emoţional, ofi-
ciantul m- a rugat, prin intermediul unui traducător care era acolo, 
să mă adresez congregaţiei.

Am avut nevoie de o clipă de luptă dificilă pentru a- mi stăpâni 
sentimentele în suficientă măsură, încât să pot spune că accept. 
Apoi, am spus, la rândul meu: «Este foarte frumos din partea dum-
neavoastră să mă rugaţi să vă spun câteva cuvinte.

Vă transmit salutări din partea a milioane şi milioane de oameni 
care merg la biserică în America şi în întreaga lume». Şi, deodată, 
mi s- a părut cel mai firesc lucru din lume să le vorbesc acestor fraţi 
creştini despre cele mai sacre adevăruri cunoscute omului.

«Tatăl nostru Ceresc nu este departe. El poate fi foarte aproape 
de noi. Dumnezeu trăieşte, eu ştiu că El trăieşte. El este Tatăl nostru. 
Isus Hristos, Mântuitorul lumii, veghează asupra acestui pământ. El 
va îndruma totul. Fiţi fără frică, ţineţi poruncile Lui, iubiţi- vă unul 
pe celălalt, rugaţi- vă pentru pace şi totul va fi bine.»

În timp ce fiecare propoziţie era tradusă pentru congregaţie, am 
văzut cum femeile îşi luau batistele şi, aşa cum unul dintre cei aflaţi 
acolo a spus, au început să «le fluture asemenea unei mame care îşi 
ia rămas bun pentru totdeauna de la singurul ei fiu». Ei dădeau din 
cap în mod viguros, în timp ce murmurau ja, ja, ja! (da, da, da!). 
Apoi, am observat pentru prima dată că până şi balconul era plin 
şi multe alte persoane se înghesuiau lângă pereţi. M- am uitat spre 
o femeie în vârstă care stătea în faţa mea, având capul acoperit cu 
un batic vechi simplu, umerii acoperiţi de un şal, iar faţa ei îmbătrâ-
nită, plină de riduri avea seninătatea pe care ţi- o dă credinţa. M- am 
adresat ei direct.

«Această viaţă este doar o parte a eternităţii. Am trăit înainte de 
a veni aici, în calitate de copii de spirit ai lui Dumnezeu. Vom trăi 
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din nou după ce vom părăsi această viaţă. Hristos a rupt legăturile 
morţii şi a înviat. Cu toţii vom fi înviaţi.

Cred cu tărie în rugăciune. Ştiu că este posibil să ne întindem şi 
să accesăm acea putere nevăzută care ne dă tărie şi care este ase-
menea unei ancore puternice în perioadele de încercare.» La fiecare 
propoziţie pe care o rosteam, bătrâna încuviinţa din cap. Şi aşa bă-
trână, plăpândă şi plină de riduri cum era, acea femeie era frumoasă 
în devotamentul ei.

Nu îmi amintesc tot ce am spus, dar îmi amintesc că mă simţeam 
înălţat şi inspirat de chipurile captivate ale acestor bărbaţi şi femei, 
care erau atât de fermi în dovedirea credinţei lor Dumnezeului pe 
care Îl slujeau şi Îl iubeau.

În încheiere, am spus: «Vă las mărturia mea, dobândită de- a lun-
gul numeroşilor ani în care am fost slujitor al Bisericii, că adevărul 
va dăinui. Timpul este de partea adevărului. Dumnezeu să vă bi-
necuvânteze şi să vă protejeze în toate zilele vieţii dumneavoastră, 
mă rog în numele lui Isus Hristos, amin». 

Astfel am încheiat această cuvântare scurtă şi spontană, deoarece 
nu mai puteam spune nimic, şi am luat loc. Apoi, întreaga congrega-
ţie a început spontan să intoneze un imn favorit al copilăriei mele, 
numit «Domnul să te aibă- n grija Sa». Am părăsit biserica în timp 
ce ei cântau şi, în timp ce mergeam de- a lungul culoarului, ei şi- au 
fluturat batistele în semn de rămas bun – părea că toţi cei 1.500 ne 
făceau cu mâna în timp ce noi plecam.

A fost privilegiul meu de a vorbi înaintea multor oameni din di-
ferite biserici din toate părţile lumii, dar impactul acelei experienţe 
este foarte greu de descris. Cât timp voi trăi, nu voi uita niciodată 
acea seară.

Rareori, poate niciodată, am simţit unitatea omenirii şi dorul de 
nestins al inimii umane pentru libertate atât de puternice precum 
le- am simţit în acel moment…

M- am întors acasă hotărât să spun această poveste des – deoarece 
arată cum spiritul libertăţii, cel al înfrăţirii şi cel al religiei sunt vii 
mereu, în pofida tuturor eforturilor de a le distruge.” 83
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Preşedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

La data de 26 decembrie 1973, vârstnicul Benson a primit vestea 
neaşteptată că preşedintele Bisericii, preşedintele Harold B. Lee, 
a murit pe neaşteptate. Odată cu decesul preşedintelui Lee, consi-
lierii din Prima Preşedinţie şi- au reluat locurile în Cvorumul celor 
Doisprezece. Patru zile mai târziu, Spencer W. Kimball a fost pus 
deoparte ca preşedinte al Bisericii, iar Ezra Taft Benson a fost pus 
deoparte ca preşedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. 
Odată cu această responsabilitate, preşedintele Benson a acceptat 
alte îndatoririi administrative. El a prezidat adunările săptămânale 
ale Cvorumului şi a coordonat lucrarea fraţilor săi, inclusiv însăr-
cinările lor de a prezida conferinţe de ţăruş, de a vizita misiuni şi 
de a chema patriarhi ai ţăruşilor. De asemenea, el a avut şi unele 
responsabilităţi de a coordona alte autorităţi generale. Un personal 
administrativ avea grijă de sarcinile clericale pentru a- i ajuta pe el 
şi pe colegii săi să organizeze lucrarea.84 

În cadrul unei adunări a Cvorumului celor Doisprezece, preşedin-
tele Benson şi- a exprimat gândurile despre slujirea sa în calitate de 
preşedinte al lor: „Sunt foarte preocupat de această mare responsa-
bilitate – nu am un sentiment de frică, deoarece ştiu că nu putem 
eşua în această lucrare… dacă dăm tot ce este mai bun în noi. Ştiu 
că Domnul ne va sprijini, dar mă îngrijorează foarte mult faptul că 
sunt chemat să conduc un grup de bărbaţi precum voi – martori 
speciali ai Domnului Isus Hristos”.85

Preşedintele Benson a îmbinat această umilinţă cu îndrăzneala 
caracteristică lui şi cu obişnuinţa sa de a munci din greu. Deseori, 
el delega responsabilităţi altora pentru ca şi ei să aibă ocazii de 
a sluji. Aştepta ce era mai bun de la cei pe care îi conducea, tot 
aşa cum aştepta tot ce era mai bun de la el însuşi. Dar, deşi cerea 
mult, el era amabil. El asculta părerile fraţilor săi, promovând astfel 
discuţii libere în cadrul adunărilor cvorumului. Vârstnicii Boyd K. 
Packer, Russell M. Nelson şi Dallin H. Oaks, care erau membri noi 
ai Cvorumului celor Doisprezece aflat sub conducerea sa, au spus 
că el i- a încurajat mereu să- şi împărtăşească punctele de vedere, 
chiar dacă ideile lor difereau de ale lui.86
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Membrii Cvorumului celor Doisprezece au învăţat că acest mod 
de a conduce al preşedintelui Benson era bazat pe principii ne-
schimbătoare. De exemplu, el a spus în mod repetat: „Amintiţi- vă, 
fraţilor, în această lucrare Spiritul este Cel care contează”.87 Şi avea 
un standard prin care cântărea toate deciziile Cvorumului: el în-
treba „Ce este cel mai bine pentru împărăţie?”. Vârstnicul Mark E. 
Petersen, care a slujit alături de el în Cvorumul celor Doisprezece, a 
spus: „Răspunsul la acea întrebare a reprezentat factorul decizional 
în fiecare aspect important cu care s- a confruntat preşedintele Ezra 
Taft Benson de- a lungul vieţii sale”.88

Preşedinte al Bisericii

Preşedintele Spencer W. Kimball a murit la data de 5 noiembrie 
1985, ca urmare a unei boli de durată. Conducerea Bisericii se afla 
acum pe umerii Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, preşedin-
tele Ezra Taft Benson fiind preşedintele şi membrul acestuia cu 
cea mai mare vechime. După cinci zile, în cadrul unei adunări so-
lemne şi reverențioase a Cvorumului celor Doisprezece în Templul 
Salt Lake, preşedintele Benson a fost pus deoparte ca preşedinte 
al Bisericii. El a fost inspirat să- l roage pe preşedintele Gordon B. 
Hinckley să slujească în calitate de prim consilier al său în Prima 
Preşedinţie, iar pe preşedintele Thomas S. Monson să slujească în 
calitate de al doilea consilier al său.

Preşedintele Benson ştia de starea de sănătate precară a preşedin-
telui Kimball şi a sperat că prietenul său îşi va recăpăta tăria fizică. 
„Aceasta este o zi pe care nu am aşteptat- o”, a spus preşedintele 
Benson în cadrul unei conferinţe de presă la scurt timp după ce a 
fost pus deoparte ca preşedinte al Bisericii. „Soţia mea, Flora, şi cu 
mine ne- am rugat continuu ca viaţa pe acest pământ a preşedintelui 
Kimball să fie prelungită şi ca o altă minune să fie înfăptuită pentru 
binele lui. Acum, când Domnul Şi- a făcut cunoscută voinţa, vom 
face tot ce ne va sta în putinţă, sub îndrumarea Lui, pentru a avansa 
lucrarea Sa pe pământ”. 89

La prima sa conferinţă generală în calitate de preşedinte al 
Bisericii, preşedintele Benson a împărtăşit ceea ce avea să fie 
principala sa modalitate de a înainta lucrarea Domnului. „În zilele 
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noastre”, a declarat el, „Domnul ne- a revelat nevoia de a scoate în 
evidenţă din nou Cartea lui Mormon”.90

Ca membru al Cvorumului celor Doisprezece, preşedintele 
Benson a propovăduit în mod repetat despre importanţa Cărţii lui 
Mormon.91 În calitate de preşedinte al Bisericii, el a acordat aces-
tui lucru o atenţie şi mai mare. El a declarat că „întreaga Biserică 
[era] sub condamnare”, deoarece sfinţii din zilele din urmă nu mai 
studiau suficient de mult Cartea lui Mormon sau nu mai urmau su-
ficient de mult învăţăturile acesteia. El a spus: „Cartea lui Mormon 
nu a fost şi nici nu este încă în centrul studiului nostru personal, al 
predării în familie, al propovăduirii şi al muncii misionare. Pentru 
aceasta trebuie să ne pocăim”.92 El a citat deseori declaraţia pro-
fetului Joseph Smith că oamenii „[vor ajunge] mai aproape de 
Dumnezeu supunându- se învăţăturii ei, decât a oricărei alte cărţi” 93, 
şi el a explicat această promisiune. „Există o putere în carte”, a 
spus el, „care va începe să se reverse în viaţa dumneavoastră în 
momentul în care veţi începe să studiaţi cu seriozitate cartea”.94 El 

Preşedintele Benson alături de consilierii săi din  
Prima Preşedinţie: preşedintele Gordon B. Hinckley (stânga) 

şi preşedintele thomas S. Monson (dreapta)
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i- a îndemnat pe sfinţii din zilele din urmă să „[umple] pământul şi 
vieţile [lor] cu Cartea lui Mormon”.95

Sfinţii din zilele din urmă din întreaga lume au urmat acest sfat 
al profetului lor. Ca urmare, ei au fost întăriţi în mod individual şi 
în mod colectiv.96 Preşedintele Howard W. Hunter a spus: „Vor privi 
oare generaţiile, inclusiv cele care încă nu s- au născut, la condu-
cerea preşedintelui Ezra Taft Benson şi se vor gândi ele imediat la 
dragostea sa pentru Cartea lui Mormon? Poate că niciun preşedinte 
al Bisericii de la profetul Joseph Smith încoace nu a făcut mai multe 
lucruri pentru a propovădui adevărurile din Cartea lui Mormon, 
pentru ca aceasta să fie studiată zilnic de toţi membrii Bisericii şi 
pentru a «umple Pământul» cu aceasta”.97

În strânsă legătură cu mărturia preşedintelui Benson despre 
Cartea lui Mormon era mărturia sa despre Isus Hristos. Într- o pe-
rioadă când multe persoane negau „divinitatea Salvatorului”, el a 
susţinut că „această carte inspirată în mod divin este o cheie de 
boltă în depunerea mărturiei către lume că Isus este Hristosul.” 98 
Încă de la rânduirea sa ca apostol, în anul 1943, preşedintele 
Benson a slujit cu sârguinţă ca martor al realităţii faptului că 
Salvatorul trăieşte. În calitate de preşedinte al Bisericii, el a de-
pus mărturie despre Isus Hristos şi ispăşirea Sa cu o vigoare şi o 
insistenţă mereu noi. El i- a îndemnat pe sfinţi să se lase „conduşi 
de Hristos”, „să facă voia lui Hristos” 99 şi să „ducă o viaţă axată pe 
Hristos”.100 Vorbind despre Salvator, a spus: „Îl iubesc din tot sufletul 
meu”.101

Preşedintele Benson a propovăduit şi despre alte subiecte cu 
aceeaşi insistenţă şi tărie. El ne- a avertizat de pericolul mândriei. 
A depus mărturie despre importanţa eternă a familiei. El a propo-
văduit principiile credinţei şi pocăinţei şi a subliniat nevoia muncii 
misionare făcute cu devotament.

Deşi nu a mai vorbit despre Statele Unite ale Americii atât de des 
precum o făcuse la începutul slujirii sale, el a marcat cei două sute 
de ani de la semnarea Constituţiei Statelor Unite vorbind despre 
acest subiect la Conferinţa Generală a Bisericii din luna octom-
brie a anului 1987. Şi a continuat să iubească libertatea şi adevăra-
tul  patriotism din întreaga lume. La sfârşitul anilor ʼ80 şi începutul 
 anilor ’90, el s- a bucurat la auzul veştii că Zidul Berlinului a căzut 
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şi că oamenii din Rusia şi din estul Europei aveau să aibă parte de 
mai multă libertate, având guverne care erau mai deschise faţă de 
preaslăvirea religioasă.102

Preşedintele Benson a rostit o serie de cuvântări adresate anumi-
tor grupuri de membri ai Bisericii. Începând cu luna aprilie a anului 
1986, el a pregătit cuvântări adresate tinerilor băieţi, tinerelor fete, 
mamelor, învăţătorilor de acasă, taţilor, bărbaţilor adulţi necăsătoriţi, 
femeilor adulte necăsătorite, copiilor şi celor în vârstă. Preşedintele 
Howard W. Hunter a spus: „El vorbea cu toată lumea şi îşi făcea 
griji pentru toţi. S- a adresat femeilor şi bărbaţilor din Biserică. S- a 
adresat celor în vârstă. S- a adresat celor necăsătoriţi, celor tineri şi 
îi plăcea să se adreseze copiilor din Biserică. El a oferit sfaturi mi-
nunate şi personale fiecărui membru, indiferent de circumstanţele 
în care se afla. Acele cuvântări vor continua să ne fie un sprijin şi 
să ne îndrume în timp ce medităm asupra lor timp de mulţi ani de 
acum înainte”.103 

Preşedintele Benson a plâns când a primit o scrisoare de la o 
familie care a fost influenţată de una dintre aceste cuvântări. În acea 
scrisoare, un tată tânăr a explicat că el şi soţia lui au urmărit confe-
rinţa generală la televizor. Fiul lor în vârstă de trei ani se juca într- o 
cameră din apropiere, unde se putea auzi conferinţa la  radio. După 
ce a auzit mesajul preşedintelui Benson adresat copiilor, mama şi 
tatăl s- au dus în camera în care fiul lor se juca. Băieţelul „a spus 
entuziasmat că «acel bărbat de la radio a spus că, şi dacă greşim, 
Tatăl nostru Ceresc continuă să ne iubească». Acea afirmaţie simplă”, 
a spus tatăl, „a produs o impresie de durată şi considerabilă asupra 
băieţelului nostru. Îl pot întreba şi astăzi ce a spus preşedintele 
Benson şi voi primi acelaşi răspuns entuziasmat. Este o mângâiere 
pentru el să ştie că are un Tată în Cer bun şi iubitor”.104

La scurt timp după Conferinţa Generală din luna octombrie a 
anului 1988, preşedintele Benson a suferit un atac cerebral din 
cauza căruia i- a fost imposibil să mai vorbească în public. O pe-
rioadă, el a participat la conferinţele generale şi la alte adunări pu-
blice. În conferinţele din anul 1989, consilierii săi au citit cuvântările 
pregătite de el. Începând cu anul 1990, consilierii săi au transmis 
dragostea lui faţă de sfinţi şi au citat din cuvântările sale anterioare. 
Conferinţa din luna aprilie a anului 1991 a fost ultima la care a 
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participat. Din acel moment, tot ce a putut să facă din punct de 
vedere fizic a fost să urmărească lucrările conferinţei la televizor.105

Preşedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Aşa cum era de aş-
teptat, trupul lui a început să cedeze odată cu vârsta. Nu mai 
 putea merge aşa cum mergea odată. Nu mai putea vorbi aşa cum 
vorbea odată. A fost un declin treptat, dar el era profetul ales al 
Domnului atât timp cât trăia”.106 Preşedintele Hinckley şi preşedin-
tele Thomas S. Monson au condus Biserica prin intermediul auto-
rităţii pe care preşedintele Benson le- a delegat- o, dar Biserica nu 
a întreprins noi iniţiative fără cunoştinţa şi aprobarea preşedintelui 
Benson.107

În timp ce preşedintele Benson devenea tot mai slab din punct 
de vedere fizic, sănătatea Florei s- a deteriorat şi ea a murit în data 
de 14 august 1992. După mai puţin de doi ani, la data de 30 mai 
1994, el i s- a alăturat şi trupul său a fost îngropat alături de al ei în 
dragul lor oraş Whitney. La înmormântarea preşedintelui Benson, 
preşedintele Monson a spus: „Odată, el mi- a spus: «Frate Monson, 
aminteşte- ţi, indiferent de ceea ce ar putea sugera altcineva, eu 
doresc să fiu îngropat în Whitney, Idaho». Preşedinte Benson, noi 
îţi îndeplinim acea dorinţă astăzi. Trupul său va fi dus acasă în 
Whitney, dar spiritul său etern s- a dus acasă la Dumnezeu. Fără 
îndoială, el se bucură de reîntâlnirea cu familia sa, cu prietenii săi 
şi cu preaiubita sa Flora…

Fermierul care a devenit profetul lui Dumnezeu s- a dus acasă. 
Dumnezeu să ne ajute să ne aducem mereu aminte de el”.108
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Marea poruncă – 
Iubeşte- L pe Domnul

„Când Îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, toate 
celelalte lucruri îşi ocupă locul corespunzător 

sau nu mai fac parte din viaţa noastră.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Viaţa preşedintelui Ezra Taft Benson a reflectat dragostea lui pen-
tru Domnul şi hotărârea sa fermă de a trăi conform Evangheliei. Un 
membru al familiei sale extinse a spus odată: „Pentru Ezra şi familia 
lui, religia este un mod de viaţă complet – ceva ce se trăieşte şapte 
zile pe săptămână. Ocupă primul loc în gândurile sale când vine 
clipa să ia hotărâri” 1.

Oamenii din afara familiei Benson au remarcat, de asemenea, 
dragostea preşedintelui Benson faţă de Domnul. În anul 1939, pe 
când slujea în calitate de preşedinte de ţăruş, preşedintele Benson 
a fost invitat la Washington, D.C., pentru a se întâlni cu directorii 
Consiliului Naţional al Cooperativelor de Fermieri. „După ce a exa-
minat informaţiile referitoare la competenţe şi i- a adresat întrebări, 
Consiliul de administraţie i- a oferit funcţia de secretar executiv al 
acelei organizaţii… Deşi a fost încântat de această nesolicitată ofertă 
de muncă, el nu a dorit să accepte. Din câte înţelesese, funcţia im-
plica încercarea de a influenţa conducători politici prin folosirea 
petrecerilor în care se consuma alcool, ceea ce nu era compatibil 
cu religia sa.

«Domnule Benson», a răspuns judecătorul John D. Miller, condu-
cătorul grupului, «tocmai acesta este motivul pentru care te- am ales 
pe dumneata. Ştim care îţi sunt standardele». Fiind pe deplin asigu-
rat de către consiliu că nu urma să- i determine pe viitorii parteneri 
să înţeleagă problemele agriculturii la un pahar de băutură, el a 
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Aşa cum l-a învăţat Salvatorul pe tânărul bogat, noi ne arătăm dragostea 
faţă de Domnul atunci când îi ajutăm pe alţi oameni (vezi Matei 19:16–21).
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fost încântat să accepte funcţia, dar numai după ce s- a consultat cu 
Prima Preşedinţie şi cu soţia sa.” 2

Preşedintele Benson ne- a învăţat că ne arătăm dragostea faţă 
Domnul prin dorinţa noastră de a face voia Domnului. El a spus: 
„Aş dori ca fiecare sfânt din zilele din urmă să poată spune din toată 
inima: «Unde vei vrea Tu, voi merge. Voi rosti numai ce vrei Tu. Aşa 
cum doreşti, eu voi fi» [vezi Imnuri, nr. 174]. Dacă am putea face toţi 
acest lucru, am avea asigurată fericirea maximă aici şi exaltarea în 
împărăţia celestială a lui Dumnezeu după această viaţă” 3.

Într- o cuvântare rostită în cadrul Conferinţei Generale din luna 
aprilie a anului 1988 – cuvântare pe care se bazează acest capitol – 
preşedintele Benson a vorbit despre prima şi cea mai mare poruncă: 
de a- L iubi pe Dumnezeu. Referitor la această cuvântare, vârstnicul 
Francis M. Gibbons, din Cei Şaptezeci, a spus: „Tot ce a făcut, tot 
ce a apărat şi tot ce a sperat preşedintele Ezra Taft Benson – pen-
tru el, pentru familia sa şi pentru Biserică – este inclus în această 
cuvântare” 4.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Prima şi marea poruncă este să- L iubim pe Domnul.

Marele test al vieţii este supunerea faţă de Dumnezeu. „Îi vom 
pune la probă prin aceasta”, a spus Domnul, „pentru a vedea dacă 
ei vor face toate lucrurile pe care Domnul, Dumnezeul lor, le va 
porunci lor” (Avraam 3:25).

Marele test al vieţii este să aflăm voia Domnului şi, apoi, s- o 
facem.

Marea poruncă a vieţii este să- L iubim pe Domnul.

„Veniţi la Hristos”, îndeamnă Moroni în mărturia sa de la final, 
„şi- L veţi iubi pe Dumnezeu cu toată puterea, mintea şi tăria voastră” 
(Moroni 10:32).

Aceasta este, deci, prima şi marea poruncă: „Să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, 
cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta” (Marcu 12:30; vezi, de 
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asemenea, Matei 22:37; Deuteronomul 6:5; Luca 10:27; Moroni 
10:32; D&L 59:5).

Este dragostea pură a lui Hristos, numită caritate, despre care 
Cartea lui Mormon depune mărturie că este cea mai mare dintre 
toate – niciodată nu piere, rabdă în vecii vecilor, toţi oamenii trebuie 
s- o aibă şi fără ea ei sunt nimic (vezi Moroni 7:44–47; 2 Nefi 26:30).

„De aceea, fraţii mei preaiubiţi”, ne imploră Moroni, „rugaţi- vă 
la Tatăl cu toată puterea inimii, pentru ca voi să fiţi plini de dra-
gostea Lui pe care El a dăruit- o tuturor acelora care Îl urmează cu 
adevărat pe Fiul Său, Isus Hristos; pentru ca voi să deveniţi fiii lui 
Dumnezeu; pentru ca atunci când El va veni, noi să fim la fel ca El” 
(Moroni 7:48).

Atât la sfârşitul relatării despre iarediţi, cât şi la sfârşitul celei 
despre nefiţi, Moroni consemnează că, dacă oamenii nu vor avea 
această dragoste pură a lui Hristos, numită caritate, ei nu vor putea 
moşteni locul acela pe care Hristos l- a pregătit în locaşurile Tatălui 
Său, nici nu vor putea fi salvaţi în împărăţia lui Dumnezeu (vezi Eter 
12:34; Moroni 10:21).

Fructul din care Lehi a luat în viziunea sa şi care i- a umplut su-
fletul cu o bucurie nespus de mare şi care era vrednic de dorit mai 
presus decât orice alt lucru era dragostea lui Dumnezeu.5

Când mă gândesc la caritate, mă… gândesc la tatăl meu şi la acea 
zi în care a fost chemat în misiune [vezi paginile 4–6 din această 
carte]. Presupun că unii oameni din lume ar fi putut spune că faptul 
că a acceptat acea chemare dovedea că el nu- şi iubea, cu adevărat, 
familia. Să lase singuri acasă, timp de doi ani, şapte copii şi o soţie 
însărcinată, cum putea fi aceasta dragoste adevărată? Dar tatăl meu 
avea o viziune mai largă despre dragoste. El ştia că „toate lucru-
rile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” 
(Romani 8:28). El a ştiut că cel mai bun lucru pe care îl putea face 
pentru familia sa era să se supună lui Dumnezeu.6

A- L iubi pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot 
cugetul tău şi cu toată puterea ta este ceva atotcuprinzător căruia 
îţi dedici întreaga energie. Nu este un lucru pe care să- l putem face 
dacă nu- i suntem complet dedicaţi. Este o angajare totală a înseşi 
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fiinţei noastre – sub aspect fizic, mental, emoţional şi spiritual – în 
a- L iubi pe Domnul.

Lărgimea, adâncimea şi înălţimea acestei iubiri faţă de Dumnezeu 
se fac simţite în fiecare aspect al vieţii unei persoane. Dorinţele 
noastre, fie ele spirituale ori temporale, trebuie să- şi aibă rădăcinile 
în dragostea faţă de Domnul. Gândurile şi afecţiunea noastră trebuie 
să fie îndreptate către Domnul. „Fă ca toate gândurile tale să fie 
îndreptate către Domnul”, a spus Alma, „da, ca toate simţirile inimii 
tale să fie puse în Domnul, în vecii vecilor” (Alma 37:36).7

2
Ne arătăm dragostea faţă de Dumnezeu când 

Îl punem pe primul loc în viaţa noastră.

De ce a pus Dumnezeu prima poruncă pe primul loc? Pentru 
că El ştia că, dacă Îl vom iubi cu adevărat, vom dori să ţinem toate 
celelalte porunci ale Sale. „Căci dragostea de Dumnezeu”, spune 
Ioan, „stă în păzirea poruncilor Lui” (1 Ioan 5:3; vezi, de asemenea, 
2 Ioan 1:6).

Trebuie să- L punem pe Dumnezeu înaintea tuturor celorlalte lu-
cruri din viaţa noastră. El trebuie să fie pe primul loc, aşa cum El 
declară în prima dintre cele zece porunci ale Sale: „Să nu ai alţi 
dumnezei afară de Mine” (Exodul 20:3).

Când Îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, toate celelalte lu-
cruri îşi ocupă locul corespunzător sau nu mai fac parte din viaţa 
noastră. Dragostea noastră pentru Domnul va guverna modul în 
care ne oferim afecţiunea, timpul, interesele pe care le urmăm şi 
ordinea priorităţilor pe care le avem.

Trebuie să- L punem pe Dumnezeu înaintea tuturor celorlalţi din 
viaţa noastră.

Când Iosif era în Egipt, ce anume a fost pe primul loc în viaţa sa 
– Dumnezeu, munca sa sau soţia lui Potifar? Când ea a încercat să- l 
seducă, el a răspuns spunând: „Cum aş putea să fac eu un rău atât 
de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” (Genesa 39:9).

Iosif a fost aruncat în închisoare pentru că el L- a pus pe 
Dumnezeu pe primul loc. Dacă am fi avut de făcut aceeaşi alegere, 
cui am fi fost noi loiali în primul rând? Îl putem pune pe Dumnezeu 
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înaintea siguranţei vieţii, liniştii, dorinţelor, bunăstării şi onorurilor 
oamenilor?

Când Iosif a fost obligat să aleagă, el a fost mai nerăbdător să- I fie 
pe plac lui Dumnezeu decât să- i fie pe plac soţiei angajatorului său. 
Când ni se cere să alegem, suntem noi mai nerăbdători să facem 
pe plac lui Dumnezeu sau şefului nostru, învăţătorului nostru ori 
vecinului nostru ori iubitei sau iubitului nostru?

Domnul a spus: „Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult 
decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori 
pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine” (Matei 
10:37). Unul dintre cele mai grele teste dintre toate este acela în 
care trebuie să alegi între a- I face pe plac lui Dumnezeu sau a face 
pe plac unei persoane pe care o iubeşti sau o respecţi – în special 
unui membru al familiei.

Nefi s- a confruntat cu acest test şi l- a trecut cu bine atunci când 
bunul lui tată a cârtit, o scurtă vreme, împotriva Domnului (vezi 

Iosif din egipt a preferat să meargă la închisoare 
decât să nu fie loial lui dumnezeu.
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1 Nefi 16:18–25). Iov şi- a păstrat integritatea în faţa Domnului chiar 
dacă soţia sa i- a spus să- L blesteme pe Dumnezeu şi să moară (vezi 
Iov 2:9–10).

Scriptura spune: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” (Exodul 
20:12; vezi, de asemenea, Mosia 13:20). Uneori, o persoană trebuie 
să aleagă să- L cinstească pe Tatăl Ceresc şi nu pe tatăl muritor.

Noi trebuie să- I acordăm lui Dumnezeu, Tatăl spiritelor noastre, 
întâietate absolută în vieţile noastre. El are un drept parental prio-
ritar asupra bunăstării noastre eterne, care depăşeşte toate celelalte 
legături care ne- ar putea ţine legaţi aici sau în viaţa de după moarte.

Dumnezeu, Tatăl nostru, Isus, Fratele nostru mai mare şi 
Mântuitorul nostru, şi Duhul Sfânt, Cel care ne depune mărturie, 
sunt desăvârşiţi. Ei ne cunosc cel mai bine şi ne iubesc cel mai mult 
şi nu vor lăsa niciun lucru nefăcut pentru bunăstarea noastră eternă. 
Nu ar trebui să- I iubim pentru aceasta şi să- I cinstim pe Ei întâi?

Există membri credincioşi, care s- au alăturat Bisericii în pofida 
tuturor obiecţiilor rudelor lor muritoare. Pentru că L- au pus pe 
Dumnezeu pe primul loc, mulţi au devenit ulterior instrumente în 
aducerea celor dragi lor în împărăţia lui Dumnezeu.

Isus a spus: „Totdeauna fac ce- I este plăcut [lui Dumnezeu]” (Ioan 
8:29).

Care este situaţia în căminele noastre? Ne străduim noi să- L pu-
nem pe Domnul pe primul loc şi să facem ce- I este plăcut Lui?

Taţilor, I- ar plăcea Domnului dacă în casele voastre s- ar rosti 
zilnic rugăciunea în familie şi s- ar citi zilnic scripturile? Dar să ţineţi 
serile în familie săptămânale şi să petreceţi timp, individual, cu 
soţia şi fiecare copil? Şi, dacă un copil al dumneavoastră s- a rătăcit 
temporar, credeţi că I- ar plăcea Domnului şi v- ar cinsti eforturile 
dacă aţi continua să aveţi o viaţă exemplară, să vă rugaţi mereu şi 
să postiţi des pentru acel copil şi să includeţi numele acelui fiu sau 
acelei fiice în lista pentru rugăciunile din templu?

Dumneavoastră, mame, care aveţi responsabilitatea specială de a 
creşte în neprihănire tineretul Sionului, nu- L puneţi dumneavoastră 
pe Dumnezeu pe primul loc atunci când vă cinstiţi chemarea divină? 
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… Mamele noastre Îl pun pe Dumnezeu pe primul loc atunci când 
îşi îndeplinesc cea mai înaltă misiune între pereţii propriilor cămine.

Copiilor vă rugaţi pentru părinţii voştri? Încercaţi să- i sprijiniţi 
în acţiunile lor nobile? Ei vor face greşeli, ca şi voi, dar ei au o 
misiune divină de îndeplinit în viaţa voastră. Doriţi să- i ajutaţi s- o 
împlinească? Doriţi să le cinstiţi numele şi să le aduceţi alinare şi 
sprijin în anii bătrâneţii?

Dacă cineva doreşte să vă căsătoriţi în afara templului, cui vă veţi 
strădui să faceţi pe plac – lui Dumnezeu sau unui muritor? Dacă veţi 
insista să vă căsătoriţi în templu, veţi face pe plac Domnului şi vă 
veţi binecuvânta partenerul sau partenera. De ce? Pentru că acea 
persoană fie va deveni demnă să meargă la templu – ceea ce ar fi 
o binecuvântare – fie va pleca – ceea ce ar putea fi, de asemenea, 
o binecuvântare – pentru că niciunul dintre voi nu trebuie să do-
rească să poarte un jug nepotrivit (vezi 2 Corinteni 6:14).

Trebuie să fiţi demni pentru a merge la templu. Atunci veţi afla 
că nu există nimeni destul de bun pentru voi pentru a vă dori să vă 
căsătoriţi în afara templului. Dacă acele persoane sunt atât de bune, 
ele se vor schima ajungând într- o stare în care şi ele vor putea să se 
căsătorească în templu. 8

3
Când alegem să- L punem pe Dumnezeu pe 

primul loc în vieţile noastre, binecuvântările 
Sale se revarsă din abundenţă.

Bărbaţii şi femeile care îşi pun vieţile în slujba lui Dumnezeu 
vor descoperi că El poate face mult mai mult cu vieţile lor decât 
pot face ei. El va face ca bucuriile lor să fie mai profunde, le va 
lărgi viziunea, va face ca mintea lor să fie mai ascuţită, le va întări 
muşchii, le va aduce sentimente mai bune, înmulţi binecuvântările, 
oferi mai multe ocazii, alina sufletele, aduce prieteni şi va revărsa 
pace. Oricine îşi va pierde viaţa în slujirea lui Dumnezeu va găsi 
viaţa veşnică.9

Dumnezeu i- a cerut lui Avraam să- l jertfească pe Isaac. Dacă 
Avraam l- ar fi iubit pe Isaac mai mult decât pe Dumnezeu, ar fi 
consimţit? Aşa cum indică Domnul în Doctrină şi legăminte, atât 
Avraam, cât şi Isaac sunt, acum, dumnezei (vezi D&L 132:37). Ei au 
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dorit să jertfească sau să fie jertfiţi aşa cum cerea Dumnezeu. Ei au 
o dragoste şi un respect mai profunde unul faţă de celălalt, pentru 
că amândoi au dorit să- L pună pe Dumnezeu pe primul loc.

Cartea lui Mormon ne învaţă că „trebuie să fie o opoziţie în toate 
lucrurile” (2 Nefi 2:11) – şi aşa este. Opoziţia asigură posibilitatea de 
a face alegeri, iar alegerile au ca rezultat consecinţe – bune sau rele.

Cartea lui Mormon explică faptul că oamenii „sunt liberi să aleagă 
libertatea şi viaţa veşnică, prin intermediul marelui Mijlocitor al tu-
turor oamenilor sau să aleagă robia şi moartea, potrivit robiei şi 
puterii diavolului” (2 Nefi 2:27).

Dumnezeu ne iubeşte; diavolul ne urăşte. Dumnezeu doreşte să 
avem plenitudinea bucuriei aşa cum o are El. Diavolul doreşte să 
fim nefericiţi aşa cum este el. Dumnezeu ne dă porunci pentru a 
ne binecuvânta. Diavolul doreşte ca noi să încălcăm aceste porunci 
pentru a ne blestema.

În fiecare zi, permanent, noi facem alegeri prin dorinţele noastre, 
gândurile noastre şi faptele noastre, fie că vrem să fim binecuvân-
taţi, fie blestemaţi, fericiţi sau nefericiţi. Una dintre încercările vieţii 
este aceea că, de regulă, nu primim imediat binecuvântarea deplină 
pentru neprihănire sau blestemul deplin pentru ticăloşie. Că ele vor 
veni este sigur, dar, deseori, intervine o perioadă de aşteptare, cum 
s- a întâmplat în cazul lui Iov şi al lui Iosif.

Între timp, cei ticăloşi cred că scapă fără să suporte consecinţele. 
Cartea lui Mormon ne învaţă că cei ticăloşi „vor avea bucurie în 
lucrările lor numai pentru un timp; [dar] încetul cu încetul sfârşitul 
va veni, iar ei vor fi doborâţi şi aruncaţi într- un foc de unde nu este 
nicio întoarcere” (3 Nefi 27:11).

În această perioadă de testare, cei neprihăniţi trebuie să continue 
să- L iubească pe Dumnezeu, să se încreadă în promisiunile Sale, 
să fie răbdători şi să fie siguri că, aşa cum a spus poetul, „cine face 
lucrarea lui Dumnezeu va primi plata lui Dumnezeu”…

Eu depun mărturie că plata lui Dumnezeu este cea mai bună 
plată cunoscută de această lume sau oricare altă lume. Şi ea este 
primită din abundenţă numai de aceia care Îl iubesc pe Domnul şi 
Îl pun pe primul loc.
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Marele test al vieţii este supunerea faţă de Dumnezeu.

Marea misiune a vieţii este să aflăm voia Domnului şi, apoi, s- o 
facem.

Marea poruncă a vieţii este: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul 
tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată 
puterea ta” (Marcu 12:30).

Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze să punem prima poruncă 
pe primul loc şi, ca urmare, să culegem pacea în această viaţă şi 
viaţa eternă cu o plenitudine de bucurie în viaţa ce va veni.10

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• În secţiunea 1, preşedintele Benson ne învaţă despre „cea dintâi 

şi cea mai mare poruncă” (Matei 22:38). De ce credeţi că trebuie 
să punem această poruncă pe primul loc? Ce înţelegeţi din mo-
dul în care preşedintele Benson a corelat caritatea cu această 
poruncă?

• Ce înseamnă pentru dumneavoastră să- L „punem pe Dumnezeu 
pe primul loc”? (Pentru câteva exemple, vezi secţiunea 2.) Când 
aţi văzut că „toate celelalte lucruri îşi ocupă locul corespunză-
tor sau nu mai fac parte din viaţa noastră” când Îl punem pe 
Dumnezeu pe primul loc?

• Meditaţi asupra promisiunilor pe care le face preşedintele 
Benson acelora care „îşi pun vieţile în slujba lui Dumnezeu” 
( secţiunea 3). Ce exemple în care oamenii şi- au pus vieţile în 
slujba lui Dumnezeu aţi văzut? În ce moduri i- a făcut Dumnezeu 
pe acei oameni mai buni decât puteau ajunge singuri?

Scripturi suplimentare
Iosua 24:14–15; Matei 6:33; 7:21; Ioan14:15, 21–24; 17:3; 

1 Corinteni 2:9; 1 Nefi 3:7; Moroni 10:32

Ajutor pentru predare
„Fiţi siguri că nu credeţi că dumneavoastră sunteţi «adevăratul în-

văţător». Aceasta este o greşeală gravă… Aveţi grijă să nu interferaţi 
cu aceasta. Rolul major al unui învăţător este de a pregăti calea prin 
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care oamenii vor avea o experienţă spirituală cu Domnul” (Gene R. 
Cook, citat în Predarea, nu este chemare mai mare (1999), p. 41).

Note
 1. Descendants of the George T. Benson Jr. 

Family (1968), nepublicat.
 2. Merlo J. Pusey, „Ezra Taft Benson: 

A Living Witness for Christ”, 
Improvement Era, apr. 1956, p. 269.

 3. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), p. 344.

 4. Francis M. Gibbons, Ezra Taft Benson: 
Statesman, Patriot, Prophet of God 
(1996), p 313.

 5. În Conference Report, apr. 1988, p. 3; 
vezi, de asemenea, Ensign, mai 1988, 
p. 4.

 6. „Godly Characteristics of the Master”, 
Ensign, nov. 1986, p. 47–48.

 7. În Conference Report, apr. 1988, p. 3; 
vezi, de asemenea, Ensign, mai 1988, 
p. 4.

 8. În Conference Report, apr. 1988, 
p. 3–5; vezi, de asemenea, Ensign, 
mai 1988, p. 4–6.

 9. „Jesus Christ–Gifts and Expectations”, 
Ensign, dec. 1988, p. 4.

 10. În Conference Report, apr. 1988,  
p. 5–6; vezi, de asemenea, Ensign, 
mai 1988, p. 6; vers dintr- o poezie 
de Denis A. McCarthy citat în Ralph S. 
Cushman, The Message of Stewardship 
(1922), p. 191.
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„Dacă dorim să creştem în sfinţenie – să fim tot mai plăcuţi înaintea 
lui Dumnezeu – nimic nu poate lua locul rugăciunii.”
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C A P I T O L U L  2

Rugaţi- vă întotdeauna

„Doresc, cu umilinţă, să- i îndemn pe toţi… 
să păstreze o legătură strânsă cu Tatăl 

nostru din Cer prin rugăciune.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

„De- a lungul vieţii mele, sfatul de a mă bizui pe rugăciune a fost 
preţuit aproape mai presus de oricare alt sfat pe care l- am primit”, 
a spus preşedintele Ezra Taft Benson. „A devenit o parte integrantă 
din mine, o ancoră, o sursă permanentă de tărie şi baza cunoaşterii 
mele a lucrurilor divine.

«Adu- ţi aminte că orice ai face sau oriunde te- ai afla, nu eşti nicio-
dată singur», obişnuia să mă sfătuiască tata când eram băieţel. «Tatăl 
nostru Ceresc este întotdeauna aproape. Poţi cere şi primi ajutorul 
Său prin rugăciune.» Am aflat că acest sfat este adevărat. Îi mulţu-
mesc lui Dumnezeu că putem cere şi folosi acea putere nevăzută, 
fără de care niciun om nu- şi poate folosi pe deplin capacitatea.” 1

Preşedintele Benson a urmat acest sfat în toate aspectele vieţii 
sale. Când a fost desemnat secretar al agriculturii în administraţia 
Statelor Unite, el „s- a rugat şi, cu grijă”, a ales un grup de bărbaţi 
care să lucreze cu el, „cerând lui Dumnezeu să[- i] dea spiritul discer-
nământului” 2. La prima lor adunare, el a întrebat dacă avea cineva 
ceva împotrivă ca adunările lor să înceapă cu o rugăciune. Nimeni 
nu s- a opus. Şi, astfel, a început o practică pe care [el] a perpetuat- o 
timp de opt ani. El a invitat, pe rând, fiecare membru al persona-
lului să rostească rugăciunea de deschidere” 3. Persoanele cu care 
lucra au ajuns să aprecieze această practică, deşi poate că s- au simţit 
stingheriţi la început. Un membru al personalului a recunoscut mai 
târziu că unii dintre bărbaţi nu se rugaseră cu glas tare din copilărie. 
„Ne găseam cu greu cuvintele”, a spus el. „Dar şeful [preşedintele 
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Benson] nu a lăsat să se vadă că a observat acest lucru. Şi, după 
câteva încercări, toată lumea se descurca bine. A fost de ajutor? Aş 
spune că, atunci când începi o adunare în acest fel, oamenii nu mai 
sunt împinşi de mândrie să se concentreze numai asupra propriilor 
opinii. Se ajunge repede la o înţelegere cu privire la ce trebuie făcut 
în orice situaţie.” 4

Fraţii din Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli ai preşedintelui Benson au beneficiat şi ei de înclinaţia sa 
spre rugăciune. Preşedintele Gordon B. Hinckley, care a slujit ca 
prim consilier al preşedintelui Benson în cadrul Primei Preşedinţii, 
a spus:

„Am îngenuncheat alături de el şi l- am auzit rugându- se.

Rugăciunile sale erau întotdeauna interesante. Aproape fără ex-
cepţie, ele constau în cea mai mare parte din exprimarea mulţumi-
rilor. El cerea foarte puţine lucruri. Îşi exprima recunoştinţa pentru 
foarte multe.

El mulţumea Domnului pentru viaţă, pentru familie, pentru 
Evanghelie, pentru credinţă, pentru lumina soarelui şi pentru ploaie, 
pentru bogăţiile naturii şi pentru instinctul omului de a iubi liber-
tatea. El mulţumea Domnului pentru prieteni şi colegi. Îşi exprima 
dragostea pentru Salvator şi recunoştinţa pentru sacrificiul Său is-
păşitor. Îi mulţumea Domnului pentru ocazia de a sluji oamenilor” 5.

Preşedintele Benson şi soţia sa, Flora, au creat un cămin în care 
toţi se rugau, individual şi împreună. Fiul lor, Mark, a spus: „Când 
tata îngenunchea pentru a se ruga, el nu făcea lucrurile în grabă. 
Exista un sens în spatele cuvintelor lui. Se înţelegea bine şi lim-
pede că el comunica cu Tatăl nostru din Cer” 6. Preşedintele şi sora 
Benson şi- au învăţat copiii să se roage pentru îndrumare personală 
şi tărie şi, de asemenea, să se roage unul pentru celălalt. O prietenă 
a familiei a remarcat odată influenţa acelor învăţături când a parti-
cipat la o sesiune a unei conferinţe generale împreună cu familia 
Benson. Ea a scris:

„Într- o zi de aprilie… am descoperit o sursă a tăriei unei autorităţi 
generale.
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Am fost aşezată alături de cei şase copii ai vârstnicului Ezra Taft 
Benson, unul dintre ei fiindu- mi chiar colegă de cameră. Interesul 
meu a crescut când preşedintele [David O.] McKay s- a ridicat şi a 
anunţat următorul vorbitor. Am privit cu respect în timp ce vârstni-
cul Benson, pe care nu- l întâlnisem încă, păşea spre microfon. Era 
un bărbat înalt, avea peste 1 metru şi 83 de centimetri. Era… bărba-
tul cunoscut pe plan internaţional ca fiind secretar al agriculturii în 
administraţia Statelor Unite şi martor special al Domnului, un bărbat 
care părea calm şi sigur de el, un bărbat care se adresase oamenilor 
din întreaga lume. Deodată, o mână mi- a atins braţul. O fetiţă s- a 
aplecat spre mine şi mi- a şoptit în grabă: «Roagă- te pentru tata».

Oarecum nedumerită, am gândit: «Acest mesaj este transmis de- a 
lungul rândului şi eu trebuie să- l transmit mai departe. Să spun: 
«Roagă- te pentru vârstnicul Benson?». Să spun: «Trebuie să spui o 
rugăciune pentru tatăl tău?». Simţind că era necesar să acţionez ime-
diat, m- am aplecat şi am şoptit simplu: «Roagă- te pentru tata».

Am urmărit cum acea şoaptă a înaintat de- a lungul rândului către 
locul în care se afla sora Benson, al cărei cap era deja înclinat…

De- a lungul anilor, în timpul conferinţelor generale care veneau 
şi treceau, de fiecare dată când preşedintele Benson se ridica pentru 
a vorbi, eu gândeam: «Copiii săi, care sunt răspândiţi pe tot conti-
nentul, sunt uniţi acum în rugăciune pentru tatăl lor»” 7.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Isus Hristos a propovăduit că trebuie 
să ne rugăm întotdeauna.

În timpul slujirii Sale pe pământ, Isus ne- a învăţat un model de 
rugăciune:

„Iată, dar cum trebuie să vă rugaţi: Tatăl nostru care eşti în ceruri! 
Sfinţească- se Numele Tău;

vie împărăţia Ta; facă- se voia Ta; precum în cer şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă- ne- o nouă astăzi;
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şi ne iartă nou greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor 
noştri;

şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte- ne de cel rău. Căci a Ta este 
Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin” (Matei 6:9–13).

El ne- a învăţat în continuare că oamenii „trebuie să se roage ne-
curmat şi să nu se lase” (Luca 18:1).

„Vegheaţi şi rugaţi- vă”, a spus El, „ca să nu cădeţi în ispită” (Matei 
26:41).

În această dispensaţie, El ne- a avertizat: „Rugaţi- vă [întotdeauna] 
ca nu cumva cel rău să aibă putere asupra voastră şi să vă mute din 
locul vostru” (D&L 93:49).

Salvatorul i- a declarat lui Joseph Smith: „Cu nimic nu Îl supără 
omul pe Dumnezeu sau împotriva nimănui nu este aprinsă mânia 
Sa, decât împotriva acelora care nu mărturisesc mâna Lui în toate 
lucrurile şi nu se supun poruncilor Sale” (D&L 59:21).

Noi avem această instrucţiune de la Domnul nostru înviat, rostită 
pe când slujea printre oamenii din poporul nefit din emisfera ves-
tică: „Voi trebuie să vegheaţi şi să vă rugaţi întotdeauna ca să nu fiţi 
ispitiţi de diavol şi să nu fiţi înrobiţi de către el…

Trebuie să vegheaţi şi să vă rugaţi întotdeauna, ca să nu fiţi duşi 
în ispită; căci Satana doreşte să vă aibă pe voi ca să vă cearnă ca 
pe faină.

De aceea, voi trebuie întotdeauna să vă rugaţi la Tatăl în Numele 
Meu.

Şi orice veţi cere voi de la Tatăl în Numele Meu, care este drept, 
crezând că voi veţi primi, iată, lucrul acesta vă va fi dat vouă” (3 Nefi 
18:15, 18–20).8

Dacă dorim să creştem în sfinţenie – să fim tot mai plăcuţi înain-
tea lui Dumnezeu – nimic nu poate lua locul rugăciunii. De aceea 
vă îndemn să acordaţi rugăciunii – rugăciunii zilnice – rugăciunii 
tainice – primul loc în viaţa dumneavoastră. Nu lăsaţi să treacă nicio 
zi fără s- o rostiţi. Comuniunea cu Atotputernicul a fost o sursă de 
tărie, inspiraţie şi iluminare pentru bărbaţi şi femei de- a lungul isto-
riei lumii care a modelat în bine destinele indivizilor şi naţiunilor.9
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2
Familiile care se roagă împreună sunt binecuvântate cu 
legături de dragoste mai puternice şi cu pacea cerului.

Domnul arată că este responsabilitatea părinţilor să- şi înveţe 
copiii să se roage [vezi D&L 68:28]. Aceasta nu înseamnă numai 
rugăciuni tainice. Sunt sigur că înseamnă să- i înveţe prin exemplu, 
rugându- se în cadrul familiei. Avem nevoie de influenţa purifica-
toare pe care o are rugăciunea în cămin – rugăciunea în familie.10

Avem nevoie ca noi, ca familii, să îngenunchem în rugăciune, 
seara şi dimineaţa. Numai câteva cuvinte adăugate binecuvântării 
hranei, care a devenit un obicei în unele cămine, nu sunt suficiente. 
Avem nevoie să ne aşezăm în genunchi şi să ne rugăm şi să ne ex-
primăm recunoştinţa.11

„avem nevoie de influenţa purificatoare pe care 
o are… rugăciunea în familie.”
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Rugăciunea a fost şi este ancora mereu prezentă a tăriei şi o 
sursă de îndrumare pentru activităţile familiei noastre. Îmi amin-
tesc cum îngenuncheam lângă patul copilaşilor noştri, ajutându- i 
să- şi rostească rugăciunile la vârste mai fragede, şi cum, mai târziu, 
îi vedeam pe fraţii şi surorile mai mari ajutându- i pe cei mai mici. 
Rosteam rugăciunea în familie seara şi dimineaţa, oferind copiilor 
prilejul să spună rugăciunea, şi rosteam rugăciuni speciale când 
aveam anumite probleme. În rugăciunea în familie, am menţionat, 
de exemplu, copiii cu însărcinări [în Biserică]… Am cerut ajutor 
când unul dintre copii a avut un examen greu la liceu. Am rostit 
rugăciuni speciale când membri ai familiei [erau] plecaţi de acasă… 
Menţionarea preocupărilor deosebite în rugăciunile noastre ca fa-
milie a dat încredere, siguranţă şi tărie membrilor familiei care se 
confruntau cu probleme şi însărcinări grele.12

Neînţelegerile şi iritările din timpul zilei se topesc atunci când 
familiile se apropie împreună de tronul din cer. Unitatea sporeşte. 
Legăturile de dragoste şi afecţiune se întăresc şi pacea cerului se 
aşterne.

În astfel de cămine, membrii familiei rostesc rugăciuni tainice 
seara şi dimineaţa. Problemele individuale şi ale familiei sunt abor-
date cu încredere după ce se invocă ajutorul cerului. Tinerii care 
participă la astfel de rugăciuni în familie nu au dorinţa de a face 
lucruri rele când pleacă seara de acasă pentru a se distra. Aceşti 
[tineri] vor influenţa grupul spre a se abţine atunci când apar is-
pite atrăgătoare. Părinţii care îşi înconjoară copiii cu influenţa pu-
rificatoare a rugăciunii zilnice îşi aduc contribuţia la protejarea… 
căminului.13

3
Ne putem îmbunătăţi comunicarea cu Tatăl nostru Ceresc.

Iată cinci modalităţi de a ne îmbunătăţi comunicarea cu Tatăl 
nostru Ceresc.

1. Trebuie să ne rugăm frecvent. Trebuie să fim singuri cu Tatăl 
nostru Ceresc cel puţin de două sau de trei ori în fiecare zi – „di-
mineaţa… la amiază şi seara” aşa cum ne arată scripturile (Alma 
34:21). Pe lângă aceasta, ni se spune să ne rugăm întotdeauna 
(vezi 2 Nefi 32:9; D&L 88:126). Aceasta înseamnă că inimile noastre 
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trebuie să fie îndreptate, neîntrerupt şi în totalitate, în rugăciune 
către Tatăl nostru Ceresc (vezi Alma 34:27).

2. Trebuie sa găsim locul potrivit în care putem medita şi ne pu-
tem ruga. Ni se atrage atenţia că trebuie să facem aceasta „în că-
mările [noastre] şi în locurile [noastre] secrete şi în pustiul [nostru]” 
(Alma 34:26). Adică, trebuie să facem aceasta în locuri în care să nu 
ni se distragă atenţia, în secret (vezi 3 Nefi 13:5–6).

3. Trebuie să ne pregătim pentru rugăciune. Dacă nu avem do-
rinţa de a ne ruga, atunci trebuie să ne rugăm până când vom 
avea dorinţa de a ne ruga. Trebuie să fim umili (vezi D&L 112:10). 
Trebuie să ne rugăm pentru iertare şi milă (vezi Alma 34:17–18). Noi 
trebuie să iertăm pe toţi cei faţă de care avem sentimente neplăcute 
(vezi Marcu 11:25). Mai mult, scripturile avertizează că rugăciunile 
noastre vor fi în van dacă îi „[alungăm] pe cei în nevoie şi pe cei goi 
şi dacă nu- i [vizităm] pe cei bolnavi şi pe cei în suferinţă şi dacă nu 
[împărţim] din bunurile [noastre]” (Alma 34:28).

4. Rugăciunile noastre trebuie să aibă înţeles şi să fie pertinente. 
Trebuie să evităm folosirea aceloraşi expresii în fiecare rugăciune. 
Noi am fi deranjaţi dacă un prieten ne- ar spune aceleaşi cuvinte în 
fiecare zi, ar trata conversaţia ca pe o povară şi ar aştepta cu nerăb-
dare s- o încheie pentru a porni televizorul şi uita de noi…

Pentru ce trebuie să ne rugăm? Trebuie să ne rugăm pentru 
munca noastră, pentru a înfrânge puterea duşmanilor noştri şi a 
diavolului, pentru bunăstarea noastră şi pentru bunăstarea celor 
din jurul nostru. Trebuie să ne sfătuim cu Domnul cu privire la ho-
tărârile şi activităţile noastre (vezi Alma 37:36–37). Trebuie să fim 
destul de recunoscători pentru a mulţumi pentru tot ce avem (vezi 
D&L 59:21). Trebuie să mărturisim influenţa Sa în toate lucrurile. 
Nerecunoştinţa este unul dintre marile noastre păcate.

Domnul a declarat într- o revelaţie modernă: „Şi acela care pri-
meşte toate lucrurile cu recunoştinţă va fi slăvit; şi lucrurile acestui 
pământ vor fi date lui în plus, chiar de o sută de ori, da, mai mult” 
(D&L 78:19).

Trebuie să cerem ceea ce avem nevoie, având grijă să nu cerem 
lucruri care ar fi în detrimentul nostru (vezi Iacov 4:3). Trebuie să 
cerem tărie pentru a ne birui problemele (vezi Alma 31:31–33). 
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Trebuie să ne rugăm pentru inspiraţia şi bunăstarea preşedintelui 
Bisericii, ale autorităţilor generale, ale preşedintelui nostru de ţă-
ruş, ale episcopului nostru, ale preşedintelui cvorumului nostru, 
ale învăţătorilor noştri de acasă, ale membrilor familiei şi ale con-
ducătorilor noştri civici. S- ar putea menţiona multe sugestii, dar, cu 
ajutorul Duhului Sfânt, vom şti pentru ce trebuie să ne rugăm (vezi 
Romani 8:26–27).

5. După ce solicităm ceva prin rugăciune, avem responsabilitatea 
de a ajuta la îndeplinirea solicitării. Trebuie să ascultăm. Poate că, 
în timp ce stăm în genunchi, Domnul doreşte să ne sfătuiască.14

4
Domnului ştie de noi şi este pregătit să 
răspundă rugăciunilor noastre când ne 

încredem în El şi facem ceea ce este drept.

Este putere în rugăciune. Toate lucrurile sunt posibile prin ru-
găciune. Datorită rugăciunii cerurile au fost deschise în această 
dispensaţie. Rugăciunea rostită de un băiat de paisprezece ani în 
Dumbrava Sacră a deschis o nouă dispensaţie a Evangheliei şi a 
făcut posibilă o viziune cu Tatăl şi Fiul, Ei arătându- Se ca fiinţe 
cereşti glorificate în faţa băiatului Joseph [vezi Joseph Smith–Istorie 
1:11–17].15

Mărturia mea, dragi fraţi, surori şi prieteni, este că Dumnezeu 
aude rugăciunile şi le răspunde. Nu m- am îndoit niciodată de acest 
lucru. Din copilărie, când am învăţat să mă rog stând alături de 
mama, deşi îi ajungeam numai până la genunchi, ca tânăr băiat în 
adolescenţă, ca misionar în ţinuturi străine, ca tată, în calitate de 
conducător al Bisericii, de oficialitate guvernamentală, eu ştiu fără 
urmă de îndoială că este posibil ca bărbaţii şi femeile să ajungă, cu 
umilinţă şi rugăciune, la acea Putere Nevăzută şi s- o folosească, să 
primească răspuns la rugăciuni. Omul nu este singur sau, cel puţin, 
nu trebuie să fie singur. Rugăciunea va deschide uşi; rugăciunea va 
îndepărta bariere; rugăciunea va diminua tensiunile; rugăciunea va 
aduce pace interioară şi alinare în momentele de tensiune, cele de 
stres şi cele dificile. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru rugăciune.16

Chiar şi în momentele de încercare şi teamă, este posibil să ne 
apropiem de Domnul, să simţim influenţa Sa şi puterea Sa care ne 
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susţine – nimeni nu este singur vreodată, dacă se umileşte în faţa 
Celui Atotputernic. Sunt recunoscător pentru această mărturie, pen-
tru această asigurare.17

Cunosc, din experienţă personală, eficienţa şi puterea 
rugăciunii…

În anul 1946, am fost desemnat de preşedintele George Albert 
Smith să merg în Europa distrusă de război, să restabilesc misiunile 
noastre din Norvegia până în Africa de Sud şi să creez un program 
pentru distribuirea bunurilor primite prin sistemul de asigurare a 
bunăstării.

Am stabilit centrul acţiunilor la Londra. Apoi, am încheiat înţe-
legeri preliminare cu forţele armate de pe continent. Unul dintre 
primii oameni pe care doream să- i văd a fost comandantul forţelor 
armate americane din Europa. El se afla în Frankfurt, Germania.

Când am ajuns la Frankfurt, colegul meu şi cu mine am căutat să 
obţinem o audienţă cu generalul. Ofiţerul de la biroul de audienţe 
a spus: „Domnilor, nu este posibil să vă întâlniţi cu generalul în 
următoarele trei zile. Este foarte ocupat şi calendarul audienţelor 
sale este complet”.

Am spus: „Este foarte important să ne întâlnim cu dânsul şi nu 
putem aştepta atât de mult. Mâine trebuie să fim în Berlin”.

El a spus: „Îmi pare rău”.

Am ieşit din clădire, ne- am dus la maşină, ne- am scos pălăriile 
şi am spus o rugăciune. Apoi, ne- am întors în clădire şi am găsit 
un alt ofiţer la biroul de audienţe. În mai puţin de cincisprezece 
minute ne aflam în prezenţa generalului. Ne rugaserăm să putem 
să- l întâlnim şi să- i înduioşăm inima, ştiind că era necesar ca toate 
bunurile din orice sursă, trimise ca ajutoare, să fie încredinţate for-
ţelor armate pentru a fi distribuite. Obiectivul nostru, pe care l- am 
explicat generalului, era să distribuim bunurile noastre membrilor 
noştri prin canalele noastre şi, de asemenea, să oferim cadouri în 
alimente pentru toţi copiii.

Am explicat programul de bunăstare şi modul în care funcţio-
nează. În cele din urmă, el a spus: „Domnilor, continuaţi şi colectaţi 
ajutoarele şi până le colectaţi, regulile se pot schimba”. Am spus: 
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„Domnule general, bunurile sunt deja colectate; sunt întotdeauna 
colectate. În douăzeci şi patru de ore din momentul în care trans-
mitem Primei Preşedinţii a Bisericii din oraşul Salt Lake, camioanele 
cu ajutoare vor porni către Germania. Avem multe magazii pline cu 
bunuri de bază necesare existenţei”.

Atunci, el a spus: „Nu am auzit niciodată de oameni cu o astfel 
de viziune”. Inima lui a fost înduioşată aşa cum ne- am rugat să fie. 
Înainte de a părăsi biroul său, aveam o autorizaţie scrisă pentru a 
distribui noi înşine ajutoarele pentru membrii noştri prin canalele 
noastre.

Este o alinare pentru suflet să ştim că Dumnezeu ne cunoaşte 
circumstanţele şi este gata să acţioneze când ne punem încrederea 
în El şi facem ce este drept. Teama nu îşi are locul în inimile bărba-
ţilor şi femeilor care îşi pun încrederea în Cel Atotputernic, care nu 
ezită să devină umili căutând îndrumare divină prin rugăciune. Deşi 
persecuţiile apar, deşi neajunsurile se ivesc, putem găsi siguranţă 
în rugăciune, pentru că Dumnezeu va aduce pace sufletului. Acea 

Vârstnicul ezra taft Benson şi colegii săi s- au rugat pentru îndrumare în 
timp ce au adus ajutoare în europa după cel de- al doilea război Mondial .
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pace, acel sentiment de linişte este cea mai mare binecuvântare 
a vieţii.

Pe când eram băiat şi deţinător al Preoţiei aaronice, am învăţat 
acest mic poem despre rugăciune. Mi- a rămas în memorie.

Nu ştiu prin ce metode rare,
Dar ştiu un lucru, la orice rugăciune
Dumnezeu cuvântul Şi- a dat
Că El va răspunde ne- ncetat
Fie mai târziu, fie mai devreme.
Astfel, mă rog şi calm aştept.
Dacă binecuvântarea dorită va veni
În felul în care- mi doresc, eu nu pot şti.
Dar Lui Îi las rugăciunea
Dorinţa Sa e mai înţeleaptă ca a mea
Ştiind că voia- mi va îndeplini
Sau alt răspuns eu voi primi.

Depun mărturie în faţa dumneavoastră, dragii mei fraţi şi dra-
gile mele surori, că Dumnezeu trăieşte. El nu este mort… Depun 
mărturie că există un Dumnezeu în Cer care aude rugăciunile şi 
le răspunde. Ştiu că acest lucru este adevărat. Doresc, cu umilinţă, 
să- i îndemn pe toţi… să păstreze o legătură strânsă cu Tatăl nostru 
din Cer prin rugăciune. Niciodată înainte, în această dispensaţie a 
Evangheliei, nu a fost mai mare nevoie de rugăciune. Dorinţa mea 
sinceră este ca noi să ne bizuim mereu pe Tatăl nostru Ceresc şi să 
ne străduim cu sârguinţă să ne îmbunătăţim comunicarea cu El.18

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson a spus să „nu [lăsăm] să treacă nicio zi” fără 

rugăciune personală (secţiunea 1). Cum aţi fost binecuvântaţi ca 
urmare a rugăciunii personale?

• În secţiunea 2, preşedintele Benson menţionează mai multe bine-
cuvântări de care beneficiază familiile care se roagă împreună cu 
regularitate. Când aţi văzut că rugăciunea în familie duce la acele 
binecuvântări? Ce putem face pentru ca rugăciunea în familie să 
devină o prioritate pentru noi?
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• Gândiţi- vă la cele cinci sugestii făcute de preşedintele Benson în 
secţiunea 3. Cum ne poate ajuta fiecare dintre aceste sugestii să 
ne „îmbunătăţim comunicarea cu Tatăl nostru Ceresc”? Gândiţi- vă 
la ce puteţi să faceţi pentru a urma acest sfat.

• Cum ar putea cuvintele preşedintelui Benson, din secţiunea 4, 
să ajute pe cineva care se îndoieşte de puterea rugăciunii? Ce 
cuvinte din mărturia personală puteţi adăuga la cele mărturisite 
de preşedintele Benson?

Scripturi suplimentare
Iacov1:5–6; Enos 1:1–8; 3 Nefi 14:7–8; D&L 10:5; 19:38; 88:63

Ajutor pentru studiu
Un principiu este un adevăr care ghidează hotărârile şi faptele. 

„În timp ce citiţi, întrebaţi- vă: «Ce principiu al Evangheliei este 
predat în acest pasaj? Cum îl pot pune în practică în viaţa mea?»” 
(Predarea, nu este chemare mai mare [1999], p. 17).

Note
 1. „Prayer”, Ensign, mai 1977, p. 32.
 2. Cross Fire: The Eight Years with 

Eisenhower (1962), p. 31.
 3. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: 

A Biography (1987), p. 268.
 4. Citat în Ezra Taft Benson: A Biography, 

p. 268.
 5. Gordon B. Hinckley, „Farewell to a 

Prophet”, Ensign, iul. 1994, p. 40.
 6. Citat în Ezra Taft Benson: A Biography, 

p. 140.
 7. Elaine S. McKay, „Pray for Dad”, 

New Era, iun. 1975, p. 33.
 8. „Pray Always”, Ensign, febr. 1990, p. 2.
 9. În Conference Report, apr. 1966, p. 131.

 10. În Conference Report, oct. 1947, p. 24.
 11. În Conference Report, oct. 1950, p. 147.
 12. „Family Joys”, New Era, ian. 1973, p. 4.
 13. În Conference Report, apr. 1949, 

p. 197–198.
 14. „Pray Always”, p. 2, 4.
 15. În Conference Report, oct. 1956, p. 108.
 16. În Conference Report, oct. 1956, p. 104.
 17. În Conference Report, apr. 1953, p. 39.
 18. „Prayer”, p. 33–34; poem intitulat 

„Prayer”, de Eliza M. Hickok, aşa cum 
a fost citat din Best Loved Religious 
Poems, editată de James Gilchrist 
Lawson (1933), p. 160.
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Libertatea de a alege, 
un principiu etern

„Dreptul de a alege ne- a fost dat tuturor pentru a 
lua hotărâri importante, care vor avea un efect 
puternic asupra salvării noastre. Acele hotărâri 
au efect asupra fericirii noastre în eternitate.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Pentru că a trăit şi a muncit la o fermă, Ezra Taft Benson a învăţat 
despre consecinţele hotărârilor bune. El a spus: „Am crescut cre-
zând că dorinţa şi capacitatea de a munci sunt ingredientele de bază 
ale succesului unei ferme. Munca făcută cu inteligenţă şi sârguinţă 
este cheia. Foloseşte- o şi şansele tale de a avea succes sunt mari” 1. 
La o vârstă fragedă, Ezra a învăţat că el şi familia sa ar avea mai 
multă hrană pe masă dacă aleg să aibă grijă de grădina lor. A învă-
ţat că, dacă voia ca familia să aibă succes în afacerea cu produse 
lactate, el trebuia să se hotărască să se dea jos din pat devreme, în 
fiecare zi, pentru a mulge vacile.2 A înţeles că, atunci când alegea 
să muncească din greu, fermierii din acel loc îl angajau să smulgă 
sfecla crescută în exces şi să le încarce fânul în camioane.3 A înţeles 
că încercările vin chiar şi la cei credincioşi, dar a înţeles, de ase-
menea, că indivizii şi familiile pot hotărî să răspundă încercărilor 
într- un mod care să- i ajute să fie fericiţi şi să aibă succes.4

Pentru tânărul Ezra Taft Benson, unele consecinţe ale hotărârilor 
bune s- au putut măsura în găleţile cu lapte, în camioanele încărcate 
cu fân şi în plata generoasă pentru o zi de muncă sârguincioasă. 
Altele au fost mai greu de măsurat, dar mai de durată. De exemplu, 
observându- şi părinţii, a văzut bucuria, pacea şi tăria de care aveau 
parte membrii familiei când alegeau să fie credincioşi unul altuia 
şi Domnului.5 A învăţat că legea secerişului – „ce seamănă omul, 
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În viaţa premuritoare, Isus Hristos a urmat planul salvării întocmit 
de Tatăl Ceresc, ceea ce ne-a păstrat libertatea de a alege.
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aceea va şi secera” (Galateni 6:7) – se aplică ţelurilor spirituale, 
precum şi muncii fizice.

Având această experienţă, preşedintele Ezra Taft Benson a amintit 
deseori sfinţilor din zilele din urmă şi altora importanţa dreptului 
de a alege – libertatea de „a alege calea pe care s- o urmeze” 6. 
Învăţăturile sale cu privire la principiul dreptului de a alege au 
cuprins mai mult decât o simplă aducere aminte de „a alege între 
corect şi greşit” 7. El a vorbit despre dreptul de a alege ca despre 
capacitatea de a „lua hotărâri importante care vor avea un efect pu-
ternic asupra salvării noastre” şi care vor avea „efect asupra fericirii 
noastre în eternitate” 8. El i- a încurajat pe sfinţii din zilele din urmă 
şi pe alţii să- şi folosească dreptul de a alege pentru a „acţiona din 
proprie voinţă”, fără a aştepta să li se poruncească în toate lucru-
rile.9 Principiul dreptului de a alege, a spus el, „străbate ca un fir 
de aur planul cuprins în Evanghelie şi întocmit de Domnul pentru 
binecuvântarea copiilor Săi” 10.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Dreptul de a alege – libertatea de a alege –  
este un principiu etern, dat de Dumnezeu.

Depun mărturie că noi suntem vlăstarele de spirit ale unui 
Dumnezeu iubitor, Tatăl nostru Ceresc (vezi Faptele apostolilor 
17:29; 1 Nefi 17:36). El are un măreţ plan al salvării, prin care copiii 
Săi pot deveni desăvârşiţi, aşa cum este El, şi pot avea plenitudinea 
bucuriei, aşa cum are El (vezi 1 Nefi 10:18; 2 Nefi 2:25; Alma 24:14; 
34:9; 3 Nefi 12:48; 28:10).

Depun mărturie că, în starea noastră premuritoare, Fratele nos-
tru, în spirit, mai Mare, Însuşi Isus Hristos, a devenit Salvatorul 
nostru, dinainte rânduit, în planul salvării întocmit de Tatăl (vezi 
Mosia 4:6–7; Alma 34:9). El este conducătorul salvării noastre şi 
singurul mijloc prin care ne putem întoarce la Tatăl nostru din Cer 
pentru a dobândi plenitudinea bucuriei (vezi Evrei 2:10; Mosia 3:17; 
Alma 38:9).

Eu depun mărturie că Lucifer a fost, de asemenea, în Consiliul 
din cer. El a căutat să distrugă dreptul de a alege al omului. El s- a 
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răzvrătit (vezi Moise 4:3). A existat un război în cer şi o treime 
din oştiri au fost alungate pe pământ şi nu au primit un trup (vezi 
Apocalipsa 12:7–9; D&L 29:36–37). Lucifer este duşmanul întregii 
neprihăniri şi caută să aducă suferinţă întregii omeniri (vezi 2 Nefi 
2:18, 27; Mosia 4:14).11

Subiectul principal discutat în acel consiliu din viaţa premuritoare 
a fost: Vor avea copiii lui Dumnezeu dreptul neîngrădit de a alege 
calea pe care s- o urmeze, fie ea bună sau rea, ori trebuie să fie 
constrânşi şi forţaţi să fie supuşi? Hristos şi toţi cei care Îl urmau au 
susţinut prima propunere – libertatea de a alege; Satana a susţinut- o 
pe ultima – constrângere şi forţă.12

Scripturile arată limpede că a fost un război mare în cer, o luptă 
pentru principiul libertăţii, dreptul de a alege (vezi Moise 4:1–4; 
D&L 29:36–38; 76:25–27; Apocalipsa 12:7–9).13

Războiul care a început în cer din pricina acestui subiect nu 
s- a încheiat încă. Conflictul continuă pe câmpul de luptă al vieţii 
muritoare.14

Libertatea de a alege este un principiu etern, dat de Dumnezeu. 
Marele plan al libertăţii este planul Evangheliei. Acesta nu implică 
niciun fel de constrângere, niciun fel de forţă, niciun fel de intimi-
dare. Omul este liber să accepte Evanghelia sau s- o respingă. El 
poate s- o accepte şi, apoi, să refuze să trăiască potrivit ei sau poate 
s- o accepte şi să trăiască în totalitate potrivit ei. Dar Dumnezeu 
nu ne va forţa niciodată să trăim potrivit Evangheliei. El va folosi 
puterea de convingere prin slujitorii Săi. El ne va chema, El ne va 
îndruma, El ne va convinge şi ne va încuraja şi El ne va binecuvânta 
când noi vom răspunde, dar El nu va forţa niciodată mintea umană 
(vezi Hymns, 1985, nr. 240).15

2
Această viaţă este o perioadă de testare, în care 

suntem liberi să alegem între bine şi rău.

Lui Avraam i- au fost arătaţi copiii de spirit ai Tatălui nostru Ceresc 
înainte ca ei să vină pe pământ. I- a fost arătată, de asemenea, crea-
rea pământului şi Domnul i- a spus: „Şi îi vom pune la probă prin 
aceasta pentru a vedea dacă ei vor face toate lucrurile pe care 
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Domnul, Dumnezeul lor, le va porunci lor” (Avraam 3:25). Această 
declaraţie divină conţine, de asemenea, dreptul de a alege.16

Această viaţă este o perioadă de probă: probă în care dumnea-
voastră şi cu mine ne vom dovedi tăria spirituală, probă care are 
consecinţe eterne pentru fiecare dintre noi. Şi acum este timpul 
nostru şi vremea noastră – aşa cum fiecare generaţie le- a avut pe 
ale ei – să ne învăţăm îndatoririle şi să le îndeplinim.17

Că Domnului Îi displace ticăloşia este adevărat. Că El doreşte ca 
aceasta să nu existe este, de asemenea, adevărat. Că El îi va ajuta 
pe cei care i se opun este adevărat. Dar că El permite ticăloşiei să 
existe printre copiii Săi aici, în viaţa muritoare, este dovada faptului 
că El le- a acordat libertatea de a alege, dar Şi- a rezervat baza pentru 
judecata finală.18

Nu există niciun rău pe care [Isus Hristos] să nu- l poată opri. 
Toate lucrurile sunt în mâinile Sale. Acest pământ este împărăţia Sa 
de drept. Totuşi, el permite răului să existe pentru ca noi să putem 
alege între bine şi rău.19

Viaţa este ceasul de încercare în existenţa eternă a omului, în 
care i se dă… dreptul de a alege între corect şi greşit… De acele 
alegeri atârnă consecinţe mari, nu numai pentru această viaţă, ci, 
ceea ce este mai important, pentru viaţa care va veni. Există graniţe 
dincolo de care Satana nu poate trece. În acele limite, i se permite 
în prezent să ofere alternative lipsite de neprihănire la principiile 
neprihănite ale lui Dumnezeu, dând astfel posibilitatea omului să 
aleagă între bine şi rău şi să determine prin aceasta locul pe care îl 
va ocupa în viaţa următoare.20

3
Noi ne folosim dreptul de a alege pentru a lua hotărâri 
care ne determină fericirea acum şi în toată eternitatea.

Dumnezeu vă iubeşte aşa cum iubeşte pe fiecare şi pe toţi copiii 
Săi şi dorinţa şi scopul şi slava Sa sunt să vă întoarceţi la El puri şi 
neîntinaţi, după ce v- aţi dovedit demni de eternitatea bucuriei în 
prezenţa Sa.

Tatăl dumneavoastră din Cer ştie de dumneavoastră. El v- a 
dat porunci care să vă ghideze, să vă disciplineze. El v- a dat, de 
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asemenea, dreptul de a alege – libertatea de a alege – „pentru a 
vedea dacă [veţi] face toate lucrurile pe care [El] le va porunci” 
(Avraam 3:25). Împărăţia Sa aici, pe pământ, este bine organizată şi 
conducătorii dumneavoastră se străduiesc să vă ajute. Fie ca dum-
neavoastră să ştiţi că aveţi mereu dragostea noastră, grija şi rugă-
ciunile noastre.

Şi Satana ştie de dumneavoastră. El este hotărât să vă distrugă. 
El nu vă disciplinează cu porunci, ci vă oferă în loc libertatea de a 
„face ce doriţi”… Planul lui Satana este de a vă permite să „faceţi 
ce doriţi acum şi să plătiţi mai târziu”. El caută ca toţi oamenii să fie 
nefericiţi ca el însuşi [vezi 2 Nefi 2:27]. Planul Domnului este să aveţi 
fericire acum şi bucurie veşnică dacă trăiţi potrivit Evangheliei.21

Suntem liberi să alegem, dar nu suntem liberi să schimbăm con-
secinţele acelor alegeri.22

Evident, credinţa nu va fi pusă la încercare dacă primim imediat 
răsplata deplină pentru fiecare faptă bună sau dacă primim imediat 
pedeapsa pentru fiecare păcat. Dar este neîndoielnic faptul că vor 
exista consecinţe pentru fiecare.23

Deşi un om poate găsi plăcere temporară în păcat, rezultatul 
final este nefericirea. „Ticăloşia niciodată nu a fost fericire” (Alma 
41:10). Păcatul creează neînţelegere între om şi Dumnezeu şi este 
deprimant pentru spirit. Prin urmare, ar fi înţelept ca omul să se 
analizeze pentru a vedea dacă se află în armonie cu toate legile 
lui Dumnezeu. Fiecare lege ţinută aduce o anumită binecuvântare. 
Fiecare lege încălcată aduce o anumită pedeapsă. Cei cărora dispe-
rarea le- a împovărat inima trebuie să vină la Domnul, căci jugul Lui 
este bun, iar sarcina Lui este uşoară (vezi Matei 11:28–30).24

Cel mai important scop în fiecare viaţă este luarea hotărârilor. 
Deşi unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu le- a făcut 
omului este… dreptul de a alege, El a dat, de asemenea, omului res-
ponsabilitatea pentru acele alegeri… Noi ne punem vieţile pe calea 
succesului sau a eşecului. Nu numai că ne putem alege obiectivele 
finale, ci putem, de asemenea, determina şi hotărî prin proprie 
voinţă, în multe cazuri, mijloacele prin care ne vom atinge acele 
obiective şi, prin sârguinţa noastră sau absenţa ei, putem determina 
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rapiditatea cu care pot fi ele îndeplinite. Pentru aceasta va fi nevoie 
de efort personal şi energie şi se va întâmpina opoziţie sau vor 
exista conflicte.25

Soarta omenirii şi a întregii civilizaţii depinde de faptul dacă omul 
îşi va folosi… dreptul de a alege pentru a se conduce sau va ignora 
legile eterne punându- se în pericol şi va culege consecinţele. Ca 
urmare, adevăratele probleme din zilele noastre nu sunt de natură 
economică sau politică. Ele sunt spirituale – însemnând că omul 
trebuie să înveţe să se conformeze legilor pe care Dumnezeu le- a 
dat omenirii.26

Dreptul de a alege ne- a fost dat tuturor pentru a lua hotărâri 
importante, care vor avea un efect puternic asupra salvării noastre. 
Acele hotărâri au efect asupra fericirii noastre în eternitate.27

Hotărârile noastre ne- au făcut ceea ce suntem. Destinul nostru 
etern va fi determinat de hotărârile pe care le vom lua de acum 
înainte.28

4
Când luăm hotărâri de importanţă crucială, este 

nevoie să acţionăm şi, în acelaşi timp, să ne rugăm.

Dacă dorim să luăm hotărârile corespunzătoare, asemenea celor 
pe care le- ar lua Hristos, trebuie, înainte de toate, să trăim astfel, în-
cât să putem cere şi folosi acea putere nevăzută, fără de care niciun 
om nu- şi poate folosi pe deplin capacitatea în luarea hotărârilor.

Una dintre cele mai măreţe hotărâri din această perioadă a fost 
când băiatul Joseph Smith a hotărât că trebuia să urmeze îndem-
nul lui Iacov: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, 
s- o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mâna largă şi fără 
mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s- o ceară cu credinţă, fără să se în-
doiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, 
turburat şi împins de vânt încoace şi încolo” (Iacov 1:5–6).

Salvarea a milioane de bărbaţi şi femei din dispensaţia plenitudi-
nii timpurilor depinde de acea hotărâre! Trebuie să ţinem minte că 
fiecare persoană contează şi că hotărârile pe care le ia pot afecta în 
mare măsură vieţile altora.29
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Domnul a spus: „Bate şi ţi se va deschide” (3 Nefi 14:7; Matei 
7:7). Cu alte cuvinte, este necesar să acţionăm.30

La hotărârile înţelepte se ajunge, de obicei, după muncă, stră-
duinţă şi acţiune însoţită de rugăciune. Răspunsul Domnului la ac-
ţiunea ineficientă a lui Oliver Cowdery arată limpede acest lucru: 
„Dar iată, Eu îţi spun ţie, tu trebuie să studiezi aceasta profund în 
mintea ta; apoi trebuie să Mă întrebi dacă este drept şi, dacă este 
drept, voi face ca inima ta să ardă în tine; astfel vei simţi că este 
drept” (D&L 9:8).

Să începem, ca urmare, prin a spune că a- L căuta cu intenţie 
adevărată pe Tatăl nostru din Cer, având credinţa că El va răspunde 
rugăciunilor noastre, este baza de la care să pornim… Domnul nu 
va lua apă dintr- o fântână seacă, aşadar trebuie să ne facem partea. 
Uneori, încercarea de a lua hotărârea corectă necesită multă ener-
gie, mult studiu şi suferinţă îndelungată.31

În cazul hotărârilor de importanţă crucială, postul îmbinat cu 
rugăciunea pot avea ca rezultat o mare înţelegere spirituală.32

5
Noi acţionăm pentru noi înşine şi Domnul Se 

aşteaptă să facem lucruri bune din proprie voinţă.

În anul 1831, Domnul a spus aceasta Bisericii Sale:

„Pentru că, iată, nu este bine ca Eu să poruncesc în toate lucru-
rile; pentru că acela care trebuie constrâns în toate lucrurile este 
un slujitor leneş şi nu un slujitor înţelept; de aceea, el nu primeşte 
răsplată.

Adevărat vă spun, oamenii trebuie să se angajeze cu sârguinţă 
într- o cauză bună, şi să facă multe lucruri de bunăvoie, şi să reali-
zeze multă dreptate;

Pentru că ei au în ei puterea de a acţiona prin ei înşişi. Şi în 
măsura în care oamenii fac bine, în niciun caz ei nu- şi vor pierde 
răsplata.

Dar, acela care nu face nimic până nu i se porunceşte, şi primeşte 
o poruncă cu inimă neîncrezătoare şi i se supune cu lene, acela va 
fi blestemat” (D&L 58:26–29).
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domnul doreşte ca noi să ne folosim dreptul de a alege pentru a 
fi „[angajaţi] cu sârguinţă într- o cauză bună” (d&l 58:27).

Scopurile Domnului – obiectivele măreţe – continuă să fie ace-
leaşi: salvarea şi exaltarea copiilor Săi.

De obicei, Domnul ne dă obiectivele generale ce trebuie reali-
zate şi unele îndrumări pe care să le urmăm, dar El se aşteaptă ca 
noi să elaborăm majoritatea detaliilor sau metodelor. Metodele şi 
procedurile sunt elaborate, de obicei, prin studiu şi rugăciune şi 
trăind astfel, încât să putem obţine şi urma îndemnurile Spiritului. 
Oamenilor mai puţin avansaţi din punct de vedere spiritual, cum au 
fost aceia din zilele lui Moise, a trebuit să li se poruncească în multe 
lucruri. Astăzi, aceia care sunt vigilenţi din punct de vedere spiritual 
examinează obiectivele, studiază liniile îndrumătoare stabilite de 
Domnul şi profeţii Săi şi, apoi, după ce s- au rugat, acţionează – fără 
a trebui să li se poruncească „în toate lucrurile”. Această atitudine îi 
pregăteşte pe oameni pentru dumnezeire…

Uneori, Domnul aşteaptă şi speră ca ai Săi copii să acţioneze din 
proprie voinţă şi, când ei nu fac acest lucru, ei pierd marele premiu 
şi Domnul va renunţa la tot şi îi va lăsa să suporte consecinţele sau 
va descrie totul mai detaliat. Mă tem că, de obicei, cu cât va oferi 
mai multe detalii, cu atât va fi mai mică răsplata noastră.33
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Trebuie să fim „[angajaţi] cu sârguinţă” în cauze bune şi să trăim 
astfel, încât să lăsăm în urmă o lume mai bună pentru că am trăit 
şi noi în ea.34

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Cum aţi constatat că „războiul care a început în cer… nu s- a în-

cheiat încă”? (Vezi secţiunea 1.) Ce putem face pentru a continua 
să apărăm principiul dreptului de a alege?

• Oamenii se întreabă deseori de ce permite Dumnezeu ca răul să 
existe în lume. Cum ajută învăţăturile preşedintelui Benson din 
secţiunea 2 la aflarea unui răspuns la această întrebare?

• Ce putem face pentru a- i ajuta pe copii şi pe tineri să înţeleagă 
adevărurile din secţiunea 3? Ce putem face pentru a- i ajuta pe 
copii şi pe tineri să înţeleagă impactul hotărârilor pe care le iau?

• Meditaţi asupra sfatului preşedintelui Benson cu privire la a lua 
„hotărârile corespunzătoare, asemenea celor pe care le- ar lua 
Hristos” (secţiunea 4). Ce aţi învăţat despre îmbinarea rugăciunii 
cu acţiunea făcută cu sârguinţă în luarea hotărârilor?

• Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiţi „[angajaţi] cu sârguinţă 
în cauze bune”? Cum vi se schimbă viaţa când faceţi lucruri bune 
„din proprie voinţă” şi nu aşteptaţi să vi se poruncească? (Vezi 
secţiunea 5.)

Scripturi suplimentare
Deuteronomul 11:26–28; Iosua 24:15; 2 Nefi 2:14–16; Alma 42:2–4; 

Helaman 14:30–31; D&L 29:39–45; 101:78

Ajutor pentru predare
Discuţiile în grupuri mici „[dau] unui număr mare de oameni oca-

zia de a participa activ la o lecţie. Persoanele care ezită de regulă să 
participe pot să împărtăşească în grupuri mici idei pe care nu le- ar 
împărtăşi în faţa întregului grup” (Predarea, nu este chemare mai 
mare [1999], p. 161).
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Preşedintele Ezra Taft Benson a fost un exemplu de viaţă trăită cu bucurie.
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Să trăim cu bucurie în 
vremuri tulburi

„Fericirea, aici şi acum, constă din a accepta de 
bunăvoie, cu dragoste, cu bucurie voia lui Dumnezeu 

în ceea ce ne priveşte – făcând acest lucru sub 
toate aspectele şi în toate lucrurile, mici şi mari.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Una dintre primele însărcinări, în calitate de apostol, ale preşe-
dintelui Ezra Taft Benson a fost să ajute la aducerea de ajutoare 
pentru sfinţii din Europa de după cel de- al Doilea Război Mondial. 
În timp ce călătorea prin Germania, a întâlnit oameni credincioşi 
care au putut să prospere în pofida distrugerilor din jurul lor. El a 
scris în jurnalul său:

„Cea mai mare distrugere la care am fost martor am văzut- o 
 astăzi… În timp ce conduceam maşina pe străzile [Berlinului] şi 
mergeam pe jos pe străzile pe care automobilul nu le putea stră-
bate, am… văzut femei înfometate plătind, cu nerăbdare, preţuri 
exorbitante pentru coji de cartofi… Am văzut bătrâni şi bătrâne 
tăind cu asiduitate, cu mici toporişti, buturugi şi rădăcini de copaci 
în încercarea de a obţine ceva lemn de foc şi, apoi, trăgându- le 
spre casă kilometri întregi, pe orice se putea roti – de la micuţe roţi 
ale unui fost cărucior pentru copil până la mici căruţe – ca nişte 
animale de povară.

Mai târziu, am văzut, în cadrul unei conferinţe desfăşurate într- o 
sală friguroasă, pe jumătate distrusă, de la etajul trei al unei clădiri 
de pe o stradă bombardată, 480 de sfinţi din zilele din urmă înfrigu-
raţi şi înfometaţi, dar credincioşi. A fost minunat să vezi lumina cre-
dinţei… Nu a existat amărăciune sau furie, ci o revărsare plăcută de 
sentimente bune reciproce şi exprimare a credinţei în Evanghelie” 1.
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Niciun membru nu s- a plâns de situaţia sa în pofida faptului că 
unii erau pe punctul de a muri de foame chiar sub ochii noştri…

 Sfinţii noştri… sunt plini de speranţă, curaj şi credinţă şi, oriunde 
s- ar afla, ei privesc înainte cu bucurie, exprimându- şi credinţa pro-
fundă în Evanghelie şi recunoştinţa pentru calitatea de membri ai 
Bisericii. A fost una dintre cele mai mari demonstraţii pe care le- am 
văzut vreodată ale adevăratelor roade ale Evangheliei în viaţa băr-
baţilor şi femeilor” 2.

Preşedintele Benson a văzut exemple de speranţă şi optimism şi 
aproape de casa sa, unde mulţi dintre fermieri au continuat să fie bu-
curoşi chiar şi atunci când s- au confruntat cu greutăţi mari. El a spus:

„Îmi aduc aminte că am participat la o adunare lângă Bancroft, 
Idaho… Am avut o adunare minunată şi, după ce s- a încheiat, îi feli-
citam pe fermierii minunaţi care se aflau acolo iar, printre ei, se afla 
un bărbat pe nume Yost, căruia i- am spus: «Frate Yost, cum merg 
lucrurile la fermă?». Fratele Yost a spus: «O, lucrurile merg bine, 
frate Benson, dar am cu aproximativ 20 de mii de dolari mai puţin 
decât aveam cu trei zile în urmă». Am spus: «Ce s- a întâmplat –un 
alt îngheţ?». A răspuns: «Da, a lovit grâul tocmai când era aproape 
copt şi ştii ce înseamnă asta». A continuat: «Dimineaţă, vom porni 
secerătorile, dar totul este bine. Încă mai avem puţin grâu în ladă şi 
am pus deoparte cel puţin o parte din rezerva noastră anuală. Nu 
vom muri de foame şi va fi o altă recoltă». Când ne depărtam de el, 
i- am soţiei mele: «Ce spirit minunat!».

Ne- am continuat drumul către Logan [un oraş din Utah, aflat la 
aproximativ 80 de mile sau 130 kilometri de Bancroft]. Aveam co-
piii cu noi şi ne- am oprit pe strada principală pentru a intra într- o 
alimentară să luăm câteva prăjiturele pentru cei mici. Şi pe cine am 
întâlnit pe trotuar! Pe fratele Yost. Am spus: «Ei, ce faci aici, atât de 
departe de casă?». A spus: «Frate Benson, este ziua în care mergem 
la templu». Am spus: «Greutăţile nu vă doboară spiritele, nu- i aşa?». 
Atunci, el mi- a dat o lecţie. A spus: «Frate Benson, când greutăţile 
vin, avem cu atât mai mult nevoie de templu»”3.

Reacţia preşedintelui Benson însuşi la adversităţi i- a încurajat 
pe aceia care îl cunoşteau aşa cum exemplul altor sfinţi l- a întărit 
pe el. Vârstnicul Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece 



c a P I t o l u l  4

77

Apostoli, l- a descris pe preşedintele Benson ca fiind un „obser-
vator atent al evenimentelor, [care] îşi păstrează un anumit opti-
mism şi veselie pe care am face bine să le remarcăm. Un astfel de 
optimism”, a spus vârstnicul Maxwell, „nu este rezultatul ignorării 
evenimentelor din jur, ci al observării lor şi privirii dincolo de ele, 
la promisiunile care au legătură cu modul în care împărăţia va ieşi 
învingătoare în final” 4.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Dacă avem credinţă în Tatăl nostru Ceresc, putem 
avea speranţă în viitor, optimism în responsabilităţile 

noastre prezente şi pace interioară.

Noi, toţi, vom avea dezamăgiri şi vom fi descurajaţi – aceasta face 
parte din viaţă. Dar, dacă vom avea credinţă, neajunsurile noastre 
vor dura doar o clipă şi succesul va fi rezultatul aparentelor noastre 
eşecuri. Tatăl nostru Ceresc poate împlini miracole prin fiecare din-
tre noi dacă nu facem decât să ne punem încrederea în El.5

Este o mare binecuvântare să ai pace interioară, să ai o asigurare, 
să ai spiritul liniştii şi calmului interior în momente de tulburarea şi 
luptă, în momente de tristeţe şi dificultăţi. Este o mulţumire pentru 
suflet să ştii că Dumnezeu este la cârmă, că El este conştient de 
circumstanţele copiilor Săi şi că noi ne putem pune, cu siguranţă 
deplină, încrederea în El.6

Rugăciunea – rugăciunea stăruitoare – ne poate pune în legătură 
cu Dumnezeu, cea mai mare sursă a noastră de alinare şi îndru-
mare. „Roagă- te tot timpul, ca să poţi ieşi învingător” (D&L 10:5). 
„Adunându- mi toate puterile pentru a- L chema pe Dumnezeu să mă 
elibereze” este modul în care tânărul Joseph Smith descrie metoda 
pe care a folosit- o în Dumbrava Sacră pentru a- l împiedica pe duş-
man să- l distrugă ( JS–I 1:16).7

Fără credinţă în Tatăl nostru Ceresc, nu putem reuşi. Credinţa ne 
dă viziune asupra a ceea ce se poate întâmpla, speranţă în viitor 
şi optimism în responsabilităţile noastre prezente. Când există cre-
dinţă, noi nu ne îndoim de succesul suprem al lucrării.8
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Dintre toţi oamenii, noi, ca sfinţi din zilele din urmă, trebuie să 
fim cei mai optimişti şi cei mai puţin pesimişti. Deşi ştim că „pacea 
va fi luată de pe pământ şi… diavolul va avea putere asupra po-
sesiunilor lui”, noi suntem, de asemenea, asiguraţi că „Domnul va 
avea putere asupra sfinţilor Săi şi va domni în mijlocul lor” (D&L 
1:35–36).

Având asigurarea că Biserica va rămâne intactă pentru că 
Dumnezeu o va îndruma în vremurile tulburi care ne aşteaptă, este 
responsabilitatea noastră individuală să veghem ca fiecare dintre 
noi să rămână credincios Bisericii şi învăţăturilor ei. „Dar acela 
care va rămâne statornic şi nu se va lăsa biruit, acela va fi salvat” 
( JS–M 1:11).9

2
Fericirea trebuie câştigată de la o zi 

la alta, dar merită efortul.

Nu avem niciun motiv sa ne îngrijorăm cu adevărat. Trăiţi potrivit 
Evangheliei, ţineţi poruncile. Participaţi la rugăciunile spuse seara 
şi dimineaţa în căminul dumneavoastră. Ţineţi standardele Bisericii. 
Încercaţi să trăiţi calm şi cu voioşie… Fericirea trebuie câştigată de 
la o zi la alta. Dar merită efortul.10

Când a fost foarte bolnav, George A. Smith a fost vizitat de vărul 
său, profetul Joseph Smith. Bărbatul aflat în suferinţă a povestit 
mai târziu: „El [profetul] mi- a spus că niciodată nu trebuie sa fiu 
descurajat, indiferent de greutăţile care mă înconjoară. Chiar dacă 
m- aş scufunda în cea mai adâncă groapă din Noua Scoţie şi tot 
lanţul Munţilor Stâncoşi s- ar prăbuşi peste mine, nu trebuie să mă 
descurajez, ci să continui să îndur, să- mi exercit credinţa şi să îmi 
păstrez curajul şi atunci voi ieşi în vârful grămezii prăvălite deasu-
pra mea”…

Există momente în care pur şi simplu trebuie să aşteptaţi în ne-
prihănire şi să rezistaţi diavolului până când spiritul său care aduce 
nefericire vă părăseşte. Aşa cum Domnul a spus profetului Joseph 
Smith: „Adversităţile şi suferinţele tale vor fi numai pentru un scurt 
timp;

Şi, după aceea, dacă înduri bine, Dumnezeu te va exalta în cer” 
(D&L 121:7–8).
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Efortul de a face fapte nobile, chiar şi atunci când sunteţi în-
conjuraţi de un nor de nefericire, vă va scoate, în cele din urmă, 
deasupra, la lumină. Chiar şi Învăţătorul nostru, Isus Hristosul, în 
timp ce S- a confruntat cu acel test suprem de a fi lăsat, temporar, 
singur de către Tatăl nostru în timpul răstignirii, a continuat să- Şi 
facă munca pentru copiii oamenilor şi, apoi, la scurt timp după 
aceea, a fost glorificat şi a primit plenitudinea bucuriei. În timp ce 
treceţi prin încercările dumneavoastră, vă puteţi aminti victoriile 
din trecut şi puteţi număra binecuvântările pe care le aveţi negreşit, 
având speranţă neclintită că vor urma unele mai mari dacă veţi fi 
credincioşi. Şi puteţi avea acea cunoaştere certă că, la timpul po-
trivit, Dumnezeu vă va şterge toate lacrimile şi că lucruri „pe care 
ochiul nu le- a văzut, urechea nu le- a auzit, şi la inima omului nu 
s- au suit, aşa sunt lucrurile pe care le- a pregătit Dumnezeu pentru 
cei ce- L iubesc” (1 Corinteni 2:9).11

„a trăi fericit înseamnă a creşte în tărie spirituală către perfecţiune.”
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Fiţi voioşi în tot ce faceţi. Trăiţi cu bucurie. Trăiţi fericiţi. Trăiţi cu 
entuziasm, ştiind că Dumnezeu nu locuieşte în întuneric şi melan-
colie, ci în lumină şi dragoste.12

3
Tatăl Ceresc doreşte ca noi să fim fericiţi şi El ne va 

binecuvânta când vom face voia Sa cu privire la noi înşine.

„Oamenii sunt ca să poată avea bucurie” (2 Nefi 2:25). Tatăl nos-
tru Ceresc doreşte ca noi să fim bucuroşi. El Se aşteaptă ca noi să 
fim fericiţi. Dar coborârea standardelor nu aduce fericire. Nu putem 
fi fericiţi când nu trăim conform propriilor convingeri, potrivit cu 
ceea ce ştim că este drept. Este atât de uşor să ne formăm obiceiul 
de a trata cu uşurinţă anumite lucruri. Este atât de uşor să ne for-
măm obiceiul de a găsi cusururi oricui sau a critica, de a fi rezervaţi 
în inima noastră cu privire la anumite lucruri din Biserică. Este atât 
de uşor să devenim persoane cu amărăciune în suflet şi, apoi, să 
continuăm să ne gândim la aceasta, să devenim trişti şi să avem 
mereu un chip trist. Un chip trist nu a câştigat niciodată o luptă în 
război sau dragoste.13

Înţelegem noi că fericirea, aici şi acum, constă din a accepta de 
bunăvoie, cu dragoste, cu bucurie voia lui Dumnezeu în ceea ce ne 
priveşte – făcând acest lucru sub toate aspectele şi în toate lucru-
rile, mici şi mari? A trăi perfect înseamnă a trăi fericit. A trăi fericit 
înseamnă a creşte în tărie spirituală către perfecţiune. Fiecare faptă 
făcută în acord cu voia lui Dumnezeu este o parte a acestei  creşteri. 
Să nu ne divizăm viaţa. Să ne gândim că viaţa noastră este un  întreg 
şi să dispreţuim onorurile şi gloriile care nu vin cu aprobarea lui 
Dumnezeu. Să ne amintim că adevărata sursă a tăriei şi fericirii 
noastre depăşeşte puterea de înţelegere a omului şi circumstanţele 
acestuia.14

Trebuie să învăţăm şi să învăţăm din nou că, numai acceptând şi 
trăind potrivit Evangheliei dragostei, aşa cum a fost propovăduită 
de Învăţător, şi numai făcând voinţa Sa, rupem lanţurile ignoranţei 
şi îndoielii care ne leagă. Trebuie să învăţăm acest adevăr simplu, 
glorios pentru a putea trăi bucuriile dulci ale Spiritului acum şi în 
eternitate. Trebuie să ne supunem şi să facem voia Sa. Trebuie să- L 
punem pe El pe primul loc în viaţa noastră. Da, binecuvântările 
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noastre se înmulţesc atunci când împărtăşim dragostea Sa vecinilor 
noştri.15

„Fraţilor”, a spus Pavel, „fac un singur lucru: uitând ce este în 
urma mea şi aruncându- mă spre ce este înainte,

alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, 
în Hristos Isus” (Filipeni 3:13–14).

Lăsaţi- vă minţile să se concentreze asupra scopului de a fi ca 
Domnul şi veţi alunga gândurile care vă fac nefericiţi când căutaţi cu 
nerăbdare să- L cunoaşteţi pe El şi să faceţi voia Sa. „Să aveţi în voi 
gândul acesta”, a spus Pavel (Filipeni 2:5). „Întoarce- te către Mine 
în fiecare gând”, a spus Isus (D&L 6:36). Şi ce va urma dacă facem 
aceasta? „Celui cu inima tare, Tu- i chezăşuieşti pacea” (Isaia 26:3).16

Noi nu vom fi niciodată singuri dacă vom trăi aşa cum trebuie, 
pentru că Tatăl nostru va fi mereu alături de noi pentru a ne binecu-
vânta. El doreşte ca noi să reuşim. El doreşte ca noi să fim fericiţi. El 
doreşte ca noi să realizăm obiectivele bune pe care ni le- am stabilit. 
El Îşi va face partea dacă noi facem partea noastră.17

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce credeţi că credinţa în Dumnezeu ne dă „speranţă în viitor 

şi optimism în responsabilităţile noastre prezente”? Ce sfaturi din 
secţiunea 1 aţi putea împărtăşi cuiva căruia îşi doreşte foarte mult 
pace interioară? De ce aţi alege acele cuvinte?

• În timp ce recapitulaţi secţiunea 2, reflectaţi la un moment în 
care a trebuit să „aşteptaţi în neprihănire” în perioadele grele. 
Gândiţi- vă la ce aţi câştigat din acea experienţă. În ce moduri ne 
ajută Domnul când dorim să îndurăm cu credinţă încercările?

• Care sunt unele experienţe care v- au ajutat să ştiţi că Tatăl Ceresc 
doreşte ca dumneavoastră să fiţi fericit şi să aveţi succes? De ce 
credeţi că „fericirea, aici şi acum,  constă din a accepta… voia lui 
Dumnezeu în ceea ce ne priveşte”? (Vezi secţiunea 3.)

Scripturi suplimentare
Matei 11:28–30; Ioan14:27; 16:33; Galateni 5:22; Mosia 2:41; 

Moroni 9:25–26; D&L 101:11–16
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Ajutor pentru studiu
„Formaţi- vă o imagine generală, fie prin citirea rapidă a cărţii, a 

capitolului sau a pasajului, fie prin citirea titlurilor de capitol. Căutaţi 
să înţelegeţi contextul şi împrejurările” (Predicaţi Evanghelia Mea 
[2004], p. 24). Aveţi în vederea să citiţi un capitol sau un fragment de 
mai multe ori pentru a- l înţelege mai profund. Făcând acest lucru, 
puteţi dobândi o cunoaştere mai profundă.

Note
 1. A Labor of Love: The 1946 European 

Mission of Ezra Taft Benson (1989), 
p. 64, 65.

 2. A Labor of Love, p. 65.
 3. „Receive All Things with Thankfulness”, 

New Era, nov. 1976, p. 7–8.
 4. Neal A. Maxwell, Wherefore, Ye Must 

Press Forward (1977), p. 69.
 5. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), p. 68.
 6. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

p. 68.
 7. „Do Not Despair”, Ensign, oct. 1986, 

p. 2.
 8. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

p. 67.
 9. „Do Not Despair”, p. 2.

 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 342.

 11. „Do Not Despair”, p. 4–5; declaraţia lui 
Joseph Smith se găseşte în Învăţături 
ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith 
(2007), p. 247.

 12. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 339.

 13. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 361.

 14. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 339.

 15. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 360.

 16. „Do Not Despair”, p. 5.
 17. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

p. 385.
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Principiile pocăinţei adevărate

„Cei care plătiţi preţul cerut de pocăinţa adevărată 
aveţi o promisiune sigură. Puteţi fi curaţi din nou. 
Disperarea poate să dispară. Pacea dulce a iertării 

se va revărsa în vieţile dumneavoastră.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

În prima sa cuvântare adresată în calitate de preşedinte al Bisericii 
în cadrul unei conferinţe generale, preşedintele Ezra Taft Benson 
a declarat: „În timp ce căutam îndrumarea Domnului, mi- a fost 
revelată din nou în mintea şi inima mea declaraţia Domnului: «Nu 
vorbiţi decât despre pocăinţă către această generaţie» (D&L 6:9; 
11:9). Aceasta este o temă abordată de către fiecare profet din zilele 
din urmă” 1.

Chiar şi înainte de a fi chemat ca preşedinte al Bisericii, preşedin-
tele Benson a făcut din pocăinţă un subiect important al slujirii sale. 
El fusese sfătuit să facă acest lucru de către George Albert Smith 
care era în acea vreme preşedintele Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli. Într- o scrisoare, scrisă nu la mult timp după chemarea 
ca apostol a preşedintelui Benson, preşedintele Smith a spus: 
„Misiunea ta de acum înainte este să găseşti căi şi mijloace pentru 
a răspândi adevărul şi avertiza oamenii cu care intri în contact, în 
cel mai amabil mod cu putinţă, că pocăinţa va fi singurul panaceu 
pentru bolile acestei lumi” 2.

Preşedintele Benson a îndeplinit cu credinţă această însărcinare 
în timp ce a propovăduit Evanghelia în lume. El ne- a învăţat că 
„este mai bine să te pregăteşti şi să previi decât să repari şi să te 
pocăieşti” 3. Dar el a remarcat, de asemenea, că „noi, toţi, avem 
nevoie să ne pocăim” 4. A subliniat importanţa „marii schimbări” în 
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Domnul a spus: „Harul Meu este destul pentru toţi oamenii 
care se umilesc în faţa Mea” (Eter 12:27).
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inimă care însoţeşte pocăinţa (vezi Alma 5:12–14) şi a explicat rolul 
Salvatorului în producerea unei astfel de schimbări:

„Domnul lucrează din interior spre exterior. Lumea lucrează din 
exterior spre interior. Lumea vrea să scoată oamenii din nefericire. 
Hristos scoate nefericirea din oameni şi, apoi, ei se scot singuri din 
nefericire. Lumea vrea să modeleze oamenii schimbându- le con-
diţiile. Hristos schimbă oamenii care, apoi, îşi schimbă condiţiile. 
Lumea vrea să modeleze comportamentul uman, dar Hristos poate 
schimba natura umană… 

Da, Hristos schimbă oamenii iar oamenii schimbaţi pot schimba 
lumea” 5.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Pentru a ne pocăi cu adevărat, trebuie mai întâi să 
înţelegem că planul Evangheliei este planul fericirii.

Calitatea de membru al Bisericii înseamnă, în sensul uzual al 
expresiei, că o persoană îşi are numele înregistrat în mod oficial în 
înregistrările calităţii de membru ale Bisericii…

Dar Domnul defineşte un membru al împărăţiei Sale într- un mod 
cu totul diferit. În anul 1828, El a spus prin intermediul profetului 
Joseph Smith: „Iată, aceasta este doctrina Mea - oricine se pocăieşte 
şi vine la Mine, acela este Biserica Mea” (D&L 10:67; caractere cur-
sive adăugate). Pentru Cel a Cărui este această Biserică, a fi membru 
înseamnă mai mult decât a fi pur şi simplu un membru înregistrat.

De aceea, aş dori să prezint concepte importante pe care trebuie 
să le înţelegem şi să le punem în practică dacă dorim cu adevărat 
să ne pocăim şi să venim la Domnul.

Una dintre metodele de inducere în eroare cel mai des folosite 
de Satana este ideea că poruncile lui Dumnezeu sunt menite să 
restricţioneze libertatea şi să limiteze fericirea. Persoanele tinere, 
mai ales, simt uneori că standardele Domnului sunt precum gardu-
rile şi lanţurile, interzicându- le accesul la acele activităţi care par 
a fi cele mai plăcute în viaţă. Dar adevărul este total opus. Planul 
Evangheliei este acel plan prin care oamenii sunt aduşi la o pleni-
tudine a bucuriei. Acesta este primul concept pe care doresc să- l 
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subliniez. Principiile Evangheliei sunt paşi şi îndrumări care ne vor 
ajuta să găsim adevărata fericire şi bucurie.

Înţelegerea acestui concept l- a făcut pe psalmist să exclame: „Cât 
de mult iubesc Legea Ta!… Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât 
vrăjmaşii mei… Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele 
şi o lumină pentru cărarea mea… Învăţăturile Tale sunt moştenirea 
mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele” (Psalmii 119:97–98, 
105, 111).

Dacă dorim să ne pocăim cu adevărat şi să venim la El, astfel 
încât să fim numiţi membri ai Bisericii Sale, primul şi cel mai impor-
tant lucru este să înţelegem acest adevăr etern – planul Evangheliei 
este acel plan al fericirii. Ticăloşia niciodată nu ne- a adus, nu ne 
aduce şi nu ne va aduce fericire [vezi Alma 41:10]. Încălcarea legilor 
lui Dumnezeu aduce numai nefericire, sclavie şi întuneric.6

2
Credinţa în Isus Hristos precede adevărata pocăinţă.

Un al doilea concept pe care este important să- l înţelegem este 
relaţia dintre pocăinţă şi principiul credinţei. Pocăinţa este al doi-
lea principiu fundamental al Evangheliei. Primul este credinţa în 
Domnul Isus Hristos. De ce este aşa? De ce trebuie ca această cre-
dinţă în Domnul să preceadă pocăinţa adevărată?

Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să înţelegem un 
lucru cu privire la sacrificiul ispăşitor al Învăţătorului. Lehi a propo-
văduit că „un trup… poate să locuiască în prezenţa lui Dumnezeu 
decât prin meritele şi mila şi harul lui Mesia cel Sfânt” (2 Nefi 2:8). 
Chiar şi cel mai drept şi neîntinat om nu se poate salva doar prin 
meritele sale, pentru că, aşa cum ne spune apostolul Pavel, „toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23).

Dacă nu ar fi viaţa perfectă, fără de păcat a Salvatorului, pe care 
Şi- a dat- o de bunăvoie pentru noi, nu ar putea fi iertarea păcatelor.

Ca urmare, pocăinţa înseamnă mai mult decât o simplă schim-
bare a comportamentului. Mulţi bărbaţi şi multe femei din lume 
dau dovadă de o mare putere a voinţei şi de autodisciplină biruind 
obiceiurile rele şi slăbiciunile trupului. Totuşi, în acelaşi timp, ei nu 
se gândesc deloc la Învăţător, uneori respingând- L în mod deschis. 
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Astfel de schimbări ale comportamentului, chiar dacă în direcţie 
bună, nu constituie pocăinţă adevărată.

Credinţa în Domnul Isus Hristos este temelia pe care trebuie clă-
dită pocăinţa sinceră şi profundă. Dacă noi căutăm cu adevărat să 
înlăturăm păcatul, trebuie întâi să privim către El care este Urzitorul 
mântuirii noastre.7

3
Pocăinţa implică o schimbare mare în inimă.

Al treilea principiu pe care este important să- l înţelegem dacă 
dorim să fim membri adevăraţi ai Bisericii este că pocăinţa implică 
nu numai o schimbare a faptelor, ci şi o schimbare în inimă.

Când regele Beniamin a încheiat remarcabila sa cuvântare în 
ţara Zarahemla, toţi oamenii au strigat într- un glas că ei credeau 
cuvintele sale. Ei au ştiut cu certitudine că promisiunile sale privind 
mântuirea erau adevărate, pentru că, spuneau ei: „Spiritul Domnului 
cel Atotputernic… a lucrat o schimbare mare în noi sau în inimile 
noastre, pentru că [observaţi această afirmaţie] nu mai avem încli-
nare să facem rău, ci să facem bine neîncetat” (Mosia 5:2).8

Se pot produce schimbări în inima omului? Desigur! Se întâmplă 
în fiecare zi în măreaţa muncă misionară a Bisericii. Este unul dintre 
cele mai răspândite dintre miracolele prezente ale lui Hristos. Dacă 
nu vi s- a întâmplat – trebuie să vi se întâmple.

Domnul nostru i- a spus lui Nicodim că „dacă un om nu se naşte 
din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3)…

Alma declară: „Iar Domnul mi- a spus: Nu te minuna că toată 
omenirea, da, bărbaţi şi femei, toate naţiunile, neamurile, lim-
bile şi popoarele trebuie să se nască din nou; da, să se nască din 
Dumnezeu, să se schimbe din starea lor carnală şi decăzută la o 
stare de dreptate, fiind mântuiţi de Dumnezeu, devenind fiii şi fii-
cele lui;

Şi astfel ei devin fiinţe noi; şi dacă ei nu fac aceasta, atunci ei nu 
pot în niciun fel să moştenească împărăţia lui Dumnezeu” (Mosia 
27:25–26)…

În al patrulea capitol din Alma se descrie o perioadă din isto-
ria nefită în care „Biserica a început să decadă din progresul ei” 



c a P I t o l u l  5

88

(Alma 4:10). În faţa acestei situaţii, Alma a renunţat la funcţia sa de 
judecător- şef al guvernului „şi s- a dedicat cu totul treburilor marii 
preoţii”, responsabilitate care îi revenea (Alma 4:20).

El a depus o „mărturie pură” împotriva oamenilor (Alma 4:19) 
şi, în capitolul cinci din Alma, el adresează peste patruzeci de în-
trebări esenţiale. Vorbind deschis membrilor Bisericii, el a declarat: 
„Vă întreb pe voi, fraţii mei din Biserică, v- aţi născut voi spiritual 
din Dumnezeu? Aţi primit voi imaginea Lui în înfăţişarea voastră? 
Aţi simţit voi această măreaţă schimbare în inimile voastre?” (Alma 
5:14).

El a spus în continuare: „Dacă voi aţi simţit o schimbare în inima 
voastră şi dacă aţi simţit dorinţa să cântaţi cântecul iubirii mântui-
toare, vreau să vă întreb, puteţi să simţiţi astfel acum?” (Alma 5:26).

Nu ar progresa considerabil Biserica astăzi dacă numărul celor 
renăscuţi spiritual ar creşte? Vă puteţi imagina ce s- ar întâmpla în 
căminele noastre? Vă puteţi imagina ce s- ar întâmpla dacă un număr 

Prin pocăinţă, alma cel tânăr a simţit o schimbare  
miraculoasă în inimă.
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tot mai mare de exemplare ale Cărţii lui Mormon s- ar afla în mâinile 
unui număr tot mai mare de misionari care ştiu cum s- o folosească 
şi care au fost născuţi din Dumnezeu? Când se va întâmpla acest 
lucru, noi vom obţine recolta bogată de suflete pe care a promis- o 
Domnul. „Născut din Dumnezeu” a fost Alma care, ca misionar, a 
putut să predice cuvântul pentru ca mulţi alţii să fie, de asemenea, 
născuţi din Dumnezeu (vezi Alma 36:23–26).9

Când trecem prin această mare schimbare, care se produce numai 
prin credinţă în Isus Hristos şi prin acţiunea Spiritului asupra noas-
tră, este ca şi cum am deveni o persoană nouă. De aceea, schimba-
rea este asemănată cu o naştere din nou. Mii dintre dumneavoastră 
au trăit experienţa aceste schimbări. Aţi renunţat la viaţa în păcat, 
uneori un păcat adânc înrădăcinat şi agresiv, şi, folosindu- vă în 
vieţile voastre de sângele vărsat de Hristos, aţi devenit curaţi. Nu 
mai aveţi dorinţa de a vă întoarce la vechile dumneavoastră căi. 
Sunteţi în fapt o persoană nouă. Aceasta se înţelege prin schimbare 
în inimă.10

4
Întristarea după voia lui Dumnezeu 

duce la pocăinţă adevărată.

Al patrulea concept pe care aş dori să- l subliniez este ceea ce 
scripturile numesc „întristarea după voia lui Dumnezeu” pentru pă-
catele noastre. Nu este un lucru neobişnuit să găseşti bărbaţi şi 
femei în lume care au remuşcări pentru greşelile pe care le fac. 
Uneori, aceasta se întâmplă pentru că faptele lor le- au adus lor 
sau celor dragi o mare întristare şi nefericire. Alteori, întristarea lor 
este cauzată de faptul că sunt prinşi şi pedepsiţi pentru faptele lor. 
Aceste sentimente lumeşti nu constituie „întristare după voia lui 
Dumnezeu”…

În ultimele zile ale naţiunii nefite, Mormon a spus despre oame-
nii săi: „Întristarea lor nu era pentru pocăinţă datorită bunătăţii lui 
Dumnezeu; ci era mai degrabă întristarea celui osândit, pentru că 
Domnul nu permitea întotdeauna ca ei să ia fericirea în păcat.

Şi ei nu au venit la Isus cu inimile frânte şi cu spiritele smerite, 
ci L- au blestemat pe Dumnezeu şi au dorit să moară” (Mormon 
2:13–14).
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În emisfera estică, apostolul Pavel a lucrat printre oamenii din 
Corint. După ce au sosit veşti că printre sfinţi existau probleme 
grave, inclusiv imoralitatea (vezi1 Corinteni 5:1), Pavel a scris o 
scrisoare în care îi dojenea cu asprime. Oamenii au răspuns adop-
tând atitudinea necesară şi, evident, problemele au fost corectate, 
pentru că, în cea de a doua epistolă a sa către ei, Pavel a scris: 
„Acum mă bucur, nu pentru că aţi fost întristaţi, ci pentru că întris-
tarea voastră v- a adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi după voia 
lui Dumnezeu…

Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă 
care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe 
când întristarea lumii aduce moarte” (2 Corinteni 7:9–10).

În ambele scripturi, întristarea după voia lui Dumnezeu este de-
finită ca o întristare care ne conduce spre pocăinţă.

Întristarea după voia lui Dumnezeu este un dar al Spiritului. Este 
o înţelegere profundă a faptului că acţiunile noastre L- au ofensat 
pe Tatăl şi Dumnezeul nostru. Este conştientizarea clară şi profundă 
că purtarea noastră L- a făcut pe Salvator, pe El care nu a cunoscut 
păcatul, pe El cel mai mare dintre toţi, să îndure agonia şi suferinţa. 
Păcatele noastre L- au făcut să sângereze prin fiecare por. Această 
suferinţă mentală şi spirituală foarte reală este ceea ce scripturile 
numesc a avea „o inimă frântă şi un spirit smerit” (vezi 3 Nefi 9:20; 
Moroni 6:2; D&L 20:37; 59:8; Psalmii 34:18; 51:17; Isaia 57:15). Un 
astfel de spirit este condiţia absolut necesară pentru o pocăinţă 
adevărată.11

5
Tatăl Ceresc şi Isus Hristos sunt nerăbdători să ne 

vadă schimbându- ne vieţile şi Ei ne vor ajuta.

Principiul următor pe care doresc să- l discut este acesta: Nimeni 
nu poate fi mai nerăbdător decât Tatăl şi Salvatorul să ne vadă 
schimbându- ne vieţile. În cartea Apocalipsa, Salvatorul ne face o 
invitaţie cu o semnificaţie profundă şi puternică. El spune: „Eu stau 
la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra 
la el” (Apocalipsa 3:20). Observaţi că El nu spune: „Eu stau la uşă şi 
aştept ca voi să bateţi”. El cheamă, face semne, ne cere ca noi, pur 
şi simplu, să ne deschidem inimile şi să- L lăsăm să intre.
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În deosebita predică despre credinţă a lui Moroni, principiul este 
şi mai clar propovăduit. Domnul i- a spus: „Dacă oamenii vin la 
Mine, Eu le voi arăta slăbiciunea lor. Eu le dau oamenilor slăbiciune 
pentru ca ei să fie umili; iar harul Meu este destul pentru toţi oame-
nii”. Nu contează ce ne lipseşte sau care ne este slăbiciunea ori care 
ne- ar putea fi deficienţele. Darurile şi puterile Sale sunt suficiente 
pentru a le birui pe toate.

Moroni continuă cu aceste cuvinte ale Domnului: „Iar harul Meu 
este destul pentru toţi oamenii care se umilesc în faţa Mea; căci 
dacă ei se umilesc în faţa Mea şi au credinţă în Mine, atunci Eu voi 
face ca lucrurile slabe să devină puternice pentru ei ” (Eter 12:27; 
caractere cursive adăugate).

Ce promisiune minunată ne face Domnul! Însăşi sursa necazurilor 
noastre poate fi schimbată, adaptată şi transformată în tărie şi sursă 
de putere. Această promisiune este repetată într- o formă sau alta în 
multe alte scripturi. Isaia a spus: „El dă tărie celui obosit şi măreşte 
puterea celui ce cade în leşin” (Isaia 40:29). Domnul i- a spus lui 
Pavel: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune 
este făcută desăvârşită” (2 Corinteni 12:9). În Doctrină şi legăminte 
citim: „Acela care tremură sub puterea Mea va fi întărit şi va aduce 
fructele preaslăvirii şi ale înţelepciunii” (D&L 52:17; vezi, de aseme-
nea, 1 Nefi 17:3; 2 Nefi 3:13; D&L 1:28; 133:58–59).12

Una dintre cele mai eficiente strategii pe care le foloseşte Satana 
cu cei care se complac în păcat este să le şoptească la ureche că nu 
sunt demni să preaslăvească. El vă va spune că Tatăl Ceresc este 
atât de supărat pe dumneavoastră, încât El nu vă va asculta nicio-
dată rugăciunile. Aceasta este o minciună şi el o spune pentru a vă 
înşela. Puterea păcatului este mare. Dacă vrem să ne eliberăm de 
ea, mai ales de păcatele grave, trebuie să avem o putere mai mare 
decât cea personală.

Nimeni nu este mai nerăbdător decât Tatăl dumneavoastră Ceresc 
să vă ajute să scăpaţi de păcat. Mergeţi la El. Recunoaşteţi- vă păca-
tul, mărturisiţi- vă ruşinea şi vina şi, apoi, rugaţi- L să vă ajute. El are 
puterea de a vă ajuta să triumfaţi.13

Fraţi şi surori, trebuie să spunem Domnului păcatele noastre în 
spiritul pocăinţei umile şi întristate. Trebuie să- L rugăm să ne dea 



c a P I t o l u l  5

92

putere să le învingem. Promisiunile se vor împlini cu siguranţă. El 
ne va ajuta. Noi vom găsi puterea de a ne schimba vieţile.14

6
Nu trebuie să ne pierdem speranţa în timp ce 
căutăm să devenim asemănători lui Hristos.

Al şaselea şi ultimul principiu al procesului de pocăinţă despre 
care doresc să vorbesc este acela că trebuie să avem grijă ca, în timp 
ce căutăm să devenim din ce în ce mai asemănători lui Dumnezeu, 
să nu ne descurajăm şi să nu pierdem speranţa. Să devii asemănă-
tor lui Hristos este un proces ce durează întreaga viaţă şi, foarte 
adesea, implică o creştere şi schimbare care sunt lente, aproape im-
perceptibile. Scripturile consemnează relatări impresionante despre 
oameni ale căror vieţi s- au schimbat radical, într- o clipă: Alma cel 
Tânăr, Pavel pe drumul către Damasc, Enos rugându- se până noap-
tea  târziu, regele Lamoni. Aceste exemple uimitoare privind puterea 
de a- i schimba chiar şi pe aceia cufundaţi în păcat dau încredere 

„Pocăinţa adevărată se bazează pe credinţa în domnul  
Isus Hristos şi decurge din aceasta. nu există o altă cale.”



c a P I t o l u l  5

93

în faptul că ispăşirea poate avea efect chiar şi asupra celor aflaţi în 
cea mai adâncă disperare.

Dar trebuie să fim atenţi când discutăm despre acele exemple 
remarcabile. Deşi ele sunt reale şi puternice, ele reprezintă  excepţia, 
nu regula. Pentru fiecare Pavel, pentru fiecare Enos şi pentru fie-
care rege Lamoni, există sute şi mii de oameni pentru care proce-
sul pocăinţei este mult mai puţin vizibil, mult mai imperceptibil. 
Zi după zi, ei se apropie mai mult de Domnul, înţelegând puţin 
că ei clădesc o viaţă asemănătoare cu a lui Dumnezeu. Ei trăiesc, 
în linişte, vieţi în care predomină bunătatea, slujirea şi dedica-
rea. Ei sunt precum lamaniţii despre care Domnul a spus că „au 
fost botezaţi cu foc şi cu Duhul Sfânt, iar ei nu au ştiut aceasta”  
(3 Nefi 9:20; litere cursive adăugate).

Nu trebuie să ne pierdem speranţa. Speranţa este o ancoră a su-
fletelor omeneşti. Satana doreşte ca noi să aruncăm această ancoră. 
În acest fel, el poate descuraja şi ne poate determina să capitulăm. 
Dar noi nu trebuie să ne pierdem speranţa. Domnului Îi place fie-
care efort, chiar şi cele cotidiene, mărunte, prin care ne străduim 
să fim mai asemănători Lui. Deşi am putea constata că mai avem 
mult de mers pe calea către perfecţiune, nu trebuie să ne pierdem 
speranţa.15

Cei care plătiţi preţul cerut de pocăinţa adevărată aveţi o promi-
siune sigură. Puteţi fi curaţi din nou. Disperarea poate să dispară. 
Pacea dulce a iertării se va revărsa în vieţile dumneavoastră.

Cuvintele pe care Domnul le- a transmis prin Isaia sunt adevă-
rate: „Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele 
voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii 
ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1:18).

Şi în această dispensaţie, Domnul a vorbit la fel de limpede când 
a spus: „Iată, acela care s- a pocăit de păcatele lui este iertat şi Eu, 
Domnul, nu- Mi mai amintesc de ele” (D&L 58:42).16

Eu sper ca noi să nu trăim în trecut. Oamenii care trăiesc în trecut 
nu prea au viitor. Avem tendinţa să ne plângem pierderile, hotărâ-
rile pe care le- am luat şi care, privite retrospectiv, au fost probabil 
hotărâri greşite. Avem tendinţa să avem sentimente neplăcute cu 
privire la circumstanţele în care ne aflăm, gândind că ele ar fi putut 
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fi mai bune dacă noi am fi luat hotărâri diferite. Ne putem folosi de 
experienţa trecutului. Dar să nu ne petrecem timpul îngrijorându- ne 
cu privire la hotărâri care au fost luate, greşeli care au fost făcute. 
Să trăim în prezent şi în viitor.17

Preaiubiţii mei fraţi şi surori, în timp ce căutăm să fim demni de a 
fi membri ai Bisericii lui Hristos – membri în sensul în care foloseşte 
El acest termen, membri care se pocăiesc şi vin la El – să ne amintim 
aceste şase principii. Primul, Evanghelia este planul fericirii întocmit 
de Domnul şi pocăinţa este menită să ne aducă bucurie. Al doilea, 
pocăinţa adevărată se bazează pe credinţa în Domnul Isus Hristos 
şi decurge din aceasta. Nu există o altă cale. Al treilea, pocăinţa 
adevărată implică o schimbare în inimă şi nu numai o schimbare 
a comportamentului. Al patrulea, o parte a acestei schimbări mari 
în inimă înseamnă să simţim o întristare după voia lui Dumnezeu 
pentru păcatele noastre. Aceasta este ceea ce se înţelege printr- o 
inimă frântă şi un spirit smerit. Al cincilea, darurile lui Dumnezeu 
sunt suficiente pentru a ne ajuta să înfrângem toate păcatele şi slă-
biciunile, dacă nu facem decât să- I cerem ajutorul. De asemenea, 
trebuie să ne aducem aminte că pocăinţa, în cele mai multe cazuri, 
nu implică schimbări senzaţionale sau radicale, ci o înaintare pas cu 
pas, fermă şi permanentă către devenirea ca Dumnezeu.

Dacă ne vom strădui să integrăm aceste principii în vieţile noastre 
şi să le punem în practică în fiecare zi, vom deveni demni să fim 
mai mult decât membri înregistraţi ai Bisericii lui Isus Hristos. În 
calitate de membri adevăraţi, avem dreptul să beneficiem de promi-
siunea Sa: „Pe oricine care este din Biserica Mea şi îndură până la 
sfârşit în Biserica Mea, pe acela îl voi stabili pe stânca Mea şi porţile 
iadului nu îl voi birui” (D&L 10:69).

Rugăciunea mea este ca noi toţi să câştigăm această promisiune 
spre folosul nostru.18

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson a spus că, pentru a ne pocăi cu adevărat, 

trebuie, întâi, să înţelegem că „planul Evangheliei este acel plan 
al fericirii” şi că ticăloşia „niciodată… nu ne va aduce fericire” 
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( secţiunea 1). De ce credeţi că înţelegerea acestui lucru este esen-
ţială în procesul pocăinţei?

• De ce schimbarea comportamentului nu este suficientă în efor-
turile noastre de a ne pocăi? (Vezi secţiunea 2.) De ce credeţi că 
trebuie să privim spre Isus Hristos pentru a ne pocăi cu adevărat?

• În ce feluri aţi simţit o „mare schimbare în inimă” aşa cum s- a 
explicat în secţiunea 3? Ce putem face pentru a- i ajuta pe alţii să 
trăiască această schimbare?

• În ce fel se deosebeşte „întristarea după voia lui Dumnezeu” de 
regretul pe care îl simt unii oameni când au făcut ceva greşit? 
(Vezi secţiunea 4.) Cum ar putea folosi un părinte sau un epis-
cop învăţăturile din secţiunea 4 pentru a ajuta pe cineva care are 
nevoie să se pocăiască?

• Care sunt învăţăturile din secţiunea 5 care consideraţi că aduc 
alinare în mod deosebit? De ce vă aduc dumneavoastră alinare 
aceste învăţături?

• Depunând mărturie despre puterea ispăşirii Salvatorului, pre-
şedintele Benson a spus: „Nu trebuie să ne pierdem speranţa” 
(secţiunea 6). Ce adevăruri cu privire la ispăşire, prezentate în 
secţiunea 6, consideraţi că vă oferă speranţă?

Scripturi suplimentare
Luca 15:11–32; Mosia 4:10–12; 26:30–31; Alma 34:17–18; 3 Nefi 

27:19–20; D&L 18:10–16; 19:15–19

Ajutor pentru predare
„Grija dumneavoastră principală trebuie să fie ajutarea celor-

lalţi să înveţe Evanghelia, nu să faceţi o prezentare impresionantă. 
Aceasta include să le oferiţi cursanţilor şanse de a- şi preda unul 
 celuilalt” (Predarea, nu este chemare mai mare [1999], p. 64).

Note
 1. „Cleansing the Inner Vessel”, Ensign, 

mai 1986, p. 4.
 2. În Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: 

A Biography (1987), p. 184.
 3. „The Law of Chastity”, New Era, 

ian. 1988, p. 6.
 4. În Conference Report, apr. 1955, p. 47.
 5. „Born of God”, Ensign, iul. 1989, p. 4.

 6. „A Mighty Change of Heart”, Ensign, 
oct. 1989, p. 2.

 7. „A Mighty Change of Heart”, p. 2.
 8. „A Mighty Change of Heart”, p. 2, 4.
 9. „Born of God”, p. 2, 4.
 10. „A Mighty Change of Heart”, p. 4.
 11. „A Mighty Change of Heart”, p. 4.
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 12. „A Mighty Change of Heart”, p. 4–5.
 13. „The Law of Chastity”, p. 7.
 14. „A Mighty Change of Heart”, p. 5.
 15. „A Mighty Change of Heart”, p. 5.

 16. „The Law of Chastity”, p. 7.
 17. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), p. 387.
 18. „A Mighty Change of Heart”, p. 5.
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Isus Hristos, Salvatorul 
şi Mântuitorul nostru

„Noi declarăm divinitatea lui Isus Hristos. Noi 
credem că El este singura sursă a salvării noastre.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

„Nu- mi pot aminti vreo perioadă în care să nu fi crezut în 
Isus Hristos”, a spus preşedintele Ezra Taft Benson. „Am crezut 
întotdeauna în realitatea vieţii, morţii şi învierii Sale. Am crescut 
într- un cămin cu părinţi credincioşi, care au crezut cu sinceritate în 
Hristos şi au depus mărturie despre El, lucru pentru care sunt foarte 
recunoscător.” 1 

Această mărturie despre Isus Hristos a fost temelia vieţii preşedin-
telui Benson. I- a influenţat priorităţile, i- a îndrumat hotărârile şi l- a 
ajutat în timpul încercărilor. I- a oferit o perspectivă asupra scopului 
vieţii muritoare şi i- a dat încredere în promisiunile şi binecuvântările 
vieţii eterne.

În timpul slujirii sale ca apostol şi martor special al lui Isus 
Hristos, preşedintele Benson a depus deseori mărturie despre 
Salvator. Ştiind că „se adresează deseori întrebarea: «Sunt mormonii 
creştini?»”, el a depus mărturie:

„Noi declarăm divinitatea lui Isus Hristos. Noi credem că El este 
singura sursă a salvării noastre. Ne străduim să trăim potrivit învă-
ţăturilor Sale şi aşteptăm cu nerăbdarea timpul în care El va veni 
din nou pe acest pământ pentru a guverna şi domni ca Împăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor. Conform cuvintelor unui profet 
din Cartea lui Mormon, noi spunem: «Nu [există] niciun alt nume 
dat, precum şi niciun alt mijloc sau o altă cale prin care salvarea să 
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„Niciun eveniment nu ar putea fi mai important pentru 
indivizi sau naţiuni decât învierea Învăţătorului.”
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poată veni pentru copiii oamenilor, ci numai prin şi în numele lui 
Isus Hristos, Domnul Atotputernic» (Mosia 3:17)” 2.

Declaraţiile preşedintelui Benson despre divinitatea lui Isus 
Hristos au fost deseori legate de Cartea lui Mormon.3 „Prin Cartea 
lui Mormon, Dumnezeu a dat, pentru zilele noastre, dovada palpa-
bilă că Isus este Hristosul”, a spus el.4 El ne- a învăţat că „misiunea 
majoră” a Cărţii lui Mormon este să- i convingă pe oameni de acest 
adevăr.5 „Mai mult de jumătate dintre toate versetele din Cartea lui 
Mormon se referă la Domnul nostru”, a menţionat el. „În Cartea lui 
Mormon, I se dau peste o sută de nume. Acele nume au o semnifi-
caţie deosebită în descrierea naturii Sale divine.” 6

Mărturia despre Salvator a preşedintelui Benson a arătat cât de 
aproape se simţea de El:

„Îl iubesc din tot sufletul meu.

Depun mărturie cu umilinţă că El este, astăzi, acelaşi Domn 
iubitor, milos care a fost când a păşit pe drumurile prăfuite ale 
Palestinei. El este aproape de slujitorii Săi de pe acest pământ. Îi 
pasă şi ne iubeşte pe fiecare dintre noi, cei de astăzi. Puteţi fi siguri 
de acest lucru.

El trăieşte astăzi ca Domnul nostru, Învăţătorul nostru, Salvatorul 
nostru, Mântuitorul nostru şi Dumnezeul nostru.

Dumnezeu ne binecuvântează pe noi, toţi, să credem în El, să- L 
acceptăm, să- L preaslăvim, să ne încredem pe deplin în El şi să- L 
urmăm” 7.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Datorită dragostei Sale infinite pentru noi, Isus Hristos 
ne- a mântuit de la moarte fizică şi spirituală.

Influenţa niciunui alt om nu a avut un atât de mare impact asu-
pra acestui pământ cât cea a vieţii lui Isus, Hristosul. Nu ne putem 
imagina viaţa fără învăţăturile Sale. Fără El, am fi pierduţi într- un 
miraj al crezurilor şi modurilor de preaslăvire false, care se nasc din 
frică şi întuneric, acolo unde plăcerile trupeşti şi preocuparea pen-
tru îmbogăţire domnesc. Suntem departe de îndeplinirea ţelului pe 
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care El ni l- a dat, dar nu trebuie niciodată să- l pierdem din vedere; 
nici nu trebuie să uităm că înaintarea noastră către lumină, către 
perfecţiune, nu ar fi posibilă fără învăţăturile Sale, viaţa Sa, moartea 
şi învierea Sa.8

Pentru a aprecia şi a fi recunoscători pentru ceea ce a făcut 
[Isus Hristos] în folosul nostru, trebuie să ne aducem aminte aceste 
adevăruri vitale:

Isus a venit pe pământ pentru a face voia Tatălui nostru;

El a venit ştiind dinainte că avea să poarte povara păcatelor 
 noastre, ale tuturor;

El a ştiut că avea să fie ridicat pe cruce;

El a fost născut pentru a fi Salvatorul şi Mântuitorul întregii 
omeniri;

El a putut să- Şi îndeplinească misiunea, pentru că El este Fiul lui 
Dumnezeu şi are puterea lui Dumnezeu;

El a dorit să- Şi îndeplinească misiunea pentru că El ne iubeşte.

Nicio fiinţă muritoare nu a avut puterea sau capacitatea de a 
mântui toate celelalte fiinţe muritoare din starea lor de pierzanie şi 
decădere şi nicio alta nu a putut, din voinţă proprie, să- şi dea viaţa 
şi prin aceasta să facă posibilă învierea universală a tuturor celor-
lalte fiinţe muritoare.

Numai Isus Hristos a putut şi a dorit să îndeplinească un act de 
dragoste cu o putere mântuitoare atât de mare.9

Isus Hristos… a venit pe acest pământ într- o vreme dinainte sta-
bilită cu un drept al întâiului născut regal prin care Şi- a păstrat 
calitatea de membru al Dumnezeirii. În natura Sa, erau combinate 
atributele umane ale mamei Sale muritoare şi atributele şi puterile 
divine ale Tatălui Său Etern.

Moştenirea Sa ereditară unică L- a făcut moştenitor al măreţului 
titlu – de Singurul Fiu Născut în trup al lui Dumnezeu. Ca Fiu al lui 
Dumnezeu, El a moştenit puteri şi inteligenţă pe care nicio fiinţă 
umană nu le- a avut vreodată înainte sau după El. El a fost cu ade-
vărat Emanuel care înseamnă „Dumnezeu este cu noi” (vezi Isaia 
7:14; Matei 1:23).
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Deşi El a fost Fiul lui Dumnezeu trimis pe pământ, planul divin 
al Tatălui cerea ca Isus să treacă prin toate greutăţile şi suferinţele 
vieţii muritoare. Astfel, El a suferit „ispite… foame, sete şi oboseală” 
(Mosia 3:7).

Pentru a fi demn să fie Mântuitorul tuturor copiilor Tatălui nos-
tru, Isus a trebuit să fie total supus tuturor legilor lui Dumnezeu. 
Pentru că El S- a supus de bunăvoie voinţei Tatălui, El a crescut „din 
har în har, până când a primit plenitudinea” puterii Tatălui. Astfel, El 
a avut „toată puterea, atât în cer, cât şi pe pământ” (D&L 93:13, 17).10

Pentru că [Isus] era Dumnezeu – chiar Fiul lui Dumnezeu – El a 
putut să ia asupra Lui greutatea şi povara păcatelor altor oameni. 
Isaia a profeţit [despre] dorinţa Salvatorului nostru de a face acest 
lucru, folosind aceste cuvinte: „Totuşi, El suferinţele noastre le- a 
purtat şi durerile noastre le- a luat asupra Lui… El era străpuns pen-
tru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa 

„Influenţa niciunui alt om nu a avut un atât de mare impact 
asupra acestui pământ cât cea a vieţii lui Isus, Hristosul.”
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care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămă-
duiţi” (Isaia 53:4–5).

Acel act sfânt, altruist de a lua în mod voluntar asupra Sa păca-
tele tuturor celorlalţi oameni este ispăşirea. Cum a putut Unul să ia 
asupra Sa păcatele tuturor depăşeşte puterea de înţelegere a omului 
muritor. Dar eu ştiu acest lucru: El a luat asupra Sa păcatele tutu-
ror şi a făcut aceasta datorită dragostei Sale infinite pentru fiecare 
dintre noi. El a spus: „Căci iată, Eu, Dumnezeu, am suferit aceste 
lucruri pentru toţi, pentru ca ei să nu sufere, dacă ei se vor pocăi… 
suferinţe care M- au făcut, chiar pe Mine, Dumnezeu, Cel mai mare 
dintre toţi, să tremur de durere şi să sângerez din fiecare por şi să 
sufăr atât în trup, cât şi în spirit – şi aş fi dorit să nu fiu obligat să 
beau paharul amar şi apoi să dau înapoi” (D&L 19:16, 18).

În pofida acestei suferinţe covârşitoare, El a luat paharul şi a băut. 
A suferit durerile tuturor oamenilor pentru ca noi să nu trebuiască 
să suferim. A îndurat umilinţele şi insultele persecutorilor Săi fără 
să Se plângă sau să riposteze. A suportat biciuirea şi, apoi, infamia 
execuţiei brutale – crucea.11

În Ghetsimani şi pe Golgota, [Isus] a înfăptuit ispăşirea infinită 
şi eternă. A fost actul de dragoste cel mai mare şi unic din istoria 
consemnată. Apoi, au urmat moartea şi învierea Sa.

Astfel, El a devenit Mântuitorul nostru – mântuindu- ne pe noi toţi 
de moarte fizică şi mântuindu- i de moarte spirituală pe aceia dintre 
noi care se vor supune legilor şi rânduielilor Evangheliei.12

S- ar putea să nu înţelegem niciodată, nici să cuprindem cu min-
tea în timpul vieţii muritoare cum a realizat El ceea ce a realizat, dar 
nu trebuie să dăm greş în a înţelege de ce a făcut El ceea ce a făcut.

Tot ce a făcut a fost determinat de dragostea Sa infinită, altruistă 
pentru noi.13

2
Isus Hristos a ieşit din mormânt şi El 

trăieşte astăzi ca fiinţă înviată.

Cele mai măreţe evenimente din istorie sunt acelea care afec-
tează cel mai mare număr de oameni pentru cele mai îndelungate 
perioade de timp. După acest standard, niciun eveniment nu ar 
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putea fi mai important pentru indivizi sau naţiuni decât învierea 
Învăţătorului.

Învierea fiecărui suflet care a trăit şi a murit pe pământ este o 
certitudine şi, cu siguranţă, omul trebuie să se pregătească atent 
pentru acest eveniment. Învierea glorioasă trebuie să fie scopul 
fiecărui bărbat şi fiecărei femei, pentru că învierea va fi o realitate.

Nimic nu este mai universal decât învierea. Fiecare fiinţă va fi 
înviată. „Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în 
Hristos” (1 Corinteni 15:22).

Consemnările scripturale ne spun că, în a treia zi după răstigni-
rea lui Isus, a fost un mare cutremur. Piatra a fost rostogolită de la 
intrarea în mormânt. Câteva femei, printre care cele mai devotate 
dintre ucenicele Sale, au venit în acel loc cu miresme „şi n- au găsit 
trupul Domnului Isus”.

Îngeri au apărut şi au spus simplu: „Pentru ce căutaţi între cei 
morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat” (Luca 24:3–6). 
Nimic din istorie nu egalează acest anunţ emoţionant: „Nu este aici, 
ci a înviat”.

Realitatea învierii Domnului se bizuie pe mărturiile a multor mar-
tori credibili. Domnul înviat S- a arătat mai multor femei, celor doi 
ucenici de pe drumul către Emaus, lui Petru, apostolilor; şi „după 
aceea”, aşa cum a spus Pavel, „S- a arătat la peste cinci sute de  
fraţi deodată… După ei toţi, S- a arătat şi [lui Pavel]” (1 Corinteni 
15:6, 8)…

Ca unul dintre martorii Săi din zilele din urmă, eu depun mărturie 
că El trăieşte astăzi. El este o Fiinţă înviată. El este Salvatorul nostru, 
Domnul nostru, chiar Fiul lui Dumnezeu. Eu depun mărturie că El 
va veni din nou ca Domn al nostru glorificat, înviat. Ziua aceea nu 
este departe. Pentru toţi cei care Îl acceptă ca Salvator şi Domn, 
învierea Sa înseamnă că viaţa nu se sfârşeşte la moarte, pentru că El 
a promis: „Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi” (Ioan14:19).14

Doar El a avut puterea învierii. Şi, astfel, în a treia zi după înmor-
mântarea Sa, El a ieşit din mormânt viu şi S- a arătat multora… Ca 
unul dintre martorii [Săi] speciali chemaţi în această zi, eu vă depun 
mărturie că El trăieşte. El trăieşte cu un trup înviat. Nu există adevăr 
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sau fapt de care să fiu mai sigur şi în care să am mai mare încredere 
decât adevărul învierii Domnului nostru.15

3
Trebuie să fim curajoşi în mărturiile 

noastre despre Isus Hristos.

Cea mai nepreţuită binecuvântare pe care o poate avea fiecare 
membru al Bisericii este mărturia despre divinitatea lui Isus Hristos 
şi Biserica Sa. Mărturia este unul dintre puţinele lucruri pe care le 
putem lua cu noi când părăsim această viaţă.

A avea o mărturie despre Isus înseamnă a avea cunoaştere, prin 
Duhul Sfânt, despre misiunea divină a lui Isus Hristos.

Mărturia despre Isus înseamnă a cunoaşte natura divină a naşte-
rii Domnului nostru – că El este, cu adevărat, Singurul Fiu Născut 
în trup.

Mărturia despre Isus înseamnă a cunoaşte că El este Mesia cel 
promis şi că, în timp ce a trăit printre oameni, El a înfăptuit multe 
miracole impresionante.

Mărturia despre Isus înseamnă a cunoaşte că legile pe care le- a 
stabilit El ca doctrină a Sa sunt adevărate şi, apoi, a te supune aces-
tor legi şi rânduieli.

A avea o mărturie despre Isus înseamnă a cunoaşte că El a luat 
asupra Sa, în mod voluntar, păcatele întregii omeniri în Grădina 
Ghetsimani, ceea ce L- a făcut să sufere atât în trup, cât şi în spirit, şi 
să sângereze prin fiecare por. Toate acestea, El le- a făcut pentru ca 
noi să nu trebuiască să suferim dacă ne pocăim (vezi D&L 19:16, 18).

A avea mărturie despre Isus înseamnă a cunoaşte că El a ieşit 
triumfător din mormânt cu un trup fizic înviat. Şi, pentru că El tră-
ieşte, întreaga omenire va trăi.

A avea mărturie despre Isus înseamnă a cunoaşte că Dumnezeu 
Tatăl şi Isus Hristos S- au arătat, cu adevărat, profetului Joseph Smith 
pentru a inaugura o dispensaţie nouă a Evangheliei Sale, astfel încât 
salvarea să poată fi predicată tuturor naţiunilor înainte de venirea Sa.

A avea mărturie despre Isus înseamnă a şti că Biserica, pe care 
El a întemeiat- o la jumătatea timpului şi pe care a restaurat- o în 
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timpurile noastre este, aşa cum Domnul a declarat, „singura Biserică 
adevărată şi vie de pe toată faţa pământului” (D&L 1:30).

A avea o astfel de mărturie este vital. Dar şi mai important este 
să fim curajoşi în mărturia noastră.

Mărturia despre Isus înseamnă că noi acceptăm misiunea divină 
a lui Isus Hristos, ne supunem Evangheliei Lui şi facem lucrările 
Sale. Înseamnă, de asemenea, că acceptăm misiunea profetică a lui 
Joseph Smith şi a succesorilor săi şi le urmăm sfaturile. Aşa cum a 
spus Isus: „Fie prin propriul Meu glas, fie prin glasul slujitorilor Mei, 
este acelaşi lucru” (D&L 1:38).

Vorbind despre aceia care vor primi, în cele din urmă, binecu-
vântările împărăţiei celestiale, Domnul i- a spus lui Joseph Smith:

„Ei sunt aceia care au primit mărturia despre Isus şi cred în nu-
mele Lui şi au fost botezaţi după felul îngropării Sale, fiind îngropaţi 
în apă în numele Lui, şi aceasta potrivit poruncii pe care El a dat- o” 
(D&L 76:51).

Aceştia sunt aceia care sunt curajoşi în mărturia lor despre Isus, 
care, aşa cum a declarat Domnul, „[biruiesc] prin credinţă şi [sunt 
pecetluiţi] prin Spiritul Sfânt al făgăduinţei, pe care Tatăl Îl revarsă 
asupra tuturor acelora care sunt drepţi şi fideli” (D&L 76:53).16

4
Credinţa în Isus Hristos constă în bizuirea totală 

pe El şi în urmarea învăţăturilor Sale.

Principiul fundamental al religiei noastre este credinţa în Domnul 
Isus Hristos. De ce este necesar ca noi să ne concentrăm încrederea, 
speranţa şi nădejdea asupra unei singure persoane? De ce este cre-
dinţa în El atât de necesară pentru a avea pace spirituală în această 
viaţă şi speranţă în lumea care va veni?

Răspunsurile noastre la aceste întrebări ne determină să înfrun-
tăm viitorul având curaj, speranţă şi optimism sau fiind temători, 
neliniştiţi şi pesimişti.

Mesajul meu şi mărturia mea sunt acestea: Numai Isus Hristos 
este singurul capabil să ne dea acea speranţă, acea încredere şi 
acea tărie de care avem nevoie ca să învingem lumea şi să ne ridi-
căm deasupra slăbiciunilor noastre omeneşti. Pentru a face aceasta, 



c a P I t o l u l  6

106

trebuie să ne punem credinţa în El şi să trăim potrivit legilor şi 
învăţăturilor Sale…

Credinţa în El înseamnă mai mult decât simpla recunoaştere că 
El trăieşte. Înseamnă mai mult decât a declara crezuri.

Credinţa în Isus Hristos înseamnă să te bizui în întregime pe El. 
Ca Dumnezeu, El are putere, inteligenţă şi dragoste infinite. Nu 
există problemă a omului care să depăşească puterea Sa de a o 
rezolva. Pentru că El a coborât sub toate lucrurile (vezi D&L 122:8), 
El ştie cum să ne ajute să ne ridicăm deasupra dificultăţilor noastre 
zilnice.

Credinţa în El înseamnă să credem că, deşi noi nu înţelegem 
toate lucrurile, El le înţelege. Ca urmare, noi trebuie să ne întoar-
cem către El „în fiecare gând; [să nu ne îndoim, să nu ne temem]” 
(D&L 6:36).

Credinţa în El înseamnă încrederea că El are toată puterea asupra 
tuturor oamenilor şi tuturor naţiunilor. Nu există niciun rău pe care 

„Veniţi după Mine” (Marcu 1:17).
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El să nu- l poată opri. Toate lucrurile sunt în mâinile Sale. Acest pă-
mânt este împărăţia Sa de drept. Totuşi, el permite răului să existe 
pentru ca noi să putem alege între bine şi rău.

Evanghelia Sa este reţeta perfectă pentru toate problemele ome-
neşti şi suferinţele sociale.

Dar Evanghelia Sa este eficientă numai dacă este pusă în practică 
în vieţile noastre. Prin urmare, noi trebuie să ne „[ospătăm] din cu-
vintele lui Hristos; căci iată, cuvintele lui Hristos vă vor spune toate 
lucrurile pe care trebuie să le faceţi” (2 Nefi 32:3).

Dacă nu punem în practică învăţăturile Sale, noi nu ne demon-
străm credinţa în El.

Gândiţi- vă cât de diferită ar fi lumea aceasta dacă întreaga ome-
nire ar face ceea ce a spus El: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul 
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău… Să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22:37, 39).

Care este, deci, răspunsul la întrebarea: „Ce trebuie făcut cu pri-
vire la problemele şi dilemele cu care se confruntă, astăzi, persoa-
nele, comunităţile şi naţiunile?”. Iată reţeta Sa simplă:

„Credeţi în Dumnezeu; credeţi că El este şi că El a creat toate 
lucrurile, atât în cer, cât şi pe pământ; credeţi că El are toată înţe-
lepciunea şi toată puterea, atât în cer, cât şi pe pământ; credeţi că 
omul nu înţelege toate lucrurile pe care Domnul le poate înţelege…

Credeţi că trebuie să vă pocăiţi de păcate şi să renunţaţi la ele 
şi să vă umiliţi în faţa lui Dumnezeu; şi cereţi cu sinceritatea inimii 
voastre ca El să vă ierte; şi acum, de credeţi toate aceste lucruri, 
aveţi grijă să le faceţi ” (Mosia 4:9–10; caractere cursive adăugate).17

5
Noi suntem cel mai mult binecuvântaţi şi bucuroşi 

când ne străduim să fim ca Isus Hristos.

Unul dintre scopurile acestei vieţi este ca noi să fim testaţi pen-
tru a se vedea dacă noi vom „face toate lucrurile pe care Domnul” 
Dumnezeul nostru ni le va porunci (Avraam 3:25). Pe scurt, trebuie 
să aflăm voia Domnului şi s- o îndeplinim. Trebuie să urmăm mo-
delul lui Isus Hristos şi să fim ca El.
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Întrebarea esenţială a vieţii trebuie să fie aceeaşi pe care a 
adresat- o Pavel: „Doamne, ce vrei să fac?” (Faptele apostolilor 9:6)…

Avem nevoie de mai mulţi bărbaţi şi femei ai lui Hristos, care să- şi 
amintească întotdeauna de El, care să ţină poruncile pe care El le- a 
dat lor. Cel mai bun mod de a măsura succesul este să vedem cât 
de îndeaproape putem urma exemplul Său în fiecare clipă 18.

Unii… sunt dornici să moară pentru credinţa lor, dar nu sunt dor-
nici să trăiască pe deplin pentru ea. Hristos a trăit şi a murit pentru 
noi. Prin ispăşirea Sa şi urmând exemplul Său, putem dobândi cel 
mai mare dar dintre toate – viaţa eternă, care este felul de viaţă pe 
care o are Cel Etern – Tatăl nostru din Cer.

Hristos a întrebat: „Ce fel de oameni trebuie să fiţi voi?”. Apoi, El a 
răspuns spunând că trebuie să fim tot aşa cum este El (3 Nefi 27:27).

Omul cel mai măreţ şi mai binecuvântat şi fericit este cel a cărui 
viaţă se apropie cel mai mult de tiparul celei a lui Hristos. Aceasta 
nu are nimic de- a face cu avuţia, puterea sau prestigiul lumesc. 
Singurul test adevărat al măreţiei, al gradului de binecuvântare şi 
al fericirii este gradul de apropiere al unui om de ceea ce este 
Învăţătorul, Isus Hristos. El este calea dreaptă, adevărul deplin şi 
viaţa din plin.

Întrebarea care să revină mereu în mintea noastră, influenţând 
fiecare gând şi faptă din viaţa noastră, trebuie să fie: „Doamne, ce 
vrei să fac?” (Faptele apostolilor 9:6). Răspunsul la această întrebare 
vine numai prin lumina lui Hristos şi Duhul Sfânt. Norocoşi sunt 
aceia care trăiesc astfel, încât fiinţa le este plină de amândouă…

Când ne gândim la tot ce a făcut şi face [Isus Hristos] pentru noi, 
există ceva ce am putea să- I dăm în schimb.

Marele dar pe care ni l- a făcut Hristos a fost viaţa şi sacrificiul 
Său. Nu ar trebui atunci ca micul nostru dar pentru El – să fie vieţile 
şi sacrificiile noastre, nu numai acum, ci şi în viitor? 19

[Aceia care sunt] conduşi de Hristos vor fi o parte a lui Hristos… 
Voia lor va fi absorbită de voia Sa (vezi Ioan 5:30). Ei fac mereu 
acele lucruri care sunt plăcute Domnului (vezi Ioan 8:29). Nu numai 
că ei vor să moară pentru Domnul, ci, ceea ce este mai important, 
ei vor să trăiască pentru El.
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Intraţi în casele lor şi tablourile de pe pereţi, cărţile de pe rafturi, 
muzica din aer, cuvintele şi faptele lor arată că sunt creştini. Ei stau 
ca martori ai lui Dumnezeu în toate timpurile, în toate lucrurile şi 
în toate locurile (vezi Mosia 18:9). Ei Îl au pe Hristos în minte când 
se întorc către El în fiecare gând (vezi D&C 6:36). Ei Îl au pe Hristos 
în inimile lor când toate simţirile lor sunt puse în Domnul în vecii 
vecilor (vezi Alma 37:36).

Aproape în fiecare săptămână, ei iau din împărtăşanie şi mărtu-
risesc din nou Tatălui lor Etern că doresc să ia asupra lor numele 
Fiului Său, să- şi amintească totdeauna de El şi să ţină poruncile Sale 
(vezi Moroni 4:3).

Aşa cum se spune în Cartea lui Mormon, ei „[se ospătează] din 
cuvintele lui Hristos” (2 Nefi 32:3), „[vorbesc] despre Hristos” (2 Nefi 
25:26), „[se bucură] în Hristos” (2 Nefi 25:26), „[sunt] făcuţi vii prin 
Hristos” (2 Nefi 25:25) şi „[se bucură] de- al [lor] Isus” (vezi 2 Nefi 
33:6). Pe scurt, ei îşi dedică viaţa Domnului şi dobândesc viaţă 
eternă (vezi Luca 17:33).20

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson ne- a învăţat că, deşi nu putem înţelege pe 

deplin cum a înfăptuit Salvatorul ispăşirea, noi putem înţelege 
de ce a făcut- o (vezi secţiunea 1). În ce mod vă influenţează viaţa 
înţelegerea acestui lucru?

• În timp ce studiaţi secţiunea 2, gândiţi- vă la impactul învierii 
Salvatorului. În ce fel vă influenţează viaţa învierea Sa?

• De ce credeţi că mărturia despre Isus Hristos este „cea mai ne-
preţuită binecuvântare”? (Vezi secţiunea 3.) Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră să fiţi curajoşi în mărturia dumneavoastră?

• Meditaţi asupra cuvintelor preşedintelui Benson despre credinţa 
în Isus Hristos (vezi secţiunea 4). În ce fel această descriere a cre-
dinţei în Hristos înseamnă „mai mult decât simpla recunoaştere 
că El trăieşte”?

• Preşedintele Benson a spus că oamenii care sunt „conduşi de 
Hristos” sunt dornici să „moară pentru Domnul dar, ce este mai 
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important, ei vor să trăiască pentru El” (secţiunea 5). Ce înseamnă 
pentru dumneavoastră să trăiţi pentru Salvator?

Scripturi suplimentare
Ioan 10:17–18; 2 Nefi 9:20–24; 31:20–21; Mosia 16:6–11; 3 Nefi 

27:20–22; Moroni 7:33; D&L 19:1–3, 16–19; 76:22–24; Articolele de 
credinţă 1:3

Ajutor pentru studiu
„Atunci când simţiţi bucuria care vine din înţelegerea Evangheliei, 

veţi dori să puneţi în practică ceea ce învăţaţi. Străduiţi- vă să trăiţi în 
armonie cu ceea ce înţelegeţi. Făcând aceasta, vă veţi întări credinţa, 
cunoaşterea şi mărturia” (Predicaţi Evanghelia Mea [2004], p. 19).

Note
 1. „The Meaning of Easter”, Ensign, 

apr. 1992, p. 2.
 2. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), p. 10.
 3. Vezi „Come unto Christ”, Ensign, 

nov. 1987, p. 83–85; „I Testify”, Ensign, 
nov. 1988, p. 86–87.

 4. „I Testify”, p. 86.
 5. „Come unto Christ”, p. 83; vezi, de 

asemenea, „Born of God”, Ensign, 
iul. 1989, p. 2.

 6. „Come unto Christ”, p. 83.
 7. „Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer”, Ensign, iun. 1990, p. 6.
 8. „Life Is Eternal”, Ensign, aug. 1991, p. 4.
 9. „Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer”, p. 4.
 10. „Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer”, p. 2.

 11. „Jesus Christ: Our Savior, Our God”, 
Ensign, apr. 1991, p. 2, 4.

 12. „Keeping Christ in Christmas”, Ensign, 
dec. 1993, p. 4.

 13. „Jesus Christ: Our Savior and 
Redeemer”, p. 4.

 14. „The Meaning of Easter”, p. 2, 4.
 15. „Jesus Christ: Our Savior, Our God”, 

p. 4.
 16. „Valiant in the Testimony of Jesus”, 

Ensign, febr. 1987, p. 2.
 17. „Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer”, p. 2, 6.
 18. „In His Steps”, Ensign, sept. 1988,  

p. 5, 6.
 19. „Jesus Christ – Gifts and Expectations”, 

Ensign, dec. 1988, p. 2, 4.
 20. „Born of God”, p. 4–5.
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Joseph Smith, un instrument 
în mâinile Domnului

„Joseph Smith, profetul sfânt din zilele din urmă, a 
fost un instrument în mâinile Domnului deschizând 
o nouă dispensaţie a Evangheliei, ultima şi cea mai 

măreaţă dintre toate dispensaţiile Evangheliei.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Când vârstnicul Ezra Taft Benson a slujit în calitate de misionar 
cu timp deplin în Anglia, la începutul anilor 1920, el şi colegii săi 
au trăit experienţa a ceea ce el a numit o „mare opoziţie faţă de 
Biserică”. El a povestit mai târziu:

„Ziare, reviste, chiar şi filme anti- mormone erau peste tot în 
Marea Britanie”. Pentru că opoziţia era atât de mare, unele forme 
de muncă misionară, precum ţinerea întrunirilor pe stradă şi distri-
buirea de broşuri, nu au mai fost folosite. „Dar, în nordul Angliei, 
unde lucram noi”, a spus el, „aveam un grup de oameni în Ramura 
South Shields, care erau foarte credincioşi, foarte devotaţi şi foarte 
fideli şi ei ne- au invitat pe mine şi colegul meu să mergem şi să 
vorbim în cadrul adunării lor de împărtăşanie. Ei au spus: «Mulţi 
dintre vecinii noştri nu cred minciunile care sunt tipărite. Dacă veţi 
veni, vom umple micuţa capelă».

Şi, astfel, am acceptat invitaţia şi am început pregătirea şi eu am 
început să studiez despre apostazie. Era un subiect care îmi plăcea 
şi m- am gândit că aveau nevoie să li se vorbească despre el; am 
muncit şi am studiat şi m- am gândit că puteam să vorbesc cincispre-
zece minute despre acest subiect.

Am mers la acea capelă mică şi era plină. Toţi erau fericiţi. Şi, 
după deschidere, a vorbit colegul meu, apoi, am vorbit eu cu o 
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Mesajul Primei Viziuni a fost „adresat tuturor copiilor 
Tatălui nostru, care trăiesc pe faţa pământului”.
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uşurinţă pe care nu am avut- o niciodată în toată viaţa mea. Şi, când 
m- am aşezat şi m- am uitat la ceas, vorbisem douăzeci şi cinci de 
minute şi nu menţionasem apostazia, nici măcar nu mă gândisem 
la apostazie. Vorbisem despre Joseph Smith şi depusesem mărturie 
că el a fost un profet al lui Dumnezeu şi că eu ştiam acest lucru. 
Am vorbit despre ieşirea la lumină a Cărţii lui Mormon ca o nouă 
mărturie despre Hristos şi mi- am depus mărturia. Când am înţeles 
ce se întâmplase, nu mi- am putut reţine lacrimile.

La sfârşitul adunării, mulţi sfinţi s- au apropiat şi şi- au exprimat re-
cunoştinţa că se spusese ceva despre Joseph Smith. Ei au spus: «Mai 
mulţi dintre vecinii noştri au spus: ‘Putem accepta tot ce se spune 
despre Biserică, dar nu despre Joseph Smith’». Apoi, unii dintre ace-
iaşi vecini s- au apropiat şi au spus: «Acum, suntem pregătiţi. Suntem 
pregătiţi în această seară. Am primit mărturie că Joseph Smith este 
un profet al lui Dumnezeu».” 1

De- a lungul vieţii, preşedintele Benson a continuat să caute prile-
juri să- şi împărtăşească mărturia despre chemarea lui Joseph Smith. 
De exemplu, când era secretar al agriculturii în administraţia Statelor 
Unite, un post de radio l- a invitat să aleagă un pasaj preferat din 
scripturi pentru a fi citit în timpul emisiunii şi el a ales un fragment 
din Joseph Smith–Istorie din „Perla de mare preţ”.2

Mai presus de toate, el a depus, cu regularitate, mărturie fermă 
şi puternică în faţa sfinţilor. „Joseph Smith a fost un profet al 
Dumnezeului cel Viu”, a declarat el, „unul dintre cei mai mari pro-
feţi care au trăit vreodată pe pământ. El a fost instrumentul în mâna 
lui Dumnezeu, prin care a fost inaugurată o măreaţă dispensaţie a 
Evangheliei, cea mai măreaţă care a existat vreodată şi ultima dintre 
toate în pregătirea pentru cea de- a Doua Venire a Învăţătorului” 3.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Prima Viziune a lui Joseph Smith a fost 
cel mai mare eveniment din această lume 

de după învierea lui Isus Hristos.

La vârsta adolescenţei, Joseph Smith era un căutător al adevă-
rului. Învăţăturile confuze ale bisericilor existente l- au determinat 
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să- L întrebe pe Dumnezeu care dintre ele era adevărată. El a afirmat 
că, drept răspuns la acea rugăciune, i s- a arătat un stâlp de lumină 
strălucitoare. Acestea sunt cuvintele sale:

„Când lumina s- a oprit asupra mea, am văzut două Personaje, 
ale căror strălucire şi slavă întreceau orice descriere şi care stăteau 
deasupra mea, în aer. Unul dintre ele mi- a vorbit, chemându- mă pe 
nume, şi a spus, arătând către celălalt: Acesta este Fiul Meu Iubit. 
Ascultă- L! ” ( JS–I 1:17).

Joseph L- a întrebat pe al doilea Personaj, care era Isus Hristos, 
care dintre confesiunile creştine era adevărată. I s- a spus că nu 
trebuia să se alăture niciuneia dintre ele, pentru că niciuna nu era 
adevărată.4

Când Dumnezeu, Tatăl, şi Fiul Său, Isus Hristos, vin pe pământ, 
aşa cum au făcut în anul 1820, când i S- au arătat tânărului profet 
Joseph Smith, nu este un lucru care- i priveşte doar pe câţiva oa-
meni. Este un mesaj şi o revelaţie adresate tuturor copiilor Tatălui 
nostru, care trăiesc pe faţa pământului. A fost cel mai mare eveni-
ment care a avut loc în această lume după învierea Învăţătorului. 
Uneori, cred că suntem atât de aproape de el, încât nu apreciem pe 
deplin semnificaţia, importanţa şi dimensiunea lui.5

Prima Viziune a profetului Joseph Smith este o doctrină funda-
mentală a Bisericii.6

Cel mai evident adevăr care a rezultat din experienţa trăită de 
profet în anul 1820 a fost realitatea existenţei lui Dumnezeu şi faptul 
că Isus Hristos a înviat cu adevărat. El I- a văzut ca Personaje diferite, 
distincte, glorificate, care i- au vorbit aşa cum un om vorbeşte altuia.7 

Sunt umil recunoscător pentru cunoaşterea pe care o am că 
Dumnezeu, Tatăl, şi Fiul Său, Isus Hristos, au venit din nou ca fiinţe 
glorificate pe acest pământ în zilele noastre, în această dispensaţie; 
că ei S- au arătat, cu adevărat, tânărului profet… Aceasta a fost cea 
mai glorioasă manifestare a lui Dumnezeu Tatăl şi a Fiului despre 
care avem consemnare.8
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2
Conform profeţiei din Noul Testament, Joseph 

Smith a primit noi revelaţii şi vizitele unui înger.

Este un lucru înţeles în general că credinţa membrilor Bisericii lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă se bazează pe afirmaţia 
că Joseph Smith este un profet al lui Dumnezeu şi, de asemenea, că 
el a declarat că ieşirea la lumină a Cărţii lui Mormon a fost rezultatul 
vizitelor îngerului primite între anii 1823 şi 1827.

Când află despre această afirmaţie, unii oameni argumentează că 
este absurd să spui că îngerii vizitează pământul în zilele noastre.

Biblia cuprinde mărturii că Dumnezeu a îndrumat treburile 
Bisericii Sale pe pământ, timp de peste patru mii de ani, prin reve-
laţie şi, când a fost necesar, prin slujire cerească.

Descriind condiţiile din ultimele zile premergătoare celei de- a 
Doua Veniri a lui Isus Hristos, Ioan a profeţit în Noul Testament că, 
înainte de întoarcerea Salvatorului, lumea avea să primească o aver-
tizare că ceasul judecăţii lui Dumnezeu se apropie. Acea averti-
zare avea să vină printr- un înger din cer, care avea să declare o 
„Evanghelie veşnică”. Ascultaţi cuvintele sale:

„Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o 
Evanghelie veşnică, pentru ca s- o vestească locuitorilor pământului, 
oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.

El zicea cu glas tare: «Temeţi- vă de Dumnezeu şi daţi- I slavă, căci 
a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi- vă Celui ce a făcut cerul şi 
pământul, marea şi izvoarele apelor!»” (Apocalipsa 14:6–7).

Dacă cineva acceptă mărturia lui Ioan Revelatorul, ar trebui să 
se aştepte şi la o nouă revelaţie şi la o vizită a unui mesager ceresc.

Mărturia noastră solemnă este că acest mesager ceresc i s- a arătat 
profetului Joseph Smith la începutul secolului al XIX- lea. Această 
veste că un înger de la Dumnezeu i s- a arătat unui profet din timpu-
rile noastre este în armonie deplină cu profeţiile din Noul Testament 
şi, ca urmare, trebuie să trezească interesul fiecărui căutător onest 
al adevărului.9
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În seara zilei de 21 septembrie 1823, un înger i s- a arătat profe-
tului Joseph Smith. Numele îngerului era Moroni. El a fost ultimul 
dintr- un lung şir de profeţi din rândul a două mari civilizaţii stră-
vechi, care au existat… pe continentul american cu secole în urmă.10

3
Cartea lui Mormon este cea mai mare dovadă 

a chemării lui Joseph Smith ca profet.

Cea mai mare dovadă care susţine afirmaţia lui Joseph Smith, că 
el este purtătorul de cuvânt al Dumnezeului Atotputernic, a fost 
publicarea unei cronici scripturale, Cartea lui Mormon.

Cartea lui Mormon este o cronică a locuitorilor din vechime ai 
continentului american şi consemnează vizita şi slujirea lui Isus 
Hristos în rândul oamenilor de pe acest continent după înălţarea 
Sa de la Ierusalim. Scopul principal al cronicii este să convingă o 
generaţie ulterioară că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ca 
urmare, Cartea lui Mormon este o altă mărturie, alături de Biblie, 
despre divinitatea lui Isus Hristos.

Moroni a venit la joseph Smith împlinind profeţia.
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Joseph Smith a obţinut această cronică străveche de la un mesa-
ger ceresc, întocmai cum a profeţit Ioan. Acest înger i s- a arătat şi 
i- a revelat locul în care se aflau consemnările străvechi, care erau 
scrise pe plăci metalice şi îngropate într- o ladă de piatră. La timpul 
potrivit, tânărului profet i s- au dat plăcile şi mijloacele cu ajutorul 
cărora au fost traduse. Apoi, cartea a fost publicată şi făcută cunos-
cută lumii ca lucrare canonică.

De asemenea, în armonie cu mărturia lui Ioan, cartea cuprinde 
„Evanghelia veşnică”. Aceasta este predicată lumii, acum, de misio-
narii noştri.

Vă invităm să verificaţi veridicitatea mărturiei noastre despre 
originea Cărţii lui Mormon. Puteţi face acest lucru citind- o şi 
întrebându- L pe Tatăl nostru Ceresc dacă aceste lucruri sunt adevă-
rate. Vă promit că, dacă sunteţi oneşti, veţi primi de la Duhul Sfânt 
o confirmare despre adevăr. Milioane de persoane depun mărtu-
rie, cu seriozitate şi sinceritate, că ele ştiu că aceasta este de la 
Dumnezeu.11

Dacă este adevărată Cartea lui Mormon, atunci Isus este Hristosul, 
Joseph Smith a fost profetul Său, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă este adevărată şi ea este condusă astăzi de un 
profet care primeşte revelaţii.12

4
Dumnezeu a restabilit împărăţia Sa pe 

pământ prin profetul Joseph Smith.

Confesiunile creştine din întreaga lume s- au rugat timp de secole 
ca împărăţia lui Dumnezeu să vină [vezi Matei 6:10]. Noi declarăm, 
cu sinceritate şi în mod public, că acea zi a sosit! 13

Rugăciunea unui băiat de paisprezece ani, în Dumbrava Sacră, 
a inaugurat începutul unei noi dispensaţii a Evangheliei.14

Dumnezeu a stabilit din nou împărăţia Sa pe pământ împlinind 
profeţia…

Joseph Smith a fost chemat de Dumnezeu pentru a restabili acea 
împărăţie – Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. 
Eu depun mărturie că el a realizat această lucrare, că el a pus teme-
lia şi că el a încredinţat Bisericii cheile şi puterile pentru a continua 
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măreaţa lucrare din zilele din urmă, pe care el a început- o sub în-
drumarea Dumnezeului Atotputernic.15

Lui Joseph Smith i s- au arătat şi alte fiinţe, inclusiv Ioan 
Botezătorul şi Petru, Iacov şi Ioan, care i- au conferit autoritatea de 
a acţiona în numele lui Dumnezeu (vezi JS–I 1:68–72; D&L 27:5–13). 
Biserica şi împărăţia lui Dumnezeu a fost restaurată în aceste zile 
din urmă, chiar Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă, cu toate darurile, drepturile, puterile, doctrinele, oficianţii 
şi binecuvântările Bisericii din vechime (vezi D&L 65; 115:3–4).16

Profetului Joseph i s- a poruncit să continue să fie un instrument 
în mâinile lui Dumnezeu şi să organizeze Biserica, să publice şi să 
trimită lumii, ca mărturie suplimentară despre divinitatea lui Isus 
Hristos, Cartea lui Mormon care a fost luată de pe consemnările 
sacre…

Această restaurare a Evangheliei, readucerea luminii şi ade-
vărului, este spre folosul şi binecuvântarea tuturor copiilor lui 
Dumnezeu. Astfel, cu umilinţă şi recunoştinţă, misionarii noştri merg 
în lume să proclame că a existat o perioadă de apostazie, de necu-
noaştere a adevărului, dar că, prin bunătatea lui Dumnezeu, cerurile 
au fost deschise din nou şi Evanghelia a fost revelată omului prin 
Joseph Smith, profetul.17

5
Joseph Smith a fost loial şi fidel până la moarte.

În acelaşi timp cu dezvoltarea de la începuturi a Bisericii, au exis-
tat opoziţie şi persecuţie. Oriunde a fost plantată micuţa „sămânţă 
de muştar” s- au făcut încercări de a opri creşterea ei.18

Băiatul de paisprezece ani a apărat adevărul împotriva presiunilor 
lumii. Dumnezeu Şi- a cunoscut fiul atunci când el a fost ales. A ştiut 
că el va fi loial şi fidel chiar până la moarte.19

Unii au tratat mărturia lui [ Joseph Smith] cu mult dispreţ şi au 
început să spună lucruri neadevărate despre el şi l- au persecutat. 
Precum apostolul Pavel din vechime, tânărul profet nu a vrut să- şi 
renege mărturia, ci a apărat- o cu aceste cuvinte:

„Avusesem o viziune; ştiam aceasta şi ştiam că Dumnezeu ştie 
aceasta şi n- am putut să o neg, nici să îndrăznesc să fac acest lucru; 
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cel puţin ştiam că făcând astfel, L- aş fi jignit pe Dumnezeu şi aş fi 
fost condamnat” ( JS–I 1:25).20

Joseph Smith, profetul, a mers de bunăvoie la moarte. El a pe-
cetluit mărturia sa cu viaţa sa – cu sângele său. În acea zi fatidică în 
Nauvoo, Illinois, pe drumul său către închisoarea Carthage şi către 
martiriul său, în timp ce privea înapoi la oraşul său şi la oamenii pe 
care îi iubea, el a declarat: „Acesta este cel mai plăcut loc şi aceş-
tia sunt cei mai buni oameni care trăiesc sub ceruri; ei ştiu puţine 
lucruri despre încercările care îi aşteaptă” [History of the Church, 
6:554].

Mai târziu, profetul a spus trist, dar liniştit şi curajos: „Merg ca 
un miel la tăiere, dar sunt la fel de liniştit ca o dimineaţă de vară. 
Am conştiinţa liberă de orice păcat faţă de Dumnezeu şi faţă de toţi 
oamenii. Dacă îmi vor lua viaţa, voi muri nevinovat, iar sângele meu 
va cere din pământ răzbunare şi se va spune despre mine: «A fost 
omorât cu sânge rece»” [History of the Church, 6:555].21

Astfel şi- a încheiat profetul Joseph Smith viaţa pământeană şi 
şi- a îndeplinit partea din viaţa muritoare a misiunii primite de la 
Dumnezeu. Această misiune din viaţa muritoare, a explicat el, 
nu putea să ia sfârşit înainte de a fi complet îndeplinită. Precum 
Salvatorul, rânduit la misiunea Sa „de la întemeierea lumii, în cartea 
vieţii Mielului care a fost înjunghiat” [vezi Apocalipsa 13:8], Joseph 
a fost cu adevărat rânduit dinainte la această misiune măreaţă.22

6
Joseph Smith este astăzi conducătorul acestei ultime şi 
cele mai măreţe dintre toate dispensaţiile Evangheliei.

Eu ştiu că Joseph Smith, deşi omorât, devenind martir pentru 
adevăr, trăieşte şi că, în calitate de conducător al acestei  dispensaţii 
– cea mai măreaţă dintre toate dispensaţiile Evangheliei – el va 
continua să existe de- a lungul eternităţilor care vor urma.23

Mesajul lui Joseph Smith – mesajul Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă, mesajul mormonismului – este cel mai 
important mesaj din această lume. Şi Joseph Smith, profetul, care 
trăieşte astăzi, continuă să aibă un rol important în îndrumarea lui 
aici pe pământ.24
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Pentru a avea o viziune a măreţiei misiunii pământene a profetu-
lui trebuie să o privim în lumina veşniciei. El era dintre cei «nobili 
şi mari» pe care Avraam i- a descris după cum urmează:

„Acum, Domnul mi- a arătat mie, Avraam, inteligenţele care au 
fost organizate înainte de a fi lumea; şi printre toate acestea erau 
mulţi din cei nobili şi mari;

Şi Dumnezeu a văzut că aceste suflete erau bune, şi a stat în mij-
locul lor şi a spus: Pe aceştia îi voi face conducătorii Mei; pentru că, 
El a stat printre aceia care erau spirite şi a văzut că ei erau buni; şi 
mi- a spus mie: Avraam, tu eşti unul dintre ei; tu ai fost ales înainte 
să te fi născut” (Avraam 3:22–23).

La fel a fost cu Joseph Smith. Şi el a fost acolo. El, de asemenea, 
a stat în consiliu cu cei nobili şi mari. Având un loc important, de 
onoare şi cinste, este neîndoielnic faptul că el a ajutat la planificarea 
şi executarea măreţei lucrări a Domnului de a „[realiza] nemurirea 
şi viaţa veşnică a omului”, salvarea tuturor copiilor Tatălui nostru 
[vezi Moise 1:39]. Misiunea sa a avut şi urma să aibă impact asupra 
tuturor acelora care au venit pe pământ, asupra tuturor care, apoi, 
au locuit pe pământ şi asupra milioanelor nenăscuţi încă.

Profetul Joseph Smith a explicat acest fapt etern prin aceste cu-
vinte: „Fiecare bărbat care are chemarea de a sluji locuitorilor lumii 
a fost rânduit în acest scop în marele Consiliu din cer înainte ca 
această lume să existe. Eu cred că am fost rânduit chiar în acest 
oficiu în acel mare Consiliu. Mărturia mea este că sunt slujitorul lui 
Dumnezeu şi că acest popor este poporul Său” [vezi History of the 
Church, 6:364]…

Cel mai măreţ eveniment din această lume sau din lumea care va 
veni este direct legat de lucrarea şi misiunea lui Joseph Smith – om 
cu destin măreţ, profet al lui Dumnezeu. Această lucrare este sal-
varea şi viaţa eternă a omului. În acest mare scop, a fost creat acest 
pământ, au fost chemaţi profeţi ai lui Dumnezeu, au fost trimişi me-
sageri cereşti şi, în momente sacre şi importante, chiar Dumnezeu, 
Tatăl nostru al tuturor, binevoieşte să vină pe pământ şi să- L pre-
zinte pe Fiul Său Preaiubit.

Profetul Joseph Smith nu a fost doar unul dintre „cei nobili şi 
mari”, ci el a dat şi continuă, chiar şi astăzi, din împărăţia de sus, să 
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dea atenţie problemelor importante, de aici de pe pământ. Pentru că 
în ochii Domnului, Dumnezeul acestei lumi sub îndrumarea Tatălui, 
există un mare program etern, în care profetul Joseph joacă un rol 
important, totul prin preoţia eternă şi autoritatea veşnică ale lui 
Dumnezeu.25

Vă depun mărturie că Joseph Smith a fost şi este un profet al lui 
Dumnezeu, unul dintre profeţii cu adevărat mari ai tuturor timpu-
rilor, un om cu destin măreţ, un om de caracter, un om curajos, un 
om cu spiritualitate profundă, un profet asemănător lui Dumnezeu 
al Domnului, unul cu adevărat nobil şi mare al tuturor timpurilor.26

Da, Joseph Smith, profetul din zilele din urmă, a fost un instru-
ment în mâinile Domnului în inaugurarea unei noi dispensaţii a 
Evangheliei, ultima şi cea mai măreaţă dintre toate dispensaţiile 
Evangheliei.27

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce credeţi că Prima Viziune a lui Joseph Smith a fost „cel mai 

mare eveniment… de după învierea Învăţătorului”? (Vezi secţiu-
nea 1.) În ce mod v- a influenţat viaţa acest eveniment?

• Cum vă ajută să ştiţi că Ioan Revelatorul a profeţit despre vizitele 
făcute lui Joseph Smith de către Moroni? (Vezi secţiunea 2.)

• Preşedintele Benson a spus că scriptura Cartea lui Mormon este 
„cea mai mare dovadă” că Joseph Smith este profet (vezi sec-
ţiunea 3). Cum a influenţat studiul Cărţii lui Mormon mărturia 
dumneavoastră despre misiunea lui Joseph Smith?

• Cugetaţi asupra cuvintelor mărturiei preşedintelui Benson din 
secţiunea 4. Care sunt unele binecuvântări pe care le- aţi pri-
mit dumneavoastră şi familia dumneavoastră datorită restaurării 
Evangheliei?

• Ce învăţaţi din secţiunea 5 despre înfruntarea persecuţiei? Ce 
putem învăţa din exemplul lui Joseph Smith care să ne ajute când 
oamenii pun la îndoială mărturiile noastre?

• Vorbind despre prerânduirea lui Joseph Smith, preşedintele 
Benson a spus: „Misiunea sa a avut şi urma să aibă impact asupra 
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tuturor acelora care au venit pe pământ, asupra tuturor care, 
apoi, au locuit pe pământ şi asupra milioanelor de oameni ne-
născuţi încă” (secţiunea 6). Ce impact a avut misiunea lui Joseph 
Smith asupra tuturor acelora care au trăit pe pământ? Ce impact 
a avut asupra dumneavoastră personal?

Scripturi suplimentare
Isaia 29:13–14; 2 Nefi 3:3–15; 3 Nefi 21:9–11; D&L 5:9–10; 135; 

Joseph Smith–Istorie

Ajutor pentru predare
„Rugaţi cursanţii să împărtăşească ce au învăţat ca urmare a stu-

diului lor personal al capitolului. Poate fi util să contactaţi câţiva 
cursanţi în timpul săptămânii şi să- i rugaţi să vină pregătiţi să îm-
părtăşească ce au învăţat” (pagina vii a acestui manual).

Note
 1. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), p. 206, 207.
 2. Vezi Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: 

A Biography (1987), p. 292.
 3. În Conference Report, apr. 1961, p. 114.
 4. „Joseph Smith: Prophet to Our 

Generation”, Ensign, nov. 1981, p. 
61–62.

 5. God, Family, Country: Our Three Great 
Loyalties (1974), p. 57.

 6. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 101.

 7. Come unto Christ (1983), p. 74.
 8. În Conference Report, apr. 1958, p. 60.
 9. „Joseph Smith: Prophet to Our 

Generation”, p. 61.
 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

p. 46.
 11. „Joseph Smith: Prophet to Our 

Generation”, p. 61.
 12. „The Book of Mormon Is the Word  

of God”, Ensign, ian. 1988, p. 4.

 13. „May the Kingdom of God Go Forth”, 
Ensign, mai 1978, p. 34.

 14. În Conference Report, oct. 1956, p. 108.
 15. „A Message to the World”, Ensign, 

nov. 1975, p. 34.
 16. „I Testify”, Ensign, nov. 1988, p. 86.
 17. În Conference Report, oct. 1949, 

p. 27, 28.
 18. Come unto Christ, p. 81.
 19. God, Family, Country, p. 38.
 20. „Joseph Smith: Prophet to Our 

Generation”, p. 62.
 21. God, Family, Country, p. 37–38.
 22. God, Family, Country, p. 29.
 23. „A Message to the World”, p. 34.
 24. God, Family, Country, p. 40–41.
 25. God, Family, Country, p. 30–31.
 26. God, Family, Country, p. 37.
 27. God, Family, Country, p. 39.
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Puterea cuvântului

„Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum se găseşte 
în scripturi, în cuvintele profeţilor în viaţă şi în 
revelaţia personală, are puterea să întărească 
sfinţii şi să- i înarmeze cu Spiritul, pentru ca ei 
să reziste răului, să se ţină bine de ceea ce este 
bun şi să găsească bucurie în această viaţă.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Când preşedintele Thomas S. Monson slujea ca al doilea consilier 
al preşedintelui Ezra Taft Benson în Prima Preşedinţie, dânsul a 
spus: „Preşedintele Benson înţelege repede problemele care sunt 
supuse atenţiei sale. Nu are nevoie să examineze o problemă timp 
îndelungat înainte de a fi îndrumat prin inspiraţie de la Domnul 
spre o hotărâre. Având în vedere ritmul creşterii Bisericii în zilele 
noastre, în întreaga lume, şi multitudinea problemelor supuse aten-
ţiei Primei Preşedinţii, această capacitate de a procesa toate informa-
ţiile şi de a înţelege miezul problemei este esenţială pentru ducerea 
la îndeplinire a lucrării administrative a Bisericii”.1

În ziua de 4 aprilie a anului 1986, în cadrul primei conferinţe 
generale la care a participat în calitate de preşedinte al Bisericii, 
preşedintele Benson a prezidat o adunare specială a conducătorilor 
preoţiei. Fraţii din auditoriu au văzut capacitatea sa de „a procesa 
toate informaţiile şi de a înţelege miezul problemei”. Când s- a adre-
sat congregaţiei, el a menţionat multe dintre încercările cu care se 
confruntau sfinţii din zilele din urmă – cum ar fi ispita, greutăţile 
prin care trec familiile şi dificultatea de a ţine poruncile şi a înde-
plini îndatoririle în Biserică – şi a împărtăşit soluţia pe care a găsit- o 
pentru aceste încercări.
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Preşedintele Ezra Taft Benson a depus deseori mărturie 
despre puterea cuvântului lui Dumnezeu.
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În cadrul acelei adunări a conducătorilor preoţiei, preşedintele 
Benson a rostit numai o parte a cuvântării sale, aşa încât el a cerut 
ca întreaga cuvântare să fie inclusă în numărul cu conferinţa al re-
vistelor Bisericii. Acest capitol cuprinde acea cuvântare în întregime. 
Deşi preşedintele Benson s- a adresat conducătorilor preoţiei, el a 
propovăduit principii care se aplică tuturor membrilor Bisericii.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Când ne confruntăm cu marile încercări 
ale timpului nostru, trebuie să ne ţinem 

strâns de cuvântul lui Dumnezeu.

Dragii mei fraţi, ce privelişte emoţionantă văd când mă uit la 
acest grup de conducători ai preoţiei şi ştiu câte multe mii de sfinţi 
slujiţi şi câtă dedicare şi credinţă aveţi dumneavoastră şi cei pe 
care îi reprezentaţi! Nu există o altă organizaţie în lume, astăzi, 
care să aibă acelaşi scop drept ca al acestei organizaţii şi nici nu 
există o altă organizaţie – politică, religioasă sau militară – care să 
deţină puterea pe care o deţineţi dumneavoastră, cei prezenţi aici 
în această seară.

Trăim într- o perioadă în care există încercări mari. Trăim în acea 
perioadă despre care a vorbit Domnul când a spus: „Pacea va fi 
luată de pe pământ şi… diavolul va avea putere asupra posesiuni-
lor lui” (D&L 1:35). Trăim în acea perioadă pe care a prezis- o Ioan 
Revelatorul când „balaurul, mâniat pe femeie, s- a dus să facă război 
cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin 
mărturia lui Isus Hristos” (Apocalipsa 12:17). Balaurul este Satana; 
femeia reprezintă Biserica lui Isus Hristos. Satana duce război îm-
potriva membrilor Bisericii care au mărturii şi care încearcă să ţină 
poruncile. Şi, în timp ce mulţi dintre membrii noştri rămân credin-
cioşi şi puternici, unii se clatină. Alţii cad. Alţii împlinesc profeţia 
lui Ioan care spune că, în războiul cu Satana, unii sfinţi vor fi biruiţi 
(vezi Apocalipsa 13:7).

Profetul Lehi a văzut şi el zilele noastre în marele său vis vizionar 
despre pomul vieţii. El a văzut că mulţi oameni vor rătăci ca nişte 
orbi în negurile întunericului, care simbolizau ispitele diavolului 
(vezi 1 Nefi 12:17). El a văzut pe unii pornind pe „căi nepermise”, 
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pe alţii înecaţi în râul de murdărie şi pe alţii rătăcindu- se pe „dru-
muri necunoscute” (1 Nefi 8:28, 32). Când citim despre blestemul tot 
mai răspândit al consumului de droguri sau citim despre revărsarea 
nocivă de pornografie şi imoralitate, se îndoieşte cineva dintre noi 
că acestea sunt căile nepermise şi râul de murdărie descrise de Lehi?

Nu toţi cei pe care i- a văzut Lehi pierind erau ai lumii. Unii au 
venit la pom şi au luat din fruct. Cu alte cuvinte, unii membri ai 
Bisericii de azi se află printre acele suflete pe care Lehi le- a văzut 
şi care s- au pierdut.

Apostolul Pavel a văzut şi el zilele noastre. El le- a descris ca pe 
o perioadă de timp în care lucruri precum blasfemia, necinstea, 
cruzimea, relaţiile nefireşti, mândria şi desfrâul vor abunda (vezi 
2 Timotei 3:1–7). El a avertizat, de asemenea, că „oameni răi şi 
înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor 
amăgi pe ei înşişi” (vezi 2 Timotei 3:13).

Astfel de predicţii sumbre făcute de profeţi din vechime ar fi fost 
cauza unor mari temeri şi descurajări dacă aceiaşi profeţi nu ar fi 
oferit, în acelaşi timp, şi soluţia. În sfaturile lor inspirate, noi putem 
găsi răspunsul la crizele spirituale ale epocii noastre.

În visul său, Lehi a văzut o bară de fier care ducea prin negurile 
întunericului. El a văzut că, dacă oamenii se ţineau bine de bară, 
ei puteau evita râul de murdărie, puteau sta departe de cărări ne-
permise, puteau înceta să mai rătăcească pe drumuri necunoscute 
care conduceau spre distrugere. Mai târziu, fiul său, Nefi, a descris 
limpede ce simboliza bara de fier. Când Laman şi Lemuel au între-
bat: „Ce înseamnă bara de fier?”, Nefi a răspuns „că era cuvântul 
lui Dumnezeu; iar [observaţi această promisiune] aceia care vor 
asculta de cuvântul lui Dumnezeu şi se vor ţine tare de el, aceia nu 
vor pieri niciodată; şi, de asemenea, nici ispitele şi nici săgeţile de 
foc ale duşmanilor nu- i vor învinge până la orbire ca să- i ducă la 
distrugere” (1 Nefi 15:23–24; caractere cursive adăugate). Cuvântul 
lui Dumnezeu nu doar ne conduce la fructul care este de dorit mai 
presus decât oricare alt fruct, ci, în şi prin cuvântul lui Dumnezeu, 
putem găsi puterea să rezistăm ispitei, puterea să zădărnicim lucra-
rea lui Satana şi a trimişilor săi.
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Mesajul lui Pavel este acelaşi cu mesajul lui Lehi. După ce a des-
cris teribila ticăloşie din zilele viitoare – viitoare pentru el, dar pre-
zente pentru noi – el i- a spus lui Timotei: „Tu să rămâi în lucrurile 
pe care le- ai învăţat…

din pruncie cunoşti sfintele scripturi, care pot să- ţi dea înţelep-
ciunea care duce la mântuire (2 Timotei 3:14–15; caractere cursive 
adăugate).

Dragii mei fraţi, acesta este un răspuns la marile încercări din 
zilele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum se găseşte în scrip-
turi, în cuvintele profeţilor în viaţă şi în revelaţia personală, are 
puterea să întărească sfinţii şi să- i înarmeze cu Spiritul, pentru ca ei 
să reziste răului, să se ţină bine de ceea ce este bun şi să găsească 
bucurie în această viaţă.2

2
Când fiecare membru al Bisericii şi familiile 
se cufundă în scripturi, celelalte aspecte ale 

activităţii în cadrul Bisericii decurg de la sine.

Acum, mă adresez dumneavoastră, conducători ai preoţiei, şi vă 
spun să acordaţi atenţie sfaturilor lui Lehi şi Pavel şi ale altora ca ei. 
În acele sfaturi, veţi găsi soluţia la încercările cu care vă confruntaţi 
când vreţi să vă ţineţi turmele departe de „lupii răpitori” care le 
înconjoară (vezi Matei 7:15; Faptele apostolilor 20:29). Noi ştim că 
şi dumneavoastră sunteţi foarte neliniştiţi din pricina membrilor din 
episcopiile şi ţăruşii dumneavoastră şi dedicaţi mult timp şi eforturi 
pentru binele lor. Vă cerem mult dumneavoastră, celor care aţi fost 
aleşi pentru a conduce. Punem multe poveri pe umerii dumnea-
voastră. Vi se cere să puneţi în aplicare programele Bisericii, să in-
tervievaţi membrii şi să vă sfătuiţi cu ei, să vă asiguraţi că aspectele 
financiare ale ţăruşilor şi episcopiilor sunt administrate în mod co-
respunzător, să gestionaţi proiecte de bunăstare, să construiţi clădiri 
şi să vă angajaţi într- o mulţime de alte activităţi care consumă timp.

Deşi niciuna dintre aceste activităţi nu poate fi ignorată şi ui-
tată, ele nu sunt cele mai importante lucruri pe care le puteţi face 
pentru aceia cărora le slujiţi. În ultimii ani, v- am spus, în repetate 
rânduri, că anumite activităţi aduc recompense spirituale mai mari 
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decât altele. Încă din anul 1970, preşedintele Harold B. Lee a spus 
reprezentanţilor regionali:

„Suntem convinşi că membrii noştri sunt înfometaţi după 
Evanghelia nediluată, care abundă în adevăruri şi idei… Există unii 
care par să fi uitat că cele mai puternice arme pe care Domnul ni 
le- a dat pentru a le folosi împotriva a tot ce este rău sunt propriile 
Sale declaraţii, doctrinele clare şi simple necesare salvării aşa cum 
se găsesc în scripturi” (în Regional Representatives’ Seminar, 1 oct. 
1970, p. 6).

Într- un mesaj al Primei Preşedinţii din anul 1976, preşedintele 
[Spencer W. Kimball] a spus:

„Sunt convins că fiecare dintre noi, cel puţin la un moment dat în 
viaţa noastră, trebuie să descoperim scripturile – şi nu numai că le 
descoperim o dată, ci le redescoperim din nou şi din nou…

Mari binecuvântări rezultă „când fiecare membru 
şi familiile se cufundă în scripturi”.
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Domnul nu râde de noi când ne dă aceste lucruri, deoarece «cui i 
s- a dat mult, i se va cere mult» (Luca 12:48). Accesul la aceste lucruri 
implică răspunderea pentru ele. Trebuie să studiem scripturile con-
form poruncii Domnului (vezi 3 Nefi 23:1–5); şi trebuie să le lăsăm 
să ne guverneze viaţa” (Ensign, sept. 1976, p. 4–5).

În luna aprilie a anului 1982, vârstnicul Bruce R. McConkie le- a 
vorbit reprezentanţilor regionali despre prioritatea pe care trebuie 
s- o aibă scripturile în activităţile noastre. El a spus: „Suntem atât de 
implicaţi în programe, statistici şi tendinţe, în proprietăţi, bunuri şi 
lucruri ale lui Mamona şi în realizarea obiectivelor care vor pune 
în lumină excelenţa muncii noastre, încât «ignorăm aspectele mai 
importante ale legii»… Oricât de talentaţi ar putea fi oamenii în pro-
bleme administrative; oricât de elocvenţi ar putea fi în exprimarea 
opiniilor lor; oricât de învăţaţi ar putea fi în lucruri lumeşti – ei nu 
vor putea beneficia de şoaptele dulci ale Spiritului, pe care ar putea 
să le audă, dacă nu vor plăti preţul care înseamnă studiul scripturi-
lor, precum şi meditaţie şi rugăciune cu privire la ele” (în Regional 
Representatives’ Seminar, 2 apr. 1982, p. 1–2).

În aceeaşi zi, vârstnicul Boyd K. Packer le- a vorbit preşedinţilor 
de ţăruş şi reprezentanţilor regionali. El a spus: „Clădirile şi buge-
tele, rapoartele, programele şi procedurile sunt foarte importante. 
Dar, singure, ele nu posedă acea hrană spirituală esenţială şi nu vor 
realiza ceea ce ne- a dat Domnul să facem… Lucrurile drepte, acelea 
care posedă adevărata hrană spirituală, se găsesc în scripturi” (în 
Meeting with Stake Presidents and Regional Representatives, 2 apr. 
1982, p. 1–2).

Îmi alătur glasul acelora ale acestor fraţi înţelepţi şi inspiraţi şi 
vă spun că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le puteţi 
face în calitate de conducători ai preoţiei este să studiaţi cu sâr-
guinţă scripturile. Cercetaţi- le cu sârguinţă. Ospătaţi- vă din cuvin-
tele lui Hristos. Învăţaţi doctrina. Stăpâniţi principiile care se găsesc 
în ea. Există puţine alte acţiuni care să fie mai benefice pentru 
chemarea dumneavoastră. Există puţine alte căi de a dobândi mai 
multă inspiraţie în timp ce slujiţi.

Dar ele singure, oricât ar fi de preţioase, nu sunt suficiente. 
Trebuie să vă organizaţi acţiunile şi activităţile pentru a promova 
studiul serios al scripturilor în rândul membrilor Bisericii. Deseori, 
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facem eforturi mari în încercarea de a îmbunătăţi nivelul activităţilor 
în ţăruşii noştri. Muncim cu sârguinţă pentru a mări procentul celor 
care participă la adunările de împărtăşanie. Muncim pentru a trimite 
în misiune mai mulţi dintre tinerii noştri. Ne străduim să mărim 
numărul acelora care se căsătoresc în templu. Toate aceste eforturi 
sunt lăudabile şi sunt importante pentru creşterea împărăţiei. Dar, 
când fiecare membru al Bisericii şi familiile se cufundă în scripturi, 
cu regularitate şi constanţă, aceste alte domenii de activitate vor 
decurge de la sine. Mărturiile vor creşte. Dedicarea va fi mai mare. 
Familiile vor fi întărite. Revelaţia personală se va revărsa.3

3
Când studiem cuvântul lui Dumnezeu, primim îndrumare 

în viaţa de zi cu zi, vindecare pentru suflet şi putere 
de a evita înşelăciunea şi de a ne împotrivi ispitei.

Profetul Joseph Smith a spus despre „Cartea lui Mormon că este 
cea mai corectă carte de pe pământ şi cheia de boltă a religiei noas-
tre şi că omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându- se 
învăţăturilor ei, decât ale oricărei alte cărţi” (Cartea lui Mormon, 
Introducere, caractere cursive adăugate). Nu este aceasta ceea ce 
ne dorim pentru membrii episcopiilor şi ţăruşilor noştri? Nu dorim 
noi ca ei să se apropie mai mult de Dumnezeu? Atunci, încurajaţi- i, 
în toate modurile posibile, să studieze cu sârguinţă această mărturie 
minunată din zilele din urmă despre Hristos.

Dumneavoastră trebuie să- i ajutaţi pe sfinţi să înţeleagă că studiul 
şi cercetarea scripturilor nu este o povară pusă pe umerii lor de 
Domnul, ci o binecuvântare şi oportunitate minunate. Observaţi ce 
a spus Domnul Însuşi despre beneficiile studierii cuvântului Său. 
Marelui profet conducător Iosua, El i- a spus:

„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă 
asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci 
atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţe-
lepciune ” (Iosua 1:8; caractere cursive adăugate).

Domnul nu- i promitea lui Iosua bunăstare materială şi faimă, ci 
că viaţa lui avea să prospere în neprihănire şi că avea să lucreze 
cu înţelepciune în ceea ce contează cel mai mult în viaţă, şi anume 
strădania de a găsi bucurie adevărată (vezi 2 Nefi 2:25).
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Aveţi, în ţăruşii dumneavoastră, membri ale căror vieţi sunt dis-
truse de păcat sau tragedii, care sunt disperaţi şi fără speranţă? Aţi 
dorit să găsiţi o cale de a fi alături de ei şi de a le vindeca rănile, de 
a le alina sufletele tulburate? Profetul Iacov oferă tocmai acest lucru 
prin această remarcabilă promisiune: „Au venit aici ca să asculte 
cuvântul plăcut al lui Dumnezeu, da, cuvântul care vindecă sufletul 
rănit ” (Iacov 2:8; caractere cursive adăugate).

Astăzi, lumea este plină de idei ispititoare şi ademenitoare care- i 
pot face să greşească şi îi pot înşela chiar şi pe cei mai buni membri 
ai noştri. Studenţii universităţilor sunt, uneori, atât de plini de doc-
trinele lumii, încât încep să se îndoiască de doctrinele Evangheliei. 
Cum ajutaţi dumneavoastră, în calitate de conducător al preoţiei, la 
întărirea membrilor împotriva unor învăţături atât de înşelătoare? 
Salvatorul a dat răspunsul în marele Său discurs de pe Muntele 
Măslinilor, când El a promis: „Şi cine va păstra ca pe o comoară cu-
vântul Meu nu va fi înşelat” ( JS–M 1:37; caractere cursive adăugate).

Scripturile abundă în promisiuni similare despre valoarea cuvân-
tului. Aveţi membri care tânjesc după îndrumare şi ghidare în vieţile 
lor? Psalmii ne spun: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele 
mele şi o lumină pe cărarea mea” (Psalmii 119:105) iar Nefi promite 
că ospătarea din cuvintele lui Hristos vă va „spune toate lucrurile 
pe care trebuie să le faceţi” (2 Nefi 32:3).

Există membri din turma dumneavoastră care s- au cufundat 
adânc în păcat şi au nevoie să iasă de acolo? Acestora, Helaman 
le promite: „Da, noi vedem că oricine vrea poate să pună stăpâ-
nire pe cuvântul lui Dumnezeu, care este iute şi puternic, care 
va sfărâma orice înşelătorii şi piedici şi comploturi ale diavolului” 
(Helaman 3:29).

Să reuşeşti să fii neprihănit, să ai puterea de a evita înşelăciunea 
şi să rezişti ispitei, să ai îndrumare în viaţa zilnică, să ai parte de 
vindecarea sufletului – acestea sunt numai câteva dintre promisiu-
nile pe care Domnul le face acelora care vor veni la cuvântul Său. 
Promite Domnul şi nu împlineşte? Cu siguranţă, dacă El ne spune 
că aceste lucruri vor veni la noi dacă noi vom pune stăpânire pe 
cuvântul Său, atunci binecuvântările vor fi ale noastre. Şi, dacă nu 
facem aceasta, atunci am putea pierde binecuvântările. Oricât de 
sârguincioşi am putea fi în alte domenii, anumite binecuvântări le 
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vom găsi numai în scripturi, numai venind la cuvântul Domnului 
şi ţinându- ne strâns de el în timp ce ne croim drum prin negura 
întunericului către pomul vieţii.4

4
Cuvântul Domnului este un dar preţios şi 

noi nu trebuie să- l tratăm cu uşurinţă.

Iar, dacă ignorăm ce ne- a dat Domnul, am putea pierde chiar pu-
terea şi binecuvântările pe care le căutăm. Într- o avertizare solemnă 
adresată sfinţilor de la începuturi, Domnul a spus despre Cartea 
lui Mormon: „În timpurile trecute, mintea voastră a fost întunecată 
datorită necredinţei şi pentru că aţi tratat uşor lucrurile pe care 
le- aţi primit –

şi această vanitate şi necredinţă au adus întreaga Biserică sub 
condamnare.

Şi această condamnare rămâne asupra copiilor Sionului, chiar 
asupra tuturor.

Şi ei vor rămâne sub această condamnare până când se vor po-
căi şi îşi vor aminti de noul legământ, chiar de Cartea lui Mormon” 
(D&L 84:54–57).

O, fraţii mei, să nu tratăm cu uşurinţă lucrurile măreţe pe care 
le- am primit din mâna Domnului! Cuvântul Său este unul dintre cele 
mai preţioase daruri pe care ni le- a dat. Vă îndemn să vă rededicaţi 
studiului scripturilor. Cufundaţi- vă în ele zilnic pentru a fi însoţiţi de 
puterea Spiritului în chemările dumneavoastră. Citiţi- le în familie şi 
învăţaţi- vă copiii să le iubească şi să le preţuiască. Apoi, rugându- vă 
şi sfătuindu- vă cu alţii, căutaţi fiecare cale posibilă pentru a- i încu-
raja pe membrii Bisericii să vă urmeze exemplul. Dacă faceţi acest 
lucru, veţi afla, aşa cum a aflat Alma, următoarele: „[Cuvântul are] o 
mare tendinţă să conducă poporul să facă ceea ce [este] drept – da, 
[acesta are] un efect cu mult mai puternic asupra minţilor poporului 
decât sabia sau orice altceva care li se [întâmplă] lor” (Alma 31:5).

Precum Alma, eu vă spun: „[Puneţi] la încercare virtutea cuvân-
tului lui Dumnezeu” (Alma 31:5).5



c a P I t o l u l  8

133

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Gândiţi- vă la ce a spus preşedintele Benson că era „un răspuns 

la marile încercări din zilele noastre” (secţiunea 1). În ce mod ne 
poate ajuta acest răspuns să facem faţă încercărilor cu care ne 
confruntăm?

• Recapitulaţi rezultatele care, aşa cum a spus preşedintele Benson, 
vor veni „când fiecare membru şi familiile se cufundă în scripturi 
cu regularitate şi constanţă” (secţiunea 2). De ce credeţi că studiul 
scripturile duce la astfel de rezultate?

• Preşedintele Benson a spus că studiul scripturilor este o bine-
cuvântare, nu o povară (vezi secţiunea 3). Ce binecuvântări aţi 
primit dumneavoastră şi familia dumneavoastră ca urmare a stu-
diului scripturilor? Ce sfat aţi da cuiva care simte că studiul scrip-
turilor este o povară?

• Care sunt unele pericole pe care le implică tratarea cu uşurinţă 
a cuvântului lui Dumnezeu? (Vezi secţiunea 4.) Care sunt unele 
lucruri pe care le putem face pentru a acorda o atenţie mai mare 
cuvântului lui Dumnezeu?

Scripturi suplimentare
Faptele apostolilor 17:11; 2 Timotei 3:16–17; 1 Nefi 19:23–24; 

Alma 32:21–43; D&L 18:33–36; 21:4–6; 68:1–4

Ajutor pentru studiu
„Mulţi consideră că cel mai bun moment pentru a studia este 

dimineaţa după o noapte de odihnă… Alţii preferă să studieze 
în orele liniştite ce urmează după ce munca şi grijile zilei se ter-
mină… Poate mai importantă decât ora din zi este rezervarea con-
stantă a unui timp pentru studiu” (Howard W. Hunter, „Reading the 
Scriptures”, Ensign, nov. 1979, p. 64).

Note
 1. Thomas S. Monson, în Sheri L. Dew, 

Ezra Taft Benson: A Biography (1987), 
p. 487–488.

 2. „The Power of the Word”, Ensign, 
mai 1986, p. 79–80.

 3. „The Power of the Word”, p. 80–81.
 4. „The Power of the Word”, p. 81–82.
 5. „The Power of the Word”, p. 82.
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Profetul Joseph Smith a spus că această carte, Cartea lui 
Mormon, este „cheia de boltă a religiei noastre”.
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Cartea lui Mormon – cheia 
de boltă a religiei noastre

Nu există ceva în adâncurile inimilor noastre care 
tânjeşte să ajungă mai aproape de Dumnezeu? … Dacă 

este aşa, atunci, Cartea lui Mormon ne va ajuta, mai 
mult decât orice altă carte, să facem acest lucru.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

În ziua de 5 ianuarie a anului 1986, preşedintele Ezra Taft Benson 
a prezidat o conferinţă de ţăruş în Annandale, Virginia – prima sa 
conferinţă de ţăruş după ce a devenit preşedinte al Bisericii. Sfinţii 
din zilele din urmă din auditoriu au fost „vizibil impresionaţi” în 
timp ce l- au ascultat. În cuvântarea sa, „el a depus mărturie despre 
puterea Cărţii lui Mormon de a schimba vieţi şi de a conduce oa-
meni la Hristos”. El a lansat o „provocare dinamică [de a se] studia 
această carte de scripturi”.1

Acest mesaj nu era nou în slujirea preşedintelui Benson. În ca-
litate de membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, el îi 
încurajase deseori pe sfinţii din zilele din urmă să studieze Cartea 
lui Mormon şi să urmeze învăţăturile ei.2 Dar, în calitate de preşe-
dinte al Bisericii, el a fost inspirat să pună un accent şi mai mare 
pe acest mesaj. El a spus: „Domnul l- a inspirat pe slujitorul Său, 
Lorenzo Snow, să pună din nou accent pe principiul zeciuielii pen-
tru a salva Biserica din sclavia problemelor financiare… Acum, în 
zilele noastre, Domnul a revelat necesitatea de a pune din nou ac-
cent pe Cartea lui Mormon”.3 Preşedintele Benson a depus mărturie 
despre Cartea lui Mormon oriunde a mers: la adunările misionare, 
conferinţele regionale şi de ţăruş, conferinţele generale şi adunările 
cu autorităţile generale.4
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În prima cuvântare rostită în cadrul unei conferinţe generale în 
calitate de preşedinte al Bisericii, preşedintele Benson a împărtăşit 
un motiv pentru care acest mesaj era urgent. El a avertizat: „Domnul 
a declarat în secţiunea 84 din Doctrină şi legăminte că, dacă nu 
citim Cartea lui Mormon şi nu dăm ascultare învăţăturilor Sale, în-
treaga Biserică este condamnată: «Şi această condamnare rămâne 
asupra copiilor Sionului, chiar asupra tuturor» [D&L 84:56]. Domnul 
spune în continuare: «Şi ei vor rămâne sub această condamnare 
până când se vor pocăi şi îşi vor aminti de noul legământ, chiar de 
Cartea lui Mormon şi de poruncile precedente pe care Eu le- am dat 
lor, nu numai să vorbească, ci să facă potrivit celor scrise de Mine» 
[D&L 84:57]”.5

Următoarele citate, toate din cuvântări pe care preşedintele 
Benson le- a rostit în calitate de preşedinte al Bisericii, sunt exemple 
de avertizări şi promisiuni referitoare la Cartea lui Mormon.

„Acum, nu numai că trebuie să spunem mai multe despre Cartea 
lui Mormon, ci trebuie să facem mai mult cu ea. De ce? Domnul 
răspunde: «Pentru ca ei să dea roade vrednice de împărăţia Tatălui; 
altfel, rămâne un flagel şi o judecată de revărsat asupra copiilor 
Sionului» [D&L 84:58]. Noi am simţit acel flagel şi acea judecată! …

 Cartea lui Mormon nu a fost şi nici nu este încă în centrul stu-
diului nostru personal, al predării în familie, al propovăduirii şi al 
muncii misionare. Pentru aceasta trebuie să ne pocăim.” 6

„Nu am folosit Cartea lui Mormon aşa cum ar fi trebuit. Căminele 
noastre nu sunt suficient de puternice dacă nu o folosim pentru a- i 
aduce pe copiii noştri la Hristos. Familiile noastre ar putea fi corupte 
de tendinţele şi învăţăturile lumeşti dacă noi nu ştim cum să folosim 
cartea pentru a da în vileag şi a combate neadevărurile… Misionarii 
noştri nu sunt suficient de eficienţi dacă ei nu [propovăduiesc] cu 
ea. Convertiţii din motive sociale, etice, culturale sau educaţionale 
nu vor supravieţui încercărilor credinţei lor dacă rădăcinile lor nu 
vor coborî adânc în plenitudinea Evangheliei pe care o conţine 
Cartea lui Mormon. Clasele Bisericii noastre nu sunt suficient de 
pline de Spirit dacă noi nu o prezentăm ca pe un standard.” 7
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„Vă binecuvântez să aveţi o înţelegere sporită a Cărţii lui Mormon. 
Vă promit că, din acest moment înainte, dacă noi ne vom ospăta 
zilnic din paginile ei şi vom trăi conform preceptelor ei, Dumnezeu 
va revărsa asupra fiecărui copil al Sionului şi asupra Bisericii o bine-
cuvântare necunoscută până acum – şi noi Îl vom ruga pe Domnul 
ca El să înceapă să ridice condamnarea – flagelul şi judecata. Despre 
aceasta depun mărturie solemnă.” 8

„Nu cunosc pe deplin de ce Dumnezeu m- a păstrat în viaţă până 
la această vârstă, dar ştiu acest lucru: În acest ceas, El mi- a reve-
lat nevoia absolută ca noi să facem cunoscută Cartea lui Mormon 
într- un mod ieşit din comun. Dumneavoastră trebuie să ajutaţi la 
această povară şi această binecuvântare care a fost pusă pe umerii 
întregii Biserici, chiar ai tuturor copiilor Sionului.

Moise nu a intrat niciodată în ţara făgăduită. Joseph Smith nu a 
văzut niciodată Sionul mântuit. Este posibil ca unii dintre noi să nu 
trăiască destul pentru a vedea ziua în care Cartea lui Mormon va 
umple pământul şi în care Domnul va ridica a Sa condamnare (vezi 
D&L 84:54–58). Dar, cu voia lui Dumnezeu, intenţionez să- mi petrec 
restul zilelor făcând această lucrare glorioasă.” 9

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Cartea lui Mormon este cheia de boltă a religiei noastre.

Cât este de importantă Cartea lui Mormon? Joseph Smith a 
numit- o „cheia de boltă a religiei noastre” (History of the Church, 
4:461). „Înlăturaţi Cartea lui Mormon şi revelaţiile”, a spus el, „şi 
unde mai este religia noastră? Nu mai avem o religie” (History of 
the Church, 2:52).10

Cheia de boltă este piatra din centrul unei bolţi. Ea ţine toate ce-
lelalte pietre în locul lor şi, dacă este scoasă, bolta se prăbuşeşte…

Aşa cum bolta se prăbuşeşte dacă îndepărtăm cheia de boltă, tot 
aşa s- ar întâmpla cu Biserica în cazul în care Cartea lui Mormon nu 
ar fi adevărată. Duşmanii Bisericii înţeleg clar acest lucru. Acesta 
este motivul pentru care ei încearcă din răsputeri să demonstreze 
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neadevărul Cărţii lui Mormon, deoarece dacă ar putea fi discredi-
tată, profetul Joseph Smith ar fi, de asemenea, discreditat. La fel s- ar 
întâmpla şi cu crezul nostru cu privire la cheile preoţiei, la revelaţie 
şi la Biserica restaurată. Dar, tot la fel, în cazul în care Cartea lui 
Mormon este adevărată – şi milioane de oameni au depus mărturie 
până acum că au primit mărturia Spiritului că ea este adevărată – 
atunci oamenii trebuie să accepte declaraţiile cu privire la restaurare 
şi la tot ce implică aceasta.11

Probabil că nu există nimic care să mărturisească mai clar despre 
importanţa acestei cărţi de scriptură decât ceea ce a spus Domnul 
Însuşi despre ea.

Prin propria Sa gură, El a mărturisit (1) că ea este adevărată (D&L 
17:6), (2) că ea conţine adevărul şi cuvintele Sale (D&L 19:26), 
(3) că ea a fost tradusă prin putere de sus (D&L 20:8), (4) că ea 
conţine plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos (D&L 20:9; 42:12), 
(5) că ea a fost dată prin inspiraţie şi confirmată prin slujirea în-
gerilor (D&L 20:10), (6) că ea dovedeşte că scripturile sfinte sunt 
adevărate (D&L 20:11) şi (7) că cei care o primesc în credinţă vor 
primi viaţă veşnică (D&L 20:14).12

2
Cartea lui Mormon depune mărturie despre Isus 
Hristos şi ne aduce mai aproape de Dumnezeu.

Aşa cum se consemnează în pagina ei de titlu, misiunea princi-
pală a Cărţii lui Mormon este „convingerea iudeilor şi a neamuri-
lor că Isus este Hristosul, Dumnezeul Veşnic, care Se arată tuturor 
naţiunilor”.

Cine caută cu sinceritate adevărul poate dobândi mărturia că Isus 
este Hristosul în timp ce meditează, rugându- se, asupra cuvintelor 
inspirate ale Cărţii lui Mormon.13

Ne amintim de noul legământ, chiar Cartea lui Mormon? În Biblie, 
avem Vechiul Testament şi Noul Testament. Cuvântul testament 
este traducerea unui cuvânt grecesc care poate fi tradus şi prin 
cuvântul legământ. Este aceasta ce a vrut să spună Domnul când a 
numit Cartea lui Mormon „noul legământ”? Este într- adevăr un alt 
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testament sau o altă mărturie despre Isus. Acesta este unul dintre 
motivele pentru care noi am adăugat, recent, cuvintele «Un alt tes-
tament al lui Isus Hristos» la titlul Cărţii lui Mormon…

Cartea lui Mormon este cheia de boltă în mărturia noastră de-
spre Isus Hristos, care este El Însuşi piatra din capul unghiului a tot 
ceea ce facem. Ea depune mărturie despre existenţa Sa cu putere 
şi claritate. Spre deosebire de Biblie, care a trecut prin genera-
ţii de copişti, traducători şi oameni religioşi corupţi care au făcut 
schimbări în text, Cartea lui Mormon vine de la scriitor la cititor, 
printr- un singur pas de traducere inspirat. De aceea, mărturia ei 
despre Învăţător este clară, nediluată şi plină de putere. Dar ea 
valorează şi mai mult. Astăzi, mulţi dintre creştinii din lume resping 
divinitatea Salvatorului. Ei pun sub semnul întrebării miraculoasa Sa 
naştere, viaţa Sa perfectă şi realitatea glorioasei Sale învieri. Cartea 
lui Mormon ne învaţă simplu şi în termeni mai presus de orice îndo-
ială despre adevărul tuturor acestor lucruri. De asemenea, ea furni-
zează explicaţia cea mai completă a doctrinei ispăşirii. Într- adevăr, 

În cartea lui Mormon, mărturia despre Isus Hristos 
este „clară, nediluată şi plină de putere”.
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această carte inspirată în mod divin este o cheie de boltă în depu-
nerea mărturiei către lume că Isus este Hristosul.14

Profetul Joseph Smith… a spus: „Le- am spus fraţilor despre 
Cartea lui Mormon că este cea mai corectă carte de pe pământ şi 
cheia de boltă a religiei noastre şi că omul va ajunge mai aproape 
de Dumnezeu supunându- se învăţăturilor ei, decât ale oricărei alte 
cărţi” [History of the Church, 4:461]… Nu există ceva în adâncurile 
inimilor noastre care tânjeşte să ajungă mai aproape de Dumnezeu, 
să fim mai asemănători Lui în viaţa noastră de zi cu zi şi să simţim 
permanent prezenţa Sa alături de noi? Dacă este aşa, atunci, Cartea 
lui Mormon ne va ajuta, mai mult decât oricare altă carte, să reali-
zăm acest lucru…

Iubitul nostru frate, preşedintele Marion G. Romney… care cu-
noaşte din experienţă proprie puterea pe care o are această carte, a 
mărturisit despre binecuvântările care pot veni în vieţile celor care 
vor citi şi studia Cartea lui Mormon. El a spus:

„Sunt sigur că, dacă în căminele noastre, părinţii vor citi din 
Cartea lui Mormon în spiritul rugăciunii şi cu regularitate, atât în 
mod individual, cât şi împreună cu copiii lor, spiritul acestei cărţi 
va umple în întregime căminele noastre şi pe cei care locuiesc în 
ele. Spiritul pioşeniei îşi va face simţită prezenţa mai din plin; res-
pectul şi aprecierea reciproce se vor mări. Spiritul de ceartă va 
dispărea. Părinţii îi vor sfătui pe copiii lor cu mai multă dragoste şi 
înţelepciune. Copiii vor fi mult mai afectuoşi şi mai supuşi sfaturilor 
părinţilor lor. Dreptatea va abunda. Credinţa, speranţa şi caritatea 
– dragostea pură a lui Hristos – vor abunda în căminele şi în vieţile 
noastre, aducând pace, bucurie şi fericire” (Ensign, mai 1980, p. 67).

Aceste promisiuni – dragoste şi armonie sporite în cămin, res-
pect mai mare între părinţi şi copii, spiritualitate şi neprihănire spo-
rite – nu sunt promisiuni neîntemeiate, ci exact ceea ce profetul 
Joseph Smith avea în vedere când a spus că această carte, Cartea 
lui Mormon, ne va ajuta să ajungem mai aproape de Dumnezeu.15
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3
Cartea lui Mormon propovăduieşte doctrina 

adevărată, face de ruşine doctrina neadevărată 
şi îi demască pe duşmanii lui Hristos.

Domnul Însuşi a declarat că această carte, Cartea lui Mormon, 
cuprinde „plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos” (D&L 20:9). 
Aceasta nu înseamnă că ea cuprinde fiecare învăţătură, fiecare doc-
trină revelată vreodată. Ci, înseamnă că, în Cartea lui Mormon, gă-
sim plenitudinea acelor doctrine necesare pentru salvarea noastră. 
Şi ele sunt propovăduite clar şi simplu, astfel încât chiar şi copiii pot 
învăţa căile salvării şi ale exaltării. Cartea lui Mormon oferă atât de 
mult, încât înţelegerea noastră privind doctrinele salvării se lărgeşte. 
Fără ea, multe lucruri din ceea ce este propovăduit în alte scripturi 
nu ar fi câtuşi de puţin atât de simple şi preţioase.16

În ceea ce priveşte predicarea Evangheliei, Cartea lui Mormon 
conţine explicaţiile cele mai clare, cele mai concise şi mai com-
plete. Nu există nicio altă scriere care să se compare cu ea. Din ce 
scriere obţineţi o înţelegere atât de completă a naturii căderii, naturii 
morţii fizice şi spirituale, a doctrinei ispăşirii, a doctrinei dreptăţii 
şi milei care se regăseşte în ispăşire şi a principiilor şi rânduielilor 
Evangheliei? Cartea lui Mormon conţine cea mai vastă prezentare a 
acestor doctrine fundamentale.17

Cartea lui Mormon… confirmă şi clarifică Biblia. Ea îndepărtează 
piedicile, restaurează multe lucruri clare şi preţioase. Noi depunem 
mărturie că, atunci când sunt folosite împreună, Biblia şi Cartea lui 
Mormon fac de ruşine doctrinele neadevărate, potoleşte conflictele 
şi stabileşte pacea (vezi 2 Nefi 3:12).18

Trebuie să cunoaştem Cartea lui Mormon mai bine decât orice 
altă carte. Nu numai că trebuie să cunoaştem povestirile istorice şi 
care promovează credinţa pe care le conţine, dar trebuie să înţele-
gem învăţăturile ei. Dacă studiem cu adevărat şi abordăm doctrinal 
Cartea lui Mormon, putem demasca greşelile şi găsi adevărurile 
pentru a combate multe dintre teoriile şi filosofiile neadevărate pre-
zente ale oamenilor.
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Am observat, în Biserică, că există o diferenţă în ce priveşte dis-
cernământul, pătrunderea, convingerea şi spiritul între aceia care 
cunosc şi iubesc Cartea lui Mormon şi aceia care nu o fac. Această 
carte este o mare sită.19

Cartea lui Mormon îi demască pe duşmanii lui Hristos. Face de 
ruşine doctrinele neadevărate şi potoleşte conflictele (vezi 2 Nefi 
3:12). Îi întăreşte pe ucenicii umili ai lui Hristos împotriva planurilor 
şi strategiilor malefice, precum şi a doctrinelor diavolului din zilele 
noastre. Tipul de apostaţi din Cartea lui Mormon se aseamănă cu 
cei de astăzi. Dumnezeu, cu infinita Sa previziune, a modelat Cartea 
lui Mormon în aşa fel încât noi să vedem greşeala şi să ştim cum să 
combatem conceptele educaţionale, politice, religioase şi filosofice 
neadevărate ale vremii noastre.20

4
Doctrină şi legăminte este legătura dintre Cartea lui 

Mormon şi lucrarea de restaurare care continuă.

Doresc să vorbesc mai ales despre Cartea lui Mormon şi Doctrină 
şi legăminte. Aceste două mari cărţi de scriptură din zilele din urmă 
sunt strâns legate una de cealaltă fiind revelaţii de la Dumnezeul lui 
Israel care au ca scop adunarea şi pregătirea poporului Său pentru 
a Doua Venire a Domnului…

Profetului Joseph Smith, Domnul i- a spus: „Această generaţie 
va avea cuvântul Meu prin intermediul tău” (D&L 5:10). Cartea lui 
Mormon şi Doctrină şi legăminte fac parte din îndeplinirea acelei 
promisiuni. Împreună, aceste două mari cărţi de scriptură aduc mari 
binecuvântări acestei generaţii…

Fiecare dintre aceste două mari scripturi din zilele din urmă de-
pune mărturie puternică şi elocventă despre Domnul Isus Hristos. 
Fiecare pagină, atât a Doctrinei şi legămintelor, cât şi a Cărţii lui 
Mormon, propovăduieşte despre Învăţător – despre marea Sa dra-
goste pentru copiii Săi şi sacrificiul Său ispăşitor – şi ne învaţă cum 
să trăim pentru a ne putea întoarce la El şi la Tatăl nostru Ceresc.

Fiecare dintre aceste două mari cărţi de scriptură din zilele din 
urmă conţine cunoaşterea şi puterea care ne ajută să trăim vieţi mai 
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bune într- o perioadă de mare ticăloşie şi răutate. Aceia care cerce-
tează cu atenţie şi rugându- se paginile acestor cărţi vor găsi alinare, 
sfaturi, îndrumare şi puterea tainică de a- şi îmbunătăţi vieţile.21

Doctrină şi legăminte este legătura dintre Cartea lui Mormon şi 
lucrarea de restaurare care continuă prin profetul Joseph Smith şi 
succesorii săi.

Din Doctrină şi legăminte, învăţăm despre munca în templu, fa-
miliile eterne, gradele de glorie, organizarea Bisericii şi multe alte 
adevăruri măreţe ale restaurării…

Cartea lui Mormon este „cheia de boltă” a religiei noastre şi cartea 
Doctrină şi legăminte este o piatră a bolţii, revelaţii continuând să 
se primească în zilele din urmă. Domnul a pus pecetea aprobării 
Sale atât pe cheia de boltă, cât şi pe piatra din boltă.22

Doctrină şi legăminte este o carte de scripturi glorioasă dată di-
rect generaţiei noastre. Ea conţine voia Domnului în ce ne priveşte 
în aceste ultime zile care preced a Doua Venire a lui Hristos. Ea 
conţine multe adevăruri şi doctrine care nu sunt pe deplin revelate 
în altă scriptură. Precum Cartea lui Mormon, ea îi va întări pe aceia 
care studiază, cu atenţie şi rugându- se, din paginile ei.

Preţuim noi, ca sfinţi ai Dumnezeului cel Preaînalt, cuvântul pe 
care El l- a păstrat pentru noi cu un preţ atât de mare? Folosim noi 
aceste cărţi de revelaţii din ultimele zile pentru a ne binecuvânta 
vieţile şi a ne împotrivi puterilor celui rău? Acesta este scopul pentru 
care ne- au fost date. Cum să nu fim condamnaţi în faţa Domnului 
dacă le tratăm cu uşurinţă, lăsându- le să nu facă mai mult decât să 
adune praf pe rafturile noastre?

Preaiubiţii mei fraţi şi surori, îmi depun mărturia solemnă că 
aceste cărţi conţin hotărârea şi voia Domnului cu privire la noi în 
aceste zile de încercare şi suferinţă. Ele, împreună cu Biblia, depun 
mărturie despre Domnul şi lucrarea Sa. Aceste cărţi conţin glasul 
Domnului îndreptat către noi în aceste zile din urmă. Să ne întoar-
cem către ele cu inima deschisă şi să le folosim în felul în care vrea 
Domnul ca ele să fie folosite.23
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Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• În timp ce citiţi învăţăturile preşedintelui Benson cu privire la fap-

tul că scriptura Cartea lui Mormon este cheia de boltă a religiei 
noastre (vezi secţiunea 1), reflectaţi la locul pe care îl ocupă ea 
în viaţa dumneavoastră. Ce putem face pentru a pune Cartea lui 
Mormon mai mult în centrul eforturilor noastre de a trăi potrivit 
Evangheliei?

• Preşedintele Benson a spus despre Cartea lui Mormon că depune 
mărturie despre Isus Hristos şi ne aduce mai aproape de Dum-
nezeu (vezi secţiunea 2). Care sunt câteva lucruri pe care le- aţi 
învăţat despre Salvator în timp ce aţi studiat Cartea lui Mormon? 
Cum v- a adus Cartea lui Mormon, pe dumneavoastră şi familia 
dumneavoastră, mai aproape de Dumnezeu?

• De ce trebuie „să cunoaştem Cartea lui Mormon mai bine decât 
orice altă carte”? Cum v- au întărit doctrinele cuprinse în Cartea 
lui Mormon împotriva „doctrinelor diavolului din zilele noastre”? 
(Vezi secţiunea 3.)

• În ce moduri Cartea lui Mormon şi Doctrină şi legăminte conlu-
crează pentru a ne întări? (Vezi secţiunea 4.)

Scripturi suplimentare
Isaia 29:9–18; 1 Nefi 13:35–41; 2 Nefi 25:23, 26; 29:6–9; D&L 

1:17–29

Ajutor pentru predare
„Majoritatea manualelor oferă întrebări pentru a începe discuţii 

şi pentru a le face să continue. Puteţi folosi aceste întrebări sau vă 
puteţi pregăti propriile întrebări. Adresaţi întrebări care încurajează 
comentarii pertinente şi care- i ajută pe cursanţi să reflecteze cu 
adevărat asupra Evangheliei” (Predarea, nu este chemare mai mare 
[1999], p. 63).
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Note
 1. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: 

A Biography (1987), p. 489.
 2. Vezi, de exemplu, „The Book of 

Mormon Is the Word of God”, Ensign, 
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for Christ”, Ensign, nov. 1984, p. 6–8; 
vezi, de asemenea, Ezra Taft Benson: 
A Biography, p. 491–493.

 3. „A Sacred Responsibility,” Ensign, 
mai 1986, p. 78; vezi, de asemenea, 
Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 
Lorenzo Snow (2012), p. 163–167.
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p. 495.
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mai 1986, p. 5.
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Milioane de oameni vin la Hristos datorită adevărurilor cuprinse 
în cartea pe care Moroni i-a dat-o lui Joseph Smith.
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Să umplem pământul şi vieţile 
noastre cu Cartea lui Mormon

„Există o putere în [Cartea lui Mormon] care va începe 
să se reverse în viaţa dumneavoastră în momentul 
în care veţi începe să studiaţi cu seriozitate cartea.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

La Conferinţa Generală din luna aprilie a anului 1989, preşedintele 
Thomas S. Monson a citit un mesaj adresat de preşedintele Ezra 
Taft Benson copiilor Bisericii. În acest mesaj, preşedintele Benson 
a spus:

„Ştiu că citiţi Cartea lui Mormon, pentru că am primit sute de 
scrisori personale de la voi în care îmi spuneţi că citiţi această carte 
sacră. Plâng de bucurie când aud acest lucru…

Câtă plăcere îmi face să aud că iubiţi Cartea lui Mormon. Şi eu 
o iubesc şi Tatăl Ceresc doreşte ca voi să continuaţi să învăţaţi din 
Cartea lui Mormon în fiecare zi. Este darul special al Tatălui Ceresc 
pentru voi. Dacă urmaţi învăţăturile ei, veţi învăţa să faceţi voia 
Tatălui nostru din Cer”.1

În întreaga Biserică, sfinţii din zilele din urmă au urmat acest sfat 
primit de la profetul lor. Următoarele relatări prezintă exemple de 
binecuvântări pe care le- au primit aceia care au răspuns chemă-
rii preşedintelui Benson de a „[umple] pământul şi vieţile [lor] cu 
Cartea lui Mormon”.2

„«Nu poate vorbi serios!», şi- a spus Margo Merrill… când a auzit 
prima oară cererea preşedintelui Ezra Taft Benson ca părinţii să 
citească scriptura Cartea lui Mormon împreună cu copiii lor. «Copiii 
mei au numai şase, cinci şi doi ani. Nu voi face decât să- mi pierd 
timpul şi răbdarea.»
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Fratele şi sora Merrill au hotărât să încerce să citească totuşi 
Cartea lui Mormon împreună cu copiii lor. Când au ajuns la poves-
tea lui Nefi şi a arcului său rupt, Melissa, în vârstă de şase ani, s- a 
îmbolnăvit de pneumonie. 

«Melissa m- a implorat s- o las să se ducă la şcoală, chiar dacă 
era bolnavă», [a spus] Margo. «Mi- a spus că, dacă nu se ducea, 
 prietena ei, Pamela – care este membră a unei alte biserici – nu 
avea să ştie ce i s- a întâmplat lui Nefi. Apoi, Melissa a suspinat şi 
mi- a căzut în braţe. I- am şters lacrimile şi i- am propus s- o sune la 
telefon pe Pamela şi să- i spună ce i s- a întâmplat lui Nefi.

În timp ce o ascultam pe Melissa relatând în detaliu incidentul 
cu arcul rupt al lui Nefi, mi- am amintit primele mele gânduri cu 
privire la pierderea timpului şi răbdării în timp ce citeam Cartea lui 
Mormon copilaşilor mei. O, cât de mult le- am subestimat capacita-
tea de a învăţa lecţii din Cartea lui Mormon!»” 3

Howard J. McOmber II a meditat asupra îndemnului preşedin-
telui Benson de a se umple pământul cu Cartea lui Mormon. El s- a 
întrebat: „Cum aş putea eu, ca individ, să fiu o parte însemnată a 
unei astfel de acţiuni?

Apoi, într- o noapte”, a spus fratele McOmber, „în timp ce me-
ditam la această problemă, am înţeles că puteam da fiecărei per-
soane de pe strada mea ocazia de a primi un exemplar al Cărţii lui 
Mormon.

Dar era o problemă – ei mă cunoşteau. Îmi cunoşteau câi-
nele care lătra prea des – şi dimineaţa prea devreme. Ei ştiau că 
propria- mi curte nu era cel mai frumos loc din cartier. Ei îmi cunoş-
teau lipsurile ca vecin; probabil m- ar fi refuzat.

Am hotărât să am credinţă şi să încerc totuşi. Aveam să le ofer o 
carte – chiar dacă era posibil s- o arunce sau să lase praful s- o aco-
pere pe un raft ani în şir. Am constatat că gândeam negativ; aproape 
mă convinsesem singur că nimic nu avea să iasă din eforturile mele.

Apoi, mi- am amintit că îmi cunoşteam vecinii cel puţin la fel de 
bine cum mă cunoşteau ei. Câţiva spuseseră glume deocheate la 
ultima adunare de dezvoltare a relaţiilor în comunitate şi câţiva 
băuseră prea mult la ultimul grătar ţinut împreună. Unii păreau să 
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nu prea aibă un scop în viaţă. M- am întrebat cum aş fi fost eu dacă 
nu aş fi fost membru al Bisericii sau dacă nu aş fi auzit niciodată 
de Cartea lui Mormon. Evident, această carte îi putea ajuta pe aceia 
care voiau s- o deschidă.

Ca urmare, i- am contactat pe toţi cei de pe strada mea şi le- am 
oferit câte un exemplar al Cărţii lui Mormon – şi toţi mi- au mulţu-
mit! A mers atât de bine, încât am trecut la strada următoare, mi- am 
terminat porţiunea din sector şi, apoi, am trecut la următoarea por-
ţiune din sector. Când am terminat, vizitasem 104 case şi dădusem 
patruzeci de cărţi.

Începuse să fie uşor să ofer cunoştinţelor exemplare ale Cărţii 
lui Mormon.

În timp, am dat tuturor cele şaptezeci şi cinci de angajaţi de la 
serviciul meu exemplare ale Cărţii lui Mormon. Douăzeci şi trei 
dintre ei au purtat discuţiile cu misionarii. Şapte au fost botezaţi 
mai târziu iar patru copii ai colegilor mei de la muncă s- au alăturat 
şi ei Bisericii. Un bărbat a purtat de două ori discuţiile cu misionarii 
dar, apoi, şi- a pierdut interesul în a afla mai multe despre Biserică. 
Şapte luni mai târziu, după ce s- a mutat la o altă firmă, m- a su-
nat pentru a- mi spune că citea din Cartea lui Mormon şi îşi dădea 
seama că simţea influenţa calmă, paşnică a Spiritului, exact cum 
descrisesem eu. Şi el a încheiat în scurt timp discuţiile cu misionarii 
şi a fost botezat.

Îmi place mult Cartea lui Mormon. Mă gândesc la ea ca la formu-
larul de chemare în misiune al Domnului şi am constatat cu uimire 
cât era de uşor să începi o revărsare a mesajelor spirituale la scară 
personală. Când facem lucrarea Domnului, avem ajutorul Său” 4.

Un alt membru a vorbit despre transformarea care a avut loc în 
mărturia sa în timp ce a urmat sfatul preşedintelui Benson de a citi 
Cartea lui Mormon: „Când preşedintele Benson ne- a îndemnat să 
citim Cartea lui Mormon, aveam 15 ani. Eram deja un cititor credin-
cios al scripturii, concentrându- mi atenţia mai ales asupra Noului 
Testament. Dar, la îndemnul preşedintelui Benson, am început să 
studiez Cartea lui Mormon în fiecare zi. A fost un moment crucial 
pentru mine. Noul Testament mă învăţase despre slujirea pe pământ 
a lui Isus Hristos şi voi fi întotdeauna recunoscător pentru aceasta. 
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Dar aveam nevoie de profunzimea pe care o oferea studiul Cărţii lui 
Mormon. În timp ce Biblia m- a ajutat să ştiu ce a făcut Isus pentru 
oamenii din Ţara Sfântă, Cartea lui Mormon m- a ajutat să înţeleg 
mai bine ce a făcut El pentru mine. Prin studiul Cărţii lui Mormon, 
am dobândit mărturie despre ispăşirea infinită a Salvatorului Meu. 
Şi, mai târziu, când m- am confruntat cu situaţiile care mi- au pus la 
încercare credinţa, m- am întors către Cartea lui Mormon pentru a 
găsi alinare şi tărie. Acum, nu las să treacă nicio zi fără să citesc din 
Cartea lui Mormon” 5.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Cartea lui Mormon a fost scrisă pentru noi.

Cartea lui Mormon a fost scrisă pentru zilele noastre. Nefiţii nu au 
avut niciodată cartea; nici lamaniţii din vremurile străvechi. Ea ne- a 
fost destinată nouă. Mormon a scris aproape de sfârşitul civilizaţiei 
nefite. Sub inspiraţia lui Dumnezeu, care vede toate lucrurile de 
la început, el a prescurtat cronici de sute ani, alegând povestirile, 
cuvântările şi evenimentele care urmau să ne fie de cel mai mare 
ajutor.

Fiecare dintre scriitorii Cărţii lui Mormon a mărturisit că scria 
pentru generaţiile viitoare… Dacă ei au văzut zilele noastre şi au 
ales lucrurile care urmau să fie de cea mai mare valoare pentru noi, 
nu ar trebui ca noi să studiem Cartea lui Mormon? Trebuie să ne 
întrebăm în mod constant: „De ce Domnul l- a inspirat pe Mormon 
(sau pe Moroni sau pe Alma) să includă aceasta în cronica lui? Ce 
lecţie pot să învăţ din aceasta care să mă ajute să trăiesc în aceste 
zile şi în această eră?”.

Şi există exemplu după exemplu despre cum se va răspunde 
acestei întrebări. De exemplu, în Cartea lui Mormon noi găsim un 
model de pregătire pentru cea de- a Doua Venire. O mare parte a 
cărţii se axează pe câteva decenii de dinaintea venirii lui Hristos în 
America. Prin studierea atentă a acelei perioade, putem determina 
de ce unii au fost distruşi în judecăţi teribile care au precedat veni-
rea Sa şi ce i- a făcut pe alţii să stea în templu în ţara Abundenţa şi 
să- şi pună mâinile pe rănile de pe mâinile şi picioarele Sale.
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Din Cartea lui Mormon aflăm cum au trăit ucenicii lui Hristos în 
timp de război. În Cartea lui Mormon vedem nenorocirile provo-
cate de combinaţiile secrete descrise într- o realitate tulburătoare şi 
înfiorătoare. În Cartea lui Mormon, găsim lecţii despre cum să ne 
comportăm în faţa persecuţiei şi apostaziei. Învăţăm multe despre 
cum se face munca misionară. Şi, în Cartea lui Mormon, mai mult 
decât orice altceva, vedem pericolele dorinţei de a poseda bunuri 
materiale şi concentrării inimilor noastre asupra lucrurilor lumeşti. 
Se poate îndoi cineva că această carte ne era destinată şi că în ea 
găsim o mare putere, protecţie şi multă alinare? 6

2
În timp ce studiem Cartea lui Mormon zilnic, 
puterea cărţii se va revărsa în vieţile noastre.

Cartea lui Mormon nu numai că ne învaţă adevărul, deşi face 
într- adevăr acest lucru. Cartea lui Mormon nu numai că mărturi-
seşte despre Hristos, deşi face într- adevăr şi aceasta. Ci în ea este 
ceva mai mult. Există o putere în carte care va începe să se reverse 
în viaţa dumneavoastră în momentul în care veţi începe să studiaţi 
cu seriozitate cartea. Veţi avea o putere mai mare de a vă împotrivi 
ispitei. Veţi avea puterea de a evita înşelăciunea. Veţi găsi puterea 
de a rămâne pe cărarea strâmtă şi îngustă. Scripturile sunt numite 
„cuvintele vieţii” (D&L 84:85) şi nu există altă carte despre care acest 
lucru să fie mai adevărat decât este despre Cartea lui Mormon. Când 
veţi începe să fiţi flămânzi şi însetaţi de acele cuvinte, veţi găsi în 
viaţă o abundenţă din ce în ce mai mare.7

Oamenii se pot înşela unii pe alţii, dar Dumnezeu nu înşală oa-
menii. De aceea, Cartea lui Mormon stabileşte cel mai bun test 
pentru determinarea veridicităţii ei – şi anume, citiţi- o şi, apoi, 
întrebaţi- L pe Dumnezeu dacă este adevărată [vezi Moroni 10:4]…

Aceasta este, deci, asigurarea supremă pentru cei cu inima sin-
ceră – să ştie prin revelaţie personală de la Dumnezeu că este ade-
vărată Cartea lui Mormon. Milioane de oameni au supus- o acestui 
test şi ştiu şi tot mai multe milioane vor afla.

Acum spiritul, asemenea trupului, are nevoie permanent de 
hrană. Hrana de ieri nu este suficientă pentru a susţine nevoile de 
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astăzi. La fel, citirea numai din când în când a „celei mai corecte 
dintre toate cărţile de pe pământ”, cum a numit- o Joseph Smith, nu 
este suficientă (History of the Church, 4:461).

Nu toate adevărurile sunt la fel de importante, nici toate scriptu-
rile nu au aceeaşi valoare. Ce mod mai bun de a hrăni spiritul decât 
ospătarea frecventă din cartea despre care profetul Joseph Smith a 
spus: „Omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându- se 
învăţăturilor ei, decât ale oricărei alte cărţi” (History of the Church, 
4:461)? 8

Consecinţele eterne se bazează pe reacţia noastră faţă de această 
carte? Da, fie binecuvântarea noastră, fie condamnarea noastră.

Fiecare sfânt din zilele din urmă ar trebui să facă din studiul 
acestei cărţi o preocupare a vieţii sale. Altfel, el îşi pune sufletul în 
pericol şi neglijează ceea ce ar putea să ofere armonie spirituală şi 
mentală întregii sale vieţi. Este o diferenţă între un convertit care 
este clădit pe stânca lui Hristos prin intermediul Cărţii lui Mormon 
şi se ţine bine de bara de fier şi unul care nu [este].9

Avem un număr tot mai mare de persoane care sunt convinse, 
prin Cartea lui Mormon, că Isus este Hristosul. Acum, avem nevoie 
de un număr tot mai mare de persoane care să folosească această 
Carte a lui Mormon pentru a se dedica lui Hristos. Trebuie să fim 
convinşi şi dedicaţi…

Iubiţi fraţi şi iubite surori, să citim Cartea lui Mormon şi să ne 
convingem că Isus este Hristosul. Să recitim mereu Cartea lui 
Mormon pentru a putea să venim mai pe deplin la Hristos, să fim 
dedicaţi Lui, să- L avem în centrul vieţii noastre şi să fim o parte a Sa.

Ne întâlnim cu duşmanul în fiecare zi. Încercările din această 
epocă vor rivaliza cu oricare dintre cele din trecut şi aceste încer-
cări vor creşte atât în plan spiritual, cât şi temporal. Trebuie să fim 
aproape de Hristos, trebuie să luăm zilnic numele Său asupra noas-
tră, să ne amintim întotdeauna de El şi să ţinem poruncile Sale.10
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3
Trebuie să umplem pământul şi vieţile 

noastre cu Cartea lui Mormon.

Fiecare dintre noi trebuie să dobândească o mărturie personală 
despre Cartea lui Mormon prin Duhul Sfânt. Atunci, mărturia noas-
tră, împreună cu Cartea lui Mormon, trebuie împărtăşită altora pen-
tru ca şi ei să poată cunoaşte, prin intermediul Duhului Sfânt, că ea 
este adevărată.11

Vă puteţi imagina ce s- ar întâmpla dacă un număr tot mai mare 
de exemplare ale Cărţii lui Mormon s- ar afla în mâinile unui număr 
tot mai mare de misionari care ştiu cum s- o folosească şi care au 
fost născuţi din Dumnezeu? Când se va întâmpla acest lucru, noi 
vom obţine recolta bogată de suflete pe care a promis- o Domnul.12

Am o convingere: Cu cât predăm şi predicăm mai mult din Cartea 
lui Mormon, cu atât mai mult vom fi plăcuţi Domnului şi cu atât 
mai mare va fi puterea noastră de a vorbi. Făcând astfel, noi vom 

„am o viziune despre umplerea pământului cu cartea lui Mormon.”
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mări mult numărul convertiţilor noştri, atât din cadrul Bisericii, cât 
şi dintre cei în rândul cărora facem prozelitism… Misiunea noastră 
este deci să propovăduim principiile Evangheliei care sunt în Biblie 
şi în Cartea lui Mormon. „Acestea vor fi învăţăturile lor, după cum 
vor fi îndrumaţi de către Spirit” (D&L 42:13).13

Cartea lui Mormon este instrumentul pe care Dumnezeu l- a pre-
gătit ca „să măture pământul ca un torent de apă, să- i adune pe 
aleşii [Săi]” (Moise 7:62). Acest volum de scripturi sacru trebuie să 
devină elementul central al predicării noastre, predării noastre şi 
muncii noastre misionare…

În această eră a mijloacelor electronice şi a distribuirii în masă 
a cuvântului tipărit, Dumnezeu ne va trage la răspundere dacă nu 
vom răspândi Cartea lui Mormon într- un mod fără precedent.

Noi avem Cartea lui Mormon, îi avem pe membri, îi avem pe 
misionari, avem resursele iar lumea are nevoie. Acum este timpul!

Iubiţii mei fraţi şi iubitele mele surori, cu greu putem înţelege 
puterea Cărţii lui Mormon ori rolul divin pe care trebuie să- l joace, 
ori măsura în care trebuie răspândită…

Vă provoc pe voi toţi să vă gândiţi, rugându- vă, la paşi pe care îi 
puteţi face, fiecare dintre voi, pentru a aduce această mărturie nouă 
despre Hristos în măsură mai mare în vieţile voastre şi într- o lume 
care are nevoie disperată de ea.

Am o viziune despre cămine avertizate, despre clase entuziaste şi 
pupitre de la care se aud cuvântări înflăcărate de spiritul mesajelor 
Cărţii lui Mormon.

Am o viziune despre învăţători de acasă şi învăţătoare vizitatoare, 
oficianţi din episcopii şi ramuri şi conducători de ţăruş şi misiune 
care dau sfaturi oamenilor noştri, sfaturi care provin din cea mai 
corectă carte de pe pământ – Cartea lui Mormon.

Am o viziune despre artişti care ilustrează prin film, teatru, lite-
ratură, muzică şi tablouri subiecte importante şi personaje măreţe 
din Cartea lui Mormon.

Am o viziune despre mii de misionari care pleacă în misiune cu 
sute de pasaje din Cartea lui Mormon memorate, pentru ca ei să 
poată hrăni o lume înfometată din punct de vedere spiritual.
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Am o viziune despre întreaga Biserică apropiindu- se mai mult de 
Dumnezeu prin respectarea preceptelor Cărţii lui Mormon.

Într- adevăr, am o viziune despre umplerea pământului cu Cartea 
lui Mormon.14

Permiteţi- mi să vă laud pe dumneavoastră, sfinţi credincioşi, 
care vă străduiţi să umpleţi pământul şi vieţile dumneavoastră cu 
Cartea lui Mormon. Nu numai că trebuie să distribuim un număr 
fără precedent de exemplare ale Cărţii lui Mormon, dar trebuie să 
promovăm cu mai multă îndrăzneală, în vieţile noastre şi pe întregul 
pământ, mai multe dintre mesajele ei minunate.15

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• În secţiunea 1, recapitulaţi sfatul preşedintelui Benson cu privire 

la cum să studiaţi Cartea lui Mormon. Cum vă poate ajuta acest 
sfat să înfruntaţi încercările? Care sunt unele pasaje din Cartea lui 
Mormon care se referă la încercările cu care ne confruntăm?

• În ce moduri aţi văzut împlinirea promisiunile menţionate în sec-
ţiunea 2? Care sunt câteva lucruri pe care le putem face pentru a 
împărtăşi Cartea lui Mormon oamenilor care au nevoie de aceste 
promisiuni în vieţile lor?

• Ce credeţi că înseamnă să „[umplem] pământul şi vieţile 
[ noastre] cu Cartea lui Mormon”? (Pentru câteva exemple, vezi 
secţiunea 3.)

Scripturi suplimentare
2 Nefi 27:22; Mormon 8:26–41; Moroni 1:4; 10:3–5; vezi, de ase-

menea, Introducerea la Cartea lui Mormon

Ajutor pentru studiu
În timp ce citiţi, „subliniaţi şi marcaţi cuvinte sau expresii pentru 

a face deosebirea dintre ideile dintr- un singur [pasaj]… Scrieţi, pe 
margine, referinţele din scripturi care clarifică pasajele pe care le 
studiaţi (Predicaţi Evanghelia Mea [2004], p. 23).
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Urmaţi- l pe profetul în viaţă

„Profetul cel mai important, în ceea ce ne priveşte, 
este acela care trăieşte în zilele şi epoca noastră.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Într- o seară, când Ezra Taft Benson avea 15 ani, el lua cina cu cei-
lalţi membri ai familiei şi- l asculta pe tatăl său citind o scrisoare din 
partea preşedintelui Joseph F. Smith şi a consilierilor săi din Prima 
Preşedinţie. Pe scurt, în acea scrisoare se spunea: „Noi sfătuim şi 
îndemnăm să se iniţieze «Seara în familie» în întreaga Biserică, seara 
în care tatăl şi mama să- şi adune băieţii şi fetele în jurul lor în cămin 
şi să- i înveţe cuvântul Domnului… Dacă sfinţii ascultă sfatul acesta, 
noi promitem că vor primi mari binecuvântări. Dragostea în cadrul 
căminului şi ascultarea de părinţi vor creşte. Credinţa se va dezvolta 
în inimile tinerilor lui Israel şi ei vor dobândi puterea de a lupta 
împotriva influenţelor rele şi a ispitelor de care au parte” 1.

Ulterior, preşedintele Benson a spus: „Când [tatăl meu] a terminat 
de citit scrisoarea, a spus: «Preşedinţia a vorbit, iar acesta este cuvân-
tul Domnului adresat nouă!». Începând de atunci, noi am desfăşurat 
cu sârguinţă seri în familie în casa în care am copilărit” 2.

Când preşedintele Benson şi- a întemeiat propria familie, el şi 
soţia sa au continuat tradiţia pe care a învăţat- o de la părinţii săi. El 
a spus: „Depun mărturie, pe baza acestei experienţe [trăită în casa 
părinţilor mei] şi a experienţei din propriul meu cămin, că serile în 
familie pot avea ca rezultat mari binecuvântări spirituale” 3.

În anul 1947, Prima Preşedinţie i- a îndrumat pe membrii 
Bisericii să- şi intensifice eforturile de a desfăşura seri în familie. 
Preşedintele Benson, care slujea atunci în calitate de membru al 
Cvorumului  celor Doisprezece Apostoli, a subliniat acest subiect 
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În prezent, sfinţii din zilele din urmă se adună în Centrul de conferinţe 
şi în întreaga lume pentru a-l asculta pe profetul în viaţă.
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într- o cuvântare din cadrul unei conferinţe generale. El a depus 
mărturie că familia este „o instituţie divină” 4 şi le- a amintit sfinţilor 
de binecuvântările pe care le puteau primi dacă urmau sfatul pro-
fetului de a- şi întări familiile şi de a desfăşura seri în familie. El a 
depus mărturie: „Fericirea noastră din această viaţă şi din viaţa de 
apoi este direct proporţională cu succesul pe care- l avem în înde-
plinirea acestei mari responsabilităţi. Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, ea merită toată atenţia şi planificarea noastră cu ajutorul ru-
găciunii şi am totală încredere că vom primi mari binecuvântări, că 
vom avea parte de multă bucurie şi mulţumire dacă dăm ascultare 
acestui sfat şi tuturor celorlalte sfaturi pe care le primim din partea 
Preşedinţiei Bisericii” 5. 

Deoarece a primit binecuvântări datorită faptului că a dat ascul-
tare sfaturilor slujitorilor aleşi ai Domnului, Ezra Taft Benson i- a 
îndemnat adesea pe sfinţii din zilele din urmă să- i acorde atenţie 
deosebită profetului în viaţă. El a depus mărturie, cu mult curaj, 
despre chemarea divină a fiecărui preşedinte al Bisericii alături de 
care a slujit.6 Când preşedintele Spencer W. Kimball, care a fost 
rânduit apostol în aceeaşi zi ca preşedintele Benson, şi- a adresat 
prima cuvântare în calitate de preşedinte al Bisericii unui grup de 
conducători ai Bisericii, preşedintele Benson „s- a ridicat în picioare 
şi, cu glasul plin de emoţie, transmiţând sentimentele tuturor celor 
prezenţi, a concluzionat: «Preşedinte Kimball, de- a lungul tuturor 
anilor în care au avut loc aceste adunări, nu am auzit niciodată o cu-
vântare ca cea pe care tocmai aţi rostit- o. Într- adevăr, este un proroc 
în Israel»” 7. Şi, când acea chemare divină a ajuns să fie a preşedinte-
lui Benson, după moartea preşedintelui Kimball, el a acceptat- o cu 
umilinţă şi fermitate. El a spus: „Soţia mea, Flora, şi cu mine ne- am 
rugat continuu ca viaţa pe acest pământ a preşedintelui Kimball să 
fie prelungită şi ca o altă minune să fie înfăptuită pentru binele lui. 
Acum, când Domnul Şi- a făcut cunoscută voinţa, vom face tot ce 
ne va sta în putinţă, sub îndrumarea Lui, pentru a avansa lucrarea 
Sa pe pământ” 8.
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Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Preşedintele Bisericii este purtătorul de 
cuvânt al Domnului pe pământ.

Învăţaţi să fiţi foarte atenţi la profet. El este purtătorul de cu-
vânt al Domnului şi singurul om care poate vorbi astăzi în numele 
Domnului. Permiteţi sfatului său inspirat să aibă prioritate în viaţa 
dumneavoastră. Permiteţi cuvintelor sale inspirate să fie etalonul 
conform căruia sunt evaluate sfaturile tuturor celor care au o autori-
tate mai mică. Apoi, trăiţi aproape de Spirit pentru a putea cunoaşte 
adevărul tuturor lucrurilor.9

În calitate de purtător de cuvânt al Domnului şi de profet pe faţa 
pământului în ziua de astăzi, el şi- a primit autoritatea printr- o linie 
a autorităţii a profeţilor care a început cu Joseph Smith, care a fost 
rânduit de către Petru, Iacov şi Ioan, care au fost rânduiţi de Hristos, 
care a fost şi este Conducătorul Bisericii, Creatorul acestui Pământ 
şi Dumnezeul în faţa căruia toţi oamenii trebuie să dea socoteală.10

Această Biserică nu este condusă prin înţelepciunea omului. Eu 
ştiu acest lucru. Puterea şi influenţa Dumnezeului Atotputernic sunt 
cele care conduc Biserica Sa.11

2
Profetul cel mai important pentru 

noi este profetul în viaţă.

Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile, sfârşitul de la început şi ni-
ciun bărbat nu devine preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos sau 
rămâne în acea chemare din întâmplare sau este chemat acasă la 
Tatăl în mod accidental.

Profetul cel mai important, în ceea ce ne priveşte, este acela care 
trăieşte în zilele şi epoca noastră. Acesta este profetul care primeşte 
astăzi instrucţiuni de la Dumnezeu pentru noi. Revelaţia pe care 
Dumnezeu i- a dat- o lui Adam nu l- a instruit pe Noe cum să con-
struiască arca. Fiecare generaţie are nevoie de scriptura străveche 
plus scriptura prezentă de la profetul în viaţă. Aşadar, este extrem 
de important să citiţi şi să cugetaţi asupra celor mai recente cuvinte 
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inspirate ale purtătorului de cuvânt al Domnului. De aceea este 
esenţial să aveţi acces la aceste cuvinte şi să le citiţi cu atenţie…

Da, Îţi mulţumim, Ţie, Dumnezeul nostru, pentru profetul care ne 
îndrumă în aceste zile din urmă [vezi Imnuri, nr. 13].12

Feriţi- vă de cei care combat cuvintele profeţilor în viaţă cu 
cele ale profeţilor decedaţi, căci profeţii în viaţă au întotdeauna 
prioritate.13

Fiecare preşedinte a fost ales în mod anume pentru timpul şi 
împrejurarea în care lumea şi Biserica aveau nevoie. Cu toţii au fost 
„bărbaţii momentului”, aşa cum a fost şi preşedintele Spencer W. 
Kimball. Cugetaţi asupra miracolului reprezentat de acea prerân-
duire şi pregătire! Deşi a fost chemat şi i s- au conferit chei cu mult 
înainte ca mantaua să fi căzut asupra lui, preşedintele a fost în-
totdeauna bărbatul potrivit la locul potrivit de- a lungul timpului. 
Această minune în sine este una dintre dovezile caracterului divin 
al Bisericii.14

În calitate de preşedinte al Bisericii, ezra taft Benson 
a vorbit cu multă dragoste şi convingere.
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Permiteţi- mi să întreb, avem nevoie astăzi, pe pământ, de un 
profet adevărat al Domnului? Au avut oamenii din vremea lui Noe 
nevoie de un profet care să- i avertizeze asupra lucrurilor spirituale 
şi temporale? A fost salvat de potop cel care a refuzat să- l urmeze 
pe Noe? Mai mult, Biblia ne relatează că, în zilele din urmă în care 
trăim, ticăloşia oamenilor va deveni comparabilă cu cea a oame-
nilor din vremea lui Noe, când Dumnezeu a curăţat pământul prin 
intermediul potopului [vezi Matei 24:37–39]. Credeţi că avem nevoie, 
astăzi, de un profet care să ne avertizeze şi să ne pregătească în 
vederea curăţării despre care Dumnezeu a promis că va avea loc, 
de data aceasta prin foc? 15

Dacă dorim să ştim care este stadiul relaţiei pe care o avem cu 
Domnul, trebuie să ne întrebăm cât de bună este relaţia noastră cu 
cel care conduce Biserica Sa pe pământ – cât de în armonie sunt 
vieţile noastre cu unsul Domnului – profetul în viaţă – preşedintele 
Bisericii, şi cu membrii cvorumului Primei Preşedinţii.16

3
Profetul în viaţă ne spune ce trebuie să 
ştim, nu neapărat ce dorim să auzim.

O caracteristică distinctă a unui profet adevărat este aceea că el 
face cunoscut mesajul lui Dumnezeu. El nu îşi cere scuze pentru 
mesaj, nici nu se teme de vreo repercusiune socială care ar putea 
duce la zeflemisire şi persecuţie.17

Uneori, întâlnim persoane care cred că propria lor cunoaştere 
pământeană despre un anumit subiect este superioară cunoaşterii 
cereşti pe care Dumnezeu i- o oferă profetului său despre acelaşi 
subiect. Ele cred că, înainte de a accepta ce are profetul de spus şi 
care ar putea fi în contradicţie cu educaţia lor pământeană, profetul 
trebuie să aibă aceeaşi pregătire lumească sau aceleaşi studii ca ele. 
Cât de multă educaţie pământeană a avut Joseph Smith? Şi totuşi, 
el a primit revelaţii despre tot felul de subiecte… Noi încurajăm 
dobândirea educaţiei pământeşti în multe domenii, însă nu uitaţi că, 
dacă vreodată apare vreun conflict între cunoaşterea pământeană şi 
cuvintele profetului iar dumneavoastră îl susţineţi pe profet, veţi fi 
binecuvântaţi, iar timpul va demonstra că aţi făcut ceea ce trebuia…
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Profetul nu trebuie să spună: „Astfel vă spune Domnul”, pentru 
a ne oferi scripturi.

Uneori, îi întâlnim pe cei care se ceartă pe seama cuvintelor. Ei 
ar putea să spună că profetul ne- a sfătuit, dar că nu suntem obligaţi 
să- i urmăm sfatul până când el nu ne spune că ceea ce ne- a spus 
este o poruncă. Însă, Domnul spune despre profet: „Trebuie să luaţi 
în seamă toate cuvintele şi poruncile lui pe care el vi le va da vouă” 
(D&L 21:4)…

Profetul ne spune ce trebuie să ştim, nu întotdeauna ce dorim 
să ştim.

„Tu ne- ai spus lucruri grele, mai mult decât suntem noi în stare 
să suportăm”, s- au plâns fraţii lui Nefi. Însă, Nefi le- a răspuns: „Cei 
vinovaţi consideră adevărul ca fiind greu de suportat pentru că 
acesta îi loveşte drept în inimă” (1 Nefi 16:1–2).

Preşedintele Harold B. Lee a spus:

„S- ar putea să nu vă placă ce vă spune autoritatea Bisericii. Ar 
putea fi în opoziţie cu opiniile dumneavoastră politice. Ar putea fi în 
contradicţie cu opiniile dumneavoastră despre societate. Ar putea să 
contravină vieţii dumneavoastră sociale… Siguranţa dumneavoastră 
şi a noastră depinde de faptul dacă urmăm sau nu cuvintele sale… 
Fie ca noi să fim foarte atenţi la preşedintele Bisericii” (Conference 
Report, octombrie 1970, p. 152–153).

Profetul în viaţă însuşi este cel care deranjează lumea. „Chiar şi 
în Biserică”, a spus preşedintele Kimball, „sunt mulţi înclinaţi să îm-
podobească mormintele profeţilor din trecut şi să arunce, în minte, 
cu pietre în cei în viaţă” (Instructor, 95:257).

De ce? Deoarece profetul în viaţă abordează ceea ce trebuie să 
ştim acum, iar lumea preferă ca profeţii să fie ori morţi, ori să- şi 
vadă de treburile lor…

Modul în care reacţionăm la cuvintele unui profet în viaţă, atunci 
când el ne spune ce trebuie să ştim, dar noi ne dorim să nu auzim, 
este un test al credinţei noastre…

Este posibil ca cei învăţaţi să creadă că profetul este inspirat doar 
când este de acord cu ei şi că, în celelalte împrejurări, profetul îşi 
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exprimă doar părerea – vorbind ca un simplu om. Este posibil ca 
cei bogaţi să creadă că nu au nevoie de sfaturi din partea unui biet 
profet…

Profetul nu trebuie să fie popular pentru lume sau pentru cei 
versaţi în lucruri lumeşti.

Când profetul dezvăluie adevărul, adevărul îi dezbină pe oameni. 
Cei sinceri în inimă dau ascultare cuvintelor sale, însă cei ticăloşi 
fie îl ignoră pe profet, fie îl contrazic. Când profetul indică păcatele 
lumii, cei versaţi în lucrurile lumeşti, în loc să se pocăiască de pă-
catele lor, fie doresc să- i închidă gura profetului, fie acţionează ca 
şi cum profetul nu ar exista. Popularitatea nu este niciodată un test 
al adevărului. Mulţi profeţi au fost ucişi sau alungaţi. Pe măsură ce 
ne apropiem de momentul celei de- a Doua Veniri a Domnului, vă 
puteţi aştepta ca, în timp ce oamenii lumii devin mai ticăloşi, pro-
fetul să fie din ce în ce mai puţin popular printre ei.18

4
Vom fi binecuvântaţi pe măsură ce- l 

urmăm pe profetul în viaţă.

Pentru a vă ajuta să treceţi cu bine de testele cruciale care vă 
aşteaptă, vă voi oferi… o cheie specială care, dacă o veţi aprecia, 
vă va recompensa cu slava lui Dumnezeu şi vă va ajuta să ieşiţi 
victorioşi în pofida furiei lui Satana…

În Biserică, noi cântăm imnul „Mulţumim, Ţie, Dumnezeul 
 nostru” [Imnuri, nr. 13]. Iată cheia specială – urmaţi- l pe profet…

Profetul este singurul om care vorbeşte în numele Domnului în 
toate lucrurile.

În secţiunea 132, versetul 7 din Doctrină şi legăminte, Domnul 
vorbeşte despre profet – despre preşedinte – şi spune:

„Într- o perioadă, nu este niciodată mai mult decât unul pe pă-
mânt, căruia această putere şi cheile preoţiei să- i fie conferite”.

Apoi, în secţiunea 21, versetele 4–6, Domnul afirmă:

„De aceea, voi, adică membrii Bisericii, trebuie să luaţi în seamă 
toate cuvintele şi poruncile lui pe care el vi le va da vouă pe măsură 
ce el le primeşte, umblând în toată sfinţenia în faţa Mea;
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Deoarece, cuvântul lui îl veţi primi, ca şi cum ar fi din propria 
Mea gură, în toată răbdarea şi credinţa.

Pentru că, făcând aceste lucruri, porţile iadului nu vă vor birui”.19

Profetul nu va conduce niciodată Biserica în rătăcire.

Preşedintele Wilford Woodruff a spus: „Eu i- am spus lui Israel 
că Domnul nu va permite vreodată ca eu sau altcineva, care este 
preşedintele Bisericii, să vă conduc sau să vă conducă în rătăcire. 
Acest lucru este imposibil. Nu există în planul lui Dumnezeu” [vezi 
Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff (2004), 
p. 199].

Preşedintele Marion G. Romney ne relatează următoarea întâm-
plare de care a avut parte:

„Îmi aduc aminte că, în urmă cu mulţi ani, când slujeam în calitate 
de episcop, l- am rugat pe preşedintele Heber J. Grant să vorbească 
episcopiei noastre. După adunare, l- am condus acasă cu maşina… 
Stând lângă mine, şi- a pus o mână pe umerii mei şi a spus: «Tinere, 
fii mereu atent la preşedintele Bisericii şi, dacă îţi spune vreodată 
să faci ceva şi lucrul respectiv este greşit, iar tu îl faci, Domnul te 
va binecuvânta pentru că l- ai făcut». Apoi, făcându- mi cu ochiul, a 
spus: «Dar nu trebuie să- ţi faci griji. Domnul nu va permite niciodată 
purtătorului Său de cuvânt să- i conducă pe oameni în rătăcire»” 
(Conference Report, octombrie 1960, p. 78).20

Există o poveste despre cum Brigham Young, trecând printr- o 
aşezare, a văzut un bărbat construind o casă şi i- a spus, pur şi 
simplu, să dubleze grosimea pereţilor. Recunoscându- l pe preşe-
dintele Young în calitate de profet, bărbatul şi- a schimbat planurile 
şi a dublat grosimea pereţilor. La scurt timp după aceea, aşezarea 
respectivă a fost lovită de o inundaţie care a provocat multe distru-
geri, însă pereţii casei acelui bărbat au rămas în picioare. În timp ce 
construia acoperişul casei, el a fost auzit cântând: „Mulţumim, Ţie, 
Dumnezeul nostru”. 21

În calitate de membri ai Bisericii, trebuie să trecem prin anumite 
dificultăţi pentru a ne putea întoarce în prezenţa Tatălui nostru 
Ceresc. Ni se va oferi şansa de a alege între sfatul profetului şi cel al 
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altora care este în contradicţie cu cel al profetului. De aceea trebuie 
să învăţăm – şi, cu cât învăţăm mai repede, cu atât este mai bine – 
să fim atenţi la profet, la preşedintele Bisericii.22

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson a spus: „Învăţaţi să fiţi foarte atenţi la profet” 

( secţiunea 1). Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

• De ce credeţi că cel mai important profet pentru noi este actualul 
preşedinte al Bisericii? (Vezi secţiunea 2.) Ce sfat am primit de 
curând de la profetul în viaţă?

• În timp ce recapitulaţi secţiunea 3, gândiţi- vă la un moment în 
care aţi urmat sfatul profetului chiar dacă nu l- aţi înţeles în tota-
litate. Ce putem învăţa din astfel de experienţe?

• Gândiţi- vă la „cheia specială” pe care preşedintele Benson o 
menţionează în secţiunea 4. Care sunt unele dintre binecuvântă-
rile pe care le- aţi primit când aţi fost fideli acestei chei speciale?

Scripturi suplimentare
2 Cronici 20:20; Amos 3:7; Efeseni 2:19–20; 4:11–15; D&L  

1:14–16, 37–38; 107:91–92; Articolele de credinţă 1:6

Ajutor pentru predare
„Nu vă temeţi de linişte. Oamenii au nevoie, deseori, de timp 

pentru a se gândi şi a răspunde la întrebări sau pentru a exprima 
ceea ce simt. Puteţi să faceţi o pauză după ce aţi adresat o întrebare, 
după o experienţă spirituală care a fost împărtăşită sau când o per-
soană are dificultăţi de a se exprima” (Predarea, nu este chemare 
mai mare [1999], p. 67).

Note
 1. Joseph F. Smith, Anthon H. Lund şi 

Charles W. Penrose, „Home Evening”, 
Improvement Era, iunie 1915, 
p. 733–734.

 2. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), p. 528.

 3. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 528.

 4. În Conference Report, oct. 1947, p. 23.
 5. În Conference Report, oct. 1947, p. 27.
 6. Vezi, de exemplu, Conference Report, 

oct. 1968, p. 17; Conference Report, 
apr. 1970, p. 127; Ensign, ian. 1973, 
p. 57; Ensign, nov. 1980, p. 34; Ensign, 
mai 1984, p. 8.
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p. 27.

 8. Citat în Don L. Searle, „President Ezra 
Taft Benson Ordained Thirteenth 
President of the Church”, Ensign, 
dec. 1985, p. 5.

 9. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 134.

 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 132.

 11. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 132.

 12. „Jesus Christ – Gifts and Expectations”, 
New Era, mai 1975, p. 16–17.

 13. „Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet”, Tambuli, iunie 1981, p. 3.

 14. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 142.

 15. „Listen to a Prophet’s Voice”, Ensign, 
ian. 1973, p. 59.

 16. „Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet”, p. 8.

 17. „Joseph Smith: Prophet to Our 
Generation”, Ensign, nov. 1981, p. 61.

 18. „Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet”, p. 3–4, 6; s- a renunţat la 
caracterele cursive din textul original.

 19. „Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet”, p. 1–2; s- a renunţat la 
caracterele cursive din textul original.

 20. „Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet”, p. 3; s- a renunţat la carac-
terele cursive din textul original.

 21. „Civic Standards for the Faithful Saints”, 
Ensign, iulie 1972, p. 61; vezi, de 
asemenea, Sidney Alvarus Hanks şi 
Ephraim K. Hanks, Scouting for the 
Mormons on the Great Frontier [1948], 
p. 78–80.

 22. În Conference Report, oct. 1966, p. 122.
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„Cum dobândim Spiritul? «Prin rugăciunea 
făcută cu credinţă», spune Domnul.”
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Căutaţi îndrumarea Spiritului 
în tot ceea ce faceţi

„Trebuie să rămânem deschişi şi receptivi 
faţă de îndemnurile Duhului Sfânt în 

toate aspectele vieţii noastre.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Când preşedintele Ezra Taft Benson le consilia pe celelalte au-
torităţi generale cu privire la slujirea în cadrul Bisericii, el spunea 
adesea: „Amintiţi-vă, fraţilor, în această lucrare Spiritul este Cel care 
contează” 1. Şi, când el şi acei fraţi slujeau împreună, el îi învăţa 
acest principiu prin exemplu, arătând că Domnul „este aproape 
de slujitorii Săi, atât de aproape încât le poate şopti” 2. Vârstnicul 
Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a rela-
tat despre un moment în care l- a însoţit pe preşedintele Benson la 
o conferinţă de ţăruş în cadrul căreia urma să fie chemat un nou 
preşedinte de ţăruş:

„După ce ne- am rugat, am intervievat, am analizat şi ne- am rugat 
din nou, vârstnicul Benson m- a întrebat dacă ştiam cine urma să fie 
noul preşedinte. I- am spus că nu primisem încă acea inspiraţie. S- a 
uitat la mine un timp îndelungat şi mi- a spus că nici el nu o primise. 
Totuşi, am fost inspiraţi să rugăm trei deţinători demni ai preoţiei să 
vorbească în cadrul sesiunii de sâmbătă seara a conferinţei. Aproape 
imediat după ce al treilea vorbitor şi- a început cuvântarea, Spiritul 
mi- a spus că el trebuia să fie noul preşedinte de ţăruş. M- am uitat 
către preşedintele Benson şi am văzut cum îi curgeau lacrimi pe 
faţă. Amândoi primiserăm revelaţie – dar numai după ce am conti-
nuat să căutăm să cunoaştem voia Tatălui nostru Ceresc acţionând 
cu credinţă”.3
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La începutul unei conferinţe pentru noii preşedinţi de misiuni, 
preşedintele Benson a împărtăşit următorul sfat:

„Le- am spus fraţilor mei de atât de multe ori că Spiritul este cel 
mai important în această lucrare. Având Spiritul cu dumneavoas-
tră şi slujind cu credinţă şi sârguinţă în chemarea dumneavoastră, 
puteţi înfăptui miracole pentru Domnul în câmpul misiunii. Fără 
Spirit, nu veţi reuşi niciodată, indiferent de talentul şi abilitatea 
dumneavoastră.

În următoarele trei zile, veţi primi învăţături deosebite. Veţi primi 
îndrumare, se vor discuta responsabilităţi şi proceduri, vor fi anali-
zate reguli iar toate acestea vă vor fi foarte utile. Însă, cel mai mare 
ajutor pe care- l veţi primi vreodată în calitate de preşedinte de mi-
siune nu va rezulta din îndrumare sau manuale. Cel mai mare ajutor 
îl veţi primi de la Domnul Însuşi atunci când vă veţi ruga cu multă 
umilinţă la El. Când veţi îngenunchea din nou şi din nou, cerându- I 
ajutorul divin în a vă administra misiunea, vei simţi Spiritul, veţi 
primi răspuns din înalturi, misiunea dumneavoastră va prospera 
spiritual datorită dependenţei şi bizuirii dumneavoastră pe El” 4.

Preşedintele Benson a oferit acest sfat tuturor membrilor Bisericii, 
inclusiv copilaşilor.5 El a spus: „În această lucrare Spiritul este Cel 
care contează – oriunde am sluji. Eu ştiu că trebuie să mă bizui pe 
Spirit. Haideţi să dobândim acel Spirit şi să fim membri credincioşi 
ai Bisericii, copii şi părinţi devotaţi, învăţători de acasă eficienţi, 
instructori care edifică, conducători inspiraţi în cadrul episcopiei şi 
al ţăruşului” 6.

Deşi preşedintele Benson a propovăduit acest adevăr public şi 
direct în întreaga lume, atenţia sa a fost concentrată asupra punerii 
lui în practică şi a făcut acest lucru în mod discret. A început acasă, 
în parteneriat cu soţia lui, Flora. Julia Dalley, sora vitregă a Florei, 
i- a vizitat odată pe soţii Benson şi, ulterior, i- a scris o scrisoare Florei 
în care comenta despre familia Benson. „Ce ar putea fi mai ideal 
pe pământ?”, a scris ea. „Admir simplitatea modului vostru de viaţă 
dar, mai presus de toate, am fost impresionată de faptul că, în casa 
voastră, este prezent Spiritul Domnului” 7.
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Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Trebuie să ne străduim să avem parte de însoţirea 
constantă a Duhului Sfânt în toate zilele vieţii noastre.

O modalitate sigură prin care putem determina dacă suntem sau 
nu pe cărarea cea dreaptă şi îngustă este faptul dacă avem sau nu 
Spiritul Domnului prezent în viaţa noastră.

Faptul de a avea Duhul Sfânt aduce cu sine anumite roade.

Apostolul Pavel a spus că „roada Duhului… este: dragostea, bu-
curia, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credin-
cioşia, blândeţea [şi] înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22–23).

Cel mai important lucru în viaţa noastră este Spiritul. Am simţit 
mereu acest lucru. Trebuie să rămânem deschişi şi receptivi faţă de 
îndemnurile Duhului Sfânt în toate aspectele vieţii noastre… Aceste 
îndemnuri vin, adesea, când nu suntem sub presiunea discuţiilor şi 
când nu suntem prinşi de grijile vieţii de zi cu zi.8

Spiritualitatea – faptul de a fi în acord cu Spiritul Domnului – este 
nevoia cea mai mare pe care o avem cu toţii. Trebuie să ne străduim 
să avem parte de însoţirea constantă a Duhului Sfânt în toate zilele 
vieţii noastre. Când avem Spiritul, ne place foarte mult să slujim, 
Îl iubim pe Domnul şi îi iubim pe cei alături de care slujim şi pe cei 
cărora le slujim.

După câţiva ani de la martiriul profetului Joseph Smith, acesta i 
s- a arătat preşedintelui Brigham Young. Ascultaţi- i mesajul:

„Spune oamenilor să fie umili şi credincioşi şi să fie siguri că 
păstrează Spiritul Domnului, care îi va conduce drept. Fiţi atenţi 
şi nu îndepărtaţi glasul liniştit şi slab; el vă va învăţa ce să faceţi şi 
unde să mergeţi; va produce roadele împărăţiei. Spune fraţilor să- şi 
ţină inimile deschise pentru a se lăsa convinse, astfel ca atunci când 
Duhul Sfânt vine la ei, inimile lor să fie pregătite pentru a- L primi”…

Această lucrare din zilele din urmă este una spirituală. Pentru a 
o înţelege, a o îndrăgi şi a o discerne este nevoie de spiritualitate. 
Aşadar, căutaţi să aveţi Spiritul cu voi în tot ceea ce faceţi. Păstraţi- L 
cu voi în permanenţă. Aceasta este provocarea noastră.9
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Trăim într- o lume în care există foarte multă ticăloşie. Auzim peste 
tot propaganda conform căreia răul este bine şi binele este rău. 
Învăţături neadevărate care ne influenţează există din abundenţă. 
Aproape tot din ceea ce este sănătos, bun, pur, înălţător şi întăritor 
este contestat mai mult ca niciodată.

Unul dintre motivele pentru care ne aflăm pe acest pământ este 
de a discerne între adevăr şi minciună. Această putere de a discerne 
vine prin intermediul Duhului Sfânt, nu doar prin capacităţile noas-
tre intelectuale.

Când căutăm adevărul cu seriozitate şi cu intenţie adevărată, se 
va împlini următoarea promisiune minunată: „Dumnezeu vă va da 
prin Spiritul Său Sfânt, da, prin darul nespus de mare al Duhului 
Sfânt, [cunoaştere]” (Doctrină şi legăminte 121:26)10.

2
Dacă suntem umili şi receptivi, Domnul ne 

va inspira prin sentimentele noastre.

Rugaţi- vă la Tatăl Ceresc pentru ca El să vă binecuvânteze întot-
deauna cu Spiritul Său. Spiritul este numit deseori Duhul Sfânt… 
Duhul Sfânt vă ajută să alegeţi ce- i drept. Duhul Sfânt vă va proteja 
împotriva răului. El vă şopteşte cu un glas slab, liniştit să faceţi ce 
este drept. Când faceţi ceea ce este bine, vă simţiţi bine, iar Cel care 
vă vorbeşte este Duhul Sfânt. Duhul Sânt este un partener minunat. 
El este întotdeauna prezent pentru a vă ajuta.11

Cugetaţi asupra lucrurilor pe care nu le înţelegeţi. Domnul i- a 
poruncit lui Oliver Cowdery: „Tu trebuie să studiezi aceasta profund 
în mintea ta; apoi… să mă întrebi pe Mine dacă este drept şi, dacă 
este drept, voi face ca inima ta să ardă în tine; astfel, vei simţi că 
este drept” (D&L 9:8, caractere cursive adăugate).

Aţi remarcat ultima frază? „Vei simţi că este drept.”

De cele mai multe ori, auzim cuvintele Domnului sub forma unui 
sentiment. Dacă suntem umili şi receptivi, Domnul ne va inspira 
prin sentimentele noastre. Acesta este motivul pentru care îndemnu-
rile spirituale ne fac, uneori, să fim bucuroşi, iar alteori să plângem. 
De multe ori, am devenit mai tandru şi sentimentele mele au devenit 
foarte sensibile când am fost influenţat de Spirit.
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Duhul Sfânt face ca noi să fim mai tandri. Avem mai multă ca-
ritate şi compasiune unul faţă de altul. Dăm dovadă de mai mult 
calm în relaţiile noastre. Suntem mult mai capabili să ne iubim unii 
pe alţii. Oamenii doresc să fie în preajma noastră, deoarece înfăţi-
şarea noastră radiază influenţa Spiritului. Dăm dovadă de mai multe 
atribute dumnezeieşti în caracterul nostru. Drept rezultat, devenim 
mai receptivi la îndemnurile Duhului Sfânt şi, astfel, capabili să 
înţelegem mai bine lucrurile spirituale.12

3
Dobândim Spiritul prin intermediul 

rugăciunii sincere şi a postului.

Cum dobândim Spiritul? „Prin rugăciunea făcută cu credinţă”, 
spune Domnul [D&L 42:14]. Aşadar, trebuie să ne rugăm cu since-
ritate şi intenţie adevărată. Trebuie să ne rugăm să avem credinţă 
mai mare şi pentru ca Spiritul să ne însoţească învăţătura. Trebuie 
să- L rugăm pe Domnul să ne ierte.

Rugăciunile noastre trebuie rostite cu aceeaşi atitudine şi cu ace-
eaşi ardoare cu care au fost rostite rugăciunile lui Enos din Cartea 
lui Mormon. Cei mai mulţi sunteţi familiarizaţi cu acea povestire 
care inspiră, aşadar nu voi repeta contextul. Doresc doar să vă atrag 
atenţia asupra următoarelor cuvinte. Enos a depus mărturie: „Vă voi 
spune vouă despre lupta pe care am avut- o în faţa lui Dumnezeu 
înainte de a primi iertarea păcatelor mele”. El a depus mărturie 
în mod clar că s- a luptat cu Dumnezeu. Remarcaţi ardoarea din 
 cererea sa:

„Sufletul meu flămânzea…

Am îngenuncheat înaintea Făcătorului meu…

Am strigat către El în rugăciune fierbinte şi implorare pentru 
sufletul meu…

Cât e ziua de lungă L- am implorat”.

Apoi, Enos a depus mărturie: „Iată, a venit un glas către mine, 
zicând: «Enos, păcatele tale îţi sunt iertate, iar tu vei fi binecu-
vântat»… Prin urmare, vina mea a fost ştearsă”. Când L- a întrebat 
pe Domnul cum a fost posibil acest lucru, Domnul i- a răspuns: 
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„Datorită credinţei tale în Hristos… credinţa ta te- a făcut întreg ” 
(Enos 1:2, 4–8; caractere cursive adăugate).

Enos a fost vindecat din punct de vedere spiritual. Prin inter-
mediul rugăciunilor sale puternice către Dumnezeu, el a trăit ceea 
ce pot trăi, trăiesc şi trebuie să trăiască cei credincioşi din toate 
dispensaţiile, dacă doresc să- L vadă pe Dumnezeu şi să fie plini de 
Spiritul Său.13

Dacă doriţi să aveţi atitudinea corespunzătoare oficiului sau che-
mării dumneavoastră… încercaţi să postiţi un timp. Nu spun doar 
să nu mâncaţi o dată, iar apoi să mâncaţi de două ori mai mult la 
masa următoare. Mă refer la postul adevărat şi la faptul de a vă ruga 
în timpul acestuia. Vă va ajuta să aveţi atitudinea corespunzătoare 
oficiului sau chemării dumneavoastră şi să- I permită Spiritului să 
lucreze prin dumneavoastră mai mult decât orice altceva ştiu eu.14

„Studiul zilnic din scripturi invită Spiritul.”
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4
Studiul zilnic din scripturi, inclusiv cugetarea 

asupra fragmentelor scripturale, invită Spiritul.

Cercetaţi scripturile cu sârguinţă în timpul studiului personal din 
fiecare zi. Studiul zilnic din scripturi invită Spiritul.15

Alocaţi- vă timp pentru a cugeta. Cugetarea asupra unui fragment 
scriptural – Iacov 1:5 – l- a dus pe un tânăr într- o dumbravă pentru a 
conversa cu Tatăl său Ceresc. Aceasta este ceea ce a deschis cerurile 
în această dispensaţie.

Cugetarea asupra unui fragment scriptural din cartea lui Ioan din 
Noul Testament a adus la lumină măreaţa revelaţie despre cele trei 
grade de slavă [vezi Ioan 5:29; D&L 76].

Cugetarea asupra unui alt fragment scriptural din epistola lui 
Petru a deschis cerurile pentru preşedintele Joseph F. Smith iar el a 
văzut lumea spiritelor. Acea revelaţie, cunoscută şi ca viziunea de-
spre mântuirea morţilor, face parte acum din Doctrină şi legăminte 
[vezi 1 Petru 3:18–20; 4:6; D&L 138].

Meditaţi asupra importanţei responsabilităţii pe care Domnul ne- a 
dat- o. Domnul ne- a sfătuit: „Lăsaţi solemnitatea eternităţii să rămână 
în minţile voastre” (D&L 43:34). Nu puteţi face acest lucru dacă 
mintea dumneavoastră este preocupată de grijile lumeşti.

Citiţi şi studiaţi scripturile. Scripturile trebuie studiate acasă, unde 
taţii şi mamele preiau iniţiativa şi dau exemplu. Scripturile trebuie 
înţelese prin puterea Duhului Sfânt, căci Domnul le- a făcut celor 
credincioşi şi supuşi ai Săi următoarea promisiune: „Tu [vei putea] 
cunoaşte lucrurile tainice şi paşnice” (D&L 42:61).

Următoarea declaraţie a preşedintelui Spencer W. Kimball ilus-
trează modul în care putem avea mai multă spiritualitate în viaţa 
noastră:

„Observ că, atunci când devin neglijent în relaţia mea cu 
Dumnezeu şi atunci când mi se pare că Dumnezeu nu mă aude şi 
nu îmi vorbeşte, sunt departe, foarte departe de El. Dacă mă cufund 
în scripturi, distanţa se micşorează şi spiritualitatea revine. Ajung să- i 
iubesc mai mult pe cei pe care trebuie să- i iubesc cu toată inima 
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mea, cu tot cugetul şi cu toată tăria mea şi, iubindu- i mai mult, îmi 
este mai uşor să le urmez îndrumarea”…

Este o îndrumare deosebită care ştiu, din experienţă, că este cea 
corectă.

Cu cât sunteţi mai familiarizaţi cu scripturile, cu atât vă apropiaţi 
mai mult de gândul şi voia Domnului şi cu atât mai mult deveniţi 
mai apropiaţi ca soţ, soţie şi copii. Veţi înţelege că, prin citirea scrip-
turilor, adevărurile eternităţii vor rămâne în mintea dumneavoastră.16

Duşmanul nu doreşte ca în căminele noastre să se desfăşoare 
studiul scripturilor şi, dacă i se va permite, el va crea probleme. Însă 
noi trebuie să perseverăm.17

Nu- I putem cunoaşte pe Dumnezeu şi pe Isus fără să studiem de-
spre Ei şi, apoi, să facem voia Lor. Acest lucru duce la revelarea de 
cunoaştere suplimentară care, dacă este pusă în practică, va duce, 
în cele din urmă, la cunoaşterea mai multor adevăruri. Dacă urmăm 
acest tipar, vom primi mai multă lumină şi bucurie care, în cele din 
urmă, ne vor duce în prezenţa lui Dumnezeu, unde noi, alături de 
El, vom avea parte de o plenitudine de lumină şi bucurie.18

5
Duhul Sfânt va rămâne cu noi dacă cinstim, 

respectăm şi ne supunem legilor lui Dumnezeu.

Am fost învăţaţi că Spiritul nu va sta în tabernacole murdare [vezi 
Helaman 4:24]. Aşadar, una dintre priorităţile noastre principale este 
aceea de a ne asigura că viaţa noastră personală este în ordine.19

Permiteţi- mi să vorbesc despre supunere. Învăţaţi acum să ţineţi 
toate poruncile Domnului. Dacă veţi face astfel, veţi avea Spiritul 
Său cu dumneavoastră. Veţi avea un sentiment plăcut în ceea ce vă 
priveşte. Nu puteţi face rău şi să vă simţiţi bine. Este imposibil! 20

Promisiunea temporală în condiţiile supunerii [faţă de Cuvântul 
de înţelepciune] este: Ei „vor primi sănătate în trupurile lor şi mă-
duvă în oasele lor… vor alerga şi nu vor obosi, şi vor umbla şi nu 
vor osteni” (D&L 89:18, 20).

Totuşi, întotdeauna am simţit că binecuvântarea mai mare dato-
rată supunerii faţă de Cuvântul de înţelepciune şi de toate celelalte 
porunci este una spirituală.
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Fiţi atenţi la promisiunea spirituală: „Toţi sfinţii care îşi amintesc 
să ţină şi să pună în practică aceste cuvinte, umblând în supu-
nere faţă de porunci … vor găsi înţelepciune şi mari comori de 
cunoştinţe, chiar comori ascunse” (D&L 89:18, 19; caractere cursive 
adăugate).

Unii au crezut că această promisiune este condiţionată doar de 
ţinerea Cuvântului de înţelepciune. Însă veţi remarca faptul că tre-
buie să umblăm în supunere faţă de toate poruncile. Atunci vom 
avea parte de anumite promisiuni spirituale. Aceasta înseamnă că 
noi trebuie să ne supunem legii zeciuielii, să ţinem sfântă ziua de 
sabat, să fim caşti şi curaţi din punct de vedere moral şi să ne su-
punem tuturor celorlalte porunci.

Când facem toate aceste lucruri, avem următoarea promisiune: 
Ei „vor găsi înţelepciune şi mari comori de cunoştinţe, chiar comori 
ascunse” (D&L 89:19).

Ce tată şi mamă nu doresc să aibă parte de inspiraţie de la 
Domnul în creşterea propriilor copii? Eu depun mărturie că aceste 
binecuvântări pot fi ale dumneavoastră. În mod sigur părinţii nu- şi 
doresc, prin nesupunere, să- şi împiedice copiii să primească bine-
cuvântările Domnului. Toţi taţii şi toate mamele din Israel trebuie 
să fie demni de această promisiune.

Trăirea poruncilor lui Dumnezeu este o condiţie a demnităţii de 
a intra în casa Domnului. Acolo, înţelepciune şi „mari comori de 
cunoştinţe” sunt date care au legătură cu fericirea noastră în această 
viaţă şi bucurie de- a lungul eternităţii…

Eu nu cred că un membru al Bisericii poate avea o mărturie 
activă, vie despre Evanghelie fără să ţină poruncile. O mărturie 
înseamnă să ai inspiraţia constantă de a şti că lucrarea este adevă-
rată, mărturia nu este ceva pe care o primim doar o dată. Duhul 
Sfânt rămâne cu cei care cinstesc, respectă şi se supun legilor lui 
Dumnezeu. Şi acesta este Spiritul care inspiră fiecare persoană. Cu 
umilinţă, depun mărturie despre realitatea acestei promisiuni.21
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Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson a spus că îndemnurile Duhului Sfânt „vin, 

adesea, când nu suntem sub presiunea discuţiilor şi când nu sun-
tem prinşi de grijile vieţii de zi cu zi” (secţiunea 1). Cum putem 
rămâne receptivi faţă de Spirit chiar şi când avem parte de astfel 
de presiuni?

• Preşedintele Benson ne- a învăţat: „Dacă suntem umili şi receptivi, 
Domnul ne va inspira prin sentimentele noastre” (secţiunea 2). 
Ce aţi învăţat cu privire la recunoaşterea acestor îndemnuri?

• În secţiunea 3, preşedintele Benson ne încurajează să urmăm 
exemplul lui Enos, consemnat în Cartea lui Mormon. Care sunt 
unele dintre lecţiile despre căutarea Spiritului pe care le putem 
învăţa de la Enos?

• Care este, pentru dumneavoastră, diferenţa dintre citirea scriptu-
rilor şi „cugetarea asupra unui fragment scriptural”? (Vezi secţiu-
nea 4.) De ce credeţi că studiul sârguincios, zilnic al scripturilor 
ne ajută să fim receptivi la îndemnurile Spiritului?

• Preşedintele Benson a spus: „Duhul Sfânt rămâne cu cei care cin-
stesc, respectă şi se supun legilor lui Dumnezeu” (secţiunea 5). 
De ce credeţi că abilitatea noastră de a primi inspiraţie este in-
fluenţată de eforturile noastre de a ţine poruncile?

Scripturi suplimentare
1 Nefi 10:17–19; 2 Nefi 4:15–16; Mosia 2:36–37; D&L 8:2–3; 

45:56–57; 76:5–10; 121:45–46

Ajutor pentru studiu
„Atunci când studiaţi, acordaţi o mare atenţie ideilor care vă 

vin în minte şi sentimentelor care vă apar în inimă” (Predicaţi 
Evanghelia Mea [2004], p. 19). Vă puteţi consemna impresiile pe 
care le primiţi, chiar dacă par să nu aibă legătură cu ceea ce citiţi. 
Ele ar putea fi tocmai ceea ce Domnul doreşte să vă reveleze.
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Binecuvântările nepreţuite 
ale casei Domnului

„Templele sunt locurile în care primim cele mai mari 
binecuvântări ale lui Dumnezeu cu privire la viaţa 
eternă. Templele sunt cu adevărat porţile spre cer.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

„Îi sunt recunoscător Domnului pentru că amintirile mele legate 
de templu îşi au originea din urmă cu mult timp – chiar din copi-
lărie”, a spus preşedintele Ezra Taft Benson. „Îmi aduc aminte atât 
de bine cum, băieţel fiind, veneam de pe câmp şi mă apropiam de 
vechea fermă din Whitney, Idaho. O puteam auzi pe mama cântând 
«Am făcut eu un bine?» (Imnuri, nr. 140).

Încă o pot vedea în mintea mea aplecându- se deasupra mesei de 
călcat, duşumeaua fiind acoperită cu ziare, călcând panglici lungi 
de material alb, având pe frunte broboane de transpiraţie. Când am 
întrebat- o ce făcea, ea mi- a spus: «Acestea sunt robe pentru templu, 
fiul meu. Tatăl tău şi cu mine mergem la templu»…

Apoi, a aşezat pe cuptor vechiul fier de călcat, şi- a tras un scaun 
lângă mine şi mi- a vorbit despre munca în templu – despre cât de 
important este să poţi merge la templu şi să iei parte la rânduielile 
sacre înfăptuite acolo. Ea şi- a exprimat, de asemenea, speranţa ar-
zătoare că, într- o zi, propriii ei copii, nepoţi şi strănepoţi vor avea 
ocazia să se bucure de aceste binecuvântări nepreţuite.

Aceste amintiri dragi despre spiritul muncii din templu erau o 
binecuvântare în casa de la ferma noastră… Aceste amintiri mi- au 
revenit în minte când am înfăptuit căsătoria fiecăruia dintre copiii şi 
nepoţii noştri, a nepoţilor şi strănepoţilor mamei mele, sub influenţa 
Spiritului în casa Domnului.
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Acestea sunt amintiri preţioase pentru mine.” 1

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Templele sunt simboluri a tot ceea ce ne este drag.

Templul este cel mai apropiat loc de cer de pe pământ.2

Templul va fi o lumină pentru toţi cei din zonă – un simbol a tot 
ceea ce ne este drag.3

Templul este un memento constant al faptului că Dumnezeu 
doreşte ca familia să fie eternă.4

Templul este un simbol constant, vizibil al faptului că Dumnezeu 
nu l- a lăsat pe om să bâjbâie în întuneric. Este un loc al revelaţiei. 
Deşi trăim într- o lume decăzută – o lume ticăloasă – locuri sfinte 
sunt puse deoparte şi consacrate pentru ca bărbaţi demni şi femei 
demne să poată învăţa ordinea din cer şi să se supună voii lui 
Dumnezeu.5

Templul este un martor permanent al faptului că puterea lui 
Dumnezeu poate să învingă puterile răului din mijlocul nostru. 
Mulţi părinţi, atât membri ai Bisericii cât şi cei care nu sunt membri 
ai Bisericii, sunt preocupaţi de protecţia împotriva avalanşei de ti-
căloşie care ameninţă să înghită principiile creştine. Eu sunt total 
de acord cu o declaraţie făcută de preşedintele Harold B. Lee în 
timpul celui de- al Doilea Război Mondial. El a spus: „Vorbim despre 
siguranţă în aceste vremuri şi, totuşi, nu reuşim să înţelegem că… 
avem templul sfânt în care putem găsi simbolurile prin care poate 
fi generată puterea care va salva această naţiune de la distrugere” 6.

La o petrecere care a avut loc la Hotelul Beverly Hills Hilton din 
Los Angeles [California], am fost rugat de către preşedintele Statelor 
Unite [în calitatea mea de secretar al agriculturii în administraţia sa] 
să- l salut pe preşedintele uneia dintre noile republici de pe pământ, 
preşedintele a 88 de milioane de oameni răspândiţi pe aproxima-
tiv 3.000 de insule întinse pe o suprafaţă de 1.600 de kilometri, o 
naţiune care luase fiinţă de numai câţiva ani. În timp ce luam cina, 
care era sponsorizată în ceea mai mare parte de către industria cine-
matografică şi la care erau prezente multe vedete de cinema, m- am 
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putut uita printr- o fereastră uriaşă. Pe drum, în jos, pe un deal mic, 
am putut vedea lumina caldă a reflectoarelor din jurul minunatului 
nostru Templu Los Angeles şi am avut bucuria de a-l arăta oaspeţilor 
şi prietenilor mei care stăteau la masa noastră, precum şi celor de 
la celelalte mese. În timp ce stăteam acolo, m- am gândit: „Cele mai 
multe lucruri care se întâmplă aici, în această seară, sunt temporare 
şi neimportante. Lucrurile care dăinuie, lucrurile reale, lucrurile care 
sunt importante sunt acelea descrise în templul lui Dumnezeu” 7.

Fie ca [templul] să fie mementoul nostru permanent că viaţa este 
eternă şi că legămintele pe care le facem în timpul vieţii muritoare 
pot fi nepieritoare.8

2
Avem nevoie de rânduielile şi legămintele făcute în 
templu pentru a primi plenitudinea preoţiei şi a ne 
pregăti să fim din nou în prezenţa lui Dumnezeu.

Când Tatăl nostru Ceresc i- a pus pe Adam şi Eva pe acest pă-
mânt, El a făcut aceasta cu scopul de a- i învăţa cum să fie din nou 
în prezenţa Sa. Tatăl nostru a promis un Salvator care să- i mântu-
iască de la starea lor decăzută. El le- a făcut cunoscut planul salvării 
şi le- a spus să- şi înveţe copiii să aibă credinţă în Isus Hristos şi să 
se pocăiască. Mai mult, lui Adam şi urmaşilor săi li s- a poruncit de 
către Dumnezeu să fie botezaţi, să- L primească pe Duhul Sfânt şi 
să intre în ordinul Fiului lui Dumnezeu.

A intra în ordinul Fiului lui Dumnezeu este, astăzi, echivalent cu 
faptul de a primi plenitudinea Preoţiei lui Melhisedec, care poate fi 
primită doar în casa Domnului.

Deoarece Adam şi Eva s- au supus acestor cerinţe, Dumnezeu 
le- a spus: „Tu eşti după ordinul Aceluia care a fost fără de început 
al zilelor sau fără de sfârşit al anilor, din toată veşnicia în toată veş-
nicia” (Moise 6:67).

Înainte cu trei ani de moartea lui Adam, a avut loc un mare 
eveniment. El i- a dus pe fiul său Set, pe nepotul său Enos şi pe alţi 
înalţi preoţi care erau descendenţi direcţi ai săi, alături de alţi des-
cendenţi neprihăniţi ai săi, într- o vale numită Adam- ondi- Ahman. 
Acolo, Adam le- a dat acestor descendenţi neprihăniţi ai săi ultima 
sa binecuvântare.
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Apoi, Domnul li s- a arătat [vezi D&L 107:53–56]…

Cum i- a adus Adam pe descendenţii săi în prezenţa Domnului?

Răspunsul: Adam şi descendenţii săi au primit ordinul preoţiei lui 
Dumnezeu. Astăzi, am spune că s- au dus în casa Domnului şi şi- au 
primit binecuvântările.

Ordinul preoţiei despre care se vorbeşte în scripturi este numit, 
uneori, ordinul patriarhal, deoarece a fost conferit de la tată la fiu. 
Dar acest ordin este, de asemenea, descris în revelaţia modernă 
ca fiind un ordin privind modul de organizare al familiei, unde un 
bărbat şi o femeie fac legământ cu Dumnezeu – aşa cum au făcut 
Adam şi Eva – să fie pecetluiţi pentru eternitate, să aibă urmaşi şi 
să îndeplinească voia şi lucrarea lui Dumnezeu de- a lungul vieţii 
lor muritoare.

Dacă soţul şi soţia sunt fideli legămintelor pe care le- au făcut, ei 
sunt îndreptăţiţi să primească binecuvântarea de a intra în cea mai 
înaltă glorie a împărăţiei celestiale. Astăzi, aceste legăminte pot fi 
făcute doar în casa Domnului.

Adam a urmat acest ordin şi i- a adus pe urmaşii săi în prezenţa 
lui Dumnezeu…

În acest ordin al preoţiei se poate intra doar atunci când ne su-
punem tuturor poruncilor lui Dumnezeu şi căutăm binecuvântările 
strămoşilor, aşa cum a făcut Avraam [vezi Avraam 1:1–3], mergând 
în casa Tatălui nostru. Ele nu pot fi primite în niciun alt loc de pe 
acest pământ!

Duceţi- vă la templu – casa Tatălui nostru – pentru a primi bine-
cuvântările strămoşilor dumneavoastră pentru a fi îndreptăţiţi să 
primiţi cele mai mari binecuvântări ale preoţiei. „Deoarece, fără 
acesta niciun om nu poate să vadă faţa lui Dumnezeu, chiar Tatăl, 
şi să trăiască” (D&L 84:22).

Casa Tatălui nostru este o casă a ordinii. Mergem în casa Sa pen-
tru a intra în acel ordin al preoţiei care ne va îndreptăţi să primim 
tot ce are Tatăl, dacă suntem credincioşi.9
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3
Prin intermediul rânduielilor şi al legămintelor 
făcute în templu, putem avea parte de protecţie 
şi putem primi cele mai mari binecuvântări ale 

lui Dumnezeu cu privire la viaţa eternă.

Binecuvântările primite în casa Domnului sunt eterne. Ele au o 
importanţă vitală pentru noi, deoarece templele sunt locurile în care 
primim cele mai mari binecuvântări ale lui Dumnezeu cu privire la 
viaţa eternă. Templele sunt cu adevărat porţile spre cer.10

Dorinţa Domnului este ca toţi adulţii, bărbaţi şi femei, din 
Biserică să primească rânduielile din templu. Aceasta înseamnă că 
ei trebuie să fie înzestraţi şi că toate cuplurile căsătorite, formate 
din soţ şi soţie, trebuie să fie pecetluite pentru eternitate. Aceste 
rânduieli le protejează şi le binecuvântează căsnicia. Copiii lor sunt, 
de asemenea, binecuvântaţi să fie născuţi în legământ. Naşterea în 
legământ îi îndreptăţeşte pe acei copii să primească binecuvânta-
rea de drept a primului născut care le garantează faptul de a avea 
părinţi eterni, indiferent de ceea li se întâmplă părinţilor, atât timp 
cât copiii rămân demni de binecuvântări.11

Nu vă spune nimic faptul că, astăzi, sfinţii sunt risipiţi în întreaga 
lume şi că, deşi sunt risipiţi, li se pun la dispoziţie temple? Prin 
rânduielile pe care le primesc în locurile sfinte, ei vor fi înarmaţi cu 
dreptate şi înzestraţi cu puterea lui Dumnezeu în mare măsură.12

Există o putere asociată rânduielilor cerului – însăşi puterea divi-
nităţii – care poate să zădărnicească şi care va zădărnici forţele rău-
lui dacă noi vom fi demni de acele binecuvântări sacre. Comunitatea 
[noastră] va fi protejată, familiile noastre vor fi protejate, copiii noştri 
vor fi în siguranţă dacă trăim potrivit Evangheliei, dacă mergem la 
templu şi dacă trăim astfel, încât Domnul să ne fie aproape… Fie 
ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, în calitatea noastră de sfinţi, să 
trăim demni de legămintele şi rânduielile făcute în acest loc sacru.13

Ceremonia din templu a fost oferită de către un Tată Ceresc în-
ţelept pentru a ne ajuta să devenim mai asemănători lui Hristos.14

Nu vom putea să trăim în prezenţa fiinţelor celestiale dacă nu 
suntem puri şi sfinţiţi. Legile şi rânduielile care- i fac pe bărbaţi şi 
femei să nu mai fie ai lumii şi să fie sfinţiţi sunt administrate numai 
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în aceste locuri sacre. Ele au fost date prin revelaţie şi sunt înţelese 
prin revelaţie. Acesta este motivul pentru care unul dintre fraţi a 
vorbit despre templu ca fiind „universitatea Domnului” 15.

Niciun membru al Bisericii nu poate fi făcut desăvârşit fără rân-
duielile din templu. Avem misiunea de a- i ajuta pe cei care nu au 
primit aceste binecuvântări să le primească.16

4
Avem privilegiul de a deschide uşa 

salvării pentru strămoşii noştri.

Temple sunt construite şi dedicate pentru ca, prin intermediul 
preoţiei, părinţii să poate fi pecetluiţi cu propriii copii şi copiii să 
poată fi pecetluiţi cu părinţii lor. Aceste rânduieli de pecetluire sunt 
valabile atât pentru cei vii, cât şi pentru cei morţi. Dacă nu suntem 
pecetluiţi cu predecesorii şi urmaşii noştri, scopul pentru care sun-
tem pe acest pământ, exaltarea omului, va fi complet distrus.17

Nu este suficient ca un soţ şi o soţie să fie pecetluiţi în templu 
pentru a avea exaltarea garantată – dacă ei sunt credincioşi – ei tre-
buie, de asemenea, să aibă legături eterne cu strămoşii lor şi să se 
asigure că lucrarea pentru acei strămoşi este înfăptuită. „Fără noi”, a 
spus apostolul Pavel, „ei nu pot ajunge la desăvârşire – nici noi fără 
morţii noştri nu putem ajunge la desăvârşire” (D&L 128:15). Membrii 
noştri trebuie, aşadar, să înţeleagă faptul că au responsabilitatea 
individuală de a se asigura că sunt pecetluiţi cu predecesorii lor – 
sau, aşa cum îi numeşte scriptura sacră, „strămoşii” noştri. Acesta 
este înţelesul versetului 2 al secţiunii 2 din Doctrină şi legăminte, 
în care Moroni a declarat că Ilie „va sădi în inimile copiilor promi-
siunile făcute strămoşilor şi inimile copiilor se vor întoarce către 
strămoşii lor”.18

Când mă gândesc la genealogie, văd oameni – oameni pe care îi 
iubesc şi care aşteaptă ca membrii familiei noastre, urmaşii lor, să- i 
ajute să fie exaltaţi în împărăţia celestială.19

Al nostru este privilegiul de a deschide uşile salvării acelor suflete 
care ar putea fi prizoniere în întunericul lumii spiritelor, pentru ca 
acestea să poată primi lumina Evangheliei şi să fie considerate la 
fel ca noi. Da, „lucrările pe care le fac Eu” – înfăptuind rânduielile 
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Evangheliei necesare salvării pentru şi în folosul altora – „[le veţi] 
face [şi voi]” [vezi Ioan 14:12]. Câte mii de strămoşi de- ai noştri sunt 
încă în aşteptarea acestor rânduieli de pecetluire?

Este bine să ne întrebăm: „Am făcut tot ce- mi stă în putinţă ca 
om de această parte a vălului? Voi fi eu un salvator pentru ei – pre-
decesorii mei?”.

Fără ei, noi nu putem fi desăvârşiţi! Exaltarea este o chestiune 
de familie.20

Vălul este foarte subţire. Noi trăim în eternitate. Totul este ca o 
singură zi pentru Dumnezeu. Mă gândesc că, pentru Domnul, nu 
există niciun văl. Totul constituie un program măreţ. Sunt sigur că, 
în cer, este bucurie când ne adunăm [în templu]. Predecesorii noştri 
se bucură, iar speranţa şi rugăciunea mea sunt ca noi să profităm de 
ocaziile pe care le avem acum de a veni des la templu.21

Dumneavoastră, cei care aţi lucrat la propria genealogie, care 
înţelegeţi importanţa lucrării şi aţi simţit entuziasmul care însoţeşte 
unirea familiilor şi aflarea despre moştenirea dumneavoastră no-
bilă, trebuie să le împărtăşiţi altora acel entuziasm. Ajutaţi- i să aibă 
bucuria şi împlinirea de care aveţi parte în această lucrare. Trebuie 
să convertim mai mulţi membri la această lucrare. Aşa cum ştim cu 
toţii, sunt foarte multe lucruri de făcut şi sunt mulţi, mulţi membri 
care pot să înfăptuiască această lucrare şi cărora le- ar face plăcere 
să facă această lucrare, dacă unii dintre noi – dumneavoastră toţi – 
doar ar aprinde în ei acea scânteie, prin entuziasmul, exemplul şi 
devotamentul lor.22

5
Copiii şi tinerii trebuie să afle despre 

binecuvântările care îi aşteaptă în templu.

Templul este un loc sacru, iar rânduielile înfăptuite în templu au 
un caracter sacru. Datorită caracterului său sacru, uneori ezităm să 
le vorbim copiilor şi nepoţilor noştri despre templu.

Drept urmare, mulţi nu ajung să aibă o dorinţă reală de a merge 
la templu sau, când se duc acolo, o fac fără a avea o temelie cores-
punzătoare care să- i pregătească pentru obligaţiile şi legămintele 
pe care şi le asumă şi le fac în templu.
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Consider că o înţelegere sau o temelie adecvată îi va ajuta foarte 
mult pe tinerii noştri să se pregătească pentru templu. Eu cred că 
această înţelegere va stimula în ei dorinţa de a căuta să- şi primească 
binecuvântările preoţiei, aşa cum a făcut şi Avraam [vezi Avraam 
1:1–4].23

Când copiii dumneavoastră vă întreabă de ce ne căsătorim în 
templu, trebuie să- i învăţaţi că templele sunt singurele locuri de pe 
pământ unde pot fi înfăptuite anumite rânduieli. Puteţi, de aseme-
nea, să le împărtăşiţi copiilor dumneavoastră sentimentele pe care 
le- aţi avut când aţi îngenuncheat împreună în faţa altarului sacru şi 
aţi făcut legămintele care au făcut posibil ca ei să fie pecetluiţi cu 
dumneavoastră pentru totdeauna.24

Cât de bine este ca mamele şi taţii să atragă atenţia asupra tem-
plului şi să le spună propriilor copii: „Acesta este locul în care am 
fost căsătoriţi pentru eternitate”. Făcând astfel, obiectivul de a se 

fie ca dumnezeu să ne binecuvânteze să ne învăţăm copiii şi nepoţii 
ce binecuvântări măreţe îi aşteaptă dacă se duc la templu.
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căsători în templu poate fi fixat în mintea şi inima copiilor dumnea-
voastră încă de când sunt mici.25

Trebuie să le împărtăşim membrilor familiei noastre dragostea pe 
care o avem faţă de strămoşii noştri şi recunoştinţa noastră pentru 
că- i putem ajuta să primească rânduielile necesare salvării, aşa cum 
au făcut părinţii mei cu mine. Acest lucru va avea drept rezultat 
legături mai puternice de apreciere şi afecţiune în cadrul familiei 
noastre.26

Cred că tinerii nu numai că sunt dornici şi capabili să facă cer-
cetări genealogice, ci şi că sunt unelte bune în însufleţirea acestui 
întreg program.27

Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze să ne învăţăm copiii şi 
nepoţii ce binecuvântări măreţe îi aşteaptă dacă se duc la templu.28

6
Mersul des la templu duce la revelaţie personală sporită.

Ori de câte ori înfăptuiesc o căsătorie, am obiceiul să le sugerez 
celor doi soţi să revină la templu cât pot de curând şi să treacă, din 
nou, prin rânduielile din templu ca soţ şi soţie. Nu este posibil ca ei 
să înţeleagă pe deplin înţelesul înzestrării sfinte sau al pecetluirilor 
trecând doar o dată prin templu însă, când revin în mod repetat 
la templu, frumuseţea, semnificaţia şi importanţa acestuia le vor fi 
accentuate. Ulterior, am primit scrisori de la unele dintre aceste cu-
pluri tinere prin care îşi exprimau aprecierea pentru că acel aspect 
le- a fost accentuat în mod deosebit. Când revin în mod repetat la 
templu, dragostea pe care o au unul faţă de celălalt tinde să crească 
iar legăturile căsniciei lor să devină mai puternice.29

Când suntem în templu, primim învăţături cu privire la bucuria 
eternă a omului. Vedem reprezentări simbolice frumoase şi impre-
sionante ale celor mai importante evenimente – trecute, prezente şi 
viitoare – simbolizând misiunea omului în relaţie cu Dumnezeu. Ni 
se aduce aminte de obligaţiile noastre atunci când facem legăminte 
solemne care au legătură cu supunerea, consacrarea, sacrificiul şi 
slujirea devotată faţă de Tatăl nostru Ceresc.30
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Vă promit că, dacă mergeţi des la templele Dumnezeului nostru, 
veţi primi revelaţie personală sporită care vă va binecuvânta viaţa 
pe măsură ce- i veţi binecuvânta pe cei care au murit.31

În liniştea acestor temple dragi, uneori găsim soluţii la proble-
mele importante ale vieţii. Sub influenţa Spiritului, uneori cunoaş-
terea pură se revarsă asupra noastră acolo. Templele sunt locuri 
pentru revelaţie personală. Când m- am simţit copleşit de o pro-
blemă sau de o încercare, m- am dus în casa Domnului rugându- mă 
în inima mea pentru a primi răspunsuri. Acele răspunsuri au venit 
în moduri clare şi fără echivoc.32

Revenim noi des la templu pentru a primi binecuvântări perso-
nale care rezultă din preaslăvirea în templu făcută cu regularitate? 
Rugăciuni îşi primesc răspunsuri, revelaţie este primită şi instrucţiuni 
prin Spirit sunt primite în templele sfinte ale Domnului.33

Fie ca templul să fie pentru noi un cămin sacru similar, deşi dis-
tinct, căminului nostru etern.34

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson a spus că templul este „un simbol a tot ceea 

ce ne este drag” şi a menţionat unele adevăruri pe care templele 
le simbolizează (vezi secţiunea 1). Ce reprezintă templele pentru 
dumneavoastră?

• În ce mod sunt valabile pentru toţi membrii familiei învăţăturile 
preşedintelui Benson despre binecuvântările preoţiei, din sec-
ţiunea 2? În timp ce recapitulaţi această secţiune, cugetaţi asupra 
privilegiului şi responsabilităţii dumneavoastră de a- i ajuta pe 
membrii familiei să se pregătească pentru a se întoarce în pre-
zenţa lui Dumnezeu.

• În timp ce citiţi secţiunea 3, cugetaţi asupra învăţăturilor preşe-
dintelui Benson referitoare la binecuvântările pe care le primim 
prin intermediul rânduielilor din templu. Cum aţi fost binecuvân-
taţi prin intermediul rânduielilor din templu? Dacă nu aţi primit 
încă rânduielile din templu, cugetaţi la ce puteţi face pentru a vă 
pregăti să le primiţi.
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• Preşedintele Benson a spus: „Când mă gândesc la genealogie, 
văd oameni – oameni pe care îi iubesc” (secţiunea 4). Ce efect ar 
putea avea această afirmaţie asupra modului în care priviţi munca 
de realizare a istoriei familiei? Ce putem să facem pentru a- i ajuta 
pe mai mulţi dintre strămoşii noştri să primească binecuvântările 
Evangheliei?

• Care sunt unele dintre lucrurile pe care le putem face pentru a- i 
ajuta pe copii şi pe tineri să se pregătească pentru rânduielile şi 
legămintele din templu? Cum pot tinerii să „[însufleţească acest] 
întreg program” privind istoria familiei? (Vezi secţiunea 5.)

• Preşedintele Benson ne- a încurajat ca „templul să fie pentru noi 
un cămin sacru similar, deşi distinct, căminului nostru etern” 
( secţiunea 6). Ce înseamnă această afirmaţie pentru dumnea-
voastră? Gândiţi- vă la binecuvântările pe care le- aţi primit când 
aţi revenit la templu.

Scripturi suplimentare
Isaia 2:1–3; D&L 97:15–16; 109:8–23; 124:39–41; 138:32–34

Ajutor pentru predare
„Deseori, o lecţie va conţine mai mult material decât puteţi dum-

neavoastră să predaţi în timpul pe care- l aveţi. În astfel de cazuri, 
trebuie să selectaţi materialul care le va fi de cel mai mare ajutor 
celor cărora le predaţi” (Predarea, nu este chemare mai mare [1999], 
p. 99).
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Căsătoria şi familia – 
rânduite de Dumnezeu

„Familia este una dintre cele mai măreţe fortăreţe ale 
lui Dumnezeu împotriva relelor din zilele noastre. 
Faceţi tot ce puteţi pentru a- i menţine pe membrii 
familiei dumneavoastră puternici, uniţi şi demni 

de binecuvântările Tatălui nostru din Cer.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Încă de la începutul căsniciei lor, Ezra şi Flora Benson au făcut 
din căminul şi familia lor prima lor prioritate. Când copiii lor erau 
mici, cei doi părinţi au început să accentueze faptul că îşi doreau 
ca familia lor să nu aibă „scaune goale” în eternitate.1 Preşedintele 
Benson a accentuat acelaşi mesaj de- a lungul slujirii sale în calitate 
de conducător al Bisericii. El a spus:

„Dumnezeu a menit familia să fie eternă. Din tot sufletul meu, 
depun mărturie despre adevărul acestei afirmaţii. Fie ca El să ne 
binecuvânteze să ne întărim căminele şi să întărim viaţa fiecărui 
membru al familiei, astfel încât la timpul potrivit, să- i putem raporta 
Tatălui nostru Ceresc, în căminul Său celest, că suntem cu toţii acolo 
– tata, mama, sora, fratele, toţi membrii familie care se iubesc unul 
pe altul. Fiecare scaun este ocupat. Ne- am întors cu toţii acasă”.2

Pentru preşedintele şi sora Benson, efortul de a- şi întări familia 
a început cu faptul de a- şi consolida căsnicia. Ei au fost iubitori şi 
devotaţi, loiali şi fideli. Deşi nu aveau tendinţa de a se certa, aveau 
adesea discuţii sincere şi deschise.3 Ei aveau încredere absolută 
unul în celălalt, lucru considerat de ei ca fiind unul dintre punctele 
forte ale căsniciei lor. „N- am avut niciodată, niciodată vreo îndoială 
legată de fidelitatea Florei”, a spus preşedintele Benson.4
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Preşedintele şi sora Benson au fost mereu loiali şi fideli unul altuia.
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Preşedintele şi sora Benson s- au susţinut şi întărit unul pe altul. 
„Flora m- a înţeles şi mi- a cunoscut potenţialul mai bine ca oricine 
altcineva din viaţa mea. Credinţa şi sprijinul ei au fost o mare bi-
necuvântare”, a spus preşedintele Benson.5 Adesea, când simţea că 
nu este la înălţimea responsabilităţilor sale complexe, sora Benson 
îi ştergea lacrimile şi- l alina.6 Ea căuta ajutorul Domnului pentru a- l 
susţine şi i- a încurajat şi pe copii să facă la fel. „Ne- am rugat şi am 
postit de multe ori pentru tati”, a spus Barbara, fiica lor.7

Clădind pe temelia solidă a căsniciei lor, preşedintele şi sora 
Benson şi- au învăţat copiii despre importanţa relaţiilor eterne de 
familie. „Părinţii noştri au insuflat sentimente profunde de loialitate 
şi dragoste nouă, copiilor”, a spus Mark, fiul lor. „Nu cred că acel 
gen de atmosferă este generat de la sine într- un cămin, dar este 
încurajat şi promovat de o mamă şi de un tată iubitori şi preocupaţi 
de acest lucru.” 8

Standardul privind comportamentul în familia Benson, precum şi 
prioritatea acordată familiei, erau bazate pe Evanghelie. Ei au lucrat 
pentru a întemeia un cămin în care să domine dragostea, în care 
copiii au învăţat şi au progresat şi în care s- au distrat. Soţii Benson 
şi- au dorit ca propriul cămin să fie un refugiu faţă de lumea exte-
rioară. „Aceasta nu înseamnă că noi nu am avut greutăţi”, a spus 
Reed, fiul lor. „Nu ne- am înţeles întotdeauna. Nu ne- am îndeplinit 
întotdeauna treburile casnice. Uneori, am testat la maxim răbdarea 
mamei. Totuşi, în general, a existat un sentiment de unitate familială, 
sentimentul că doream să fim uniţi.” 9 Sora Benson a recunoscut: 
„Nimeni nu este perfect. În familia noastră, obiectivul nostru nu este 
de a ne concentra asupra slăbiciunilor fiecăruia, ci de a ne încuraja 
reciproc să progresăm”.10 

Copiii soţilor Benson erau încă mici când tatăl lor a fost chemat 
să slujească în cadrul Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, iar el 
era îngrijorat de modul în care călătoriile sale puteau să- i afecteze 
timpul petrecut cu ei. El a scris în jurnalul său: „Călătoriile multiple 
în interesul Bisericii mă vor ţine, în mare măsură, departe de familia 
mea… Sper în mod sincer să pot fi loial membrilor familiei mele, 
să- i poţi ţine aproape de Biserică şi să- mi şi pot îndeplini obligaţiile 
în calitate de una dintre autorităţile generale. Ştiu că nu va fi un 
lucru uşor” 11.
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Faptul că ştia că nu avea să- i fie uşor l- a făcut pe preşedintele 
Benson să lucreze asiduu pentru a- şi ţine familia aproape. „Unele 
dintre impresiile şi experienţele cele mai preţioase şi mai dragi 
sufletului meu sunt asociate căminului şi relaţiilor de familie”, 
a spus el.12

În anul 1957, în calitate de secretar al agriculturii în administraţia 
Statelor Unite, preşedintele Benson a călătorit timp de patru săptă-
mâni în jurul lumii în vederea dezvoltării relaţiilor de schimb. Sora 
Benson şi fiicele Beverly şi Bonnie l- au însoţit. S- au dus în 12 ţări, 
unde s- au întâlnit cu guvernanţi şi au vizitat locuri culturale im-
portante, aşezări pentru refugiaţi şi suprafeţe agricole. Preşedintele 
Benson a simţit că acel tur a avut succes în ceea ce privea ocaziile 
de schimb, precum şi în crearea unui bun renume pentru Biserică. 
Când s- au întors acasă, Beth, una dintre fiice, aştepta să aterizeze 
avionul. Când şi- a văzut părinţii, a început să alerge spre ei având 
lacrimi în ochi. Tatăl ei şi- a întins braţele spre ea şi a îmbrăţişat- o 
cu drag. El a spus: „Dintre toate minunile lumii [pe care noi le- am 
văzut], acel moment devenise, dintr- o dată, cel mai bun din întreaga 
călătorie” 13.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Familia este cea mai importantă organizaţie 
din această viaţă şi din eternitate.

Pentru Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, 
familia este cea mai importantă organizaţie în timp şi în eternitate. 
Biserica propovăduieşte că totul trebuie să fie centrat asupra fami-
liei şi în jurul ei. Accentuează faptul că păstrarea familiei în timp şi 
eternitate precede toate celelalte scopuri.14

Nu există un substitut adecvat pentru cămin. Temelia sa este la 
fel de veche precum lumea. Misiunea sa a fost rânduită de către 
Dumnezeu.15

Calitatea unei naţiuni nu se ridică niciodată deasupra calităţii 
căminelor sale. Calitatea acestei Biserici nu se va ridica niciodată 
deasupra calităţii căminelor membrilor ei. Calitatea noastră, ca oa-
meni, nu se ridică deasupra calităţii timpului petrecut împreună ca 
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familii, a căminelor noastre… Un cămin bun este o temelie clădită 
pe stâncă, piatra din capul unghiului în ceea ce priveşte civilizaţia. 
Trebuie păstrat şi protejat. Trebuie întărit.16

Unii oameni mă întreabă, în calitatea mea de conducător al 
Bisericii, de ce acordăm atât de multă importanţă căminului şi fa-
miliei având în vedere că sunt multe alte probleme mai mari în jurul 
nostru? Răspunsul este, bineînţeles, pentru că problemele mai mari 
sunt doar o reflectare a problemelor individuale şi ale membrilor 
familiilor.17

Căsătoria şi viaţa de familie sunt rânduite de Dumnezeu. Din 
perspectiva eternităţii, salvarea este o chestiune de familie. Părinţii 
vor da socoteală în faţa lui Dumnezeu pentru responsabilitatea care 
li s- a dat de a- şi clădi familia. Este cea mai sacră responsabilitate.18

2
În căsniciile fericite, soţii şi soţiile Îl iubesc pe Dumnezeu 
şi- I slujesc, se iubesc unul pe celălalt şi se slujesc reciproc.

Căsnicia, căminul şi familia sunt mult mai mult decât simple in-
stituţii sociale. Sunt divine, neinstituite de om. Dumnezeu a rânduit 
căsătoria încă de la început. În cronica despre acea primă căsătorie 
consemnată în Genesa, Domnul face patru declaraţii importante: 
prima, că nu este bine ca bărbatul să fie singur; a doua, că femeia 
a fost creată pentru a fi un ajutor potrivit bărbatului; a treia, că cei 
doi trebuie să devină un singur trup; şi, a patra, că omul trebuie 
să- şi lase tatăl şi mama şi să se lipească de nevasta sa. (Vezi Genesa 
2:18, 24.)

Ulterior, pentru a întări afirmaţia anterioară, Domnul a spus: 
„Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei 
19:6). De asemenea, El a spus: „Iubeşte- ţi nevasta cu toată inima ta 
şi lipeşte- te de ea şi de nimeni [altcineva]” (D&L 42:22).19

Scripturile ne spun: „Adam a început să lucreze pământul… aşa 
cum i- am poruncit Eu, Domnul. Şi Eva, nevasta lui, lucra, de aseme-
nea, cu el… Ei au început să se înmulţească pentru a umple pămân-
tul… Şi Adam şi Eva, nevasta lui, au chemat numele Domnului… Şi 
Adam şi Eva au preamărit numele lui Dumnezeu şi ei au făcut cu-
noscute toate lucrurile fiilor şi fiicelor lor… Şi Adam şi Eva, nevasta 
lui, nu au încetat să- L cheme pe Dumnezeu” (Moise 5:1–2, 4, 12, 16).
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În această cronică inspirată, vedem că Adam şi Eva ne- au oferit 
exemplul ideal despre ce înseamnă căsătoria în legământ. Ei au 
muncit împreună; au avut copii împreună; s- au rugat împreună şi 
i- au învăţat pe propriii copii Evanghelia – împreună. Acesta este 
tiparul pe care Dumnezeu Îşi doreşte ca toţi bărbaţii neprihăniţi şi 
toate femeile neprihănite să- l urmeze.20

Căsătoria însăşi trebuie privită ca fiind un legământ sacru făcut în 
faţa lui Dumnezeu. Soţul şi soţia au obligaţii nu doar unul faţă de 
celălalt, ci şi faţă de Dumnezeu. El le- a promis binecuvântări celor 
care cinstesc acel legământ.

Fidelitatea faţă de promisiunile făcute la căsătorie este ab-
solut esenţială pentru a avea parte de dragoste, încredere şi 
pace. Adulterul este, fără nicio urmă de îndoială, condamnat de 
Domnul…

Înfrânarea şi autocontrolul trebuie să fie principii călăuzitoare în 
cadrul căsniciei. Soţul şi soţia trebuie să înveţe să- şi înfrâneze limba, 
precum şi pasiunile.

Rugăciunea în cadrul căminului şi rugăciunea spusă împreună 
de cei doi soţi, când sunt doar ei doi, vor întări unitatea dintre ei. 
Treptat, gândurile, aspiraţiile şi ideile vor tinde spre unitate şi veţi 
ajunge să aveţi aceleaşi scopuri şi obiective.

Bizuiţi- vă pe Domnul, pe învăţăturile profeţilor şi pe scripturi 
pentru a primi îndrumare şi ajutor, în mod deosebit când pot apărea 
neînţelegeri şi probleme.

Creşterea spirituală rezultă din rezolvarea problemelor împreună 
– nu fugind de ele. Accentul excesiv pus, în zilele noastre, pe indivi-
dualism duce la egotism şi separare. Un bărbat şi o femeie care de-
vin „un singur trup” reprezintă, în continuare, standardul Domnului. 
(Vezi Genesa 2:24.)

Secretul unei căsnicii fericite este acela de a- I sluji lui Dumnezeu 
şi de a vă sluji unul altuia. Obiectivele căsniciei sunt unitatea, con-
cordanţa şi progresul personal. Deşi pare a fi un paradox, cu cât ne 
slujim mai mult unul altuia cu atât mai mari vor fi creşterea noastră 
spirituală şi cea afectivă.21
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Sfatul apostolului Pavel este deosebit şi la subiect. El a spus: 
„Bărbaţilor, iubiţi- vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S- a 
dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25).

Într- o revelaţie din zilele din urmă, Domnul vorbeşte, din nou, 
despre această obligaţie. El a spus: „Iubeşte- ţi nevasta cu toată inima 
ta şi lipeşte- te de ea şi de nimeni [altcineva]” (D&L 42:22). Din câte 
ştiu eu, în întreaga scriptură mai există un singur lucru pe care ni s- a 
poruncit să- l iubim cu toată inima noastră, iar acela este Dumnezeu 
Însuşi. Gândiţi- vă ce înseamnă acest lucru!

Acest tip de dragoste îl puteţi arăta faţă de soţia dumneavoastră 
în foarte multe moduri. Mai întâi şi cel mai important, nimic cu 
excepţia lui Dumnezeu Însuşi nu are prioritate, în viaţa dumnea-
voastră, înaintea soţiei dumneavoastră – nu munca, nu recreerea, 
nu hobbyurile. Soţia dumneavoastră este ajutorul dumneavoastră 
preţios şi etern – partenera dumneavoastră.

„dragostea pe care o cunoaştem aici… este… chiar liantul care- i 
uneşte pe membrii familiei pentru timp şi eternitate.”
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Ce înseamnă să iubeşti pe cineva cu toată inima? Înseamnă să 
iubeşti implicându- ţi toate sentimentele şi tot devotamentul. Cu si-
guranţă, când îţi iubeşti soţia cu toată inima, nu o poţi înjosi, nu o 
poţi critica, nu o poţi învinui sau nu o poţi abuza verbal, nu o poţi 
intimida sau abuza fizic.

Ce însemnă să „[te lipeşti de ea]”? Înseamnă să stai aproape de 
ea, să- i fii loial şi credincios, să comunici cu ea şi să- ţi exprimi dra-
gostea faţă de ea.22

Soţii şi soţiile care se iubesc unii pe alţii vor vedea că dragostea 
şi loialitatea sunt reciproce. Această dragoste va asigura o atmosferă 
propice creşterii emoţionale a copiilor. Viaţa de familie trebuie să fie 
un timp de fericire şi bucurie la care copiii să poată cugeta şi care 
să le amintească de persoane dragi.23

3
Familiile puternice dau dovadă de dragoste, respect 

şi sprijin faţă de fiecare membru al familiei.

Fie ca noi să ne întărim familia! Rugăciunile rostite în familie şi 
individual dimineaţa şi seara pot invita binecuvântările Domnului în 
gospodăriile noastre. Momentul în care se serveşte masa poate fi un 
timp minunat pentru trecerea în revistă a activităţilor zilei şi nu doar 
pentru hrănirea trupului, ci şi pentru hrănirea spiritului, alături de 
membrii familiei care citesc, pe rând din scripturi, în mod deosebit 
din Cartea lui Mormon. Seara este un timp deosebit pentru tatăl 
ocupat să se ducă la capul patului fiecărui copil, să le vorbească, să 
le răspundă la întrebări şi să le spună cât de iubiţi sunt.24

Familia este una dintre cele mai măreţe fortăreţe ale lui 
Dumnezeu împotriva relelor din zilele noastre. Faceţi tot ce puteţi 
pentru a- i menţine pe membrii familiei dumneavoastră puternici, 
uniţi şi demni de binecuvântările Tatălui nostru din Cer. Când faceţi 
astfel, primiţi credinţă şi tărie care vă vor binecuvânta viaţa pentru 
totdeauna.25

Un lucru deosebit pe care Domnul ni- l cere fiecăruia este acela 
de a asigura un cămin în care să existe fericire, o influenţă pozi-
tivă de a face bine. În viitor, cheltuielile făcute pentru mobilarea 
casei sau numărul de băi nu vor mai conta, ceea ce va conta va fi, 
în schimb, dacă propriii noştri copii au avut parte de dragoste şi 
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înţelegere acasă. Va conta foarte mult dacă au avut parte de fericire 
şi veselie sau de ciorovăială şi certuri.26

Familiile reuşite dau dovadă de dragoste şi respect faţă de fiecare 
membru al familiei. Membrii familiei ştiu că sunt iubiţi şi apreciaţi. 
Copiii simt că sunt iubiţi de părinţii lor. Astfel, ei se simt în siguranţă 
şi au încredere în ei înşişi.

Membrii familiilor puternice dezvoltă atributul unei comunicări 
eficiente. Ei discută despre problemele lor, planifică împreună şi 
conlucrează în vederea îndeplinirii obiectivelor comune. Serile în 
familie şi consiliile de familie sunt ţinute şi folosite ca unelte efi-
ciente în vederea realizării acestui lucru.

Taţii şi mamele din familiile puternice sunt apropiaţi de copiii 
lor. Ei vorbesc unul cu altul. Unii taţi îşi intervievează în mod oficial 
fiecare copil, alţii o fac într- un mod neoficial, iar alţii îşi rezervă 
periodic timp pentru fiecare copil în parte.

Fiecare familie are probleme şi încercări. Însă membrii familiilor 
reuşite încearcă să conlucreze pentru a găsi soluţii, în loc să se 
critice şi să se certe. Ei se roagă unul pentru celălalt, discută şi se 
încurajează. Ocazional, membrii acestor familii postesc împreună în 
folosul unuia dintre membrii familiei.

Membrii familiilor puternice se ajută unul pe celălalt.27

4
Căminul este cel mai bun loc în care copiii pot să 

înveţe principiile şi practicile Evangheliei.

Familia este cel mai eficient loc în care să se insufle valori ne-
pieritoare membrilor ei. Acolo unde viaţa de familie este puternică 
şi bazată pe principiile şi practicile Evangheliei lui Isus Hristos… 
problemele nu apar cu uşurinţă.28

Părinţii de succes au înţeles că nu este uşor să creşti copii într- un 
mediu pângărit de rău. Prin urmare, ei fac paşi bine calculaţi pen-
tru a oferi cele mai bune influenţe sănătoase. Se predau principii 
morale. Se pun la dispoziţie şi se citesc cărţi bune. Sunt bine supra-
vegheate programele vizionate la televizor. Se pune la dispoziţie 
muzică bună şi înălţătoare. Dar, cel mai important, se citesc şi se 
discută scripturile pentru a înlesni dezvoltarea spirituală.
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În căminele reuşite ale sfinţilor din zilele din urmă, părinţii îşi 
ajută copiii să înţeleagă ce sunt credinţa în Dumnezeu, pocăinţa, 
botezul şi darul Duhului Sfânt. (Vezi D&L 68:25.)

Rugăciunea în familie este ceva constant în cadrul acestor familii. 
Rugăciunea este modul prin care se mărturiseşte recunoştinţa pen-
tru binecuvântări şi prin care se recunoaşte cu umilinţă dependenţa 
de Dumnezeul cel Atotputernic în ceea ce priveşte tăria, mijloacele 
de existenţă şi sprijinul.

Este înţeleaptă şi adevărată zicala conform căreia membrii fami-
liilor care îngenunchează împreună stau drepţi în picioare în faţa 
Domnului! 29

Copiii trebuie să ştie cine sunt în ceea ce priveşte sensul etern al 
identităţii lor. Ei trebuie să ştie că au un Tată Etern pe care se pot 
bizui, la care se pot ruga şi de la care pot primi îndrumare. Ei tre-
buie să ştie de unde au venit pentru ca viaţa lor să aibă un sens şi 
un scop.

Copiii trebuie să fie învăţaţi să se roage, să se bizuie pe Domnul 
pentru a primi îndrumare şi să- şi exprime recunoştinţa pentru bine-
cuvântările pe care le- au primit. Îmi amintesc cum îngenuncheam 
lângă paturile copilaşilor noştri, ajutându- i să se roage.

Copiii trebuie să fie învăţaţi să distingă binele de rău. Ei pot şi 
trebuie să înveţe poruncile lui Dumnezeu. Ei trebuie să fie învăţaţi 
că este greşit să furi, să minţi sau să pofteşti la ceea ce au ceilalţi.

Copiii trebuie să fie învăţaţi să lucreze acasă. Ei trebuie să înveţe 
acolo că munca cinstită duce la dezvoltarea demnităţii şi a respec-
tului de sine. Ei trebuie să simtă plăcerea de a munci, de a duce 
munca la bun sfârşit.

Timpul liber al copiilor trebuie orientat, în mod constructiv, către 
activităţi sănătoase, benefice.30

Menit să întărească şi să protejeze familia, programul serii în 
familie al Bisericii stabileşte ca o seară din fiecare săptămână să fie 
pusă deoparte pentru ca taţii şi mamele să- şi adune fiii şi fiicele în 
jurul lor, acasă.31

Principiile Evangheliei pot fi insuflate prin intermediul serilor 
în familie eficiente în care tinerii vor fi întăriţi în aşa fel, încât să 
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nu aibă temeri cu privire la viitorul lor. O astfel de predare trebuie 
făcută cu credinţă, cu optimism şi având o mărturie.32

Punerea în ordine a căminului dumneavoastră înseamnă să ţineţi 
poruncile lui Dumnezeu. Acest lucru aduce cu sine armonie şi dra-
goste… Înseamnă să vă rugaţi zilnic ca familie. Înseamnă să- i ajutaţi 
pe membrii familiei dumneavoastră să înţeleagă Evanghelia lui Isus 
Hristos. Înseamnă ca fiecare membru al familiei să ţină poruncile 
lui Dumnezeu. Înseamnă… să fiţi demn de a primi o recomandare 
pentru templu, că toţi membrii familiei primesc rânduielile nece-
sare exaltării şi că membrii familiei dumneavoastră sunt pecetluiţi 
împreună pentru eternitate. Înseamnă să nu ai datorii mari şi că 
membrii familiei plătesc zeciuială şi donaţii cinstite.33

5
Dumnezeu a revelat că familia poate 

dăinui şi dincolo de mormânt.

Dragostea pe care o cunoaştem aici nu este temporară, ci chiar 
liantul care- i uneşte pe membrii familiei pentru timp şi eternitate.34

Joseph Smith a fost cel prin care Dumnezeul din Cer a revelat 
adevărul conform căruia familia poate dăinui şi dincolo de mormânt 
– că simpatiile, sentimentele şi dragostea pe care le avem unul faţă 
de celălalt pot dăinui pentru totdeauna.35

Niciun sacrificiu nu este prea mare pentru a avea binecuvântările 
unei căsnicii eterne. Pentru ce mai mulţi dintre noi, este uşor să 
ajungem la templu, probabil că ne este atât de uşor încât această 
binecuvântare nu este privită în mod corespunzător. Ca şi în cazul 
celorlalte aspecte legate de trăirea cu credinţă potrivit Evangheliei, 
faptul de a fi căsătorit în modul Domnului necesită dorinţa de a te 
lepăda de orice necredinţă – lucruri deşarte – şi hotărârea de a face 
voia Tatălui nostru. Prin acest act de credinţă, ne arătăm dragostea 
faţă de Dumnezeu şi consideraţia pentru urmaşii nenăscuţi încă. Aşa 
cum familia noastră este cea mai bună sursă a noastră de bucurie în 
această viaţă, tot aşa poate să fie şi în eternitate.36

Căminul şi familia. Ce amintiri dragi ne aduce în inimă simpla 
menţionare a acestor cuvinte dulci! Îmi doresc pentru dumneavoas-
tră şi mă rog cu toată ardoarea sufletului meu ca dumneavoastră să 
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aveţi parte de bucuria de nedescris şi de satisfacţia de a fi părinţi de 
seamă. Aţi pierde una dintre cele mai profunde bucurii ale acestei 
vieţi şi ale eternităţii dacă aţi evita de bunăvoie responsabilităţile de 
a fi părinte şi de a clădi un cămin. Aşa cum i- a fost revelat profetu-
lui Joseph Smith, gloriosul concept despre cămin şi despre relaţiile 
trainice de familie depinde, în mare măsură, de fericirea noastră de 
aici şi din eternitate.37

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson ne- a învăţat: „Din perspectiva eternităţii, 

salvarea este o chestiune de familie” (secţiunea 1). Ce înseamnă 
acest lucru pentru dumneavoastră? Ce pot face membrii familiei 
pentru a ajuta la salvarea unul altuia?

• Când studiaţi sfatul preşedintelui Benson din secţiunea 2, 
gândiţi- vă la modul în care totul are legătură cu ceea ce el a 
 numit „secretul unei căsnicii fericite”. De ce credeţi că acest 
„ secret” duce la fericire?

• În secţiunea 3, gândiţi- vă la ce a spus preşedintele Benson despre 
practicile familiilor reuşite. În ce moduri întăresc familiile aceste 
practici? Gândiţi- vă ce puteţi face pentru a urma acest sfat.

• De ce credeţi că familia este „cel mai eficient loc în care să se 
insufle valori nepieritoare”? (Vezi secţiunea 4, remarcând sfatul 
concret al preşedintelui Benson cu privire la predarea în cadrul 
familiei.) Când i- aţi văzut pe membrii familiei ajutându- se unul 
pe celălalt să înveţe principii ale Evangheliei?

• Preşedintele Benson a depus mărturie că familiile pot „dăinui 
şi dincolo de mormânt” (secţiunea 5). Ce gânduri şi sentimente 
aveţi când cugetaţi asupra acestui adevăr? Care sunt unele dintre 
„amintirile dragi” pe care le aveţi atunci când sunt menţionate 
cuvintele cămin şi familie?

Scripturi suplimentare
Psalmii 127:3–5; 1 Corinteni 11:11; 3 Nefi 18:21; D&L 49:15; 

132:18–19; vezi, de asemenea, „Familia: o declaraţie oficială către 
lume”, Liahona, nov. 2010, p. 129
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Ajutor pentru studiu
„Studiul personal al Evangheliei este cel mai eficient atunci 

când sunteţi învăţaţi prin Duhul Sfânt. Începeţi întotdeauna stu-
diul Evangheliei rugându- vă pentru ca Duhul Sfânt să vă ajute să 
 învăţaţi” (Predicaţi Evanghelia Mea [2004], p. 18).
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Ezra Taft Benson cu Reed şi Mark, fiii săi
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Chemările sacre de 
tată şi de mamă

„Fie ca noi să fim fideli acestei măreţe obligaţii 
a calităţii de părinte, acestei obligaţii sacre.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Prin cuvânt şi prin exemplu, acasă şi în întreaga lumea, în cadrul 
Bisericii şi în cadrul responsabilităţilor civice, preşedintele Ezra 
Taft Benson a propovăduit importanţa faptului de a fi părinţi buni. 
„Creşteţi- vă copiii cu dragoste şi cu dojenile Domnului”, a spus el.1 
„Părinţii vor da socoteală în faţa lui Dumnezeu pentru responsa-
bilitatea care li s- a dat de a- şi creşte familia. Este cea mai sacră 
responsabilitate.” 2

Preşedintele Benson şi soţia lui, Flora, au conlucrat îndeaproape 
în vederea îndeplinirii responsabilităţilor lor sacre de părinţi. Ei „au 
abordat sarcina de a- şi clădi familia cu energie şi entuziasm” 3. S- au 
sfătuit adesea despre copiii lor şi alte aspecte. „Am putut observa 
că am alături o femeie perceptivă din punct de vedere spiritual”, 
a spus preşedintele Benson.4

Ei au conlucrat pentru a clădi un cămin în care copiii să poată 
creşte şi învăţa – şi unde copiii lor să dorească să fie. „Aş fi preferat 
oricând să fiu acasă decât oriunde altundeva”, a spus Mark, fiul lor. 
„Era un refugiu împotriva furtunii. Mama era cea care ne proteja, 
iar tata era cel cu puterea.” 5

Preşedintele şi sora Benson şi- au îndeplinit responsabilităţile de 
părinţi cu ajutorul rugăciunii. Mark a spus: „Mama avea o credinţă 
mai mare ca a oricărei alte femei pe care am cunoscut- o vreodată… 
Nu am văzut vreodată în viaţa mea mai multă rugăciune. Imediat 
îngenunchea şi se ruga pentru copii, indiferent că era vorba de un 
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examen sau de o bătaie la şcoală. Ea şi tata aveau, amândoi, acea 
credinţă pură” 6.

Preşedintele Benson era adesea plecat de acasă din cauza servi-
ciului său şi a îndatoririlor din cadrul Bisericii, prin urmare Flora şi- a 
asumat cea mai mare parte a responsabilităţii de a- i creşte şi învăţa 
pe cei şase copii ai lor. Ea şi- a savurat rolul de mamă. „Căminul este 
centrul sentimentelor noastre din viaţa muritoare”, a spus ea.7 Mark 
a spus: „Mama şi- a iubit căminul. Şi ne- a iubit – nu pentru că aşa 
trebuia, ci pentru că aceasta era viaţa ei” 8. Exprimându- şi sentimen-
tele despre importanţa faptului de a fi mamă, Flora a scris: „Dacă 
vrei să găseşti măreţie, nu te îndrepta către tron, ci către leagănul 
pentru bebeluşi. Într- o mamă se găseşte o putere deosebită. Ea este 
cea care înmoaie inimi şi modelează vieţi şi caractere” 9.

Când preşedintele Benson era plecat de acasă, căuta întotdeauna 
modalităţi de a veghea asupra membrilor familiei sale şi de a- i întări. 
El păstra legătura cu ei în mod constant prin intermediul telefonului 
sau scrisorilor. Când era acasă, petrecea cu ei cât de mult timp era 
posibil. Făcea mereu referire la povestea despre „un tată ocupat 
care explica de ce se juca ore întregi cu mingea alături de fiii săi 
spunând: «Prefer să mă doară spatele acum, decât să mă doară inima 
mai târziu»”.10

El petrecea, de asemenea, mult timp cu fiecare copil în parte. 
Mark şi- a amintit când tatăl lui l- a dus în Salt Lake, Utah, pentru a fi 
consultat de un doctor specialist: „Cât de distractiv a fost să fiu cu 
tata, doar noi doi! Am vorbit despre tot ceea ce eu am vrut să vor-
bim. Deşi eram mic, ştiam că tata mă iubea, deoarece era cu mine 
şi mă ajuta să mă fac bine” 11.

Când putea, preşedintele Benson îşi lua copiii cu el în călătoriile 
sale. În luna martie a anului 1948, a luat- o pe Bonnie, fiica lui care 
avea şapte ani la acea vreme, la o conferinţă pe teme de agricultură 
care a avut loc în Nebraska. „Presa a fost atât de uimită de încre-
derea în sine a fetiţei şi de exemplul neobişnuit al unui tată care a 
luat cu el un copil atât de mic într- o călătorie atât de lungă pentru a 
participa la un astfel de eveniment deosebit, încât o poză cu Bonnie 
a fost tipărită pe prima pagina [a ziarului] din dimineaţa următoare. 
Dar, pentru vârstnicul Benson, întâmplarea respectivă nu a fost o 
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anomalie. El îşi lua adesea copiii cu el în călătorii în afara oraşului, 
atât pentru a consolida bunele relaţii cu ei, cât şi pentru a- i educa.” 12

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Chemarea de a fi tată este eternă.

Taţilor, chemarea dumneavoastră este una eternă din care nu veţi 
fi eliberaţi niciodată. Chemările în cadrul Bisericii, aşa de importante 
cum sunt, prin natura lor sunt doar pentru o perioadă de timp şi, 
apoi, o eliberare corespunzătoare are loc. Însă chemarea de a fi tată 
este eternă, iar importanţa ei depăşeşte noţiunea timpului. Este o 
chemare pentru timp şi eternitate.13

Exemplul nostru, modelul nostru de tată este Tatăl nostru Ceresc. 
Cum lucrează El cu propriii Săi copii? Ei bine, pentru a şti aceasta, 
[taţii] trebuie să ştie ceva despre Evanghelie, despre măreţul plan 
al Domnului.14

Pentru un bărbat, nu există chemare mai mare ca aceea de pa-
triarh neprihănit, căsătorit în casa Domnului, prezidând asupra co-
piilor Săi. Elohim Însuşi ne cere să ne adresăm Lui astfel: „Tatăl 
nostru care eşti în ceruri” (Matei 6:9; 3 Nefi 13:9).15

2
Taţii trebuie să asigure îndrumarea 

spirituală în cadrul propriilor familii.

Tatăl trebuie să flămânzească, să fie însetat şi să dorească să- şi 
binecuvânteze familia, să se ducă în faţa Domnului, să cugete asu-
pra cuvintelor Domnului şi să trăiască prin Spirit pentru a cunoaşte 
gândul şi voia Domnului şi ceea ce el trebuie să facă pentru a- şi 
conduce familia.16

[Taţilor], aveţi responsabilitatea sacră de a asigura îndrumarea 
spirituală în cadrul familiilor dumneavoastră.

Într- o broşură publicată în urmă cu mai mulţi ani de către 
Consiliul celor Doisprezece, am spus următoarele: „Calitatea de tată 
înseamnă responsabilitate de conducere, cel mai important gen de 
conducere. Aşa a fost dintotdeauna; astfel va fi întotdeauna. Stimate 
tată, cu ajutorul şi consilierea şi încurajarea partenerului tău etern, 
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prezidezi în cadrul căminului” (Father, Consider Your Ways [broşură, 
1973], p. 4–5)…

Cu dragoste în inimă faţă de taţii din Israel, permiteţi- mi să su-
gerez 10 modalităţi concrete prin care taţii pot oferi îndrumare spi-
rituală propriilor copii.

1. Daţi- le copiilor dumneavoastră binecuvântări ale tatălui. 
Botezaţi- vă şi confirmaţi- vă copiii. Rânduiţi- vă fiii la preoţie. Acestea 
vor deveni repere spirituale în viaţa copiilor dumneavoastră.

2. Rugăciuni în familie directe şi personale, studiul zilnic din 
scripturi ca familie şi seară în familie săptămânală. Implicarea dum-
neavoastră personală le va arăta copiilor dumneavoastră cât de im-
portante sunt aceste activităţi.

3. Oricând este posibil, participaţi la adunările Bisericii împreună, 
ca familie. Preaslăvirea în familie, sub conducerea dumneavoastră, 
este vitală pentru bunăstarea spirituală a copiilor dumneavoastră.

4. Mergeţi la întâlniri tată- fiică şi la ieşiri tată- fiu cu propriii dum-
neavoastră copii…

5. Faceţi din vacanţele, călătoriile şi ieşirile ca familie o tradiţie. 
Aceste amintiri nu vor fi uitate niciodată de copiii dumneavoastră.

6. Discutaţi des, individual, cu propriii copii. Lăsaţi- i să vorbească 
despre ceea ce doresc. Învăţaţi- i principii ale Evangheliei. Învăţaţi- i 
valori adevărate. Spuneţi- le că îi iubiţi. Timpul pe care li- l acordaţi 
copiilor dumneavoastră le indică priorităţile tatălui lor.

7. Învăţaţi- i pe copiii dumneavoastră să muncească şi arătaţi- le 
valoarea muncii pentru un obiectiv bun…

8. Încurajaţi muzica bună, arta şi literatura în căminul dumnea-
voastră. Căminele în care există spiritul rafinamentului şi frumuseţii 
vor binecuvânta pentru totdeauna viaţa copiilor dumneavoastră.

9. Dacă distanţa vă permite, mergeţi des la templu împreună 
cu soţia dumneavoastră. Astfel, copiii dumneavoastră vor înţelege 
mai bine importanţa căsătoriei în templu, jurămintele din templu şi 
familia eternă ca unitate.

10. Permiteţi- le copiilor dumneavoastră să vă vadă bucuria şi sa-
tisfacţia datorate slujirii în cadrul Bisericii. Acest lucru poate deveni 



c a P I t o l u l  1 5

211

contagios pentru ei, astfel încât şi ei vor dori să slujească în cadrul 
Bisericii şi vor iubi împărăţia.

O, soţi şi taţi în Israel, dumneavoastră puteţi să faceţi atât 
de mult pentru salvarea şi exaltarea familiilor dumneavoastră! 
Responsabilităţile dumneavoastră sunt atât de importante.17

Uneori, auzim relatări despre bărbaţi, chiar şi din Biserică, care 
cred că faptul de a fi capul familiei le conferă, oarecum, un rol su-
perior şi le permite să le poruncească şi să le impună diverse lucruri 
membrilor propriilor familii.

Apostolul Pavel explică faptul că „bărbatul este capul neves-
tei, după cum şi Hristos este capul Bisericii” (Efeseni 5:23; subli-
niere adăugată). Acesta este modelul pe care trebuie să- l urmăm 
în rolul nostru de a prezida în cadrul căminului. Nu- L găsim ni-
căieri pe Salvator să conducă Biserica într- un mod brutal sau fără 
să dea dovadă de bunătate. Nu- L găsim nicăieri pe Salvator să- Şi 
trateze Biserica fără respect sau cu nepăsare. Nu- L găsim nicăieri 
pe Salvator folosind forţa sau constrângerea pentru a- Şi îndeplini 
scopurile. Nicăieri nu- L găsim pe Salvator să facă altceva decât să 
edifice, să înalţe spiritual, să aline şi să exalte Biserica. Dragi fraţi, 

„discutaţi des, individual, cu propriii copii.”
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vă spun în cel mai serios mod cu putinţă, El este modelul pe care 
trebuie să- L urmăm când ne conducem spiritual familiile.18

În calitate de patriarh în cadrul căminului, aveţi importanta res-
ponsabilitate de a vă asuma conducerea faptului de a lucra cu pro-
priii copii. Trebuie să ajutaţi la crearea unui cămin în care Spiritul 
Domnului să poată sălăşlui…

Căminele dumneavoastră trebuie să fie refugii de pace şi bucurie 
pentru membrii familiei dumneavoastră. În mod sigur, niciunui copil 
nu trebuie să- i fie frică de tatăl lui – mai ales de un tată deţinător al 
preoţiei. Responsabilitatea unui tată este de a face din casa lui un 
loc al fericirii şi bucuriei… Efectul puternic al taţilor neprihăniţi care 
dau un exemplu disciplinând şi instruind, îngrijind şi iubind este 
vital pentru bunăstarea spirituală a [propriilor] copii.19

3
Rolul mamei este rânduit de Dumnezeu.

[Mamele] sunt sau ar trebui să fie inima şi sufletul familiei. Nu 
există cuvânt mai sacru în scrierile laice sau în cele sfinte decât cu-
vântul mamă. Nu există lucrare mai nobilă ca aceea de a fi o mamă 
bună, cu frică de Dumnezeu.

În legătură cu familia eternă, Dumnezeu a stabilit că taţii trebuie 
să prezideze în cadrul căminului. Rolul taţilor este să asigure cele 
necesare traiului, să iubească, să înveţe şi să conducă. Rolul mamei 
este, de asemenea, rânduit de Dumnezeu. Rolul mamelor este să 
rămână însărcinate, să nască şi să crească propriii copii, să iubească 
şi să instruiască. Astfel se declară în revelaţii.20

Noi ştim că unele femei, fără vina lor, nu pot să dea naştere la 
copii. Acestor surori dragi, fiecare profet al lui Dumnezeu le- a pro-
mis că vor fi binecuvântate să aibă copii în eternităţi şi că nu vor fi 
private de faptul de a avea urmaşi.

Prin intermediul credinţei pure, al rugăciunilor fervente, al pos-
tului şi al binecuvântărilor speciale, multe dintre aceste surori dragi, 
alături de partenerii lor nobili, au avut parte de miracole în viaţa 
lor şi au fost binecuvântate cu copii. Altele au ales, cu ajutorul ru-
găciunii, să adopte copii. Onorăm aceste cupluri minunate pentru 
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sacrificiile făcute şi dragostea oferită acelor copii pe care îi numesc 
ai lor.21

Dumnezeu să le binecuvânteze pe mamele noastre minunate! Ne 
rugăm pentru dumneavoastră. Suntem alături de dumneavoastră. Vă 
onorăm pentru că daţi naştere copiilor, îi creşteţi, îi instruiţi, îi în-
văţaţi şi- i iubiţi pentru eternitate. Vă promit binecuvântările cerului 
şi „tot ceea ce are Tatăl” (vezi D&L 84:38) dacă slujiţi cu credinţă şi 
sârguinţă în cea mai nobilă chemare dintre toate – aceea de mamă 
în Sion.22

4
Mamele trebuie să- şi iubească propriii copii, să- i 

înveţe şi să petreacă timp de calitate cu ei.

Mame din Sion, rolurile pe care vi le- a dat Dumnezeu sunt vitale 
pentru exaltarea proprie şi pentru salvarea şi exaltarea membrilor 
familiei dumneavoastră. Un copil are mai mare nevoie de o mamă 
decât are nevoie de toate lucrurile care pot fi cumpărate. Petrecerea 
timpului cu propriii copii este cel mai mare dar posibil.23

Cu dragoste în inimă pentru mamele din Sion, doresc să sugerez 
10 modalităţi concrete prin care mamele noastre pot petrece timp 
de calitate cu propriii copii.

[Prima], oricând este posibil, fiţi alături de copiii dumneavoastră 
în momentele importante din viaţa lor – când se duc şi se întorc 
de la şcoală, când se duc sau se întorc de la întâlniri, când aduc 
prieteni acasă. Fiţi alături de ei indiferent dacă au 6 sau 16 ani…

A doua, mamelor, faceţi- vă timp să fiţi prietene adevărate pentru 
copiii dumneavoastră. Ascultaţi ceea ce vă spun copiii dumnea-
voastră, ascultaţi- i cu adevărat. Vorbiţi cu ei, râdeţi şi glumiţi cu ei, 
cântaţi cu ei, jucaţi- vă cu ei, plângeţi cu ei, îmbrăţişaţi- i, lăudaţi- i 
în mod sincer. Da, petreceţi des timp cu fiecare copil în parte. Fiţi 
prietene adevărate pentru copiii dumneavoastră.

A treia, alocaţi- vă timp pentru a le citi copiilor dumneavoastră. 
Începând de când sunt în leagăn, citiţi- le fiilor şi fiicelor dumnea-
voastră… Veţi însămânţa o dragoste faţă de lectură şi o dragos-
tea adevărată faţă de scripturi dacă le citiţi copiilor dumneavoastră 
frecvent.



c a P I t o l u l  1 5

214

A patra, alocaţi- vă timp pentru a vă ruga alături de copiii dum-
neavoastră. Rugăciunile în familie, sub îndrumarea tatălui, trebuie 
rostite dimineaţa şi seara. Ajutaţi- vă copiii să vă simtă credinţa 
cerând ca binecuvântările cerului să fie revărsate asupra lor… 
Implicaţi- vă copiii în rugăciunile în familie şi ajutaţi- i să- şi spună 
rugăciunile personale bucurându- vă de modul lor dulce de a I se 
adresa Tatălui lor din Cer.

A cincea, alocaţi- vă timp pentru a avea săptămânal o seară în 
 familie corespunzătoare. Implicaţi- i pe copiii dumneavoastră în 
mod activ. Învăţaţi- i principiile corecte. Faceţi din aceasta una din-
tre  tradiţiile familiei dumneavoastră…

A şasea, faceţi- vă timp pentru a lua masa împreună cât se poate 
de des. Acest lucru devine o provocare pe măsură ce copiii cresc 
şi vieţile lor devin din ce în ce mai ocupate. Însă conversaţiile plă-
cute, împărtăşirea planurilor şi activităţilor de peste zi şi momentele 
speciale de învăţare apar în timpul mesei, deoarece părinţii şi copiii 
depun eforturi în acest sens.

A şaptea, alocaţi- vă timp zilnic pentru a citi din scripturi îm-
preună, ca familie… Citirea din Cartea lui Mormon împreună 
ca familie va spori, în mod deosebit, spiritualitatea în căminul 

„alocaţi- vă timp pentru a le citi copiilor dumneavoastră.”
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dumneavoastră şi le va oferi atât părinţilor, cât şi copiilor, puterea 
de a se împotrivi ispitei şi de a- L avea pe Duhul Sfânt drept parte-
ner permanent. Vă promit că această carte, Cartea lui Mormon, va 
schimba viaţa membrilor familiei dumneavoastră.

A opta, alocaţi- vă timp pentru a face lucruri ca familie. Faceţi din 
ieşirile, picnicurile, aniversările zilelor de naştere şi călătoriile în 
familie momente speciale care să le ofere amintiri plăcute. Oricând 
este posibil, participaţi, ca familie, la evenimentele în care este im-
plicat unul dintre membrii familiei, precum o piesă de teatru la 
şcoală, un joc cu mingea, un discurs, un recital. Participaţi împreună 
la adunările Bisericii şi staţi împreună ca familie atunci când este 
posibil. Mamele care- şi ajută membrii familiei să se roage şi să se 
joace împreună îi [va ajuta] să rămână uniţi şi vor binecuvânta viaţa 
copiilor pentru totdeauna.

A noua, mamelor, faceţi- vă timp să vă învăţaţi copiii. Profitaţi de 
momentele de predare din timpul meselor, din orice moment obiş-
nuit sau din momentele speciale în care se stă jos, de cele când staţi 
pe marginea patului la sfârşitul zilei sau de cele când vă plimbaţi 
împreună dimineaţa devreme…

Dragostea mamei şi preocuparea ei faţă de propriii copii sunt 
cele mai importante lucruri pe care trebuie să le aibă când îşi învaţă 
copiii. Învăţaţi- i pe copii principii ale Evangheliei. Învăţaţi- i că me-
rită să fie buni. Învăţaţi- i că păcatul nu le oferă siguranţă. Învăţaţi- i 
să îndrăgească Evanghelia lui Isus Hristos şi să dobândească o măr-
turie despre divinitatea ei.

Învăţaţi- vă fii şi fiicele să fie decenţi, precum şi să respecte calita-
tea de bărbat şi pe cea de femeie. Învăţaţi- vă copiii despre puritatea 
sexuală, despre standardele adecvate privind ieşitul la întâlniri, de-
spre căsătoria în templu, despre slujirea în misiune şi despre impor-
tanţa acceptării chemărilor în cadrul Bisericii şi slujirii cu credinţă şi 
sârguinţă în cadrul acestora.

Învăţaţi- i să îndrăgească munca şi să preţuiască educaţia.

Învăţaţi- i despre importanţa unui divertisment adecvat, inclusiv 
despre filme, videoclipuri, muzică, reviste şi cărţi adecvate. Discutaţi 
despre relele pornografiei şi drogurilor şi învăţaţi- i valoarea faptului 
de a trăi vieţi curate.
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Da, mamelor, învăţaţi- vă copiii Evanghelia în propriul dumnea-
voastră cămin. Aceasta este cea mai eficientă învăţătură pe care 
copiii dumneavoastră o vor primi vreodată…

A zecea şi ultima, mamelor, faceţi- vă timp pentru a- i iubi cu ade-
vărat pe copilaşii dumneavoastră. Dragostea necondiţionată a unei 
mame este asemănătoare cu dragostea lui Hristos.

Copiii dumneavoastră adolescenţi au nevoie, de asemenea, de 
acelaşi gen de dragoste şi atenţie. Se pare că le este mai uşor mul-
tora dintre mame şi dintre taţi să- şi exprime dragostea faţă de copiii 
lor când sunt mici, dar mai greu când aceştia devin mai mari. Lucraţi 
asupra acestui aspect cu ajutorul rugăciunii. Nu trebuie să existe o 
prăpastie între generaţii. Iar dragostea este cheia. Tinerii noştri au 
nevoie de dragoste şi atenţie, nu de indulgenţă nejustificată. Ei au 
nevoie de empatie şi înţelegere, nu de indiferenţă din partea mame-
lor şi taţilor. Ei au nevoie de timpul părinţilor. Învăţăturile amabile 
ale unei mame, dragostea ei şi încrederea într- un copil adolescent 
pot literalmente să salveze acel copil dintr- o lume ticăloasă.24

Cunoaşteţi vreun motiv pentru care mamele neprihănite îşi iu-
besc copiii atât de mult? Pentru că ele fac atât de multe sacrificii 
pentru ei. Iubim pentru ceea ce facem sacrificii şi facem sacrificii 
pentru ceea ce iubim.25

5
Părinţii trebuie să conlucreze în unitate şi 

dragoste în vederea creşterea propriilor copii.

Soţii si soţiile, în calitatea de cocreatori, trebuie să- şi dorească, în 
acord cu voia Domnului, să aibă copii… Binecuvântaţi sunt soţul şi 
soţia în a căror familie copiii sunt bineveniţi. Bucuriile şi binecuvân-
tările cele mai profunde din viaţă sunt asociate cu familia, cu acea 
calitate de a fi părinte şi cu sacrificiul. Faptul ca acele spirite dragi 
să vină în familie merită orice sacrificiu.26

Când părinţii, în parteneriat, dragoste şi unitate îşi îndeplinesc 
responsabilitatea divină şi când copiii răspund cu dragoste şi supu-
nere, rezultatul este o mare bucurie.27

Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne susţinem unul pe celălalt! Fie 
ca acest lucru să înceapă acasă, când ne susţinem membrii familiei! 
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Fie ca printre noi să existe un spirit de loialitate, unitate, dragoste 
şi respect reciproc! Fie ca soţii să le fie loiali soţiilor lor, fideli, să le 
iubească, să se străduiască să le uşureze poverile şi să împărtăşească 
responsabilitatea de a se îngriji, de a- şi învăţa şi de a- şi creşte copiii! 
Fie ca mamele şi soţiile să dea dovadă că doresc să- şi ajute soţii, 
să- i încurajeze şi să- i susţină în îndatoririle lor în cadrul preoţiei, să 
fie loiale şi fidele chemărilor pe care le primesc prin intermediul 
preoţiei lui Dumnezeu! 28

Fie ca noi să fim fideli faţă de această măreaţă obligaţie a calităţii 
de părinte, această obligaţie sacră, ca noi să ne clădim căminele în 
mod ferm pe principii eterne, pentru a nu avea niciun regret! Fie ca 
noi să nu fim niciodată trădători [neloiali] acestei încrederi măreţe 
care ne- a fost acordată! Fie ca noi să ne amintim mereu că aceste 
spirite care au venit în căminul nostru sunt spirite alese! 29

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson a spus: „Exemplul nostru, modelul nostru de 

tată este Tatăl nostru Ceresc” (secţiunea 1). Cum pot taţii muritori 
să urmeze modelul stabilit de Tatăl Ceresc?

• Gândiţi- vă la lista preşedintelui Benson cu cele „10 modalităţi 
concrete prin care taţii pot oferi îndrumare spirituală propriilor 
copii” (secţiunea 2). Ce efect credeţi că ar putea avea asupra 
copiilor fiecare dintre aceste recomandări?

• Preşedintele Benson a declarat: „Nu există lucrare mai nobilă ca 
aceea de a fi o mamă bună cu frică de Dumnezeu” (secţiunea 3). 
Ce exemple de mame nobile aţi văzut? În timp ce atitudinile cu 
privire la calitatea de mamă se schimbă, ce putem să facem pen-
tru a susţine responsabilităţile nobile şi sacre ale mamelor?

• Care sunt unele dintre beneficiile faptului că părinţii şi copiii 
petrec timp împreună? (Pentru câteva exemple, vezi secţiunea 4.)

• Care sunt unele dintre binecuvântările care se revarsă asupra 
unui cămin în care părinţii sunt uniţi în responsabilităţile lor? 
(Vezi secţiunea 5.) Ce pot taţii şi mamele să facă pentru a fi mai 
uniţi? Cum pot părinţii singuri să primească tăria de care au ne-
voie pentru a- şi îndeplini responsabilităţile?
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Scripturi suplimentare
Proverbele 22:6; Efeseni 6:4; Mosia 4:14–15; Alma 56:45–48; 

3 Nefi 22:13; vezi, de asemenea, „Familia: o declaraţie oficială către 
lume”, Liahona, nov. 2010, p. 129

Ajutor pentru predare
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Cei în vârstă din Biserică

„Fie ca aceşti ani de aur să fie cei mai buni ani ai 
dumneavoastră în timp ce trăiţi, iubiţi şi slujiţi din 
plin! Şi Dumnezeu să- i binecuvânteze pe cei care 
slujesc pentru împlinirea nevoilor dumneavoastră 

– membrii familiei dumneavoastră, prietenii 
dumneavoastră şi semenii dumneavoastră, 

membrii şi conducători din Biserică.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Ezra Taft Benson avea 86 de ani când a devenit preşedintele 
Bisericii. El a înţeles bucuriile şi provocările care vin de- a lungul 
ultimilor ani din viaţă. Una dintre bucuriile sale a fost asocierea 
continuă cu Flora, soţia lui. Cuplul şi- a sărbătorit cea de- a 60- a ani-
versare a căsătoriei în timpul primului său an în calitate de preşe-
dinte. Ei s- au bucurat de compania unul altuia şi s- au dus împreună 
la templu aproape în fiecare vineri dimineaţa. În timpul petrecerii 
date cu ocazia împlinirii vârstei de 87 de ani, cineva l- a întrebat pe 
preşedintele Benson care era secretul vieţii sale lungi şi fericite. 
„Înainte ca el să fi răspuns, sora Benson a spus, în glumă, dar în 
acelaşi timp şi serios: «Are o soţie bună».” 1

În anii bătrâneţii lor, preşedintelui şi surorii Benson le- a plăcut să 
petreacă timp cu propriii copii şi nepoţi, iar membrii familiei lor au 
continuat să înveţe din exemplul lor. „O nepoată a locuit cu bunicii 
ei în cea mai mare parte a primelor sale optsprezece luni în cali-
tate de preşedinte şi, la cererea lor, a călătorit adesea cu ei pentru 
a- i ajuta cu anumite nevoi personale ale lor. Astfel, ea a văzut cu 
propriii ochi cum se comportau bunicii ei acasă – întâlnirile lor la o 
îngheţată; cum stăteau pe canapea ţinându- se de mână şi depănând 
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„Am sentimente speciale pentru cei în vârstă… Simt că, într-o 
oarecare măsură, îi înţeleg, căci sunt unul dintre ei.”
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amintiri, cântând sau râzând împreună; vizitele plăcute pe care le 
aveau cu învăţătorii de acasă şi cu alţi vizitatori.” 2

Nepoţii au înţeles cât de binecuvântaţi erau să aibă parte de in-
fluenţa unor bunici înţelepţi şi iubitori. „O nepoată şi- a exprimat în 
scris recunoştinţa după ce preşedintele Benson îi sfătuise pe ea şi 
pe soţul ei cu privire la o decizie dificilă. «Te- am întrebat ce credeai 
şi ne- ai spus: „Rugaţi- vă despre aceasta. Am credinţă că veţi lua 
decizia corectă”. Credinţa ta în noi ne- a dat mai multă încredere».” 3

Pentru conferinţa generală care a urmat imediat după ce el a îm-
plinit 90 de ani, preşedintele Benson a pregătit o cuvântare care s- a 
adresat în mod direct „celor în vârstă din Biserică, familiilor acestora 
şi celor care slujesc nevoilor acestora”. La început, el şi- a exprimat 
legătura personală cu subiectul: „Am sentimente speciale pentru cei 
în vârstă – pentru acest grup minunat de bărbaţi şi femei. Simt că, 
într- o oarecare măsură, îi înţeleg, căci sunt unul dintre ei” 4.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Domnul îi cunoaşte şi îi iubeşte pe cei în 
vârstă şi a revărsat multe dintre marile 

Sale responsabilităţi asupra lor.

Domnul îi cunoaşte şi îi iubeşte pe cei în vârstă din rândul po-
porului Său. Aşa a fost mereu şi, asupra lor, El a revărsat multe din-
tre cele mai mari responsabilităţi ale Sale. În diferitele dispensaţii, 
El Şi- a îndrumat poporul prin intermediul profeţilor care se aflau la 
vârsta bătrâneţii lor. El a avut nevoie de înţelepciunea şi experienţa 
lor, de conducerea inspirată a celor care şi- au dovedit credinţa, de- a 
lungul multor ani, faţă de Evanghelia Sa.

Domnul a binecuvântat- o pe Sara, când ea era în vârstă, să- i 
ofere un fiu lui Avraam. Probabil că cea mai măreaţă cuvântare a 
regelui Beniamin a fost rostită când el era foarte în vârstă, aproape 
de moarte. El a fost, într- adevăr, un instrument în mâinile Domnului, 
deoarece a putut să conducă şi să stabilească pacea în rândul po-
porului său.
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De- a lungul veacurilor, mulţi alţi bărbaţi şi alte femei au realizat 
lucruri măreţe când au slujit Domnului şi copiilor Săi, chiar în anii 
bătrâneţii lor.

În dispensaţia noastră, dintre [acei] profeţi care au fost chemaţi de 
Domnul, mulţi au fost chemaţi când aveau şaptezeci sau optzeci de 
ani ori chiar mai mult. Domnul Îşi cunoaşte şi Îşi iubeşte copiii care 
au oferit atât de mult din experienţa dobândită de- a lungul anilor!

Vă iubim pe dumneavoastră, cei în vârstă din Biserică! 
Dumneavoastră reprezentaţi segmentul cu creşterea cea mai rapidă 
din rândul populaţiei lumii din prezent, precum şi din Biserică.

Dorinţele noastre sunt ca anii dumneavoastră de aur să fie minu-
naţi şi recompensatori. Ne rugăm să simţiţi bucuria unei vieţi trăite 
aşa cum se cuvine şi a uneia plină de amintiri plăcute, precum şi 
să aveţi aşteptări şi mai mari prin intermediul ispăşirii lui Hristos. 
Sperăm că veţi simţi pacea pe care Domnul a promis- o celor care 
continuă să se străduiască să ţină poruncile Sale şi să urmeze exem-
plul Său. Sperăm că zilele dumneavoastră sunt pline cu lucruri de 
făcut şi modalităţi în care să le slujiţi altora care nu sunt la fel de no-
rocoşi ca dumneavoastră. A fi în vârstă înseamnă, aproape mereu, să 
fii mai bun, căci bogăţia înţelepciunii şi experienţei dumneavoastră 
poate continua să se extindă şi să se mărească când le slujiţi altora.5

2
Ne putem folosi cu înţelepciune anii bătrâneţii.

Permiteţi- mi să sugerez opt aspecte în care ne putem folosi cu 
înţelepciune anii bătrâneţii.

1. Lucraţi şi mergeţi des în templu. Noi, cei în vârstă, trebuie să 
ne folosim energia nu doar pentru a ne binecuvânta predecesorii, 
ci şi pentru a ne asigura că, în măsura în care se poate, toţi urmaşii 
noştri au şansa să primească în templu rânduielile necesare exaltării. 
Lucraţi cu membrii familiei dumneavoastră; sfătuiţi- i pe cei care, 
momentan, nu sunt dornici să se pregătească şi rugaţi- vă pentru ei.

Îi îndemnăm pe toţi cei care pot să meargă des la templu şi să 
accepte chemările de a sluji în templu atunci când sănătatea, tă-
ria şi distanţa le permit. Ne bizuim pe dumneavoastră să ajutaţi la 



c a P I t o l u l  1 6

223

realizarea lucrării din templu. Odată cu numărul din ce în ce mai 
mare de temple, avem nevoie ca mai mulţi dintre membrii noştri 
să se pregătească pentru această slujire minunată. Sora Benson şi 
cu mine suntem recunoscători că, aproape în fiecare săptămână, 
putem să mergem la templu împreună. Acest lucru este o mare 
binecuvântare în viaţa noastră!

2. Adunaţi informaţii şi scrieţi istoria familiei. Vă cerem să depu-
neţi un efort mai mare în adunarea informaţiilor şi scrierea istoriei 
personale şi a familiei dumneavoastră. De cele mai multe ori, dum-
neavoastră sunteţi singurii care cunosc istoria familiei, amintiri de-
spre cei dragi, date şi evenimente. În unele situaţii, dumneavoastră 
sunteţi istoria familiei. Există doar câteva moduri în care moştenirea 
dumneavoastră poate fi păstrată mai bine decât prin adunarea in-
formaţiilor şi prin scrierea propriilor istorii.

3. Implicaţi- vă în slujirea misionară. Avem nevoie de un număr 
mai mare de misionari în vârstă în slujirea misionară. Acolo unde 
sănătatea şi situaţia financiară permit acest lucru, facem apel la alte 
sute dintre cuplurile noastre să- şi pună viaţa şi treburile în ordine 
şi să se ducă în misiuni. Avem mare nevoie de dumneavoastră în 
câmpul misiunii! Puteţi sluji în misiune în moduri în care misionarii 
noştri mai tineri nu o pot face.

Sunt recunoscător pentru faptul că două dintre surorile mele care 
sunt văduve au putut să slujească împreună, ca echipă, în Anglia. 
Ele aveau 68, respectiv 73 de ani când au fost chemate şi amândouă 
au avut o experienţă minunată.

Ce exemplu şi binecuvântare este pentru posteritatea unei familii 
când bunicii slujesc în misiuni. Cele mai multe cupluri în vârstă care 
merg în misiuni sunt întărite şi revitalizate de slujirea misionară. Prin 
intermediul acestui gen de slujire sfântă, mulţi sunt sfinţiţi şi simt 
bucuria de a- i aduce pe alţii la cunoaşterea plenitudinii Evangheliei 
lui Isus Hristos…

4. Conduceţi adunându- i pe membrii familiei laolaltă. Îi îndem-
năm pe toţi membrii în vârstă ca, atunci când este posibil, să- i 
adune laolaltă pe membrii familiei lor. Organizaţi- i în grupuri unite. 
Conduceţi întâlnirile de familie. Stabiliţi întâlniri de familie în cadrul 
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cărora pot fi oferite înfrăţire şi moşteniri de familie. Unele dintre 
cele mai dragi amintiri pe care le am sunt despre reuniunile şi în-
tâlnirile familiei noastre. Stabiliţi tradiţii de familie minunate care vă 
vor lega pentru eternitate. Făcând astfel, putem crea, aici, un pic de 
rai pe pământ în cadrul fiecărei familii. În cele din urmă, eternitatea 
nu va fi decât o extensie a vieţii de familie neprihănite.

5. Acceptaţi şi îndepliniţi chemări în cadrul Bisericii. Avem în-
credere că toţi membrii în vârstă care pot vor accepta chemări în 
cadrul Bisericii şi le vor îndeplini cu demnitate. Sunt recunoscător 
pentru că eu însumi cunosc fraţi care au şaptezeci sau optzeci de 
ani şi care slujesc în calitate de episcopi sau de preşedinţi de ramuri. 
Cât de mult avem nevoie de sfatul şi influenţa dumneavoastră, cei 
care aţi trecut prin viaţă! Noi, toţi, avem nevoie să auzim despre suc-
cesul dumneavoastră şi despre cum aţi biruit tristeţea, durerea sau 
dezamăgirile devenind mai puternici pentru că aţi avut parte de ele.

Există multe ocazii pentru dumneavoastră de a sluji în cele mai 
multe dintre organizaţiile Bisericii. Aveţi timpul şi temelia solidă a 

„fie ca aceşti ani de aur să fie cei mai buni ani ai 
dumneavoastră în timp ce trăiţi, iubiţi şi slujiţi din plin!”
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Evangheliei care vă permit să oferiţi o slujire deosebită. Sunt atâtea 
modalităţi în care dumneavoastră sunteţi responsabili pentru slujirea 
făcută cu credinţă în cadrul Bisericii. Vă mulţumim pentru tot ce 
aţi făcut şi ne rugăm ca Domnul să vă întărească să faceţi mai mult.

6. Planificaţi- vă viitorul financiar. În timp ce înaintează în viaţă 
către pensionare şi către deceniile care vor urma, îi invităm pe toţi 
membrii noştri în vârstă să planifice cu mare atenţie anii care vor 
urma după ce nu vor mai lucra cu normă întreagă. Să evităm da-
toriile inutile. Îndemnăm, de asemenea, la atenţie, la precauţie în 
semnarea înţelegerilor financiare, inclusiv cu membrii familiei, dacă 
prezintă un pericol pentru pensie.

Fiţi şi mai atenţi în anii bătrâneţii la schemele financiare de genul 
„îmbogăţeşte- te”, la ipotecile pentru case sau la investiţiile nesigure. 
Acţionaţi cu atenţie, astfel încât planificarea vieţii să nu fie pertur-
bată de o decizie sau de o serie de decizii financiare neinspirate. 
Planificaţi- vă din vreme viitorul financiar iar, apoi, urmaţi planul.

7. Slujiţi asemenea lui Hristos. Slujirea asemănătoare celei a lui 
Hristos exaltă. Ştiind acest lucru, facem apel la toţi membrii în vârstă 
care pot să- şi mânuiască secerile pentru a le sluji altora. Aceasta 
poate constitui o parte a procesului de sfinţire. Domnul a promis 
că cei care îşi pierd viaţa slujind altora se vor regăsi pe ei înşişi. 
Profetul Joseph Smith ne- a spus că trebuie „să consacrăm toată viaţa 
noastră” în vederea realizării scopurilor Domnului (D&L 123:13).

Pace, bucurie şi binecuvântări se vor revărsa asupra celor care le 
slujesc altora. Da, apreciem slujirea asemănătoare celei a lui Hristos 
făcută de toţi, însă aceasta este specială în mod deosebit în viaţa 
celor în vârstă.

8. Păstraţi- vă condiţia fizică, fiţi sănătoşi şi activi. Suntem en-
tuziasmaţi datorită eforturilor făcute de numeroşi oameni în vârstă 
pentru a se menţine sănătoşi la bătrâneţe…

Cât de mult ne place să- i vedem pe cei în vârstă ai noştri rămâ-
nând viguroşi şi activi! Rămânând activi, atât mintea cât şi trupul 
funcţionează mai bine.6
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3
Faptul de a sluji altora ajută la alinarea celor care i- au 

pierdut pe cei dragi sau cărora le este frică să fie singuri.

Celor care v- aţi pierdut soţul sau soţia, dorim să vă exprimăm, 
de asemenea, dragostea noastră. Uneori, vă simţiţi inutili şi singuri, 
sentimente care pot fi aproape copleşitoare. În atât de multe situaţii, 
aceasta nu ar trebui să se întâmple. Pe lângă cele opt sugestii toc-
mai menţionate, iată câteva exemple de activităţi care s- au dovedit 
utile altora.

Unii care se simt singuri îşi ocupă timpul făcând plăpumi pentru 
fiecare nepot care urmează să se căsătorească sau pentru fiecare 
nou- născut în familie. Alţii scriu scrisori cu ocazia zilelor de naştere 
sau participă la evenimentele şcolare sau sportive ale nepoţilor, 
atunci când pot. Unii creează albume fotografice cu fiecare nepot 
pe care le dăruiesc la aniversările zilelor de naştere…

Le vedem pe multe altele dintre văduvele noastre care muncesc 
ca voluntare… în spitale sau care slujesc într- un alt mod în folo-
sul comunităţii. Atât de multe se simt împlinite ajutând în aceste 
moduri.

Cheia biruirii sentimentului de singurătate şi de inutilitate pentru 
cineva care este apt din punct de vedere fizic constă în faptul de a 
nu se mai gândi la el însuşi şi de a- i ajuta pe cei care sunt cu ade-
vărat nevoiaşi. Le promitem celor care oferă o astfel de slujire că, 
într- o oarecare măsură, vor fi alinaţi pentru pierderea celor dragi şi 
nici nu le va mai fi frică să fie singuri. Modul de a te simţi mai bine 
în propria situaţie este acela de a îmbunătăţi situaţia în care se află 
altcineva.7

4
În momentele de boală şi de suferinţă, putem 

rămâne puternici în atitudine şi în spirit.

Celor care sunt bolnavi şi suferă din cauza durerilor şi a vicisitudi-
nilor vieţii, le exprimăm dragostea şi preocuparea noastră specială. 
Ne gândim la dumneavoastră şi ne rugăm pentru dumneavoastră. 
Amintiţi- vă ceea ce tatăl Lehi a spus în binecuvântarea pe care i- a 
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dat- o fiului său Iacov, care suferea din cauza fraţilor săi mai mari 
Laman şi Lemuel. El a spus: „Tu cunoşti măreţia lui Dumnezeu; iar 
El va sfinţi suferinţele tale spre binele tău” (2 Nefi 2:2). El va face 
acelaşi lucru şi pentru dumneavoastră.

Noi ne rugăm ca dumneavoastră să continuaţi să vă străduiţi să 
rămâneţi puternici în atitudine şi spirit. Ştim că nu este întotdeauna 
uşor. Ne rugăm ca cei care fac acum pentru dumneavoastră lucruri 
pe care nu le mai puteţi face singuri să le facă dând dovadă de 
dragoste, de blândeţe şi de un spirit caritabil.

Sperăm ca dumneavoastră să continuaţi să aveţi gânduri şi senti-
mente bune în inimă şi în minte şi să scăpaţi repede de cele nega-
tive şi distructive. Avem încredere că vă rugaţi zilnic sau în fiecare 
oră, dacă este cazul. Cartea lui Mormon ne învaţă: „Trăiţi în recu-
noştinţă zilnic, pentru numeroasele îndurări şi binecuvântări pe care 
[Dumnezeu] vi le- a dat vouă” (Alma 34:38).

Veţi descoperi că citirea zilnică din Cartea lui Mormon vă va 
înălţa spiritual, vă va apropia de Salvatorul dumneavoastră şi vă va 
ajuta să fiţi un cursant al Evangheliei care le poate împărtăşi altora 
adevăruri măreţe.8

5
Este important ca membrii familiei să le ofere 
propriilor părinţi şi bunici în vârstă dragostea, 

grija şi respectul pe care le merită.

În continuare, timp de câteva minute, doresc să mă adresez mem-
brilor familiilor celor în vârstă. Repetăm un verset din Psalmii: „Nu 
mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă 
părăsi!” (Psalmii 71:9).

Îi încurajăm pe membrii familiei să le ofere propriilor părinţi şi 
bunici în vârstă dragostea, grija şi respectul pe care le merită. Să 
ne amintim de porunca din scripturi conform căreia trebuie să ne 
îngrijim de cei din familia noastră, altfel vom fi consideraţi ca fiind 
„mai [răi] decât un necredincios” (1 Timotei 5:8). Sunt atât de recu-
noscător pentru membrii familiei mele şi pentru grija plină de dra-
goste pe care au acordat- o părinţilor lor de- a lungul a numeroşi ani.
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Amintiţi- vă că părinţii şi bunicii sunt responsabilitatea noastră şi 
trebuie să ne îngrijim de ei cât de bine putem. Când cei în vârstă 
nu au membri ai familiei care să se îngrijească de ei, conducătorii 
preoţiei şi conducătoarele Societăţii de Alinare trebuie să depună 
toate eforturile pentru a le satisface nevoile în aceeaşi manieră plină 
de dragoste. Le oferim câteva sugestii membrilor familiilor celor în 
vârstă.

Încă de când Domnul a gravat cu degetul cele zece porunci pe 
plăcile de piatră, cuvintele Sale de pe muntele Sinai au răsunat de- a 
lungul secolelor: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” (Exodul 
20:12).

A- i cinsti şi respecta pe părinţii noştri înseamnă să- i apreciem 
foarte mult. Îi iubim şi- i apreciem şi suntem preocupaţi pentru fe-
ricirea şi bunăstarea lor. Îi tratăm cu amabilitate şi cu respect pro-
fund. Căutăm să le înţelegem punctul de vedere. În mod sigur, 
atenţia acordată dorinţelor neprihănite ale părinţilor este un aspect 
al cinstirii.

Mai mult, părinţii noştri merită cinstea şi respectul nostru pentru 
însuşi faptul că ne- au dat viaţă. În afară de aceasta, ei au făcut, 
aproape mereu, nenumărate sacrificii atunci când s- au îngrijit de 
noi şi când ne- au crescut în copilăria noastră, când ne- au asigurat 
cele necesare traiului şi când ne- au tratat bolile şi stresul emoţional 
datorat maturizării. În multe situaţii, ei ne- au oferit ocazia de a do-
bândi o educaţie şi, într- o anumită măsură, ei ne- au educat. O mare 
parte din ceea ce ştim şi facem se datorează exemplului lor. Fie ca 
noi să le fim mereu recunoscători şi să arătăm acea recunoştinţă!

Fie ca noi, de asemenea, să învăţăm să fim iertători cu părinţii 
noştri care, probabil făcând greşeli în timp ce ne- au crescut, au făcut 
aproape mereu tot ceea ce au ştiut mai bine! Să- i iertăm întotdeauna 
aşa cum şi noi ne dorim să fim iertaţi de copiii noştri pentru greşe-
lile pe care le facem.

Chiar şi atunci când părinţii îmbătrânesc, trebuie să- i cinstim 
respectându- le libertatea de a alege şi oferindu- le ocazia de a fi in-
dependenţi cât se poate de mult. Să nu le răpim libertatea de a face 
alegeri atât timp cât încă pot s- o facă. Unii părinţi pot trăi singuri 
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şi- şi pot purta de grijă până la o vârstă foarte înaintată şi preferă să 
fie aşa. Când o pot face, lăsaţi- i!

Dacă devin mai puţin capabili să fie independenţi, atunci va fi 
nevoie de resursele puse la dispoziţie de membrii familiei, Biserică 
şi comunitate. Când cei în vârstă nu- şi mai pot purta singuri de grijă, 
chiar şi cu ajutor suplimentar, îngrijirea poate fi oferită, dacă este 
posibil, în casa unui membru al familiei. Resursele Bisericii şi cele 
ale comunităţii pot fi, de asemenea, necesare în această situaţie.

Rolul îngrijitorului este vital. O astfel de persoană are nevoie de 
mult sprijin şi ajutor. De regulă, este vorba despre un soţ sau o so-
ţie în vârstă sau de o fiică de vârstă mijlocie care, pe lângă propriii 
copii, trebuie să se îngrijească şi de un părinte în vârstă.9

6
Cei care sunt binecuvântaţi să se simtă apropiaţi de bunici 
şi de alţi oameni în vârstă au parte de un anturaj deosebit.

Sperăm, de asemenea, că îi includeţi pe cei în vârstă în activi-
tăţile familiei, atunci când este posibil. Ce bucurie simţim atunci 

„Bunicii pot avea o influenţă profundă asupra propriilor nepoţi.”
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când vedem nepoţi plini de viaţă şi scumpi care au în mijlocul lor 
un bunic iubitor! Copiilor le plac foarte mult astfel de ocazii. Le 
place să fie vizitaţi de bunicii lor şi să- i aibă alături la cină, la serile 
în familie şi cu ocazia altor evenimente speciale. Aceste lucruri le 
oferă ocazii de a învăţa moduri de a- i cinsti, iubi, respecta şi de a 
se îngriji de cei în vârstă.

Bunicii pot avea o influenţă profundă asupra propriilor nepoţi. 
De regulă, ei nu sunt atât de ocupaţi ca părinţii, prin urmare cărţi 
pot fi deschise şi citite, poveşti pot fi spuse şi punerea în practică a 
principiilor Evangheliei poate fi predată. Astfel, copiii pot dobândi 
o perspectivă a vieţii care nu doar că este recompensatoare, dar 
le poate oferi, de asemenea, siguranţă, pace şi tărie. Pot fi trimise 
scrisori, [înregistrări] şi poze în mod deosebit atunci când distanţele 
sunt mari şi nu este posibil să se vadă des. Cei care sunt binecu-
vântaţi să se simtă apropiaţi de bunici şi de alţi oameni în vârstă au 
parte de un anturaj deosebit. Pot fi momente când ei pot fi prezenţi 
la absolviri, nunţi, călătorii la templu… şi la alte evenimente spe-
ciale alături de membrii familiei.

Ne face plăcere să- i vedem pe copiii şi nepoţii noştri crescând 
şi având diverse realizări fiind alături de ei în astfel de ocazii şi 
bucurând- ne pentru izbânzile lor. Fericirea ne binecuvântează viaţa 
când copiii noştri se străduiesc şi au realizări în viaţa lor. În 3 Ioan 
1:4, citim: „Eu n- am bucurie mai mare decât să aud despre co-
piii mei că umblă în adevăr”. Cunoaşterea acestui lucru poate fi o 
reînnoire a dragostei şi a curajului de a continua să mergem mai 
departe cu propriile noastre încercări.10

7
Conducătorii Bisericii trebuie să caute, prin intermediul 

rugăciunii, îndrumarea Spiritului pentru a- i ajuta 
pe membri să satisfacă nevoile celor în vârstă.

Noi… îi îndemnăm pe conducătorii preoţiei ai celor în vârstă 
să fie receptivi faţă de Spiritul Tatălui nostru din Cer atunci când 
evaluează şi îndeplinesc nevoile spirituale, materiale, emoţionale şi 
financiare ale celor în vârstă. Avem încredere că îi veţi folosi pe con-
silierii dumneavoastră, că îi veţi folosi pe conducătorii cvorumurilor 
Preoţiei lui Melhisedec şi pe conducătoarele Societăţii de Alinare, pe 
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învăţătorii de acasă şi pe învăţătoarele vizitatoare în această mare 
responsabilitate, căci trebuie să îndeplinim aceste îndatoriri fără să 
şovăim sau să ezităm.

Sperăm că acei conducători ai preoţiei şi ai organizaţiilor auxi-
liare vor continua să le ofere celor în vârstă chemări în care să- şi 
poată folosi vasta înţelepciune şi capacitate de a sfătui. Sperăm, 
acolo unde este posibil, că fiecare poate fi un învăţător de acasă 
sau o învăţătoare vizitatoare. Chiar şi cei care, într- un anumit fel, 
trebuie să rămână în pat sau în casă pot, uneori, să ajute în această 
responsabilitate de îngrijire sunând la telefon, scriind scrisori sau 
îndeplinind alte însărcinări speciale.

Un conducător al preoţiei poate să facă multe pentru a ajuta şi 
încuraja membrii individuali şi cupluri căsătorite pentru a se pregăti 
să slujească în misiuni. Programul de indexare a numelor în vederea 
lucrării din templu şi cel de bunăstare sunt binecuvântate în mare 
măsură de cei în vârstă care au ocazii de a sluji în aceste domenii.

Sperăm că fiecare membru şi cuplu în vârstă au desemnaţi învă-
ţători de acasă şi învăţătoare vizitatoare sensibili şi grijulii. Cei care 
ştiu că au pe cineva la care pot apela în caz de urgenţă sau de ne-
voie pot avea parte de mare alinare şi pace. Este important ca tactul, 
diplomaţia şi sinceritatea să fie evidente atunci când se evaluează 
şi se îndeplinesc astfel de nevoi.

Sperăm să le oferiţi celor în vârstă care pot fi independenţi însăr-
cinări ce presupun slujire plină de compasiune. Implicaţi- i, de ase-
menea, în activităţi sociale la nivel de ţăruş şi de episcopie, în mod 
deosebit pe cei necăsătoriţi şi pe cei care au în îngrijire un soţ sau 
o soţie care are nevoie permanentă de ajutor. De multe ori, aceştia 
sunt uitaţi. În mod deosebit la momentul morţii soţului sau soţiei, 
poate fi oferită slujire făcută cu dragoste. Acesta este un moment 
delicat pentru cei mai mulţi.

Uneori, alinarea temporară este foarte necesară şi mult apreciată 
de membrii familiei care asigură constant îngrijirea fizică şi psihică 
pentru cei cu nevoi speciale. Este important să- i ajutăm pe membrii 
familiei să- i păstreze funcţionalitatea oferindu- le o pauză periodică 
de la responsabilităţile dificile ce pot fi impuse de o boală pe ter-
men lung sau de una în fază terminală. Toţi au nevoie de sprijin şi 
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de alinare oferite cu dragoste cu privire la îndatoririle copleşitoare 
datorate bolilor sau problemelor grave.

Transportul este, adesea, o mare problemă pentru cei în vârstă. 
Putem ajuta oferindu- le un mod de a participa la adunările lor de 
duminica, de a- i vizita pe cei dragi, de a face cumpărături şi de a se 
duce la doctor sau la spital.

Repet, trebuie să căutăm, prin intermediul rugăciunii, inspiraţie 
şi îndrumare pentru a ne îngriji de cei în vârstă. Există întotdeauna 
o mare varietate de oameni şi de nevoi personale.11

8
Anii bătrâneţii noastre pot fi anii noştri cei mai buni.

Dumnezeu să- i binecuvânteze pe cei în vârstă din cadrul Bisericii! 
Vă iubesc cu toată inima mea. Sunt unul dintre dumneavoastră.

Sunt atât de multe lucruri pentru care merită să trăiţi. Fie ca aceşti 
ani de aur să fie cei mai buni ani ai dumneavoastră în timp ce trăiţi, 
iubiţi şi slujiţi din plin! Şi Dumnezeu să- i binecuvânteze pe cei care 
slujesc pentru împlinirea nevoilor dumneavoastră – membrii familiei 
dumneavoastră, prietenii dumneavoastră şi semenii dumneavoastră, 
membri şi conducători din Biserică.

Vă depun mărturia mea despre bucuria de a trăi – despre bu-
curiile datorate punerii pe deplin în practică a Evangheliei şi de a 
trece prin focul Topitorului şi prin procesul de purificare ce are 
loc. Apostolul Pavel a spus bine: „Ştim că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28).

Vă las binecuvântarea mea. Salvatorul trăieşte. Aceasta este 
Biserica Lui. Lucrarea este adevărată şi la fel şi cuvintele Domnului 
şi Salvatorului nostru: „Priviţi la Mine şi înduraţi până la capăt şi 
atunci voi veţi trăi; căci aceluia care îndură până la capăt îi voi da 
Eu viaţă veşnică” (3 Nefi 15:9).12

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Cum aţi beneficiat de „înţelepciunea şi experienţa” oamenilor mai 

în vârstă ca dumneavoastră? (Vezi secţiunea 1.)
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• În secţiunea 2, preşedintele Benson enumeră opt lucruri pe care 
oamenii în vârstă le pot face pentru „[a- şi] folosi cu înţelepciune 
anii bătrâneţii”. Analizaţi fiecare sugestie. Cum pot aceste sugestii 
să ne îmbogăţească viaţa indiferent de vârsta pe care o avem?

• De ce credeţi că slujirea este „cheia biruirii sentimentului de sin-
gurătate şi de inutilitate”? (Vezi secţiunea 3.) Când aţi remarcat 
adevărul acestei afirmaţii?

• Cugetaţi asupra sfatului pe care preşedintele Benson ni l- a oferit 
pentru atunci când avem parte de boală şi durere (vezi secţiu-
nea 4). Cum ne poate ajuta acest sfat să „[rămânem] puternici în 
atitudine şi în spirit”?

• Cugetaţi asupra învăţăturilor preşedintelui Benson din secţiu-
nea 5. Cum pot copiii şi nepoţii să- şi cinstească părinţii şi bunicii 
în vârstă?

• Când aţi văzut tineri şi bătrâni bucurându- se de compania reci-
procă? (Vezi secţiunea 6.) Ce putem să facem în cadrul familiei 
noastre şi în Biserică pentru a înlesni şi întări astfel de relaţii?

• Care sunt unele dintre modurile prin care conducătorii Bisericii 
şi membrii din episcopie sau ramură pot satisface nevoile celor 
în vârstă? (Pentru câteva exemple, vezi secţiunea 7.)

• Ce înseamnă pentru dumneavoastră să trăiţi „bucuriile datorate 
punerii pe deplin în practică a Evangheliei”? (Vezi secţiunea 8.) 
Ce exemple de oameni care îndură cu credinţă până la sfârşit aţi 
văzut?

Scripturi suplimentare
Proverbele 20:29; Isaia 46:3–4; Luca 2:36–38; Efeseni 6:1–3; 

Tit 2:1–5; Iacov 1:27; D&L 121:7–8

Ajutor pentru studiu
„Atunci când acţionaţi pe baza a ceea ce aţi învăţat, veţi primi 

o înţelegere mai mare şi de durată (vezi Ioan 7:17)” (Predicaţi 
Evanghelia mea [2004], p. 19). Gândiţi- vă cum puteţi pune în prac-
tică învăţăturile Evangheliei acasă, la muncă şi în responsabilităţile 
pe care le aveţi în cadrul Bisericii.
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Să ţinem legea castităţii

„Codul moral al cerului atât pentru bărbaţi, cât şi 
pentru femei înseamnă castitate totală înainte de 
căsătorie şi fidelitate completă după căsătorie.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Călătorind foarte mult în calitate de conducător religios şi politic, 
preşedintele Ezra Taft Benson era foarte conştient de declinul moral 
considerabil din întreaga lume, în mod deosebit în ceea ce privea 
legea castităţii. El a luat o atitudine fermă împotriva acestui declin, 
propovăduind că „legea castităţii este un principiu cu semnificaţie 
eternă” 1. El a declarat că „în Biserica şi împărăţia lui Dumnezeu, 
castitatea nu va fi niciodată un lucru demodat, indiferent de ce 
face sau spune lumea” 2. El a adăugat: „Trebuie să trăim în lumea 
amorală şi imorală… dar nu să fim ai ei. Noaptea, trebuie să putem 
pune capul pe pernă liniştiţi, fără să avem mustrări de conştiinţă” 3.

Pentru a ilustra importanţa faptului de a rămâne curaţi de influen-
ţele imorale ale lumii, preşedintele Benson a împărtăşit următoarea 
povestire:

„Îmi amintesc povestea unei tinere care, împreună cu cel cu care 
a ieşit la întâlnire, se duceau într- un loc cu o reputaţie îndoielnică, 
împotriva sfatului înţelept dat de părinţii ei. Întrebarea ei era: «Ce 
rău poate fi dacă doar mă duc să văd ce se întâmplă acolo?». Părinţii 
ei au lăsat- o să creadă că cedează şi i- au sugerat să- şi poarte rochia 
albă cu acea ocazie. Înainte ca prietenul ei să sosească, tatăl i- a 
spus: «Îmi faci, te rog, o favoare înainte să pleci? Te duci în afumă-
toare pentru a- mi aduce o bucată de şuncă?».

Fata a fost îngrozită de această cerere şi a spus: «În rochia mea 
cea mai bună? Nu voi scăpa niciodată de acel miros îngrozitor». 
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Supunerea faţă de legea castităţii aduce cu sine  
„o înţelegere mai profundă a bucuriei şi fericirii”.
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Mama ei i- a spus: «Aşa este, nu poţi intra în afumătoare fără să te îm-
bibi de mirosul de acolo. Noi credem că eşti suficient de înţeleaptă 
să nu intri într- un loc de unde ai putea ieşi mai puţin frumoasă şi 
curată decât ai fost atunci când ai intrat». Datorită acelui sfat înţelept, 
această tânără a luat decizia înţeleaptă de a se păstra neîntinată şi 
curată de influenţele malefice ale lumii” 4.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Dumnezeu a stabilit standardul castităţii pentru copiii Săi.

În această dispensaţie, Domnul a reiterat porunca dată pe mun-
tele Sinai, când a spus: „Să nu comiţi adulter… nici să nu faci nimic 
asemănător ” (D&L 59:6, subliniere adăugată). Încă de le începutu-
rile vremurilor, Domnul a stabilit un standard clar şi fără echivoc cu 
privire la puritatea sexuală. A fost, este şi va fi întotdeauna acelaşi. 
Acel standard este legea castităţii. Este acelaşi pentru toţi – pentru 
bărbaţi şi femei, pentru cei în vârstă şi pentru tineri, pentru cei bo-
gaţi şi pentru cei săraci.5

Biserica nu are două standarde privind moralitatea. Codul moral 
al cerului atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei înseamnă castitate 
totală înainte de căsătorie şi fidelitate completă după căsătorie.6

În Cartea lui Mormon, profetul Iacov ne spune că Domnul se 
bucură de castitatea copiilor Săi (vezi Iacov 2:28). Auziţi acest lu-
cru, dragii mei fraţi şi dragile mele surori? Domnul nu este doar 
mulţumit când suntem caşti; El se bucură de castitate. Mormon l- a 
învăţat acelaşi lucru pe fiul său, Moroni, când i- a scris că virtutea 
şi castitatea sunt „ceea ce [este] mai drag şi mai preţios deasupra 
tuturor lucrurilor” (Moroni 9:9).7

Dorinţa firească a bărbaţilor şi femeilor de a fi împreună vine de 
la Dumnezeu. Însă o asemenea asociere este condiţionată de le-
gile Sale. Aceste lucruri, rezervate în mod adecvat pentru căsătorie, 
atunci când sunt făcute în cadrul căsătoriei, sunt bune şi plăcute 
înaintea lui Dumnezeu şi îndeplinesc porunca de a se înmulţi şi de 
a umple pământul. Însă, aceleaşi lucruri, dacă sunt făcute în afara 
căsătoriei, sunt un blestem.8
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Prezentaţi- vă în faţa altarului căsătoriei puri şi curaţi. Păstraţi pen-
tru căsătorie acele asocieri plăcute şi intime pe care Dumnezeul ce-
rului le- a menit să facă parte din căsătorie şi să nu fie făcute în afara 
legământului căsătoriei. Nu- mi pasă ce spune lumea, căci acestea 
sunt standardele împărăţiei lui Dumnezeu.9

2
Flagelul acestei generaţii este imoralitatea sexuală.

Flagelul acestei generaţii este imoralitatea sexuală. Despre 
aceasta, profetul Joseph a spus că va fi sursa şi mai multor ispite, lo-
vituri şi dificultăţi pentru vârstnicii lui Israel decât a fost vreo alta.10

Imoralitatea sexuală este o viperă care muşcă nu doar în lume, 
ci şi în Biserica din prezent. Să nu mai spun că pericolul constă şi 
din faptul că este ignorată cu foarte multă uşurinţă. În categoria 
păcatelor, doar crima şi negarea Duhului Sfânt preced relaţiile se-
xuale incorecte, ceea ce noi numim curvie când implică o persoană 
necăsătorită sau păcatul mai grav al adulterului, când implică pe 
cineva căsătorit. Ştiu că legile ţării nu consideră lipsa castităţii la fel 
de gravă precum o consideră Dumnezeu, nici nu o pedepseşte la 
fel de aspru precum Dumnezeu, însă aceasta nu- i schimbă carac-
terul abominabil. În ochii lui Dumnezeu, există un singur standard 
moral pentru bărbaţi şi femei. În ochii lui Dumnezeu, castitatea va 
fi întotdeauna de actualitate…

Niciun păcat nu provoacă pierderea companiei Spiritului 
Domnului în rândul oamenilor noştri, în zilele noastre, mai mult 
decât o face promiscuitatea sexuală. Îi face pe oamenii noştri să 
se poticnească, să- şi împiedice progresul, să- şi slăbească puterile 
spirituale şi- i face să comită şi alte păcate.11

Clădirea asocierilor premaritale pe relaţii intime reprezintă un 
mare pericol… Efectele dăunătoare ale unor astfel de asocieri con-
tinuă în căsnicie, aducând cu sine dezamăgire, suferinţă şi slăbirea 
familiei.12

Puritatea morală este un principiu etern. Spiritul lui Dumnezeu 
„nu trăieşte în temple nesfinţite” [vezi Helaman 4:24]. Puritatea 
este dătătoare de viaţă; impuritatea este aducătoare de moarte. 
Legile sfinte ale lui Dumnezeu nu pot fi încălcate fără a suporta 
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consecinţele. Naţiuni măreţe au decăzut când au devenit corupte 
din punct de vedere moral, deoarece păcatele imoralităţii au făcut 
din cetăţenii lor făpturi traumatizate şi diforme, care erau incapabile 
să înfrunte greutăţile din vremurile lor.13

Lipsa castităţii este răul care opreşte cel mai mult progresul unui 
om, în timp ce puritatea morală reprezintă unul dintre cele mai pu-
ternice bastioane ale unei familii reuşite. Căminele fericite şi reuşite 
nu pot fi clădite pe imoralitate.14

Unii îşi justifică imoralitatea argumentând că restricţiile împotriva 
ei sunt doar reguli religioase, reguli care nu au sens, deoarece în 
realitate nu există Dumnezeu. Vă daţi seama că aceasta nu este 
decât un raţionament greşit menit să justifice poftele şi pasiunile 
trupeşti. Legea lui Dumnezeu este irevocabilă. Este valabilă pentru 
toţi oamenii, indiferent dacă ei cred sau nu în Dumnezeu. Toată 
lumea trebuie să suporte consecinţele încălcării ei, indiferent cum 
încearcă să le raţionalizeze sau să le ignore.

Imoralitatea… aduce întotdeauna cu sine mustrări de conştiinţă. 
Un om nu se poate implica în relaţii promiscue fără să aibă parte de 
efectele lor dăunătoare. El nu poate să facă rău şi să se simtă bine 
– este imposibil. De fiecare dată când un om încalcă o lege a lui 
Dumnezeu, el plăteşte prin suferinţă, tristeţe, mustrări de conştiinţă, 
lipsă a respectului de sine şi se îndepărtează de prezenţa Spiritului 
lui Dumnezeu.15

3
Pentru a rămâne curaţi din punct de vedere moral, 

trebuie să ne pregătim să ne împotrivim ispitei.

Mulţi oameni cad pradă păcatului sexual în încercarea greşită de 
a satisface nevoi umane elementare. Noi toţi simţim nevoia de a ne 
simţi iubiţi şi apreciaţi. Cu toţii căutăm să avem parte de bucurie şi 
fericire în viaţa noastră. Ştiind aceasta, Satana îi ademeneşte adesea 
pe oameni către imoralitate folosindu- se de nevoile lor elementare. 
El promite plăcere, fericire şi împlinire.

Însă aceasta este, desigur, o înşelăciune. Autorul Proverbelor 
afirmă: „Cel ce preacurveşte cu o femeie este un om fără minte, 
singur îşi pierde viaţa cine face aşa” (Proverbele 6:32). Samuel 
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Lamanitul a propovăduit acelaşi lucru spunând: „Aţi căutat fericire 
făcând nedreptate, care lucru este împotriva naturii… [dreptăţii]” 
(Helaman 13:38). Alma a spus acest lucru într- un mod mult mai 
succint: „Ticăloşia niciodată nu a fost fericire” (Alma 41:10).16

Există un proverb vechi, care spune: „Este mai bine să te pregă-
teşti şi să previi decât să repari şi să te pocăieşti”. Cât de adevărat 
este acesta în legătură cu legea castităţii! Prima linie defensivă în 
a ne menţine curaţi din punct de vedere moral este aceea de a ne 
pregăti să ne împotrivim ispitei şi de a evita să cădem în păcat.17

Gânduri curate

Controlaţi- vă gândurile. Nimeni nu comite păcatul sexual instan-
taneu. Primele seminţe ale imoralităţii sunt întotdeauna semănate 
în minte. Când permitem gândurilor noastre să zăbovească asupra 
a ceea ce este josnic sau asupra lucrurilor imorale, primul pas pe 
drumul către imoralitate a fost deja făcut. Vă avertizez în mod spe-
cial asupra relelor pornografiei. În mod repetat, auzim din partea 
celor afundaţi în păcat că, adesea, primul pas pe drumul către încăl-
care a început cu materiale pornografice. Salvatorul ne- a învăţat că 
până şi atunci când un bărbat se uită după o femeie poftind după 
ea sau, cu alte cuvinte, când permite gândurilor lui să scape de sub 
control, el a comis deja adulter cu ea în inima lui (vezi Matei 5:28; 
D&L 63:16).18

Cei care au gânduri curate nu fac lucruri murdare. Nu sunteţi 
responsabili în faţa lui Dumnezeu doar pentru faptele dumneavoas-
tră, ci şi pentru modul în care vă controlaţi gândurile. Prin urmare, 
trăiţi în aşa fel, încât să nu roşiţi de ruşine dacă gândurile şi faptele 
dumneavoastră ar fi arătate pe un ecran la biserică. Acel proverb 
vechi continuă să fie adevărat cu privire la faptul că semeni gân-
duri şi culegi fapte, că semeni fapte şi culegi obiceiuri, că semeni 
obiceiuri şi culegi un caracter, iar caracterul îţi determină destinul 
etern. „Căci el este ca unul care îşi face socotelile în suflet.” (Vezi 
Proverbele 23:7.)19

Cugetaţi cu atenţie asupra cuvintelor pe care profetul Alma i le- a 
adresat lui Corianton, fiul său rătăcitor: „Să renunţi la păcatele tale; 
şi să nu te mai duci după poftele ochilor tăi” (Alma 39:9).
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„Poftele ochilor tăi.” În zilele noastre, care este înţelesul acestei 
expresii?

Filmele, programele de televiziune şi înregistrările video care sunt 
atât aluzive, cât şi obscene.

Revistele şi cărţile care sunt obscene şi pornografice.

Vă sfătuim… să nu vă pângăriţi mintea cu astfel de materiale 
degradante, căci mintea prin care trece o astfel de mizerie nu va 
mai fi niciodată la fel.20

Fiţi curaţi. Fiţi virtuoşi în gândurile şi faptele dumneavoastră. 
Citiţi cărţi bune. Nu permiteţi niciodată minţii dumneavoastră să fie 
expusă la pornografie… Domnul a spus: „Virtutea să înfrumuseţeze, 
fără încetare, gândurile tale; atunci, încrederea ta va creşte puternic 
în prezenţa lui Dumnezeu… Duhul Sfânt va fi tovarăşul tău perma-
nent” (D&L 121:45–46).21

rugăciuni pentru tărie

Rugaţi- vă mereu pentru a avea puterea de a vă împotrivi ispitei. 
Noi, toţi, vom avea parte de ispite. Ispita va veni sub multe forme 
şi deghizări, însă Domnul ne- a oferit cheia pentru a ne împotrivi ei. 
El i- a spus profetului Joseph Smith: „Roagă- te tot timpul, ca să poţi 
ieşi învingător; da, ca să- l poţi învinge pe Satana şi să poţi să scapi 
din mâinile slujitorilor [lui Satana], care îi susţin lucrarea lui” (D&L 
10:5). În rugăciunile noastre zilnice trebuie să- I cerem Domnului 
tăria constantă de a ne împotrivi ispitei, în mod deosebit ispitelor 
care implică legea castităţii.22

Nu există ispită de care aveţi parte şi căreia să nu vă puteţi îm-
potrivi. Nu permiteţi să ajungeţi în situaţii de unde este uşor să 
cădeţi. Ascultaţi îndemnurile Spiritului! Dacă sunteţi implicaţi în 
situaţii în care nu simţiţi că vă puteţi ruga şi cere binecuvântările 
Domnului asupra a ceea ce faceţi, atunci sunteţi implicaţi într- o 
activitate greşită.23

evitaţi situaţiile nepotrivite

Uneori, bărbaţi căsătoriţi şi femei căsătorite flirtează şi se tachi-
nează cu persoane de sex opus. Stabilesc aşa numite întâlniri nevi-
novate sau petrec foarte mult timp împreună. În toate aceste situaţii, 
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oamenii se justifică spunând că acestea sunt moduri fireşti de expri-
mare a prieteniei. Însă, ceea ce pare a fi o tachinare nevinovată sau 
doar puţină distracţie cu cineva de sex opus poate duce cu uşurinţă 
la o implicare mult mai serioasă şi, în cele din urmă, la infidelitate.

Iată o întrebare bună pe care ar trebui să ne- o adresăm: Ar fi 
soţul meu fericit sau ar fi soţia mea fericită dacă ar şti că fac acest 
lucru? 24

Dacă sunteţi căsătoriţi, evitaţi să fiţi singuri cu persoane de sex 
opus ori de câte ori este posibil. Multe dintre tragediile datorate 
imoralităţii încep când un bărbat şi o femeie sunt singuri într- un 
birou sau la biserică ori mergând cu maşina. La început, poate că 
nu există intenţia sau nici măcar gândul de a păcătui. Însă circum-
stanţele oferă un sol fertil pentru ispită. Un lucru duce către altul 
şi, foarte repede, poate rezulta o tragedie. Este mult mai uşor să 
evităm de la început astfel de circumstanţe, astfel încât ispita să nu 
aibă nicio şansă să fie încurajată.25

„cei care sunteţi necăsătoriţi şi care ieşiţi la întâlniri, 
planificaţi, cu atenţie, activităţi eficiente şi constructive.”
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decenţă

Fiţi decenţi. Decenţa cu privire la îmbrăcăminte, limbaj şi com-
portament este un adevărat indicator al rafinamentului şi o caracte-
ristică a unui sfânt din zilele din urmă virtuos… Respingeţi ceea ce 
este josnic, vulgar şi aluziv.26

activităţi sănătoase, eficiente

Biruiţi răul cu ajutorul binelui. Puteţi birui multe înclinaţii ma-
lefice prin intermediul exerciţiilor fizice adecvate şi al activităţilor 
sănătoase. Un suflet sănătos, liber de influenţele amăgitoare asupra 
trupului şi spiritului ale alcoolului şi tutunului, se află într- o stare 
mai bună de a învinge răul.27

Cei care sunteţi necăsătoriţi şi care ieşiţi la întâlniri, planificaţi, 
cu atenţie, activităţi eficiente şi constructive pentru a nu vă afla în 
situaţia de a nu avea nimic altceva de făcut decât să vă împărtăşiţi 
afecţiunea fizică… Acesta este principiul de a- ţi umple viaţa cu 
activităţi eficiente, astfel încât ceea ce este negativ să nu aibă nicio 
şansă să se strecoare.28

Umpleţi- vă viaţa cu surse pozitive de putere. Nu este suficient 
doar să încercăm să ne împotrivim ispitei sau să scoatem păcatul 
din viaţa noastră. Trebuie, de asemenea, să ne umplem viaţa cu 
neprihănire. Trebuie să ne implicăm în activităţi care aduc cu sine 
putere spirituală.

Vorbesc despre activităţi precum faptul de a ne cufunda în scrip-
turi. Există o putere care se revarsă în viaţa noastră când citim şi 
studiem scripturile zilnic, putere ce nu poate fi dobândită în niciun 
alt fel. Rugăciunea zilnică este o altă sursă de mare putere. Postul 
pentru o anumită tărie sau pentru binecuvântări speciale ne poate 
întări mai presus de abilitatea noastră obişnuită. Slujirea creştină, 
prezenţa la Biserică, slujirea în împărăţie – toate pot contribui la 
rezerva noastră de tărie şi putere.

Trebuie să facem mai mult decât simpla îndepărtare a influenţelor 
negative din viaţa noastră. Trebuie să le înlocuim cu activităţi nepri-
hănite, care ne insuflă tăria şi hotărârea de a trăi aşa cum trebuie.29
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4
Prin intermediul pocăinţei corespunzătoare, 

cei care sunt prinşi în mrejele păcatului 
sexual pot deveni, din nou, curaţi.

Sunt aceia pentru care sfatul de a se pregăti şi de a preveni vine 
prea târziu. Poate că sunteţi deja bine prinşi în mrejele unui păcat 
grav. Dacă este adevărat, nu există o altă alegere, acum, decât să vă 
puneţi ordine în viaţă şi să vă pocăiţi de păcatele dumneavoastră. 
Vă sugerez cinci lucruri importante pe care le puteţi face pentru a 
reveni la starea de puritate morală. Fugiţi imediat de orice situaţie 
în care vă aflaţi care, fie vă face să păcătuiţi, fie că v- ar putea face 
să păcătuiţi. Imploraţi- L pe Domnul să vă dea puterea de a birui. 
Permiteţi- le conducătorilor dumneavoastră ai preoţiei să vă ajute să 
rezolvaţi încălcarea şi să reveniţi la o înfrăţire deplină cu Domnul. 
Beţi din fântâna divină şi umpleţi- vă viaţa cu surse pozitive de pu-
tere. Amintiţi- vă că, prin intermediul pocăinţei corespunzătoare, 
puteţi deveni, din nou, curaţi.

Pentru cei care plătesc preţul adevăratei pocăinţe, promisiunea 
este sigură. Puteţi să fiţi, din nou, curaţi. Disperarea poate să dis-
pară. Pacea dulce a iertării poate să apară în viaţa dumneavoastră. 
În această dispensaţie, Domnul a spus în mod clar: „Iată, acela 
care s- a pocăit de păcatele lui este iertat şi Eu, Domnul, nu- Mi mai 
amintesc de ele” (D&L 58:42).30

5
Părinţii trebuie să- şi înveţe copiii să 
trăiască în acord cu legea castităţii.

Părinţii trebuie să le ofere copiilor instrucţiuni precise despre 
castitate încă de la o vârstă fragedă, atât pentru protecţia lor fizică, 
dar şi pentru cea morală.31

Dacă părinţii se iubesc şi se respectă unul pe celălalt şi dacă, în 
parteneriatul lor sacru, există un sprijin total şi fidelitate neîndoiel-
nică, atunci aceste principii de bază se vor regăsi în căminele de 
mâine. În schimb, dacă acasă există bârfă, ceartă şi armonia lipseşte 
iar, când nu eşti acasă, apare implicarea în obiceiul periculos de a 
flirta cu alţii, atunci căminele de mâine vor fi, automat, slăbite…
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Căminele noastre trebuie să fie bastioane de tărie întronând şi 
stabilind în ele neprihănirea, pacea, unitatea şi altruismul înlesnite 
de puritatea personală, fidelitatea neîndoielnică şi simplul devota-
ment faţă de familie. Părinţii trebuie să accepte căsătoria ca fiind 
o instituţie divină şi să onoreze calitatea de părinte. Copiii trebuie 
inspiraţi prin precept şi exemplu în vederea pregătirii pentru că-
sătorie, pentru a se apăra împotriva lipsei castităţii ca şi cum s- ar 
apăra împotriva unui lucru dezgustător şi pentru a pune în practică 
celelalte virtuţi creştine fundamentale.32

6
Dumnezeu ne- a dat legea castităţii 

pentru a ne aduce bucurie.

Tatăl nostru Ceresc nu doreşte decât ca noi să fim fericiţi. El ne 
spune doar acele lucruri care ne aduc bucurie. Şi unul dintre cele 
mai sigure principii date de Dumnezeu pentru a ne ajuta să găsim 
acea bucurie este legea castităţii. Mă rog din toată inima ca dumnea-
voastră să vă gândiţi cu cea mai mare seriozitate la consecinţele feri-
cite ale ţinerii acestei legi şi la consecinţele tragice ale încălcării ei.33

Preşedintele ezra taft Benson i- a sfătuit pe părinţi 
să- şi înveţe copiii legea castităţii.
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Un motiv pentru care trebuie să fim virtuoşi – care include cas-
titate personală, gânduri şi practici curate şi integritate – este acela 
că trebuie să avem Spiritul şi puterea lui Dumnezeu în viaţa noastră 
pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Fără acea putere şi influenţă, 
nu suntem cu nimic mai buni ca oamenii din celelalte organizaţii. 
Acea virtute străluceşte şi îi va influenţa pe alţii să trăiască o viaţă 
mai bună şi le va stârni celor care nu sunt membri ai Bisericii noas-
tre curiozitatea despre credinţa noastră.34

Fiţi fideli faţă de legile sfinte ale lui Dumnezeu. Nu uitaţi, ele nu 
pot fi încălcate fără a suporta consecinţele. Dacă sunteţi fericiţi şi 
aveţi succes în asocierile dumneavoastră pe pământ, în curtare şi 
în întemeierea unei familii, vă conformaţi viaţa legilor eterne ale 
cerului. Nu există nicio altă cale.35

Nu există fericire trainică în imoralitate. Încălcarea legii castităţii 
nu aduce bucurie. Contrariul este adevărat. Poate exista plăcere 
temporară. Pentru o perioadă, poate părea că totul este minunat. 
Însă, în scurt timp, relaţia respectivă se va degrada. Îşi fac apari-
ţia sentimentele de vinovăţie şi de ruşine. Începem să ne temem 
că păcatele noastre vor fi descoperite. Trebuie să ne furişăm şi să 
ne ascundem, să minţim şi să trişăm. Dragostea începe să moară. 
Amărăciunea, gelozia, mânia şi chiar ura încep să- şi facă apariţia. 
Toate acestea sunt rezultate fireşti ale păcatului şi încălcării.

Pe de altă parte, când ne supunem legii castităţii şi ne menţinem 
curaţi din punct de vedere moral, avem parte de binecuvântarea de 
a avea mai multă dragoste şi pace, încredere şi respect faţă de soţul 
sau soţia noastră, un angajament mai profund unul faţă de celălalt 
şi, prin urmare, o înţelegere mai profundă şi mai mare a bucuriei 
şi fericirii.36

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson a spus că standardul Domnului cu privire 

la puritatea sexuală este „clar şi fără echivoc” (secţiunea 1). Cum 
diferă acest standard de mesajele lumii?

• Care sunt unele dintre consecinţele încălcării legii castităţii? 
(Pentru câteva exemple, vezi secţiunea 2.)
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• Care sunt unele dintre lucrurile concrete pe care le putem 
face în vederea propriei apărări şi a celei a membrilor familiei 
noastre împotriva ispitei sexuale? (Pentru câteva exemple, vezi 
secţiunea 3.)

• Recapitulaţi sfatul preşedintelui Benson adresat celor căzuţi „în 
păcat grav” (secţiunea 4). Ce gânduri şi sentimente aveţi când 
cugetaţi asupra promisiunii Domnului de a- l reprimi cu drag pe 
cel care s- a pocăit „la o înfrăţire deplină”?

• De ce credeţi că este important ca părinţii să „le ofere copiilor 
instrucţiuni precise despre castitate încă de la o vârstă fragedă”? 
În ce moduri influenţează fidelitate părinţilor unul faţă de celălalt 
sentimentele copiilor faţă de căsătorie şi legea castităţii? (Vezi 
secţiunea 5.)

• Care sunt unele dintre „consecinţele fericite” ale ţinerii legii cas-
tităţii? (Pentru câteva exemple, vezi secţiunea 6.)

Scripturi suplimentare
Genesa 39:7–21; 1 Corinteni 6:18–20; Galateni 5:16; Alma 38:12; 

39:3–5; 3 Nefi 12:27–30; D&L 42:22–25

Ajutor pentru predare
„Încurajaţi- i pe cei cărora le predaţi să vină la clasă pregătiţi 

să înveţe şi să se implice. Când se străduiesc individual să înveţe 
Evanghelia, este mult mai probabil ca ei să contribuie la atmosfera 
de studiu din timpul lecţiilor” (Predarea, nu este chemare mai mare 
[1999], p. 80).
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Feriţi- vă de mândrie

„Mândria este păcatul universal, viciul cel mai 
mare. Antidotul pentru mândrie este umilinţa.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

În prima sa cuvântare în calitate de preşedinte al Bisericii, rostită 
în cadrul unei conferinţe generale, preşedintele Ezra Taft Benson a 
vorbit despre diferenţa dintre mândrie şi umilinţă:

„Mândria nu- L respectă pe Dumnezeu şi nu- i pasă de ceea ce 
este drept. Priveşte omul doar dintr- o parte şi îl combate pe cel 
care are dreptate…

Mândria este caracterizată de «Ce vreau de la viaţă?», în loc de 
«Ce doreşte Dumnezeu să fac cu viaţa mea?». Este voia proprie în 
opoziţie cu voia lui Dumnezeu. Este teama de om mai presus de 
teama de Dumnezeu.

Umilinţa răspunde voii lui Dumnezeu – temerii de judecăţile Sale 
şi nevoilor celor care ne înconjoară. Cei mândri, au nevoie să audă 
aplauzele lumii; cei umili, au inima încălzită de aplauzele cerului” 1.

Aceste învăţături erau cunoscute bărbaţilor care au slujit alături 
de preşedintele Benson în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Ei 
ştiau că, în calitate de preşedinte al cvorumului lor, el nu era nicio-
dată preocupat de părerile personale – ci doar de cunoaşterea şi ur-
marea voii lui Dumnezeu. Preşedintele Boyd K. Packer, care a slujit 
ulterior în calitate de preşedinte al Cvorumului celor Doisprezece, 
a vorbit despre modul preşedintelui Benson de a aborda discuţiile 
din cadrul adunărilor cvorumului: „Puteai să nu fi de acord cu pre-
şedintele Benson fără să- ţi faci griji că ar lua- o personal. Purtam 
discuţii întregi despre diferite subiecte, fără să ne întrebăm care ar 
fi punctul lui de vedere” 2. Vârstnicul Russell M. Nelson, care a slujit 
timp de doi ani în Cvorumul celor Doisprezece sub conducerea 
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Salvatorul, care este „blând şi smerit cu inima” (Matei 11:29),  
este exemplul nostru măreţ de umilinţă.
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preşedintelui Benson, a spus: „În orice discuţie, chiar dacă nu era 
vorba despre opinia sa, preşedintele Benson evalua situaţia conform 
unui singur standard – Ce este cel mai bine pentru împărăţie? Dacă 
era ceva ce trebuia făcut altfel decât ar fi crezut el, atunci aşa se 
făcea. El a vrut doar ce era cel mai bine pentru împărăţie” 3.

În calitate de conducător guvernamental, preşedintele Benson a 
fost la fel de devotat faptului de a face ce era cel mai bine pentru 
împărăţia lui Dumnezeu. Când a fost secretar al agriculturii în ad-
ministraţia Statelor Unite, el a primit multe dintre „aplauzele lumii” 4, 
precum şi foarte multe critici dure. El nu a permis niciunei catego-
rii să- i răsune în urechi. În schimb, a urmat un dicton pe care l- a 
auzit adesea de la soţia sa, Flora: „Nu te preocupa de opinia lumii 
atât timp cât eşti corect în faţa Domnului” 5. Mulţumit cu „aplauzele 
cerului” 6, el a căutat întotdeauna să răspundă voii lui Dumnezeu.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Domnul ne- a avertizat să ne ferim de mândrie.

În Doctrină şi legăminte ni se spune că scriptura Cartea lui 
Mormon este o „cronică a unui popor decăzut” (D&L 20:9). De ce 
a decăzut acesta? Acesta este unul dintre mesajele principale ale 
Cărţii lui Mormon. Mormon oferă răspunsul în ultimele capitole 
ale cărţii folosind următoarele cuvinte: „Iată, mândria acestui neam 
sau a poporului nefiţilor s- a dovedit să fie distrugerea lor” (Moroni 
8:27). Şi apoi, ca nu cumva să pierdem mesajul important al Cărţii 
lui Mormon de la acel popor decăzut, Domnul ne avertizează în 
Doctrină şi legăminte: „Feriţi- vă de mândrie, ca nu cumva să deve-
niţi ca nefiţii din vechime” (D&L 38:39).

Am nevoie de credinţa şi rugăciunile dumneavoastră în timp ce 
încerc să clarific acest mesaj al Cărţii lui Mormon – păcatul mândriei. 
Acest mesaj nu dă pace sufletului meu de ceva timp. Ştiu că Domnul 
doreşte ca acest mesaj să fie transmis acum.

În consiliul din viaţa premuritoare, mândria a fost cea care a 
dus la căderea lui Lucifer, „fiul zorilor” (2 Nefi 24:12–15; vezi, de 
asemenea, D&L 76:25–27; Moise 4:3). La sfârşitul acestei lumi, când 
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Dumnezeu va curăţa pământul prin foc, cei mândri vor fi arşi ca 
miriştea, iar cei blânzi vor moşteni pământul. (Vezi 3 Nefi 12:5; 25:1; 
D&L 29:9; JS–I 1:37; Maleahi 4:1.)

De trei ori în Doctrină şi legăminte, Domnul foloseşte expre-
sia „feriţi- vă de mândrie”, inclusiv o avertizare adresată celui de- al 
doilea vârstnic al Bisericii, Oliver Cowdery, şi Emmei Smith, soţia 
profetului (D&L 23:1; vezi, de asemenea, 25:14; 38:39).7

2
Trăsătura esenţială a mândriei este duşmănia 
faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri.

Mândria este un păcat foarte greşit înţeles şi mulţi păcătuiesc în 
ignoranţă. (Vezi Mosia 3:11; 3 Nefi 6:18.) În scripturi, nu există mân-
drie neprihănită – ea este întotdeauna considerată un păcat. Prin 
urmare, indiferent de modul în care lumea foloseşte acest termen, 
noi trebuie să înţelegem modul în care îl foloseşte Dumnezeu pen-
tru a putea înţelege limbajul scrierilor sfinte şi, astfel, de a învăţa. 
(Vezi 2 Nefi 4:15; Mosia 1:3–7; Alma 5:61.)

Cei mai mulţi dintre noi cred că mândria este egoism, îngâmfare, 
înfumurare, aroganţă sau dispreţ. Toate acestea sunt elemente ale 
păcatului, dar miezul sau esenţa încă lipseşte.

Trăsătura esenţială a mândriei este duşmănia – duşmănia faţă de 
Dumnezeu şi duşmănia faţă de semenii noştri. Duşmănie înseamnă 
„ură, ostilitate faţă de ceva sau stare de opoziţie”. Este puterea prin 
care Satana doreşte să domnească asupra noastră.

Mândria este, în esenţă, competitivă. Ne punem voia împotriva 
celei a lui Dumnezeu. Când ne îndreptăm mândria către Dumnezeu, 
este genul de atitudine: „Fie ca voinţa mea, nu a Ta, să fie împlinită”. 
Pavel a spus: „[Ei] umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus 
Hristos” (Filipeni 2:21).

Voia noastră în competiţie cu voia lui Dumnezeu va permite do-
rinţelor, poftelor şi pasiunilor să se manifeste fără înfrânare. (Vezi 
Alma 38:12; 3 Nefi 12:30.)

Cei mândri nu pot accepta ca autoritatea lui Dumnezeu să le 
îndrume viaţa. (Vezi Helaman 12:6.) Ei pun în opoziţie propria 
percepţie a adevărului cu măreaţa cunoaştere a lui Dumnezeu, 
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propriile abilităţi în opoziţie cu puterea preoţiei lui Dumnezeu, 
propriile realizări în opoziţie cu măreţele Sale lucrări.

Duşmănia noastră faţă de Dumnezeu poate fi catalogată în multe 
feluri, precum răzvrătire, împietrire a inimii, încăpăţânare, lipsă de 
pocăinţă, înfumurare, irascibilitate şi căutare de semne. Oamenii 
mândri doresc ca Dumnezeu să fie de acord cu ei. Ei nu doresc 
să- şi schimbe opiniile pentru a coincide cu cele ale lui Dumnezeu.

Un alt aspect important al acestui păcat predominant al mândriei 
este duşmănia faţă de semenii noştri. Suntem tentaţi în fiecare zi să 
ne considerăm superiori altora şi să le minimalizăm meritele. (Vezi 
Helaman 6:17; D&L 58:41.)

Cei mândri fac din fiecare om adversarul lor comparându- şi in-
telectul, opiniile, lucrările, bogăţia, talentele sau orice alt lucru pă-
mântesc ce se poate măsura cu cele ale altora. C. S. Lewis a spus: 
„Mândria nu este satisfăcută de faptul de a avea ceva, ci numai 
de acela de a avea mai mult decât altcineva… Compararea este 
cea care te face mândru: plăcerea de a fi mai presus de ceilalţi. 
Odată ce spiritul competiţiei a dispărut, mândria a dispărut” (Mere 
Christianity, New York: Macmillan, 1952, p. 109–110).

În consiliul din viaţa premuritoare, Lucifer şi- a prezentat propu-
nerea în competiţie cu planul Tatălui care a fost susţinut de Isus 
Hristos (vezi Moise 4:1–3). El a dorit să fie mai onorat decât toţi 
ceilalţi (vezi 2 Nefi 24:13). Pe scurt, dorinţa lui trufaşă era să- L de-
troneze pe Dumnezeu (vezi D&L 29:36; 76:28).

Scripturile abundă în dovezi privind consecinţele grave ale pă-
catului mândriei de care au avut parte oameni în mod individual, 
grupuri de oameni, oraşe şi naţiuni. „Mândria merge înaintea pieirii.” 
(Proverbele 16:18) A distrus poporul nefit şi oraşul Sodoma (vezi 
Moroni 8:27; Ezechiel 16:49–50).8

3
Cei mândri se tem mai mult de judecata 

oamenilor decât de judecata lui Dumnezeu.

Mândria oamenilor a fost motivul pentru care a fost răstignit 
Hristos. Fariseii erau mânioşi, deoarece Isus a afirmat că este Fiul 
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lui Dumnezeu, ceea ce reprezenta un pericol pentru poziţia lor 
socială, aşadar au complotat să- L omoare (vezi Ioan 11:53).

Saul a devenit un duşman al lui David din cauza mândriei. El era 
gelos pentru că mulţimile de femei israelite cântau că „Saul a bătut 
miile lui, iar David zecile lui de mii” (1 Samuel 18:6–8).

Cei mândri se tem mai mult de judecata oamenilor decât de jude-
cata lui Dumnezeu (vezi D&L 3:6–7; 30:1–2; 60:2). „Ce cred oamenii 
despre mine?” contează mai mult decât „Ce va crede Dumnezeu 
despre mine?”.

Regele Noe a fost pe cale să- l elibereze pe profetul Abinadi, însă 
apelul la mândria sa făcut de preoţii săi ticăloşi l- a trimis pe Abinadi 
în foc (vezi Mosia 17:11–12). Irod s- a întristat din cauza cererii soţiei 
lui de a- i tăia capul lui Ioan Botezătorul. Însă dorinţa lui trufaşă de a 
arăta bine în ochii „celor ce şedeau la masă împreună cu el” l- a făcut 
să- l omoare pe Ioan (Matei 14:9; vezi, de asemenea, Marcu 6:26).

Mândria regelui noe a dus la moartea lui abinadi şi la propria- i moarte.
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Teama de judecata oamenilor este ea însăşi în competiţie cu 
aprobarea oamenilor. Cei mândri iubesc „mai mult slava oamenilor 
decât slava lui Dumnezeu” (Ioan 12:42–43). Motivele pe care le 
avem pentru a face lucrurile pe care le facem se văd acolo unde 
apare păcatul. Isus a spus că El a făcut „totdeauna ce- I este plăcut” 
lui Dumnezeu (Ioan 8:29). Nu dorim noi să facem bine pentru a 
avea ca motiv mulţumirea lui Dumnezeu, în loc de a încerca să ne 
ridicăm deasupra seamănului nostru şi să întrecem pe un altul?

Unii oameni mândri nu sunt atât de îngrijoraţi dacă venitul lor îi 
ajută să- şi satisfacă nevoile, cât sunt de îngrijoraţi dacă venitul lor 
este mai mare decât cel al altcuiva. Mulţumirea lor este să fie mai 
buni decât toţi ceilalţi. Aceasta este duşmănia asociată mândriei.

Când mândria îşi găseşte un loc in inima noastră, ne pierdem 
independenţa faţă de lume şi devenim sclavii judecăţii oamenilor. 
Lumea se aude mai tare decât şoaptele Duhului Sfânt. Justificările 
oamenilor nu ţin cont de revelaţiile lui Dumnezeu, iar cei mândri 
nu se mai ţin de bara de fier (vezi 1 Nefi 8:19–28; 11:25; 15:23–24).9

4
Mândria se manifestă în multe moduri.

Mândria este un păcat care poate fi uşor văzut la alţii, dar pe 
care rareori îl recunoaştem la noi înşine. Cei mai mulţi dintre noi 
consideră că mândria este un păcat al celor din clasa superioară, 
precum cei bogaţi şi cei învăţaţi, care ne privesc de sus (vezi 2 Nefi 
9:42). Totuşi, printre noi există o boală mult mai comună – aceasta 
este mândria celor de jos care privesc în sus. Se manifestă în atât de 
multe feluri, cum ar fi remarcarea greşelilor altora, bârfa, vorbitul pe 
la spate, cârtitul, viaţa trăită peste posibilităţile noastre, invidia, lă-
comia, refuzul de a ne exprima recunoştinţa şi de a rosti cuvinte de 
laudă care i- ar putea întări pe alţii, incapacitatea de a ierta şi gelozia.

Nesupunerea este, în esenţă, o problemă de mândrie de a ac-
cepta autoritatea cuiva. Poate fi vorba de un părinte, de un condu-
cător al preoţiei, de un învăţător sau chiar de Dumnezeu. Un om 
mândru urăşte faptul că cineva are mai multă autoritate decât el. El 
crede că acest lucru îi diminuează poziţia.
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Egoismul este una dintre cele mai obişnuite faţete ale mândriei. 
„Cum mă afectează toate pe mine” stă la baza a tot ceea ce contează 
– îngâmfarea, compătimirea, automulţumirea lumească, lauda de 
sine şi aviditatea.

Mândria duce la combinaţii secrete care sunt create pentru a 
dobândi putere, câştiguri şi gloria lumii (vezi Helaman 7:5; Eter 
8:9, 16, 22–23; Moise 5:31). Acest rod al păcatului reprezentat de 
mândrie, numit combinaţii secrete, a distrus atât civilizaţia iaredită, 
cât şi pe cea nefită, a fost şi încă va mai fi cauza decăderii multor 
naţiuni (vezi Eter 8:18–25).

O altă faţetă a mândriei este discordia. Neînţelegerile, certurile, 
dominaţia nedreaptă, prăpastia dintre generaţii, divorţurile, abuzu-
rile contra soţului sau soţiei, răzvrătirile şi tulburările, toate intră în 
această categorie a mândriei.

Discordia din cadrul familiei noastre alungă Spiritul Domnului. 
Îi alungă, de asemenea, pe mulţi dintre membrii familiei noas-
tre. Discordia variază între cuvinte rostite cu ostilitate şi conflicte 
mondiale. Scripturile ne învaţă că „prin mândrie se aţâţă certuri” 
(Proverbele 13:10; vezi, de asemenea, Proverbele 28:25).

Scripturile depun mărturie că cei mândri se simt jigniţi cu uşu-
rinţă şi sunt ranchiunoşi (vezi 1 Nefi 16:1–3). Ei nu iartă pentru a- i 
face pe alţii să simtă că le sunt datori şi pentru a- şi justifica senti-
mentele rănite.

Cei mândri nu acceptă cu uşurinţă sfaturi sau să fie corectaţi (vezi 
Proverbele 15:10; Amos 5:10). Apărarea este folosită de către ei 
pentru a- şi justifica şi motiva slăbiciunile şi eşecurile (vezi Matei 3:9; 
Ioan 6:30–59).

Cei mândri depind de lume să le spună dacă sunt sau nu valo-
roşi. Încrederea lor în sine este determinată de nivelul de succes pe 
care îl au în lume. Ei se simt importanţi ca oameni dacă sunt sufi-
cient de mulţi oameni care nu se ridică la acelaşi nivel cu ei în ceea 
ce priveşte realizările, talentul, frumuseţea sau intelectul. Mândria 
este urâtă. Ea spune: „Dacă tu reuşeşti, eu sunt un ratat”.

Dacă Îl iubim pe Dumnezeu, dacă facem voia Lui şi dacă ne te-
mem de judecăţile Lui mai mult decât de cele ale oamenilor, atunci 
vom avea încredere în noi înşine.10 
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5
Mândria ne limitează sau ne opreşte progresul.

Mândria este un păcat care ne opreşte progresul în adevăratul 
sens al cuvântului. Ea ne limitează sau ne opreşte progresul. (Vezi 
Alma 12:10–11.) Cei mândri nu acceptă cu uşurinţă să fie învăţaţi 
(vezi 1 Nefi 15:3, 7–11). Ei nu- şi schimbă mentalitatea pentru a ac-
cepta adevăruri, deoarece aceasta ar însemna să recunoască faptul 
că au greşit.

Mândria ne influenţează în mod negativ toate relaţiile pe care 
le avem – relaţia noastră cu Dumnezeu şi cu slujitorii Săi, relaţia 
dintre soţ şi soţie, dintre părinte şi copil, dintre angajator şi angajat, 
dintre învăţător şi cursant şi toate celelalte tipuri de relaţii. Gradul 
nostru de mândrie determină modul în care Îl tratăm pe Dumnezeul 
nostru şi în care îi tratăm pe fraţii şi surorile noastre. Hristos vrea 
să ne înalţe acolo unde este El. Dorim noi să facem acelaşi lucru 
pentru alţii?

umilinţa aduce cu sine unitate şi tărie în căsnicii şi familii.
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Mândria ne face să pierdem sentimentul de copil al lui Dumnezeu 
şi pe cel de frate sau soră cu ceilalţi oameni. Ne separă şi ne îm-
parte în funcţie de „ranguri”, de „bogăţiile” noastre şi de „ocaziile 
de dobândire a unei educaţii” (3 Nefi 6:12). Unitatea este imposi-
bilă pentru oamenii mândri şi, dacă nu suntem una, nu suntem ai 
Domnului (vezi Mosia 18:21; D&L 38:27; 105:2–4; Moise 7:18).

Gândiţi- vă la ce ne- a costat mândria în trecut şi la ce ne costă 
acum în viaţa noastră, în familia noastră şi în Biserică.

Gândiţi- vă la pocăinţa care ar putea avea loc, cu vieţi schimbate, 
căsnicii menţinute şi cămine întărite, dacă mândria nu ne- ar reţine 
să ne mărturisim păcatele şi să renunţăm la ele (vezi D&L 58:43).

Gândiţi- vă la numeroşii membri ai Bisericii care sunt mai puţin 
activi, deoarece au fost jigniţi şi mândria lor nu le permite să ierte 
sau să cineze pe deplin la masa Domnului.

Gândiţi- vă la zecile de mii de tineri băieţi şi de cupluri suplimen-
tare care ar putea fi în misiuni, doar că mândria îi reţine să- şi ofere 
inima lui Dumnezeu (vezi Alma 10:6; Helaman 3:34–35).

Gândiţi- că cum ar progresa munca din templu dacă timpul petre-
cut în această slujire divină ar fi mai important decât cel spre care 
ne împinge mândria.11

6
Antidotul pentru mândrie este umilinţa.

Mândria ne afectează pe toţi, în momente diferite şi în grade 
diferite. Acum puteţi înţelege de ce clădirea din visul lui Lehi, care 
reprezintă mândria lumii, era mare şi spaţioasă şi de ce era mare 
mulţimea care intra în ea (vezi 1 Nefi 8:26, 33; 11:35–36).

Mândria este păcatul universal, viciul cel mai mare. Da, mândria 
este păcatul universal, viciul cel mai mare.

Antidotul pentru mândrie este umilinţa – blândeţea, supunerea 
(vezi Alma 7:23). Este inima frânta si spiritul smerit (vezi 3 Nefi 9:20; 
12:19; D&L 20:37; 59:8; Psalmii 34:18; Isaia 57:15; 66:2). Rudyard 
Kipling a scris atât de frumos:
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Ţipetele şi tumultul dispar;
Căpitanii şi regii ne părăsesc.
Al Tău sacrificiu rămâne doar,
O inimă umilă şi frântă găsesc.
Domnul Dumnezeul oştirilor cu noi va fi,
Doar să nu- L dăm uitării…

Dumnezeu va avea un popor umil. Noi putem să alegem să fim 
umili sau putem fi forţaţi să fim umili. Alma a spus: „Binecuvântaţi 
sunt aceia care se umilesc ei înşişi fără să fie forţaţi să fie umili” 
(Alma 32:16).

Fie ca noi să alegem să fim umili!

Putem alege să devenim umili învingându- ne duşmănia faţă de 
fraţii şi surorile noastre, respectându- i ca pe noi înşine şi înălţându- i 
la acelaşi nivel spiritual ca al nostru sau la unul mai înalt (vezi D&L 
38:24; 81:5; 84:106).

Putem alege să devenim umili acceptând sfaturi şi mustrări (vezi 
Iacov 4:10; Helaman 15:3; D&L 63:55; 101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 
136:31; Proverbele 9:8).

Putem alege să devenim umili iertându- i pe cei care ne jignesc 
(vezi 3 Nefi 13:11, 14; D&L 64:10).

Putem alege să devenim umili oferind slujire altruistă (vezi Mosia 
2:16–17).

Putem alege să devenim umili mergând în misiuni şi propovă-
duind cuvântul care- i poate ajuta pe alţii să se umilească (vezi Alma 
4:19; 31:5; 48:20).

Putem alege să devenim umili mergând mult mai des la  
templu.

Putem alege să devenim umili mărturisindu- ne păcatele şi renun-
ţând la ele şi fiind născuţi din Dumnezeu (vezi D&L 58:43; Mosia 
27:25–26; Alma 5:7–14, 49).

Putem alege să devenim umili iubindu- L pe Dumnezeu, făcându- I 
voia şi punându- L pe primul loc în viaţa noastră (vezi 3 Nefi 11:11; 
13:33; Moroni 10:32).
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Fie ca noi să alegem să fim umili! O putem face. Ştiu că putem.

Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, trebuie să ne pregătim să 
mântuim Sionul. În esenţă, păcatul reprezentat de mândrie a fost 
cel care ne- a împiedicat să întemeiem Sionul în zilele profetului 
Joseph Smith. Acelaşi păcat reprezentat de mândrie a fost cel care 
a dus la încetarea trăirii conform legii consacrării în rândul nefiţilor 
(vezi 4 Nefi 1:24–25).

Mândria este piatra de poticnire a Sionului. Repet: Mândria este 
piatra de poticnire a Sionului.

Trebuie să curăţim interiorul vasului biruind mândria (vezi Alma 
6:2–4; Matei 23:25–26).

Trebuie să ne supunem „chemărilor Spiritului Sfânt”, să înlăturăm 
„omul firesc” plin de mândrie, să devenim „[sfinţi] prin ispăşirea lui 
Hristos Domnul” şi să devenim „ca un copil, [ascultători, blânzi, 
umili]” (Mosia 3:19; vezi, de asemenea, Alma 13:28).

Mă rog cu ardoare ca noi să facem astfel şi să continuăm să ne 
îndeplinim destinul divin.12

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson a indicat că mândria a dus la distrugerea 

poporului nefit (vezi secţiunea 1). De ce credeţi că mândria are 
o asemenea putere distructivă?

• Cum pot oamenii să- şi „[pună] voia împotriva celei a lui 
Dumnezeu”? (Vezi secţiunea 2.) Care sunt unele dintre binecu-
vântările pe care le primim când urmăm voia lui Dumnezeu?

• De ce credeţi că ne întrebăm uneori „Ce vor crede ceilalţi oameni 
despre mine?” în loc să ne întrebăm „Ce va crede Dumnezeu 
despre mine?”. (Vezi secţiunea 3.) Cum ni se schimbă viaţa când 
dorinţa noastră cea mai mare este să- L mulţumim pe Dumnezeu?

• Recapitulaţi manifestările mândriei enumerate în secţiunea 4. 
Cum putem evita aceste manifestări ale mândriei în viaţa noastră?

• Preşedintele Benson a spus: „Mândria ne influenţează în mod 
negativ toate relaţiile pe care le avem” – cu Dumnezeu şi cu alţii 
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(secţiunea 5). De ce este acest lucru adevărat? Cum se îmbună-
tăţesc relaţiile noastre când suntem umili?

• În secţiunea 6, preşedintele Benson enumeră modalităţi pe care 
le putem alege pentru a fi umili. De ce credeţi că este mai bine 
să alegem să fim umili decât să fim forţaţi să fim umili?

Scripturi suplimentare
Matei 23:12; Luca 18:9–14; Iacov 4:6; Alma 5:27–28; D&L 112:10; 

121:34–40

Ajutor pentru studiu
Pentru a face ca toate cuvintele profeţilor să ni se aplice, 

gândiţi- vă la legătura pe care aceste învăţături o au cu dumnea-
voastră (vezi Predarea, nu este chemare mai mare [1999], p. 170). 
Gândiţi- vă să vă întrebaţi cum vă pot ajuta acele învăţături cu preo-
cupările, întrebările şi provocările dumneavoastră.

Note
 1. „Cleansing the Inner Vessel”, Ensign, 

mai 1986, p. 6–7.
 2. Boyd K. Packer, în Sheri L. Dew, Ezra 

Taft Benson: A Biography (1987), 
p. 429–430.

 3. Russell M. Nelson, în Ezra Taft Benson: 
A Biography, p. 430.

 4. „Cleansing the Inner Vessel”, p. 7.
 5. Flora Amussen Benson, în Ezra Taft 

Benson: A Biography, p. 293.
 6. „Cleansing the Inner Vessel”, p. 7.

 7. „Beware of Pride”, Ensign, mai 1989, 
p. 4.

 8. „Beware of Pride”, p. 4–5.
 9. „Beware of Pride”, p. 5.
 10. „Beware of Pride”, p. 5–6.
 11. „Beware of Pride”, p. 6.
 12. „Beware of Pride”, p. 6–7; text din 

imnul „God of Our Fathers, Known 
of Old” de Rudyard Kipling în Hymns, 
nr. 80.
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Preşedintele ezra taft Benson şi consilierii săi din  
Prima Preşedinţie: preşedintele Gordon B. Hinckley (stânga) 

şi preşedintele thomas S. Monson (dreapta)
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Conducere

„Dacă în viitor va fi să oferiţi conducere în Biserică, în 
ţara [dumneavoastră] şi în propriul cămin, trebuie să 
rămâneţi neclintiţi în credinţă, fermi în faţa răului.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Ezra Taft Benson a început să înveţe să fie conducător în tinere-
ţea sa. Când avea aproape 13 ani, tatăl său a fost chemat să slujească 
în misiune. Fiind cel mai mare copil din familie, Ezra şi- a asumat 
multe responsabilităţi de conducere la ferma familiei în timpul ab-
senţei tatălui său. După mai mulţi ani, când a fost chemat să slu-
jească în Misiunea Britanică, el a slujit în calitate de preşedinte de 
ramură şi de preşedinte al Conferinţei Newcastle (similar districtului 
din ziua de astăzi). Ulterior, el a slujit în trei preşedinţii de ţăruş – o 
dată în calitate de consilier, o dată, pentru scurt timp, ca preşe-
dinte de ţăruş şi, o dată, pentru o perioadă mai lungă, în calitate 
de preşedinte de ţăruş. De- a lungul carierei sale profesionale, el a 
ocupat multe funcţii de conducere în industria agricolă. Pentru că 
devenise conducător şi expert în domeniul agriculturii, preşedintele 
Dwight D. Eisenhower l- a rugat să ocupe cea mai înaltă funcţie în 
agricultură din Statele Unite. Timp de opt ani, el a lucrat alături de 
preşedintele Eisenhower, în calitate de secretar al agriculturii în 
administraţia Statelor Unite.

Înainte de a deveni preşedinte al Bisericii, preşedintele Benson 
a slujit timp de 12 ani în calitate de preşedinte al Cvorumului  celor 
Doisprezece Apostoli. Membrii cvorumului l- au respectat foarte 
mult în calitate de conducător al lor. Vârstnicul Bruce R. McConkie 
„le- a spus adesea membrilor familiei că nu a mai văzut vreodată, 
în cadrul Bisericii, pe cineva care să fie un conducător mai bun ca 
preşedintele Benson” 1.
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În calitate de conducător al Celor Doisprezece, preşedintele 
Benson i- a încurajat pe membrii cvorumului să- şi exprime gândurile 
în mod deschis, chiar dacă el avea o părere diferită. Când vârstni-
cul Russell M. Nelson era membru nou al cvorumului, a crezut că 
poate era mai indicat să nu- şi exprime părerea. „Însă [preşedintele 
Benson] nu accepta acest lucru”, a spus el. „De fapt, dacă nu- mi 
exprimam părerea despre ceva, el avea grijă să mi- o exprim.” 2

Deşi preşedintele Benson solicita părerile tuturor, el nu permitea 
ca discuţiile să se depărteze de la subiect. Preşedintele Howard W. 
Hunter a spus că el „ştia cum să poarte o discuţie deschisă şi sin-
ceră cu fraţii şi putea să o conducă şi să o controleze, precum şi să 
ajungă la o decizie unanimă, cu toată lumea unită” 3. Când „simţea 
că a avut loc o discuţie adecvată, de regulă spunea: «Cred că am dis-
cutat destul. Să luăm o decizie», fapt ce ducea la luare unei decizii” 4.

Preşedintelui Benson îi păsa de cei pe care îi conducea şi a pre-
dat prin exemplu. „Nu cunosc un alt om căruia să- i pese mai mult 
de asociaţii săi sau care să fie mai preocupat de bunăstarea lor”, 
a spus preşedintele Gordon B. Hinckley. „El nu le cere altora să facă 
ceea ce el însuşi nu este dornic să facă, ci ne dă un exemplu pe care 
să- l urmăm.” 5 Preşedintele Benson a fost, de asemenea, eficient în 
delegarea lucrării către alţii, învăţându- i şi întărindu- i de- a lungul 
acelui proces.

În cadrul conferinţei generale în care preşedintele Benson a fost 
susţinut preşedinte al Bisericii, preşedintele Gordon B. Hinckley 
şi- a exprimat convingerea că Domnul l- a ales şi l- a pregătit pe pre-
şedintele Benson să conducă Biserica:

„Vă depun mărturie că Domnul este Cel care l- a ales pe Ezra Taft 
Benson să devină membru al Consiliului celor Doisprezece în urmă 
cu aproximativ patruzeci şi trei de ani. Domnul este Cel care, de- a 
lungul acestor ani, l- a testat şi disciplinat, l- a instruit şi l- a pregătit…

Fiind unul care- l cunoaşte şi care stă alături de el, eu depun 
mărturie că el este un om credincios, un conducător testat, un om 
care- L iubeşte profund pe Domnul şi lucrarea Lui, un om care- i iu-
beşte pe fiii şi pe fiicele lui Dumnezeu de pretutindeni. El este un 
om cu o capacitate dovedită” 6.
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Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Conducătorii eficienţi rămân fermi în 
credinţă şi dau un exemplu bun.

Puterea conducerii lui Hristos a provenit din exemplul Său. 
Chemarea sa clară a fost: „Vino şi urmează- Mă!”… Succesul Său în 
câştigarea loialităţii şi devotamentului oamenilor faţă de principiile 
neprihănirii a depins de dragoste, aceasta fiind marele factor mo-
tivator. El ne- a ajutat să înţelegem că respectivele calităţi asemănă-
toare cu cele ale lui Dumnezeu din fiecare dintre noi care cer să fie 
exprimate pot deveni realităţi vii glorioase. Exemplul Său continuă 
să fie cea mai mare speranţă şi tărie pentru omenire.7

Dacă în viitor va fi să oferiţi conducere în Biserică, în ţara [dum-
neavoastră] şi în propriul cămin, trebuie să rămâneţi neclintiţi în cre-
dinţă, fermi în faţa răului şi, aşa cum a spus Pavel, „[să vă îmbrăcaţi] 
cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva 
uneltirilor diavolului. Căci noi n- avem de luptat împotriva cărnii şi 
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii 
care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:11–12).8

Tinerii noştri au nevoie de mai puţini critici şi de mai multe mo-
dele. Dumneavoastră sunteţi modelele spre care vor privi pentru 
a avea un exemplu în viaţă pe care să- l urmeze şi să- l respecte. Ei 
vor avea nevoie de inspiraţia care poate veni de la dumneavoastră 
dacă vă trăiţi viaţa în totalitate conform învăţăturilor Evangheliei.9

2
Oamenii apreciază o conducere eficientă.

umilinţă

Una dintre caracteristicile unei conduceri măreţe a fost şi va fi 
întotdeauna spiritul umil.10

tărie spirituală

Tăria spirituală promovează gândirea pozitivă, idealuri pozitive, 
obiceiuri pozitive, atitudini pozitive şi eforturi pozitive. Acestea sunt 
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calităţile care promovează înţelepciunea, bunăstarea fizică şi psihică, 
precum şi acceptul şi răspunsul entuziasmat din partea celorlalţi.11

Doar cei întregi pot să se înalţe şi să se încurajeze unul pe altul 
în vederea unei slujiri mai măreţe, unei realizări mai deosebite şi 
unei mai mari tării.12

Inspiraţia este esenţială pentru o conducere adecvată… Trebuie 
să avem spiritul inspiraţiei, fie că predăm (D&L 50:13–14), fie că 
administrăm treburile împărăţiei (D&L 46:2).13

Nu există un substitut adecvat pentru Spirit.14

cunoaştere

Un conducător înnăscut încearcă să fie bine informat. El este un 
om care acţionează conform principiilor, nu circumstanţelor. El în-
cearcă să înveţe din toată experienţa umană filtrată prin principiile 
revelate ale înţelepciunii divine.15

Una dintre cele mai bune modalităţi pentru conducători de a în-
ţelege principiile corecte este de a avea o cunoaştere şi o înţelegere 
profundă a scripturilor şi a îndrumarului corespunzător. Multe au 
fost situaţiile în care s- au ivit probleme şi în care au fost stabilite 
reguli şi proceduri în vederea gestionării acestora. Prin urmare, este 
întotdeauna înţelept să facem referire şi să cunoaştem instrucţiunile 
scrise existente şi regulile Bisericii cu privire la diverse probleme pe 
măsură ce acestea se ivesc.16

Conducătorii sunt sfătuiţi să studieze doctrinele Bisericii pentru 
a putea prezenta altora, în mod corespunzător, doctrinele noastre. 
Folosind modul de exprimare al apostolului Pavel, ne aşteptăm ca 
dumneavoastră să fiţi „ca un lucrător care n- are de ce să- i fie ruşine” 
(2 Timotei 2:15).17

loialitate

Un conducător bun se aşteaptă la loialitate. La rândul lui, el îşi 
oferă loialitatea. El îi sprijină pe cei cărora le- a dat o însărcinare. 
Loialitatea se manifestă în probleme aflate dincolo de responsabi-
lităţile chemării. El este loial când cei alături de care slujeşte sunt 
onoraţi. Este mândru de succesul lor. El nu intervine într- o deci-
zie până când nu discută mai întâi cu cel a cărui decizie vrea s- o 
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schimbe. El nu face de ruşine un asociat în faţa altor oameni. El este 
sincer şi deschis faţă de el.18

unitate

Există o „[unire cerută] de legea împărăţiei celestiale; şi Sionul 
nu poate fi clădit decât pe principiile legilor împărăţiei celestiale” 
(D&L 105:4–5). Printre principiile şi atributele necesare se numără 
unitatea în minte şi în inimă. „Eu vă spun vouă, fiţi una; şi dacă nu 
sunteţi una, nu sunteţi ai Mei”, este injoncţiunea Domnului pentru 
Biserica Sa din zilele noastre (D&L 38:27; Ioan 17:20–23). Această 
cerinţă nu este nicăieri mai însemnată ca în rândul celor pe care El 
i- a chemat să prezideze în împărăţia Sa.19

dragoste şi exprimare a încrederii

Dragostea faţă de oameni este esenţială pentru o conducere efi-
cientă. Îi iubiţi pe cei alături de care lucraţi? Înţelegeţi că valoarea 
sufletelor este mare înaintea lui Dumnezeu (vezi D&L 18:10)? Aveţi 
credinţă în tineri? Le lăudaţi virtuţile, îi felicitaţi pentru realizările 
lor? Sau aveţi o atitudine critică faţă de ei din cauza greşelilor pe 
care le fac? 20

„dragostea faţă de oameni este esenţială pentru o conducere eficientă.”
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Adesea, mai greu de suportat decât critica este lipsa comentarii-
lor din partea conducătorului nostru despre lucrarea care ne- a fost 
desemnată. Comentariile sau bileţelele scurte, sincere şi concrete, 
oferă multă încurajare în timpul îndeplinirii responsabilităţilor.21

Noi ştim… că timpul pe care un conducător îl petrece contactând 
personal membrii este mai eficient decât timpul petrecut în adunări 
şi îndeplinirea responsabilităţilor administrative. Contactarea perso-
nală este cheia convertirii membrilor inactivi.22

În Biserică, în mod deosebit, rugămintea duce la rezultate mai 
bune decât ordinul – şi la sentimente mai bune. Amintiţi- vă să spu-
neţi de ce. Urmăriţi progresul. Exprimaţi- vă aprecierea când oame-
nii îndeplinesc bine instrucţiunile. Exprimaţi- vă încrederea în mod 
sincer. Când ceva nu merge bine, este bine să verificaţi şi să vedeţi 
unde aţi greşit – şi nu vă temeţi să recunoaşteţi că aţi greşit. Nu ui-
taţi, oamenii sunt voluntari, slujesc de bunăvoie. Ei, de asemenea, 
Îl iubesc pe Domnul şi lucrarea Sa. Iubiţi- i. Apreciaţi- i. Când sunteţi 
tentaţi să mustraţi un coleg, nu o faceţi. În schimb, acceptaţi- mi in-
vitaţia şi bateţi- l uşor pe umăr în semn de încurajare. Copiii Tatălui 
nostru din întreaga lume sunt, în esenţă, buni. El îi iubeşte. Şi noi 
ar trebui.23

Oamenilor nu le place să fie forţaţi să facă ceva, chiar dacă este 
spre binele lor. Însă, oamenii apreciază o conducere eficientă.24

3
Conducătorii buni deleagă în mod înţelept.

exemplul Salvatorului de a delega

Temeliile lumii au fost puse prin intermediul autorităţii delegate. 
Isus le- a amintit, de multe ori, oamenilor că misiunea Sa pe pământ 
a fost una îndeplinită prin autoritate delegată. Restaurarea Bisericii 
Sale a început prin intermediul autorităţii delegate.

Când le- a vorbit iudeilor în sinagogă, Isus le- a spus că El fusese 
delegat de Tatăl Său: „Căci M- am pogorât din cer ca să fac nu voia 
Mea, ci voia Celui ce M- a trimis” (Ioan 6:38).25

Isus ne oferă exemplul suprem în ceea ce priveşte buna adminis-
trare prin delegarea corespunzătoare… Mulţi dintre misionarii Săi 
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delegaţi au călătorit fără pungă sau fără traistă. Oamenii au suferit 
mult în timp ce îndeplineau instrucţiunile Sale. Unii dintre ei au avut 
parte de morţi groaznice în slujirea Sa. Totuşi, ucenicii Săi delegaţi 
s- au dus în lume îndrăzneţi ca nişte lei, fiind însărcinaţi de El. Au 
realizat lucruri pe care nu le- au crezut vreodată posibile. Niciun 
conducător nu i- a motivat vreodată pe bărbaţi şi pe femei aşa cum 
a făcut- o El.26

Biserica lui Isus Hristos formează conducători implicându- i pe 
cei cărora li s- a delegat autoritate. Când [Isus] a fost pe pământ, 
El a chemat doisprezece apostoli care să- L ajute în administrarea 
Bisericii. El i- a chemat, de asemenea, pe Cei Şaptezeci. El i- a dele-
gat şi pe alţii. În Biserica Sa nu trebuie să existe spectatori. Toată 
lumea trebuie implicată în clădirea împărăţiei. Şi, în timp ce clădesc 
împărăţia, ei se clădesc pe ei înşişi.

Obiectivul lui Isus este acela de a exalta omul…

Obiectivul lui Isus este de a face din fiecare om un rege, de a- l 
învăţa să conducă în eternitate. În acea seară memorabilă care a 

În timpul slujirii Sale din viaţa muritoare, Isus Hristos le- a 
delegat autoritate celor doisprezece apostoli ai Săi.
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urmat cinei cea de taină, El le- a spus celor unsprezece: „Adevărat, 
adevărat, vă spun că, cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe 
care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; 
pentru că Eu mă duc la Tatăl” (Ioan 14:12). Prin delegare, Isus 
doreşte să înalţe omul, nu să- l suprime. Şi, astăzi, în toată Biserica, 
bărbaţii şi femeile cresc în prestigiu prin responsabilităţile care le 
sunt delegate.27

delegarea în cadrul organizaţiilor noastre

Managementul eficient înseamnă delegarea autorităţii. Delegarea 
unei părţi a volumului de muncă este utilă atât pentru dumneavoas-
tră, cât şi pentru organizaţia dumneavoastră. Managementul eficient 
este arta de a vă multiplica prin intermediul altora.28

Delegarea înţeleaptă necesită pregătire cu ajutorul rugăciunii, 
ca şi în cazul predării sau predicării eficiente. Domnul a clarificat 
aceasta prin următoarele cuvinte: „Şi Spiritul vă va fi dat vouă prin 
rugăciunea făcută cu credinţă; şi dacă nu primiţi Spiritul, nu veţi 
propovădui” (D&L 42:14). Şi, putem adăuga, nu veţi delega dacă 
nu aveţi Spiritul.29

Un administrator înţelept din Biserica de astăzi nu va încerca să 
facă singur lucrarea, lăsând impresia că nimeni altcineva nu este 
potrivit. Şi, când deleagă, îl va asigura pe cel delegat că are tot 
sprijinul său.30

După ce a oferit responsabilităţi, conducătorul nu uită de cel de-
semnat sau de însărcinarea dată. El urmăreşte progresul cu interes, 
însă „nu- i suflă în ceafă”. El laudă în mod concret atunci când este 
cazul. Oferă încurajarea necesară atunci când este cazul. Când simte 
că responsabilitatea nu este îndeplinită şi consideră că este nevoie 
de o schimbare, el acţionează dând dovadă de curaj şi fermitate, 
dar şi de bunătate. Când slujirea într- o chemare s- a încheiat, el îşi 
exprimă recunoştinţa şi consideraţia.31

Niciun conducător înţelept nu crede că toate ideile bune vin de 
la el. El îi invită pe cei pe care- i conduce să vină cu sugestii. El îi 
ajută să simtă că au un rol important în luarea deciziilor. El îi ajută 
să simtă că îndeplinesc regulile lor, nu doar pe ale lui.32
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4
Conducătorii Bisericii sunt unelte în mâinile 
lui Dumnezeu şi Spiritul trebuie să- i îndrume 

când îi conduc şi formează pe alţii.

Astăzi, în cadrul Bisericii, un conducător reuşeşte ceea ce îşi 
doreşte cu adevărat. El trebuie să aibă aşteptări mari. El trebuie să- i 
asigure pe cei cărora le oferă însărcinări că, în slujirea Domnului, 
au puteri mai mari decât în celelalte responsabilităţi obişnuite. În lu-
crarea Domnului nu există eşec, dacă facem tot ce ne stă în putinţă. 
Noi suntem doar unelte; aceasta este lucrarea Domnului. Aceasta 
este Biserica Sa, acesta este planul Evangheliei Sale. Cei alături de 
care lucrăm sunt copiii Săi. El nu ne va permite să eşuăm, dacă ne 
facem partea. El ne va spori talentele şi abilităţile atunci când va fi 
cazul. Eu ştiu acest lucru.33

Trebuie să ne amintim că… Biserica… nu este un mediu de afa-
ceri. Succesul ei are legătură cu salvarea sufletelor, nu cu profitul 
sau pierderile. Trebuie, de asemenea, să fim eficienţi şi produc-
tivi, dar trebuie şi să ne păstrăm atenţia asupra obiectivelor eterne. 
Fiţi atenţi să nu impuneţi metode şi terminologii seculare asupra 
responsabilităţilor sacre ale preoţiei. Amintiţi- vă că procedurile ra-
ţionale de rezolvare a problemelor, deşi utile, nu vor fi suficiente 
în lucrarea împărăţiei. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu 
ajutorul credinţei, rugăciunii şi al Spiritului „şi dacă este în alt mod, 
nu este de la Dumnezeu” (D&L 50:18).34

Scopul general al Bisericii este să formeze bărbaţi şi femei care 
vor fi asemănători lui Dumnezeu în atitudinile lor, în atributele lor 
şi în idealurile lor.35

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson ne- a învăţat că cei care sunt conducători tre-

buie să fie exemple de neprihănire (vezi secţiunea 1). De ce are 
exemplul o influenţă atât de puternică? Ce influenţă au avut asu-
pra dumneavoastră exemplele de neprihănire ale conducătorilor?
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• Studiaţi caracteristicile conducătorilor buni care sunt explicate 
în secţiunea 2. De ce credeţi că oamenii „apreciază [o astfel de 
conducere]”? Gândiţi- vă ce puteţi face pentru a ajunge să aveţi 
aceste caracteristici.

• Preşedintele Benson ne- a învăţat că respectivii conducători ai 
Bisericii trebuie să urmeze exemplul de delegare al Salvatorului 
(vezi secţiunea 3). Cum ajută delegarea la clădirea împărăţiei lui 
Dumnezeu? Cum aţi progresat ca urmare a responsabilităţilor care 
v- au fost delegate?

• Cum se poate schimba modul în care slujim în Biserică atunci 
când ne amintim că „aceasta este lucrarea Domnului” şi că „cei 
alături de care lucrăm sunt copiii Săi”? (Vezi secţiunea 4.) Ce 
experienţe aţi avut când aţi acţionat ca o unealtă în mâinile 
Domnului pentru a ajuta alţi oameni?

Scripturi suplimentare
Exodul 18:13–26; Matei 5:13–16; Luca 22:31–32; Alma 17:1–11; 

D&L 38:23–27

Ajutor pentru predare
„Oamenii sunt impresionaţi atunci când le sunt recunoscute con-

tribuţiile. Puteţi face un efort special să recunoaşteţi comentariile 
fiecărei persoane şi, dacă este posibil, să includeţi acele comenta-
rii în discuţia clasei” (Predarea, nu este chemare mai mare [1999], 
p. 35–36).
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 6. Gordon B. Hinckley, „Come and 
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„Acum este momentul de a pune în practică învăţătura 
Salvatorului despre păstorul cel bun”.
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„Paşte oiţele Mele”

„Cu toţii trebuie să învăţăm să fim păstori 
adevăraţi. Trebuie să arătăm celorlalţi aceeaşi 
dragoste pe care Păstorul cel bun o are pentru 
noi toţi. Fiecare suflet este preţios pentru El.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Preşedintele Ezra Taft Benson a relatat o experienţă pe care a 
avut- o când slujea în calitate de consilier în cadrul unei preşedinţii 
de ţăruş:

„În urmă cu mai mulţi ani, la o adunare a preşedinţiei ţăruşului 
care a avut loc în Boise, Idaho, noi încercam să alegem un preşe-
dinte pentru cel mai mic şi mai slab cvorum al vârstnicilor din ţăruş. 
Funcţionarul nostru a adus o listă cu toţi vârstnicii acelui cvorum şi, 
pe acea listă, se afla numele unui bărbat pe care îl cunoşteam de 
mai mulţi ani. Provenea dintr- o familie de sfinţi din zilele din urmă 
puternică, dar el nu făcea prea multe lucruri în Biserică.

Dacă episcopul îl ruga să facă ceva treabă în capelă, de obicei, 
accepta, iar dacă vârstnicii doreau să joace softball, uneori îl vedeai 
jucând cu ei. El chiar avea aptitudini de conducător; era preşedin-
tele unei organizaţii caritabile şi făcea o treabă bună.

I- am spus preşedintelui de ţăruş: «Mă autorizezi să merg şi să 
mă întâlnesc cu acest bărbat şi să- l provoc să înceapă cu adevărat 
să trăiască în acord cu standardele Bisericii şi să preia conducerea 
cvorumului său? Ştiu că există un anumit risc, dar el are capacitatea 
necesară».

Preşedintele de ţăruş a spus: «Du- te şi Domnul să te binecuvân-
teze».
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M- am dus la casa acestui om. Nu voi uita niciodată expresia de 
pe chipul său când a deschis uşa şi a văzut în faţa sa un membru al 
preşedinţiei ţăruşului său. M- a invitat înăuntru cu ezitare; soţia sa 
pregătea cina şi eu puteam mirosi aroma cafelei venind din bucă-
tărie. L- am rugat să- şi invite soţia să ni se alăture şi, după ce ne- am 
aşezat, i- am spus de ce venisem. «Nu îţi voi cere să- mi dai un răs-
puns astăzi», i- am spus. «Tot ce vreau să faci este să- mi promiţi că 
te vei gândi la acest lucru, că te vei ruga în legătură cu acest lucru 
şi că te vei gândi la ce înseamnă acest lucru pentru familia ta iar, 
apoi, mă voi întoarce să te văd săptămâna viitoare. Dacă decizi să 
nu accepţi, noi vom continua să te iubim», am adăugat.

Duminica următoare, imediat ce a deschis uşa, am observat că 
se produsese o schimbare. Era bucuros să mă vadă şi m- a invitat 
repede înăuntru, chemându- şi soţia să ni se alăture. A spus: «Frate 
Benson, am făcut ce ne- aţi spus. Ne- am gândit şi ne- am rugat şi am 
decis să accept chemarea. Dacă voi, fraţii, aveţi atât de multă încre-
dere în mine, sunt dispus să încep cu adevărat să trăiesc conform 
standardelor Bisericii, lucru pe care ar fi trebuit să- l fac demult».

El a mai spus: «Nu am mai băut cafea de când ai venit aici săptă-
mâna trecută şi nu mai am de gând să beau».

El a fost pus deoparte ca preşedinte al Cvorumului vârstnicilor, 
iar prezenţa la adunările cvorumului său a început să crească – şi a 
tot continuat să crească. S- a dus şi le- a arătat vârstnicilor mai puţini 
activi că le pasă de ei şi i- a adus înapoi în Biserică. După câteva 
luni, m- am mutat din ţăruş.

Anii au trecut şi, într- o zi în Piaţa Templului din oraşul Salt Lake, 
un bărbat a venit la mine, şi- a întins mâna şi a spus: «Frate Benson, 
nu vă amintiţi de mine, nu- i aşa?»

«Ba da», am spus, «dar nu- mi amintesc numele tău».

El a spus: «Vă amintiţi când aţi venit acum şapte ani la casa unui 
vârstnic cu probleme din Boise?». Şi atunci, desigur, mi- am amintit 
totul. Apoi a spus: «Frate Benson, nu voi trăi niciodată îndeajuns de 
mult pentru a vă mulţumi pentru că aţi venit la casa mea în acea 
duminică după- amiază. Acum sunt episcop. Credeam că sunt fericit, 
dar nu ştiam ce înseamnă adevărata fericire»”.1
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Fiind inspirat de această experienţă şi de altele, preşedin-
tele Benson i- a încurajat pe sfinţii din zilele din urmă credincioşi 
să- i ajute pe cei care trăiau „departe de Biserică şi de influenţa 
Evangheliei”.2 La conferinţa generală din luna aprilie a anului 1984, 
el a spus: „Activarea multora dintre fraţii şi surorile noastre ne face 
mare plăcere. Încurajăm conducătorii preoţiei şi pe cei ai organiza-
ţiilor auxiliare să continue acest efort măreţ”.3 În aceeaşi săptămână, 
el a vorbit unui grup de conducători ai preoţiei despre nevoia de 
a- i înfrăţi pe bărbaţii din Biserică care nu fuseseră încă rânduiţi la 
oficiul de vârstnic:

„Inima mea este plină de compasiune pentru acei bărbaţi care 
sunt capul familiei lor… Nu cred că există o provocare mai mare în 
Biserică, astăzi, decât aceea de a- i activa pe acei bărbaţi şi a- i aduce 
la acel punct în care pot să- şi ducă familiile în casa Domnului pen-
tru a beneficia de cele mai mari binecuvântări cunoscute de oameni 
în această lume şi în aceea care va urma.

Dragi fraţi, sperăm şi ne rugăm ca dumneavoastră să priviţi acest 
efort de activare ca fiind mai mult decât un simplu program tem-
porar. Sperăm că, atunci când această perioadă a istoriei Bisericii 
va fi consemnată, se va spune că acesta a fost momentul în care 
multe suflete rătăcite şi pierdute au fost salvate de Biserica lui 
Dumnezeu”.4

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Ca slujitori ai Domnului, o parte a misiunii 
noastre este să îi ajutăm pe fraţii şi surorile 

noastre care s- au îndepărtat de Biserică.

Scopul Bisericii Domnului este de a încuraja progresul fiecărui 
fiu şi fiecărei fiice a Domnului către binecuvântările supreme ale 
vieţii veşnice…

Doresc să vorbesc despre misiunea noastră de a- i desăvârşi pe 
sfinţi, în special despre sarcina de a- i activa pe cei care nu mai sunt 
deplin activi în Biserică. Aceşti membri, care sunt fraţii noştri şi su-
rorile noastre, trăiesc momentan departe de Biserică şi de influenţa 
Evangheliei. 
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Din acest grup al membrilor mai puţin activi fac parte mulţi din-
tre cei care nu mai participă la adunări şi care ar putea fi lipsiţi de 
interes şi nepăsători. De asemenea, mai fac parte şi cei despre care 
nu mai ştim nimic momentan, deoarece nu ştim unde se află. Unii 
dintre aceştia sunt noii convertiţi care, aparent, nu au primit aten-
ţia şi învăţăturile hrănitoare care i- ar fi ajutat să devină „împreună 
cetăţeni cu sfinţii” (vezi Efeseni 2:19). Mulţi sunt adulţi necăsătoriţi.

Tuturor acestor persoane, noi, ca membri ai Bisericii şi ca uce-
nici ai Domnului, trebuie să le oferim din nou dragostea noastră 
şi invitaţia sinceră de a veni înapoi. „Veniţi înapoi! Veniţi înapoi şi 
ospătaţi- vă la masa Domnului şi gustaţi din nou din fructele dulci 
şi îndestulătoare ale înfrăţirii cu sfinţii” (Ensign, martie 1986, p. 88).

Avem de realizat o sarcină dificilă… Trebuie să dăm dovadă de 
o credinţă, o putere şi un angajament deosebite dacă dorim să- i 
ajutăm pe aceşti fraţi şi surori. Dar trebuie să facem acest lucru! 
Domnul aşteaptă acest lucru de la noi. Şi îl vom face! 5

2
Pe măsură ce încercăm să- i ajutăm pe cei care  

s- au rătăcit, trebuie să punem în practică învăţătura 
Salvatorului despre păstorul cel bun.

Acum este momentul de a pune în practică învăţătura Salvatorului 
despre păstorul cel bun în îndeplinirea sarcinii de a recupera oile 
pierdute şi mieii capricioşi.

„Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi, şi se rătăceşte una din 
ele, nu lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe munte şi se duce să 
caute pe cea rătăcită?

Şi, dacă i se întâmplă s- o găsească, adevărat vă spun, că are mai 
multă bucurie de ea, decât de cele nouăzeci şi nouă, care nu se 
rătăciseră” (Matei 18:12–13).

În timpul în care a trăit Isus, păstorul palestinian îşi cunoştea 
fiecare oaie. Oile îi cunoşteau glasul şi aveau încredere în el. Ele 
nu ar fi urmat un străin. Astfel, atunci când le chema, oile veneau 
la el (vezi Ioan 10:1–5, 14).

Noaptea, păstorii îşi duceau oile într- un ţarc sau la o stână. 
Garduri înalte înconjurau stâna şi se puneau ţepi pe vârful 
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gardurilor pentru a împiedica animalele sălbatice şi hoţii să sară 
peste gard. Uneori, totuşi, câte un animal sălbatic mânat de 
foame sărea peste gard chiar în mijlocul oilor, ameninţându- le şi 
înfricoşându- le.

O astfel de situaţie făcea deosebirea între păstorul adevărat – cel 
care îşi iubea oile – şi angajatul care lucra doar pentru a fi plătit. 
Păstorul adevărat era dispus să- şi dea viaţa pentru oi. Se ducea în 
rândul oilor şi lupta pentru binele lor. Angajatul, pe de altă parte, 
punea mai presus propria siguranţă decât cea a oilor şi, de obicei, 
fugea de pericol.

Isus a folosit acest exemplu obişnuit din zilele Sale pentru a 
afirma că El este Păstorul cel bun, Păstorul adevărat. Datorită dra-
gostei Sale pentru fraţii şi surorile Sale, El avea să renunţe de bu-
năvoie şi nesilit de nimeni la propria viaţă pentru ei. [Vezi Ioan 
10:11–18.)

În cele din urmă, Păstorul cel bun Şi- a dat viaţa pentru oile Sale 
– pentru dumneavoastră şi pentru mine, pentru noi toţi.

Pe măsură ce încurajăm prietenia în cadrul episcopiilor şi ramurilor 
noastre, ne ajutăm unul pe altul să rămânem în turma Păstorului cel bun.
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Simbolul păstorului cel bun are un echivalent important astăzi în 
Biserică. Oile trebuie să fie conduse de păstori vigilenţi. Prea multe 
rătăcesc. Unele sunt ademenite spre rătăcire de ispite de moment. 
Altele s- au pierdut definitiv. 

Ne dăm seama că, precum în trecut, unele dintre oi se răzvrătesc 
şi sunt „ca o turmă sălbatică care fuge de păstor” (Mosia 8:21). Dar 
cele mai multe dintre problemele noastre izvorăsc din cauza unei 
păstoriri lipsite de dragoste şi atenţie şi, ca urmare, trebuie să pre-
gătim mai mulţi păstori.

Cu grija unui păstor, noii noştri membri, aceşti nou- născuţi în 
Evanghelie, trebuie să fie ajutaţi printr- o împrietenire sinceră, pe 
măsură ce îşi sporesc cunoştinţele despre Evanghelie şi încep să 
trăiască în acord cu noile standarde. O astfel de atenţie îi va ajuta 
să nu- şi reia vechile obiceiuri.

Având parte de grija iubitoare a unui păstor, tinerii noştri, mieii 
noştri tineri, nu vor mai fi atât de înclinaţi să se rătăcească. Şi, dacă 
vor face acest lucru, curbura toiagului păstorului – un braţ iubitor 
şi o inimă înţelegătoare – îi va aduce înapoi.

Având parte de grija unui păstor, mulţi dintre cei care acum nu 
fac parte din turmă pot fi încă salvaţi. Mulţi dintre cei care s- au 
căsătorit în afara Bisericii şi şi- au asumat stilul de viaţă al lumii, ar 
putea răspunde afirmativ invitaţiei de a se întoarce în turmă.6

3
Sfinţii din zilele din urmă care s- au rătăcit 

au nevoie de o grijă adevărată şi sinceră din 
partea unor păstori adevăraţi şi iubitori.

Nu există soluţii noi la această problemă veche a oilor care se 
rătăcesc căutând hrană în altă parte. Sarcina pe care Isus i- a dat- o 
lui Petru, a cărei importanţă a subliniat- o repetând- o de trei ori, este 
soluţia testată: „Paşte mieluşeii Mei… Paşte oiţele Mele… Paşte oile 
Mele!” (vezi Ioan 21:15–17).

Aşa cum se spune în minunatul îndemn din Cartea lui Mormon, 
cei botezaţi în Biserica lui Hristos trebuie mereu „ţinuţi minte şi 
hrăniţi de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu” (Moroni 6:4).
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Aşadar, răspunsul se găseşte în păstorirea şi hrănirea turmei, cu 
ajutorul rugăciunii – cu alte cuvinte, în grija acordată fiecăruia în 
parte. Trebuie să existe o grijă adevărată şi sinceră din partea unui 
păstor adevărat şi iubitor, nu doar o grijă superficială de care ar da 
dovadă un angajat.

Când vorbim despre conceptul păstorului adevărat, noi recu-
noaştem că Domnul a conferit această responsabilitate deţinăto-
rilor preoţiei. Dar şi surorile au chemări de „păstorire” în cadrul 
slujirii caritabile şi pline de dragoste pe care o fac una pentru alta 
şi pentru alţii. Astfel, cu toţii trebuie să învăţăm să fim păstori ade-
văraţi. Trebuie să arătăm celorlalţi aceeaşi dragoste pe care Păstorul 
cel bun o are pentru noi toţi. Fiecare suflet este preţios pentru El. 
Invitaţia Sa se adresează fiecărui membru – fiecărui fiu şi fiecărei 
fiice a lui Dumnezeu.

„Iată, El trimite o chemare către toţi oamenii, pentru că braţele 
milosteniei sunt întinse către ei; şi El spune: Pocăiţi- vă şi Eu vă voi 
primi…

Veniţi la Mine şi vă veţi împărtăşi din fructul copacului vieţii…

Da, veniţi la Mine şi aduceţi fapte drepte” (Alma 5:33–35).

Invitaţia Sa este adresată tuturor. Toţi cei care vor primi invitaţia 
Sa de a se ospăta din Evanghelia Sa sunt bineveniţi. Oile – unele 
rătăcite, altele indiferente, altele preocupate – trebuie găsite şi invi-
tate, cu dragoste, să redevină active. Fiecare resursă a preoţiei şi a 
organizaţiilor auxiliare trebuie să fie folosită ca ajutor în realizarea 
acestui efort.

Această sarcină nu va fi niciodată îndeplinită până când conducă-
torii ţăruşului, ai episcopiei, ai cvorumului şi ai organizaţiilor auxi-
liare şi membrii credincioşi de peste tot nu îşi vor exercita voinţa şi 
credinţa pentru a- i readuce la o deplină activitate în cadrul Bisericii 
pe cei mai puţin activi.

Pe măsură ce vă străduiţi cu sârguinţă să îndepliniţi acest scop 
bun, vă îndemnăm să acordaţi din nou importanţă învăţământu-
lui de acasă eficient realizat de deţinătorii preoţiei şi învăţămân-
tului prin vizite eficient realizat de surorile din cadrul Societăţii 
de Alinare. Învăţământul prin vizite şi învăţământul de acasă sunt 
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programe inspirate. Ele sunt concepute astfel, încât să se poată 
ajunge la fiecare membru al Bisericii în fiecare lună, atât la cei ac-
tivi, cât şi la cei mai puţin activi. Vă rugăm să acordaţi o importanţă 
sporită învăţământului prin vizite şi învăţământului de acasă.7

4
Când continuăm să le slujim fraţilor şi surorilor 

noastre, îi putem ajuta să primească toate 
binecuvântările şi rânduielile Evangheliei.

Astăzi, rugăciunile noastre trebuie să fie la fel de puternice şi 
de semnificative precum erau rugăciunile lui Alma când încerca 
să- i aducă pe calea cea bună pe zoramiţii care se îndepărtaseră de 
Domnul:

„O, Doamne, vrei Tu să ne [permiţi] să avem succes în efortul 
nostru de a- i aduce pe ei iarăşi către Tine, pentru Hristos?

Iată, o, Doamne, sufletele lor sunt preţioase şi mulţi dintre ei sunt 
fraţii noştri; de aceea, dă- ne nouă, o, Doamne, putere şi înţelep-
ciune ca să putem să- i aducem pe aceşti fraţi ai noştri iarăşi către 
Tine” (Alma 31:34–35; caractere cursive adăugate)…

Principiile privind activarea sufletelor nu se schimbă. Ele sunt 
menţionate mai jos.

1. Cei despre care nu se ştie nimic sau cei mai puţin activi trebuie 
găsiţi şi contactaţi.

2. Trebuie să dăm dovadă de o preocupare sinceră. Ei trebuie să 
simtă dragostea noastră.

3. Trebuie să le fie predicată Evanghelia. Ei trebuie să simtă pu-
terea Duhului Sfânt prin intermediul învăţătorilor.

4. Trebuie să ne înfrăţim cu ei.

5. Ei trebuie să aibă responsabilităţi semnificative în Biserică.

Aşa cum se spune în Cartea lui Mormon, trebuie să „[continuăm 
să slujim]” (3 Nefi 18:32).

Suntem în mod special preocupaţi ca noii convertiţi să fie înfră-
ţiţi pe deplin de către membrii Bisericii. Ei trebuie să fie primiţi cu 
braţele deschise.
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Haideţi să fim uniţi în eforturile noastre de a- i face pe cei mai pu-
ţin activi să redevină complet activi în Biserică. Făcând acest lucru, 
vom fi mai uniţi pentru a îndeplini misiunea Bisericii – de a face 
ca Evanghelia, cu toate rânduielile şi binecuvântările ei, să fie mai 
prezentă în vieţile tuturor membrilor Bisericii. Biserica „are nevoie 
de fiecare membru” (D&L 84:110) şi fiecare membru are nevoie de 
Evanghelie, de Biserică şi de rânduielile acesteia.

Să căutăm cu toţii binecuvântările Domnului care să ne întărească 
şi să ne ofere puterea şi influenţa necesare de care vom avea nevoie 
pe măsură ce vom conlucra în această lucrare măreaţă a dragostei.8

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Ce simţiţi când vă gândiţi la membri ai familiei sau la prieteni 

care „trăiesc departe de Biserică şi de influenţa Evangheliei”? 
Ce putem face pentru a- i ajuta? (Vezi secţiunea 1.)

• Meditaţi asupra învăţăturilor preşedintelui Benson cu privire 
la diferenţele dintre un angajat şi un păstor (vezi secţiunea 2). 
Ce putem face pentru a fi păstori mai buni?

• Preşedintele Benson ne- a amintit că oamenii au nevoie de „o grijă 
adevărată şi sinceră din partea unui păstor adevărat şi iubitor” 
(secţiunea 3). Cum putem ajunge să avem o grijă sinceră faţă de 
ceilalţi? În timp ce meditaţi asupra acestei întrebări, gândiţi- vă la 
slujirea pe care o oferiţi în calitate de învăţători de acasă sau de 
învăţătoare vizitatoare. 

• Ce credeţi că înseamnă să „[continuăm să slujim]”? (3 Nefi 18:32.) 
Gândiţi- vă la cele cinci principii pe care preşedintele Benson ni 
le- a împărtăşit pentru a ne ajuta să slujim celor care au nevoie să 
redevină activi în Biserică (vezi secţiunea 4). Cum poate fiecare 
dintre aceste principii să ajute pe cineva să primească binecuvân-
tările Evangheliei?

Scripturi suplimentare
Matei 9:10–12; Luca 15; 22:32; 1 Petru 5:2–4; Moroni 6:4; D&L 

18:10–16; 84:106
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Ajutor pentru studiu
„A citi, a studia şi a medita nu înseamnă acelaşi lucru. Citim câ-

teva cuvinte şi, poate, ne vin idei despre ce citim. Studiem şi des-
coperim caracteristici şi legături între diferitele idei sau pasaje din 
scripturi. Dar, când medităm, noi invităm revelaţia prin Spirit. Pentru 
mine, a medita înseamnă a gândi şi a mă ruga după ce  citesc şi stu-
diez cu atenţie din scripturi” (Henry B. Eyring, „Slujiţi cu Spiritul”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 60).

Note
 1. „Feed My Sheep”, Ensign, sept. 1987, 

p. 4–5.
 2. „Feed My Sheep”, p. 3.
 3. „Counsel to the Saints”, Ensign, 

mai 1984, p. 8.

 4. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), p. 234.

 5. „Feed My Sheep”, p. 3.
 6. „Feed My Sheep”, p. 3–4.
 7. „Feed My Sheep”, p. 4.
 8. „Feed My Sheep”, p. 4, 5.
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Principii ale bunăstării 
materiale şi spirituale

„Tot ceea ce ţine de bunăstarea economică, socială şi 
spirituală a oamenilor este şi va fi mereu o preocupare a 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

În anul 1936, când oamenii din toată lumea se confruntau cu di-
ficultăţile economice provocate de Marea criză economică, Prima 
Preşedinţie a prezentat un program nou de bunăstare. Acest pro-
gram, numit Planul de siguranţă al Bisericii, nu a fost înfiinţat pentru 
a dărui lucruri oamenilor nevoiaşi, ci „pentru a- i ajuta pe oameni 
să se ajute pe ei înşişi”.1 În timp ce membrii Primei Preşedinţii şi 
ceilalţi conducători ai Bisericii au pus bazele acestui program, ei au 
predicat principiile de bază ale muncii asidue, ale bizuirii pe forţele 
proprii şi ale slujirii. Ei au încurajat membrii Bisericii să plătească 
zeciuiala şi donaţiile de post, să producă şi să depoziteze alimente, 
să evite îndatorarea inutilă şi să economisească bani pentru nece-
sităţi neprevăzute.

La acea vreme, preşedintele Ezra Taft Benson slujea în calitate 
de consilier în preşedinţia unui ţăruş din Boise, Idaho. El era, de 
asemenea, economist, specialist în marketing şi specialist în admi-
nistrarea fermelor pentru statul Idaho. El a acceptat însărcinarea din 
partea preşedintelui său de ţăruş de a participa la o adunare în care 
avea să fie prezentat Planul de siguranţă al Bisericii. Mai târziu, el 
a spus: „Sufletul meu a fost foarte încântat de tot ceea ce am auzit 
în acea zi. M- am întors în ţăruşul Boise şi le- am spus fraţilor mei că 
acest program, care tocmai fusese anunţat, este unul înţelept din 
punct de vedere economic, social şi spiritual şi mi- am exprimat 
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La dreapta, preşedintele Ezra Taft Benson împreună cu preşedintele 
Max Zimmer, preşedintele în exerciţiu al Misiunii Elveţia, 

verificând proviziile în Geneva, Elveţia, în anul 1946.
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încrederea că membrii Bisericii îl vor considera, din toată inima, ca 
ceva ce nu este numai înţelept, ci şi necesar” 2.

La două luni după ce preşedintele Benson a prezentat programul 
în ţăruşul său, „au fost demarate numeroase proiecte de bunăstare: 
o episcopie a plantat o grădină întinsă pe mai multe hectare, o alta 
a cultivat şase hectare de sfeclă de zahăr, iar Societatea de Alinare 
dintr- o altă episcopie făcea conserve folosind diferite alimente şi 
făcea pături şi haine. [O episcopie] a construit chiar o mică fabrică 
de conserve”.3

Preşedintele Benson a văzut influenţa crescândă a programu-
lui de bunăstare 10 ani mai târziu. Ca membru al Cvorumului 
celor Doisprezece Apostoli, el a fost desemnat să prezideze asu-
pra Bisericii din Europa imediat după terminarea celui de- al 
Doilea Război Mondial. În acele ţări devastate de război, el a coor-
donat eforturile Bisericii de a asigura bunuri care aveau să- i ajute pe 
oameni să ajungă din nou să se bizuie pe forţele proprii. El a vorbit 
despre experienţa pe care a avut- o atunci când primul transport de 
provizii al Bisericii a sosit în Berlin, Germania:

„L- am luat cu mine pe preşedintele de misiune în exerciţiu, pre-
şedintele Richard Ranglack. Am mers la vechiul depozit avariat care, 
sub pază armată, găzduia bunurile preţioase. În capătul îndepărtat 
al depozitului am văzut cutii puse una peste alta până în tavan.

«Toate aceste cutii conţin alimente?», a întrebat Richard. «Vrei să- mi 
spui că acelea sunt cutii pline de alimente?»

«Da, fratele meu», am răspuns, «alimente, îmbrăcăminte şi aşter-
nuturi – şi, sper, câteva provizii medicale».

Richard şi cu mine am coborât una dintre cutii. Am deschis- o. Era 
plină cu unul dintre cele mai elementare alimente – boabe de fasole 
uscate. Când acel om bun le- a văzut, şi- a înfipt mâinile în ele, şi- a 
trecut degetele printre ele şi, apoi, a izbucnit în lacrimi precum un 
copil plin de recunoştinţă.

Am deschis altă cutie, umplută cu arpacaş, la care nu s- a adăugat 
şi nu s- a îndepărtat ceva, fiind exact aşa cum Domnul l- a făcut şi 
a dorit să fie. A gustat dintr- o bucăţică de grâu. După o clipă, s- a 
uitat la mine cu ochii înlăcrimaţi – şi ai mei erau umezi – şi a spus, 
în timp ce dădea încet din cap: «Frate Benson, este greu de crezut 
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că oameni care nu ne- au văzut niciodată pot face atâtea lucruri 
pentru noi».

Aceasta este calea Domnului! Donaţiile motivate de dragoste fră-
ţească şi de sacrificiu benevol şi dorinţa de a- i sprijini pe alţii pentru 
a se putea ajuta singuri. Astfel de lucruri oferă oamenilor demnitate 
şi respect de sine”.4

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Domnul este nerăbdător şi dispus să- Şi binecuvânteze 
oamenii din punct de vedere temporal şi spiritual.

Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, vorbind despre problemele 
temporale, Domnul a spus că…

„toate lucrurile pentru Mine sunt spirituale şi nu v- am dat nicio-
dată o lege care era temporală” [D&L 29:34].

Obiectivul este, desigur, unul spiritual. Totuşi, noi trăim într- o 
lume materială, fizică, temporală…

Omul este o fiinţă duală, având o parte materială şi una spirituală, 
şi în primele revelaţii oferite acestor oameni, Domnul S- a folosit 
de mai multe ocazii pentru a oferi îndrumare şi porunci legate 
de aspectele materiale. El i- a îndrumat pe sfinţi şi pe conducăto-
rii Bisericii să cumpere pământ şi alte proprietăţi, să construiască 
temple, inclusiv să deschidă o tipografie, un magazin şi o casă de 
primire pentru „călătorul obosit” [vezi D&L 124:22–23]. În marea 
revelaţie cunoscută drept Cuvântul de înţelepciune, El nu a indicat 
doar ce este bun şi ce nu este bun pentru om, dar a descris şi un 
plan pentru modul în care trebuie hrănite animalele domestice, 
care, de- a lungul a mai bine de o sută de ani, a fost în mod treptat 
confirmat de cercetările ştiinţifice făcute de om [vezi D&L 89]. Tot 
ceea ce afectează bunăstarea omului a fost şi va fi mereu o preo-
cupare a Bisericii. Membrii noştri au fost mereu sfătuiţi în privinţa 
aspectelor temporale…

Este important să ne păstrăm gândirea limpede, dragii mei fraţi şi 
dragile mele surori. Să avem tot timpul în vedere că toate lucrurile 
materiale reprezintă mijlocul prin care atingem un ţel şi că ţelul 
este de natură spirituală, deşi Domnul este nerăbdător şi dispus 
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să- Şi binecuvânteze oamenii şi din punct de vedere temporal. El 
a indicat acest lucru în multe dintre revelaţii. El a subliniat în mod 
repetat că trebuie să ne rugăm pentru recoltele şi animalele noastre, 
pentru gospodăriile şi casele noastre şi să invocăm binecuvântările 
Domnului şi în ceea ce priveşte aspectele noastre materiale. Şi El 
a promis că ne va fi alături şi va fi dispus să ne binecuvânteze…

Domnul nu va face pentru noi ceea ce noi putem şi trebuie să 
facem pentru noi înşine. Dar este scopul Său să aibă grijă de sfinţii 
Săi. Tot ceea ce ţine de bunăstarea economică, socială şi spirituală 
a omului este şi va fi mereu o preocupare a Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă.5

În timp ce ne ocupăm de fiecare aspect al programului de bu-
năstare, trebuie să ne amintim scopul principal pentru care a fost 
pornit. Acel scop principal este „să creăm, pe cât se poate, un sistem 
prin care blestemul leneviei să fie ridicat, relele datului de pomană 
să fie eradicate şi independenţa, hărnicia, prosperitatea şi respectul 
de sine să existe din nou printre oamenii noştri. Scopul Bisericii 
este să- i ajute pe oameni să se ajute singuri. Munca trebuie să fie 
reîntronată ca principiu călăuzitor în vieţile membrilor Bisericii” 6.

Forţa programului de bunăstare al Bisericii stă în fiecare fami-
lie care urmează îndrumările inspirate ale conducătorilor Bisericii 
de a se susţine singură prin pregătire corespunzătoare. Dumnezeu 
doreşte ca sfinţii Săi să se pregătească singuri, astfel încât „Biserica 
[aşa cum a spus Domnul] să fie independentă deasupra tuturor 
creaturilor de sub lumea celestială” (D&L 78:14).7

Pilda din scripturi despre cele cinci fecioare înţelepte şi cele 
cinci nechibzuite [vezi Matei 25:1–13] reprezintă o aducere- aminte  
că s- ar putea să zăbovim prea mult înainte de a încerca să ne pu-
nem lucrurile spirituale şi temporale în ordine. Suntem pregătiţi? 8

2
Muncind cu entuziasm, cu un scop anume şi într- un 
mod altruist, noi putem dobândi cele necesare vieţii 

şi putem să ne dezvoltăm atribute dumnezeieşti.

Unul dintre primele principii revelate tatălui Adam atunci când 
a fost izgonit din Grădina Edenului a fost acesta: „În sudoarea feţei 
tale să- ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ” (Genesa 
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3:19). Toate lucrurile de natură materială pe care le dobândim în 
viaţă le obţinem prin muncă şi prin voia lui Dumnezeu. Numai 
munca ne asigură cele necesare vieţii.9

Dumnezeu i- a poruncit omului să trăiască din sudoarea frunţii 
sale şi nu pe spinarea altcuiva.10

Evanghelia noastră este una a muncii – făcută cu un scop, al-
truistă şi oferită în spiritul dragostei adevărate a lui Hristos. Doar 
astfel putem să ne dezvoltăm atribute dumnezeieşti. Doar astfel 
putem deveni unelte demne în mâinile Domnului pentru a- i bine-
cuvânta pe alţii prin puterea care poate aduce schimbări în bine în 
vieţile bărbaţilor şi femeilor.

Trebuie să fim umili şi recunoscători pentru această sarcină, 
această moştenire, această oportunitate de a sluji şi pentru recom-
pensele ei îmbelşugate. Cât de norocoşi sunt cei care pot urma pla-
nul Domnului de a dezvolta această putere şi de a o folosi pentru 
a- i binecuvânta pe ceilalţi. Aceasta este ceea ce a făcut Hristosul. 
Aceasta este ceea ce avem privilegiul să facem.11

Cei care primesc ajutor trebuie să muncească în măsura propriilor 
abilităţi pentru a putea fi ajutaţi cu bani sau bunuri din donaţiile de 
post. Când nu sunt oferite locuri de muncă ce aduc satisfacţii, când 
oamenii nu sunt încurajaţi să muncească, datul de pomană devine 
ceva obişnuit în Biserică, lucru care poate dăuna moralului, şi sco-
pul pentru care programul de bunăstare a fost înfiinţat ar fi submi-
nat. Este o lege a cerului, una pe care nu am învăţat- o cu adevărat 
aici, pe pământ, şi anume, că nu poţi ajuta oamenii mereu făcând 
în locul lor ceea ce ei pot să facă şi ar trebui să facă pentru ei.12

Ar trebui să cerem binecuvântările Domnului în tot ceea ce facem 
şi nu ar trebui să facem ceva care să nu ne permită să- I cerem bi-
necuvântările. Nu trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să facă pentru 
noi ceea ce noi putem face pentru noi înşine. Cred în credinţă şi în 
muncă şi în faptul că Domnul îl va binecuvânta mai mult pe omul 
care munceşte pentru a obţine lucrurile pentru care se roagă decât 
Îl va binecuvânta pe cel care doar se roagă.13

Munca făcută cu entuziasm şi cu scop ne oferă o sănătate straş-
nică, realizări demne de laudă, o conştiinţă curată şi un somn recon-
fortant. Munca a fost întotdeauna un lucru benefic pentru om. Fie ca 
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dumneavoastră să aveţi un respect deplin faţă de muncă, indiferent 
dacă lucraţi cu mintea, inima sau dacă faceţi o muncă fizică! Fie ca 
dumneavoastră să vă bucuraţi mereu de satisfacţia muncii grele… 
Nu veţi intra niciodată în cer dacă tot ceea ce faceţi este să vă doriţi 
sau să visaţi că veţi intra. Trebuie să plătiţi preţul prin muncă grea, 
prin sacrificiu şi prin a trăi o viaţă neprihănită.14

3
Când producem şi depozităm alimente, culegem imediat 

beneficiile şi ne pregătim pentru necesităţi viitoare.

V- aţi gândit o clipă ce s- ar întâmpla cu propria dumneavoastră 
comunitate sau naţiune dacă transporturile ar fi paralizate sau dacă 
ar izbucni un război sau s- ar declanşa o criză economică? Cum aţi 
face dumneavoastră sau vecinii dumneavoastră rost de mâncare? 
Pentru cât timp ar putea magazinul de alimente de la colţ – sau 
supermarketul – să satisfacă nevoile comunităţii?

Imediat după sfârşitul celui de- al Doilea Război Mondial, am pri-
mit o chemare din partea Primei Preşedinţii de a merge în Europa 
şi de a stabili din nou misiunile noastre şi de a porni un program 
pentru distribuirea de alimente şi îmbrăcăminte sfinţilor. Îmi amin-
tesc foarte clar oamenii care se urcau în trenuri în fiecare dimineaţă 
cu tot felul de mărunţişuri în mâini, pentru a merge la ţară şi pentru 
a- şi da lucrurile în schimbul unor alimente. Seara, gara era plină 
de oameni încărcaţi cu fructe şi legume şi cu o mulţime de porci şi 
găini. Nu mai văzusem niciodată o asemenea agitaţie. Aceşti oameni 
erau, desigur, dispuşi să facă troc cu practic orice pentru acel bun 
care susţine viaţa – hrana.

Un mijloc, aproape uitat, prin care ne putem asigura indepen-
denţa economică este producerea şi depozitarea alimentelor în 
propria casă. Suntem prea obişnuiţi să mergem la magazine şi să 
cumpărăm ceea ce avem nevoie. Producând noi înşine o parte din 
alimentele necesare nouă, reducem, într- o mare măsură, impactul 
inflaţiei asupra banilor noştri. Dar, şi mai important, învăţăm cum 
să ne producem alimentele şi să- i implicăm pe toţi membrii familiei 
într- un proiect benefic…

Permiteţi- mi să vă sugerez să faceţi ce au făcut şi alţii. Asociaţi- vă 
cu alţii şi cereţi permisiunea de a folosi o bucată de pământ 
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nefolosită pentru a face o grădină sau închiriaţi o bucată de pământ 
şi plantaţi o grădină. Unele cvorumuri ale vârstnicilor au făcut acest 
lucru ca o activitate a cvorumului şi toţi cei care au participat au 
avut de beneficiat de pe urma unei recolte de legume şi fructe şi 
au primit binecuvântările conlucrării şi implicării ca familie. Multe 
familii au renunţat la gazon pentru a face grădini. 

Vă încurajăm să vă bizuiţi mai mult pe forţele proprii pentru ca, 
aşa cum a spus şi Domnul, „în ciuda suferinţelor care se vor abate 
asupra voastră, Biserica să fie independentă deasupra tuturor crea-
turilor de sub lumea celestială” (D&L 78:14). Domnul doreşte ca 
noi să fim independenţi şi să ne bizuim pe forţele proprii, deoarece 
aceste zile vor fi zile ale suferinţei. El ne- a tot avertizat în legătură 
cu această eventualitate…

Producţia de alimente reprezintă doar un aspect al îndemnului 
repetat de a face provizii de alimente… oriunde acest lucru este 
permis din punct de vedere legal. Biserica nu v- a spus ce alimente 
trebuie să depozitaţi. Această decizie aparţine membrilor…

Revelaţia de a produce şi depozita alimente poate fi la fel de im-
portantă pentru bunăstarea noastră materială astăzi precum a fost 
îmbarcarea în arcă a oamenilor din vremurile lui Noe…

toţi membrii familiei pot participa la acest efort de a produce hrană.
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Faceţi un plan pentru a face provizii de alimente tot aşa cum aţi 
face un plan pentru un cont de economii. Economisiţi un pic pentru 
depozitarea unor alimente la fiecare salariu. Conservaţi, folosind 
cutii metalice sau recipiente din sticlă, fructe şi legume din grădi-
nile şi livezile dumneavoastră. Învăţaţi cum să conservaţi alimentele 
prin uscarea sau îngheţarea lor. Includeţi depozitarea alimentelor în 
bugetul vostru. Depozitaţi seminţe şi asiguraţi- vă că aveţi suficiente 
unelte pentru a vă putea face treaba. Dacă economisiţi şi plănuiţi 
să cumpăraţi o a doua maşină sau un al doilea televizor sau un alt 
obiect care vă oferă doar confort sau plăcere, s- ar putea să trebu-
iască să vă schimbaţi priorităţile. Vă îndemnăm să faceţi acest lucru 
rugându- vă şi să- l faceţi acum…

Prea des ne scufundăm într- o stare de automulţumire confortabilă 
şi credem că noi nu vom avea de- a face cu un război dezastros, un 
dezastru economic, o foamete sau un cutremur. Cei care cred acest 
lucru fie nu sunt familiarizaţi cu revelaţiile date de Domnul, fie nu 
cred în ele. Cei care cred cu aroganţă că aceste calamităţi nu se vor 
întâmpla, că vor fi cumva cruţaţi datorită neprihănirii sfinţilor, se 
înşeală şi vor regreta că s- au lăsat seduşi de o astfel de iluzie.

Domnul ne- a avertizat şi ne- a tot prevenit în privinţa unor vre-
muri marcate de multă suferinţă şi ne- a oferit sfaturi, prin slujitorii 
Săi, despre cum putem fi pregătiţi pentru aceste vremuri dificile. Am 
urmat noi sfaturile Sale?

Fiţi fideli acestor sfaturi, dragii mei fraţi şi dragile mele surori, 
şi veţi fi binecuvântaţi – da, cei mai binecuvântaţi oameni de pe 
Pământ. Sunteţi oameni buni. Eu ştiu acest lucru. Dar cu toţii trebuie 
să fim mai buni decât suntem. Haideţi să ne aflăm în situaţia de a fi 
în stare să ne hrănim pe noi, dar şi pe alţii, din alimentele produse 
şi depozitate în propria casă.

Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze să fim pregătiţi pentru 
zilele ce ne aşteaptă, care pot fi cele mai grele de până acum.15
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4
Pacea şi mulţumirea ne pătrund în inimă 

atunci când economisim o parte din câştigurile 
noastre şi când evităm datoriile inutile.

Vă îndemn în mod respectuos să trăiţi conform principiilor fun-
damentale ale muncii, chibzuirii şi bizuirii pe forţele proprii şi să vă 
învăţaţi copiii să vă urmeze exemplul… Trăiţi doar din ce câştigaţi. 
Economisiţi cu regularitate o parte din aceste câştiguri. Evitaţi dato-
riile inutile. Fiţi înţelepţi evitând să vă cumpăraţi prea multe lucruri 
într- un timp scurt. Învăţaţi să gestionaţi bine ceea ce aveţi înainte 
de a vă gândi să cumpăraţi mai multe lucruri.16

Din nefericire, a fost cultivat în mintea unora gândul că, atunci 
când trecem printr- o perioadă dificilă, când suntem lipsiţi de înţe-
lepciune şi risipitori cu resursele noastre şi cheltuim mai mult decât 
aveam, trebuie să apelăm fie la Biserică, fie la guvern pentru a primi 
ajutor. Unii membri au uitat de principiul fundamental al planului 
de bunăstare al Bisericii, care afirmă că „niciun sfânt al zilelor din 
urmă, care încă mai este capabil din punct de vedere fizic, nu va 
deveni dependent de bunăvoie de cineva în ceea ce priveşte traiul 
său zilnic…

Acum mai mult ca oricând, trebuie să învăţăm şi să punem în 
practică principiile independenţei economice. Nu ştim când o criză 
legată de sănătate sau de lipsa unui loc de muncă ne poate afecta 
şi pe noi. Dar ştim că Domnul a decretat că vor avea loc calamităţi 
globale în viitor şi ne- a avertizat şi prevenit să fim pregătiţi. De 
aceea, autorităţile generale au subliniat în mod repetat importanţa 
unui program pentru bunăstarea materială şi spirituală „bazat pe 
principiile fundamentale”.17

Domnul doreşte ca sfinţii Săi să fie liberi şi independenţi în vre-
murile critice care vor urma. Dar niciun om care are obligaţii finan-
ciare nu este cu adevărat liber.18

În Împăraţi citim despre o femeie care a venit plângând la profe-
tul Elisei. Soţul ei murise şi ea avea o datorie pe care nu putea să o 
plătească. Creditorul venea să îi ia pe cei doi fii ai ei şi să îi vândă 
ca sclavi.
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Printr- un miracol, Elisei a ajutat- o să strângă o cantitate mare 
de untdelemn. Apoi, el i- a spus: „Du- te de vinde untdelemnul, şi 
plăteşte- ţi datoria; iar cu ce va rămâne, vei trăi tu şi fiii tăi” (vezi 
2 Împăraţi 4:1–7).

„Plăteşte- ţi datoria… [şi] [trăieşte].” Cât de eficiente au fost mereu 
aceste cuvinte! Ce sfat înţelept ne oferă ele astăzi!

Mulţi oameni nu cred că va avea loc din nou o criză economică 
mare. Simţindu- se la adăpost crezând că au un serviciu permanent 
şi un flux stabil de câştiguri şi salarii, ei se îndatorează fără să se 
gândească la ce vor face dacă şi- ar pierde locurile de muncă sau 
dacă, dintr- un motiv anume, nu ar mai avea niciun venit. Dar cele 
mai competente persoane în domeniu ne- au spus în mod repetat 
că nu suntem încă destul de isteţi pentru a controla economia şi 
crize economice vor exista. Mai devreme sau mai târziu, aceste crize 
vor veni.

Există un motiv şi mai puternic pentru care îndatorarea creşte şi 
provoacă o îngrijorare şi mai mare. Acesta este dorinţa de a acumula 
bunuri materiale care este opusă devotamentului faţă de valorile 

a cheltui mai mult decât câştigăm ne poate provoca „multă tristeţe”.
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spirituale. Multe familii, pentru „a face impresie”, îşi cumpără o casă 
mai scumpă şi mai mare decât au nevoie, într- un cartier scump… 
Având în vedere aşteptările materiale ridicate ale familiilor, această 
tentaţie creşte odată cu apariţia fiecărui nou dispozitiv pe piaţă. 
Tehnicile iscusit şi atent planificate ale publicităţii moderne se con-
centrează asupra celor mai slabe puncte ale rezistenţei consumato-
rului. Ca urmare, există un sentiment tot mai puternic, din nefericire, 
că trebuie să cumpărăm lucruri materiale acum, fără să aşteptăm, 
fără să economisim, fără să facem un sacrificiu.

Şi mai grav este faptul că majoritatea familiilor cu datorii nu 
au niciun fel de bunuri lichide [economii] pe care să conteze. Ar 
avea probleme mari dacă venitul lor ar fi, brusc, tăiat sau diminuat!  
Cu toţii ştim familii care s- au îndatorat mai mult decât îşi permit. În 
spatele acestor situaţii există foarte multă tristeţe.19

Nu doresc să spun acum că toate datoriile sunt rele. Desigur că 
nu. Investiţiile înţelepte în afaceri reprezintă o parte importantă a 
creşterii economice. Creditele ipotecare sunt un mare ajutor pentru 
o familie care trebuie să împrumute bani pentru o casă.20

Pe termen lung, este mai uşor să trăim doar din ce câştigăm şi 
să rezistăm ispitei de a împrumuta bani, exceptând situaţiile de 
urgenţă – niciodată pentru lux. Nu este corect faţă de noi sau faţă 
de comunităţile noastre să cheltuim fără discernământ, astfel încât, 
atunci când vom rămâne fără venit, să apelăm la servicii sociale sau 
la Biserică pentru ajutor financiar.

Vă îndemn în mod solemn să nu vă îndatoraţi în mod excesiv. 
Economisiţi acum şi cumpăraţi mai târziu şi veţi progresa mult. Vă 
veţi scuti de plata unei dobânzi mari şi a altor taxe, iar banii pe care 
îi economisiţi s- ar putea să vă ofere prilejul de a cumpăra, ulterior, 
beneficiind de reduceri substanţiale…

Rezistaţi tentaţiei de a vă îndatora cumpărând o casă mult prea 
luxoasă sau mai spaţioasă decât aveţi cu adevărat nevoie.

Cât de bine vă va fi, mai ales dacă sunteţi o familie nouă aflată la 
început de drum, dacă veţi cumpăra mai întâi o casă mică pe care 
o puteţi cumpăra într- un timp relativ scurt…
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Nu permiteţi ca dumneavoastră sau familia dumneavoastră să fie 
nepregătită în faţa problemelor financiare. Renunţaţi la lux, cel puţin 
pentru moment, pentru a economisi cât mai mult. Cât de înţelept 
este să aveţi asigurate viitorul educaţiei copiilor dumneavoastră şi 
zilele bătrâneţii dumneavoastră…

Dragi fraţi şi surori, pacea şi mulţumirea ne pătrund în inimă 
atunci când trăim doar din ce câştigăm. Sper că Dumnezeu ne va 
oferi înţelepciunea şi credinţa de a urma sfatul inspirat al deţinăto-
rilor preoţiei de a reuşi să scăpăm de datorii, de a trăi doar din ce 
câştigăm şi de a plăti treptat – pe scurt, de „[a ne plăti] datoria… 
[şi a trăi]”.21

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• În secţiunea 1, preşedintele Benson subliniază principiile fun-

damentale ale programului de bunăstare al Bisericii. În ce mod 
contribuie aceste principii la bunăstarea noastră materială? În ce 
mod contribuie acestea la bunăstarea noastră spirituală?

• Care ar fi unele dintre beneficiile „muncii făcute cu entuziasm şi 
cu scop”? (Pentru câteva exemple, vezi secţiunea 2.) Care sunt 
unele dintre lucrurile care vă plac la munca dumneavoastră? 
Ce putem face pentru a- i ajuta pe copii şi tineri să se bucure de 
muncă?

• Care sunt unele dintre binecuvântările pe care le vom primi dacă 
urmăm sfatul preşedintelui Benson din secţiunea 3? Ţinând cont 
de situaţia dumneavoastră actuală, gândiţi- vă la ce veţi face pen-
tru a urma acest sfat. 

• De ce credeţi că folosirea cu înţelepciune a banilor aduce „pace 
şi mulţumire”? Dimpotrivă, ce simţim când nu „trăim doar din ce 
câştigăm”? (Vezi secţiunea 4.)

Scripturi suplimentare
Iacov 2:17–19; Alma 34:19–29; D&L 19:35; 42:42; 75:28–29; 

104:78; Moise 5:1
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Ajutor pentru predare
„Pentru a ajuta cursanţii să se pregătească să răspundă la între-

bări, le puteţi spune, înainte ca ceva să fie citit sau prezentat, că le 
veţi cere răspunsurile… De exemplu, puteţi să spuneţi: «Ascultaţi 
în timp ce citesc acest pasaj, pentru ca dumneavoastră să puteţi îm-
părtăşi ceea ce vă interesează cel mai mult din acesta»” (Predarea, 
nu este chemare mai mare [1999], p. 69).

Note
 1. Heber J. Grant, în Conference Report, 

oct. 1936, p. 3.
 2. „Church Welfare – Economically 

Socially Spiritually Sound”, în cadrul 
adunării Welfare Agricultural, 7 oct., 
1972, p. 5.

 3. Sheri Dew, Ezra Taft Benson: 
A Biography (1987), p. 119.

 4. „Ministering to Needs through the 
Lord’s Storehouse System”, Ensign, 
mai 1977, p. 84.

 5. În Conference Report, oct. 1945, p. 160, 
163, 164.

 6. „Ministering to Needs through the 
Lord’s Storehouse System”, p 83; 
citându- l pe Heber J. Grant, în 
Conference Report, oct. 1936, p. 3.

 7. „Prepare Ye”, Ensign, ian. 1974, p. 81.
 8. În Conference Report, apr. 1967, p. 61.
 9. „Prepare for the Days of Tribulation”, 

Ensign, nov. 1980, p. 32.
 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

p. 481.

 11. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 484.

 12. „Ministering to Needs through the 
Lord’s Storehouse System”, p 83.

 13. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 485.

 14. The Teachings of Ezra Taft Benson, 
p. 481.

 15. „Prepare for the Days of Tribulation”, 
p. 32–33, 34.

 16. „The Ten Commandments: America at 
the Crossroads”, New Era, iulie 1978, 
p. 39.

 17. „Prepare for the Days of Tribulation”, 
p. 32; citând din Welfare Plan 
Handbook (1952), p. 2, citat de 
Marion G. Romney în „Church Welfare –
Some Fundamentals”, Ensign, ian. 1974, 
p. 91.

 18. „Prepare Ye”, p. 69.
 19. „Pay Thy Debt, and Live”, Ensign, 

iunie 1987, p. 3–4.
 20. În Conference Report, apr. 1957, p. 54.
 21. „Pay Thy Debt, and Live”, p. 4, 5.
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Să ducem lumii Evanghelia

„Suntem fericiţi pentru că suntem parteneri 
ai Tatălui nostru Ceresc în această lucrare 

măreaţă de salvare şi exaltare a copiilor Săi.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Pentru preşedintele Ezra Taft Benson, munca misionară a fost o 
tradiţie de familie. „Familia tatălui meu era alcătuită din unsprezece 
copii”, a explicat el. „Noi, toţi cei unsprezece, am slujit în misiuni. 
Soţia mea a slujit, de asemenea, în misiune şi a avut plăcerea ca 
mama ei văduvă să slujească alături de ea în ultimele şase luni [ale 
misiunii ei]. Când tatăl meu a plecat în misiune, eu îmi amintesc, 
fiind cel mai mare fiu, de scrisorile pe care ni le- a trimis din câm-
pul misiunii din Vestului mijlociu al Statelor Unite. Acolo, în acel 
cămin, a pătruns un spirit al muncii misionare care nu a mai plecat 
şi pentru care sunt profund recunoscător.”1

Preşedintele Benson a slujit în calitate de misionar cu timp deplin 
în Misiunea Britanică din anul 1921 până în anul 1923 şi „spiritul 
muncii misionare” l- a însoţit mult după trecerea acelor doi ani şi 
jumătate. De exemplu, fiind secretar al agriculturii în administraţia 
Statelor Unite din anul 1953 până în anul 1961, el a interacţionat 
cu mulţi oameni de alte credinţe. În timpul conferinţei generale 
din luna aprilie a anului 1961, el le- a spus sfinţilor: „Am o listă cu 
numele a aproape 9.000 de oameni cu care m- am întâlnit într- un 
context oficial. Sper să le pot oferi pliante tuturor. Mi- aş dori ca 
fiecare dintre ei să poată auzi Evanghelia. Îmi doresc ca toţi copiii 
Tatălui nostru să se poată bucura de binecuvântările pe care le aduc 
acceptarea şi trăirea conform Evangheliei lui Isus Hristos”2.     
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„De bunăvoie, ne oferim timpul şi bunurile cu care El ne 
binecuvântează în vederea întemeierii împărăţiei Sale pe pământ.”
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Entuziasmul preşedintelui Benson faţă de munca misionară a 
continuat şi în ultimii săi ani de viaţă şi îşi dorea ca toţi membrii 
Bisericii să aibă acelaşi entuziasm. Li s- a adresat direct tinerilor bă-
ieţi despre faptul de a se pregăti pentru slujirea misionară cu timp 
deplin. „Pregătiţi- vă acum”, a spus el. „Pregătiţi- vă din punct de ve-
dere fizic, mental, social şi spiritual.”3 El i- a îndemnat pe părinţi să- şi 
îndrume fiii pe parcursul acestei pregătiri. De asemenea, el a sfătuit 
tinerele fete şi membrii mai în vârstă ai Bisericii să se gândească în 
mod serios să slujească în misiune cu timp deplin. Şi i- a îndemnat 
pe toţi membrii Bisericii să împărtăşească Evanghelia vecinilor lor.

Preşedintele Thomas S. Monson a vorbit despre o perioadă în 
care dragostea preşedintelui Benson pentru munca misionară a in-
spirat un viitor misionar: „Într- o zi de vineri, el şi sora Benson au 
participat, ca de obicei, la o sesiune în Templul Jordan River. Cât 
timp s- a aflat acolo, preşedintele Benson a fost abordat de un tânăr 
băiat care l- a salutat cu bucurie în inimă şi l- a anunţat că fusese 
chemat să slujească în misiune cu timp deplin. Preşedintele Benson 
l- a luat pe misionarul recent chemat de mână şi, cu un zâmbet pe 
buze, i- a spus: «Ia- mă cu tine! Ia- mă cu tine!». Acel misionar a depus 
mărturie că, într- un fel, l- a luat pe preşedintele Benson cu el în mi-
siune, întrucât această întâmplare a demonstrat dragostea trainică 
a preşedintelui Benson, devotamentul său faţă de munca misionară 
şi dorinţa sa de a fi mereu în slujba Domnului” 4.

Dragostea pentru toţi copiii Tatălui Ceresc s- a aflat în centrul de-
votamentului cu care preşedintele Benson a împărtăşit Evanghelia: 
„Copiii Tatălui nostru au nevoie de Evanghelie… Eu ştiu că Domnul 
îi iubeşte şi, fiind slujitorul său umil, port o dragoste în inima mea 
pentru toate milioanele de oameni din această lume” 5. Meditând 
asupra puterii dragostei Salvatorului, el a depus mărturie că 
„ binecuvântările noastre se vor înmulţi pe măsură ce vom împărtăşi 
dragostea Sa aproapelui nostru” 6.

Făcând muncă misionară întreaga sa viaţă şi încurajându- i pe 
sfinţi să facă acelaşi lucru, preşedintele Benson a putut afirma: „Am 
simţit bucuria muncii misionare. Nu există o muncă în toată lumea 
care vă poate aduce o bucurie şi o fericire personală mai mari” 7.
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Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Lumea flămânzeşte după adevărata religie, iar noi o avem.

După glorioasa apariţie a lui Dumnezeu Tatăl şi a Fiului Său, Isus 
Hristos, în faţa lui Joseph Smith, se pare că prima mare responsa-
bilitate a Bisericii restaurate a fost de a proclama Evanghelia lumii 
– tuturor copiilor Tatălui nostru.

A fost într- adevăr un eveniment de o mare importanţă – o expe-
rienţă care a imlicat sacrificiu, bucurie, greutăţi, curaj şi, mai ales, 
dragoste pentru semeni. Nicăieri pe acest pământ nu veţi găsi un 
eveniment la fel de impresionant. Da, pentru îndeplinirea acestei 
lucrări a dragostei s- a plătit cu sânge, sudoare şi lacrimi. Şi de ce 
am făcut această lucrare? Deoarece Dumnezeul cerurilor ne- a po-
runcit acest lucru; deoarece El Îşi iubeşte copiii şi este voia Sa ca 
toate milioanele de persoane de pe pământ să aibă ocazia de a 
asculta şi, conform voinţei lor, să accepte şi să trăiască în acord cu 
principiile măreţe, care ne oferă salvare şi exaltare, ale Evangheliei 
lui Isus Hristos.8

Sunt convins că lumea nu are nevoie de nimic altceva decât 
de Evanghelia lui Isus Hristos iar oamenii lumii vor să aibă ceea 
ce Evanghelia le poate oferi, doar că nu îşi dau seama de acest 
 lucru. Ei vor ancora oferită de Evanghelie, care le oferă răspunsu-
rile la problemele pe care le au de înfruntat; acest lucru le aduce 
un sentiment de siguranţă şi de pace interioară. Dragii mei fraţi şi 
dragile mele surori, Evanghelia este singura soluţie pentru proble-
mele lumii.9

Doar Evanghelia va salva lumea de la calamitatea reprezentată 
de propria autodistrugere. Doar Evanghelia va uni în pace oamenii 
de toate rasele şi naţionalităţile. Doar Evanghelia va aduce bucurie, 
fericire şi salvare oamenilor.10

Lumea flămânzeşte după adevărata religie, iar noi o avem.11

Acesta este mesajul glorios, pe care dorim să- l împărtăşim 
 lumii că, prin intermediul lui Dumnezeu Tatăl şi a Fiului Său Isus 
Hristos, împărăţia lui Dumnezeu a fost restaurată. Este cel mai măreţ 
mesaj primit de la învierea lui Isus Hristos.12
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Acceptăm cu umilinţă şi recunoştinţă această mare responsabi-
litate care a fost oferită Bisericii. Suntem fericiţi pentru că suntem 
parteneri ai Tatălui nostru Ceresc în această lucrare măreaţă de 
salvare şi exaltare a copiilor Săi. De bunăvoie, ne oferim timpul şi 
bunurile cu care El ne binecuvântează în vederea întemeierii îm-
părăţiei Sale pe pământ. Ştim că aceasta este cea mai importantă 
îndatorire a noastră şi marea noastră ocazie. Acest spirit a caracteri-
zat munca misionară a Bisericii lui Isus Hristos în toate perioadele. 
A fost un semn remarcabil al inaugurării dispensaţiei plenitudinii 
timpurilor – timpul nostru. Oriunde se găsesc sfinţi din zilele din 
urmă, se găseşte şi acest spirit al sacrificiului altruist pentru cea mai 
importantă cauză din lume.13

Avem o misiune măreaţă. Trebuie să fim pregătiţi, fie că suntem 
tineri sau în vârstă. Trebuie să avem o influenţă benefică asupra 
naţiunilor, fiind fideli principiilor neprihănirii.14

2
Cu toţii putem fi misionari, indiferent de circumstanţele 

sau de poziţia socială pe care le avem în viaţă.

Ca membri ai Bisericii Domnului, trebuie să luăm munca misio-
nară în serios. Dacă lucraţi aşa cum ar trebui, dacă îndrăgiţi această 
muncă, veţi ajuta la salvarea sufletelor copiilor oamenilor.15

Împărtăşirea Evangheliei nu numai că trebuie privită ca o în-
datorire a preoţiei, dar trebuie să fim dornici şi de a face această 
muncă cu mare bucurie şi nerăbdare. Adevăratul scop al împărtăşirii 
Evangheliei este de a aduce suflete la Hristos, de a le propovădui 
copiilor Tatălui nostru Ceresc şi de a- i boteza, pentru ca noi să ne 
putem bucura împreună cu ei (vezi D&L 18:15) în împărăţia Tatălui 
nostru.16

Cu toţii avem această mare responsabilitate. Nu o putem ignora. 
Niciun bărbat sau nicio femeie să nu creadă că datorită locului unde 
locuim, datorită locului nostru în societate sau datorită profesiei sau 
statutului nostru suntem scutiţi de această responsabilitate.17 

tineri băieţi şi tinere fete

Sperăm că fiecare tânăr băiat plănuieşte să fie un mesager al 
Domnului.18
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Cum dezvoltaţi în băieţi o mare dorinţă de a sluji? Nu aşteptaţi… 
să- i ajutaţi să se decidă să slujească în misiune. Îi ajutaţi să se decidă 
atunci când au nouă, zece sau unsprezece ani! Căminul este locul 
de unde începe pregătirea tinerilor băieţi. Şi fiecare tânăr băiat tre-
buie să fie pregătit, în propriul cămin, să slujească.

Primele pregătiri constau din a- l învăţa pe tânărul băiat cum să 
se roage, a- i citi poveşti din Cartea lui Mormon şi din alte scripturi, 
a ţine seri în familie şi a- i oferi ocazia să predea o parte din lecţie, 
a- l învăţa principiile curăţeniei morale, a- i deschide un cont de eco-
nomii pentru misiunea sa, a- l învăţa cum să muncească şi a- i oferi 
ocazii de a le sluji altora.19

Dorim ca tinerii băieţi care încep o misiune să o înceapă fiind 
dispuşi „să muncească din greu”, având o credinţă care izvorăşte 
din propria neprihănire şi ca urmare a trăirii conform unor stan-
darde înalte, pentru ca astfel să poată avea o misiune frumoasă şi 
productivă.20

Domnul Îşi doreşte ca fiecare tânăr băiat să slujească în misiune 
cu timp deplin… Un tânăr băiat nu poate face ceva mai importat 
decât atât. Studiile pot aştepta. Bursele pot fi amânate. Atingerea 
unor ţeluri profesionale poate fi amânată. Da, chiar şi căsătoria în 
templu ar trebui amânată până când tânărul băiat a slujit în mod 
onorabil într- o misiune cu timp deplin pentru Domnul…

Tinerele fete… pot avea, de asemenea, ocazia de a sluji în mi-
siune cu timp deplin. Sunt recunoscător pentru că soţia mea eternă 
a slujit în misiune în Hawaii înainte de a ne căsători în Templul Salt 
Lake şi sunt încântat pentru că trei nepoate de- ale mele au slujit în 
misiuni cu timp deplin. Printre cei mai buni misionari ai noştri se 
numără surori tinere.21

Misionari în vârstă

Avem nevoie de mai mulţi misionari în vârstă care să facă muncă 
misionară.22

Multe cupluri în vârstă pot sluji în misiuni. Făcând acest lucru, vor 
vedea că o misiune le va aduce binecuvântări copiilor, nepoţilor şi 
strănepoţilor lor, care altfel nu ar putea fi primite. Vor fi un exemplu 
minunat pentru urmaşii lor.23
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Multe cupluri pot depune mărturie că slujirea lor misionară a 
reprezentat una dintre cele mai fericite perioade petrecute îm-
preună, deoarece erau complet devotaţi unui singur scop – munca 
misionară.24

Membri care fac muncă misionară

Trebuie să subliniem nevoia ca membrii să facă mai multă muncă 
misionară. Experienţa ne- a dovedit că acest gen de muncă misio-
nară este cel mai rodnic. Munca misionară făcută de membri re-
prezintă una dintre cheile creşterii individuale a membrilor noştri. 
Sunt ferm convins că munca misionară făcută de membri va duce la 
creşterea spiritualităţii din cadrul oricărei episcopii în care aceasta 
este realizată.25

„domnul Se aşteaptă ca noi să fim misionari.”
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Cât timp a trecut de când aţi mai invitat un vecin la adunarea de 
împărtăşanie, la o conferinţă de ţăruş sau să vină la dumneavoastră 
acasă, pentru a participa la o seară în familie? Cât timp a trecut de 
când aţi avut o conversaţie adevărată despre Evanghelie? Acestea 
sunt experienţe bazate pe alegeri.26

Domnul îi va sprijini pe membri în munca lor misionară dacă ei 
au credinţa de a încerca s- o facă.27

Este timpul să ne lărgim orizontul şi să obţinem o privirea de 
ansamblu asupra importanţei acestei lucrări măreţe. Domnul Se aş-
teaptă să facem aceasta. Nu este suficient să fim membri ai Bisericii, 
să mergem la adunările de împărtăşanie, să ne plătim zeciuiala şi 
să contribuim la programul de bunăstare. Aceste lucruri sunt bune 
– dar nu este suficient. Domnul Se aşteaptă ca noi să fim misionari, 
să trăim conform Evangheliei – da, în toată plenitudinea ei, şi să 
ajutăm la clădirea împărăţiei Sale.28

3
Cartea lui Mormon este măreţul reper pe care 

trebuie să- l folosim în munca noastră misionară.

Cartea lui Mormon se adresează atât membrilor, cât şi celor care 
nu sunt membri ai Bisericii. Împreună cu Spiritul Domnului, Cartea 
lui Mormon este cea mai importantă unealtă pe care Dumnezeu 
ne- a dat- o pentru a converti lumea. Dacă dorim să salvăm suflete, 
trebuie să folosim unealta pe care Dumnezeu ne- a oferit- o pentru 
a îndeplini această sarcină – Cartea lui Mormon.

Citind Cartea lui Mormon, vom fi convinşi să mergem în mi-
siune. Avem nevoie de mai mulţi misionari. Dar avem nevoie, de 
asemenea, de misionari mai bine pregătiţi care să vină din episco-
piile, ramurile şi căminele lor şi care cunosc şi îndrăgesc Cartea lui 
Mormon. Avem nevoie de misionari care au o mărturie puternică 
despre divinitatea acesteia şi care, cu ajutorul Spiritului, pot să in-
vite simpatizanţii să citească şi să mediteze asupra celor citite, fiind 
complet siguri că Domnul le va arăta adevărul prin puterea Duhului 
Sfânt. Avem nevoie de misionari care trăiesc conform standardelor 
mesajului nostru.29
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Cartea lui Mormon este măreţul reper pe care trebuie să- l folo-
sim în munca noastră misionară. Ne arată că Joseph Smith a fost 
un  profet. Conţine cuvintele lui Hristos şi marea ei misiune este să 
aducă oamenii la Hristos. Toate celelalte lucruri sunt secundare. 
Cea mai importantă întrebare pe care cineva şi- o poate adresa când 
citeşte Cartea lui Mormon este: „Doreşti să înveţi mai multe lucruri 
despre Hristos?”. Cartea lui Mormon este cea mai eficientă unealtă 
pentru a găsi oamenii care sunt pregătiţi să accepte Evanghelia. Nu 
conţine lucruri care sunt „plăcute lumii”, prin urmare cei din lume 
nu sunt interesaţi de ea. Este ca o sită măreaţă (vezi 1 Nefi 6:5).

Este o diferenţă între un convertit care îşi are credinţa construită 
pe stânca lui Hristos prin intermediul Cărţii lui Mormon şi se ţine 
cu putere de bara de fier şi unul care nu o are.30

Nu trebuie să uităm că Domnul Însuşi ne- a oferit Cartea lui 
Mormon ca o mărturie cheie despre El. Cartea lui Mormon este to-
tuşi cea mai puternică unealtă a noastră privind munca misionară. 
Haideţi să o folosim! 31

4
Pentru a avea succes în munca misionară, trebuie 

să avem Spiritul, să dobândim umilinţă, să 
iubim oamenii şi să lucrăm cu sârguinţă.

Misionarii se întreabă uneori: „Cum pot să am eu succes? Cum 
poate deveni cineva eficient în munca misionară?”. Iată patru ele-
mente cheie testate prin care puteţi avea succes în munca misionară, 
care pot fi puse în practică atât de misionari, cât şi de membri.

Primul, străduiţi- vă să aveţi Spiritul.

Pentru a avea succes, trebuie să avem cu noi Spiritul Domnului. 
Am fost învăţaţi că Spiritul nu va locui în temple nesfinţite. Prin 
urmare, una dintre primele noastre priorităţi este să ne asigurăm că 
propriile vieţi sunt în ordine. Domnul a afirmat: „Curăţiţi- vă, cei ce 
purtaţi vasele Domnului” (Doctrină şi legăminte 38:42).

Salvatorul ne- a dat legea Sa despre predicarea Evangheliei Sale: 
„Spiritul vă va fi dat vouă prin rugăciunea făcută cu credinţă; şi 
dacă nu primiţi Spiritul, nu veţi propovădui” (Doctrină şi legăminte 
42:14).32
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Dacă este un mesaj pe care l- am repetat fraţilor mei din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, acela este că Spiritul este Cel care con-
tează. Spiritul este Cel care primează. Nu ştiu cât de des am spus 
acest lucru, dar nu mă satur niciodată să- l spun – Spiritul este Cel 
care contează cel mai mult.33

Al doilea, dobândiţi umilinţă.

Domnul a spus că nimeni nu poate oferi ajutor în această lucrare 
dacă nu este umil şi plin de dragoste. (Vezi Doctrină şi legăminte 
12:8.) Dar umilinţa nu înseamnă slăbiciune. Nu înseamnă timidi-
tate; nu înseamnă frică. [Noi] putem fi umili şi, de asemenea, lipsiţi 
de frică. [Noi] putem fi umili şi, de asemenea, curajoşi. Umilinţa 
înseamnă recunoaşterea dependenţei noastre faţă de o putere su-
perioară, o nevoie constantă de sprijinul Domnului în realizarea 
lucrării Sale.34

Nu putem face această lucrare singuri. Aceasta este lucrarea Sa. 
Aceasta este Evanghelia Sa. Trebuie să beneficiem de ajutorul Său. 
Trebuie să- l cerem, să muncim pentru a- l obţine, să ne revărsăm 
sufletul către Domnul pentru a- l primi.35

Al treilea, iubiţi oamenii.

Trebuie să dezvoltăm dragoste faţă de oameni. Trebuie să le ofe-
rim compasiune izvorâtă din dragostea pură a Evangheliei, având 
dorinţa de a- i înălţa, de a- i face mai buni, de a- i îndruma pe calea 
unei vieţi mai pure, mai curate care, în final, să le aducă exaltarea în 
împărăţia celestială a lui Dumnezeu. Atragem atenţia asupra calită-
ţilor deosebite ale oamenilor cu care ne asociem şi pe care îi iubim 
în calitatea lor de copii ai lui Dumnezeu, pe care El îi iubeşte…

Nu vom fi niciodată eficienţi până când nu vom învăţa să avem 
compasiune pentru toţi copiii Tatălui nostru – până când nu vom 
învăţa să- i iubim. Oamenii simt când le este oferită dragoste. Mulţi 
tânjesc după aceasta. Când le vom împărtăşi sentimentele, ei, la 
rândul lor, vor fi plini de bunăvoinţă faţă de noi. Ne vom fi făcut 
un prieten.36

Avem o mare îndatorire de a ne iubi aproapele. Este a doua din-
tre cele două mari porunci. Mulţi dintre vecinii noştri nu sunt încă 
membri ai Bisericii. Trebuie să fim vecini buni. Trebuie să- i iubim 
pe toţi copiii Tatălui nostru şi să ne asociem cu ei.
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Mă rog cu tărie ca noi să fim plini de dragostea lui Dumnezeu 
faţă de aproapele nostru! 37

Al patrulea, lucraţi cu sârguinţă.

Dacă dorim să păstrăm Spiritul, trebuie să lucrăm. Nu există o 
bucurie şi o satisfacţie mai mari decât să ştim că, după o zi grea de 
muncă, am făcut tot ce am putut.

Unul dintre cele mai mari secrete ale muncii misionare este 
munca. Dacă un misionar lucrează, el va avea Spiritul; dacă va avea 
Spiritul, el va preda cu ajutorul Spiritului; dacă predă cu ajutorul 
Spiritului, el va atinge inimile oamenilor şi va fi fericit… Muncă, 
muncă, muncă – nu există un înlocuitor corespunzător, mai ales în 
munca misionară.38

Ştiu că Dumnezeu trăieşte. Aceasta este lucrarea Sa. El ni s- a 
adresat din nou din ceruri cu un mesaj pentru întreaga lume; nu 
doar pentru sfinţii zilelor din urmă, ci pentru toţi fraţii şi toate 
 surorile noastre, atât din Biserică, cât şi din afara acesteia. Fie ca 
Dumnezeu să ne dea tăria de a duce acest mesaj întregii lumi, de a 
trăi conform Evangheliei, de a menţine standardele Bisericii, pentru 
ca noi să primim binecuvântările promise.39

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce lumea „nu are nevoie de nimic altceva” decât de 

Evanghelie? (Pentru câteva exemple, vezi secţiunea 1.) Care sunt 
câteva dintre adevărurile restaurate după care credeţi că „lumea 
flămânzeşte”?

• În timp ce recapitulaţi secţiunea 2, gândiţi- vă ce sfat vi se aplică 
dumneavoastră şi familiei dumneavoastră. În ce moduri poate 
fiecare dintre noi, indiferent de împrejurări, să împărtăşească 
Evanghelia? Ce putem face pentru a ne pregăti să slujim într- o 
misiune cu timp deplin? Ce putem face pentru a- i ajuta pe alţii 
să se pregătească pentru a sluji într- o misiune cu timp deplin?

• Preşedintele Benson a spus că scriptura Cartea lui Mormon este 
„cea mai importantă unealtă pe care Dumnezeu ne- a dat- o pentru 
a converti lumea” (secţiunea 3). Când aţi văzut oameni care s- au 
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convertit datorită studiului din Cartea lui Mormon? Cum putem 
să fim mai eficienţi în împărtăşirea Cărţii lui Mormon?

• Preşedintele Benson ne- a împărtăşit „patru elemente cheie testate 
prin care [putem] avea succes în munca misionară” (secţiunea 4). 
De ce credeţi că aceste elemente cheie ne ajută să avem succes 
în munca misionară? Ce exemple de oameni care urmează aceste 
principii aţi văzut?

Scripturi suplimentare
Marcu 16:15; 1 Timotei 4:12; Alma 17:2–3; 26:1–16; D&L 4;  

12:7–9; 15:4–6; 88:81; 123:12–17

Ajutor pentru studiu
„Împărtăşiţi ceea ce învăţaţi. Pe măsură ce faceţi aceasta, gându-

rile dumneavoastră vor deveni mai clare şi puterea dumneavoastră 
de reţinere va creşte” (Predarea, nu este chemare mai mare [1997], 
p. 17).
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Un scop al unui ţăruş este de a „uni şi desăvârşi pe membrii… asigurându-le 
accesul la programele Bisericii, la rânduieli şi la învăţăturile Evangheliei”.
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„Întăreşte- ţi ţăruşii”

„Ţăruşii şi districtele Sionului sunt simboluri ale 
locurilor sfinte, despre care a vorbit Domnul, 
în care sfinţii Săi se vor aduna în zilele din 

urmă pentru a se refugia de furtună.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

În data de 13 ianuarie 1935, membrii din Ţăruşul Boise, Idaho l- au 
susţinut pe Ezra Taft Benson, care atunci avea 35 de ani, pentru a 
fi primul consilier în preşedinţia ţăruşului lor. Sub îndrumarea pre-
şedintelui Scott S. Brown, preşedintelui Benson i s- au oferit multe 
ocazii de a sluji, conduce şi propovădui. De exemplu, el a avut un 
rol major în aducerea înapoi în Biserică a unui deţinător al Preoţiei 
lui Melhisedec 1 şi a ajutat la coordonarea activităţii de implementare 
a programului de bunăstare al Bisericii în ţăruş.2

În anul 1938, ţăruşul crescuse şi avea peste 8.000 de membri, 
astfel încât Prima Preşedinţie a dispus împărţirea acestuia în trei 
ţăruşi. Preşedintele Benson a spus că a fost „şocat” când, în data de 
27 noiembrie 1938, a fost chemat să conducă unul dintre acei ţăruşi. 
Soţia sa, Flora, le- a spus copiilor lor că era o binecuvântare ca tatăl 
lor să primească acea chemare.3

Slujirea preşedintelui Benson în calitate de preşedinte de ţăruş 
a reprezentat o binecuvântare pentru întregul ţăruş. El a continuat 
să predice principiile bunăstării şi a acordat o atenţie deosebită ti-
neretului. Înainte de o sesiune din cadrul unei conferinţe de  ţăruş, 
el a observat că mai mulţi tineri băieţi încercau să iasă pe furiş din 
capelă. „Au pornit încet din capătul holului spre uşa din spate, fiind 
atenţi la hol pentru a se asigura că nimeni nu îi va vedea ieşind. 
Atunci, [el] a ieşit din biroul său, a evaluat situaţia şi şi- a întins 
braţele pentru a- i îmbrăţişa pe băieţi. «Mă bucur să vă văd, băieţi», 
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a spus el. «Haideţi să mergem la conferinţă împreună». I- a condus 
până la banca din faţă şi, puţin mai târziu, i- a rugat să- şi depună 
mărturiile.”4

După nici doar două luni de când preşedintele Benson şi- a înce-
put slujirea ca preşedinte de ţăruş, a avut parte de o altă surpriză. 
I- a fost oferită slujba de secretar executiv al Consiliului Naţional al 
Cooperativelor de Fermieri, ceea ce însemna că trebuia să lucreze în 
Washington, D.C. La început, a refuzat oferta dar, după ce s- a con-
sultat cu Flora şi cu Prima Preşedinţie, el a acceptat- o.5 Pe data de 
26 martie 1939, când a fost eliberat din chemarea de preşedinte de 
ţăruş, a scris că această zi a fost „cea mai dificilă zi din viaţa [sa]… 
Când m- am adresat [membrilor ţăruşului], am fost foarte binecu-
vântat de Domnul, dar mi- a fost greu să îmi stăpânesc emoţiile. Nu 
există oameni mai buni în toată lumea [şi] îi iubesc pe toţi”6.

Familia Benson s- a mutat în Bethesda, Maryland, care era 
aproape de Washington, D.C. După ceva mai mult de un an, preşe-
dintele Rudger Clawson, preşedintele Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli, şi vârstnicul Albert E. Bowen, de asemenea membru al 
Cvorumului celor Doisprezece, au vizitat zona pentru a organiza 
un nou ţăruş. Preşedintele Clawson s- a întâlnit cu Ezra Taft Benson 
şi a spus: „Frate Benson, Domnul doreşte ca tu să fii preşedintele 
acestui ţăruş. Ce ai de spus în privinţa acestui lucru?”. Din nou, pre-
şedintele Benson a fost surprins. A spus: „Nu îi cunosc pe aceşti oa-
meni. Locuiesc aici de aproape un an”7. Dar a acceptat cu umilinţă 
chemarea şi a prezidat asupra a peste 2.000 de membri într- un ţăruş 
mare din punct de vedere geografic. Flora a spus despre slujirea lui 
în calitate de preşedinte de ţăruş: „Îi place foarte mult. Nu funcţia 
contează pentru el, ci bucuria faptului că poate să ajute pe cât mai 
mulţi posibil să cunoască adevărul Evangheliei”8. 

Mai târziu, în calitate de apostol, preşedintele Benson a vizitat 
ţăruşi din toată lumea. El a spus: „Uneori, după ce mă întorceam 
din vizitele făcute în ţăruşi, îi spuneam soţiei mele că nu ştiu exact 
cum va fi raiul, dar nu aş putea cere acolo ceva mai deosebit decât 
să am plăcerea şi bucuria de a mă asocia cu felul de bărbaţi şi 
femei pe care îi întâlnesc în conducerile ţăruşilor şi episcopiilor 
din Sion şi din misiunile de pe pământ. Într-adevăr, suntem foarte 
binecuvântaţi”9.
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Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Ca membri ai Bisericii, ne adunăm în ţăruşii Sionului.

Uneori, cei care nu sunt membri întreabă: „Ce este un ţăruş?”. De 
asemenea, chiar şi membrii întreabă: „Care este semnificaţia unui 
ţăruş? Ce înseamnă el pentru noi, ca membri?”.

Pentru cei care nu sunt membri, un ţăruş este asemănător unei 
dioceze din alte biserici. Un ţăruş este o zonă geografică care cu-
prinde un anumit număr de episcopii (congregaţii locale) şi care 
este prezidată de o preşedinţie.

Pentru membri, termenul ţăruş este o expresie simbolică. 
Imaginaţi- vă un cort mare ţinut de frânghii întinse către numeroşi 
ţăruşi care sunt bine înfipţi în pământ. Profeţii au asemănat Sionul 
din zilele din urmă cu un cort mare care acoperă întregul pământ 
[vezi Isaia 54:2; 3 Nefi 22:2]. Acel cort este susţinut de frânghii care 
sunt strâns legate de ţăruşi. Desigur, acei ţăruşi reprezintă diferite 
organizaţii răspândite pe întreg pământul. În prezent, Israel este 
adunat în diferiţi ţăruşi ai Sionului.10

Un ţăruş are cel puţin patru scopuri.

1. Fiecare ţăruş, asupra căruia prezidează trei înalţi preoţi şi care 
este sprijinit de doisprezece bărbaţi care alcătuiesc un înalt consiliu, 
devine o biserică în miniatură pentru sfinţii dintr- o anumită zonă 
geografică. Scopul este de a- i uni şi desăvârşi pe membrii care 
locuiesc între acele graniţe, asigurându- le accesul la programele 
Bisericii, la rânduieli şi la învăţăturile Evangheliei.

2. Membrii ţăruşilor trebuie să fie modele sau standarde de 
neprihănire.

3. Ţăruşii trebuie să fie un mijloc de apărare. Membrii realizează 
acest lucru pe măsură ce se unesc sub conducerea oficianţilor locali 
ai preoţiei şi se dedică îndatoririi lor şi ţinerii legămintelor. Acele 
legăminte, dacă sunt ţinute, devin o protecţie împotriva greşelilor, 
răului sau calamităţilor.

Construim temple doar unde avem ţăruşi. Binecuvântările şi rân-
duielile din templu ne pregătesc pentru exaltare. Desigur, nu se 
poate ca fiecare ţăruş să aibă un templu, dar în prezent suntem 
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martorii unor extinderi remarcabile, da, chiar miraculoase, în ceea 
ce priveşte construirea de temple în diferite părţi ale lumii. O astfel 
de extindere le permite membrilor Bisericii să primească toate bi-
necuvântările Domnului.

4. Ţăruşii sunt un adăpost împotriva furtunii care va fi abătută 
asupra pământului.11

2
Ţăruşii sunt organizaţi pentru a- i ajuta pe părinţi 

să le predice Evanghelia propriilor copii şi să- i 
îndrume către rânduielile necesare salvării. 

În Doctrină şi legăminte citim:

„Şi din nou, dacă sunt părinţi care au copii în Sion sau în oricare 
dintre ţăruşii lui organizaţi, care nu îi învaţă, când au opt ani, să în-
ţeleagă doctrina pocăinţei, a credinţei în Hristos, Fiul Dumnezeului 
cel Viu, şi a botezului şi a darului Duhului Sfânt prin aşezarea mâi-
nilor, păcatul va fi asupra capetelor părinţilor. Pentru că aceasta va fi 
lege pentru aceia care locuiesc în Sion sau în vreunul dintre ţăruşii 
lui care sunt organizaţi ” (68:25–26; caractere cursive adăugate).

Aici vedem care este unul dintre scopurile principale ale ţăruşilor. 
Ei sunt organizaţi pentru a- i ajuta pe părinţii „care au copii în Sion” 
să- i înveţe Evanghelia lui Isus Hristos şi să înfăptuiască rânduielile 
necesare salvării. Ţăruşii sunt înfiinţaţi în vederea desăvârşirii sfin-
ţilor, iar această dezvoltare începe în sânul căminului cu o instruire 
evanghelică eficientă.12

3
Pe măsură ce membrii ţăruşului reflectă standardul 

de sfinţenie al Domnului, ţăruşul devine un 
simbol frumos pe care toată lumea îl vede. 

Domnul afirmă: „Pentru că Sionul trebuie să crească în frumuseţe 
şi în sfinţenie; graniţele lui trebuie să fie lărgite; ţăruşii lui trebuie 
întăriţi; da, adevărat vă spun vouă, Sionul trebuie să se trezească 
şi să- şi pună veşmintele frumoase” (Doctrină şi legăminte 82:14).

Aici, Domnul face cunoscut un alt mare scop al ţăruşului: să fie 
un simbol frumos pe care toată lumea să- l vadă. Expresia „să- şi 
pună veşmintele frumoase” se referă, desigur, la sfinţenia interioară 
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pe care fiecare membru care se numeşte sfânt trebuie să o do-
bândească. Sionul înseamnă „cei care au inima pură” (Doctrină şi 
legăminte 97:21).

Ţăruşii Sionului sunt întăriţi şi graniţele Sionului mărite pe mă-
sură ce membrii reflectă standardul de sfinţenie pe care Domnul îl 
aşteaptă de la oamenii Săi aleşi.13

4
Fiecare ţăruş reprezintă un mijloc de apărare şi un 
refugiu împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi.

Totuşi, o altă revelaţie primită de la Domnul ne oferă următoarea 
explicaţie despre scopul ţăruşilor: „Adevărat vă spun vouă tuturor: 
Ridicaţi- vă şi străluciţi pentru ca lumina voastră să fie un steag pen-
tru naţiuni; şi pentru ca adunarea în ţinutul Sionului şi în ţăruşii săi 
să poată fi pentru apărare şi pentru refugiu împotriva furtunii şi 
împotriva mâniei când aceasta va fi revărsată fără amestec pe întreg 
pământul” (Doctrină şi legăminte 115:5–6).

În această revelaţie, găsim porunca de a lăsa lumina noastră să 
strălucească, astfel încât să devină un standard pentru naţiuni. Un 
standard este o unitate de măsură prin care cineva determină exac-
titatea sau perfecţiunea. Sfinţii trebuie să fie un standard de sfinţenie 
pe care toată lumea să- l vadă. Aceasta este frumuseţea Sionului.

Apoi, Domnul a revelat că ţăruşii Sionului vor fi „pentru apărare 
şi pentru refugiu împotriva furtunii şi împotriva mâniei când aceasta 
va fi revărsată fără amestec pe întreg pământul”. Ţăruşii sunt un 
mijloc de apărare pentru sfinţi împotriva duşmanilor, atât văzuţi, cât 
şi nevăzuţi. Mijlocul de apărare reprezintă îndrumarea oferită prin 
intermediul canalelor preoţiei care întăresc mărturii şi promovează 
solidaritatea în cadrul familiei şi neprihănirea individuală.

În prefaţa revelaţiilor Sale din Doctrină şi legăminte, Domnul 
ne- a avertizat: „Ziua vine repede; ceasul în care pacea va fi luată 
de pe pământ şi când diavolul va avea putere asupra posesiunilor 
lui” [Doctrină şi legăminte 1:35].

Astăzi… suntem martorii împlinirii acestei previziuni în care 
Satana, cu o furie nepotolită, îşi arată puterea asupra „[posesiunii] 
lui” – pământul. Niciodată influenţa lui nu a fost atât de mare şi doar 
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cei care- L au pe Duhul Sfânt drept ghid – şi care urmează sfaturile 
primite de la conducătorii preoţiei – vor fi cruţaţi de prăpădul pro-
dus de influenţa lui malefică.

Domnul afirmă, de asemenea, în acea prefaţă că El va avea pu-
tere asupra sfinţilor Săi „şi va domni în mijlocul lor” [Doctrină şi 
legăminte 1:36]. El face acest lucru pe măsură ce lucrează prin inter-
mediul slujitorilor Săi aleşi şi prin intermediul autorităţilor ţăruşului 
şi episcopiei.14

Pe măsură ce Biserica creşte, este foarte important să construim 
bine şi trainic şi ca potenţialii ţăruşi să îndeplinească cerinţele de 
bază necesare pentru a avea succes, iar ţăruşii actuali să lucreze 
neîncetat pentru a deveni ţăruşi cu adevărat funcţionali în ceea ce 
priveşte realizările spirituale. Aceşti ţăruşi trebuie să fie punctele 
de adunare ale Sionului de astăzi, trebuie să fie sanctuare spirituale 
şi să se bizuiască pe forţele proprii din cât mai multe puncte de 
vedere posibil.15

Ţăruşii şi districtele Sionului sunt simboluri ale locurilor sfinte 
despre care a vorbit Domnul, unde sfinţii Săi se vor aduna în zilele 

alăturându- ne sfinţilor, noi observăm că un ţăruş poate fi „pentru 
apărare şi pentru refugiu împotriva furtunii” (d&l 115:6).
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din urmă pentru a se refugia de furtună. Dumneavoastră şi copiii 
dumneavoastră vă veţi aduna aici pentru a preaslăvi, pentru a face 
rânduieli sacre, pentru a socializa, a învăţa, a cânta, a dansa, pentru 
a face teatru, sport şi, în general, pentru a vă ajuta unul pe celălalt şi 
pe voi înşivă să deveniţi mai buni. Deseori, este considerat un lucru 
important faptul că ale noastre capele au pe acoperiş un ţăruş cu 
vârful îndreptat spre cer, fiind un simbol al faptului că, întotdeauna, 
viaţa noastră trebuie să fie îndreptată către Dumnezeu.16

Nefi, profetul din Cartea lui Mormon, a prevăzut ziua în care 
sfinţii vor fi împrăştiaţi în ţăruşi din toată lumea. El a văzut vremea 
în care Domnul avea să- i protejeze când furtuni distrugătoare aveau 
să le ameninţe existenţa. Nefi a profeţit: „Şi s- a întâmplat că eu, Nefi, 
am văzut puterea Mielului lui Dumnezeu cum se pogora asupra 
sfinţilor Bisericii Mielului, precum şi asupra celor care făcuseră le-
gământ cu Domnul, care erau împrăştiaţi pe toată faţa pământului; 
iar ei erau înarmaţi cu dreptate şi cu puterea lui Dumnezeu în mare 
slavă” (Cartea lui Mormon, 1 Nefi 14:14).

Prin intermediul revelaţiilor ştim că, în zilele din urmă, vor fi pri-
mejdii, calamităţi şi persecuţii, dar datorită neprihănirii, sfinţii vor fi 
cruţaţi. Cu siguranţă promisiunea Domnului din Cartea lui Mormon 
va fi îndeplinită: „El îi va apăra pe cei drepţi cu puterea Sa” (1 Nefi 
22:17).17

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• După ce aţi citit secţiunea 1, cum aţi răspunde cuiva care întreabă 

de ce membrii Bisericii sunt organizaţi în ţăruşi?

• Preşedintele Benson ne- a amintit că ţăruşii îi ajută pe părinţi să 
le predea Evanghelia propriilor copii şi să le pună acestora la 
dispoziţie rânduielile preoţiei (vezi secţiunea 2). În ce moduri 
v- a ajutat ţăruşul în acţiunile desfăşurate de dumneavoastră în 
căminul propriu?

• Când aţi văzut membri ai unui ţăruş care s- au adunat pentru a 
stabili un exemplu „pe care toată lumea să- l vadă”? (Vezi secţiu-
nea 3.) Ce aţi avut de câştigat din aceste activităţi?
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• În ce moduri poate un ţăruş să ne ofere protecţie „împotriva 
duşmanilor, atât văzuţi, cât şi nevăzuţi”? (Vezi secţiunea 4.) Ce 
ocazii avem de a fi activi în ţăruşul nostru? Care ar fi câteva dintre 
binecuvântările pe care le putem primi în timp ce facem aceasta?

Scripturi suplimentare
Isaia 25:3–5; Matei 5:14–16; Moroni 10:31–33; D&L 101:17–21; 

133:7–9

Ajutor pentru predare
„Un profesor bun nu se întreabă «Ce voi face astăzi la oră?», 

ci se întreabă «Ce vor face cursanţii mei astăzi la oră?»; nu se în-
treabă «Ce voi preda astăzi?», ci, mai degrabă, se întreabă «Cum îi 
voi ajuta pe cursanţii mei să descopere ceea ce au nevoie să ştie?»” 
(Virginia H. Pearce, „The Ordinary Classroom – a Powerful Place 
for Steady and Continued Growth”, Ensign, nov. 1996, p. 12; citând 
din Teaching the Gospel: A Handbook for CES Leaders and Teachers 
[1994], p. 13).

Note
 1. Vezi capitolul 20 din acest manual.
 2. Vezi capitolul 21 din acest manual.
 3. Vezi Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: 

A Biography (1987), p. 122; Francis M. 
Gibbons, Ezra Taft Benson: Statesman, 
Patriot, Prophet of God (1996), p. 104.

 4. Sheri L. Dew, bazat pe o relatare de 
Don Schlurf, în Ezra Taft Benson: 
A Biography, p. 122.

 5. Vezi capitolul 1 din acest manual.
 6. În Ezra Taft Benson: A Biography, 

p. 144.
 7. În Ezra Taft Benson: A Biography, 

p. 156–157.

 8. Flora Amussen Benson, citată în Ezra 
Taft Benson: A Biography, p. 159.

 9. În Conference Report, oct. 1948, p. 98.
 10. Come unto Christ, (1983), p. 101.
 11. Come unto Christ, p. 104–105.
 12. Come unto Christ, p. 101–102.
 13. Come unto Christ, p. 102.
 14. Come unto Christ, p. 103–104.
 15. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), p. 151.
 16. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

p. 151–152.
 17. Come unto Christ, p. 104.
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O viaţă axată pe Hristos

„Cea mai bună măsură a adevăratei măreţii este 
cât de asemănători Îi suntem lui Hristos.”

Din viaţa lui Ezra Taft Benson

Preşedintele Ezra Taft Benson a citat deseori sfatul Salvatorului 
dat celor doisprezece ucenici nefiţi: „Ce fel de oameni trebuie să 
fiţi voi? Adevărat vă spun Eu vouă, tot aşa cum sunt Eu” (3 Nefi 
27:27).1 Acest principiu – nevoia de a fi mai asemănători lui Hristos 
– a reprezentat o temă care apare frecvent în slujirea preşedinte-
lui Benson, mai ales în timpul slujirii în calitate de preşedinte al 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli şi de preşedinte al Bisericii.

Întrucât şi- a dedicat viaţa slujindu- L pe Domnul, preşedintele 
Benson a vorbit cu putere şi convingere când şi- a împărtăşit urmă-
toarea mărturie:

„Depun mărturie că nu există o provocare mai mare, mai emoţio-
nantă sau care să- ţi înnobileze mai mult sufletul decât aceea de a în-
cerca să învăţăm despre Hristos şi de a păşi pe urmele Sale. Modelul 
nostru, Isus Hristos, a mers pe acest pământ fiind «Exemplul». El 
este avocatul nostru pe lângă Tatăl. El a realizat marele sacrificiu 
ispăşitor pentru ca noi să avem bucurie deplină şi să fim exaltaţi 
în acord cu harul Său şi pocăinţa şi neprihănirea noastră. El a făcut 
toate lucrurile perfect şi ne porunceşte ca şi noi să fim perfecţi ca 
El şi Tatăl Său (vezi 3 Nefi 12:48).

«Ce ar face Isus?» sau «Ce ar dori El ca eu să fac?» sunt întrebările 
personale cele mai importante ale acestei vieţii. A păşi pe calea Sa 
reprezintă cea mai mare realizare a vieţii. Viaţa unui bărbat sau a 
unei femei poate fi considerată de succes dacă aceasta se aseamănă 
cât mai mult posibil cu cea a Învăţătorului”2.
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„Isus a spus: «Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni 
nu vine la Tatăl decât prin Mine»” (Ioan 14:6).



c a P I t o l u l  2 4

323

În timp ce preşedintele Benson i- a îndemnat pe sfinţi să urmeze 
exemplul perfect al Salvatorului, le- a amintit că ei pot face acest 
lucru doar cu ajutorul Salvatorului. El a spus:

„Eu ştiu că Domnul trăieşte. Ştiu că El ne iubeşte. Ştiu că nimeni 
nu poate reuşi fără El, dar avându- L ca partener, nimeni nu poate 
eşua.

Ştiu că Dumnezeu ne poate ajuta să avem mai mult succes decât 
am avea prin propriile forţe.

Sper ca noi toţi, începând din acest moment, să avem curajul 
moral de a ne strădui mai mult să ne gândim în fiecare zi la Hristos, 
să învăţăm despre El, să Îi călcăm pe urme şi să facem ceea ce El 
ar dori să facem”3.

Învăţături ale lui Ezra Taft Benson
1

Exemplul şi învăţăturile lui Isus Hristos 
oferă marele standard întregii omeniri.

Acum două mii de ani, un om perfect a trăit pe pământ: Isus 
Hristosul. El era fiul unui Tată Ceresc şi al unei mame pământene. 
El este Dumnezeul acestei lumi, sub îndrumarea Tatălui. El i- a în-
văţat pe oameni adevărul, ca ei să poată fi liberi. Exemplul Său şi 
principiile Sale ne oferă măreţul reper, singura cale sigură pentru 
omenire.4

Influenţa niciunui alt om nu a avut un atât de mare impact asu-
pra acestui pământ cât cea a vieţii lui Isus, Hristosul. Nu ne putem 
imagina viaţa fără învăţăturile Sale. Fără El, am fi pierduţi într- un 
miraj al crezurilor şi modurilor de preaslăvire false, care se nasc 
din frică şi întuneric, acolo unde plăcerile trupeşti şi preocuparea 
pentru îmbogăţire domnesc. Suntem departe de îndeplinirea ţelu-
lui pe care El ni l- a dat, dar nu trebuie niciodată să- l pierdem din 
vedere; nici nu trebuie să uităm că înaintarea noastră către lumină, 
către perfecţiune, nu ar fi posibilă fără învăţăturile Sale, viaţa Sa, 
moartea şi învierea Sa…

Trebuie să învăţăm şi să tot învăţăm că numai acceptând să trăim 
conform Evangheliei iubirii, aşa cum a fost predicată de Învăţător, şi 
numai făcând voia Sa vom putea scăpa de ignoranţă şi de îndoielile 
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pe care le avem. Trebuie să învăţăm acest adevăr simplu, măreţ 
pentru a putea avea parte de bucuriile dulci ale Spiritului acum 
şi întotdeauna. Trebuie să facem voia Sa în totalitate. Trebuie să Îl 
punem pe El pe primul loc în viaţa noastră.5

În capitolul 14 din Ioan, Isus Îşi ia rămas bun cu blândeţe de la 
ucenicii săi după Cina cea de taină. Le spune că Se duce să le pre-
gătească un loc în casa Tatălui Său; ca acolo unde este El, să poată 
fi şi ei. Iar Toma Îi spune:

„«Doamne… nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea 
într- acolo?»

Isus i- a spus: «Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine» (Ioan 14:5–6). Calea este în faţa noastră. Este 
bine delimitată.6

2
Venim la Hristos când privim către El în fiecare 
gând şi încercăm să dobândim atributele Sale.

În limbajul Cărţii lui Mormon, trebuie să „[credem] în Hristos 
şi să nu- L [tăgăduim]” (2 Nefi 25:28). Trebuie să ne încredem în 
Hristos şi nu în braţul omului (vezi 2 Nefi 4:34). Trebuie să „[venim] 
la Hristos şi [să ne perfecţionăm] [în] El” (Moroni 10:32). Trebuie să 
venim „cu inima frântă şi cu spiritul smerit” (3 Nefi 12:19), flămânzi 
şi însetaţi după neprihănire (vezi 3 Nefi 12:6). Trebuie să venim 
„[ospătându- ne] din cuvântul lui Hristos” (2 Nefi 31:20), pe măsură 
ce îl primim prin scripturile Sale, de la cei unşi ai Săi şi de la Spiritul 
Său Sfânt.

Pe scurt, trebuie să urmăm „exemplul Fiului Dumnezeului cel 
Viu” (2 Nefi 31:16).7

Domnul a spus: „Întoarce- te către Mine în fiecare gând” (D&L 
6:36). Să ne întoarcem către Domnul în fiecare gând este singura 
cale prin care putem fi felul de bărbaţi sau femei care trebuie să fim.

Domnul a adresat ucenicilor Săi următoarea întrebare: „Ce fel de 
oameni trebuie să fiţi voi?”. Apoi, El a răspuns la propria întrebare 
spunând: „Tot aşa cum sunt Eu” (3 Nefi 27:27). Pentru a deveni 
asemănători Lui, trebuie să Îl avem cu noi în gândurile noastre – 
tot timpul. De fiecare dată când luăm din împărtăşanie, ne luăm 
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angajamentul să „[ne amintim] totdeauna de El” (Moroni 4:3; 5:2; 
D&L 20:77, 79).

Pentru că gândurile ne definesc şi pentru că trebuie să fim ase-
mănători lui Hristos, atunci trebuie să gândim asemenea lui Hristos. 
Permiteţi- mi să repet: Pentru că gândurile ne definesc şi pentru că 
trebuie să fim asemănători lui Hristos, trebuie să gândim asemenea 
lui Hristos…

Gândurile noastre trebuie să fie îndreptate către Domnul. Trebuie 
să ne gândim la Hristos.8

Fie ca vieţile noastre, căminele noastre şi munca noastră să 
reflecte caracterul nostru asemănător cu cel al lui Hristos. Trăiţi 
astfel, încât alţii să spună despre dumneavoastră: „Iată un creştin 
adevărat!”.

Da, credem în Isus Hristos, dar mai ales – privim către El, avem 
încredere în El şi ne străduim să dobândim atributele Sale.9

Hristos reprezintă idealul nostru. El este exemplul nostru… Cea 
mai bună măsură a adevăratei măreţii este cât de asemănători Îi 
suntem lui Hristos.10

Să fim asemănători Salvatorului – ce provocare pentru fiecare 
persoană! El este un membru al Dumnezeirii. El este Salvatorul şi 
Mântuitorul. El a fost perfect în fiecare aspect al vieţii Sale. El nu 
avea nicio slăbiciune şi niciun cusur. Oare putem noi fi precum 
este El? Răspunsul este da. Nu numai că putem, dar este şi datoria 
şi responsabilitatea noastră să fim. El nu ne- ar fi dat acea poruncă 
dacă nu ar fi dorit ca noi să facem acest lucru [vezi Matei 5:48; 
3 Nefi 12:48].

Apostolul Petru a vorbit despre procesul prin care o persoană 
poate fi făcută părtaşă „firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:4). Acest lucru 
este important, pentru că, dacă vom deveni părtaşi firii dumneze-
ieşti, vom deveni asemănători Lui. Să studiem cu atenţie ce ne învaţă 
Petru despre acest proces. Iată ce a spus:

„De aceea, daţi- vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa 
voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa;

cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, 
evlavia;
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cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de 
oameni” (2 Petru 1:5–7).

Virtuţile subliniate de Petru sunt parte a firii dumnezeieşti sau 
parte a caracterului Salvatorului. Acestea sunt virtuţile pe care 
 trebuie să le dobândim dacă dorim să fim mai asemănători Lui. Să 
discutăm despre câteva dintre aceste trăsături importante.

Prima trăsătură, la care se adaugă toate celelalte, este credinţa. 
Credinţa este temelia pe care se clădeşte un caracter asemănător cu 
cel al lui Dumnezeu…

Petru continuă şi spune că trebuie să unim credinţa noastră cu 
fapta… Comportamentul virtuos implică faptul că [un om] are 
 gânduri curate şi face fapte cinstite. El nu va pofti în inima sa, 
pentru că, dacă va face acest lucru, „va nega credinţa” şi va pierde 
Spiritul (D&L 42:23) – şi nu este ceva mai important în această lu-
crare decât Spiritul…

Comportamentul virtuos este înrudit cu sfinţenia, un atribut al 
Dumnezeirii. [Noi] trebuie să căutăm în mod activ ceea ce este 

apostolul Petru, înfăţişat aici alături de Isus Hristos cel Înviat, ne- a învăţat 
cum putem să ne formăm un caracter asemănător cu cel al Salvatorului.
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virtuos şi încântător şi nu ceea ce este corupt sau sordid. Virtutea 
ne va înfrumuseţa gândurile fără încetare (vezi D&L 121:45). Cum 
ar putea vreun om să permită să fie înconjurat de pornografie, 
obscenitate sau vulgaritate şi să se considere cu adevărat virtuos?

Următorul pas al acestui proces al creşterii descris de Petru este 
să unim cunoştinţa cu credinţa şi faptele noastre. Domnul ne- a spus 
că „este imposibil ca un om să fie salvat în ignoranţă” (D&L 131:6). 
De asemenea, Dumnezeu ne- a poruncit: „Căutaţi cuvintele de înţe-
lepciune în cele mai bune cărţi; căutaţi să învăţaţi, chiar prin studiu 
şi, de asemenea, prin credinţă” (D&L 88:118)… Deşi orice studiu 
despre adevăr este valoros, adevărurile privind salvarea sunt cele 
mai importante adevăruri pe care un om le poate învăţa. Întrebarea 
Domnului, „Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi- ar 
pierde sufletul?” (Matei 16:26), poate fi valabilă atât în cazul ţelurilor 
educaţionale, cât şi în cazul încercării de a obţine bunuri materiale. 
Domnul ar fi putut, de asemenea, întreba: „Ce ar folosi unui om 
să înveţe totul despre lume şi să nu înveţe cum poate fi salvat?” …

Dacă la învăţăturile seculare adăugăm învăţăturile noastre spi-
rituale, acest lucru ne va ajuta să ne concentrăm asupra lucrurilor 
care contează cel mai mult în viaţă…

Un alt atribut descris de Petru ca aparţinând firii dumnezeieşti 
este înfrânarea. [Un om înfrânat] este moderat în exprimarea ver-
bală şi în exprimarea emoţiilor sale. Face lucrurile cu moderaţie şi 
nu depăşeşte limita. Într- un cuvânt, are autocontrol. El îşi stăpâneşte 
emoţiile şi nu invers…

Înfrânării noastre îi adăugăm răbdare … Răbdarea este o altă 
formă a autocontrolului. Reprezintă capacitatea de a nu da impor-
tanţă propriei satisfaceri şi de a pune frâu dorinţelor. În relaţiile 
cu cei dragi, un om răbdător nu dă dovadă de un comportament 
impetuos pe care îl va regreta mai târziu. Răbdarea înseamnă să fii 
calm într- o situaţie stresantă. Un om răbdător este înţelegător cu 
greşelile altora.

Un om răbdător nădăjduieşte cu răbdare în Domnul. Uneori, 
citim sau auzim de oameni care doresc o binecuvântare de la 
Domnul, dar care, apoi, devin nerăbdători când aceasta nu vine 
repede. O partea a firii dumnezeieşti este să avem încredere în 
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Domnul suficient de mult pentru a „[fi] liniştiţi şi [a şti] că [El este] 
Dumnezeu” (D&L 101:16).

O [persoană] răbdătoare va tolera greşelile şi defectele celor 
dragi. Deoarece îi iubeşte, nu le va găsi defecte, nici nu- i va critica 
sau blama.

Un alt atribut menţionat de Petru este [bunătatea]… Cel care 
este bun este înţelegător şi blând cu alţii. Este politicos şi atent cu 
sentimentele altora. Este săritor din fire. Bunătatea iartă slăbiciunile 
şi greşelile altora. Bunătatea este oferită tuturor – celor în vârstă şi 
celor tineri, animalelor, celor cu sau fără statut social înalt.

Acestea sunt adevăratele atribute ale firii dumnezeieşti. Puteţi 
vedea cum devenim mai asemănători lui Hristos dacă suntem mai 
virtuoşi, mai buni, mai răbdători şi dacă deţinem controlul asupra 
propriilor emoţii?

Apostolul Pavel a folosit câteva expresii sugestive pentru a ilustra 
că un membru al Bisericii trebuie să fie diferit de restul lumii. El 
ne- a poruncit să „[ne îmbrăcăm] cu Hristos” (Galateni 3:27), „[să ne 
dezbrăcăm] de omul cel vechi” şi „[să ne îmbrăcăm] în omul cel 
nou” (Efeseni 4:22, 24).

Ultima şi cea mai importantă virtute a firii dumnezeieşti este 
 caritatea sau dragostea pură a lui Hristos (vezi Moroni 7:47). 
Dacă dorim cu adevărat să fim mai asemănători Salvatorului şi 
Învăţătorului nostru, atunci cel mai mare obiectiv al nostru trebuie 
să fie acela de a învăţa să iubim precum iubeşte El. Mormon a numit 
caritatea „cea mai mare dintre toate” (Moroni 7:46).

Lumea vorbeşte astăzi foarte mult despre dragoste şi aceasta este 
căutată de mulţi. Dar dragostea pură a lui Hristos diferă foarte mult 
de ceea ce lumea crede despre dragoste. Caritatea nu caută satis-
facerea propriilor plăceri. Dragostea pură a lui Hristos caută doar 
progresul etern şi bucuria altora…

Salvatorul a afirmat că viaţa eternă înseamnă să- L cunoşti pe 
singurul Dumnezeu adevărat şi pe Fiul Său, Isus Hristos (vezi Ioan 
17:3). Dacă acest lucru este adevărat, şi îmi depun, în faţa dum-
neavoastră, mărturia solemnă că acest lucru este adevărat, atunci 
trebuie să întrebăm cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu. Procesul 
adăugării de atribute dumnezeieşti, aşa cum este descris de Petru, 
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devine cheia obţinerii acestei cunoaşteri care ne aduce viaţa eternă. 
Observaţi promisiunea lui Petru, care urmează imediat după des-
crierea acestui proces:

„Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor 
lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoş-
tinţă a Domnului nostru Isus Hristos” (2 Petru 1:8; caractere cursive 
adăugate)…

Mă rog ca aceste trăsături şi atribute ale Salvatorului să se regă-
sească din belşug în noi, pentru ca, atunci când vom fi la judecată 
şi El ne va întreba pe fiecare dintre noi: „Ce fel de persoană eşti?”, 
noi să ne putem ridica privirile cu recunoştinţă şi bucurie şi să răs-
pundem: „Tot aşa cum eşti şi Tu”.11

3
Salvatorul ne va alina şi ne va ajuta în eforturile 

noastre de a rămâne pe calea pe care El ne- a arătat- o.

Cu cât ne vom îndepărta de la calea pe care ne- a arătat- o 
Galileanul, cu atât mai mult vom eşua în încercările noastre indi-
viduale… Dar nu suntem lipsiţi de ajutorul Său. Mereu le- a spus 
ucenicilor Săi, dar şi nouă tuturor: „Să nu vi se tulbure inima…

Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face…

Nu vă voi lăsa orfani…

Vă las pacea, vă dau pacea Mea” (Ioan 14:1, 14, 18, 27).12

Să apelăm din nou la Cartea lui Mormon… pentru a învăţa câ-
teva principii despre a veni la Hristos, a fi devotat Lui, a- L pune în 
centrul vieţii noastre şi a face mereu voia Lui. Voi cita doar câteva 
dintre numeroasele pasaje legate de acest subiect.

Mai întâi, trebuie să ştim că Hristos ne invită să venim la El. „Iată, 
El trimite o chemare către toţi oamenii, pentru că braţele milosteniei 
sunt întinse către ei… da, El spune: Veniţi la Mine şi vă veţi împăr-
tăşi din fructul copacului vieţii” (Alma 5:33–34).

Veniţi, pentru că El stă „cu braţele deschise ca să vă primească” 
(Mormon 6:17).

Veniţi, pentru că „El vă va consola în suferinţele voastre şi vă va 
lua apărarea” (Iacov 3:1).
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„Da, veniţi la El şi oferiţi- I sufletele voastre întregi ca o jertfă 
pentru El” (Omni 1:26).

La sfârşitul cronicii civilizaţiei iaredite, Moroni a scris: „Eu v- aş 
sfătui pe voi să- L căutaţi pe acest Isus despre care profeţii şi apos-
tolii au scris” (Eter 12:41).

Spre sfârşitul civilizaţiei nefite, Moroni a scris: „Da, veniţi la 
Hristos şi perfecţionaţi- vă [în] El… şi dacă voi vă veţi lepăda de orice 
necredinţă şi- L veţi iubi pe Dumnezeu cu toată puterea,  mintea şi 
tăria voastră, atunci harul Lui este destul pentru voi” (Moroni 10:32).

Cei care sunt devotaţi lui Hristos sunt „martorii lui Dumnezeu 
în toate timpurile şi în toate lucrurile şi în toate locurile” în care se 
află, „chiar până la moarte” (Mosia 18:9). Ei „păstrează numele” lui 
Hristos „scris pentru totdeauna” în inimile lor (Mosia 5:12). Ei iau 
asupra lor „numele lui Hristos, având hotărârea să- L slujească până 
la capăt” (Moroni 6:3).

Când trăim o viaţă axată pe Hristos, „noi vorbim despre Hristos, 
ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos” (2 Nefi 25:26). 
Noi „[primim] cuvântul plăcut al lui Dumnezeu şi [ne ospătăm] din 
dragostea Lui” (Iacov 3:2). Chiar şi când sufletul lui Nefi gemea din 
cauza păcatelor sale, el a spus: „Eu ştiu în cine mi- am pus nădejdea. 
Dumnezeul meu a fost sprijinul meu” (2 Nefi 4:19–20).

Ne amintim de sfatul lui Alma: „Toate faptele tale să fie în 
Domnul; şi oriunde te duci, fă ca acestea să fie în Domnul; da, fă ca 
toate gândurile tale să fie îndreptate către Domnul; da, ca toate sim-
ţirile inimii tale să fie puse în Domnul, în vecii vecilor. Sfătuieşte- te 
cu Domnul în toate faptele tale” (Alma 37:36–37).

„Aduceţi- vă aminte, aduceţi- vă aminte”, a spus Helaman, „că pe 
stânca Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
trebuie să vă clădiţi voi temelia voastră ca, atunci când diavolul 
îşi va trimite vânturile lui puternice… [ele] să nu aibă nicio pu-
tere asupra voastră ca să vă târască către adâncul nefericirii” 
(Helaman 5:12).

Nefi a spus: „[Domnul] m- a umplut pe mine cu iubirea Lui, chiar 
până la mistuirea totală a trupului meu” (2 Nefi 4:21). Cei care fac 
în totalitate voia Lui „[sunt] făcuţi vii prin Hristos” (2 Nefi 25:25). Ei 
„nu [suferă] niciun fel de suferinţe, ci doar [sunt absorbiţi] în bucuria 
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pentru Hristos” (Alma 31:38). Ei sunt „[primiţi] în braţele lui Isus” 
(Mormon 5:11). Nefi a spus: „Mă bucur de- al meu Isus, căci El mi- a 
mântuit sufletul din iad” (2 Nefi 33:6). Lehi a spus: „Sunt îmbrăţişat 
pentru veşnicie în braţele dragostei Lui” (2 Nefi 1:15)…

Acel mare suflet, Mormon, [a scris] o epistolă fiului său iubit, 
Moroni, în care a spus:

„Fiul meu, fii credincios în Hristos; şi fie ca lucrurile pe care eu 
le- am scris să nu te întristeze şi să nu te doboare în moarte; ci fie 
ca Hristos să te înalţe pe tine; şi fie ca suferinţele Lui şi moartea 
Lui şi apariţia trupului Lui în faţa strămoşilor noştri şi îndurarea Lui 
şi suferinţa Lui îndelungată şi nădejdea slavei Lui şi aceea a vieţii 
veşnice să trăiască în mintea ta pentru totdeauna.

Şi fie ca harul lui Dumnezeu, al cărui tron este sus în ceruri, 
precum şi Domnul nostru Isus Hristos care stă la dreapta puterii 
Lui până când toate lucrurile vor fi dăruite Lui, să fie cu tine şi să 
rămână cu tine în vecii vecilor” (Moroni 9:25–26).

Rugăciunea mea pentru fiecare dintre noi este ca şi noi să dăm 
ascultare acestui sfat inspirat: „Fii credincios în Hristos”. Atunci El 
ne va înălţa şi harul Său va fi şi va rămâne cu noi mereu.13

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Benson a declarat: „Influenţa niciunui alt om nu 

a avut un atât de mare impact asupra acestui pământ cât cea a 
vieţii lui Isus, Hristosul” (secţiunea 1). În ce moduri a avut viaţa 
Salvatorului un impact asupra lumii? În ce moduri v- a influenţat 
pe dumneavoastră viaţa Sa? 

• În ce mod se schimbă vieţile noastre când „ne gândim la Hristos”? 
În ce mod sunt legate gândurile noastre cu atributele noastre? În 
timp ce studiaţi secţiunea 2, meditaţi cum puteţi să vă dezvol-
taţi mai din plin atributele asemănătoare lui Hristos menţionate 
acolo.

• În ce mod învăţăturile din secţiunea 3 ne pot oferi speranţă în 
timp ce ne străduim să fim mai asemănători Salvatorului? Cum 
v- a ajutat Salvatorul în eforturile dumneavoastră de a- L urma?
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Scripturi suplimentare
Marcu 8:34; Filipeni 4:13; 1 Ioan 3:23–24; 2 Nefi 25:23, 26; Mosia 

3:19; Alma 7:11–13; Moroni 7:48

Ajutor pentru studiu
„Planificaţi activităţi de studiu care vă vor întări credinţa în 

Salvator” (Predicaţi Evanghelia Mea [2004], p. 22). De exemplu, în 
timp ce studiaţi, vă puteţi adresa întrebări precum acestea: „Cum 
mă pot ajuta aceste învăţături să- mi aprofundez înţelegerea privind 
ispăşirea lui Isus Hristos? Cum mă pot ajuta aceste învăţături să de-
vin mai asemănător Salvatorului?”.
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 9. The Teachings of Ezra Taft Benson 
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întăreşte tinerii băieţi în ceea ce 
priveşte activitatea lor în cadrul 
Bisericii, 6–7, 313

învaţă despre templu de la mama 
sa, 181

învaţă să se roage de la tatăl său, 
51

misiunea lui cu timp deplin, 
9–10, 111–113, 299

moartea lui, 1, 36
naşterea lui, 2
oferă o chemare unui bărbat mai 

puţin activ de a sluji în calitate 
de conducător, 275–276

patriotismul lui, 22–27
părinţii lui, 4–6, 42, 63, 97
petrece timp cu familia în pofida 

îndatoririlor de la Biserică şi 
serviciu, 208

primeşte ajutor de la un repre-
zentant oficial al guvernului ca 
răspuns la rugăciune, 59–61

primeşte inspiraţia de a chema 
un nou preşedinte de ţăruş, 
169
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rugăciunile lui, descrise de 
 Gordon B. Hinckley, 52

se adresează membrilor de toate 
vârstele ai Bisericii, 35

slujirea lui, în calitate de secretar 
al agriculturii în administraţia 
Statelor Unite, 23–27, 51–53, 
263

slujirea lui, în Europa de după cel 
de- al Doilea Război Mondial, 
18–22, 59–61, 75–76, 287, 291

slujirea lui în Biserică, 6–7,   
14–15, 263, 275–277,  
285–288, 313, 314

stilul său de conducere, 31–32, 
123, 249, 263, 264, 275–277

tradiţia muncii misionare în 
 familia lui, 299

umilinţa lui, 249, 251
vizitează o biserică baptistă în 

Moscova, Rusia, 27–30
Benson, Flora Smith Amussen 

(soţie)
căsătoria cu Ezra Taft Benson, 12, 

193, 195, 207, 219
curtarea cu Ezra Taft Benson, 

7–8, 11–13
misiunea ei cu timp deplin, 11–12
moartea ei, 36

Benson, George Taft jr. (tatăl)
credinţa lui, 97
îl învaţă pe fiul său, Ezra, să se 

roage, 51
îşi îndrumă familia să- l urmeze 

pe profet, 157
misiunea lui cu timp deplin, 4- 5, 

42, 299
Benson, Sarah Dunkley (mama)

credinţa ei, 97
dă dovadă de credinţă când soţul 

ei este chemat în misiune, 4–5
îl învaţă pe fiul ei, Ezra, despre 

templu, 181

Bizuire pe forţele proprii, 285–297
Bunăstare, principii ale bunăstării 

materiale şi spirituale, 285–297
Bunici

Ezra şi Flora Benson în calitate 
de, 219, 221

relaţiile cu, 227–230
Vezi, de asemenea, Familie

C

Calitatea de membru al Bisericii, 
înţelesul, 85–86, 93–94

Caritate, 41–43
Cartea lui Mormon

a fi prezentă din abundenţă în 
viaţa noastră, 153–155

avertizare în legătură cu neglija-
rea ei, 135, 136–137

binecuvântările cititului din ea ca 
familie, 139–140

cheia de boltă a religiei sfinţilor 
din zilele din urmă, 135–145

citirea ei alături de copiii mici, 
147–148

depune mărturie despre Isus 
Hristos, 138–140

folosirea ei în munca misionară, 
136, 147–149, 153–155, 306

Joseph Smith şi, 116–117
ne aduce mai aproape de 

 Dumnezeu, 139–140
ne învaţă doctrina adevărată, 

141–142
puterea ei, 32–34, 151–152
scrisă pentru zilele din urmă, 

150–151
studiul personal din ea, 151–152
şi cartea de scripturi Doctrină şi 

legăminte, 142–144
trebuie să fie centrul studiului şi 

propovăduirii noastre, 136
Vezi, de asemenea, Cuvântul lui 

Dumnezeu; Studiul scripturilor
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Castitate
aduce bucurie, 245–246
a rezista ispitelor de a încălca 

legea, 239–243
învăţarea copiilor despre, 

244–245
legea, 235–247
niciodată expirată, 235
standardul, o poruncă de la 

Dumnezeu, 237
Cămin

cele mai frumoase experienţe din 
viaţa în cadrul, 195–196

un refugiu faţă de lumea exte-
rioară, 195

Vezi, de asemenea, Căsătorie; 
Familie; Părinţi

Căsătorie
a lui Ezra şi Flora Benson, 193, 

195, 219
fericire în, 197–199
legământ, 197–199
să ne îngrijim de, 193, 195
Vezi, de asemenea, Cămin; 

 Familie; Părinţi;
Conducere

calităţile conducerii eficiente, 
265–268

delegarea în cadrul, 268–270
exemplul lui Ezra Taft Benson 

în, 31–32, 123, 249, 263, 264, 
275–277

importanţa exemplului în, 265
şi instruirea altora, 271
urmarea exemplului Salvatorului 

în, 265, 268–269
Convertire. Vezi Schimbare în inimă
Copii

învăţarea lor despre castitate, 
244–245

învăţarea lor despre temple, 
187–190

Credinţă
duce la optimism şi pace, 77–79
exprimată de fermieri din Idaho, 

76
exprimată de sfinţii din Europa 

de după cel de- al Doilea 
 Război Mondial, 75–76

include urmarea lui Isus Hristos, 
105–107

precede pocăinţa, 86
Cuvântul lui Dumnezeu

binecuvântările datorate studiu-
lui, 130–131

include scripturile şi cuvintele 
profeţilor în viaţă, precum şi 
revelaţia personală, 127

ne întăreşte împotriva încercărilor 
zilei, 125–127

nu trebuie să fie tratat cu uşu-
rinţă, 132

studiul sârguincios din, duce la 
credinţă, 127–130

Vezi, de asemenea, Cartea lui 
Mormon; Studiul scripturilor

D

Datorie, 294–297
Decenţă, 243
Decizii

este nevoie de un efort plin de 
rugăciune, 69

ne determină destinul etern, 68
Delegare, 268–270
Depozitarea alimentelor, 291–293
Doctrină şi legăminte, 142–143
Dragoste

faţă de Dumnezeu, 39–48
în casă, 193, 195–196
în conducere, 267–268
în munca misionară, 301, 308
pentru „oile pierdute”, 275–283
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Duhul Sfânt
a obţine, prin intermediul rugă-

ciunii şi a postului, 173
a obţine, prin studiul zilnic al 

scripturilor, 175–176
comunică prin intermediul senti-

mentelor, 172
îndrumarea Lui este esenţială în 

lucrarea Domnului, 169–170
însoţirea Lui, 171–172
munca misionară şi, 307
rămâne cu noi atunci când ne su-

punem legilor lui Dumnezeu, 
176–177

Dumnezeu Tatăl. Vezi Tatăl Ceresc

E

Europa, misiunea lui Ezra Taft 
Benson în, 18–22, 58–61, 75–76, 
287, 291

Exemplu, conducerea prin, 265

F

Familie
eternă, 186, 193, 203–204
importanţa ei, în timp şi eterni-

tate, 196
întărirea, 197–201, 207, 208
predicarea Evangheliei în, 

202–203
relaţiile cu cei în vârstă în cadrul 

ei, 227–230
rugăciune în, 55–56
Vezi, de asemenea, Bunici; 

 Cămin; Căsătorie; Mame; 
 Părinţi; Taţi

Fericire
în pofida încercărilor, 75–76
necesită efort, 78–79
o consecinţă a credinţei în 

 Dumnezeu, 78
o viaţă trăită asemănător cu cea a 

lui Hristos duce la, 107–109

planul fericirii este planul 
 Evangheliei, 85–86

Tatăl Ceresc vrea ca noi să avem 
parte de, 80–81

Finanţe, 294–297

G

Gânduri, curate, 239–340

H

Hristos. Vezi Isus Hristos

I

Iertare
pentru păcate sexuale, 244
promisiunea, 93–94

Ispită
evitarea, 243
împotrivirea, 239–243

Istoria familiei, 186–187
Isus Hristos

a căuta să fim ca, 92–94, 107–109
atributele Lui, 325–329
Biserica Lui, 93–94
ca Salvator, 97–109, 323–324
credinţa în, 86, 105–107
curajos în mărturia despre, 

104–105
dragostea lui Ezra Taft Benson 

pentru, 99
dragostea Lui faţă de noi, 41–43, 

100
este nerăbdător să ne ajute să ne 

schimbăm vieţile, 90–92
i- a apărut lui Joseph Smith, 

113–114
ispăşirea Lui, 99–102
în Cartea lui Mormon, 138–140
întoarce- te către El, în fiecare 

gând, 324
învierea Lui, 102–103
misiunea Lui, 99–102
ne alină şi ne ridică, 329–331
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ne schimbă pentru ca noi să pu-
tem schimba lumea, 83–85

răstignirea Lui, 102–103
să urmăm exemplul Lui,  

105–106, 265, 268–269, 278–
280, 321–331

Î

Încercări, 75–77, 78, 125–127
Înfrăţirea în Biserică, 28, 275–283
Întristare, după voia lui Dumnezeu 

duce la pocăinţă, 89–90

J

Joseph Smith. Vezi Smith, Joseph

L

Legăminte, 185–186
Libertatea de a alege

exercitarea ei are consecinţe 
acum şi în eternitate, 66–72

un principiu etern, 65–66

M

Mame
rolul, rânduit de Dumnezeu, 213
sfat pentru, în legătură cu pe-

trecerea timpului cu copiii, 
213–216

Vezi, de asemenea, Părinţi; Taţi;
Mândrie

antidotul împotriva, este umilinţa, 
259–260

consecinţele, 253–258
Domnul ne avertizează în legă-

tură cu, 251–252
duşmănie faţă de Dumnezeu şi 

alţii, 252–253
limitează progresul, 257–258
manifestări ale, 255–256
teama mai mult de judecata 

omului decât de cea a lui 
 Dumnezeu, 253–255

versus umilinţă, 249, 251, 259–
260

Vezi, de asemenea, Umilinţă
Marea criză economică, 285–287
Membri mai puţin activi ai Bisericii, 

să le întindem o mână de ajutor, 
275–283

Munca
aduce succes, 63
în eforturile misionare, 308
valoarea, 290–291

Muncă misionară
bucuria, 301
către toată lume, 302–303
dragostea din cadrul, 301, 308
entuziasmul lui Ezra Taft Benson 

faţă de, 299, 301
folosirea Cărţii lui Mormon în, 

136, 147–149, 153–155, 306
influenţa Duhului Sfânt în, 307
în toate fazele vieţii, 303–306
munca înfăptuită în, 308
persoanele în vârstă şi, 222–223, 

304
pregătirea tineretului pentru, 

303–304
succesul în, 307–308
tinere fete şi, 304
tineri băieţi şi, 303–304
tradiţia acesteia în familia lui Ezra 

Taft Benson, 299
umilinţă şi, 307

O

Oameni în vârstă
dragostea Domnului faţă de, 

221–222
faptul de a rămâne puternici în 

momentele de boală, 226
găsirea împlinirii, 222–225, 232
grija faţă de, 226–232
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implicarea lor în activităţile în 
familie, 229

relaţiile cu, 229–230
responsabilităţile lor, 221–222
sfatul dat conducătorilor Bisericii 

cu privire la, 230–232
tăria lor, 221

Optimism, 77

P

Patriotism, 22–27
Păcat sexual

a rezista ispitei, 239–244
iertarea de, 244
pericolele, 238–239

Părinţi
cinstirea lor, 226–228
rolul, 209–216
trebuie să- i înveţe pe copii de-

spre castitate, 244–245
trebuie să- i înveţe pe copii de-

spre templu, 187–190
unitatea între, 216–217
Vezi, de asemenea, Cămin; Căsă-

torie; Familie; Mame; Taţi;
Planul fericirii, înţelegerea lui duce 

la pocăinţă, 85–86
Pocăinţă

este mai mult decât o schimbare 
a comportamentului, 86

întristarea după voia lui 
 Dumnezeu duce la, 89–90

pentru păcatul sexual, 224
şi o schimbare în inimă, 83–84, 

87–90
şi speranţa, 92–94
urmează credinţei în Hristos, 86

Pornografie, 238–239
Preoţie

plenitudinea, disponibilă doar în 
templu, 183–184

puterea, pecetluieşte familiile 
prin intermediul rânduielilor 
din templu, 186

Preşedinte al Bisericii
binecuvântări obţinute ca urmare 

a supunerii faţă de, 157–159, 
164–166

este cel mai important profet 
pentru noi, 160–161

ne spune ce avem nevoie să au-
zim, 162–164

nu va conduce niciodată Biserica 
pe un drum greşit, 164

primeşte revelaţii pentru  Biserică, 
160–161

Prima Viziune, 113–114
Profet. Vezi Preşedinte al Bisericii
Programul de bunăstare al Bisericii

Ezra Taft Benson inaugurează, în 
ţăruşul său, 285–287

influenţa acestuia în Europa de 
după cel de- al Doilea Război 
Mondial, 18–22, 59–61, 287

oferă ocazii de a munci, 291
principalul scop al, 290

R

Război în cer, 65–66
Restaurare, 117–118
Revelaţie

prin intermediul Duhului Sfânt, 
172

prin intermediul frecventării tem-
plului, 189–190

prin intermediul profetului în 
viaţă, 160

Rugăciune
constantă, 53–54, 77
de a te împotrivi ispitei, 240–242
familiei Benson, pentru Ezra Taft 

Benson, 52–53
în familie, 55–56
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în pofida faptului de a te simţi 
nedemn, 92

pentru a primi Duhul Sfânt, 173
răspunsuri la, 58–61
să ne îmbunătăţim eforturile de a 

ne ruga, 55–56
tiparul, propovăduit de Isus, 

53–54
Rugăciune în familie, 55–56

S

Satana
minciunile lui, 85, 91
ura lui, împotriva noastră, 47

Schimbare în inimă
o schimbare din interior, 83–85
se produce treptat, 93–94
şi pocăinţa, 83–85, 87–90

Seară în familie, 157–159, 203
Slăbiciune, biruirea acesteia, 90–91
Slujire

în Biserică, 271
în cadrul căsniciei, 197–199
în folosul celor în vârstă, 230–232

Slujire făcută membrilor Bisericii 
mai puţin activi, 275–283

Smith, Joseph
credinţa lui, 118–119
împărăţia lui Dumnezeu pe 

 Pământ, întemeiată din nou 
prin intermediul lui, 117–118

în calitate de conducător al ulti-
mei dispensaţii, 119–121

îngerii îl vizitează pe, 115–116
martiriul lui, 118–119
prerânduirea lui, 119–120
Prima Viziune a lui, 113–114
revelaţiile primite de, 115–116
rugăciunea lui, a influenţat mi-

lioane de oameni, 69
şi Cartea lui Mormon, 116–117

Speranţă, 92–94
Spirit. Vezi Duhul Sfânt
Studiul scripturilor

binecuvântări obţinute ca urmare 
a, 125–131

duce la o activitate mai mare în 
Biserică, 127–129

invită Spiritul, 175–176
valoarea, 132
Vezi, de asemenea, Cartea 

lui Mormon; Cuvântul lui 
 Dumnezeu

Supunere
binecuvântări obţinute prin inter-

mediul, 46–48, 85–86, 176–177
ca marele test al vieţii, 41, 48

T

Tatăl Ceresc
binecuvântările de aţi dedica 

viaţa Lui, 46–47
credinţa în, 106–107
doreşte ca noi să fim fericiţi, 

80–81
dragostea Lui faţă de noi, 47
dragostea pentru, 39–48
este mereu aproape, 51
este nerăbdător să ne ajute să ne 

schimbăm vieţile, 90–91
i- a apărut lui Joseph Smith, 

113–114
nu ne forţează niciodată să trăim 

conform Evangheliei, 67
poruncile Lui, 41–48, 85–86
răspunde rugăciunilor, 58–61
să ne îmbunătăţim comunicarea 

cu, 56–57
să ne supunem voinţei Lui, 80–81

Taţi
chemarea eternă de tată, 209
sfat, pentru a oferi îndrumare 

spirituală, 209–212
Vezi, de asemenea, Mame; Părinţi
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Templu
ca simbol, 182–183
Ezra Taft Benson învaţă despre, 

de la mama sa, 181
învăţarea copiilor despre, 

187–190
legăminte făcute în, 183–184
plenitudinea preoţiei disponibilă 

doar în, 183–184
primirea rânduielilor din templu, 

183–184
primirea revelaţiei în, 189–190
protecţie şi îndrumare în, 

185–186
slujirea făcută strămoşilor în, 

186–187
Ticăloşie

lumii, 125–127
niciodată nu a fost fericire, 68, 

86, 238
Trecut, a nu trăi în, 93

Ţ

Ţăruşi ai Sionului,
conducerea lui Ezra Taft Benson 

în, 15, 263, 275–277,  
285–288, 313, 314

scopurile, 315–319

U

Umilinţă
exemplul lui Ezra Taft Benson 

legat de, 249, 251
în conducere, 265
în munca misionară, 307
mândrie versus, 249, 251, 

259–260
Vezi, de asemenea, Mândrie

Unitate
conducătorii eficienţi dau dovadă 

de, 266
în cadrul căsniciei, 197–200
în cadrul familiilor, 55–56, 

200–201
în calitatea de părinte, 216–217
umilinţa este necesară pentru, 

257–258

V

Viitor, trăind pentru, 94



Învăţături ale preşedinţilor B
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