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Milí kolegové,

Je jen málo vûcí, které stojí za to ãíst dvakrát – a zfiídka má nûco tak
trvalou hodnotu, abychom to ãetli mnohokrát a aby schopnost inspirovat
pfiecházela do druhé nebo tfietí generace. Proslov presidenta J. Reubena
Clarka „Stanoven˘ smûr Církve ve vzdûlávání“ patfií do té druhé skupiny
a je znovu vydáván, aby jeho základní zásady mohly i nadále inspirovat a
motivovat pracovníky Církevního vzdûlávacího systému. 

President Clark pfiipravil shrnutí zodpovûdností, které mají uãitelé vÛãi
Církvi a jejímu poslání a vÛãi duchovním potfiebám studentÛ, a toto shrnutí
je stále aktuální, vyãerpávající a inspirující.

KéÏ by nám toto nové vydání pfiipomínalo, Ïe kÛly, které president Clark
zarazil do zemû, zÛstávají i nadále pevnû usazené, i kdyÏ mÛÏe b˘t zapotfiebí
mimofiádné morální a duchovní odvahy k tomu, abychom se o nû opírali.
MoÏná, Ïe toto je chvíle pro v‰echny, ktefií uãí, aby pfiekontrolovali svÛj smûr
a podívali se, kde jsou a zda plnû realizují (nebo vyuÏívají) jasné zásady a cíle
vymezené ve „Stanoveném smûru“.

S pfiáním úspûchu
Kanceláfi administrátora
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K dyÏ jsem chodil do ‰koly, s napûtím jsem sledoval diskuse
mezi dvûma velikány – Websterem a Haynem. Krása jejich rétoriky,
nádhera Websterova vzne‰eného vyjádfiení vlastenectví, pfiedpovûì
obãanského boje, v nûmÏ zvítûzí svoboda nad otroctvím, to v‰e na
mû nesmírnû pÛsobilo. Poãáteãním tématem diskuse bylo Footovo
usnesení, které se t˘kalo vefiejn˘ch pozemkÛ. Postupnû pfie‰la do
posuzování velkého základního problému, kter˘ se t˘kal ústavního
zákona. Nikdy jsem nezapomnûl na úvodní odstavec Websterovy
odpovûdi, kterou vrátil diskusi, jeÏ se znaãnû odch˘lila ze svého
smûru, na její poãátek. Onen odstavec zní:

Pane presidente, kdyÏ je námofiník zmítán fiadu dní nepfiízní poãasí, a je
pfiitom na neznámém mofii, je pfiirozené, Ïe vyuÏije prvního odmlãení se
boufie, prvního záblesku slunce, aby zmûfiil zemûpisnou ‰ífiku a aby urãil, jak
daleko ho Ïivly zahnaly od jeho zam˘‰lené cesty. Napodobme tuto moudrost,
a neÏ se vydáme na vlnách na‰í diskuse dále, vraÈme se k místu, od nûhoÏ
jsme se odch˘lili, abychom mohli mít alespoÀ tu‰ení, kde se nacházíme nyní.
Îádám, aby toto usnesení bylo pfieãteno.

Nyní rychle dodávám, Ïe doufám, Ïe si nebudete myslet, Ïe si já
myslím, Ïe toto je debata mezi dvûma opaãnû sm˘‰lejícími stranami,
jako byla mezi Websterem a Haynem, nebo Ïe si já myslím, Ïe jsem
Daniel Webster. Kdybyste si to mysleli – jedno nebo druhé – udûlali
byste hroznou chybu. Uznávám, Ïe jsem star˘, ale nejsem tak star˘.
Ale zdá se, Ïe Webster pfiedloÏil velmi úãeln˘ postup pro takové
situace, kdy je po bloudûní na volném mofii nebo v pustinû nutné
vyvinout urãité úsilí k tomu, abychom se vrátili na zaãátek, a proto
jsem si myslel, Ïe mi odpustíte, jestliÏe pfiedloÏím, a urãit˘m
zpÛsobem vyuÏiji, tent˘Ï postup, abych znovu uvedl nûkteré
v˘znamné a hlavní zásady, jeÏ tvofií základ na‰eho církevního
‰kolního vzdûlávání.

NíÏe uvedené nauky patfií podle mû k tûm hlavním zásadám:
Církev je organizované knûÏství BoÏí. KnûÏství mÛÏe existovat bez

Církve, ale Církev nemÛÏe existovat bez knûÏství. Posláním Církve je
zaprvé uãit a povzbuzovat kaÏdého ãlena, pomáhat mu a chránit ho,
zatímco se snaÏí Ïít dokonal˘m Ïivotem, ãasnû i duchovnû, tak jak to
Mistr uvádí v evangeliích: „BuìteÏ vy tedy dokonalí, jako i Otec vá‰,
kter˘Ï jest v nebesích, dokonal˘ jest.“ (Matou‰ 5:48.) Zadruhé Církev
má podporovat, uãit, povzbuzovat a chránit, ãasnû i duchovnû,
ãlenstvo jako skupinu v jeho Ïivotû podle evangelia. Zatfietí Církev
má horlivû hlásat pravdu a vyz˘vat v‰echny lidi, aby ãinili pokání a
Ïili poslu‰nû podle evangelia, neboÈ kaÏdé koleno se musí sklonit a
kaÏd˘ jazyk se musí vyznat. (Viz Mosiá‰ 27:31.)

Pfii tom v‰em jsou pro Církev a pro kaÏdého jejího jednotlivého
ãlena dvû vûci prvofiadé, a ty nesmíme pfiehlíÏet, opomenout, zastfiít
ani odloÏit:
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Zaprvé – Ïe JeÏí‰ Kristus je Syn BoÏí, Jednorozen˘ OtcÛv v tûle,
Stvofiitel svûta, Beránek BoÏí, obûÈ za hfiíchy svûta, usmifiitel
Adamova pfiestupku; Ïe byl ukfiiÏován; Ïe Jeho duch opustil Jeho
tûlo; Ïe zemfiel; Ïe byl uloÏen do hrobu; Ïe tfietího dne se Jeho duch
spojil s Jeho tûlem, které se opût stalo Ïivoucí bytostí; Ïe vstal z hrobu
jako vzkfií‰ená bytost, dokonalá bytost, prvotina vzkfií‰ení; Ïe pozdûji
vystoupil k Otci a Ïe díky Jeho smrti a prostfiednictvím Jeho vzkfií‰ení
a skrze nû bude kaÏd˘ ãlovûk narozen˘ na svût od poãátku rovnûÏ
doslovnû vzkfií‰en. Tato nauka je tak stará jako svût. Job prohlásil:

A aã by kÛÏi mou i tûlo ãervi zvrtali, v‰ak vÏdy v tûle svém uzfiím Boha.
KteréhoÏ já uzfiím sobû, a oãi mé spatfií jej, a ne jin˘, jakkoli zhynula ledví

má u vnitfinosti mé. (Job 19:26–27.)

Vzkfií‰ené tûlo je tûlem z masa a kostí a ducha, a Job vyslovil
velikou a vûãnou pravdu. Tûmto jasn˘m faktÛm, a v‰em dal‰ím
faktÛm, jeÏ jsou v nich nutnû obsaÏeny, musí upfiímnû vûfiit, celou
svou vírou, kaÏd˘ ãlen Církve.

Druhou z tûchto dvou vûcí, do níÏ musíme my v‰ichni vloÏit
naprostou víru, je, Ïe Otec a Syn se skuteãnû, vpravdû a opravdu
ukázali proroku Josephovi v lese ve vidûní; Ïe Joseph a dal‰í mûli
následná nebeská vidûní; Ïe evangelium a svaté knûÏství podle
fiádu Syna BoÏího byly vpravdû a skuteãnû znovuzfiízeny na zemi,
z níÏ byly ztraceny odpadlictvím prvotní Církve; Ïe Pán skrze
svobodu jednání Josepha Smitha opût ustanovil svou Církev; Ïe
Kniha Mormonova je právû tím, ãím tvrdí, Ïe je; Ïe k Prorokovi
pfii‰la poãetná zjevení ohlednû vedení, budování, organizování a
povzbuzování Církve a jejích ãlenÛ; Ïe Prorokovi následníci, rovnûÏ
Bohem povolaní, pfiijímali zjevení, tak jak to vyÏadovaly potfieby
Církve, a Ïe budou zjevení pfiijímat nadále, tak jak Církev a její
ãlenové, Ïijíce podle pravdy, kterou jiÏ mají, budou potfiebovat
dal‰í; Ïe toto je skuteãnû Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ; a Ïe základem jejího uãení jsou zákony a zásady uvedené ve
âláncích víry. I tyto skuteãnosti, a kaÏdá jednotlivá z nich, spoleãnû
se v‰emi vûcmi, které jsou v nich nutnû obsaÏeny nebo z nich
vypl˘vají, musejí zaznívat nezmûnûny, neupraveny, nezfiedûny, bez
vymlouvání, omlouvání nebo vyh˘bání se jim; nesmûjí b˘t
bagatelizovány ani zakr˘vány. Bez tûchto dvou velk˘ch uãení by
Církev pfiestala b˘t Církví.

Îádn˘ jedinec, kter˘ nepfiijímá plnost tûchto nauk, jeÏ se t˘kají
JeÏí‰e Nazaretského nebo znovuzfiízení evangelia a svatého
knûÏství, není Svat˘m posledních dnÛ; stovky tisíc vûrn˘ch muÏÛ a
Ïen, ktefií mají bázeÀ pfied Bohem a ktefií tvofií velké zástupy
ãlenstva Církve, vûfií tûmto vûcem plnû a zcela a díky této vífie
podporují Církev a její uãení.

2 Stanoven˘ smûr Církve ve vzdûlávání
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3Stanoven˘ smûr Církve ve vzdûlávání

Tyto záleÏitosti jsem pfiedloÏil proto, Ïe jsou ‰ífikou a délkou
skuteãné polohy a pozice Církve, jak v tomto svûtû, tak na vûãnosti.
Známe-li svou skuteãnou polohu, mÛÏeme zmûnit svÛj smûr, je-li to
tfieba; mÛÏeme znovu stanovit svÛj správn˘ smûr. A zde si mÛÏeme
moudfie pfiipomenout to, co fiekl Pavel:

Ale bychom pak i my neb andûl s nebe kázal vám mimo to, coÏ jsme vám
kázali, proklet˘ buì. (Galatsk˘m 1:8.)

Pokud opût pouÏiji jako pfiíklad debatu Webster–Hayne, mohu
fiíci, Ïe jsem právû dokonãil ãetbu pÛvodního usnesení.

Jak jsem jiÏ fiekl, chtûl bych nûco fiíci o náboÏenském vzdûlávání
mlad˘ch v Církvi. Svedu dohromady to, co musím fiíci o dvou
hlavních hlediscích – o studentovi a o uãiteli. Budu mluvit velmi
otevfienû, neboÈ jsme jiÏ opustili místo, kde se dá moudfie mluvit
dvojznaãnû a v zastfien˘ch formulacích. Musíme fiíci jasnû, co máme
na mysli, protoÏe je v sázce budoucnost na‰ich mlad˘ch, jak zde na
zemi, tak po tomto Ïivotû zde, a také blaho celé Církve.

Mladí Církve, va‰i studenti, mají v naprosté vût‰inû jasné my‰lení
a silného ducha. Prvofiad˘m úkolem je zachovat jim toto jasné
my‰lení a silného ducha, neodvrátit je od toho.

Mladí Církve hladovûjí po vûcech Ducha; dychtivû se touÏí uãit
evangeliu, a chtûjí ho ryzí, nezfiedûné. Chtûjí rozumût základÛm,
které jsem právû uvedl – ohlednû na‰ich nauk; chtûjí získat
svûdectví o jejich pravdivosti. Oni nejsou pochybovaãi, ale jsou
zvídaví, doÏadují se pravdy. Pochybnosti se do jejich srdce zasévat
nesmûjí. Velká zátûÏ a odsouzení ãeká na uãitele, kter˘ do dÛvûfiivé
du‰e zasévá pochybnosti.

Tito studenti dychtí po vífie, kterou mají jejich otcové a matky;
chtûjí ji v její jednoduchosti a ãistotû. Skuteãnû jen máloktefií z nich
nevidûli projevy její boÏské moci. Nechtûjí mít pouze prospûch
z této víry, oni sami chtûjí b˘t schopni ji uplatnit.

Chtûjí vûfiit obfiadÛm evangelia; pfiejí si porozumût jim natolik,
nakolik mohou.

Jsou pfiipraveni porozumût pravdû, která je tak stará jako
evangelium a kterou Pavel (mistr logiky a metafyziky, jehoÏ
velikosti souãasní kritici, ktefií popírají ve‰keré náboÏenství, zdaleka
nedosahují) vyjádfiil takto:

Nebo kdo z lidí ví, co jest v ãlovûku, jediné duch ãlovûka, kter˘Ï jest v nûm?
TakÈ i BoÏích vûcí nezná Ïádn˘, jediné Duch BoÏí.

My pak nepfiijali jsme ducha svûta, ale Ducha toho, kter˘Ï jest z Boha,
abychom vûdûli, které vûci od Boha darovány jsou nám. (1. Korintsk˘m
2:11–12.)

Ti zajisté, ktefiíÏ jsou podlé tûla, chutnají to, coÏ jest tûla, ale ti, ktefiíÏ podlé
Ducha, to, coÏ jest Ducha. (¤ímanÛm 8:5.)
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4 Stanoven˘ smûr Církve ve vzdûlávání

Ale pravímÈ: Duchem choìte, a Ïádosti tûla nevykonáte.
Nebo tûlo Ïádá proti Duchu, a Duch proti tûlu. Ty pak vûci jsou sobû

vespolek odporné, tak abyste ne, coÏ byste chtûli, to ãinili.
JestliÏe pak Duchem vedeni b˘váte, nejste pod zákonem. (Galatsk˘m

5:16–18; „odporné“ je zde ve smyslu odporující si.)

Na‰i mladí rozumûjí také zásadû uvedené v novodobém zjevení:

Vy nemÛÏete spatfiiti pfiirozen˘ma oãima sv˘ma, v nynûj‰í dobû, plán
va‰eho Boha t˘kající se tûchto vûcí, jeÏ pfiijdou pozdûji, a slávu, která bude
následovati po mnohém souÏení. (NaS 58:3.)

Mocí Ducha byly oãi na‰e otevfieny a porozumûní na‰e bylo osvíceno,
abychom vidûli vûci BoÏí a porozumûli jim. …

A zatímco jsme meditovali o tûchto vûcech, Pán se dotkl oãí na‰eho
porozumûní a ony byly otevfieny a sláva Pánû záfiila kolem.

A my jsme spatfiili slávu Syna na pravici Otcovû a pfiijali jsme z jeho plnosti;
A pfied jeho trÛnem jsme vidûli svaté andûly a ty, kdoÏ jsou posvûceni,

uctívající Boha a Beránka, ktefií ho uctívají na vûky vûkÛ.
A nyní, po mnoh˘ch svûdectvích, jeÏ o nûm byla dána, toto je svûdectví

poslední ze v‰ech, jeÏ my o nûm dáváme: Îe on Ïije!
NeboÈ jsme ho vidûli, vpravdû na pravici BoÏí; a sly‰eli jsme hlas

vydávající svûdectví, Ïe je Jednorozen˘m Otcov˘m –
Îe jím a skrze nûho a od nûho svûty jsou a byly stvofieny a obyvatelé jejich

jsou syny a dcerami Bohu zplozen˘mi. …
A zatímco jsme byli je‰tû v Duchu, Pán nám pfiikázal, abychom to vidûní

zapsali; (NaS 76:12, 19–24, 28).

Tito studenti jsou také pfiipraveni pochopit to, co mûl MojÏí‰ na
mysli, kdyÏ prohlásil:

Ale nyní mé vlastní oãi spatfiily Boha; ale ne mé pfiirozené, ale mé duchovní
oãi, neboÈ mé pfiirozené oãi ho nemohly spatfiiti; neboÈ bych uschl a zemfiel
v jeho pfiítomnosti; ale sláva jeho byla na mnû; a já jsem spatfiil jeho tváfi,
neboÈ jsem byl pfied ním promûnûn. (MojÏí‰ 1:11.)

Tito studenti jsou pfiipraveni vûfiit a porozumût tomu, Ïe v‰echny
tyto vûci jsou záleÏitostí víry, Ïe je nelze vysvûtlit ani pochopit
Ïádn˘m procesem lidského uvaÏování, a pravdûpodobnû ani
Ïádn˘m pokusem, kter˘ by byl znám fyzikální vûdû.

Tito studenti (abychom to vzali zkrátka) jsou pfiipraveni
porozumût a uvûfiit tomu, Ïe existuje pfiirozen˘ svût a svût duchovní;
Ïe vûci pfiirozeného svûta nevysvûtlí vûci svûta duchovního; Ïe
vûcem duchovního svûta nelze porozumût ani je nelze obsáhnout
vûcmi svûta pfiirozeného; Ïe nemÛÏete zdÛvodÀovat vûci Ducha,
protoÏe zaprvé vûci Ducha dostateãnû neznáme a nechápeme, a
zadruhé, protoÏe omezená mysl a rozum nemohou pochopit ani
vysvûtlit nekoneãnou moudrost a nejvy‰‰í pravdu. 

Tito studenti jiÏ vûdí, Ïe musejí b˘t „ãestní, pravdiví, cudní,
dobrotiví, ctnostní a Ïe [mají] ãiniti dobro v‰em lidem“ a Ïe „je-li
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5Stanoven˘ smûr Církve ve vzdûlávání

cokoli ctnostné, milé nebo dobropovûstné nebo chvályhodné, o to
usilujeme“ (âlánky víry 1:13) – tûmto vûcem se uãili od narození.
Mají b˘t povzbuzováni v‰emi vhodn˘mi zpÛsoby, aby dûlali tyto
vûci, o nichÏ vûdí, Ïe jsou pravdivé, ale nepotfiebují mít roãní kurz
na to, aby jim uvûfiili a poznali je.

Tito studenti si plnû uvûdomují prázdnotu uãení, které dûlá
z plánu evangelia pouh˘ systém etick˘ch zásad. Vûdí, Ïe Kristovo
uãení je v nejvy‰‰í mífie etické, ale také vûdí, Ïe je v nûm i nûco více.
Uvidí, Ïe etika se t˘ká pfiedev‰ím toho, co v tomto Ïivotû dûláme, a
Ïe uãinit z evangelia pouh˘ systém etick˘ch zásad znamená pfiiznat
nedostatek víry, pokud to neznamená pfiímo nevíru v to, co pfiijde
po Ïivotû zde. Vûdí, Ïe uãení evangelia se net˘ká pouze tohoto
Ïivota, ale i Ïivota, kter˘ pfiijde, vãetnû jeho spasení a oslavení jako
koneãného cíle.

Tito studenti hladovûjí a Ïízní, tak jako jejich otcové pfied nimi, po
svûdectví o vûcech Ducha a o tom, co pfiijde po Ïivotû zde, a protoÏe
vûdí, Ïe vûãnost se nedá rozumovû vysvûtlit, usilují o víru a o
poznání, které víru následuje. Prostfiednictvím Ducha, kterého
mají, si uvûdomují, Ïe svûdectví, jeÏ hledají, se rodí a je pûstováno
prostfiednictvím svûdectví druh˘ch, a Ïe získat svûdectví, o nûÏ
usilují, to Ïivoucí, planoucí, upfiímné svûdectví spravedlivého a
Boha se bojícího ãlovûka, Ïe JeÏí‰ je Kristus a Ïe Joseph byl BoÏím
prorokem, má vût‰í cenu neÏ tisíce knih a pfiedná‰ek zamûfien˘ch
na degradování evangelia na systém etick˘ch zásad nebo
pokou‰ejících se o rozumové vysvûtlení nekoneãna.

Pfied dvûma tisíci lety Mistr fiekl:

An kter˘ z vás jest ãlovûk, jehoÏ kdyby prosil syn jeho za chléb, dal by jemu
kámen?

A prosil-li by za rybu, zdali dá jemu hada? (Matou‰ 7:9–10.)

Tito studenti, narození ve smlouvû, chápou, Ïe vûk, dospûlost a
vzdûlání nejsou nikterak nezbytné ke kontaktu s Pánem a s Jeho
Duchem. Znají pfiíbûh o mladém Samuelovi v chrámu, o JeÏí‰ovi,
kter˘ ve dvanácti letech ohromil doktory v chrámu, o Josephovi, kter˘
ve ãtrnácti letech vidûl Boha Otce a Syna v jednom z nejnádhernûj‰ích
vidûní, jaké kdy ãlovûk vidûl. Nejsou jako byli Korint‰tí, o nichÏ
Pavel fiekl:

Mlékem jsem vás Ïivil, a ne pokrmem; nebo jste je‰tû nemohli, ano i nyní
je‰tû nemÛÏete. (1. Korintsk˘m 3:2.)

Jsou spí‰e jako Pavel sám, kdyÏ prohlásil t˘mÏ Korintsk˘m:

DokudÏ jsem byl dítû, mluvil jsem jako dítû, myslil jsem jako dítû, sm˘‰lel jsem
jako dítû, ale kdyÏ jsem muÏ, opustil jsem dûtinské vûci. (1. Korintsk˘m 13:11.)

Tito studenti, ktefií k vám pfiicházejí, se duchovnû propracovávají
ke zralosti, které dosáhnou brzy, jestliÏe jim budete dávat správnou
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stravu. KdyÏ k vám pfiicházejí, jiÏ mají duchovní poznání, záÏitky a
zku‰enosti, které svût nezná.

To je v‰e, co jsem vám chtûl fiíci o va‰ich studentech, kdo jsou, co
oãekávají a jaké mají schopnosti. ¤íkám vám to, co mi fiekli nûktefií
z vás, uãitelÛ, a co mi fiekli mnozí z va‰ich mlad˘ch.

Mohl bych nyní fiíci nûkolik slov k vám, uãitelÛm? Pfiedev‰ím,
pokud se mladí nebudou uãit zásadám evangelia, pokud v nich
nebudou ‰koleni a pokud tato v˘uka nebude zahrnovat ony dva
velké prvky, a to Ïe JeÏí‰ je Kristus a Ïe Joseph byl BoÏí prorok, není
Ïádn˘ dÛvod k tomu, aby na‰e Církev mûla náboÏenskou v˘uku a
‰kolicí zafiízení a instituce, ani pro to neexistuje ospravedlnûní. V˘uka
studentÛ systému etick˘ch zásad není dostateãn˘m dÛvodem pro
provozování na‰ich semináfiÛ a institutÛ. Etice uãí rozsáhl˘ systém
vefiejn˘ch ‰kol. Je samozfiejmé, Ïe studenti semináfiÛ a institutÛ se mají
uãit bûÏn˘m zásadám dobrého a spravedlivého Ïivota, neboÈ ty jsou
souãástí, a dÛleÏitou souãástí, evangelia. Existují v‰ak v˘znamné
zásady, které se t˘kají vûãného Ïivota, knûÏství, vzkfií‰ení a mnoha
dal‰ích podobn˘ch vûcí a které zcela pfiesahují tyto zásady dobrého
Ïivota. My musíme uãit mladé i tûmto v˘znamn˘m základním
zásadám; tyto zásady jsou tím, co chtûjí znát v prvé fiadû.

Prvním pfiedpokladem toho, aby uãitel mohl uãit tûmto zásadám, je
osobní svûdectví o jejich pravdivosti. Îádn˘ objem uãenosti, Ïádn˘
objem studia a Ïádn˘ poãet akademick˘ch hodností nemÛÏe nahradit
toto svûdectví, coÏ je sine qua non uãitele na‰eho církevního ‰kolského
systému. Îádn˘ uãitel, kter˘ nemá skuteãné svûdectví o pravdivosti
evangelia, tak jak bylo zjeveno Svat˘m posledních dnÛ a jak mu oni
vûfií, a kter˘ nemá svûdectví o synovství a mesiá‰ství JeÏí‰e a o
boÏském poslání Josepha Smitha – vãetnû svûdectví o prvním vidûní,
o jeho naprosté skuteãnosti – nemá místo v církevním ‰kolském
systému. Je-li nûkde nûkdo takov˘, a já doufám, Ïe není, a modlím se
o to, aby nebyl, má okamÏitû odstoupit; jestliÏe povûfienec nûkoho
takového zná, a on neodstoupí, povûfienec má vyÏadovat jeho
rezignaci. První pfiedsednictvo oãekává, Ïe toto profiezání vykonáme.

To neznamená, Ïe bychom mûli takové uãitele vylouãit z Církve –
to vÛbec ne. Budeme se jim s láskou vûnovat, s ve‰kerou trpûlivostí
a shovívavostí, abychom je pfiivedli k poznání, na nûÏ mají, jako
muÏi a Ïeny, ktefií mají bázeÀ pfied Bohem, nárok. Ale znamená to,
Ïe na‰e církevní ‰koly nemohou b˘t obsazeny neobrácen˘mi uãiteli,
ktefií nemají svûdectví.

Ale pokud jde o vás, uãitele, mít pouze svûdectví nestaãí. Kromû
toho musíte mít mezi mnoha prvky lidského charakteru ten, kter˘
patfií k tûm nejvzácnûj‰ím a k nejdrahocennûj‰ím – morální odvahu.
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KdyÏ budete proná‰et své svûdectví bez morální odvahy, dostane
se ke studentÛm pouze natolik zfiedûné, Ïe pro nû bude obtíÏné,
ne-li nemoÏné, aby ho rozeznali; a duchovní a psychologick˘
úãinek slabého a váhavého svûdectví mÛÏe dokonce u‰kodit, místo
aby pomohl.

Úspû‰n˘ uãitel semináfie a institutu musí také mít dal‰í vzácn˘ a
cenn˘ prvek charakteru, dvojníka morální odvahy, a tento prvek je
ãasto omylem za tuto morální odvahu zamûÀován. Mám na mysli
intelektuální odvahu – odvahu potvrdit správnost zásad, uãení a
víry, které se nemusejí vÏdy jevit v souladu s vûdeck˘m nebo jin˘m
poznáním, o kterém se uãitelé nebo jejich pedagogiãtí kolegové
mohou domnívat, Ïe ho mají.

Jsou známy pfiípady, kdy lidé, u nichÏ se pfiedpokládá víra a ktefií
zaujímají zodpovûdné postavení, mají pocit, Ïe kdyby svûdãili
v plnosti o své vífie, mohli by tím vyvolat posmûch sv˘ch nevûfiících
kolegÛ, a Ïe musejí buì svou víru upravit, nebo bagatelizovat nebo ji
destruktivnû zfiedit, nebo Ïe musejí dokonce pfiedstírat, Ïe ji odhodili.
Takoví lidé jsou vÛãi sv˘m kolegÛm a souvûrcÛm pokrytci.

MuÏ nebo Ïena, ktefií mají pravdu a znají ji a ktefií si myslí, Ïe je
nutné buì se pravdy zfiíci, nebo udûlat nûjaké ústupky omylu, aby
mohli Ïít s nevûfiícími nebo mezi nimi, aniÏ by na sebe uvalili jejich
nelibost nebo posmûch, jak se domnívají, jsou dÛvodem k lítosti (ne
k opovrÏení, jak by fiekli nûktefií). Jejich postavení je tragické, neboÈ
skuteãností je, Ïe ve‰keré takové znehodnocování a zamlÏování
pravdy nakonec pfiinese právû ty tresty, kter˘m se ti, jiÏ mají slabou
vÛli, snaÏili vyhnout. NeboÈ niãeho si svût neváÏí více a nic nectí tak,
jako ãlovûka majícího spravedlivé pfiesvûdãení a stojícího si za ním za
kaÏdé situace; a niãím svût nepohrdá tak jako ãlovûkem majícím
spravedlivé pfiesvûdãení, za kter˘m si nestojí, upou‰tí od nûj nebo se
ho zfiíká. NeboÈ kaÏd˘ Svat˘ posledních dnÛ, kter˘ je psychologem,
chemikem, fyzikem, geologem, archeologem nebo jak˘mkoli jin˘m
vûdcem, kter˘ bagatelizuje v˘znamné základní nauky Církve, o
nichÏ tvrdí, Ïe jim vûfií, nebo je nesprávnû interpretuje, obchází je
nebo se jim vyh˘bá, nebo se jich dokonce zfiíká a popírá je, si do
svého rozumu vkládá leÏ, ztrácí sebeúctu, pfiiná‰í bolest sv˘m
pfiátelÛm, zarmucuje a hanobí své rodiãe, ‰piní Církev a její ãleny a
ztrácí úctu a dÛstojnost u tûch, které si sv˘m chováním snaÏil získat
za pfiátele a pomocníky.

S modlitbou doufám, Ïe mezi uãiteli církevního ‰kolského systému
nikdo takov˘ není, ale jestliÏe tam nûkoho takového máme, musí
odejít stejnou cestou, jako uãitel bez svûdectví, aÈ uãí na jakékoli
úrovni. Fale‰, pfiedstírání, vytáãky a pokrytectví nemají, a nemohou
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mít, Ïádné místo v církevním ‰kolském systému neboli v tom, co se
podílí na budování charakteru a duchovním rÛstu mlad˘ch.

Dal‰í vûcí, na niÏ musíme dbát ve sv˘ch církevních institucích, je
tato: Nesmíme dovolit, aby funkci vyÏadující duchovní dÛvûru
zastávali lidé, ktefií sami nejsou obráceni, ktefií jsou ve skuteãnosti
nevûfiícími a ktefií se snaÏí odch˘lit uãení, vzdûlávání a ãinnosti na‰ich
mlad˘ch, ale i na‰ich star‰ích ãlenÛ, z cest, po nichÏ se mají ubírat, a to
na jiné cesty vzdûlávání, uãení a ãinností, které (aãkoli vedou tam,
kam pÛjde nevûfiící) nás nevedou tam, kam by nás zavedlo
evangelium. To, Ïe toto pÛsobí jako balzám na svûdomí nevûfiícího,
kter˘ to fiídí, nic neznamená. Jde o nejhrub‰í zklamání dÛvûry; a
máme pfiíli‰ mnoho dÛvodÛ pro to, abychom si mysleli, Ïe se to stává.

Chtûl bych se zmínit o dal‰í vûci, která se stává na jin˘ch místech,
a pouÏít to jako varování pfied tímtéÏ v Církevním vzdûlávacím
systému. Nejednou na‰i ãlenové Církve odcházejí jinam, aby se
zúãastnili zvlá‰tního ‰kolení v urãit˘ch oblastech. Absolvují ‰kolení,
o nûmÏ se domnívají, Ïe se na nûm seznání s nejnovûj‰ími poznatky,
s nejmodernûj‰ími názory, s tím nejaktuálnûj‰ím non plus ultra; pak to
pfiinesou k nám a pfiedkládají nám to, aniÏ by se zab˘vali tím, zda to
potfiebujeme ãi ne. Vyh˘bám se tomu, abych uvádûl dobfie známé, a
jak vûfiím, správnû rozpoznané pfiíklady záleÏitostí tohoto druhu.
Nechtûl bych ranit niãí city.

Ale dfiíve, neÏ se pustíme do zkou‰ení nejnovûj‰ích a zaruãenû
nejmodernûj‰ích názorÛ v jakékoli oblasti my‰lení, vzdûlání, ãinnosti
nebo v ãemkoli jiném, mají se odborníci zastavit a posoudit, zda jsme
tak pozadu, jak se domnívají, Ïe pozadu jsme, a v nûkter˘ch
záleÏitostech skuteãnû pozadu mÛÏeme b˘t, ale v jin˘ch záleÏitostech
jsme daleko vpfiedu, na ‰pici, a tak tyto nové metody mohou b˘t pro
nás zastaralé, ne-li pfiekonané.

V ãemkoli, co souvisí s Ïivotem ve spoleãnosti a s aktivitou
v‰eobecnû, s ãistou kolektivní pfiátelskou zábavou a s pobavením,
s pozornû pfiipraven˘m a peãlivû veden˘m náboÏensk˘m uctíváním a
ãinností, s pozitivní, jasnû formulovanou duchovností, se skuteãn˘m
kaÏdodenním a praktick˘m náboÏenstvím, s pevnû upfienou touhou
zamûfienou na víru v Boha a s ostfie pociÈovanou potfiebou víry
v Boha, jsme jasn˘m pfiedvojem kráãejícího lidstva. Dfiíve neÏ jsou
podniknuty kroky k tomu, abychom si osvojili nové názory, mûli by
odborníci ohleduplnû posoudit, zda tyto metody, pouÏívané
k povzbuzení ducha spoleãenství nebo k podpofie náboÏensk˘ch
ãinností mezi skupinami, které jsou upadající a moÏná hluché k tûmto
vûcem, jsou nûjak pouÏitelné pro nás, a zda jejich úsilí nám tyto vûci
vnutit není spí‰e hol˘ nebo dokonce hrub˘ anachronismus.
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Kdybychom napfiíklad pouÏili pro na‰e duchovnû sm˘‰lející a
náboÏensky bystré mladé lidi plán náboÏenské v˘uky, kter˘ byl
vyvinut pro mládeÏ, která nemá Ïádn˘ zájem o záleÏitosti Ducha,
nejen Ïe by tento plán neuspokojil na‰e skuteãné náboÏenské
potfieby, ale mûl by sklon zniãit ty nejlep‰í vlastnosti, které na‰i
mladí nyní mají.

JiÏ jsem uvedl, Ïe na‰i mladí nejsou dûtmi po duchovní stránce;
velmi se blíÏí bûÏné duchovní vyspûlosti svûta. Kdybychom s nimi
po duchovní stránce jednali jako s dûtmi, tak jak by svût asi jednal
s toutéÏ vûkovou skupinou, ‰lo by rovnûÏ o anachronismus. Znovu
fiíkám, Ïe do semináfie nebo institutu sotva kdy pfiijde mlad˘
ãlovûk, kter˘ by si ve svém Ïivotû neuvûdomoval duchovní
poÏehnání, kter˘ by nevidûl, jak pÛsobí modlitba, kter˘ by nebyl
svûdkem toho, jak moc víry uzdravuje nemocné, nebo kter˘ by
nevidûl duchovní projevy, o nichÏ dne‰ní svût povût‰inou nic neví.
Nemusíte se k tûmto duchovnû zku‰en˘m mlad˘m lidem plíÏit
zezadu a ‰eptat jim náboÏenství do ucha; mÛÏete pfiistoupit pfiímo,
tváfií v tváfi, a mluvit s nimi. Nemusíte zakr˘vat náboÏenské pravdy
plá‰tíkem svûtsk˘ch vûcí; mÛÏete jim pfiiná‰et tyto pravdy otevfienû,
v jejich pfiirozené podobû. Mladí moÏná ukáÏou, Ïe se jich nebojí o
nic více neÏ vy. Nepotfiebujeme Ïádné postupné pfiibliÏování,
pfiíbûhy „na dobrou noc“, rozmazlování, nadbíhání ani Ïádné jiné
pomÛcky pro dûti, jeÏ se vyuÏívají ve snaze oslovit ty, ktefií jsou
duchovnû nezku‰ení a duchovnû témûfi mrtví.

Vy uãitelé máte velké poslání. Jako uãitelé stojíte na vrcholu
vzdûlávání, neboÈ jakou v˘uku lze porovnat s nedocenitelnou
hodnotou a dalekosáhl˘m úãinkem v˘uky, jeÏ se zab˘vá ãlovûkem,
tím, jak˘ byl ve vûãnosti vãerej‰ka, jak˘ je ve smrtelnosti dne‰ka a
jak˘ bude na vûky ve vûãnosti zítfika. Ne pouh˘ ãas, ale vûãnost je
va‰ím polem pÛsobnosti. Nejenom spasení vás samotn˘ch, ale také
tûch, ktefií pfiicházejí do sousedství va‰eho chrámu, to je poÏehnání,
o nûÏ usilujete, a které získáte, kdyÏ budete konat svou povinnost.
Jak oslnivá bude va‰e koruna slávy, neboÈ kaÏdá spasená du‰e
bude klenotem do ní vsazen˘m.

Ale abyste získali toto poÏehnání a byli takto korunováni, musíte,
fiíkám to je‰tû jednou, musíte uãit evangeliu. Nemáte Ïádn˘ jin˘
úkol, a pro va‰i pfiítomnost v církevním ‰kolském systému není
Ïádn˘ jin˘ dÛvod.

Je samozfiejmé, Ïe se zajímáte i o záleÏitosti ãistû kulturní a o
záleÏitosti ãistû svûtského poznání, ale opakuji to znovu, abych to
zdÛraznil, va‰ím hlavním zájmem, va‰í základní a témûfi jedinou
povinností je uãit evangelium Pána JeÏí‰e Krista, jak bylo zjeveno
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v tûchto posledních dnech. Máte uãit tomuto evangeliu a pouÏívat
pfiitom jako svÛj uãební materiál a zmocnûní standardní díla Církve
a slova tûch, které BÛh povolal, aby vedli Jeho lid v tûchto
posledních dnech. AÈ zaujímáte jakékoli postavení, va‰ím úkolem
není vná‰et do své práce vlastní osobité filozofie, bez ohledu na to,
jak˘ je jejich pÛvod nebo jak pÛvabné nebo rozumné se vám mohou
zdát. Kdybychom tak ãinili, mûli bychom tolik rÛzn˘ch církví, kolik
máme semináfiÛ – a to by byl chaos.
AÈ zaujímáte jakékoli postavení, va‰ím úkolem není mûnit nauky
Církve nebo je upravovat, neboÈ ty jsou hlásány ve standardních
dílech Církve a prostfiednictvím tûch, jejichÏ pravomocí je
oznamovat mysl a vÛli Pánû Církvi. Pán prohlásil, Ïe on je „tent˘Ï
vãera, dnes a na vûky“ (2. Nefi 27:23).
Naléhám na vás, abyste se nedopustili té dûtské chyby, nyní tak
bûÏné, Ïe uvûfiíte, Ïe pouze proto, Ïe ãlovûk pokroãil a dokáÏe spoutat
síly pfiírody a zamûfiit je ke svému uÏitku, byly pravdy Ducha
zmûnûny nebo transformovány. Zásadní a dÛleÏitou skuteãností je, Ïe
vítûzství ãlovûka ve vûcech Ducha nikdy nekráãelo a nekráãí ruku
v ruce s vítûzstvím ve vûcech materiálních. Nûkdy se zdá b˘t opak
pravdou. Moc ãlovûka uvaÏovat neodpovídá jeho moci pfiedstavit si.
VÏdy pamatujte na velkou pravdu v pfiímluvné modlitbû a vaÏte si jí:

TotoÈ jest pak vûãn˘ Ïivot, aby poznali tebe samého pravého Boha,
a kteréhoÏ jsi poslal, JeÏí‰e Krista. (Jan 17:3.)

Toto je základní pravda; a tak je to se v‰emi duchovními pravdami.
Nemûní se objevem nového prvku, nové elektromagnetické vlny ani
zlep‰ením rychlostního rekordu o nûkolik vtefiin, minut nebo hodin.

Va‰ím úkolem není uãit filozofiím svûta, dávného ani souãasného,
pohanského ani kfiesÈanského, neboÈ to je pole pÛsobnosti vefiejn˘ch
‰kol. Va‰ím v˘hradním polem pÛsobnosti je evangelium, a to ve své
vlastní sféfie nezná hranic.

Platíme danû, abychom podporovali ty státní instituce, jejichÏ
úkolem je uãit umûní, pfiírodním vûdám, literatufie, dûjinám,
jazykÛm a tak dál napfiíã cel˘mi svûtsk˘mi osnovami. Tyto instituce
se tomu mají vûnovat. Ale desátky Církve pouÏíváme na to,
abychom provozovali církevní ‰kolsk˘ systém, a jejich pouÏívání je
svázáno s posvátnou zodpovûdností. Úkolem semináfie a institutu
Církve je uãit evangeliu.

KdyÏ tento úkol takto hlásáme znovu a znovu s neustálou
neústupností, tak jako jsem to uãinil já, velice si váÏíme toho, Ïe
uskuteãÀování tohoto úkolu v na‰ich semináfiích a institutech mÛÏe
zahrnovat v˘uku bûhem ‰kolního vyuãování. Ale ná‰ smûr je jasn˘.
JestliÏe nemÛÏeme uãit evangeliu, naukám Církve a standardním
dílÛm Církve, tomu v‰emu, v na‰ich semináfiích a institutech bûhem
‰kolního vyuãování, pak se musíme moÏnosti uãit bûhem ‰kolního
vyuãování vzdát a musíme se snaÏit vypracovat nûjak˘ jin˘ plán pro
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v˘uku evangelia v tûchto institucích. JestliÏe vypracování nûjakého
jiného plánu nebude moÏné, budeme muset od semináfiÛ a institutÛ
upustit a budeme se muset navrátit k církevním ‰kolám a akademiím.
V této chvíli, kvÛli probíhajícím zmûnám, nevíme, zda jsme se jich
kdy mûli vzdát.

Jasná je jedna vûc, a to, Ïe nemáme oprávnûní utratit ani jeden dolar
z desátkÛ pro provoz na‰ich semináfiÛ a institutÛ náboÏenství, pokud
v nich nebude vyuãováno evangelium pfiedepsan˘m zpÛsobem.
Desátky pfiedstavují pfiíli‰ mnoho tûÏké práce, pfiíli‰ mnoho
sebezapírání, pfiíli‰ mnoho obûtí, pfiíli‰ mnoho víry na to, aby se
utrácely za nevyhranûnou v˘uku mlad˘ch Církve elementární etice.
Toto rozhodnutí a tuto situaci je tfieba mít na mysli, aÏ bude
posuzován pfií‰tí rozpoãet. KdyÏ toto fiíkám, mluvím za První
pfiedsednictvo.

Toto v‰e bylo fieãeno ohlednû povahy náboÏenské v˘uky a
závûry, které je tfieba vyvodit z opomenutí fiádnû uãit evangelium,
se t˘kají v plné a stejné mífie semináfie, institutu a jakékoli dal‰í
vzdûlávací instituce, která patfií do církevního ‰kolského systému.

První pfiedsednictvo naléhavû prosí o obûtavou pomoc a spolupráci
v‰ech muÏÛ a Ïen, ktefií díky své práci v první linii znají tak dobfie
velikost problému, jemuÏ ãelíme a jenÏ tak zásadnû a bezprostfiednû
ovlivÀuje duchovní zdraví a spasení na‰ich mlad˘ch, i budoucí blaho
celé Církve. Potfiebujeme vás; Církev vás potfiebuje; Pán vás potfiebuje.
Neodcházejte do ústraní, neodepírejte svou pomocnou ruku.

Na závûr chci vzdát pokornou, ale upfiímnou poctu uãitelÛm.
ProtoÏe jsem se sám propracovával ‰kolami – stfiední ‰kolou, vysokou
‰kolou a profesní ‰kolou – vím nûco o obtíÏích a o obûtech, které to
vyÏaduje; ale také znám rÛst a uspokojení, které pfiichází, kdyÏ
dosáhneme konce. A tak zde stojím s poznáním toho, co jste mnozí
z vás, moÏná vût‰ina z vás, museli udûlat, abyste do‰li tam, kde nyní
jste. Dále, po urãitou dobu jsem se snaÏil, bez velkého úspûchu, uãit
na ‰kole, a tak také znám pocity tûch z nás, uãitelÛ, ktefií nejsou
kapacitou a musejí se spokojit s niÏ‰ím ohodnocením.

Znám souãasnou v˘‰i va‰eho platu, kter˘ dostáváte, a jak je nízk˘ –
pfiíli‰, pfiíli‰ nízk˘. Pfieji si cel˘m srdcem, abychom ho mohli zv˘‰it, ale
nároky na církevní prostfiedky v oblasti vzdûlávání jsou jiÏ tak velké,
Ïe musím ãestnû fiíci, Ïe v této chvíli není nadûje na zlep‰ení. Ná‰
rozpoãet na tento ‰kolní rok je 860 000 dolarÛ, neboli témûfi 17 procent
z odhadovan˘ch celkov˘ch nákladÛ na chod celé Církve, vãetnû
v˘dajÛ hlavní administrativy, kÛlÛ, sborÛ odboãek a misií, na v‰echny
úãely, vãetnû sociální péãe a charitativní v˘pomoci. Vskutku, kéÏ bych
si mohl b˘t jist, Ïe prosperita lidí bude postaãující k tomu, aby
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nejenom mohli, ale i platili desátek v té mífie, Ïe nám to umoÏní
postupovat tak, jako nyní.

A tak vzdávám hold va‰í pracovitosti, va‰í vûrnosti, va‰im obûtem,
va‰í ochotû dychtivû slouÏit ve vûci pravdy, va‰í vífie v Boha a v Jeho
dílo a va‰í horlivé touze dûlat vûci, které ná‰ vysvûcen˘ vedoucí a
prorok chce, abyste dûlali. A naléhavû vás Ïádám, abyste se
vyvarovali chyby, kterou by bylo odloÏit stranou rady svého
vedoucího, neuskuteãnit jeho pfiání nebo odmítnout následovat jeho
vedení. David za stara, kdyÏ ti‰e ufiezával pouh˘ lem Saulova plá‰tû,
vyjádfiil náfiek bolavého srdce:

UchovejÏ mne Hospodin, abych to uãiniti mûl pánu mému, pomazanému
Hospodinovu, abych vztáhnouti mûl ruku svou na nûj, ponûvadÏ jest
pomazan˘ HospodinÛv. (1. Samuelova 24:6.)

KéÏ vám BÛh vÏdy Ïehná ve ve‰kerém va‰em spravedlivém úsilí.
KéÏ oÏiví va‰e chápání, prohloubí va‰i moudrost, osvítí vás
zku‰enostmi, udûlí vám trpûlivost, pravou lásku a kéÏ vám udûlí
jeden z va‰ich nejvzácnûj‰ích darÛ, a to dar rozli‰ování duchÛ, abyste
mohli s jistotou poznávat ducha spravedlivosti i jeho protûj‰ek, tak
jak k vám pfiicházejí. KéÏ vám umoÏní vstoupit do srdce tûch, které
uãíte, a dá vám poznat, aÏ do nûho vstoupíte, Ïe stojíte na svatém
místû, které nesmí b˘t znesvûceno ani zneãi‰tûno fale‰nou ani
pokroucenou naukou ani hfií‰n˘m ãinem. KéÏ obohatí va‰e znalosti
schopností a mocí uãit spravedlivosti. KéÏ roste va‰e víra a va‰e
svûdectví a kéÏ kaÏd˘ den roste va‰e schopnost podnûcovat a
pûstovat je v druh˘ch – a to v‰e, abychom mladé Sionu mohli uãit,
upevÀovat, povzbuzovat, dodávat jim odvahu, aby nepoklesli pfii
kraji cesty, ale aby pokraãovali k vûãnému Ïivotu, abyste i vy, skrze
tato poÏehnání, která k nim pfiicházejí, mohli b˘t poÏehnáni. A o to
v‰e se modlím ve jménu Toho, jenÏ zemfiel, abychom my mohli Ïít,
Syna BoÏího, Vykupitele svûta, JeÏí‰e Krista, amen.

12 Stanoven˘ smûr Církve ve vzdûlávání
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