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Stimafli colegi: 

Doar câteva lucruri meritæ sæ fie citite a doua oaræ – rare sunt însæ
lucrurile de o calitate durabilæ care pot fi citite de multe ori øi care rezistæ
în timp inspirând a doua øi a treia generaflie. Cuvântarea preøedintelui J.
Reuben Clark, „Planul detaliat al Bisericii în domeniul educafliei”, aparfli-
ne acestui din urmæ grup øi a fost publicatæ din nou pentru ca principiile
sale fundamentale sæ poatæ continua sæ inspire øi sæ motiveze personalul
Sistemului Educaflional al Bisericii. 

Rezumatul fæcut de preøedintele Clark despre responsabilitæflile învæflæ-
torilor faflæ de Bisericæ øi misiunea ei, dar øi faflæ de nevoile spirituale ale
cursanflilor este oportun, cuprinzætor øi inspirat. 

Fie ca aceastæ nouæ ediflie sæ ne aducæ aminte cæ, deøi este nevoie de un
curaj moral øi spiritual extraordinar pentru a pune în practicæ cele expuse,
principiile preøedintelui Clark ræmân solide øi ferme. Poate este momentul
pentru ca tofli cei care predau sæ-øi revizuiascæ concepfliile øi sæ vadæ pe ce
poziflii se aflæ øi dacæ principiile øi obiectivele fundamentale prezentate în
„Planul detaliat” sunt pe deplin aplicate în viaflæ (sau folosite). 

Cu cele mai bune uræri, 
Biroul administrativ
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Elev fiind, am fost captivat de marea dezbatere dintre cei doi
coloøi, Webster øi Hayne. Frumuseflea oratoriei lor, caracterul sublim
al înaltei expresii de patriotism a lui Webster, previziunea luptei
civile care urma sæ izbucneascæ pentru triumful libertæflii asupra
sclaviei, toate m-au miøcat profund. Dezbaterea a fost declanøatæ de
Rezoluflia „Picior [ca unitate de mæsuræ]” referitoare la terenurile
publice. S-a transformat apoi într-o mare disertaflie asupra unor mari
probleme fundamentale ale dreptului constituflional. N-am uitat
niciodatæ paragraful de deschidere al ræspunsului lui Webster, prin
care el a readus la punctul de plecare aceastæ dezbatere care deviase
foarte mult de la cursul ei. În acel paragraf se spunea: 

Domnule preøedinte, Dupæ ce marinarul a rætæcit multe zile, în plinæ fur-
tunæ, pe o mare necunoscutæ, evident, în prima clipæ dupæ încetarea furtunii,
el profitæ de ocazie sæ arunce o privire cætre soare, sæ fixeze latitudinea øi sæ
determine cât de departe l-au purtat valurile de la cursul stabilit. Sæ imitæm
øi noi acest act prudent øi, înainte de a pluti mai departe pe valurile dezbate-
rii, sæ privim spre punctul de plecare, ca cel puflin sæ putem afla unde ne
gæsim acum. Cer sæ se citeascæ rezoluflia.

Acum, mæ græbesc sæ-mi exprim speranfla cæ nu vefli gândi cæ eu
consider aceasta o disputæ Webster-Hayne sau cæ mæ cred a fi un ora-
tor atât de bun ca Daniel Webster. Dacæ v-afli gândi la aceste lucruri –
la oricare din ele – afli face o greøealæ regretabilæ. Admit cæ sunt
bætrân, dar nu atât de bætrân ca el. Dar Webster pærea cæ invocæ un
procedeu foarte raflional pentru situafliile în care, dupæ hoinæreala pe
mare sau în pustietate, trebuie sæ se facæ eforturi pentru a reveni la
punctul de plecare, øi eu cred cæ mæ scuzafli dacæ recurg oarecum la
acelaøi procedeu pentru a reafirma unele dintre cele mai importante
principii fundamentale care stau la baza învæflæmântului în Bisericæ.

Pentru mine, acele principii fundamentale sunt urmætoarele: 
Biserica este preoflia organizatæ a lui Dumnezeu. Preoflia poate

exista færæ Bisericæ, dar Biserica nu poate exista færæ preoflie.
Misiunea Bisericii este, în primul rând, sæ-l învefle, sæ-l încurajeze, sæ-
l ajute øi sæ-l protejeze pe fiecare membru în stræduinfla lui de a træi o
viaflæ perfectæ, din punct de vedere material øi spiritual, aøa cum
spune în evanghelii Învæflætorul: „Voi fifli dar desævârøifli, dupæ cum
øi Tatæl vostru cel ceresc este desævârøit” (Matei 5:48). În al doilea
rând, Biserica trebuie sæ-i pæstreze, sæ-i învefle, sæ-i încurajeze øi sæ-i
protejeze, din punct de vedere material øi spiritual, pe membri ca
grup care se stræduieøte sæ træiascæ potrivit principiilor Evangheliei.
În al treilea rând, Biserica militeazæ pentru proclamarea adeværului,
chemând pe tofli oamenii sæ se pocæiascæ øi sæ træiascæ supunându-se
Evangheliei, pentru cæ fiecare genunchi trebuie sæ se plece øi fiecare
limbæ trebuie sæ mærturiseascæ (vezi Mosia 27:31).

32709.171 Charted Course  02-14-2005  12:01 PM  Page 1



În toate acestea, pentru Bisericæ øi pentru tofli membrii ei, sunt
douæ lucruri primordiale care nu pot fi trecute cu vederea, uitate,
schimbate sau date deoparte. 

Primul este cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Singurul Fiu
Næscut al Tatælui în trup, Creatorul lumii, Mielul lui Dumnezeu,
Cel sacrificat pentru pæcatele lumii, Ispæøitorul pentru pæcatul lui
Adam; cæ El a fost ræstignit; cæ spiritul Lui a pæræsit trupul Lui; cæ El
a murit; cæ El a fost pus în mormânt; cæ, în a treia zi, spiritul Lui s-a
unit din nou cu trupul Lui, care a devenit viu din nou; cæ El s-a ridi-
cat din mormânt ca fiinflæ înviatæ, o Fiinflæ perfectæ, Primul dintre
roadele învierii; cæ, mai târziu, El s-a urcat la Tatæl øi cæ, datoritæ
morflii Lui øi prin învierea Lui, fiecare om næscut în aceastæ lume, de
la începuturile ei, va învia exact ca El. Aceastæ doctrinæ este veche
de când lumea. Iov a declarat: 

„Chiar dacæ mi se va nimici pielea øi chiar dacæ nu voi mai avea carne, voi
vedea totuøi pe Dumnezeu.

Îl voi vedea øi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea øi nu ai altuia”
(Iov 19:26-27). 

Trupul înviat este un trup de carne, oase øi spirit iar Iov a spus un
mare adevær nepieritor. Aceste fapte pozitive øi toate celelalte fapte
care decurg de aici trebuie sæ fie toate crezute cu sinceritate, cu o
deplinæ credinflæ, de cætre fiecare membru al Bisericii. 

A l doilea lucru dintre cele douæ lucruri primordiale în care cu
toflii trebuie sæ avem deplinæ credinflæ este cæ Tatæl øi Fiul i-au apærut
profetului Joseph, în realitate, cu adeværat øi în fapt, într-o viziune în
pædure; cæ Joseph øi alte persoane au primit øi alte viziuni cereøti; cæ
Evanghelia øi sfânta preoflie dupæ Ordinul Fiului lui Dumnezeu au
fost, în adevær øi fapt, restaurate pe pæmânt dupæ ce au fost pierdute
din cauza apostaziei Bisericii strævechi; cæ Domnul a stabilit din nou
Biserica Sa prin intermediul lui Joseph Smith; cæ aceastæ Carte a lui
Mormon este exact ceea ce spune cæ este; cæ profetul a primit multe
revelaflii pentru îndrumarea, ridicarea, organizarea øi încurajarea
Bisericii øi a membrilor ei; cæ succesorii profetului, chemafli la fel de
cætre Dumnezeu, au primit revelaflii în funcflie de cerinflele Bisericii øi
cæ ei vor continua sæ primeascæ revelaflii pe mæsuræ ce Biserica øi
membrii ei, care træiesc conform adeværului pe care îl deflin deja, vor
avea nevoie de mai multe îndrumæri; cæ aceasta este cu adeværat
Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ; øi crezurile ei
fundamentale sunt legile øi principiile declarate în Articolele de cre-
dinflæ. Aceste fapte, toate la un loc øi fiecare în parte, împreunæ cu

2 Planul detaliat al Bisericii în domeniul educafliei
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3Planul detaliat al Bisericii în domeniul educafliei

toate lucrurile pe care le implicæ sau care decurg din ele, trebuie sæ
ræmânæ neschimbate, nemodificate, færæ sæ fie diminuate, scuzate,
justificate sau evitate; ele nu pot fi explicate în aøa fel încât sæ paræ
neadeværate sau lipsite de importanflæ ori ascunse. Færæ aceste douæ
crezuri cuprinzætoare, Biserica ar înceta sæ mai fie Biserica. 

Orice persoanæ, care nu acceptæ deplinætatea acestor doctrine referi-
toare la Isus din Nazaret sau la restaurarea Evangheliei øi a sfintei
preoflii, nu este un sfânt din zilele din urmæ; sute de mii de bærbafli øi
femei, credincioøi, temætori de Dumnezeu, care alcætuiesc marele trup
al Bisericii, cred într-adevær în aceste lucruri în totalitatea øi deplinæta-
tea lor øi sprijinæ Biserica øi institufliile ei ca urmare a acestui crez. 

Am prezentat aceste probleme pentru cæ ele stabilesc latitudinea
øi longitudinea pozifliei øi situafliei actuale a Bisericii, atât în aceastæ
lume, cât øi în veønicie. Cunoscând poziflia noastræ adeværatæ,
putem sæ ne schimbæm direcflia sau calea dacæ este nevoie; putem sæ
stabilim fægaøul adeværat. Øi aici, putem sæ ne amintim cu înflelep-
ciune ceea ce a spus Pavel: 

„Dar chiar dacæ noi înøine sau un înger din cer ar veni sæ væ propovædu-
iascæ o Evanghelie, deosebitæ de aceea pe care v-am propovæduit-o noi, sæ fie
anatema!” (Galateni 1:8). 

Revenind la exemplul Webster-Hayne, am terminat acum citirea
rezolufliei originale. 

Dupæ cum am menflionat deja, voi spune ceva despre educaflia
religioasæ a tineretului din Bisericæ. Voi strânge laolaltæ, ceea ce am
de spus, sub douæ titluri generale – cursanflii øi învæflætorii. Voi vorbi
foarte deschis, pentru cæ am depæøit timpul în care puteam vorbi cu
înflelepciune în cuvinte ambigui øi expresii voalate. Trebuie sæ spu-
nem clar ceea ce dorim, pentru cæ sunt în joc viitorul tineretului
nostru, viitorul de aici de pe pæmânt øi din lumea ce va veni, pre-
cum øi bunæstarea întregii Biserici. 

Tinerii din Bisericæ, cursanflii dumneavoastræ, au în marea lor
majoritate o gândire øi un spirit sænætos. Problema principalæ este
sæ-i menflinem sænætoøi, nu sæ-i transformæm. 

Tinerii din Bisericæ sunt înfometafli dupæ lucrurile Spiritului, ei sunt
neræbdætori sæ învefle Evanghelia øi ei o doresc exactæ, puræ. Doresc sæ
afle despre principiile fundamentale pe care vi le-am prezentat – de-
spre crezurile noastre; doresc sæ obflinæ mærturii despre adeværul lor.
Acum, ei nu se îndoiesc, ci cerceteazæ, cautæ adeværul. Nu trebuie sæ
plantæm îndoiala în inimile lor. Mare este povara øi condamnarea
unui învæflætor care seamænæ îndoiala într-un suflet încrezætor.
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4 Planul detaliat al Bisericii în domeniul educafliei

Aceøti cursanfli jinduiesc dupæ credinfla taflilor øi mamelor lor; ei o
doresc în simplitatea øi puritatea ei. Într-adevær, puflini sunt aceia
care nu au væzut manifestærile puterii ei divine. Ei doresc nu doar
sæ fie beneficiarii acestei credinfle, ci doresc ca ei înøiøi sæ fie capabili
s-o punæ în practicæ. 

Doresc sæ creadæ în rânduielile Evangheliei; doresc sæ le înfleleagæ
în mæsura în care pot. 

Ei sunt pregætifli sæ înfleleagæ adeværul, care este la fel de vechi ca
Evanghelia øi care este exprimat astfel de cætre Pavel (un maestru al
logicii øi metafizicii inegalat de criticii moderni care denigreazæ
toate religiile): 

„Într-adevær, cine dintre oameni cunoaøte lucrurile omului, afaræ de duhul
omului, care este în el? Tot aøa: nimeni nu cunoaøte lucrurile lui Dumnezeu
afaræ de Duhul lui Dumnezeu.

Øi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca sæ
putem cunoaøte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Sæu”
(1 Corinteni 2:11-12).

„Într-adevær, cei ce træiesc dupæ îndemnurile firii pæmânteøti, umblæ dupæ
lucrurile firii pæmânteøti; pe când cei ce træiesc dupæ îndemnurile Duhului,
umblæ dupæ lucrurile Duhului” (Romani 8:5).

„Zic dar: umblafli cârmuifli de Duhul øi nu împlinifli poftele firii pæmânteøti.
Cæci firea pæmânteascæ pofteøte împotriva Duhului øi Duhul împotriva

firii pæmânteøti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aøa cæ nu putefli face tot
ce voifli.

Dacæ suntefli cælæuzifli de Duhul, nu suntefli sub Lege” (Galateni 5:16-18). 

Tineretul nostru înflelege, de asemenea, principiul declarat în
revelaflia modernæ: 

„Voi nu putefli vedea, în prezent, cu ochii voøtri naturali, planul
Dumnezeului vostru cu privire la acele lucruri care vor veni mai târziu øi
slava care va urma dupæ multæ suferinflæ” (D&L 58:3). 

„Prin puterea Spiritului, ochii noøtri s-au deschis øi înflelegerea noastræ a
fost luminatæ, astfel încât sæ vedem øi sæ înflelegem lucrurile lui Dumnezeu –

Øi în timp ce meditam la aceste lucruri, Domnul ne-a luminat ochii inimii
noastre øi ei au fost deschiøi øi slava Domnului a strælucit împrejurul lor.

Øi noi am væzut slava Fiului la dreapta Tatælui øi am primit din plenitu-
dinea Sa;

Øi am væzut îngerii sfinfli øi pe aceia care sunt sfinflifli înaintea tronului Sæu,
preaslævind pe Dumnezeu øi pe Miel, care Îl preaslævesc pe El în vecii vecilor.

Øi acum, dupæ numeroasele mærturii care au fost date despre El, aceasta
este mærturia, ultima dintre toate, pe care o dæm despre El: Cæ El træieøte!

Pentru cæ L-am væzut, chiar la dreapta lui Dumnezeu; øi I-am auzit glasul
depunând mærturie cæ El este Singurul Næscut al Tatælui –

Cæ de El, prin El øi din El lumile sunt øi au fost create øi locuitorii din ele
sunt næscufli ca fii øi fiice ale lui Dumnezeu.

Øi când eram încæ în Spirit, Domnul ne-a poruncit sæ scriem viziunea”
(D&L 76:12, 19-24, 28). 
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5Planul detaliat al Bisericii în domeniul educafliei

A ceøti cursanfli sunt pregætifli, de asemenea, sæ înfleleagæ ceea ce
Moise a vrut sæ spunæ când a declarat: 

„Dar acum, ochii mei L-au væzut pe Dumnezeu; dar nu cu ochii mei fireøti,
ci cu ochii mei spirituali, pentru cæ ochi mei fireøti n-ar fi putut vedea; pentru
cæ m-aø fi uscat øi aø fi murit în prezenfla Sa; dar slava Sa a fost asupra mea; øi
I-am væzut fafla, pentru cæ am fost transfigurat înaintea Sa” (Moise 1:11). 

Aceøti cursanfli sunt pregætifli sæ creadæ øi înfleleg cæ toate aceste
lucruri flin de credinflæ, cæ nu vor fi explicate sau înflelese prin vreun
proces raflional uman øi, probabil, nici prin vreun experiment øtiinfli-
fic cunoscut. 

Aceøti cursanfli (pentru a spune pe scurt) sunt pregætifli sæ înfleleagæ
øi sæ creadæ cæ existæ o lume fizicæ øi o lume spiritualæ; cæ lucrurile
lumii fizice nu vor putea explica lucrurile lumii spirituale; cæ lucrurile
lumii spirituale nu pot fi înflelese sau cunoscute prin lucrurile lumii
fizice; cæ nu putefli explica raflional lucrurile Spiritului, pentru cæ, în
primul rând, lucrurile Spiritului nu sunt suficient de cunoscute øi înfle-
lese øi, în al doilea rând, pentru cæ mintea øi rafliunea limitate nu pot
înflelege, nici explica înflelepciunea infinitæ øi adeværul fundamental. 

Cursanflii øtiu deja cæ ei trebuie sæ fie „cinstifli, fideli, puri, bine-
voitori, virtuoøi øi cæ trebuie sæ facæ bine tuturor oamenilor” øi cæ
„dacæ este ceva care este virtuos, vrednic de iubit, care are bunæ
reputaflie sau este demn de laudæ, noi cæutæm aceste lucruri”
(Articolele de credinflæ 1:13) – ei au fost învæflafli aceste lucruri chiar
de la naøtere. Ei trebuie sæ fie încurajafli în toate felurile adecvate sæ
facæ aceste lucruri despre care øtiu cæ sunt adeværate, dar ei nu au
nevoie de un curs de un an de zile de învæflæmânt pentru a-i face sæ
creadæ în ele øi sæ le cunoascæ. 

Aceøti cursanfli îøi dau seama pe deplin de lipsa de substanflæ a
învæflæturilor care ar face din planul Evangheliei doar un sistem etic.
Ei øtiu cæ învæflæturile lui Hristos sunt în cel mai înalt grad etice, dar
ei øtiu, de asemenea, cæ ele sunt mai mult decât atât. Ei vor înflelege
cæ etica se coreleazæ în principal cu lucrurile acestei viefli øi cæ a face
din Evanghelie doar un sistem etic înseamnæ sæ mærturiseøti o lipsæ
de credinflæ, dacæ nu necredinflæ, în viafla de apoi. Ei øtiu cæ învæflætu-
rile Evangheliei nu se referæ doar la aceastæ viaflæ, ci øi la viafla care
urmeazæ, salvarea øi exaltarea fiind scopul final. 

Cursanflii sunt înfometafli øi însetafli, aøa cum au fost stræbunii lor
înaintea lor, dupæ o mærturie despre lucrurile Spiritului øi ale vieflii
de apoi øi, øtiind cæ dumneavoastræ nu putefli exprima raflional eter-
nitatea, ei cautæ credinfla øi cunoaøterea care urmeazæ credinflei. Ei
îøi dau seama, prin Spiritul pe care Îl au, cæ mærturia pe care o cautæ
este generatæ øi hrænitæ de mærturia altora øi cæ, pentru a câøtiga
aceastæ mærturie pe care o cautæ, o mærturie vie, arzætoare, cinstitæ a
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6 Planul detaliat al Bisericii în domeniul educafliei

unui om drept, temætor de Dumnezeu, cæ Isus este Hristosul øi
Joseph a fost profetul lui Dumnezeu, meritæ mai mult decât o mie
de cærfli øi cursuri care au scopul de a reduce Evanghelia la un sis-
tem etic sau de a încerca sæ explice infinitul. 
Acum douæ mii de ani, Învæflætorul a spus: 

„Cine este omul acela dintre voi, care, dacæ-i cere fiul sæu o pâine, sæ-i dea
o piatræ?

Sau, dacæ-i cere un peøte, sæ-i dea un øarpe?” (Matei 7:9-10). 

Aceøti cursanfli, næscufli sub legæmânt, pot înflelege cæ vârsta øi
maturitatea øi educaflia intelectualæ nu sunt în vreun mod sau vreo
mæsuræ necesare pentru comuniunea cu Domnul øi Spiritul Lui. Ei
øtiu povestea tânærului Samuel din templu, povestea lui Isus la
doisprezece ani care i-a încurcat pe învæflætorii din templu, cea a lui
Joseph la paisprezece ani care I-a væzut pe Dumnezeu Tatæl øi pe
Fiul într-una dintre cele mai minunate viziuni avute vreodatæ de un
om. Ei nu sunt precum au fost corintenii, despre care Pavel a spus: 

„V-am hrænit cu lapte, nu cu bucate tari, cæci nu le puteafli suferi; øi nici
acum chiar nu le putefli suferi” (1 Corinteni 3:2). 

Ei sunt mai curând precum Pavel însuøi când a declarat aceloraøi
corinteni: 

„Când eram copil, vorbeam ca un copil, simfleam ca un copil, gândeam ca
un copil; când m-am fæcut om mare, am lepædat ce era copilæresc”
(1 Corinteni 13:11). 

Cursanflii, când vin la dumneavoastræ, sunt în perioada de dezvol-
tare spiritualæ spre o maturitate pe care o vor atinge repede dacæ îi
hrænifli cu hrana potrivitæ. Ei vin la dumneavoastræ posedând
cunoaøterea øi experienfla spirituale pe care lumea nu le cunoaøte. 

Atât în ceea ce-i priveøte pe cursanflii dumneavoastræ øi ceea ce
sunt øi ceea ce aøteaptæ øi de ce sunt capabili. Væ spun lucrurile pe
care unii dintre dumneavoastræ, învæflætorii, mi le-afli spus, dar øi
multe dintre lucrurile pe care tinerii dumneavoastræ mi le-au spus. 

Îmi permitefli acum sæ adresez câteva cuvinte învæflætorilor? În pri-
mul rând, Biserica noastræ nu ar avea nici un motiv øi nici o scuzæ sæ
posede un program de învæflæmânt religios øi materiale didactice øi
instituflii de instruire, dacæ tinerii nu ar fi învæflafli øi instruifli în princi-
piile Evangheliei, îmbræfliøând prin acestea cele douæ mærefle elemen-
te: cæ Isus este Hristosul øi cæ Joseph a fost profetul lui Dumnezeu.
Predarea unui sistem etic cursanflilor nu este un motiv suficient pen-
tru desfæøurarea seminarelor øi institutelor noastre. Marele sistem
public de învæflæmânt predæ principiile eticii. Cursanflii seminarelor øi
institutelor trebuie sæ fie învæflafli, desigur, canoanele obiønuite ale
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unei viefli bune øi drepte, pentru cæ acestea fac parte, øi chiar una
esenflialæ, din Evanghelie. Dar mai existæ øi principiile minunate pe
care le implicæ viafla veønicæ, preoflia, restaurarea øi multe alte lucruri
care depæøesc aceste canoane ale unei viefli bune. Aceste mærefle prin-
cipii fundamentale trebuie sæ fie, de asemenea, predate tineretului;
ele sunt lucrurile pe care tinerii doresc sæ le cunoascæ mai întâi. 

Prima condiflie pe care trebuie s-o îndeplineascæ un învæflætor pentru
a preda aceste principii este sæ aibæ o mærturie personalæ despre ade-
værul lor. Nici un grad de învæflæturæ, nici o acumulare de studii øi nici
un numær de ani de øcoalæ nu pot lua locul unei mærturii, care este sine
qua non pentru învæflætorul din sistemul de învæflæmânt al Bisericii
noastre. Un învæflætor care nu are o mærturie realæ despre adeværul
Evangheliei aøa cum a fost ea revelatæ sfinflilor din zilele din urmæ øi o
mærturie despre Isus ca Fiu al Tatælui øi ca Mesia øi despre misiunea
divinæ a lui Joseph Smith – inclusiv existenfla realæ în totalitate a
Primei Viziuni – nu îøi are locul în sistemul de învæflæmânt al Bisericii.
Dacæ existæ unul de acest fel, øi sper øi mæ rog sæ nu existe, el trebuie
sæ-øi dea dimisia imediat; dacæ un conducætor al preofliei cunoaøte un
astfel de membru care nu øi-a dat demisia, atunci conducætorul preofli-
ei trebuie sæ-i cearæ sæ-øi dea demisia. Prima Preøedinflie se aøteaptæ ca
astfel de învæflætori sæ fie îndepærtafli din sistemul de învæflæmânt. 

Acest lucru nu înseamnæ cæ ar trebui sæ-i dæm afaræ din Bisericæ
pe aceøti învæflætori – nicidecum. Ar trebui sæ începem cu ei o muncæ
însoflitæ de dragoste, ræbdare øi stæruinflæ, pentru a-i aduce la
cunoaøterea la care sunt îndreptæflifli ca bærbafli øi femei temætori de
Dumnezeu. Dar acest lucru înseamnæ cæ în øcolile din Biserica noas-
træ nu pot preda învæflætori neconvertifli, færæ o mærturie. 

Iar în privinfla dumneavoastræ, învæflætorii, doar posedarea unei
mærturii nu este suficientæ. Trebuie sæ avefli, pe lângæ aceasta, unul
dintre cele mai rare øi mai preflioase elemente ale caracterului uman
– curajul de a spune adeværul. Deoarece, în absenfla acestui curaj de
a declara mærturia dumneavoastræ, ea va ajunge la cursanfli doar
dupæ o diluare care o va face greu, dacæ nu imposibil, de detectat øi
efectul spiritual øi psihologic al unei mærturii slabe øi øubrede poate
fi efectiv dæunætor, în loc sæ fie de ajutor. 

Învæflætorul de succes la seminar øi institut trebuie sæ aibæ øi alt
element rar øi preflios al caracterului, un frate geamæn al curajului
moral, care, deseori, este confundat cu el. Mæ refer la curajul intelec-
tual – curajul de a afirma principii, crezuri øi credinfla care nu întot-
deauna vor fi considerate ca armonizându-se cu, de exemplu,
cunoøtinflele, øtiinflifice sau de alt fel, pe care învæflætorul sau colegii
lui din învæflæmânt ar putea crede cæ le posedæ. 
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Se cunosc cazuri în care bærbafli, considerafli cu credinflæ, deflinând
posturi de responsabilitate, au simflit cæ, dat fiind cæ dacæ îøi mærtu-
riseau deplina lor credinflæ puteau fi ridiculizafli de cætre colegii
necredincioøi, trebuia sæ-øi modifice sau sæ-øi prezinte credinfla ca
fiind neimportantæ sau s-o dilueze în mod distructiv sau chiar sæ
pretindæ cæ renunflæ la ea. Aceøtia sunt ipocrifli faflæ de colegii lor,
dar øi faflæ de ceilalfli membri ai Bisericii. 

Demn de milæ (øi nu de disprefl, cum ar considera unii) este bærba-
tul sau femeia care, deflinând adeværul øi cunoscându-l, crede cæ este
necesar fie sæ nu-l mai recunoascæ, fie sæ facæ compromisuri greøind
cu bunæ øtiinflæ pentru a putea træi cu sau printre necredincioøi færæ
sæ se expunæ la cæderea în dizgraflie sau derâdere, dupæ cum presu-
pune. Situaflia este într-adevær tragicæ, pentru cæ, în realitate, toate
aceste renunflæri øi modificæri aduc în cele din urmæ chiar pedepsirea
pe care cel slab a cæutat s-o evite. Pentru cæ nu existæ nimeni în lume
atât de prefluit øi respectat ca omul care, având convingeri drepte, le
susfline în orice circumstanfle sau în toate circumstanflele; øi nu este
altcineva faflæ de care lumea sæ arate mai mult disprefl decât faflæ de
omul care, având convingeri drepte, ori se abate de la ele, le abando-
neazæ, ori nu le mai recunoaøte. Pentru cæ orice psiholog, chimist,
fizician, geolog, arheolog sau orice alt om de øtiinflæ sfânt din zilele
din urmæ care diminueazæ importanfla, interpreteazæ greøit, evitæ sau
eludeazæ sau, chiar mai ræu, respinge sau neagæ marile doctrine fun-
damentale ale Bisericii în care declaræ cæ crede, acest om se minte pe
sine, îøi pierde respectul de sine, aduce supæræri prietenilor sæi, frân-
ge inima pærinflilor sæi øi îi umple de ruøine, pæteazæ Biserica øi pe
membrii ei øi pierde respectul øi cinstea chiar a celor pe care a cæutat
sæ-i câøtige prieteni øi susflinætori prin demersul sæu. 

Mæ rog cu speranfla sæ nu fie astfel de oameni printre învæflætorii
din sistemul educaflional al Bisericii dar, dacæ sunt, având poziflii
înalte sau mærunte, ei trebuie sæ urmeze acelaøi drum pe care îl face
învæflætorul færæ o mærturie. Falsitatea øi scuza, eschivarea øi ipocrizia
nu pot avea vreun loc în sistemul educaflional al Bisericii sau în zidi-
rea caracterului øi în creøterea spiritualæ a tinerilor noøtri. 

Un alt lucru care trebuie supravegheat în institufliile Bisericii noastre
este urmætorul: Nu trebuie sæ fie posibil ca poziflii de încredere spiri-
tualæ sæ fie deflinute de bærbafli care, nefiind convertifli, fiind cu adevæ-
rat necredincioøi, cautæ sæ devieze crezurile, educaflia øi activitæflile
tineretului nostru øi chiar ale celor mai în vârstæ de la calea pe care tre-
buie s-o urmeze cætre alte cæi de educaflie, credinfle øi activitæfli care
(deøi duc acolo unde merge necredinciosul) nu ne duc acolo unde ne-
ar duce Evanghelia. Cæ acest lucru acflioneazæ ca un balsam de ador-
mit conøtiinfla pentru necredinciosul care procedeazæ aøa nu are
importanflæ pentru noi. Aceasta este cea mai dezgustætoare trædare a
încrederii øi avem multe motive sæ credem cæ s-a întâmplat øi aøa ceva.
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Doresc sæ menflionez un alt lucru care s-a întâmplat în alte con-
diflii, ca o precauflie împotriva repetærii lui în Sistemul Educaflional
al Bisericii. Mai mult decât o datæ, membrii Bisericii noastre s-au
dus în alte locuri pentru o specializare deosebitæ în anumite dome-
nii. Ei au fæcut cursul de specializare, presupusæ a fi ultimul cuvânt
al øtiinflei, cel mai modern punct de vedere, non plus ultra al actuali-
tæflii, apoi ei l-au adus la noi øi ni l-au administrat færæ sæ se gân-
deascæ dacæ aveam nevoie de el sau nu. Mæ abflin sæ menflionez
situaflii bine cunoscute øi, cred eu, recunoscute de acest fel. Nu
doresc sæ jignesc sentimentele nimænui. 

Dar înainte de a încerca cele mai noi øi mai îndræznefle idei dintr-
un domeniu de gândire, educaflie, activitate sau altceva, experflii ar
trebui sæ se opreascæ øi sæ reflecteze cæ oricât de înapoiafli cred ei cæ
suntem øi oricât de înapoiafli am putea fi de fapt în unele lucruri, în
alte lucruri suntem cu mult înaintea lor øi de aceea aceste metode
noi ar putea fi vechi, dacæ nu chiar depæøite, pentru noi. 

În orice are legæturæ cu viafla øi activitatea comunitæflii în general,
cu amuzamentul øi distracflia neîntinate a grupurilor sociale, cu
îndrumarea atentæ a preaslævirii øi activitæflii religioase, cu spirituali-
tatea pozitivæ, clar structuratæ, promovatoare a credinflei, cu o religie
realæ, practicatæ zi de zi, cu dorinfla ferm înrædæcinatæ øi nevoia acut
simflitæ de a crede în Dumnezeu, noi suntem cu mult înaintea umani-
tæflii avangardiste. Înainte de a face efortul de a ne inocula idei noi,
experflii ar trebui sæ analizeze dacæ metodele folosite pentru a înælfla
spiritul comunitæflilor sau a desfæøura activitæfli religioase cu grupuri
care sunt decadente øi poate nepreocupate de aceste lucruri sunt
aplicabile în cazul nostru øi dacæ efortul lor de a ni le impune nu este
altceva decât un act anacronic brut, chiar grosolan. 

De exemplu, sæ aplici tinerilor noøtri, pregætifli spiritual øi cu o
religie vie, un plan elaborat pentru a-i învæfla religia pe tinerii lipsifli
de interes sau grijæ pentru problemele Spiritului, nu numai cæ ar da
greø în a satisface nevoile noastre religioase actuale, ci øi ar tinde sæ
distrugæ cele mai bune træsæturi de caracter pe care le posedæ acum
tineretul nostru. 

Am indicat deja cæ tinerii noøtri nu sunt copii din punct de vedere
spiritual; ei au parcurs o bunæ parte din calea cætre maturitatea spiri-
tualæ normalæ a lumii. Sæ-i tratezi pe aceøti tineri ca øi cum ar fi copii
din punct de vedere spiritual, aøa cum lumea ar putea trata pe cei din
grupa lor de vârstæ, este, deci, tot un anacronism. Spun încæ o datæ cæ
existæ rareori un tânær, care trece pragul seminarului sau institutului
nostru, care sæ nu fi fost beneficiarul conøtient al unor binecuvântæri
spirituale sau care sæ nu fi væzut eficienfla rugæciunii sau care sæ nu fi
fost martorul puterii credinflei de a vindeca pe bolnavi sau care sæ nu
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fi primit o reværsare spiritualæ pe care lumea de astæzi, în general, nu
o cunoaøte. Nu trebuie sæ væ strecurafli în spatele tinerilor cu expe-
rienflæ spiritualæ øi sæ le øoptifli despre religie la ureche; putefli sæ væ
adresafli lor direct, faflæ în faflæ, øi sæ vorbifli cu ei. Nu avefli nevoie sæ
deghizafli adeværurile religioase sub o mantie de lucruri lumeøti;
putefli sæ le prezentafli deschis aceste adeværuri, în forma lor fireascæ.
Tinerii se pot dovedi a nu fi mai temætori decât suntefli dumneavoas-
træ. Nu este nevoie de o abordare treptatæ, ca în poveøtile de adormit
copiii, de menajamente, de o atitudine ocrotitoare sau de oricare alte
asemenea metode copilæreøti folosite în efortul de a ajunge la cei ne-
experimentafli sau morfli din punct de vedere spiritual. 

Dumneavoastræ, învæflætorii, avefli o misiune mæreaflæ. Ca învæflæ-
tori, deflinefli cel mai înalt loc în educaflie, pentru cæ predarea se poate
compara, în ceea ce priveøte valoare neprefluitæ øi efectul foarte înde-
lungat, cu tot ceea are legæturæ cu omul în eternitatea de ieri, în viafla
muritoare de azi øi în veønicia de mâine. Domeniul dumneavoastræ
nu este doar prezentul, ci øi veønicia. Nu numai salvarea dumnea-
voastræ proprie, ci øi cea a celor care se apropie de templul dumnea-
voastræ este binecuvântarea pe care o cæutafli øi pe care, fæcându-væ
datoria, o vefli obfline. Ce strælucitoare va fi coroana gloriei dumnea-
voastræ, cu fiecare suflet salvat drept o bijuterie încrustatæ în ea. 

Dar, pentru a primi aceastæ binecuvântare øi a fi încoronat, trebu-
ie, spun încæ o datæ, trebuie sæ propovæduifli Evanghelia. Nu avefli
nici o altæ funcflie sau altæ justificare pentru prezenfla dumneavoas-
træ în sistemul educaflional al Bisericii. 

Într-adevær, avefli o responsabilitate în probleme de esenflæ cultu-
ralæ øi de cunoaøtere pur laicæ, dar, repet pentru a scoate mai mult
în evidenflæ, responsabilitatea dumneavoastræ principalæ, esenflialæ
øi unicæ este de a propovædui Evanghelia Domnului nostru Isus
Hristos, aøa cum a fost ea revelatæ în aceste zile din urmæ. Trebuie
sæ propovæduifli aceastæ Evanghelie folosind ca surse øi autoritæfli în
materie lucrærile canonice ale Bisericii øi cuvintele celor pe care
Dumnezeu i-a chemat sæ conducæ poporul Sæu în aceste ultime zile.
Indiferent de statutul dumneavoastræ, fie el înalt sau modest, nu
trebuie sæ prezentafli în munca dumneavoastræ propria filozofie,
indiferent de sursele ei sau de cât de plæcutæ sau raflionalæ vi s-ar
pærea. Dacæ afli proceda astfel, ar însemna sæ avem tot atâtea biserici
câte seminare avem – øi acest lucru înseamnæ haos. 

Indiferent de statutul dumneavoastræ, înalt sau modest, nu trebu-
ie sæ schimbafli doctrinele Bisericii sau sæ le modificafli faflæ de cum
sunt ele declarate în øi prin lucrærile canonice ale Bisericii øi de cætre
cei a cæror autoritate este sæ declare decizia øi voinfla Domnului în
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Bisericæ. Domnul a declarat cæ El este „acelaøi ieri, astæzi øi în vecii
vecilor” (2 Nefi 27:23). 

Væ îndemn sæ nu facefli acea greøealæ copilæreascæ, atât de obiø-
nuitæ acum, de a crede cæ, pentru simplul fapt cæ omul a ajuns atât
de departe în stæpânirea forflelor naturii øi în transformarea lor în
folosul lui, adeværurile Spiritului s-au schimbat sau transformat.
Este vital øi semnificativ faptul cæ ritmul cuceririi de cætre om a
lucrurilor Spiritului nu a fost acelaøi cu ritmul cuceririi lucrurilor
materiale. Câteodatæ se pare cæ este exact invers. Puterea omului de
a gândi nu a egalat puterea sa de a-øi imagina. Aducefli-væ aminte
întotdeauna øi prefluifli marele adevær rostit de Isus în rugæciunea
fæcutæ Tatælui pentru noi: 

„Øi viafla veønicæ este aceasta: sæ Te cunoascæ pe Tine, singurul Dumnezeu
adeværat, øi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). 

Acesta este adeværul suprem; aøa sunt toate adeværurile spiritua-
le. Ele nu se schimbæ datoritæ descoperirii unui noi element, a unui
nou val eteric, nici datoritæ micøorærii unui record de vitezæ cu câte-
va secunde, minute sau ore. 

Nu trebuie sæ propovæduifli filozofiile lumii, vechi sau moderne,
pægâne sau creøtine, pentru cæ acest lucru este domeniul øcolilor
publice. Singurul dumneavoastræ domeniu este Evanghelia øi aceas-
ta este nemærginitæ în sfera ei. 

Noi plætim impozite pentru a sprijini acele instituflii de stat a
cæror funcflie øi scop sunt sæ predea artele, øtiinflele, literatura, isto-
ria, limbile øi aøa mai departe, prin programe de învæflæmânt în tota-
litate laice. Aceste instituflii trebuie sæ-øi îndeplineascæ acest rol. Dar
noi folosim zeciuiala Bisericii pentru a realiza sistemul educaflional
al Bisericii øi aceasta poartæ amprenta încrederii sfinte. Seminarele
øi institutele Bisericii trebuie sæ predea Evanghelia. 

Øi astfel, declarând rolul acesta din nou øi din nou, cu insistenflæ
neîntreruptæ, precum am fæcut, se apreciazæ pe deplin cæ îndeplinirea
acestui rol poate implica problema „timpului acordat” pentru semina-
rele øi institutele noastre. Dar calea noastræ este claræ. Dacæ nu putem
propovædui Evanghelia, doctrinele Bisericii øi lucrærile canonice ale
Bisericii, toate în „timpul acordat”, în seminarele øi institutele noastre,
atunci ne aflæm în situaflia de a renunfla la „timpul acordat” øi de a
încerca sæ elaboræm un alt plan de a face lucrarea Evangheliei în aceste
instituflii. Dacæ elaborarea unui alt plan este imposibilæ, avem de
înfruntat situaflia de a renunfla la seminare øi institute øi de a ne întoar-
ce la colegiile øi universitæflile Bisericii. Acum nu suntem siguri, în
lumina rezultatelor, dacæ ar trebui sæ renunflæm vreodatæ la ele. 

Suntem edificafli asupra acestui punct, øi anume, cæ nu ne vom
simfli îndreptæflifli sæ folosim nici un dolar din zeciuialæ pentru men-
flinerea seminarelor øi institutelor noastre de religie dacæ ele nu pot
fi folosite pentru propovæduirea Evangheliei în modul indicat.
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Zeciuiala reprezintæ prea multæ trudæ, prea multæ renunflare de
sine, prea mult sacrificiu, prea multæ credinflæ pentru a fi folositæ
pentru instruirea færæ substanflæ a tinerilor din Bisericæ în domeniul
eticii elementare. Cu aceastæ hotærâre øi situaflie se vor confrunta cei
autorizafli când va fi analizat urmætorul buget. Spun aceste lucruri
ca din partea Primei Preøedinflii. 

Tot ceea ce s-a spus referitor la caracterul predærii religiei øi la
rezultatele care, prin natura lucrurilor, trebuie sæ urmeze eøecului
în predarea corespunzætoare a Evangheliei se aplicæ pe deplin øi în
egalæ mæsuræ seminarelor, institutelor øi oricæror altor instituflii edu-
caflionale care aparflin sistemului educaflional al Bisericii. 

Prima Preøedinflie solicitæ cu insistenflæ ajutorul øi cooperarea din
toatæ inima a dumneavoastræ, a tuturor bærbaflilor øi femeilor care,
prin experienfla dumneavoastræ din prima linie de luptæ, cunoaøtefli
atât de bine mæreflia problemei cu care ne confruntæm øi care afec-
teazæ atât de vital øi de serios sænætatea spiritualæ øi salvarea tineri-
lor noøtri, dar øi bunæstarea viitoare a întregii Biserici. Avem nevoie
de dumneavoastræ; Biserica are nevoie de dumneavoastræ; Domnul
are nevoie de dumneavoastræ. Nu fifli rezervafli, nici nu væ abflinefli
de la a ne da o mânæ de ajutor. 

În încheiere, doresc sæ aduc învæflætorilor un omagiu umil øi sincer.
Trecând øi eu prin øcoalæ – liceu, colegiu øi facultate – cunosc câte ceva
din greutæflile øi sacrificiul cerut; dar cunosc, de asemenea, progresul
øi satisfacflia pe care le avem când ne atingem flelul. Stau deci aici, în
fafla dumneavoastræ, øtiind prin ce afli trecut mulfli dintre dumnea-
voastræ, poate cei mai mulfli, pentru a ajunge în funcflia actualæ. Mai
mult, o perioadæ de timp am încercat, færæ prea mult succes, sæ predau
la øcoalæ, aøa cæ øtiu, de asemenea, sentimentele învæflætorilor care nu-
øi iau gradul cel mai înalt øi trebuie sæ ræmânæ la cele inferioare. 

Cunosc valoarea actualæ a retribufliei pe care o primifli øi cât de
micæ este – mult, mult prea micæ. Din toatæ inima aø dori sæ putem
s-o mærim, dar cheltuielile din venitul Bisericii sunt deja atât de
mari pentru educaflie încât trebuie sæ væ spun cu sinceritate cæ nu
se întrevede o îmbunætæflire imediatæ. Bugetul nostru pentru acest
an øcolar este de 860.000 dolari sau aproximativ 17% din totalul
estimativ al cheltuielilor pentru întreaga Bisericæ, inclusiv cheltuie-
lile pentru administrarea generalæ, flæruøi, episcopii, ramuri øi
misiuni, pentru toate obiectivele, inclusiv activitæflile de bunæstare øi
caritate. Într-adevær, aø dori sæ fiu sigur cæ prosperitatea oamenilor
va fi atât de mare încât ei sæ poatæ øi sæ vrea, desigur, sæ plæteascæ o
zeciuialæ suficientæ pentru a ne continua activitatea. 

12 Planul detaliat al Bisericii în domeniul educafliei
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Aøadar, aduc un omagiu dæruirii dumneavoastræ, loialitæflii, sacri-
ficiului, voinflei de a sluji cu râvnæ cauza adeværului, credinflei dum-
neavoastræ în Dumnezeu øi în lucrarea Sa øi dorinflei sincere de a
face lucrurile pe care conducætorul øi profetul nostru rânduit doreø-
te sæ le facefli. Øi væ rog stæruitor sæ nu facefli greøeala de a nu urma
sfatul conducætorului dumneavoastræ sau de a nu reuøi sæ îndepli-
nifli dorinfla lui sau de a refuza sæ urmafli îndrumarea lui. David din
vechime, tæind numai colflul hainei lui Saul, a scos un strigæt din
inima care bætea cu putere: 

„Sæ mæ fereascæ Domnul sæ fac împotriva domnului meu, care este unsul
Domnului, o aøa faptæ ca sæ pun mâna pe El! Cæci el este unsul Domnului”
(1 Samuel 24:6). 

Fie ca Dumnezeu sæ væ binecuvânteze întotdeauna în toate stræ-
daniile dumneavoastræ drepte. Sæ væ dea o înflelegere mai rapidæ, sæ
væ mæreascæ înflelepciunea, sæ væ lumineze prin experienfle, sæ væ
dea ræbdare, milæ øi, unul dintre cele mai preflioase daruri, sæ væ
înzestreze cu puterea de a discerne spiritele, pentru a putea sæ
cunoaøtefli cu siguranflæ spiritul dreptæflii, cât øi pe cel opus lui, în
funcflie de ceea ce vi se întâmplæ. Fie ca El sæ væ dea capacitatea de a
pætrunde în inimile celor pe care îi învæflafli øi de a cunoaøte, atunci
când intrafli acolo, cæ væ aflafli în locuri sfinte care nu trebuie nici
poluate, nici profanate prin doctrine false sau deformate sau printr-
o comportare incorectæ, pæcætoasæ. Fie ca El sæ væ îmbogæfleascæ
cunoaøterea cu îndemânarea øi puterea de a preda neprihænirea. Fie
ca mærturiile øi credinfla dumneavoastræ sæ creascæ øi capacitatea
dumneavoastræ de a le încuraja øi stimula în inimile cursanflilor
dumneavoastræ sæ fie tot mai mare cu fiecare zi – toate acestea pen-
tru ca tinerii Sionului sæ fie învæflafli, întærifli, încurajafli, îmbærbætafli,
ca sæ nu se piardæ, ci sæ continue sæ meargæ spre viafla veønicæ, pen-
tru ca aceste binecuvântæri pe care le vor avea sæ væ binecuvânteze
øi pe dumneavoastræ prin ei. Øi mæ rog pentru toate acestea în
numele Celui care a murit ca noi sæ putem træi, Fiul lui Dumnezeu,
Mântuitorul lumii, Isus Hristos, amin.
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