
Nga Presidenti J. Ruben Klark i Riu

32709.101 COVER  04-29-2005  9:15 AM  Page 2



Nga Presidenti J. Ruben Klark i Riu

Fjalim drejtuar udhëheqësve të seminarit 
dhe institutit të fesë në shkollën verore të 

Universitetit Brigam Jang në 
Aspen Grove, Utah, më 8 gusht 1938

Përgatitur nga
Sistemi Arsimor i Kishës

Botuar nga
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Salt Lake City, Utah

32709.101 Charted Course  04-29-2005  9:16 AM  Page i



Botim i Rishikuar

1992, 1994 nga Intellectual Reserve, Inc. 
Të gjitha të drejtat të rezervuara

Rishikuar në 2004
Printed in Germany 

Aprovimi në anglisht : 8/04
Aprovimi për përkthim 8/04

Përkthimi i The Charted Course of the Church in Education
Albanian 101

32709.101 Charted Course  04-29-2005  9:16 AM  Page ii



Të dashur kolegë: 

Vetëm pak gjëra ia vlejnë një lexim të dytë– rrallë ka gjëra të një cilësie të
tillë të lartë, që lexohen shumë herë dhe jetojnë për të frymëzuar një brez të
dytë ose të tretë. Fjalimi i Presidentit J. Ruben Klark ”Kursi i Detajuar i
Kishës për Arsimin” i përket grupit të fundit dhe është ribotuar, kështu që
parimet e tij themelore të mund të vazhdojnë të frymëzojnë dhe të motivoj-
në personelin e Sistemit Arsimor të Kishës. 

Përmbledhja e Presidentit Klark e përgjegjësive që mësuesit kanë ndaj
Kishës dhe misionit të saj dhe ndaj nevojave shpirtërore të studentëve është
me vend, gjithëpërfshirëse dhe frymëzuese. 

Ky ribotim le të shërbejë për të na kujtuar që, megjithëse ajo mund të
kërkojë kurajo morale dhe shpirtërore të jashtëzakonshme për t’i zbatuar ato,
kunjat që nguli Presidenti Klark, mbeten të forta dhe të qëndrueshme.
Ndoshta është koha për të gjithë ata që japin mësim të rikontrollojnë vend-
ndodhjet e tyre, të shohin ku janë dhe nëse parimet dhe objektivat e qarta të
përvijuara në “Kursi i Detajuar” po zbatohen (ose përdoren) plotësisht. 

Me urimet më të mira, 
Zyra e Administrimit
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Kur isha nxënës rrënqethesha nga debati i madh midis atyre dy
gjigantëve, Uebster dhe Hejn. Bukuria e gojëtarisë së tyre, madhë-
shtia e shprehjes së lartë të patriotizmit të Uebsterit, parashikimi i
luftës civile që do të sillte epërsinë e lirisë mbi skllavërinë, e gjitha,
më trazoi deri në thellësi. Debati filloi me Vendimin e Foot përsa i
takonte tokave publike. U zhvillua në marrjen parasysh të proble-
meve të mëdha bazë të ligjit kushtetues. Nuk e kam harruar kurrë
paragrafin hapës të përgjigjes së Uebsterit, me anë të të cilit ai e
ktheu në vendin e tij të nisjes këtë debat që ishte zhvendosur kaq
larg nga kursi i tij. Në atë pragraf lexojmë: 

Z. President: Kur marinari është përhedhur në ujëra të turbullta për
shumë ditë dhe në një det të panjohur, ai natyrisht në pushimin e parë të stu-
hisë, i jep diellit shikimin më të parë, për të gjetur gjerësinë e tij gjeografike
dhe përcaktuar sa larg e kanë zhvendosur elementët nga kursi i tij i vërtetë.
Le të imtojmë këtë maturi dhe përpara se të pluskojmë më larg në valët e këtij
debati, referojuni pikës nga e cila u nisëm, që të paktën të mund të jemi në
gjendje të zbulojmë se ku jemi tani. Unë kërkoj leximin e vendimit.

Tani unë shpejtoj të shpreh shpresën, që ju s’do të kujtoni se unë
mendoj që ky është një rast Uebster-Hejn, ose që unë mendoj se jam
një Daniel Uebster. Nëse ju do të mendonit këto gjëra—secilën prej
tyre— do të bënit një gabim të rëndë. E pranoj që jam plak, por nuk
jam aq plak sa ai. Por Uebsteri dukej të shtronte kaq ndjeshmërisht
një procedurë për rastet kur, pas endjes në detet e thella ose në
shkretëtirë, duhet të bëhet përpjekje për t’u kthyer në vendin e nis-
jes, sa që mendova se do të më falni, nëse e shtrova çështjen dhe në
njëfarë mënyre përdora të njëjtën procedurë, për të rishpallur disa
nga bazat më të dallueshme dhe thelbësore që mbështesin arsimin
shkollor të Kishës. 

Për mua, sa vijojnë, janë këto baza: 
Kisha është priftëria e organizuar e Perëndisë. Priftëria mund të

ekzistojë pa Kishën, por Kisha nuk mund të ekzistojë pa priftërinë.
Misioni i Kishës është, së pari, të japë mësim, të nxisë, të ndihmojë
dhe të mbrojë individualisht anëtarin në përpjekjet e tij për të jetuar
jetën e përkryer, përkohësisht dhe shpirtërisht, siç u përcaktua në
ungjijtë, nga Shpëtimtari: “Jini, pra, të përkryer, ashtu siç është i për-
sosur Ati juaj, që është në qiej”(Mateu 5:48). Së dyti, Kisha duhet të
kujdeset, të mësojë, nxisë dhe mbrojë, përkohësisht dhe shpirtërisht,
anëtarësinë si një grup në jetesën e saj të ungjillit. Së treti, Kisha
duhet të shpallë të vërtetën aktivisht, duke i thirrur të gjithë njerëzit
të pendohen dhe të jetojnë në bindje ndaj ungjillit, sepse çdo gju do
të gjunjëzohet dhe çdo gjuhë do të pohojë (shih Mosia 27:31).

Në të gjithë këtë, për Kishën, për secilin dhe për të gjithë anëtarët
e saj, ka dy gjëra kryesore të cilat nuk duhen lënë të kalojnë, të
harrohen, të ndryshohen ose të hiqen: 
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Së pari— që Jezu Krishti është Biri i Perëndisë, i Vetëmlinduri i
Atit në mish, Krijuesi i botës, Qengji i Perëndisë, Sakrifica për
mëkatet e botës, Shlyesi për shkeljen e Adamit; që Ai u kryqëzua;
që shpirti i Tij la trupin e Tij; që Ai vdiq; që Ai u vendos në varr; që
në ditën e tretë shpirti i Tij u ribashkua me trupin e Tij, i cili u bë
sërish një qenie e gjallë; që Ai u ngrit nga varri një qenie e ringjallur,
një Qenie e përkryer, Fryti i Parë i Ringjalljes; që më vonë Ai u ngjit
tek Ati; dhe që për shkak të vdekjes së Tij, dhe me anë të dhe nëpër-
mjet ringjalljes së Tij, çdo njeri i lindur në botë që nga fillimi, do të
ringjallet vërtetë në të njëjtën mënyrë. Kjo doktrinë është po aq e
vjetër sa edhe bota. Jobi deklaroi: 

Mbas shkatërrimit të lëkurës sime, në mishin tim do të shoh Perëndinë.
Do ta shoh unë vetë; sytë e mi do ta sodisin, dhe jo një tjetër (Jobi 19:26–27).

Trupi i ringjallur është një trup prej mishi e kockash dhe shpirti,
dhe Jobi po shprehte një të vërtetë të madhe e të përjetshme. Këto
fakte pozitive, dhe të gjitha faktet e tjera domosdoshmërisht të nën-
kuptuara këtu, duhet të besohen ndershmërisht të gjitha, në besim
të plotë, nga çdo anëtar i Kishës. 

Edyta e dy gjërave, të cilave të gjithë ne duhet t’i japim besim të
plotë, është që Ati dhe Biri, faktikisht dhe me të vertetë dhe me
vepër iu shfaqën Profetit Jozef në një vegim në pyll; që vegime të
tjera qiellore i vijuan Jozefit dhe të tjerëve; që ungjilli dhe Priftëria e
Shenjtë sipas Urdhrit të Birit të Perëndisë u rivendosën me të vërte-
të në tokë, nga e cila ato ishin humbur prej braktisjes së Kishës pri-
mitive; që Zoti ngriti përsëri Kishën e Tij, nëpërmjet ndërmjetësisë
së Jozef Smithit; që Libri i Mormonit është thjesht ai që pretendon të
jetë; që Profetit i erdhën zbulesa të shumta për drejtim, ndërtim,
organizim dhe inkurajim të Kishës dhe të anëtarëve të saj; që pasue-
sit e Profetit, të thirrur në mënyrë të njëjtë nga Perëndia, kanë marrë
zbulesa ashtu siç e kanë kërkuar nevojat e Kishës dhe që ata do të
vazhdojnë të marrin zbulesa ndërsa Kisha dhe anëtarët e saj, duke
jetuar të vërtetën që ata tashmë kanë, do të kenë nevojë për më
shumë; që kjo është me të vërtetë Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve
të Ditëve të Mëvonshme; dhe që besimet e saj bazë janë ligje dhe
parime të përcaktuara në Nenet e Besimit. Këto fakte gjithashtu dhe
secili prej tyre, së bashku me të gjitha gjërat domosdoshmërisht të
nënkuptuara këtu ose që rrjedhin prej tyre, duhet të qëndrojnë të
pandryshuara, pa zbutje, shfajësim, ndjesë, ose shmangie; ato nuk
mund të mos sqarohen plotësisht ose të fshihen. Pa këto dy besime
të mëdha, Kisha do të ndalonte së qeni Kishë. 

Çdo individ që nuk pranon plotësinë e këtyre doktrinave, si për
Jezusin e Nazaretit ose për rivendosjen e ungjillit dhe të priftërisë
së shenjtë, nuk është një Shenjtor i Ditëve të Mëvonshme; qindra

2 Kursi i Detajuar i Kishës Për arsimin
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3Kursi i Detajuar i Kishës Për arsimin

mijëra besnikët, burra dhe gra që kanë frikë nga Perëndia, që për-
bëjnë trupin e madh të anëtarësisë së Kishës, i besojnë këto gjëra
plotësisht dhe krejtësisht dhe ata mbështesin Kishën dhe organiza-
tat e saj për shkak të këtij besimi. 

Unë i kam parashtruar këto çështje, sepse ato janë gjerësia dhe
gjatësia e vendndodhjes dhe e pozicionit të vërtetë të Kishës, si në
këtë botë dhe në përjetësi. Duke ditur pozicionin tonë të vërtetë, ne
mund të ndryshojmë vendndodhjet tona nëse kanë nevojë për ndry-
shim; ne mund të përcaktojmë sërish drejtimin tonë të vërtetë. Dhe
këtu, mund të kujtojmë me urtësi atë që Pali tha: 

Por, edhe sikur ne ose një engjëll i qiellit t’ju predikonte një ungjill të
ndryshëm nga ai që ju kemi predikuar, qoftë i mallkuar (Galatasve 1:8). 

Duke u kthyer tek rasti i mëparshëm Uebster-Hejn, unë tani kam
mbaruar së lexuari deklaratën origjinale.

Siç e kam thënë tashmë, do të them diçka rreth arsimimit fetar të
rinisë së Kishës. Do të sjell së bashku atë që duhet të them nën dy tituj
të përgjithshëm—studentin dhe mësuesin. Do të flas shumë hapur,
sepse ne e kemi kaluar vendin ku mund të flasim me maturi me fjalë
të dykuptimta dhe fraza të maskuara. Ne duhet të themi qartë çfarë
duam të themi, sepse e ardhmja e rinisë sonë si këtu në tokë dhe në
jetën e përtejme, si edhe mirëqënia e gjithë Kishës, janë në rrezik.

Rinia e Kishës, nxënësit tuaj, në pjesën më të madhe janë të kthje-
llët në mendim dhe në shpirt. Së pari, problemi është t’i mbash ata
të kthjellët, jo t’i kthesh në besim. 

Të rinjtë e Kishës janë të uritur për gjërat e Shpirtit; ata janë të etur
të mësojnë ungjillin dhe e duan atë të drejtpërdrejtë, jo të zbutur. Ata
duan të dinë rreth bazave që sapo parashtrova—rreth besimeve
tona; ata duan të fitojnë dëshmi për vërtetësinë e tyre. Ata tani nuk
janë dyshues por hulumtues, kërkues pas së vërtetës. Dyshimi nuk
duhet të mbillet në zemrat e tyre. E madhe është barra dhe ndëshki-
mi i çdo mësuesi, që mbjell dyshim në një shpirt besues. 

Këta studentë lakmojnë besimin që kanë etërit dhe nënat e tyre;
ata e duan atë në thjeshtësi dhe pastërti. Me të vërtetë ka disa, që
nuk kanë parë shfaqjet e fuqisë së tij hyjnore. Ata dëshirojnë të mos
jenë vetëm përfitues të këtij besimi, por duan të jenë të aftë vetë ta
vënë në punë. 

Ata duan të besojnë në ordinancat e ungjillit; ata dëshirojnë t’i
kuptojnë ato aq sa munden. 

Ata janë të përgatitur të kuptojnë të vërtetën, e cila është po aq e
vjetër sa dhe ungjilli dhe e cila u shpreh kështu nga Pali (një mjesh-
tër i arsyes dhe metafizikës, i paarritshëm nga kritikët e sotëm që
flasin kundër të gjithë fesë): 
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4 Kursi i Detajuar i Kishës Për arsimin

Sepse cili nga njerëzit, pra, njeh gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeri-
ut që është në të? Po kështu asnjëri s’i njeh gjërat e Perëndisë, përveç
Fryma e Perëndisë.

Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por Frymën që vjen nga
Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia
(1 Korintasve 2:11–12).

Sepse ata që rrojnë sipas mishit e çojnë mendjen në gjërat e mishit, por ata
që rrojnë sipas Frymës, në gjërat e Frymës (Romakëve 8:5).

Dhe unë them: Ecni sipas Frymës dhe nuk do të përmbushni dëshirat
e mishit,

Sepse mishi ka dëshira kundër Frymës, dhe Fryma ka dëshira kundër mishit;
dhe këto janë të kundërta me njëra-tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi.

Por në qoftë se udhëhiqeni nga Fryma, ju nuk jeni nën ligj (Galatasve
5:16–18). 

Rinia jonë e kupton gjithashtu, parimin e deklaruar në zbulesën
e ditëve të sotme: 

“Ju nuk mund të shihni me sytë tuaj natyrorë, në këtë kohë, planin e
Perëndisë tuaj lidhur me ato gjëra që do të vijnë më pas dhe me lavdinë që do
të pasojë pas shumë mundimesh” (DeB 58:3). 

“Me anë të fuqisë së Shpirtit sytë tanë u hapën dhe të kuptuarit tonë u
ndriçua, kështu që të shihnim dhe të kuptonim gjërat e Perëndisë…

Dhe ndërsa ne medituam për këto gjëra, Zoti preku sytë e të kuptuarit tonë
dhe ata u hapën, e lavdia e Zotit shkëlqeu përreth.

Dhe ne vumë re lavdinë e Birit, në të djathtë të Atit, dhe morëm nga plotë-
sia e tij;

Dhe pamë engjëjt e shenjtë dhe ata që shenjtërohen përpara fronit të tij,
duke adhuruar Perëndinë dhe Qengjin, të cilët e adhurojnë atë përherë e për-
gjithmonë.

Dhe tani, pas shumë dëshmive që janë dhënë për të, kjo është dëshmia e
fundit e të gjithave, që ne  japim për të: Se Ai jeton!

Sepse ne e pamë atë, madje në të djathtën e Perëndisë; dhe ne dëgjuam
zërin duke dhënë  dëshmi se Ai është i Vetëmlinduri i Atit—

Se nëpërmjet tij dhe prej tij, botët janë dhe u krijuan dhe banorët e tyre
janë bij dhe bija të lindura të Perëndisë…

Dhe ndërsa ne ishim ende në Shpirt, Zoti na urdhëroi që ne duhej ta
shkruanim vegimin” ( DeB 76:12, 19–24, 28).

Këta studentë janë gjithashtu të përgatitur të kuptojnë çfarë
donte të thoshte Moisiu kur deklaroi: 

“Por tani sytë e mi kanë parë Perëndinë; por jo sytë e mi natyrorë, por sytë
e mi shpirtërorë, sepse sytë e mi natyrorë nuk mund të kishin parë; sepse do
të isha tharë dhe do të kisha vdekur në prani të tij; por lavdia e tij ishte mbi
mua; dhe unë pashë fytyrën e tij, sepse isha shpërfytyruar përpara tij”
(Moisiu 1:11).

Këta studentë janë të përgatitur të besojnë dhe të kuptojnë, që të
gjitha këto gjëra janë çështje besimi, që nuk shpjegohen apo kuptohen
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5Kursi i Detajuar i Kishës Për arsimin

nga ndonjë proces i arsyes njerëzore dhe ndoshta nga asnjë eksperi-
ment i kryer nga shkenca e njohur fizika. 

Këta nxënës (e thënë shkurt) janë të përgatitur të kuptojnë dhe të
besojnë që ka një botë natyrore dhe një botë shpirtërore; që gjërat e
botës natyrore nuk do t’i shpjegojnë gjërat e botës shpirtërore; që
gjërat e botës shpirtërore nuk mund të kuptohen ose të merren vesh
nga gjërat e botës natyrore; që ju nuk mund të shpjegoni gjërat e
Shpirtit sepse, së pari, gjërat e Shpirtit nuk janë të njohura dhe të
kuptuara mjaftueshëm dhe, së dyti, sepse mendja dhe arsyeja e
kufizuar, nuk mund të kuptojnë as të shpjegojnë urtësinë e pafund
dhe të vërtetën absolute. 

Këta studentë tashmë e dinë, që ata duhet të jenë “të ndershëm, të
besueshëm, të dëlirë, mirëbërës, të virtytshëm dhe [t’u bëjnë] mirë
të gjithë njerëzve”, dhe “në qoftë se ka gjëra të virtytshme, të dashu-
ra, ose me nam të mirë, ose të denja për t’u lavdëruar, ne i synojmë
këto gjëra” (Nenet e Besimit 1:13)—këto gjëra atyre u janë mësuar
që nga lindja. Ata duhet të nxiten në të gjitha mënyrat e përshtat-
shme t’i bëjnë këto gjëra, të cilat i dinë se janë të vërteta, por ata nuk
kanë nevojë të kryejnë një kurs udhëzimi njëvjeçar, për t’i bërë ata
t’i besojnë dhe t’i njohin ato. 

Këta studentë e ndiejnë plotësisht zbrazëtinë e mësimeve që do ta
bënin planin e ungjillit thjesht një sistem të etikës. Ata e dinë që
mësimet e Krishtit janë në shkallën më të lartë etike, por ata gjitha-
shtu e dinë që ato janë më shumë se kaq. Ata do të shohin se etika
ka lidhje kryesisht me punët e jetës dhe të krijosh nga ungjilli
thjesht një sistem etike do të thotë të rrëfesh mungesë besimi, në
mos mosbesim, në jetën e përtejme. Ata e dinë që mësimet e ungji-
llit nuk prekin vetëm këtë jetë, por edhe jetën që do të vijë me shpë-
timin dhe ekzaltimin e saj, si qëllimin përfundimtar. 

Këta studentë kanë uri dhe etje siç kishin etërit e tyre përpara
tyre, për një dëshmi të gjërave të Shpirtit dhe të jetës së ardhme dhe
duke ditur që ju nuk mund të shpjegoni përjetësinë, ata kërkojnë
besim dhe njohurinë që ndjek besimin. Ata e ndiejnë me anë të
Shpirtit që kanë, se dëshmia që ata kërkojnë është krijuar dhe ush-
qyer nga dëshmia e të tjerëve dhe që të fitosh këtë dëshmi të cilën
ata po kërkojnë, një dëshmi të gjallë, të zjarrtë, të ndershme të një
njeriu të drejtë që ka frikë nga Perëndia, që Jezusi është Krishti dhe
që Jozefi ishte profeti i Perëndisë, ka vlerë sa për njëmijë libra dhe
leksione që synojnë ta ulin ungjillin në një sistem etike ose që
kërkojnë të shpjegojnë të pafundmen. 

Dy mijë vjet më parë Mësuesi tha: 
A ka midis jush ndonjë njeri që, po t’i kërkojë i biri bukë, t’i japë një gur?
Ose po t’i kërkojë një peshk, t’i japë një gjarpër? (Mateu 7:9–10). 

Këta studentë të lindur nën besëlidhje, mund të kuptojnë që
mosha, pjekuria dhe trajnimi intelektual nuk janë në asnjë mënyrë,
në asnjë shkallë, të nevojshme për komunikim shpirtëror me Zotin
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dhe Shpirtin e Tij. Ata e dinë historinë e të riut Samuel në tempull,
të Jezusit në moshën dymbëdhjetëvjeçare duke ngatërruar dijetarët
në tempull, të Jozefit në moshën katërmbëdhjetë vjeçare duke parë
Perëndinë At dhe Birin, në një nga vegimet më të lavdishme të
para ndonjëherë nga njeriu. Ata nuk janë siç ishin korintasit, për të
cilët Pali tha: 

Ju dhashë qumësht për të pirë dhe nuk ju dhashë ushqim të fortë, sepse nuk
ishit në gjendje ta asimilonit, madje edhe tani jo (1 Korintasve 3:2). 

Ata janë më tepër siç ishte vetë Pali, kur u deklaroi të njëjtëve
korintas: 

Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë; por
kur u bëra burrë i flaka gjërat fëminore (1 Korintasve 13:11). 

Këta studentë ndërsa vijnë tek ju, po punojnë shpirtërisht drejt
një pjekurie, të cilën ata do ta arrijnë shpejt, por nëse ju thjesht i
ushqeni ata me ushqimin e duhur. Ata vijnë tek ju duke zotëruar
njohuri dhe përvojë shpirtërore, që bota nuk e njeh. 

Kaq për sa i përket nxënësve tuaj dhe çfarë janë ata, çfarë presin
si dhe për çfarë janë të aftë. Po ju tregoj gjëra që disa nga ju mësues
dhe shumë nga të rinjtë tuaj më kanë thënë. 

Tani, a mund t’ju them disa fjalë ju mësuesve? Në radhë të parë
nuk ka arsye as shfajësim, që Kisha jonë të ketë mësim fetar dhe
pajisje dhe organizatat trajnuese, përveçse që të rinjtë të mësohen
dhe trajnohen në parimet e ungjillit, duke përqafuar dy elementët e
mëdhenj, që Jezusi është Krishti dhe që Jozefi ishte profeti i
Perëndisë. Mësimi i një sistemi etikash nxënësve, nuk është një
arsye e mjaftueshme për pasjen e seminareve dhe instituteve tona.
Sistemi i madh i shkollës publike mëson etikën. Nxënësve të semi-
narit dhe të institutit, natyrisht duhet t’u mësohen normat e zakon-
shme të një jete të mirë dhe të drejtë sepse këto janë pjesë, dhe një
pjesë e rëndësishme, e ungjillit. Por parime të mëdha janë të përfshi-
ra në jetën e përjetshme, priftërinë, Ringjalljen dhe shumë gjëra të
tjera të ngjashme, që shkojnë përtej këtyre normave të jetesës së
mirë. Edhe këto parime bazë të mëdha duhet t’i mësohen rinisë; ato
janë gjërat që rinia dëshiron t’i dijë të parat. 

Kushti i parë i domosdoshëm i një mësuesi, për mësimin e këtyre
parimeve është një dëshmi personale e së vërtetës së tyre. Asnjë sasi
e të mësuarit, asnjë sasi studimi dhe asnjë numër i gradave shken-
core nuk mund të zërë vendin e kësaj dëshmie, e cila është sine
qua non (thelbësore) për mësuesit në sistemin shkollor të Kishës
sonë. Asnjë mësues që nuk ka një dëshmi të vërtetë të së vërtetës së
ungjillit, siç u është zbuluar dhe besohet nga Shenjtorët e Ditëve të
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Mëvonshme, dhe një dëshmi që Jezusi është Biri e Mesia, dhe të
misionit hyjnor të Jozef Smithit—duke përfshirë në gjithë realitetin
e tij, Vegimin e Parë—nuk ka vend në sistemin shkollor të Kishës.
Nëse ka ndonjë të tillë, dhe shpresoj e lutem të mos ketë asnjë, ai
duhet të heq dorë menjëherë; nëse Anëtari i Komisionit njeh ndonjë
të tillë dhe ai nuk heq dorë, Anëtari i Komisionit duhet të kërkojë
dorëheqjen e tij. Presidencia e Parë pret që të bëhet kjo krasitje. 

Kjo nuk do të thotë që ne do të flakim mësues të tillë jashtë nga
Kisha—aspak. Ne do t’i marrim ata me dashuri, me gjithë durimin
dhe zemërbutësinë, për t’i çuar tek njohuria të cilën, si burra dhe
gra që kanë frikë nga Perëndia, u takon ta kenë. Por kjo do të thotë
që në shkollat e Kishë sonë nuk mund të japin mësim mësues që
nuk janë të kthyer në besim dhe që nuk kanë një dëshmi. 

Por për ju mësues, vetëm zotërimi i një dëshmie nuk mjafton. Ju
duhet të keni, përveç kësaj, një nga elementët më të rrallë dhe më të
çmueshëm të të gjithë elementëve të karakterit njerëzor—kurajon
morale. Sepse në mungesë të kurajos morale për të shpallur
dëshminë tuaj te studenti ajo do të mbërrijë vetëm pas një dobësimi
të tillë saqë për të do të bëhet e vështirë, për të mos thënë e pamun-
dur ta pikasë, dhe efekti shpirtëror dhe psikologjik i një dëshmie të
dobët dhe të lëkundur mund të jetë shumë lehtë i dëmshëm në
vend që të jetë i dobishëm. 

Mësuesi i suksesshëm i seminarit ose institutit duhet të zotë-
rojë gjithashtu një element tjetër të rrallë dhe të çmueshëm të kara-
kterit, një vëlla binjak të kurajos morale dhe shpesh të ngatërruar
me këtë të fundit. E kam fjalën për kurajon intelektuale—kurajo për
të pohuar parime, besime dhe besim që nuk mund të konsiderohen
gjithmonë aq në harmoni me njohuri të tilla, shkencore ose të tjera,
që mësuesi ose kolegët e tij të arsimit mund të besojnë se zotërojnë. 

Nuk janë të panjohura rastet kur njerëz të një besimi të hamendë-
suar, duke mbajtur pozicione përgjegjësie, kanë ndier që, meqenëse
duke pohuar besimin e tyre të plotë ata mund të marrin talljen e
kolegëve të tyre mosbesues, ata duhet të ndryshojnë ose të sqarojnë
besimin e tyre, ose në mënyrë shkatërruese ta dobësojnë atë, ose
edhe hiqen sikur e hedhin tutje. Të tillë janë hipokritë ndaj kolegëve
të tyre dhe ndaj bashkëbesimtarëve të tyre. 

Një objekt mëshire (jo përçmini, siç mund të ishte për disa) është
ai burrë ose ajo grua që, duke pasur të vërtetën dhe duke e njohur
atë, e gjejnë të nevojshme ta mohojnë të vërtetën ose të bëjnë
kompromis me gabimin, me qëllim që ai të mund të jetojë me ose
midis mosbesuesve duke mos u bërë objekt i mospranimit ose për-
qeshjes së tyre si ai supozon. Vendi i tij është me të vërtetë tragjik,
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sepse fakti i vërtetë është se e gjithë kjo hedhje dhe ky errësim, në
fund do të sjellin ndëshkimet që vullnetdobëti kërkoi të shmangte.
Sepse nuk ka asgjë të cilën bota e vlerëson dhe e nderon kaq shumë,
sesa njeriun që, duke pasur bindje të drejta, qëndron për to, në çfa-
rëdo dhe në të gjitha rrethanat; nuk ka asgjë ndaj së cilës bota do të
kthehej me më shumë përbuzje sesa ndaj njeriut që, duke pasur
bindje të drejta, ikën pa u ndier prej tyre, i braktis ose i mohon ato.
Për çdo psikolog, kimist, fizikant, gjeolog, arkeolog ose edhe ndonjë
shkencëtar tjetër shenjtor të ditëve të mëvonshme, të sqarojë, ose të
keqinterpretojë, të shmangë ose të dredhojë apo, mbi të gjitha, të
hedhë poshtë ose të mohojë doktrinat e mëdha bazë të Kishës, në të
cilën ai pretendon se beson, do të thotë mashtrim i intelektit të tij,
humbje e vetërespektit, do të thotë t’u sjellë trishtim miqve, t’u
thyejë zemrat dhe të turpërojë prindërit e tij, të njollosë Kishën dhe
anëtarët e saj dhe të humbasë respektin dhe nderimin e atyre, të
cilët i ka kërkuar gjatë rrugës për t’i fituar si miq dhe ndihmës. 

Unë me lutje shpresoj që të mos ketë asnjë të tillë midis mësuesve
të sistemit shkollor të Kishës, por nëse ka ndonjë të tillë, lart ose
poshtë, ata duhet të kalojnë të njëjtën rrugë si mësuesi pa dëshmi.
Kanë shtirje, dhe shkas, dhe shmangie, dhe hipokrizi, dhe nuk
mund të kenë asnjë vend në sistemin shkollor të Kishës ose në ndër-
timin e karakterit dhe rrugës shpirtërore të rinisë. 

Një gjë tjetër që duhet të shikohet në organizatat e Kishës sonë
është kjo: Të mos mundësohet që të mbajnë pozicione të besimit
shpirtëror njerëzit të cilët duke mos qenë vetë të kthyer në besim,
duke qenë mosbesues të vërtetë, kërkojnë të mënjanojnë besimet,
arsimimin dhe veprimtaritë e rinisë sonë dhe të moshuarve tanë
nga rrugët që ata duhet të ndjekin, në rrugë të tjera të arsimimit,
besimeve dhe veprimtarive të cilat (megjithëse çojnë ku mosbesuesi
do të shkonte) nuk na sjellin në vendet ku ungjilli do të na çonte. Le
të shërbejë kjo si një balsam ndërgjegjeje për jobesimtarin, për të
cilin drejtimi nuk ka rëndësi. Kjo është tradhtia më e madhe e besi-
mit dhe ka shumë arsye që të bëjnë të mendosh se ka ndodhur. 

Dëshiroj të përmend një gjë tjetër që ka ndodhur në mënyra të
tjera, si një paralajmërim kundër të njëjtës gjë që po ndodh në siste-
min arsimor të kishës. Në më shumë se një rast, anëtarët e Kishës
sonë kanë shkuar në vende të tjera për trajnim të veçantë në mënyra
të veçanta. Ata kanë pasur trajnimin i cili supozohej të ishte fjala e
fundit, pikëpamja më moderne, ne plus ultra i të rejave më të fundit;
më pas e kanë sjellë dhe na e kanë dhënë me doza pa menduar nëse
e kemi të nevojshme apo jo. Unë nuk po përmend raste të mirënjo-
hura dhe, besoj, të mirëpranuara të këtij lloji. Nuk dëshiroj të lëndoj
asnjë ndjenjë. 
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Por përpara se të provojnë idetë më të fundit në çdo fushë mendimi,
arsimi, veprimtarie ose të tjera, specialistët duhet vetëm të ndalojnë
dhe të marrin parasysh se, sado të prapambetur që mendojnë se jemi
dhe sado të prapambetur mund të jemi me të vërtetë në disa gjëra, në
gjëra të tjera ne jemi shumë më përpara në kryesim dhe prandaj këto
metoda të reja mund të jenë të vjetra, në mos të mbaruara për ne. 

Çfarëdo gjëje që ka lidhje me jetën dhe veprimtarinë e komunitetit
në përgjithësi, me argëtimin dhe zbavitjen e pastër shoqërore në grup,
me adhurimin dhe veprimtaritë fetare të thurura ngushtë dhe të drej-
tuara me kujdes me një shpirtmëri pozitive të spikatur, besim nxitës,
me një fe të vërtetë, të përditshme, praktike, me një dëshirë të ngulitur
fort dhe me një nevojë të ndjerë mprehtësisht besim në Perëndi, ne
jemi larg në pararojën e njerëzimit që marshon. Përpara se të bëhet
përpjekja për të na injektuar ide të reja, specialistët duhet të vlerësojnë
me dashamirësi, nëse metodat e përdorura për nxitjen e shpirtit të
komunitetit ose ndërtimin e veprimtarive fetare midis grupeve që janë
në rënie dhe ndoshta të vdekura ndaj këtyre gjërave, janë sadopak të
zbatueshme për ne dhe nëse përpjekja e tyre për t’i imponuar këto
mbi ne është disi një vulgaritet, madje anakronizëm trashanik. 

Për shembull, t’i zbatosh rinisë sonë me mendje të kontrolluar
nga shpirti dhe vigjilente nga ana fetare një plan të përpunuar për
t’i mësuar fenë rinisë që nuk ka interes dhe shqetësim në çështjet e
Shpirtit, jo vetëm që do të dështonte në përballimin e nevojave tona
të vërteta fetare, por do të synonte në shkatërrimin e cilësive më të
mira që rinia jonë zotëron tani. 

Tashmë ju kam treguar që të rinjtë tanë nuk janë shpirtërisht fëmi-
jë; ata janë shumë më tepër shpirtërorë në krahasim me pjekurinë
normale shpirtërore të botës. T’i trajtosh ata si shpirtërisht fëmijë
ashtu si bota mund të trajtojë të njëjtën grup-moshë, është po ashtu
një anakronizëm. Po e them dhe një herë, rrallë ka një të ri që kalon
nëpërmjet derës së seminarit ose të institutit tuaj, i cili nuk ka qenë
përfitues i ndërgjegjshëm i bekimeve shpirtërore ose që nuk ka parë
efikasitetin e lutjes, apo që nuk ka dëshmuar fuqinë e besimit për të
shëruar të sëmurin ose që nuk ka parë derdhjet shpirtërore për të
cilën bota në pjesën më të madhe sot është e paditur. Ju nuk keni pse
të fshiheni prapa kësaj rinie me përvojë shpirtërore dhe t’i pëshpë-
risni fenë në veshë; ju mund të dilni drejt, ballë për ballë dhe të bise-
doni me të. Ju s’keni nevojë të maskoni të vërtetat fetare me një
mantel të gjërave të botës; ju mund t’ia sillni haptas këto të vërteta në
veshjen e tyre natyrore. Rinia mund të provojë se nuk kanë frikë prej
tyre më shumë sesa ju. Nuk ka nevojë për afrime të ngadalta, për
histori “para se t’i zërë gjumi,” për llastime, për mbrojtje ose për shpi-
kje të tjera fëmijënore, të përdorura në përpjekjet për të arritur ata që
janë shpirtërisht pa përvojë dhe të gjithë të vdekurit shpirtërisht. 
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Ju mësuesit keni një mision të madh. Si mësues, ju qëndroni në
majën më të lartë në arsim, sepse cila mësimdhënie mund të kraha-
sohet në vlerën e paçmuar dhe në efektin e gjerë që ka të bëjë me
njeriun, si ishte ai në përjetësinë e së djeshmes, si është në vdek-
shmërinë e së sotmes dhe si do të jetë në përjetësinë e së ardhmes?
Jo vetëm koha, por edhe përjetësia është fusha juaj. Shpëtimi jo
vetëm i vetes suaj, por edhe i atyre që vijnë brenda kufijve të tem-
pullit tuaj, është bekimi që kërkoni dhe të cilin do ta fitoni duke
bërë detyrën tuaj. Sa e shkëlqyer do të jetë kurora juaj e lavdisë, me
çdo shpirt të shpëtuar të vënë si një gur në sipërfaqen e saj. 

Por për të marrë këtë bekim dhe për t’u kurorëzuar kështu, ju
duhet, po e them edhe një herë, ju duhet t’u mësoni ungjillin. Ju
nuk keni asnjë funksion dhe asnjë arsye tjetër për praninë tuaj në
sistemin shkollor të Kishës. 

Ju keni interes në çështjet thjesht kulturore dhe në çështjet e njohu-
risë së pastër laike, por, e përsëris prapë për ta theksuar, interesi juaj
kryesor, detyra juaj kryesore dhe e vetme është t’u mësoni ungjillin e
Zotit Jezu Krisht siç është zbuluar në këto ditë të fundit. Ju duhet t’u
mësoni këtë ungjill, duke përdorur si burimet dhe autoritetin tuaj,
veprat standarde të Kishës dhe fjalët e atyre që Perëndia ka thirrur
për të udhëhequr popullin e Tij në këto ditë të fundit. Ju nuk duhet,
qoftë shumë apo pak, të futni në punën tuaj filozofinë tuaj të veça-
ntë, s’ka rëndësi se cili është burimi ose se sa e kënaqshme ose racio-
nale mund t’ju duket juve. Të bësh kështu, do të thotë të kemi po aq
shumë kisha të ndryshme sa edhe seminare—dhe ky është kaos. 

Ju nuk duhet, qoftë shumë ose pak, të ndryshoni doktrinat e
Kishës ose t’i modifikoni ato, nga sa janë deklaruar nga dhe në
veprat standarde të Kishës dhe nga ata autoriteti i të cilëve është t’i
shpallin Kishës mendjen dhe vullnetin e Zotit. Zoti ka shpallur që ai
është “i njëjti dje, sot dhe përgjithnjë” (2 Nefi 27:23). 

Ju këshilloj të mos bini pre e gabimit fëmijënor, kaq të përhapur
tani, e të besuarit se thjesht për shkak se njeriu ka shkuar kaq larg në
kontrollimin e forcave të natyrës dhe kthimin e tyre në përdorimin e
tij, të vërtetat e Shpirtit janë ndryshuar ose shndërruar. Është një fakt
jetësor dhe domethënës që pushtimi i gjërave të Shpirtit nga njeriu
nuk ka marshuar krah për krah me pushtimin e tij të gjërave materia-
le. Ndonjëherë e kundërta duket të jetë e vërtetë. Fuqia e njeriut për
të arsyetuar, nuk përkon me fuqinë e tij për të përfytyruar. Kujtoni
gjithmonë dhe gëzojuni të vërtetës së madhe të Lutjes Ndërmjetëse: 

Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërte-
të, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar (Gjoni 17:3). 

Kjo është një e vërtetë absolute, kështu janë të gjitha të vërtetat
shpirtërore. Ato nuk ndryshohen nga zbulimi i një elementi të ri,
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një vale të re eterike, as nga shkurtimi i disa sekondave, minutave
ose orëve të një rekordi shpejtësie. 

Ju nuk jeni për të mësuar filozofitë e botës, të lashta ose moderne,
pagane ose kristiane, sepse kjo është fusha e shkollave publike. Fusha
juaj e vetme është ungjilli dhe ai është i pakufijshëm në sferën e tij. 

Ne paguajmë taksa për të mbështetur ato institucione të shtetit,
funksioni i të cilave është të japin mësim për artet, shkencat, letërsi-
në, historinë, gjuhët e kështu me radhë nëpërmjet një programi të
tërë laik. Këto institucione janë për ta bërë këtë punë. Por ne përdo-
rim të dhjetat e Kishës për të funksionuar sistemi shkollor i Kishës
dhe këto janë të vulosura me një besim të shenjtë. Seminaret dhe
institutet e Kishës janë për të mësuar ungjillin. 

Duke e shpallur këtë funksion herë pas here përsëri dhe me një
këmbëngulje të vazhdueshme siç kam bërë, është vlerësuar plotësisht
që zbatimi i funksionit mund të përfshijë çështjen e “kohës së lirimit”
për seminaret dhe institutet tona. Por drejtimi ynë është i qartë. Nëse
ne nuk mund t’u kemi mësuar ungjillin, doktrinat e Kishës dhe
veprat standarde të Kishës, të gjitha ato në “kohën e lirimit” në semi-
naret dhe institutet tona, atëherë ne duhet të përballojmë heqjen dorë
nga “koha e lirimit” dhe të përpiqemi të përgatisim ndonjë plan tjetër
për vazhdimin e punës së ungjillit në ato institucione. Në qoftë se
përgatitja e ndonjë plani tjetër do të jetë e pamundur, ne do të përba-
llim braktisjen e seminareve dhe të instituteve dhe kthimin në kolegje
dhe akademitë e Kishës. Tani në dritën e zhvillimeve ne nuk jemi të
sigurtë, që këto duhet të ishin ndërprerë ndonjëherë. 

Ne jemi të qartë në këtë pikë, pra, që ne nuk do të ndiehemi të
justifikuar në caktimin e një dollari të së dhjetës më shumë, për të
mbajtur seminaret dhe institutet tona të fesë, nëse ato nuk përdoren
për të mësuar ungjillin në mënyrën e përshkruar. E dhjeta përfaqë-
son shumë mund, shumë vetëmohim, shumë sakrificë, shumë
besim, për t’u përdorur për udhëzimin pa ngjyrë të rinisë së Kishës
në etikën e thjeshtë. Ky vendim dhe kjo situatë duhet të përballohen
kur të merret parasysh buxheti i ardhshëm. Duke thënë këtë, unë
flas për Presidencinë e Parë. 

Gjithçka që është thënë për sa i takon karakterit të mësimdhëni-
es fetare dhe rezultateve të cilat në natyrën e vetë gjërave do të
ndjekin një dështim të mësimdhënies së duhur të ungjillit, zbatohet
me forcë të plotë dhe të barabartë për seminaret, institutet dhe për
çdo institucion tjetër arsimor që i përket sistemit shkollor të Kishës. 

Presidencia e Parë kërkon me zell ndihmën e përzemërt dhe
bashkëpunimin e të gjithë ju burrave dhe grave, që nga puna juaj në
vijën e zjarrit dini kaq mirë madhësinë e problemit që na përballet
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dhe e cila kaq thelbësisht dhe fshehtësisht ndikon në shëndetin
shpirtëror dhe në shpëtimin e rinisë sonë, si edhe në mirëqenien e
ardhshme të të gjithë Kishës. Ne kemi nevojë për ju, Kisha ka nevo-
jë për ju, Zoti ka nevojë për ju. Mos u përmbani, mos e fshihni
dorën tuaj ndihmuese. 

Në mbyllje, dëshiroj t’u bëj një nderim të përulur por të sinqertë
mësuesve. Duke vazhduar në rrugën time gjatë shkollës—shkollës
së mesme, kolegjit dhe shkollës profesionale—unë di diçka për
vështirësitë dhe sakrificën që kjo kërkon; por di gjithashtu rritjen
dhe kënaqësinë që vjen kur ne arrijmë fundin. Kështu unë qëndroj
këtu, me një njohuri se si shumë, ndoshta pjesa më e madhe e juaja,
ka ardhur në vendin e tanishëm. Për më tepër, për njëfarë kohe, u
përpoqa pa shumë sukses të jepja mësim në shkollë, kështu që unë
njoh gjithashtu ndjenjat e atyre mësuesve që nuk e kalojnë klasën e
parë dhe duhet të mbeten në ato më poshtë. 

E njoh sasinë e tanishme të shpërblimit aktual që ju merrni dhe sa
e vogël është—shumë, shumë e vogël. Uroj nga thellësia e zemrës
sime që ne të mund ta rrisim, por derdhja e të ardhurave të Kishës
për arsimin tashmë është kaq e madhe, saqë me ndershmëri duhet
të them se nuk ka shpresë të menjëhershme për përmirësim.
Buxheti ynë për këtë vit shkollor është 860.000 dollarë ose pothuajse
17 për qind e kostos së përgjithshme të vlerësuar të drejtimit të të
gjithë Kishës, duke përfshirë administrimin e përgjithshëm, kunjat,
lagjet, degët dhe shpenzimet e misionit, për të gjitha qëllimet duke
përfshirë asistencën e mirëqenies dhe atë humanitare. Me të vërtetë
uroj që të ndihem i sigurtë se përparimi i njerëzve do të jetë kaq i
plotë, saqë ata natyrisht mund dhe do të paguanin të dhjetat, aq sa
ne të vazhdojmë ashtu siç po bëjmë. 

Pra, nderoj punën tuaj, besnikërinë tuaj, sakrificën tuaj, gatishmë-
rinë tuaj të zellshme për shërbim në çështjen e së vërtetës, besimin
tuaj në Perëndi dhe në punën e Tij dhe dëshirën tuaj të zjarrtë për të
bërë gjërat që udhëheqësi dhe profeti ynë i shuguruar do të donte të
bëni. Unë ju përgjërohem, mos bëni gabimin e hedhjes mënjanë të
këshillës së udhëheqësit ose të dështimit për të zbatuar dëshirën e
tij, ose të mospranimit për të ndjekur drejtimin e tij. Davidi i lashtë-
sisë, që pa u diktuar preu një copë të mantelit të Saulit, shqiptoi një
thirrje të një zemre që rrihte: 

Të më ruajë Zoti nga kryerja e një veprimi të tillë kundër zotërisë sime,
kundër të vajosurit të Zotit, nga shtrirja e dorës sime kundër tij, sepse është i
vajosuri i Zotit (1 Samueli 24:6). 

Perëndia ju bekoftë gjithmonë në të gjitha përpjekjet tuaja të drej-
ta. Ai le të shpejtojë të kuptuarin tuaj, të rrisë urtësinë tuaj, t’ju ndri-
çojë me anë të përvojës, të derdhë mbi ju durim, dashuri hyjnore
dhe midis dhuratave tuaja më të çmueshme, t’ju japë indaumentin e
dallimit të shpirtrave që ju të njihni me siguri shpirtin e drejtësisë
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dhe të kundërtën e saj, teksa vijnë tek ju. Ju dhëntë vend në zemrat
e atyre që mësoni dhe pastaj t’ju bëjë të njohur që, ndërsa hyni atje,
ju qëndroni në vende të shenjta, që as nuk duhen ndotur, as fëlliqur
nga doktrina jo të vërteta, ose korruptuese, ose nga prapësi të
mëkatshme. E pasuroftë njohurinë tuaj me aftësinë dhe fuqinë për
të mësuar drejtësi. U shtoftë besimi dhe dëshmia juaj dhe le të rritet
më shumë çdo ditë aftësia juaj për t’i nxitur dhe për t’i edukuar ato
tek të tjerët—gjithçka që rinia e Sionit të mund të mësohet, të ndër-
tohet, të nxitet, të gjallërohet, që ata të mos bien nga buza e rrugës,
por të shkojnë në jetën e përjetshme, që këto bekime t’u vijnë atyre
dhe ju të bekoheni nëpërmjet tyre gjithashtu. Dhe unë i kërkoj të gji-
tha këto në emër të Atij që vdiq që ne të mund të jetojmë, Birit të
Perëndisë, Shëlbuesit të botës, Jezu Krishtit, amen.
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