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Kedves Kollégák!

Csupán pár dolog érdemel másodszori elolvasást – igen ritkán
találkozunk olyan maradandó értéket képviselŒ írással, melyet sokszor
újraolvasnak, és megérik, hogy egy második, harmadik nemzedéknek is
sugalmazást nyújtanak. J. Reuben Clark elnök „Az egyházi oktatás
felvázolt menete” címı beszéde ez utóbbi csoportba tartozik. Azért adjuk
most ki újfent, hogy alapvetŒ tanításai továbbra is sugalmazást és
motivációt nyújtsanak az Egyházi Oktatási Szervezet alkalmazottainak.

Clark elnök összegzése arról, hogy milyen felelŒsséggel tartoznak a tanítók
az egyház, annak küldetése és a tanulók lelki szükségletei iránt, ma is
idŒszerı, átfogó és inspiráló.

Szolgáljon ez az új kiadás emlékeztetŒül mindannyiunk számára arról,
hogy jóllehet, kivételes erkölcsi és lelki bátorságra lehet szükség az
alkalmazásukhoz, a mércét jelentŒ karók, melyeket Clark elnök levert, stabilak
és szilárdak maradnak! Talán ideje, hogy mindazok, akik tanítanak, újra
átgondolják helyzetüket és haladási irányukat, hogy meglássák, hol is
tartanak, és vajon teljes mértékben alkalmazzák-e a „Felvázolt menetben”
megjelölt örök érvényı alapelveket és célokat.

Ãszinte jókívánsággal:
az igazgatói iroda
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Iskolás koromban megborzongatott a két óriás, Webster és Hayne
közötti hatalmas vita. Ékesszólásuk, Webster hazaszeretetének
magasztos kifejezései, a szabadságnak a szolgaság feletti gyŒzelmét
eredményezŒ polgári küzdelem elŒszele mind felkavartak lelkem
legmélyéig. A vita a közterületeket illetŒ Foot határozat kapcsán
indult el. Aztán átcsapott az alkotmányos törvények nagy
alapproblémáinak fejtegetésébe. Soha nem felejtem el Webster
válaszának elsŒ bekezdését, amellyel az akkor már igencsak
elkalandozott vita menetét visszaterelte oda, ahonnan az elindult.
Ez a bekezdés így szól:

Elnök úr! Amikor a tengerész már napok óta hánykolódik ismeretlen
tengeren a rossz idŒjárás miatt, akkor a vihar elsŒ szünetében, a nap elsŒ
felbukkanásakor természetes módon elsŒ dolga az, hogy megnézze, milyen
szélességi foknál jár, és felmérje, milyen messzire sodorták el az elemek igazi
útirányától. Kövessük bölcsességét, és mielŒtt még messzebbre sodródnánk e
vita hullámain, térjünk vissza a kiindulási ponthoz, hogy ha mást nem is,
legalább gyanítani tudjuk, hol vagyunk! Kérem, olvassák fel a határozatot!

Nos, nyomban hangot adok azon reményemnek, hogy nem
hiszitek, hogy szerintem ez egy Webster és Hayne féle alkalom,
vagy hogy Daniel Websternek gondolom magamat. Ha bármelyik
tekintetben is így gondolnátok, azzal komoly hibát követnétek el.
Elismerem, hogy idŒs vagyok ugyan, de nem annyira. Úgy tınik
viszont, hogy Webster nagyon is ésszerı eljárást javasolt olyan
esetekben, amikor messzi tengereken vagy a vadonban való
tévelygés után erŒfeszítést kell tennünk arra, hogy visszatérjünk a
kiindulási pontra, ezért úgy gondoltam, megbocsátjátok nekem, ha
felidézem és valamiképpen fel is használom ezt az eljárást, hogy újra
megfogalmazzak néhány olyan kiemelkedŒ és alapvetŒ gondolatot,
amely meghatározza egyházi oktatásunkat az iskolákban.

Számomra a következŒk jelentik ezeket az alapvetŒ gondolatokat:
Az egyház Isten szervezett papsága. A papság létezhet az egyház

nélkül, ám az egyház nem létezhet a papság nélkül. Az egyház
küldetése elŒször is az egyes egyháztagok tanítása, biztatása, segítése
és oltalmazása a tökéletes életre való törekvésük során, mind
fizikailag, mind lelkileg, ahogy azt a Mester az evangéliumokban
mondta: „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok
tökéletes.” (Máté 5:48) Másodszor, az egyháznak fenn kell tartania,
tanítania, biztatnia és mind fizikailag, mind lelkileg védelmeznie kell
a tagság egészét az evangélium szerinti életben. Harmadszor pedig
az egyháznak aktívan hirdetnie kell az igazságot, felszólítva minden
embert, hogy tartson bınbánatot és éljen az evangélium iránti
engedelmességben, hiszen minden térdnek meg kell hajolnia és
minden nyelvnek meg kell vallania Krisztust (lásd Móziás 27:31).
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Mindebben két fŒ dolog rejlik az egyház és minden tagja
számára, amely felett nem szabad elsiklani, és amelyet nem szabad
elfelejteni, beárnyékolni vagy figyelmen kívül hagyni:

Az elsŒ: hogy Jézus Krisztus Isten Fia, az Atya Egyszülöttje a
testben, a világ TeremtŒje, Isten Báránya, a világ bıneiért hozott
Áldozat, aki kiengesztelt Ádám vétkéért; hogy Ãt keresztre
feszítették; hogy lelke elhagyta testét; hogy meghalt; hogy sírboltba
fektették; hogy harmadnapon lelke újra egyesült a testével, amely
ismét élŒ lénnyé vált; hogy feltámadt lényként elŒjött a sírból,
tökéletes Lényként, a feltámadás Zsengéjeként; hogy késŒbb
felment az Atyához; és hogy halála miatt és feltámadása által
minden ember, aki a kezdetektŒl fogva valaha is megszületik a
világra, hasonlóképpen szó szerint fel fog támadni. Ez a tan olyan
régi, mint a világ. Jób kijelentette:

„És miután ezt a bŒrömet megrágják, [testemben] látom meg az Istent.
A kit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más.”

(Jób 19:26–27)

A feltámadt test húsból, csontból és lélekbŒl álló test, és Jób
hatalmas, örök igazságot jelentett ki. Ezeket a biztos tényeket, és a
szükségszerıen bennük foglalt többi tény összességét minden
egyháztagnak Œszintén, teljes hittel el kell hinnie.

A másik olyan dolog, amiben hiánytalanul hinnünk kell, az,
hogy az Atya és a Fiú valóban, igazán megjelent Joseph prófétának
egy látomásban az erdŒben; hogy ezt más – Joseph és mások elŒtt
feltáruló – mennyei látomások követték; hogy az evangélium és az
Isten Fiának rendje szerint való szent papság valóban, ténylegesen
visszaállíttatott a földre, ahonnan az Œsi egyház hitehagyása miatt
elveszett; hogy Joseph Smith közremıködése által az Úr ismét
felállította egyházát; hogy a Mormon könyve pontosan az, aminek
vallja magát; hogy a próféta számos kinyilatkoztatást kapott az
egyház és tagjainak irányítására, megerŒsítésére, megszervezésére
és biztatására; hogy a próféta utódai, akiket szintén Isten hívott el,
kaptak és kapnak kinyilatkoztatásokat, ahogyan arra az egyháznak
szüksége van, és továbbra is kapnak majd, amennyiben az
egyháznak és tagjainak – akik a már megkapott igazság szerint
élnek – további kinyilatkoztatásokra van szüksége; hogy ez igazán
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza; valamint hogy
annak alapvetŒ hitelvei azok a törvények és alapelvek, melyeket a
Hittételek lefektet. Ezeknek a tényeknek, azok mindegyikének, a
bennük foglalt vagy azokból adódó dolgokkal együtt ugyanúgy,
változatlanul, hígítás, kifogás, mentegetŒzés vagy hatálytalanítás

2 Az egyházi oktatás felvázolt menete
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3Az egyházi oktatás felvázolt menete

nélkül kell megállniuk; nem lehet Œket kimagyarázni vagy
elnyomni. E két nagyszerı hitelv nélkül az egyház megszınne az
egyháznak lenni.

Aki nem fogadja el e tanok teljességét a Názáreti Jézussal, illetve
az evangélium és a szent papság visszaállításával kapcsolatban, az
nem utolsó napi szent; az egyház tagságát alkotó hithı, istenfélŒ
férfiak és nŒk százezrei teljes mértékben, hiánytalanul hisznek
ezekben a dolgokban, és e hitbŒl eredŒen támogatják az egyházat és
annak intézményeit.

Azért mondtam el ezeket a dolgokat, mert e világon és az
örökkévalóságban is ezek jelentik az egyház helyzetének hosszúsági
és szélességi fokát. Valódi helyzetünket ismerve szükség esetén
változtathatunk az irányunkon, újból meghatározhatjuk igazi
útirányunkat. És itt bölcsen felidézhetjük Pál szavait:

„De ha szinte mi, avagy mennybŒl való angyal hirdetne is néktek valamit
azon kivıl, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.” (Galátziabeliek 1:8)

A Webster-Hayne esethez visszatérve, most fejeztem be az eredeti
határozat elolvasását.

Amint már említettem, az egyház fiataljainak vallási oktatásáról
fogok beszélni. Mondanivalómat két általános fŒcím alatt foglalom
össze: a tanuló és a tanító. Nagyon nyíltan fogok szólni, mert már
elhagytuk azt a helyet, ahol bölcs lenne kétértelmı szavakat és lepel
mögé bújtatott kifejezéseket használni. Világosan el kell
mondanunk, mit gondolunk, mert fiataljaink jövŒje – e földi életben
és a következŒ életben is –, valamint az egyház egészének jóléte
forog kockán.

Az egyház fiataljai, tanulóitok, nagy többségben éles eszıek és
lelkileg fogékonyak. A feladat elsŒsorban az, hogy sértetlenül
megŒrizzük, nem pedig megtérítsük Œket.

Az egyház fiataljai éhezik a Lélek dolgait, sóvárognak az
evangéliumi tudásra, és azt tisztán, hígítatlanul akarják megkapni.
Tudni akarnak azokról az alapokról, melyeket az imént vázoltam
fel: tudni akarnak hitelveinkrŒl, és bizonyságot akarnak nyerni
azok igaz voltáról. Nem kétkedŒk, hanem kérdezŒk, az igazság
keresŒi. Nem szabad kételyt ültetni a szívükbe! Hatalmas teher és
ítélet nehezedik arra a tanárra, aki a kétely magját veti el egy bízó
lélekben.

Ezek a tanulók atyáik és anyáik hite után sóvárognak, a maga
egyszerıségében és tisztaságában akarják megkapni azt. Valóban
kevesen vannak azok, akik nem tapasztalták még e hit isteni
erejének megnyilvánulásait. Nem csupán haszonélvezŒi akarnak
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4 Az egyházi oktatás felvázolt menete

lenni e hitnek, hanem maguk is képesek akarnak lenni arra, hogy
lehívják és munkára bírják.

Hinni akarnak az evangélium szertartásaiban; lehetŒség szerint
minél jobban meg szeretnék érteni azokat.

Készen állnak az igazság megismerésére, amely olyan Œsi, akár az
evangélium, és amelyet így fogalmazott meg Pál (a logika és a
metafizika mestere, akivel nem érnek fel a vallás minden fajtáját
becsmérlŒ mai kritikusok):

„Mert kicsoda tudja az emberek közıl az ember dolgait, hanemha az
embernek lelke, a mely Œ benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri
senki, hanemha az Istennek Lelke.

Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az IstenbŒl való Lelket;
hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.”
(1 Korinthusbeliek 2:11–12)

„Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók
pedig a Lélek dolgaira.” (Rómabeliek 8:5)

„Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne
vigyétek.

Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig
egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

Ha azonban a LélektŒl vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.”
(Galátziabeliek 5:16–18)

Fiataljaink megértik a modernkori kinyilatkoztatásban kijelentett
alapelvet is:

„Földi szemetekkel most még nem láthatjátok Istenetek tervét arra nézve,
ami ezután következik, sem a dicsŒséget, ami a sok megpróbáltatást követi.”
(T&Sz 58:3)

„A Szellem ereje megnyitotta szemünket és értelmünk megvilágosodott
olyannyira, hogy láttuk és megértettük Isten dolgait. ...

És miközben ezen gondolkoztunk, az Úr megérintette értelmünket,
szemeink megnyilatkozának, és az Úr dicsŒsége világított körülöttünk.

És így láttuk az Atya jobbján a Fiú dicsŒségét, és részesültünk az Œ
teljességében.

És láttuk a szent angyalokat, és a megszentelteket Isten trónusa elŒtt állni,
és Œt és a Bárányt öröktŒl fogva mindörökké imádni.

Most pedig, a sok tanúbizonyság után, amit Œróla tettek, íme az utolsó, a
mi tanúbizonyságunk az, hogy Œ él!

Mert láttuk Œt az Atya jobbján, és hallottuk a hangot, amely tanúsította,
hogy Œ az Atya Egyszülöttje,

Mert ŒtŒle, Œáltala és Œreá nézve teremtetnek és teremtettek a világok, és
hogy azok lakói Istennek újjászületett fiai és leányai. ...

És mialatt még a Szellemmel voltunk, megparancsolta nekünk az Úr, hogy
írjuk le a látomást.” (T&Sz 76:12, 19–24, 28)
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5Az egyházi oktatás felvázolt menete

Ezek a tanulók arra is fel vannak készülve, hogy megértsék, mit
értett Mózes azalatt, amikor ezt mondta:

„Most azonban szemeim látták az Istent; de nem a természetes, hanem a
szellemi szemeim, mert természetes szemeim nem láthatták volna, mert
elpusztultam, meghaltam volna az Œ jelenlétében; azonban elárasztott az Œ
dicsŒsége, és én láttam az Œ arcát, mert megdicsŒített engem.” (Mózes 1:11)

Ezek a tanulók fel vannak készülve arra, hogy higgyék és
megértsék azt, hogy ez mind hit dolga, mely nem magyarázható
vagy érthetŒ meg az emberi gondolkodás folyamatai alapján, és
talán a fizikai természetı tudományok által ismert kísérletek
alapján sem.

Ezek a tanulók (röviden szólva) fel vannak készülve arra, hogy
higgyék és megértsék azt, hogy van egy természetes világ és van
egy lelki világ; hogy a természetes világ dolgai nem magyarázzák
meg a lelki világ dolgait; hogy a lelki világ dolgai nem érthetŒk meg
vagy foghatók fel a természetes világ dolgai alapján; hogy a Lélek
dolgait nem lehet ésszerısíteni, elŒször is azért nem, mert a Lélek
dolgai nem megfelelŒképp ismertek és értettek, másodszor pedig
azért nem, mert a véges elme és értelem nem képes a végtelen
bölcsesség és a végtelen igazság felfogására vagy elmagyarázására.

Ezek a tanulók már tudják, hogy tisztességesnek, igaznak,
erkölcsösnek, jóakaratúnak, erényesnek kell lenniük, minden
emberrel jót cselekedvén, és mindarra törekedve, ami erényes, szép,
jónak mondott, vagy dicséretre méltó (lásd Hittételek 1:13) – ezeket
a dolgokat egészen születésük óta tanítják nekik. Minden
helyénvaló módon arra kell biztatni Œket, hogy tegyék meg azokat a
dolgokat, amelyekrŒl tudják, hogy igazak; ám nincs szükségük egy
teljes évnyi oktatás tananyagára ahhoz, hogy ezeket elhiggyék és
megismerjék.

Ezek a tanulók teljes mértékben átérzik azon tanítások ürességét,
melyek az evangéliumi tervet puszta etikai rendszerré tennék.
Tudják, hogy Krisztus tanításai a legnagyobb mértékben etikusak,
ám azt is tudják, hogy ennél sokkal többet jelentenek. Látják, hogy
az etikai alapelvek elsŒsorban ennek az életnek a cselekedeteire
vonatkoznak, és ha puszta etikai rendszerré tesszük az
evangéliumot, azzal a következŒ életbe vetett hit hiányáról, vagy
akár hitetlenségrŒl is tanúskodunk. Tudják, hogy az evangélium
tanításai nemcsak erre az életre, hanem az eljövendŒ életre is
vonatkoznak, ahol a végsŒ cél az üdvözülés és a felmagasztosulás.

Ezek a tanulók elŒttük élt Œseikhez hasonlóan éhezik és
szomjúhozzák a Lélek és az eljövendŒ élet dolgainak tanúbizonyságát,
és tudván, hogy az örökkévalóság nem magyarázható el észérvekkel,
hitre és a hitet követŒ tudásra törekszenek. A velük lévŒ Lélek által
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6 Az egyházi oktatás felvázolt menete

érzékelik, hogy az általuk keresett tanúbizonyságot mások
bizonysága idézi elŒ és táplálja, és hogy az általuk keresett
tanúbizonyság elnyerése – az igazlelkı, istenfélŒ ember élŒ, égetŒ,
Œszinte tanúbizonyságának elnyerése arról, hogy Jézus a Krisztus és
Joseph Isten prófétája volt – többet ér olyan könyvek és elŒadások
ezreinél, amelyek etikai rendszerré próbálják lealacsonyítani az
evangéliumot, vagy észérvekkel akarják magyarázni a végtelent.

A Mester így szólt kétezer esztendŒvel ezelŒtt:

„Avagy ki az az ember közıletek, a ki, ha az Œ fia kenyeret kér tŒle, követ
ád néki?

És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki?” (Máté 7:9–10)

Ezek a szövetségben született tanulók megértik, hogy semmilyen
tekintetben és semmilyen mértékben nem kitétel az életkor, az
érettség vagy az intellektuális képzettség ahhoz, hogy kapcsolatot
létesítsünk az Úrral és az Ã Lelkével. Ismerik a történetet a
templomban lévŒ ifjú SámuelrŒl, a templomban a tudósokat zavarba
hozó tizenkét éves Jézusról, valamint a tizennégy éves Joseph-rŒl,
aki az emberiség legcsodálatosabb látomásában látta az Atyaistent
és a Fiút. Nem olyanok, mint a korinthusbeliek, akikrŒl Pál így szólt:

„Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem
bírtátok volna meg, sŒt még most sem bírjátok meg.” (1 Korinthusbeliek 3:2)

Inkább olyanok, mint amilyen maga Pál is volt, amikor ezt
jelentette ki ugyanazoknak a korinthusbelieknek:

„Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam,
mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá
lettem, elhagytam a gyermekhez illŒ dolgokat.” (1 Korinthusbeliek 13:11)

Amikor ezek a tanulók hozzátok jönnek, lelkileg olyan érettségi
szint felé haladnak, amelyet korán elérnek, ha ti a megfelelŒ étellel
tápláljátok Œket. Olyan lelki tudás és élményanyag birtokában
jönnek hozzátok, amely a világ számára ismeretlen.

Ennyit a tanulóitokról, hogy kik Œk, mit várnak el, és mire
képesek. Azokat a dolgokat mondom el nektek, amelyeket ti,
tanárok, illetve sok diákotok mesélt el nekem.

Most pedig szólhatnék egy pár szót hozzátok, tanárokhoz?
ElŒször is, sem oka, sem mentsége nincs egyházunk vallási
tanításának, képzési létesítményeinek és intézményeinek akkor, ha
a fiatalokat nem tanítjuk és képezzük annak az evangéliumnak az
alapelvei terén, amely magában foglalja azt a két nagyszerı elemet,
hogy Jézus a Krisztus, valamint hogy Joseph Isten prófétája volt.

32709 135 Charted Course  03-24-2005  2:05 PM  Page 6



7Az egyházi oktatás felvázolt menete

Szemináriumaink és insztitútjaink fenntartására nem elegendŒ
indok az, hogy etikai rendszerre tanítjuk a tanulóinkat. A
köziskolák hatalmas rendszere is tanít etikát. A szemináriumok és
insztitútok tanulóinak természetesen meg kell tanítani a jó és
igazlelkı élet hétköznapi törvényeit, mert ezek részét – alapvetŒ
részét – képezik az evangéliumnak. Ám ott vannak az örök életet, a
papságot, a feltámadást és sok más, hasonló dolgot illetŒ nagyszerı
tantételek is, amelyek messze meghaladják az igaz élet e törvényeit.
Ezeket a nagyszerı, alapvetŒ tantételeket is meg kell tanítani a
fiataloknak; olyan dolgok ezek, amelyekrŒl elsŒdlegesen
szeretnének tudni a fiatalok.

Annak, hogy a tanár tanítani tudja ezeket a tantételeket, az elsŒ
kitétele az, hogy személyes tanúbizonysága legyen azok igaz voltáról.
Ennek a bizonyságnak semmilyen mennyiségı tudás, semmilyen
mennyiségı tanulás, akármilyen számú iskolai fokozat sem léphet a
helyére, hiszen egyházi iskolarendszerünkben a tanár esetében ez
elengedhetetlen feltétel. Az egyházi tanítási rendszerben nincs helye
annak a tanárnak, aki nem rendelkezik valós tanúbizonysággal az
evangélium igazságáról, amilyen formában az az utolsó napi
szenteknek kinyilatkoztatott, és amilyen formában Œk hisznek benne,
valamint tanúbizonysággal Jézus Fiú-voltáról és Messiás-voltáról,
továbbá Joseph Smith isteni küldetésérŒl – beleértve ebbe az elsŒ
látomást is a maga teljes valójában. Ha van ilyen – és én remélem, és
imádkozom azért, hogy ne legyen –, akkor azonnal mondjon le! Ha a
megbízott tud ilyenrŒl, és az illetŒ nem vonul vissza, akkor a
megbízott kérje a lemondását! Az ElsŒ Elnökség elvárja, hogy sort
kerítsünk erre a megmetszésre.

Ez nem azt jelenti, hogy az ilyen tanárokat ki kell vetnünk az
egyházból – egyáltalán nem. A szeretet szellemében, türelemmel és
hosszútıréssel együtt kell dolgoznunk velük, hogy megnyerjük
Œket annak a tudásnak, amire istenfélŒ férfiakként és nŒkként joguk
van. Azt viszont igenis jelenti, hogy egyházi iskoláinkban nincs
helye meg nem tért, bizonysággal nem rendelkezŒ tanároknak.

Nektek azonban, tanároknak, nem elég az, ha csupán rendelkeztek
a tanúbizonysággal. Emellett birtokában kell lennetek az emberi
jellem egyik legritkább és legértékesebb összetevŒjének – az erkölcsi
bátorságnak. Mert ha nincs meg az erkölcsi bátorságotok, hogy
kijelentsétek tanúbizonyságotokat, akkor az csak olyan felhígulás
után ér el tanulóitokhoz, amely nehézzé – ha nem lehetetlenné – teszi
számukra annak felismerését; és lehet, hogy a gyenge és bizonytalan
tanúbizonyság lelki és lélektani hatása valójában inkább romboló,
mint segítŒ.
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8 Az egyházi oktatás felvázolt menete

A sikeres szemináriumi vagy insztitút tanárnak emellett
rendelkeznie kell egy másik ritka és értékes jellemvonással – az
erkölcsi bátorság ikertestvérével, amelyet gyakran össze is
tévesztenek azzal. Az intellektuális bátorságra gondolok – a
bátorságra, hogy kiálljunk olyan alapelvek, hitelvek és hit mellett,
amelyekrŒl sokszor úgy tınik, nincsenek összhangban azzal a –
tudományos vagy másfajta – tudással, amelyet a tanár vagy
kollégái magukénak vélnek.

Nem ismeretlenek az olyan esetek, amikor felelŒs pozícióban lévŒ
emberek, akiknek feltehetŒleg volt hitük, úgy érezték, hogy mivel
hitük teljességének megvallása esetleg hitetlen kollégáik
gúnyolódását vonnák maguk után, így vagy meg kell változtatniuk,
vagy ki kell magyarázniuk a hitüket, illetve romboló módon fel kell
hígítaniuk, vagy akár úgy kell tenniük, mint aki elveti azt. Az
ilyenek képmutatók a kollégáik és hitbéli társaik irányában is.

Sajnálatot érdemel (nem gúnyt, ahogy azt némelyek vélik) az a
férfi vagy nŒ, aki rendelkezvén az igazsággal és annak tudatában
lévén, szükségesnek találja az igazság megtagadását vagy
tévedéssel való keverését azért, hogy úgy élhessen a hitetlenekkel
vagy azok között, hogy ne tegye ki magát az általa feltételezett
nemtetszésüknek vagy megvetésüknek. Valóban tragikus az ilyen
ember helyzete, mert a valós tény az, hogy az ilyen megtagadás és
takargatás végül pontosan azokat a büntetéseket eredményezi,
amelyeket a gyenge akaratúak el akartak kerülni. Ez azért van, mert
semmit nem értékel és tisztel úgy a világ, mint azt az embert, aki
igazlelkı meggyŒzŒdése birtokában bármely és minden körülmény
közepette kiáll amellett. Semmit nem vet meg jobban a világ, mint
azt az embert, aki igazlelkı meggyŒzŒdésekkel bír, ám eltávolodik
azoktól, otthagyja vagy megtagadja azokat. Ha bármely utolsó napi
pszichológus, kémikus, fizikus, geológus, archeológus vagy más
tudós tévesen magyarázza, félreértelmezi vagy elhárítja magától,
illetve még meg is tagadja az egyház nagyszerı alapvetŒ tanait,
amelyekben állítólag hisz, akkor hazudik az eszének, elveszti az
önbecsülését, bánatot hoz barátai fejére, összetöri szülei szívét és
szégyent hoz rájuk, bemocskolja az egyházat és annak tagjait, és
eljátssza azok tiszteletét és megbecsülését, akiknek barátságát és
segítségét ily módon próbálta elnyerni.

Imádságos lélekkel azt remélem, hogy nincs ilyen ember az
egyházi iskolarendszer tanárai között, de ha mégis, akkor legyenek
akár magasabb, akár alacsonyabb szinten, ugyanazt az utat kell
bejárniuk, mint a bizonyság nélküli tanárnak. Az egyházi
iskolarendszerben, illetve fiataljaink jellemének építésében és lelki
fejlŒdésében nincs és nem is lehet helye az ámításnak, a
kifogásoknak, a kibúvásnak és a képmutatásnak!
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9Az egyházi oktatás felvázolt menete

Ezen kívül a következŒre kell odafigyelnünk egyházi
intézményeinkben: olyan emberek nem maradhatnak lelki
felelŒsséggel járó pozíciókban, akik – mivel maguk nem tértek meg,
és valójában hitetlenek – fiataljaink és az idŒsebbek hitelveit,
oktatását és tevékenységeit a követendŒ útról az oktatás, hitelvek és
tevékenységek más útjaira kívánják terelni, amelyek (bár oda
vezetnek, ahová a hitetlen menni akar) nem visznek minket el oda,
ahová az evangélium elvezetne. Nem számít az, hogy az ilyesmiben
élen járó hitetlennek ez gyógyír a lelkiismeretére. Ez a bizalom
legdurvább elárulása; és túl sok érv késztet minket arra, hogy úgy
gondoljuk, már elŒfordult ilyen.

Még egy dolgot meg szeretnék említeni, ami más vonalon
történt, ám figyelmeztet arra, hogy ne történjen meg ugyanez az
Egyházi Oktatási Szervezetben. Egyházunk tagjai többször is
mentek már más helyekre, hogy adott területeken különleges
képzést kapjanak; részesültek a képzésben, amirŒl feltételezték,
hogy megadja az utolsó szót, a legmodernebb rálátást, a legkiválóbb
naprakészséget; aztán visszahozták magukkal, és ránk zúdították az
egészet, nem gondolván át, hogy vajon szükségünk van-e rá vagy
sem. Tartózkodom attól, hogy megemlítsem ennek jól ismert és
szerintem elismert eseteit. Senkit nem kívánok megbántani.

Ám mielŒtt bármilyen gondolatmenet, oktatási ág, tevékenység
vagy bármi más területén kipróbálnák a legújabb agyafúrt ötleteket,
jól tennék a szakemberek, ha megállnának és átgondolnák, hogy
bár szerintük le vagyunk maradva – és talán néhány dologban
valóban le is vagyunk maradva –, más dolgokban azonban nagyon
is élen járunk, tehát ezek az új ötletek esetünkben talán már régiek
és megkopottak.

Ami általában a közösségi életet és tevékenységet, a tiszta
társasági szórakozást és szórakoztatást, a szorosan összetartó és
gondosan irányított vallási gyıléseket és tevékenységeket, a
pozitív, egyértelmı, hitet növelŒ lelkiséget, valamint a valóságos,
mindennapi vallást, a szilárdan eltökélt vágyat és az Istenbe vetett
hit szükségességének heves érzését illeti, messze elŒtte járunk az
elŒre masírozó emberiségnek. MielŒtt erŒfeszítéseket tennének arra,
hogy új elképzeléseket oltsanak belénk, a szakembereknek elŒször
szíves jóindulattal át kellene gondolniuk azt, hogy az adott
eszközök, amelyek a közösségi szellem ösztönzésére vagy a
hanyatló és e dolgok iránt talán érzéketlen csoportok vallási
tevékenységének erŒsítésére szolgálnak, vajon alkalmazandók-e a
mi esetünkben, és vajon arra tett erŒfeszítésük, hogy e dolgokat
ránk kényszerítsék, nem durva kortévesztés-e.
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10 Az egyházi oktatás felvázolt menete

Ha például olyan terv alapján próbáljuk meg tanítani lelki
beállítottságú és vallásilag éber fiataljainkat, amely olyan fiatalok
evangéliumi képzésére szolgál, akiket nem érdeklik a lelki dolgok,
akkor nemcsak valódi vallási szükségleteik kielégítésében vallunk
kudarcot, hanem valószínıleg a legjobb jellemvonásokat is
leromboljuk, amelyeknek fiataljaink most birtokában vannak.

Már jeleztem, hogy fiataljaink lelki értelemben nem gyermekek;
messze megelŒzik a világ általános lelki érettségét. Ha lelki dolgok
tekintetében gyermekként kezelnénk Œket, ahogyan sok esetben a
világ teszi ezzel a korcsoporttal, az hasonlóképpen kortévesztés
lenne. Még egyszer elismétlem: alig lép be olyan fiatal a
szemináriumi vagy insztitút osztályotok ajtaján, aki ne lenne lelki
áldások tudatos haszonélvezŒje, vagy aki ne látta volna az ima
hatékonyságát, illetve ne tapasztalta volna meg a betegek
gyógyításába vetett hit erejét, avagy ne lett volna része olyan lelki
élményekben, amelyekrŒl a világ nagy részének nincs tudomása.
Nem kell e lelkileg tapasztalt fiatalok mögé lopóznotok, és vallást
suttognotok a fülükbe; egyenesen eléjük állhattok, szemtŒl szembe,
és beszélgethettek velük. Nem kell világi dolgok álruhájába
rejtenetek a vallási igazságokat; nyíltan, azok természetes köntösében
eléjük tárhatjátok ezeket az igazságokat. Lehet, hogy a fiatalok
nem tartanak ezektŒl jobban, mint ti. Nincs szükség fokozatos
megközelítésmódokra, „esti mesékre”, babusgatásra, leereszkedŒ
hangnemre vagy bármely más, a gyermekekkel szemben alkalmazott
fortélyokra, amelyeket akkor használunk, ha a lelkileg
tapasztalatlanokat, a lelkileg majdnem halottakat próbáljuk elérni.

Hatalmas küldetésetek van nektek, tanároknak! Tanárokként az
oktatás legmagasabb csúcsán álltok, mert felbecsülhetetlen érték és
hosszantartó hatás tekintetében ugyan milyen tanítás érhet fel
olyasvalamivel, ami azzal foglalkozik, ami az ember az
örökkévalóság tegnapjában volt, ami a ma halandóságában, és ami
a jövŒ holnapjában lesz! Nemcsak a földi élet, hanem az egész
örökkévalóság a szakterületetek. Nemcsak saját magatok
üdvözülésének, hanem a templomotok mezsgyéjére lépŒ összes
ember üdvözülésének áldására törekedtek, melyet – ha elvégzitek a
kötelességeteket – el is fogtok érni. Mily fényes lesz dicsŒségetek
koronája, amelyen minden üdvözített lélek egy-egy drágakŒ lesz!

Ám ennek az áldásnak az elnyeréséhez, és ahhoz, hogy ily
módon megkoronáztassatok, ismétlem: tanítanotok kell az
evangéliumot! Az egyház iskolarendszerében nincs más szerepetek,
és nincs más oka jelenléteteknek.

Érdekeltek vagytok ugyan a tisztán kulturális és tisztán világi
dolgokban; ám hangsúlyozottan elismétlem, hogy elsŒdleges
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érdekeltségetek, alapvetŒ és szinte egyetlen kötelességetek az Úr
Jézus Krisztus evangéliumának tanítása, ahogyan az ezekben az
utolsó napokban kinyilatkoztatásra került. Úgy kell tanítanotok ezt
az evangéliumot, hogy forrásként és hivatkozásként az egyház
alapvetŒ mıveit és azon embereknek a szavait használjátok, akiket
Isten ezekben az utolsó napokban népe vezetésére elhívott. Legyetek
bár magasan vagy alacsonyan, munkátokba nem tolakodhat be saját
egyéni filozófiátok, függetlenül attól, hogy az milyen forrásból
származik, illetve mennyire tınik számotokra tetszetŒsnek vagy
ésszerınek. Ha ez történne, akkor annyi különbözŒ egyházunk
lenne, ahány szemináriumunk – ami káoszhoz vezetne.

Legyetek bár magasan vagy alacsonyan, nem változtathatjátok
meg vagy módosíthatjátok az egyház tanait, ahogyan azok az
egyház alapvetŒ mıveiben megtalálhatók, és ahogyan kijelentették
azok, akik felhatalmazással bírnak arra, hogy az Úr akaratát és
szándékát kijelentsék az egyháznak. Az Úr megmondta, hogy Œ
„ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (2 Nefi 27:23).

Arra intelek titeket, hogy ne essetek a napjainkban már oly
megszokott gyerekes hibába, vagyis ne feltételezzétek azt, hogy csak
azért, mert az ember oly messzire jutott a természet erŒinek
befogásában és azok hasznosításában, a Lélek igazságai is
megváltoztak és átalakultak! AlapvetŒen fontos és jelentŒs tény az,
hogy az ember tudakozódásai a Lélek dolgai terén nem jártak kéz a
kézben a fizikai dolgok legyŒzésével. Úgy tınik, ennek inkább néha
pont az ellenkezŒje történt. Az ember érvelési képessége nem ért még
fel a gondolkodási képességével. Mindig emlékezzetek a közbenjáró
ima nagyszerı igazságára, és becsüljétek meg azt:

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent,
és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (János 17:3)

Ez egy mindent felülmúló igazság, és így van ez minden lelki
igazsággal. Ezeken az igazságokon nem változtat egy új elem vagy
egy új éterikus hullám felfedezése, sem az, ha valaki lefarag pár
másodpercet, percet vagy órát valamely sebességrekordból.

Nem a világ filozófiáit kell tanítanotok – legyen szó akár az Œsi
vagy modern, pogány vagy keresztény filozófiákról –; ez a
közoktatás feladata. A ti egyetlen területetek az evangélium, amely
saját szférájában határtalan.

Adót fizetünk azért, hogy támogassuk az állami intézményeket,
amelyek feladata a mıvészetek, a tudományok, az irodalom, a
történelem, a nyelvek és a világi tananyag egész skálájának
megtanítása. Ennek a munkának az elvégzése ezeknek az
intézményeknek a feladata. Ám az egyház tizedét egyházi
iskolarendszerünk fenntartására használjuk, amely pénzhez szent
bizalom kötŒdik. Az egyház szemináriumainak és insztitútjainak
az evangéliumot kell tanítaniuk.
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Miután ismételten leszögeztem ezt a feladatkört, és folyamatosan
kitartottam mellette, teljes mértékben méltányolható az, hogy a
feladatkör teljesítéséhez hozzátartozik szemináriumaink és
insztitútjaink „óraközi foglalkozásainak” kérdése. Útirányunk
azonban világos. Ha szemináriumainkban és insztitútjainkban nem
tudjuk mindenhol „óraközi foglalkozásokon” tanítani az
evangéliumot, az egyház tanait és az egyház alapvetŒ mıveit,
akkor szembe kell néznünk azzal, hogy lemondunk az „óraközi
foglalkozásokról”, és más tervet próbálunk életbe léptetni annak
érdekében, hogy ezekben az intézményekben is elŒre haladhasson
az evangélium munkája. Ha lehetetlennek bizonyul más terv
kidolgozása, akkor szembe kell néznünk a szemináriumok és
insztitútok feladásával, és vissza kell térnünk az egyházi
fŒiskolákhoz és egyetemekhez. Az elŒrelépések fényében most nem
vagyunk biztosak abban, hogy ezeket valóban fel kellett adnunk.

Egy dologban viszont világosan látunk, mégpedig abban, hogy
nem áll jogunkban a tized egyetlen további dollárját sem
szemináriumaink és insztitútjaink fenntartására fordítani, ha nem
használjuk azokat az evangélium leírt módon történŒ tanítására. A
tized mögött túl sok munka, túl sok önmegtagadás, túl sok áldozat,
túl sok hit áll ahhoz, hogy az egyház fiataljainak színtelen, alapvetŒ
etikai oktatására használjuk. A következŒ költségvetési tervek
kialakításakor szembe kell nézni ezzel a döntéssel és ezzel a
helyzettel. Amikor ezt mondom, az ElsŒ Elnökség nevében
beszélek.

Mindaz, ami elhangzott a vallási oktatás jellemzŒirŒl és a
dolgok természete során azt követŒ eredményekrŒl, hogy kudarcot
vallunk az evangélium megfelelŒ tanításában, teljes és egyforma
mértékben vonatkozik a szemináriumokra, az insztitútokra,
valamint az egyházi iskolarendszernek részét képezŒ minden egyéb
oktatási intézményre.

Az ElsŒ Elnökség Œszinte szívvel kéri mindannyiótok szívbŒl jövŒ
segítségét és együttmıködését, akik a fronton harcolva oly
alaposan ismeritek az elŒttünk álló probléma méreteit, amely
alapvetŒen és közvetlenül befolyásolja fiataljaink lelki egészségét és
üdvösségét, valamint az egyház egészének jövŒbeni jólétét.
Szükségünk van rátok; az egyháznak szüksége van rátok; az Úrnak
szüksége van rátok! Ne fogjátok vissza magatokat, ne tartsátok
vissza segítŒ kezeteket!

Befejezésként szeretnék alázatos ám Œszinte tisztelettel adózni a
tanítóknak. Miután magam is végigjártam az oktatás különbözŒ
fokait – a középiskolát, az egyetemet és a szakiskolát –, valamelyest
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ismerem, milyen nehézségeket és áldozatokat követel az oktatás;
ám azt is tudom, milyen fejlŒdéssel és elégedettséggel jár az út
végének elérése. Úgy állok tehát itt, hogy tudom, sokatok – vagy
talán mindnyájatok – hogyan jutott el mostani helyzetébe. Emellett
egy ideig – nem sok sikerrel – megpróbáltam iskolában tanítani, így
hát azon tanárok érzéseit is ismerem, akik nem kapnak elsŒs
osztályt, és elŒkészítŒk tanításával kell beérniük.

Tudom, jelenleg mennyi a valós fizetésetek, és hogy ez mennyire
szıkös – túlságosan is az. Szívem mélyébŒl kívánom, bárcsak
növelhetnénk ezt, ám az egyház bevételébŒl már így is oly nagy
részt von el az oktatás, hogy Œszintén azt kell mondanom, jelenleg
nincs kilátásunk erre. Az idei tanévre a költségvetésünk 860 000
dollár, vagyis majdnem 17 százaléka az egyház teljes becsült
mıködtetési költségének, beleértve ebbe az általános igazgatást, a
cövekek, egyházközségek, gyülekezetek és missziók költségeit, és
minden mást, többek között a jóléti segítségeket és adományokat is.
SŒt, azt kívánom, bár bizonyos lehetnék abban, hogy népünk jóléte
oly mértékı marad, hogy elég tizedet tudnak fizetni ahhoz, hogy a
jelenlegi állapotunkban fenntartsanak minket.

Szeretnék tehát tisztelettel adózni kitartó munkátok, hıségetek,
áldozathozatalaitok és készséges vágyatok elŒtt, mellyel az igazság
ügyében szolgáltok, továbbá az Istenbe és az Ã munkájába vetett
hitetek, valamint azon Œszinte vágyatok elŒtt, mellyel készek
vagytok megtenni mindazt, amit felszentelt vezetŒnk és prófétánk
elvár tŒletek. És könyörgök nektek, ne kövessétek el azt a hibát,
hogy elvetitek vezetŒtök tanácsait, illetve nem viszitek véghez a
kérését, vagy nem vagytok hajlandók követni az útmutatását! Az
Œsi Dávid, miután titokban levágott egy darabot Saul köntösének
szegélyébŒl, a lesújtott szív szavával kiáltott fel:

„Oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy ily dolgot cselekedjem az én
urammal, az Úrnak felkentjével, hogy kezemet felemeljem ellene, mert az
Úrnak felkentje Œ.” (1 Sámuel 24:6)

Mindig áldjon meg benneteket Isten minden igazlelkı
törekvésetekben! Fokozza megértéseteket, növelje bölcsességeteket,
világosítson fel titeket tapasztalat által, áldjon meg benneteket
türelemmel, jószívıséggel és legyen legdrágább kincseitek egyike
az, hogy rátok ruházza a tisztánlátás képességét, hogy biztosan
tudjátok, mikor találjátok szembe magatokat az igazlelkıség
szellemével, valamint annak ellentétével! Nyisson nektek ajtót azok
szívéhez, akiket tanítotok, majd ébresszen rá titeket annak tudatára,
hogy belépvén szent helyen álltok, amelyet sem beszennyezni, sem
megrontani nem szabad hamis, züllesztŒ tan vagy bınös tett által!
Gyarapítsa tudásotokat az igazlelkıség tanításának képességével és
hatalmával! Növekedjék a hitetek és a bizonyságotok, és legyetek
képesek ezek elŒmozdítására és növelésére nap mint nap másokban
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is, hogy Sion ifjúsága tanulhasson, épülhessen, biztatást kaphasson,
új erŒre kaphasson, hogy ne hulljanak az útfélre, hanem haladjanak
tovább az örök élet felé vezetŒ úton, és ezeket az áldásokat
elnyervén általuk ti is áldottak legyetek! És mindezért Annak
nevében imádkozom, aki meghalt, hogy mi élhessünk, Isten Fiának,
a világ Megváltójának, Jézus Krisztusnak a nevében, ámen.
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