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Hyvät virkatoverit: 

Vain muutamat asiat ovat toisen lukukerran arvoisia – harvat asiat ovat
luonteeltaan niin pysyviä, että ne luettaisiin monta kertaa ja että ne jäisi-
vät innoittamaan toista tai kolmatta sukupolvea. Presidentti Reuben J.
Clarkin puhe ”Kirkon viitoitettu kurssi kasvatuksessa” kuuluu jälkimmäi-
seen ryhmään, ja se on julkaistu uudelleen, jotta sen perustavanlaatuiset
periaatteet voisivat edelleen innoittaa ja motivoida kirkon koululaitoksen
henkilökuntaa.
Presidentti Clarkin yhteenveto opettajien velvollisuuksista kirkkoa ja sen
tehtävää sekä oppilaiden hengellisiä tarpeita kohtaan on merkityksellinen,
kattava ja innoittava. 

Muistuttakoon tämä uusintapainos meitä siitä, että vaikkakin presidentti
Clarkin paikoilleen iskemien vaarnojen soveltaminen saattaa vaatia
poikkeuksellista moraalista ja hengellistä rohkeutta, niin ne pysyvät
ehjinä ja lujina. Ehkäpä kaikkien opettajien on aika tarkistaa niin suun-
tansa ja sijaintipaikkansa kuin myös käyttävätkö (ja hyödyntävätkö) he
täysin ”Viitoitetussa kurssissa” mainittuja itsestään selviä periaatteita
ja päämääriä. 

Parhain terveisin
johtajan toimisto
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K oulupoikana minuun teki vaikutuksen kahden mahtimiehen,
Websterin ja Haynen, suuri väittely. Heidän kaunopuheisuutensa,
Websterin uljaiden isänmaallisten sanojen ylevyys, ennustus kansa-
laissodasta, että vapaus voittaisi orjuuden, kaikki tämä vaikutti
minuun hyvin syvästi. Väittely alkoi yleisiä maita koskevasta Foot-
in päätöslauselmaehdotuksesta. Siitä kehkeytyi keskustelu perus-
tuslain suurista perusongelmista. En ole koskaan unohtanut Webs-
terin vastauksen avauskappaletta, jolla hän palautti lähtökohtiinsa
tämän väittelyn, joka oli ajautunut niin kauas kurssistaan. Tuo kap-
pale kuuluu näin: 

Herra puhemies: Kun merimies on ajelehtinut monta päivää sumuisessa
säässä tuntemattomalla merellä, hän käyttää luonnollisesti hyväkseen ensim-
mäistä myrskyn taukoamista, ensimmäistä auringon pilkahdusta määrittääk-
seen leveysasteensa ja kuinka kauas oikeasta kurssista luonnonvoimat ovat
hänet vieneet. Tehkäämme mekin yhtä järkevästi, ja ennen kuin ajaudumme
kauemmaksi tämän väittelyn aallokossa, verratkaamme asemaamme lähtökoh-
taamme, että tietäisimme edes suunnilleen, missä nyt olemme. Pyydän, että
päätöslauselmaehdotus luetaan. 

Haluan nyt kiireesti sanoa, että toivon, että ette luule minun luu-
levan, että tämä olisi Websterin ja Haynen väittelyyn verrattava
tilaisuus tai että minä luulisin olevani Daniel Webster. Jos kuvitte-
lette, että minä uskon molempiin tai kumpaiseen tahansa noista
asioista, teette vakavan erehdyksen. Myönnän olevani vanha mutta
en niin vanha. Mutta Webster tuntuu ehdottavan niin viisasta
menettelyä tilanteisiin, joissa myrskyisen merenkäynnin tai erä-
maassa vaeltamisen jälkeen on pyrittävä pääsemään takaisin lähtö-
kohtaan, että ajattelin, että suotte minulle ehkä anteeksi, jos minä
ehdottaisin ja tavallaan käyttäisin tätä samaa menetelmää ilmaistak-
seni uudelleen eräitä tärkeimpiä ja olennaisimpia perusasioita kir-
kon koulukasvatuksesta. 

Seuraavat ovat minusta tällaisia perusasioita: 
Kirkko on Jumalan järjestetty pappeus. Pappeus voi olla olemassa

ilman kirkkoa, mutta kirkko ei voi olla ilman pappeutta. Kirkon
tehtävä on ensiksi opettaa, rohkaista, tukea ja suojella yksittäisiä
jäseniään heidän yrittäessään elää täydellisesti sekä ajallisessa että
hengellisessä mielessä, kuten evankeliumeissa esitetään Mestarin
sanoneen: ”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isän-
ne on täydellinen” (Matt. 5:48). Toiseksi kirkon tehtävänä on tukea,
opettaa, kannustaa ja suojella – ajallisesti ja hengellisesti – jäsenis-
töään ryhmänä evankeliumin mukaisessa elämässä. Kolmanneksi
kirkon on urheasti julistettava totuutta, kehotettava kaikkia ihmisiä
parannukseen ja elämään kuuliaisina evankeliumille, sillä jokainen
polvi on notkistuva ja jokainen kieli tunnustava (ks. Moosia 27:31). 
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Tässä kaikessa on kirkkoa ja sen jokaista jäsentä varten kaksi tär-
keätä asiaa, joita ei voida jättää ottamatta huomioon, unohtaa, peit-
tää eikä laiminlyödä: 

Ensiksi – että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, Isän Ainosyntyinen
lihassa, maailman Luoja, Jumalan Karitsa, maailman synneistä
annettu Uhri, Aadamin rikkomuksen Sovittaja; että Hänet ristiin-
naulittiin, että Hänen henkensä jätti Hänen ruumiinsa, että Hän
kuoli, että Hänet haudattiin, että kolmantena päivänä Hänen hen-
kensä jälleen yhdistyi Hänen ruumiiseensa, josta tuli jälleen elävä
olento, että Hän nousi haudasta ylösnousseena olentona, täydellise-
nä olentona, ylösnousemuksen ensi hedelmänä, että Hän myöhem-
min nousi Isän luokse ja että Hänen kuolemansa tähden ja Hänen
ylösnousemuksensa kautta jokainen, joka maailmaan on alusta asti
syntynyt, samoin kirjaimellisesti nousee ylös. Tämä oppi on yhtä
vanha kuin maailmakin. Job lausui: 

Ja sitten, kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä
saan nähdä Jumalan, 

saan katsella häntä omin silmin, ja silmäni näkevät: hän ei ole minulle
outo! (Job 19:26–27.)

Ylösnoussut ruumis on liha-, luu- ja henkiruumis, ja Job lausui
suuren ja ikuisen totuuden. Näihin varmoihin tosiasioihin ja kaik-
kiin muihin tosiasioihin, jotka niistä johtuvat, on kirkon jokaisen
jäsenen vilpittömästi ja täysin uskottava. 

Toinen näistä kahdesta asiasta, joihin meidän on täysin uskottava,
on se, että Isä ja Poika tosiaankin ja toden totta ilmestyivät profeet-
ta Josephille näyssä metsikössä; että muita taivaallisia näkyjä seu-
rasi Josephille ja muille henkilöille; että evankeliumi ja pyhä pap-
peus Jumalan Pojan järjestyksen mukaan tosiaankin palautettiin
maan päälle, josta ne olivat kadonneet alkukirkon luopumuksen
mukana; että Herra jälleen perusti kirkkonsa Joseph Smithin väli-
tyksellä; että Mormonin kirja on juuri sitä, mitä se väittää olevansa;
että profeetalle tuli lukuisia ilmoituksia kirkon ja sen jäsenten joh-
datukseksi, rakennukseksi, järjestämiseksi ja kannustukseksi; että
profeetan seuraajat – samoin Jumalan kutsumia – ovat saaneet
ilmoituksia kirkon tarpeiden mukaan ja että he saavat jatkuvasti
ilmoituksia, kun kirkko ja sen jäsenet, jotka elävät jo saamansa
totuuden mukaan, tarvitsevat lisää; että tämä on tosiaan Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ja että sen perus-
totuuksia ovat ne lait ja periaatteet, jotka on esitetty uskonkappa-
leissa. Näiden totuuksien, jokaisen niistä, yhdessä kaikkien niihin
liittyvien tai niistä johtuvien asioiden kanssa, täytyy myös pysyä
ennallaan muuttamattomina, laimentumattomina puolustelematta,
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3Kirkon Viitoitettu Kurssi Kasvatuksessa

anteeksi pyytelemättä tai karttelematta; niitä ei saa selitellä olemat-
tomiin eikä peitellä. Ilman näitä kahta suurta perusoppia kirkko
lakkaisi olemasta kirkko. 

Yksikään ihminen, joka ei täysin hyväksy näitä Jeesus Nasareti-
laista tai evankeliumin ja pyhän pappeuden palauttamista koskevia
oppeja, ei ole myöhempien aikojen pyhä; ne sadattuhannet uskolli-
set, jumalaapelkäävät miehet ja naiset, jotka muodostavat kirkon
suuren jäsenistön, uskovat näihin asioihin täysin ja täydellisesti, ja
tämän uskon vuoksi he tukevat kirkkoa ja sen instituutioita. 

Olen ottanut nämä asiat esille, koska ne ovat kirkon todellisen
aseman ja sijainnin leveys- ja pituuspiirit sekä tässä maailmassa että
iankaikkisuudessa. Kun tunnemme todellisen sijaintimme, voimme
muuttaa suuntaamme jos tarve vaatii – voimme vahvistaa uudel-
leen todellisen kurssimme. Ja tässä meidän on viisasta muistaa se,
mitä Paavali sanoi: 

Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julista-
maamme – vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli – hän olkoon kirottu
(Gal. 1:8). 

Palatakseni Webster-Haynen esimerkkiin, olen nyt lukenut lop-
puun alkuperäisen päätöslauselmaehdotuksen. 

K uten olen jo sanonut, tarkoitukseni on puhua hieman kirkon
nuorison uskonnollisesta opetuksesta. Liitän yhteen sen, mitä minulla
on sanottavaa kahdesta pääasiasta – opiskelijasta ja opettajasta. Puhun
hyvin suoraan, sillä olemme ohittaneet sen asteen, jossa voi olla viisas-
ta puhua epäselvin sanoin ja peitellyin fraasein. Meidän on sanottava
selkeästi se, mitä tarkoitamme, sillä nuorisomme tulevaisuus – sekä
täällä maan päällä että tämän jälkeen – kuten myös koko kirkon
hyvinvointi, on vaakalaudalla. 

Kirkon nuoriso, johon oppilaanne kuuluvat, on suurimmaksi osak-
si kunnollista ajatuksiltaan ja hengeltään. Ongelmana on pääasialli-
sesti heidän kunnollisina pitämisensä, ei heidän käännyttämisensä. 

Kirkon nuoriso janoaa hengellisiä asioita; he ovat innokkaita
oppimaan evankeliumia ja he haluavat sen suoraan, laimentamatto-
mana. He haluavat tietää perusasioista, jotka juuri olen esittänyt –
uskonkäsityksistämme; he haluavat saada todistuksen niiden totuu-
dellisuudesta. He eivät epäile vaan kyselevät, etsivät totuutta. Hei-
dän sydämiinsä ei saa kylvää epäilystä. Suuri on sen opettajan taak-
ka ja tuomio, joka kylvää epäilystä luottavaan sydämeen. 

Nämä opiskelijat kaipaavat sellaista uskoa kuin heidän isällään ja
äidillään on, he haluavat sitä sen yksinkertaisuudessa ja puhtaudessa.
On todellakin harvoja, jotka eivät ole nähneet sen jumalallisen voiman
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4 Kirkon Viitoitettu Kurssi Kasvatuksessa

ilmentymiä. He eivät halua olla vain tämän uskon edunsaajia, vaan he
haluavat itse pystyä panemaan sen työhön. 

He haluavat uskoa evankeliumin toimituksiin; he haluavat
ymmärtää niitä niin pitkälle kuin voivat. 

He ovat valmistautuneet ymmärtämään totuuden, joka on yhtä
vanha kuin evankeliumi ja jonka Paavali (logiikan ja metafysiikan
mestari, jota lähellekään kaikkea uskontoa halventavat nykyajan
arvostelijat eivät ole yltäneet) ilmaisi näin: 

Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain
Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on. 

Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hen-
gen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. (1. Kor. 2:11–12.)

Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan
elävillä Hengen mukaiset (Room. 8:5). 

Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihan-
ne, oman itsekkään luontonne haluja. 

Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan
vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. 

Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. (Gal. 5:16–18.)

Nuoremme ymmärtävät myös periaatteen, joka on julistettu
nykyajan ilmoituksessa: 

Te ette voi nähdä luonnollisilla silmillänne tällä hetkellä Jumalanne suun-
nitelmaa niistä asioista, jotka tulevat tämän jälkeen, ettekä kirkkautta, joka
seuraa paljoa ahdinkoa (OL 58:3). 

Hengen voimasta silmämme aukenivat ja ymmärryksemme valaistui, niin
että me näimme ja ymmärsimme sitä, mikä on Jumalan –

Ja mietiskellessämme näitä asioita Herra kosketti meidän ymmärryksemme
silmiä, ja ne avautuivat, ja Herran kirkkaus loisti ympärillä. 

Ja me näimme Pojan kirkkauden Isän oikealla puolella ja saimme hänen
täyteydestään; 

ja näimme pyhät enkelit ja ne, jotka ovat pyhitettyjä hänen valtaistuimensa
edessä, palvelemassa Jumalaa ja Karitsaa, ja he palvelevat häntä aina ja ikui-
sesti. 

Ja nyt, niiden monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämän
todistuksen, kaikista uusimman, me annamme hänestä, että hän elää! 

Sillä me näimme hänet, tosiaankin Jumalan oikealla puolella; ja me kuu-
limme äänen todistavan, että hän on Isän Ainosyntyinen –

että juuri hän on luonut nykyiset ja menneet maailmat ja että niiden asuk-
kaat ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä. 

Ja meidän ollessamme vielä Hengessä Herra käski meitä, että meidän tuli
kirjoittaa näky. (OL 76:12, 19–24, 28.)
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5Kirkon Viitoitettu Kurssi Kasvatuksessa

Nämä opiskelijat ovat myös valmiit ymmärtämään, mitä Mooses
tarkoitti julistaessaan: 

Mutta nyt minun omat silmäni ovat nähneet Jumalan; mutta eivät luon-
nolliset vaan hengelliset silmäni, sillä luonnolliset silmäni eivät olisi voineet
nähdä; sillä minä olisin kuivettunut ja kuollut hänen edessään; mutta hänen
kirkkautensa oli päälläni; ja minä näin hänen kasvonsa, sillä minut kirkastet-
tiin hänen edessänsä (Moos. 1:11). 

Nämä opiskelijat ovat valmiit uskomaan ja ymmärtämään, että
kaikki nämä asiat ovat uskonasioita, joita ei voida selittää eikä
ymmärtää millään ihmisjärjen prosessilla eikä luultavasti minkään
tunnetun luonnontieteen kokeella. 

Nämä opiskelijat (sanoakseni asian lyhyesti) ovat valmiit ymmär-
tämään ja uskomaan, että on olemassa luonnollinen maailma ja että
on olemassa hengellinen maailma, että luonnollisen maailman asiat
eivät selitä hengellisen maailman asioita, että hengellisen maailman
asioita ei voida ymmärtää tai käsittää luonnollisen maailman asioi-
den avulla, että me emme voi käsittää järjellä Hengen asioita, koska
hengellisiä asioita ei ensiksikään tunneta tai ymmärretä tarpeeksi ja
toiseksi, koska rajoittunut mieli ja järki ei voi käsittää eikä selittää
ääretöntä viisautta ja lopullista totuutta. 

Nämä opiskelijat tietävät jo, että heidän tulee olla vilpittömiä,
uskollisia, siveellisiä, hyväntahtoisia ja hyveellisiä ja että ”heidän
tulee tehdä hyvää kaikille ihmisille” ja että ”jos on jotakin hyveellistä,
rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme”
(UK 13) – näitä asioita heille on opetettu syntymästä saakka. Heitä
tulisi kannustaa kaikilla sopivilla tavoilla tekemään sitä, minkä he tie-
tävät olevan totta, mutta he eivät tarvitse vuoden oppikurssia, jotta
he uskoisivat näihin asioihin ja tuntisivat ne. 

Nämä opiskelijat tuntevat täysin sellaisen opetuksen tyhjyyden,
joka pyrkii tekemään evankeliumisuunnitelmasta pelkän eettisen
järjestelmän. He tietävät, että Kristuksen opetukset ovat mitä suu-
rimmassa määrin eettisiä, mutta he tietävät myös, että ne ovat paljon
sitä enemmän. He tulevat huomaamaan, että etiikka liittyy pääasial-
lisesti tämän elämän tekemisiin ja että evankeliumin suunnitelman
muuttaminen pelkäksi eettiseksi järjestelmäksi on samaa kuin tun-
nustaisi uskon puutteen, ellei suorastaan epäuskon tuonpuoleiseen.
He tietävät, että evankeliumin opetukset eivät koske vain tätä elä-
mää vaan myös tulevaa elämää, jossa pelastus ja korotus ovat lopul-
lisena päämääränä. 

Näillä opiskelijoilla on todistuksen nälkä ja jano, kuten heidän isil-
lään ennen heitä, Hengen asioista ja tämän jälkeisestä elämästä, ja
koska tietävät, että eivät voi järkeilemällä käsittää iankaikkisuutta, he
etsivät uskoa ja sitä tietoa, joka seuraa uskoa. Heillä olevan Hengen
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6 Kirkon Viitoitettu Kurssi Kasvatuksessa

kautta he tuntevat, että se todistus, jota he etsivät, syntyy ja saa ravin-
tonsa muiden todistuksista ja että heidän etsimänsä todistuksen saa-
minen – elävä, palava, rehellinen vanhurskaan, Jumalaa pelkäävän
ihmisen todistus siitä, että Jeesus on Kristus ja että Joseph oli Jumalan
profeetta – on tuhannen sellaisen kirjan ja luennon arvoinen, jotka
pyrkivät alentamaan evankeliumin eettiseksi järjestelmäksi tai yrittä-
vät selittää järjen avulla äärettömyyttä. 

Mestari sanoi kaksituhatta vuotta sitten: 
Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää? 

Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa? (Matt. 7:9–10.)

Nämä opiskelijat, jotka ovat syntyneet liiton alaisina, ymmärtävät
että ikä ja kypsyys ja älyllinen koulutus eivät ole millään tavalla tai
missään määrin tarpeellisia yhteyden saamiseksi Herraan ja Hänen
Henkeensä. He tuntevat kertomuksen nuoresta Samuelista temppe-
lissä, kaksitoistavuotiaasta Kristuksesta, joka hämmästytti opettajia
temppelissä, neljätoistavuotiaasta Josephista, joka näki Isän Juma-
lan ja Pojan eräässä kaikkein loistavimmista ihmisen koskaan saa-
mista näyistä. He eivät ole kuten korinttilaiset, joista Paavali sanoi: 

Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi
vielä kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään. (1. Kor. 3:2.) 

Pikemminkin he ovat kuin Paavali itse, joka julistaessaan samai-
sille korinttilaisille sanoi: 

Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen
ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen.
(1. Kor. 13:11.)

Tullessaan luoksenne nämä opiskelijat pyrkivät hengellisesti
kohti kypsyyttä, jonka he saavuttavat varhain, jos vain tarjoatte
heille oikeata ravintoa. He tulevat luoksenne mukanaan hengellistä
tietoa ja kokemusta, josta maailma ei tiedä. 

Se oppilaistanne ja siitä, mitä he ovat ja mitä heiltä odotetaan ja
mihin he kykenevät. Puhun teille asioita, joista eräät teistä opettajis-
ta ovat puhuneet minulle, ja joista monet nuoremme ovat puhuneet
minulle. 

Saanen nyt sanoa muutaman sanan teille opettajille. Ensiksikään
kirkon uskonnonopetukselle ja opetustiloille ja laitoksille ei ole
mitään perustetta eikä oikeutusta, ellei nuorille opeteta evankeliumin
periaatteita ja niihin sisältyen kahta suurta perusasiaa, että Jeesus on
Kristus ja että Joseph oli Jumalan profeetta. Eettisen järjestelmän
opettaminen oppilaille ei riitä perusteeksi seminaarien ja instituuttien
ylläpitämiseen. Suuri yleinen koululaitos opettaa etiikkaa. Seminaa-
rien ja instituuttien oppilaille pitää tietysti opettaa tavallisia hyvän ja
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7Kirkon Viitoitettu Kurssi Kasvatuksessa

vanhurskaan elämän ohjeita, sillä ne ovat osa – oleellinen osa – evan-
keliumia. Mutta lisäksi ovat suuret iankaikkisen elämän, pappeuden,
ylösnousemuksen ja monien näiden kaltaisten asioiden periaatteet,
jotka menevät paljon näiden hyvän elämän ohjeiden ohi. Myös näitä
suuria perusperiaatteita täytyy opettaa nuorille; ne ovat asioita, joita
nuoret ensiksi haluavat tietää. 

Ensimmäinen vaatimus, joka asetetaan opettajalle näiden periaat-
teiden opettamiseksi, on henkilökohtainen todistus niiden totuudes-
ta. Mikään määrä tietoa, mikään määrä opiskelua, mikään määrä
oppiarvoja ei voi korvata tätä todistusta, joka on opettajan kaikkein
tärkein edellytys kirkkomme koululaitoksessa. Yhdelläkään opetta-
jalla, jolla ei ole todellista todistusta evankeliumin totuudesta sellaise-
na kuin se on ilmoitettu myöhempien aikojen pyhille ja jollaisena he
siihen uskovat, eikä todistusta siitä, että Jeesus on Jumalan Poika ja
Messias, eikä Joseph Smithin jumalallisesta tehtävästä – mukaan luet-
tuna ensimmäinen näky kaikessa todellisuudessaan – ei ole paikkaa
kirkon koululaitoksessa. Jos joku sellainen on, ja toivon ja rukoilen,
ettei yhtään ole, hänen pitäisi erota heti. Jos koululaitoksen asiamies
tietää sellaisesta opettajasta, eikä tämä eroa, asiamiehen tulee pyytää
häntä eroamaan. Ensimmäinen presidenttikunta odottaa, että tällai-
nen karsinta suoritetaan. 

Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulisi karkottaa sellaiset opettajat
kirkosta – ei suinkaan. Me aloitamme heidän kohdallaan rakkauden
työn kaikessa kärsivällisyydessä ja pitkämielisyydessä antaaksemme
heille sen tiedon, johon heillä Jumalaa pelkäävinä miehinä ja naisina on
oikeus. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että kirkkomme kouluja ei saa mie-
hittää opettajilla, jotka eivät ole kääntyneet ja joilla ei ole todistusta. 

Mutta teille opettajille ei riitä pelkkä todistuksen omistaminen. Sen
lisäksi teillä on oltava moninaisista inhimillisistä luonteenpiirteistä
erästä kaikkein harvinaisimmista ja kallisarvoisimmista – moraalista
rohkeutta. Sillä jos teiltä puuttuu moraalinen rohkeus julistaa todis-
tustanne, se saavuttaa oppilaanne vasta niin laimentuneena, että hei-
dän on vaikeata – jopa mahdotontakin – huomata sitä, ja heikon ja
horjuvan todistuksen hengellinen ja psykologinen vaikutus saattaa
itse asiassa helposti muodostua vahingolliseksi sen sijaan, että siitä
olisi hyötyä. 

Menestyvällä seminaarin tai instituutin opettajalla täytyy olla
toinenkin harvinainen ja arvokas luonteenominaisuus, moraalisen
rohkeuden kaksoisveli, johon se usein sotketaan. Tarkoitan älyllistä
rohkeutta, rohkeutta todistaa periaatteista, uskonkäsityksistä ja
uskosta, joiden ei aina voida katsoa olevan sopusoinnussa sellaisen
tiedon – tieteellisen tai muunlaisen – kanssa, jota opettaja tai hänen
kasvattajatoverinsa saattavat uskoa omaavansa. 
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8 Kirkon Viitoitettu Kurssi Kasvatuksessa

Tuntemattomia eivät ole ne tapaukset, joissa ihmiset, joilla on otak-
suttu olevan uskoa ja joiden hallussa on vastuunalaisia virkoja, ovat
tunteneet, että koska he täyden uskonsa tunnustamalla joutuisivat
epäuskoisten työtovereidensa ivan kohteeksi, heidän täytyy joko
muunnella uskoaan tai selitellä se olemattomiin tai laimentaa sitä
tuhoisasti tai jopa teeskennellä hylkäävänsä sen. Sellaiset ovat työto-
vereidensa ja muiden uskovien silmissä tekopyhiä. 

Säälittävä (ei halveksittava, kuten jotkut haluaisivat sanoa) on se mies
tai nainen, joka, vaikka hänellä on totuus ja hän tuntee sen, kokee tar-
peelliseksi joko kieltää totuuden tai hyväksyä vääryyttä voidakseen elää
uskottomien kanssa tai heidän keskuudessaan saattamatta itseään hei-
dän luulotellun epäsuosionsa tai pilkkansa alaiseksi. Hänen asemansa
on todella murheellinen, sillä tosiasia on, että kaikki tuollaiset hylkäämi-
set ja peittelyt lopulta aiheuttavat juuri sen rangaistuksen, jota heikko-
tahtoiset ovat yrittäneet välttää. Sillä maailma ei arvosta ja kunnioita
mitään niin kuin ihmistä, jolla on vanhurskaat vakaumukset ja joka sei-
soo niiden takana kaikissa ja kaikenlaisissa olosuhteissa; ei ole olemassa
mitään, mitä kohtaan maailma osoittaisi suurempaa halveksuntaa, kuin
sellainen ihminen, jolla on vanhurskaat periaatteet ja joka joko luisuu
niistä pois, hylkää ne tai kieltää ne. Jokaiselle myöhempien aikojen
pyhiin lukeutuvalle psykologille, kemistille, lääkärille, geologille, arkeo-
logille tai muun alan tiedemiehelle, joka on tunnustanut uskovansa kir-
kon suuriin perustavaa laatua oleviin oppeihin, asioiden selitteleminen
olemattomiin tai väärin tulkitseminen, karttaminen tai väistäminen tai
ennen kaikkea hylkääminen tai kieltäminen merkitsee sitä, että hän
menettelee järkensä vastaisesti, kadottaa itsekunnioituksensa, tuottaa
surua ystävilleen, särkee vanhempiensa sydämen ja tuottaa heille
häpeää, tahraa kirkkoa ja sen jäseniä ja menettää niiden ihmisten kun-
nioituksen ja arvonannon, jotka hän on tietään kulkiessaan pyrkinyt saa-
maan ystävikseen ja auttajikseen. 

Toivon ja rukoilen, että kirkon koululaitoksen opettajien keskuu-
dessa ei ole yhtään sellaista, mutta jos sellaisia on missä tahansa ase-
massa, heidän täytyy kulkea samaa tietä kuin opettajan, jolla ei ole
todistusta. Teeskentelyllä, tekosyillä, välttelyllä ja ulkokultaisuudel-
la ei ole eikä saa olla mitään sijaa kirkon koululaitoksessa eikä nuori-
somme luonteenmuodostuksessa eikä hengellisessä kasvussa. 

Eräs toinen asia, jota kirkkomme laitoksissa täytyy varoa, on tämä:
Sellaisten ei saa olla mahdollista pitää hengellistä luottamusta edel-
lyttäviä virkoja, jotka eivät itse ole kääntyneitä vaan epäuskoisia ja
pyrkivät kääntämään nuoremme ja myös iäkkäämmät uskonkäsitys-
ten, kasvatuksen ja toiminnan teiltä, joita heidän pitäisi kulkea,
muille kasvatuksen, uskonkäsitysten ja toimintojen poluille, jotka
(vaikkakin johtavat sinne, minne epäuskoiset haluavat) eivät vie
meitä sinne, minne evankeliumi meidät veisi. Ei merkitse mitään,
että se tyynnyttää niin menettelevän epäilijän omaatuntoa. Tämä on
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9Kirkon Viitoitettu Kurssi Kasvatuksessa

mitä pahinta luottamuksen pettämistä, ja on liiaksi aihetta uskoa,
että niin on tapahtunut. 

Haluan mainita yhden asian, joka on tapahtunut muualla,
varoitukseksi, ettei samoin kävisi kirkon koululaitoksessa. Useam-
min kuin kerran kirkkomme jäseniä on lähtenyt muille paikkakunnil-
le hankkiakseen erityiskoulutusta tietyillä aloilla. He ovat saaneet
koulutuksen, jonka on määrä edustaa viimeistä sanaa, nykyaikaisinta
näkemystä, viimeisimmän huudon äärimmäistä huippua. Sitten he
ovat tuoneet sen mukanaan ja syöttäneet sen meille kuin lääkkeen
ajattelematta ollenkaan, tarvitsemmeko me sitä vai emme. Pidättäy-
dyn mainitsemasta tunnettuja ja uskoakseni huomattavia tällaisia
tapauksia. En halua loukata ketään. 

Mutta ennen kuin kokeilemme uusimpia kärjekkäitä ajatuksia mil-
lään ajattelun, kasvatuksen, toiminnan tai minkä muun tahansa alal-
la, asiantuntijoiden pitäisi pysähtyä harkitsemaan, että ajattelivatpa
he meidän olevan kuinka takapajuisia tahansa, ja kuinka takapajuisia
tahansa me todellisuudessa saatammekin olla joissakin asioissa, toi-
sissa asioissa me olemme ylivoimaisesti johdossa, ja siksi nämä uudet
menetelmät saattavat olla vanhanaikaisia elleivät peräti loppuun
käytettyjä meidän kohdallamme. 

Kaikessa siinä, mikä liittyy yhteiskunnalliseen elämään ja toimin-
taan yleensä, puhdasmieliseen yhteiseen huvitteluun ja ajanviettee-
seen, vankasti rakennettuun ja huolellisesti ohjattuun uskonnolliseen
hartauteen ja toimintaan, myönteiseen, selväpiirteiseen uskoa edistä-
vään hengellisyyteen, todelliseen, jokapäiväiseen käytännölliseen
uskonnollisuuteen, lujaan haluun ja voimakkaaseen tarpeeseen uskoa
Jumalaan, me olemme pitkällä edistyvän ihmisyyden etujoukoissa.
Ennen kuin tehdään yritys ympätä meihin uusia ajatuksia, pyydän,
että asiantuntijat ystävällisesti tutkisivat, ovatko meille sopivia ne
menetelmät, joita käytetään yhteiskunnan hengen virkistämiseksi tai
uskonnollisen toiminnan rakentamiseksi sellaisten ryhmien keskuu-
dessa, jotka ovat rappeutuneita ja näille ajatuksille kuolleita, ja eikö
heidän yrityksensä tyrkyttää niitä meille ole jokseenkin karkealla tai
suorastaan huutavalla tavalla epäajanmukainen. 

Esimerkiksi se, että soveltaisimme mieleltään hengelliseen ja
uskonnollisesti valppaaseen nuorisoomme suunnitelmaa, joka on
kehitetty uskonnon opettamiseksi sellaiselle nuorisolle, jota Hengen
asiat eivät kiinnosta tai joka ei niistä välitä, ei vain jättäisi täyttämättä
todellisia uskonnollisia tarpeitamme, vaan se saattaisi olla taipuvai-
nen hävittämään parhaita ominaisuuksia, joita nuorillamme nyt on. 
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10 Kirkon Viitoitettu Kurssi Kasvatuksessa

Olen jo sanonut, että meidän nuoremme eivät ole hengellisesti lap-
sia; he ovat jo hyvin pitkällä, mitä tulee maailman tavanomaiseen
hengelliseen kypsyyteen. Heidän kohtelemisensa lapsina hengellises-
ti, kuten maailma luultavasti kohtelisi samaa ikäryhmää, on siksi ja
samalla tavalla epäajanmukaista. Sanon vielä kerran, että seminaa-
rienne ja instituuttienne ovesta tuskin tulee sisään nuorta, joka ei
tiedä saaneensa hengellisiä siunauksia tai joka ei ole nähnyt rukouk-
sen vaikutuksia tai joka ei ole ollut sairaudesta parantavan uskon
voiman todistajana tai joka ei ole nähnyt hengellisiä vuodatuksia,
joista nykymaailma ei tiedä mitään. Teidän ei tarvitse hiiviskellä
tämän hengellisiä asioita kokeneen nuoren taakse ja kuiskutella uskon-
asioita hänen korviinsa. Voitte tulla esiin ja puhua hänen kanssaan
kasvotusten. Teidän ei tarvitse pukea uskonnollisia totuuksia maail-
mallisuuden valekaapuun. Voitte esittää nämä totuudet hänelle avoi-
mesti, sellaisina kuin ne ovat. Saattaa olla, että nuoret eivät pelkää
niitä yhtään enempää kuin te. Heille ei tarvitse esittää asioita vaiheit-
tain, ”iltasatuina”, leperrellen, suojelevasti tai millään muulla lapsel-
lisella tavalla, joita käytetään pyrittäessä opettamaan hengellisiä
kokemuksia vaille jääneitä ja hengellisesti lähes kuolleita. 

Teillä opettajilla on suuri tehtävä. Opettajina te olette kasvatuksen
korkeimmalla huipulla, sillä mikä opetus on mittaamattomassa
arvossaan ja vaikutusten kauaskantoisuudessa verrattavissa opetuk-
seen, joka käsittelee ihmistä sellaisena kuin hän on ollut eilisen ikui-
suudessa, sellaisena kuin hän on tämän päivän kuolevaisuudessa ja
sellaisena kuin hän on huomisen iankaikkisuudessa. Teidän alaanne
ei ole pelkästään aika vaan myös iankaikkisuus. Ei ainoastaan
oma pelastuksenne vaan myös niiden, jotka tulevat pyhäkkönne
sisäpuolelle, on tavoittelemanne siunaus, jonka te tavoitatte 
tekemällä velvollisuutenne. Kuinka loistava onkaan kirkkauden
kruununne, jonka jalokivinä ovat kaikki pelastamanne sielut. 

Mutta saadaksenne tällaisen siunauksen ja kruunun, teidän täytyy,
toistan sen vielä, teidän täytyy opettaa evankeliumia. Teillä ei ole
muuta tehtävää eikä muuta syytä olla kirkon koululaitoksessa. 

Teitä kiinnostavat puhtaasti kulttuurilliset ja puhtaasti maallisen
tiedon asiat, mutta tähdentääkseni asiaa toistan vielä, että teidän
päätehtävänne, tärkein ja miltei ainoa velvollisuutenne on opettaa
Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumia sellaisena kuin se on
ilmoitettu näinä myöhempinä aikoina. Teidän tulee opettaa tätä
evankeliumia käyttäen lähteinänne ja auktoriteetteinanne kirkon
ohjekirjoja ja niiden sanoja, jotka Jumala on kutsunut johtamaan
kansaansa näinä viimeisinä päivinä. Te ette saa, olipa virkanne kor-
kealla tai matalalla, antaa oman erityisen filosofianne, olipa se
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peräisin mistä lähteestä tahansa tai näyttipä se teistä kuinka mielui-
salta ja järkevältä tahansa, tunkeutua työhönne. Jos tekisitte niin,
meillä olisi yhtä monta eri kirkkoa kuin meillä on seminaareja – ja
siitä seuraisi kaaos. 

Olipa virkanne korkealla tai matalalla, te ette saa muuttaa kirkon
oppeja tai muunnella niitä siitä, millaisina ne on julistettu kirkon
ohjekirjoissa ja millaisina ne, joilla on valtuus julistaa Herran mieli ja
tahto, ovat ne kirkolle antaneet. Herra on julistanut olevansa ”sama
eilen, tänään ja ikuisesti” (2. Nefi 27:23). 

Kehotan teitä olemaan tekemättä sitä nykyään niin yleistä virhet-
tä, että uskoisitte, että pelkästään sen takia, että ihminen on edennyt
hyvin pitkälle luonnonvoimien valjastamisessa ja niiden käyttämi-
sessä omaksi hyväkseen, että siksi Hengen totuudet olisivat vaihtu-
neet tai muuttuneet. On tärkeä ja merkittävä tosiasia, että ihmisen ei
ole onnistunut valloittaa Hengen asioita rinta rinnan aineellisten
asioiden valloittamisen kanssa. Totuus näyttää olevan päinvastai-
nen. Ihmisen kyky käyttää järkeä ei ole samaa luokkaa hänen kuvit-
telukykynsä kanssa. 

Muistakaa aina ja vaalikaa mielessänne suuren esirukouksen
totuutta: 

Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan,
ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen (Joh. 17:3). 

Tämä on yksi perimmäisistä totuuksista, ja sitä ovat kaikki hen-
gelliset totuudet. Niitä eivät muuta uuden alkuaineen keksiminen,
uusi aalto eetterissä eikä muutamien sekuntien, minuuttien tai tunti-
en väheneminen vauhtiennätyksestä. 

Teidän ei pidä opettaa maailman filosofioita, ei muinaisia eikä
nykyisiä, ei pakanallisia eikä kristillisiä, sillä ne ovat julkisten kou-
lujen alaa. Teidän yksinomaista alaanne on evankeliumi, ja se on
omassa piirissään rajaton. 

Me maksamme veroja niiden valtion laitosten ylläpitämiseksi, joi-
den tehtävänä ja työnä on opettaa humanistisia tieteitä, luonnontie-
teitä, kirjallisuutta, historiaa, kieliä jne. – kaikkia maallisia oppiai-
neita. Näiden laitosten tehtävänä on tehdä tätä työtä. Mutta me
käytämme kirkon kymmenyksiä kirkon koululaitoksen ylläpitoon,
ja kymmenyksiin liittyy pyhä luottamus. Kirkon seminaarien ja ins-
tituuttien täytyy opettaa evankeliumia. 

Tätä tehtävää näin yhä uudestaan toistettaessa ja jatkuvasti siten
painotettaessa, kuten minä olen tehnyt, ymmärretään täysin, että
tehtävän toteuttamiseen saattaa kuulua korvaavan uskon-
nonopetuksen tai vapaatuntien järjestäminen seminaarejamme ja
instituuttejamme varten. Mutta meidän kurssimme on selvä. Ellem-
me voi opettaa evankeliumia, kirkon oppeja ja kirkon ohjekirjoja,
kaikkia niitä, korvaavana uskonnonopetuksena tai vapaatunneilla
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seminaareissamme ja instituuteissamme, silloin meidän täytyy luo-
pua korvaavasta uskonnonopetuksesta tai vapaatunneista ja koet-
taa toteuttaa jokin muu suunnitelma evankeliumin työn eteenpäin
viemiseksi noissa laitoksissa. Jos minkään muun suunnitelman
toteuttaminen ei osoittaudu mahdolliseksi, meidän on luovuttava
seminaareista ja instituuteista ja palattava kirkon collegeihin ja aka-
temioihin. Emme ole nyt varmoja, tapahtuneen kehityksen valossa,
että niistä olisi koskaan pitänytkään luopua. 

Olemme varmoja tästä asiasta, nimittäin että meistä ei tunnu
oikealta myöntää enää yhtään kymmenysdollaria seminaariemme
ja instituuttiemme ylläpitämiseen, ellei niitä voida käyttää esitetyllä
tavalla evankeliumin opetukseen. Kymmenykset edustavat liikaa
uurastusta, liikaa itsensä kieltämistä, liikaa uhrauksia, liikaa uskoa,
jotta niitä voitaisiin käyttää värittömään etiikan alkeiden opettami-
seen kirkon nuorille. Tämä päätös ja tilanne on kohdattava, kun
harkitsemme seuraavaa budjettia. Tämän sanoessani puhun ensim-
mäisen presidenttikunnan nimissä. 

K aikki, mitä on sanottu uskonnonopetuksen luonteesta ja
tuloksista, jotka luonnostaan seuraavat, ellemme opeta evankeliu-
mia oikealla tavalla, soveltuu täysin ja yhtäläisesti seminaareihin,
instituutteihin ja kaikkiin muihin opetuslaitoksiin, jotka kuuluvat
kirkon koululaitokseen. 

Ensimmäinen presidenttikunta toivoo hartaasti kokosydämistä
apua ja yhteistoimintaa kaikilta nuorilta miehiltä ja naisilta, jotka –
teidän etulinjan työnne vuoksi – tuntevat erittäin hyvin edessämme
olevan ongelman suuruuden, joka niin merkittävästi ja läheisesti
vaikuttaa nuortemme hengelliseen terveyteen ja pelastukseen,
kuten myös koko kirkon hyvinvointiin tulevaisuudessa. Me tarvit-
semme teitä, kirkko tarvitsee teitä, Herra tarvitsee teitä. Älkää
pidättykö työstä älkääkä kieltäkö apuanne. 

Lopuksi haluan esittää nöyrät mutta vilpittömät kiitokset opetta-
jille. Rahoitettuani omalla työllä koulunkäyntini – lukion, collegen
ja yliopiston – tiedän jotakin sen vaikeuksista ja vaatimista uhrauk-
sista, mutta tunnen myös loppuun pääsemisen tuoman kasvun ja
tyydytyksen. Niinpä tiedän tässä seistessäni, kuinka monet teistä,
ehkäpä useimmat teistä, olette päässeet nykyiselle paikallenne. Sitä
paitsi yritin jonkin aikaa, kehnonlaisella menestyksellä, opettaa
koulussa, niin että tiedän myös meistä opettajista niiden vaikeudet,
jotka eivät saavuta ylintä tasoa ja joiden täytyy tyytyä alempiin. 

Tiedän, millaisen korvauksen te nykyisellään todellisuudessa
saatte ja kuinka kovin niukka se on – aivan, aivan liian niukka. Toi-
von sydämeni pohjasta, että voisimme suurentaa sitä, mutta kirkon
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tuloista menee jo nyt niin suuri osa kasvatukseen, että minun on
rehellisesti sanottava, että korotus ei ole todennäköinen lähitulevai-
suudessa. Budjettimme on tälle kouluvuodelle 860 000 dollaria, eli
lähes 17 prosenttia koko kirkon arvioiduista menoista, joihin kuulu-
vat yleinen hallinto, vaarnat, seurakunnat, lähetysseurakunnat ja
lähetyskentät, kaikki kulut, huoltotyö ja hyväntekeväisyys mukaan
luettuina. Toivon todellakin, että voisin olla varma, että kirkon jäse-
net olisivat kyllin vauraita, että he voisivat maksaa ja maksaisivat
varmasti kymmenyksiä riittävästi meidän nykyisenkin toimintam-
me ylläpitämiseen. 

Niinpä kiitän teitä ahkeruudestanne, uskollisuudestanne, uhrau-
tuvaisuudestanne, palveluhalukkuudestanne totuuden asian
hyväksi, uskostanne Jumalaan ja Hänen työhönsä sekä vakavasta
halustanne tehdä, mitä asetettu johtajamme ja profeettamme haluaa
teidän tekevän. Ja pyydän hartaasti, että ette tekisi sitä virhettä, että
heittäisitte syrjään johtajanne neuvot tai jättäisitte toteuttamatta
hänen toiveensa tai kieltäytyisitte noudattamasta hänen ohjeitaan.
Daavid sanoi muinoin sydän murtuneena leikattuaan salaa kappa-
leen Saulin viitan liepeestä: 

Herra varjelkoon minua tekemästä tällaista kuninkaalleni, Herran voidel-
lulle! Varjelkoon Herra minua kohottamasta kättäni häntä vastaan, sillä hän
on Herran voideltu! (1. Sam. 24:7.)

Siunatkoon Jumala teitä aina kaikissa vanhurskaissa pyrkimyksis-
sänne. Hän elähdyttäköön ymmärryksenne, lisätköön viisauttanne,
valistakoon teitä kokemuksen kautta, suokoon teille kärsivällisyyttä,
rakkautta, ja antakoon Hän teille kallisarvoisimmiksi lahjoiksenne
henkien erottamisen kallisarvoisen lahjan, niin että voisitte varmasti
tuntea vanhurskauden hengen ja sen vastakohdan, kun ne teidän
luoksenne tulevat. Antakoon Hän teille kyvyn päästä oppilaidenne
sydämeen ja sitten kyvyn tietää, että kun olette päässeet sinne, olette
pyhässä paikassa, jota ette saa saastuttaa ettekä turmella, ette väärällä
tai turmelevalla opilla ettekä synnillisellä ilkityöllä. Vahvistakoon
Hän tietämystänne taidolla ja voimalla opettaa vanhurskautta. Kas-
vakoon uskonne ja todistuksenne ja kasvakoon kykynne vahvistaa ja
vaalia niitä muissa, niin että ne kasvavat voimakkaammiksi päivä
päivältä – niin että Siionin nuoret saisivat opetusta, rohkeutta, intoa
ja rakentuisivat, eivät lankeaisi tien oheen, vaan kulkisivat kohti ian-
kaikkista elämää, ja niin että heidän siunaustensa kautta myös te tuli-
sitte siunatuiksi. Ja rukoilen kaikkea tätä Hänen nimessään, joka
kuoli, jotta me saisimme elää, Jumalan Pojan, maailman Lunastajan,
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. 
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