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Kjære kolleger

Det er ikke mye som er verdt å lese to ganger – og sjelden er noe av så
varig kvalitet at det leses mange ganger og holder seg slik at det er til
inspirasjon for en annen eller tredje generasjon. President Clarks tale
«Kirkens fastlagte kurs for utdannelse» tilhører sistnevnte kategori og har
blitt utgitt på nytt for at dens grunnleggende prinsipper kan fortsette å
inspirere og motivere medarbeidere i Kirkens skoleverk.

President Clarks sammenfatning av det ansvar lærere har overfor Kirken
og dens misjon og elevenes åndelige behov, er relevant, omfattende og
inspirerende.

Måtte dette gjenopptrykk tjene som en påminnelse for oss om at selv om
det kan kreve stort moralsk og åndelig mot å anvende dem, står pælene
president Clark drev ned i jorden, fremdeles fast og støtt. Kanskje det er på
tide at alle som underviser, på nytt kontrollerer sin kurs for å se hvor de
befinner seg, og om de ubestridelige prinsipper og formål som er skissert i den
«Fastlagte kurs», fullt ut blir satt ut i livet (eller benyttet).

Med de beste ønsker
Skolesjefens kontor
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Som skolegutt var jeg begeistret for den store debatten mellom
de to kjempene Webster og Hayne. Deres imponerende veltalenhet,
Websters storslagne måte å gi uttrykk for patriotisme på, forvarslet
om den strid som ville komme for å oppheve slaveriet, alt dette
gjorde et sterkt inntrykk på meg. Debatten startet med Foot-
resolusjonen om statseiendommer. Den utviklet seg til en
betraktning om store fundamentale statsrettsproblemer. Jeg har
aldri glemt innledningen til Websters tilsvar, hvor han bragte
debatten som hadde avsporet så sterkt, tilbake til utgangspunktet.
Dette avsnittet lyder:

Herr president, når en sjømann i mange dager er blitt kastet hit og dit i
uvær på ukjent hav, benytter han naturligvis første opphold i uværet, det
første solglimt, til å finne ut hvilken breddegrad han befinner seg på, og hvor
langt elementene har ført ham ut av riktig kurs. La oss ta etter hans visdom
og, før vi driver lenger av sted på denne debatts bølger, gå tilbake til det
punkt vi har avveket fra, så vi i det minste er i stand til å anta hvor vi nå
befinner oss. Jeg ber om at resolusjonen blir lest.

Jeg iler til med å si at jeg håper dere ikke tror at jeg mener dette er
en Webster-Hayne-sak eller at jeg tror jeg er en Daniel Webster.
Hvis dere skulle tro det – det være seg det ene eller det andre – tar
dere grundig feil. Jeg innrømmer at jeg er gammel, men så gammel
er jeg ikke. Men Webster syntes å ta i bruk en så fornuftig
fremgangsmåte i situasjoner hvor man, etter å ha vært ute på
opprørt hav eller i villmarken, må foreta seg noe for å komme
tilbake til utgangspunktet, at jeg tenkte dere ville unnskylde at jeg
påberoper meg og på en måte bruker den samme prosedyre for å
gjenta noen av de mer fremtredende og essensielle grunnprinsipper
som utdannelse innen Kirken er basert på. 

For meg er disse grunnprinsippene følgende:
Kirken er Guds organiserte prestedømme. Prestedømmet kan

eksistere uten Kirken, men Kirken kan ikke eksistere uten
prestedømmet. Kirkens misjon er for det første å undervise,
oppmuntre, hjelpe og beskytte det enkelte medlem i dets streben
etter å leve et fullkomment liv, timelig og åndelig, slik det er fremsatt
av Mesteren i evangeliene: «Vær da fullkomne, likesom deres
himmelske Far er fullkommen» (Matteus 5:48). For det annet skal
Kirken opprettholde, undervise, oppmuntre og beskytte, timelig og
åndelig, medlemmene som gruppe i deres etterlevelse av evangeliet.
For det tredje skal Kirken aktivt forkynne sannheten og kalle alle
mennesker til omvendelse og til å leve i lydighet til evangeliet, for
hvert kne må bøye seg og hver tunge bekjenne (se Mosiah 27:31).
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I alt dette er det for Kirken og for hvert eneste medlem to
fundamentale ting som ikke må overses, glemmes, fordunkles
eller avvises:

For det første – at Jesus Kristus er Guds Sønn, Faderens enbårne i
kjødet, verdens Skaper, Guds Lam, Offeret for verdens synder,
Forsoneren for Adams overtredelse, at han ble korsfestet, at hans
ånd forlot hans legeme, at han døde, at han ble lagt i graven, at
hans ånd på den tredje dag ble gjenforenet med hans legeme som
igjen ble en levende person, at han oppsto fra graven som en
oppstanden, fullkommen person, førstegrøden av dem som er
sovnet inn, at han senere fór opp til Faderen og at ethvert menneske
som er født inn i verden siden begynnelsen, på grunn av hans død
og ved og gjennom hans oppstandelse, i bokstavelig forstand vil
oppstå på samme måte. Denne læren er like gammel som verden.
Job erklærte:

Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud,
han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se og ikke noen
fremmed» (Job 19:26-27).

Det oppstandne legeme er et legeme av kjøtt og ben og ånd, og
Job uttrykte en stor og evig sannhet. Disse uttrykkelige
kjensgjerninger, og alle andre kjensgjerninger de nødvendigvis
innebærer, må ethvert medlem av Kirken oppriktig og fullt og fast
ha tro på.

Den andre av de to tingene vi alle fullt og fast må tro på, er at
Faderen og Sønnen virkelig og i sannhet viste seg for profeten
Joseph i et syn i lunden, at Joseph og andre mottok andre
himmelske syner, at evangeliet og Det hellige prestedømme etter
Guds Sønns orden virkelig og i sannhet ble gjengitt til jorden, hvor
det var gått tapt på grunn av frafallet i den opprinnelige kirke, at
Herren på ny opprettet sin kirke gjennom Joseph Smith, at
Mormons bok er nettopp det den hevder å være, at profeten mottok
utallige åpenbaringer til veiledning, oppbygging, organisering og
oppmuntring for Kirken og dens medlemmer, at profetens
etterfølgere, som på samme måte er kalt av Gud, har mottatt
åpenbaringer etter hvert som Kirken har hatt behov for det, og at de
vil fortsette å motta åpenbaringer i den grad Kirken og dens
medlemmer som etterlever den sannhet de allerede har, vil ha
behov for mer, at dette i sannhet er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige og at dens grunnleggende tro er de lover og prinsipper som
er fremsatt i Trosartiklene. Disse fakta, hvert eneste et av dem,
sammen med alt som disse nødvendigvis innebærer eller som er et
resultat av dem, må stå uendret, utillempet, uutvannet, uten
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3Kirkens fastlagte kurs for utdannelse

unnskyldning eller unnvikelse. De må ikke bortforklares eller
mistes av syne. Uten disse to store trossetninger ville Kirken
opphøre å være Kirken.

Ingen som ikke aksepterer fylden av disse læresetningene med
hensyn til Jesus av Nasaret, gjengivelsen av evangeliet og det
hellige prestedømmet, er en siste-dagers-hellig. De hundretusener
trofaste, gudfryktige menn og kvinner som utgjør Kirkens store
medlemsmasse, tror dette fullt og helt og de støtter Kirken og dens
institusjoner på grunn av sin tro. 

Jeg har anført disse tingene fordi de utgjør bredde- og
lengdegradene som viser Kirkens virkelige posisjon, både i denne
verden og i evigheten. Når vi kjenner vår virkelige posisjon, kan vi
om nødvendig endre kursen. Vi kan på nytt stikke ut vår riktige
kurs. Og her kan det være klokt å huske at Paulus sa:

Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet
evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!»
(Galaterbrevet 1:8).

For å vende tilbake til Webster-Hayne, så er jeg nå ferdig med å
lese den opprinnelige resolusjonen.

Som jeg allerede har nevnt, vil jeg si noe om religionsunder-
visning for Kirkens ungdom. Jeg skal sammenfatte det jeg skal si,
under to hovedoverskrifter – eleven og læreren. Jeg vil være
åpenhjertig, for vi har passert det stadium hvor det er klokt å tale
tvetydig og i tilslørte vendinger. Vi må si tydelig og klart hva vi
mener, for vår ungdoms fremtid – både her på jorden og i det neste
liv – og også hele Kirkens ve og vel, står på spill.

Kirkens ungdom – deres elever – er i det store og hele sunne i
tanke og ånd. Oppgaven er først og fremst å beholde dem, ikke å
omvende dem.

Kirkens ungdom hungrer etter det som er av Ånden. De er ivrige
etter å lære evangeliet, og de vil ha det rent og uutvannet. De
ønsker å få kunnskap om de grunnleggende ting som jeg nettopp
har nevnt – om vår tro. De ønsker å få et vitnesbyrd om at dette er
sant. De tviler ikke nå, men gransker, søker etter sannhet. Det må
ikke sås tvil i deres hjerte. Den lærer som sår tvil i en tillitsfull sjel,
får en tung byrde og kommer under sterk fordømmelse.

Disse elevene har sterk trang til den tro deres fedre og mødre har.
De vil ha den i sin enkelthet og renhet. Det er svært få som ikke har
sett dens guddommelige kraft tilkjennegitt. De ønsker ikke bare å
nyte godt av en slik tro, men ønsker selv å kunne bruke den som et
virksomt prinsipp.

32709 170 Charted Course  9/15/04  2:30 PM  Page 3



4 Kirkens fastlagte kurs for utdannelse

De ønsker å tro på evangeliets ordinanser, de ønsker å forstå dem
så langt de kan.

De er rede til å forstå sannheten, som er likeså gammel som
evangeliet og som Paulus (en mester i logikk og metafysikk,
overlegen vår tids kritikere som angriper all religion) uttrykte slik:

For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets
egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten
Guds Ånd.

Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi
skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss (1. Korinterbrev 2:11-12).

For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er
etter Ånden, attrår det som hører Ånden til (Romerbrevet 8:5).

Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.
For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står

hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.
Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven

(Galaterbrevet 5:16-18). 

Våre unge forstår også prinsippet som er fremsatt i nyere
åpenbaring:

Dere kan ikke med deres naturlige øyne i øyeblikket se hvilken plan deres
Gud har med det som skal komme heretter, og den herlighet som skal følge
etter stor trengsel (L&p 58:3).

Ved Åndens kraft ble våre øyne åpnet og vår forstand ble opplyst så vi
kunne se og forstå det som er av Gud…

Og mens vi mediterte over disse ting, rørte Herren ved vår forstands øyne,
og de ble åpnet, og Herrens herlighet lyste om oss.

Og vi så Sønnens herlighet ved Faderens høyre hånd og mottok av hans fylde,
og så de hellige engler og dem som er helliggjort for hans trone, tilbe Gud

og Lammet, og de tilber ham evindelig og alltid.
Og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrd

som vi gir om ham, det siste av dem alle: At han lever!
For vi så ham, ja, ved Guds høyre hånd, og vi hørte røsten bære vitnesbyrd

om at han er Faderens Enbårne,
at ved ham og gjennom ham og av ham blir og ble verdener skapt, og deres

innbyggere er født sønner og døtre av Gud…
Og mens vi ennå var i Ånden, befalte Herren oss at vi skulle skrive synet

ned (L&p 76:12, 19-24, 28).

Disse elevene er også rede til å forstå hva Moses mente da han sa:
Men nå har mine egne øyne sett Gud, dog ikke mine naturlige, men mine

åndelige øyne, for mine naturlige øyne kunne ikke ha skuet, for jeg ville ha
visnet bort og omkommet i hans nærvær, men hans herlighet hvilte på meg,
og jeg skuet hans åsyn, for jeg ble forklaret for hans åsyn (Moses 1:11).

Disse elevene er rede til å tro og forstå at alt dette er knyttet til
tro, at det ikke kan forklares eller forstås ved menneskelige
fornuftsslutninger, og rimeligvis ikke ved noe kjent fysisk
eksperiment.
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Disse elevene er (for å si det kort) rede til å forstå og til å tro at
det er en naturlig verden og en åndelig verden, at det som tilhører
den naturlige verden, ikke kan forklare det som tilhører den
åndelige verden, at det som tilhører den åndelige verden, ikke kan
forstås eller fattes av det som tilhører den naturlige verden; at man
ikke ved egen fornuft kan forklare det som er av Ånden, først og
fremst fordi det som er av Ånden, ikke er tilstrekkelig kjent og
forstått, og for det annet fordi et begrenset sinn og begrenset fornuft
hverken kan forstå eller forklare uendelig visdom og sannhet.

Disse elevene vet allerede at de må være «ærlige, pålitelige,
kyske, kjærlige, dydige og at vi må gjøre godt mot alle mennesker»
og at «vi trakter etter alt som er dydig, skjønt, prisverdig og godt»
(13. trosartikkel). Dette har de blitt opplært i siden de ble født. De
skulle på alle passende måter oppmuntres til å etterleve dette som
de vet er sant, men de trenger ikke et års undervisning for at de skal
tro på det og få kunnskap om det.

Disse elevene føler til fulle hulheten i læresetninger som ville
gjøre evangeliets plan til en ren morallære. De vet at Kristi
læresetninger i høyeste grad er etiske, men de vet også at de er noe
mer enn det. De vil se at etikk først og fremst er knyttet til
handlinger i dette liv, og at å gjøre evangeliet til en ren morallære er
ensbetydende med å innrømme manglende tro, om ikke vantro, når
det gjelder livet etter dette. De vet at evangeliets læresetninger ikke
bare berører dette liv, men også det neste liv med dets frelse og
opphøyelse som det endelige mål.

Disse elevene hungrer og tørster, som deres fedre gjorde før dem,
etter et vitnesbyrd om det som er av Ånden og om livet etter dette,
og siden de vet at det er umulig å forklare evigheten ved hjelp av
fornuft, søker de tro og den kunnskap som følger tro. De føler, ved
den Ånd de har, at det vitnesbyrd de søker fremkalles og næres ved
andres vitnesbyrd, og at å oppnå det vitnesbyrdet de søker, et
rettferdig menneskes levende, brennende oppriktige vitnesbyrd om
at Jesus er Kristus og at Joseph var en Guds profet, er verdt mer enn
tusen bøker og forelesninger som tar sikte på å redusere evangeliet
til en morallære eller gjøre det uendelige til et fornuftsbegrep.

For to tusen år siden sa Mesteren:
Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han

ber om brød,
eller gi ham en orm når han ber om en fisk? (Matteus 7:9-10).

Disse elevene, som er født under pakten, kan forstå at alder,
modenhet og intellektuell opplæring ikke på noen måte eller i noen
grad er nødvendig for å ha samfunn med Herren og hans Ånd. De
kjenner historien om den unge Samuel i templet, om Jesus som tolv
år gammel forundret de skriftlærde i templet, om Joseph som da
han var fjorten år gammel, så Gud Faderen og Sønnen i et av de
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mest strålende syn mennesket noensinne har mottatt. De er ikke
som korinterne, som Paulus talte om da han sa:

Melk gav jeg dere å drikke, ikke fast føde. For dere tålte det ennå ikke.
Heller ikke nå tåler dere det (1. Korinterbrev 3:2).

De er snarere som Paulus selv da han sa til de samme korinterne:
Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som

et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige (1. Korinterbrev 13:11).

Når disse elevene kommer til dere, arbeider de åndelig mot en
modenhet som de tidlig vil nå hvis dere bare gir dem riktig føde.
De kommer til dere med en åndelig kunnskap og erfaring som
verden ikke kjenner.

Så langt deres elever, hva de er, hva de forventer og hva de er i
stand til. Jeg forteller dere ting som noen av dere lærere har fortalt
meg, og som mange av deres unge har fortalt meg.

La meg nå si noen ord til dere lærere. For det første er det
hverken fornuft i eller noen begrunnelse for at Kirken skal ha
lokaliteter og institusjoner til religionsundervisning hvis de unge
ikke skal undervises og læres opp i evangeliets prinsipper, noe som
innbefatter de to store elementer at Jesus er Kristus og at Joseph var
Guds profet. Å undervise elevene i morallære er ikke tilstrekkelig
grunn til å drive seminarer og institutter. Det store offentlige
skoleverket underviser i etikk. Seminar- og Institutt-elever skulle
naturligvis undervises i den vanlig godtatte lære om god og
rettferdig livsførsel, for dette er en del – og en viktig del av
evangeliet. Men vi har de store prinsippene som angår evig liv,
prestedømmet, oppstandelsen og mange andre lignende ting som
går langt utover disse aksepterte regler for god livsførsel. Disse
store, grunnleggende prinsipper må også de unge undervises om.
Det er disse de unge først og fremst ønsker kunnskap om.

Den første forutsetningen når en lærer skal undervise i disse
prinsippene, er at han har et personlig vitnesbyrd om at de er
sanne. Ingen mengde undervisning, ingen mengde studium og intet
antall universitetseksamener kan erstatte dette vitnesbyrdet, som er
sine qua non, en absolutt betingelse for en lærer i Kirkens skoleverk.
Ingen lærer som ikke har et virkelig vitnesbyrd om evangeliets
sannhet slik den er åpenbart til og trodd av de siste-dagers-hellige,
og et vitnesbyrd om at Jesus er Messias og Guds Sønn, og om
Joseph Smiths guddommelige misjon – som inkluderer det første
syn i all sin virkelighet – har noen plass i Kirkens skoleverk. Hvis
det skulle finnes noen slike, og jeg håper og ber om at det ikke er
noen – skulle vedkommende straks si opp sin stilling. Hvis
skolesjefen kjenner til noen slike og de ikke fratrer, skulle
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7Kirkens fastlagte kurs for utdannelse

skolesjefen anmode om deres oppsigelse. Det første presidentskap
forventer at slik beskjæring gjøres.

Det betyr ikke at vi vil støte slike lærere ut av Kirken – på ingen
måte. Vi skal ta fatt på et kjærlighetsarbeid med dem i all
tålmodighet og langmodighet for å gi dem den kunnskap de er
berettiget til som gudfryktige menn og kvinner. Men det betyr at
Kirkens skoler ikke kan bemannes av uomvendte lærere uten
vitnesbyrd.

Men for dere lærere er det ikke nok bare å ha et vitnesbyrd. Ved
siden av dette må dere ha et av de mest sjeldne og dyrebare av alle
menneskenaturens mange elementer – moralsk mot. For hvis dere
mangler moralsk mot til å bære vitnesbyrd, vil det være så utvannet
når det når elevene at det vil gjøre det vanskelig, om ikke umulig,
for dem å oppdage det. Og den åndelige og psykologiske effekten
av et svakt og usikkert vitnesbyrd kan faktisk skade istedenfor å
være til hjelp.

En god Seminar- eller Institutt-lærer må også ha et annet sjeldent
og verdifullt karaktertrekk, en tvillingbror av moralsk mot som ofte
forveksles med det. Jeg mener intellektuelt mot – mot til å bekrefte
prinsipper, læresetninger og tro som kanskje ikke alltid anses å
harmonere med den kunnskap, vitenskapelig eller ikke, som læreren
eller hans lærerkolleger måtte mene de har.

Vi er ikke ukjent med tilfeller hvor mennesker som forutsettes å ha
tro og som har ansvarsfulle stillinger, har følt at de må modifisere
eller bortforklare sin tro eller nedbryte den ved å utvanne den, eller
til og med late som de fornekter den fordi de kunne bli latterliggjort
av ikke-troende kolleger hvis de erklærer sin tro. Disse er hyklere
overfor sine kolleger og andre som deler deres tro.

Man må føle medynk (ikke forakt, som noen vil ha det til) med
den mann eller kvinne som har sannheten og vet det, og finner det
nødvendig enten ikke å vedkjenne seg sannheten eller gå på akkord
med usannhet for å kunne leve med eller blant ikke-troende uten å
utsette seg for deres formodede mishag eller latterliggjøring. Deres
stilling er virkelig tragisk, for i virkeligheten medfører all slik
fornektelse og tilsløring nettopp den straff den viljesvake søkte å
unngå. For det er ingenting verden verdsetter eller respekterer mer
enn en som holder fast ved sin rettferdige overbevisning under
enhver omstendighet. Det er ingenting verden forakter mer enn det
menneske som enten viker fra sin rettferdige overbevisning, gir
avkall på den eller ikke vedkjenner seg den. Enhver siste-dagers-
hellig psykolog, kjemiker, fysiker, geolog, arkeolog eller
vitenskapsmann på et annet felt som bortforklarer, mistolker,
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8 Kirkens fastlagte kurs for utdannelse

unnviker eller unndrar seg, eller fremfor alt fornekter Kirkens store,
grunnleggende læresetninger som han hevder å tro på, lyver for sitt
intellekt, mister sin selvrespekt, bedrøver sine venner, knuser sine
foreldres hjerte og bringer skam over dem, sverter Kirken og dens
medlemmer og forspiller respekt og heder fra folk han ved sin
adferd har søkt å vinne som venner og hjelpere. 

Jeg håper inderlig at det ikke er noen slike blant lærerne i Kirkens
skoleverk, men skulle det finnes noen, høy eller lav, må de gå den
samme vei som læreren uten vitnesbyrd. Lureri, forstillelse,
unnvikelse og hykleri har ikke og kan ikke ha noen plass i Kirkens
skoleverk eller i karakterbyggende og åndelig vekst hos våre unge.

Noe annet som vi må være på vakt mot i Kirkens institusjoner, er
følgende: Det må ikke være mulig for personer som selv ikke er
omvendt, som i virkeligheten er tvilere, å ha stillinger som
innebærer åndelig tillit – personer som prøver å pense våre unge –
og også våre eldres – tro, utdannelse og aktiviteter bort fra det spor
de skulle følge, og inn på et annet som (selv om det fører dit den
vantro vil gå) ikke fører oss til steder hvor evangeliet ville føre oss.
At det døyver samvittigheten til den vantro som fører an, er
uvesentlig. Dette er et grovt tillitsbrudd, og det er altfor god grunn
til å tro at dette har skjedd.

Jeg vil gjerne nevne noe annet som har forekommet på andre
områder, som en advarsel om at det samme skjer i Kirkens
skoleverk. Ved mer enn én anledning har medlemmer av Kirken
reist til andre steder for å ta en spesiell utdannelse innen et bestemt
fagområde. De har blitt undervist i det som skulle være det siste,
det aller nyeste på området. Så har de bragt det med seg tilbake og
dosert for oss uten tanke på om vi trengte det eller ikke. Jeg avstår
fra å nevne velkjente – og jeg tror også anerkjente – eksempler på
dette. Jeg ønsker ikke å såre noens følelser.

Men før de tar i bruk nyvinninger på et hvilket som helst område
innen filosofi, utdannelse, aktivitet eller hva det måtte være, skulle
ekspertene stanse opp og tenke på at uansett hvor tilbakestående de
synes vi er, og uansett hvor tilbakestående vi virkelig måtte være i
enkelte ting, ligger vi på andre områder langt foran, og derfor kan
disse nye metodene være gamle, for ikke å si utslitte, hos oss.

I alt som har med samfunnsliv og aktivitet generelt å gjøre, god
underholdning og gruppearrangementer, fast og nøye ledet
gudsdyrkelse og religiøs aktivitet, positiv, renlinjet, trosfremmende
åndelighet, reell og praktisk hverdagsreligion, et velfundert ønske
og et dypfølt behov for tro på Gud, ligger vi langt foran
menneskehetens fremadstormende fortropp. Før forsøk blir gjort på
å innpode nye idéer i oss, skulle eksperter vennligst overveie om de
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metoder som benyttes for å anspore til bedre samfunnsånd eller
religiøs aktivitet blant dekadente grupper som kanskje er døde for
slike ting, er særlig anvendelige hos oss, og om ikke deres forsøk på
å påtvinge oss slike er en heller ufin, ja, grov anakronisme.

Å undervise vår åndeligsinnede og religiøst interesserte ungdom
etter en plan som er utviklet for å undervise ungdommer i religion
som ikke er interessert i eller opptatt av det som hører Ånden til,
ville for eksempel ikke bare være et feilslag med hensyn til å dekke
våre faktiske religiøse behov, men også bidra til å ødelegge de beste
egenskaper som våre unge nå er i besittelse av. 

Jeg har allerede påpekt at vår ungdom ikke er barn åndelig sett.
De er langt på vei mot den åndelige modenhet som er normal i
verden. Å behandle dem som barn åndelig sett, slik verden ville
behandle den samme aldersgruppen, er derfor på samme måte
anakronisme. Jeg gjentar at det knapt finnes en eneste ungdom som
kommer gjennom døren til Seminar- eller Institutt-klassen deres
som ikke er seg bevisst å ha mottatt åndelige velsignelser, som ikke
har sett at bønn har virkning, som ikke har vært vitne til troens
kraft til å helbrede syke, eller som ikke har sett åndelige
tilkjennegivelser som verden idet store og hele er uvitende om i vår
tid. Dere trenger ikke snike dere inn på disse åndelig erfarne unge
og hviske religion i øret på dem. Dere kan stå ansikt til ansikt og
snakke med dem. Dere trenger ikke å innhylle sannheter i en kappe
av verdslighet. Dere kan gi dem sannhetene åpent i naturlig form.
De unge kan vise seg å ikke være mer redd dem enn dere selv er.
Det er ikke behov for gradvis tilnærmelse, for «godnatt-historier»,
for å degge med dem, for å beskytte dem eller for noen av de øvrige
barnslige metodene som benyttes for å nå frem til de åndelig
uerfarne og på det nærmeste åndelig døde.

Dere lærere har en stor misjon. Som lærere står dere på den
høyeste tind innen utdannelse, for hvilken undervisning kan
sammenlignes i uvurderlig verdi og langtrekkende virkning med
den som dreier seg om mennesket slik det var i fortidens evighet,
slik det er i dagens dødelige tilstand og slik det skal bli i
morgendagens uendelighet? Dere dekker ikke bare tid, men også
evigheten. Dere søker ikke bare den velsignelse å oppnå frelse for
dere selv, men også for dem som kommer i deres tempels nærhet,
og dere vil oppnå dette hvis dere gjør deres plikt. Hvor funklende
vil ikke deres herlighetskrone være med hver frelst sjel som
innlagte juveler i den.

Men for å oppnå denne velsignelsen og få denne kronen må dere,
jeg gjentar, må dere undervise i evangeliet. Dere har ingen annen
funksjon i og ingen annen grunn til å være med i Kirkens skoleverk.
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Dere har interesse for saker av ren kulturell art og av ren timelig
kunnskap, men jeg gjentar for å understreke dette, at deres
hovedinteresse, deres ubetingede og altoverskyggende plikt er å
undervise i den Herre Jesu Kristi evangelium slik det har blitt
åpenbart i de siste dager. Dere skal undervise i dette evangelium og
bruke Kirkens standardverker og deres ord som Gud har kalt til å
lede sitt folk i de siste dager, som kilde og autoritet. Enten du
befinner deg høyt eller lavt på rangstigen, skal du ikke la din
personlige spesielle filosofi få innpass i ditt arbeide, uansett hvilken
kilde den kommer fra eller hvor tiltalende eller fornuftig du synes
den er. Å gjøre det ville være ensbetydende med å ha like mange
forskjellige kirker som vi har seminarer – og det er kaos.

Enten dere har en høy eller lav stilling, skal dere ikke endre
Kirkens læresetninger eller tillempe det som erklæres av eller i
Kirkens standardverker og av dem som har myndighet til å
forkynne Herrens sinn og vilje til Kirken. Herren har erklært at han
er «den samme i går, i dag og for evig» (2. Nephi 27:23).

Jeg oppfordrer dere innstendig til ikke å begå den barnslige feil
som er så vanlig nå, å tro at bare fordi mennesket har kommet så
langt når det gjelder å temme naturkreftene og gjøre seg nytte av
dem, er Åndens sannheter blitt forandret eller omformet. Det er et
vesentlig og betydelig faktum at menneskets åndelige seire ikke har
skjedd i takt med dets timelige seire. Det motsatte synes ofte å være
tilfelle. Menneskets evne til å trekke fornuftsslutninger har ikke
holdt tritt med dets forestillingsevne. Husk alltid og vern om den
store sannhet i Jesu yppersteprestelige bønn:

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham
du utsendte, Jesus Kristus (Johannes 17:3).

Dette er en endelig sannhet, det samme er alle åndelige sannheter.
De forandres ikke med oppdagelsen av et nytt grunnstoff eller en ny
eterbølge, eller om man slår en hastighetsrekord med noen
sekunder, minutter eller timer.

Dere skal ikke undervise i verdens filosofier, hverken
oldtidsfilosofi, nyere filosofi, hedensk eller kristen, for dette er de
offentlige skolers område. Deres eneste område er evangeliet, og
det er grenseløst i sin egen sfære.

Vi betaler skatt for å opprettholde de statlige institusjoner som
har som oppgave å undervise i kunst, vitenskap, litteratur, historie,
språk og så videre gjennom hele spekteret av verdslig
undervisning. Disse institusjonene skal gjøre dette arbeidet. Men vi
bruker Kirkens tiendemidler til drift av Kirkens skoleverk, og disse
innebærer en hellig tillit. Kirkens seminarer og institutter skal
undervise i evangeliet.

Når jeg om og om igjen stadfester denne funksjonen og stadig
legger slik vekt på den som jeg har gjort, er jeg fullt oppmerksom
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på at funksjonen kan være «skoleintegrert» for våre seminarer og
institutter. Men vår kurs er klar. Hvis vi ikke kan undervise i
evangeliet, Kirkens læresetninger og Kirkens standardverker, alle
sammen, i «skoleintegrert Seminar og Institutt», må vi se i øynene
at vi må forlate «skoleintegrert undervisning» og prøve å utarbeide
en annen plan for å fortsette evangeliets verk i disse institusjonene.
Hvis det blir umulig å utarbeide en annen plan, må vi innse at vi
må gå bort fra Seminar og Institutt og gå tilbake til Kirkens
høyskoler og akademier. Når vi ser hvordan utviklingen har blitt, er
vi ikke sikre på om vi i det hele tatt skulle ha gått bort fra disse.

Vi er klare på følgende punkt, nemlig at vi ikke vil føle det
berettiget å bevilge en eneste tiendedollar mer for å opprettholde
religionsseminarer og -institutter med mindre de kan brukes til å
undervise i evangeliet på foreskrevet måte. Tienden representerer
for mye slit, for mye selvforsakelse, for mye offer, for mye tro til å
bli brukt til fargeløs undervisning av Kirkens ungdom i elementær
morallære. Denne beslutningen og situasjonen må vi ha klart for oss
når neste budsjett behandles. Når jeg sier dette, taler jeg på vegne
av Det første presidentskap.

Alt som er sagt om religionsundervisningens karakter og de
resultater som ifølge tingenes natur må følge hvis vi unnlater å
undervise i evangeliet på riktig måte, gjelder med full og lik tyngde
for Seminar og Institutt og hver eneste en av alle utdannel-
sesinstitusjoner som inngår i Kirkens skoleverk.

Det første presidentskap anmoder inderlig om helhjertet hjelp og
samarbeid fra alle dere menn og kvinner som, fra deres virke i
fremste linje, så godt kjenner til omfanget av det problem vi står
overfor og som påvirker våre unges åndelige helse og frelse i så stor
og avgjørende grad, og også hele Kirkens fremtidige ve og vel. Vi
trenger dere. Kirken trenger dere. Herren trenger dere. Ikke hold
dere tilbake, og trekk heller ikke tilbake deres hjelpende hånd.

Til slutt vil jeg gi en ydmyk, men oppriktig hyllest til lærerne. Jeg
har selv arbeidet meg gjennom skolegangen – videregående skole,
høyskole og universitet – og jeg vet litt om hvor hardt det er og
hvilket offer det krever, men jeg vet også hvilken vekst og
tilfredsstillelse som følger med å nå målet. Derfor står jeg her med
litt kunnskap om hvordan mange av dere, kanskje de fleste, har
kommet dit dere er i dag. Videre forsøkte jeg en tid, uten større hell,
å undervise i skolen, så jeg kjenner også til den følelsen vi lærere
har når vi ikke klarer å bli førsteklasses, men må fortsette på et
lavere plan.

Jeg vet hvilken lønn dere for tiden har og hvor knapp den er –
den er altfor lav. Jeg ønsker av hele mitt hjerte at vi kunne heve
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lønnen, men undervisning tapper allerede Kirkens inntekter for så
store beløp at jeg ærlig må si at det ikke er noen umiddelbare
utsikter til forbedring. Vårt budsjett for inneværende skoleår er på
860 000 dollar, eller nesten 17 prosent av Kirkens anslåtte totale
driftsutgifter, inkludert utgifter til hovedadministrasjon, staver,
menigheter, grener og misjoner, til alle formål, inkludert velferd og
nødhjelp. Jeg ønsker virkelig at jeg kunne være sikker på at folkets
fremgang ville være så stor at de med sikkerhet kunne og ville
betale nok tiende til at vi kan fortsette som vi gjør. 

Så jeg vil gi dere hyllest for deres flid, deres lojalitet, deres
oppofrelse, deres villighet og iver etter å tjene sannhetens sak, deres
tro på Gud og hans verk og deres oppriktige ønske om å gjøre det
som vår ordinerte leder og profet ønsker dere skal gjøre. Og jeg
bønnfaller dere om ikke å begå den feil å forkaste deres leders råd
eller å unnlate å gjennomføre hans ønske eller nekte å følge hans
veiledning. Oldtidens David, som i hemmelighet skar bare en flik
av Sauls kappe, utstøtte et rop fra et nedbrutt hjerte:

Herren fri meg fra å gjøre slikt mot min herre, mot Herrens salvede,
og legge hånd på ham! For Herrens salvede er han. (1. Samuels bok 24:7.)

Måtte Gud alltid velsigne dere i all deres rettferdige streben.
Måtte han skjerpe deres forstand, øke deres visdom, opplyse dere
ved erfaringer, gi dere tålmodighet, nestekjærlighet og, som en av
de mest dyrebare gaver, begave dere med evne til å skjelne ånder så
dere med sikkerhet kan kjenne rettferdighetens ånd og dens
motpart når de kommer til dere. Måtte han gi dere å nå inn i
hjertene til dem dere underviser, og så la dere forstå at når dere har
nådd dit, da står dere på hellig grunn som hverken må forurenses
eller tilsmusses, hverken med falsk eller fordervet lære eller ved
syndig misgjerning. Måtte han berike deres kunnskap med evne og
kraft til å formidle rettferdighet. Måtte deres tro og vitnesbyrd
vokse og deres evne til å oppmuntre og fremme det samme hos
andre bli større for hver dag – alt for at Sions ungdom kan bli
undervist, oppbygget, oppmuntret og ansporet så de ikke skal falle
ved veikanten, men fortsette til evig liv. Når de oppnår disse
velsignelsene, kan også dere bli velsignet gjennom dem. Og jeg ber
om alt dette i Hans navn som døde for at vi kunne få leve, Guds
Sønn, verdens Forløser, Jesus Kristus, amen.
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