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Mieli kolegos,

Yra tik keletas veikal˜, vert˜ skaityti antrà kartà, o dar reãiau pasitaiko
tokios nesenstanãios vertòs pasisakym˜, kuriuos skaitome daug kart˜ ir
kurie ∞kvepia vis naujas kartas. Prezidento DÏ. Rubeno Klarko kreipimasis
“BaÏnyãios ‰vietimo kursas” priklauso pastarajai grupei ir buvo i‰leistas i‰
naujo, kad jo fundamentals principai ir toliau ∞kvòpt˜ ir motyvuot˜
BaÏnyãios ‰vietimo sistemos darbuotojus.

Prezidento Klarko apÏvalga apie mokytoj˜ pareigas BaÏnyãioje, jos misijà
ir student˜ dvasinius poreikius yra naudinga, suprantama ir ∞kvepianti.

Tegu ‰is naujas leidimas primena mums, kad nors gali prireikti
nepaprastos moralinòs ir dvasinòs dràsos jas taikyti, prezidento Klarko
nubròÏtos gairòs i‰lieka tvirtos ir nepajudinamos. Galbt atòjo laikas visiems
mokytojams perÏiròti savo nuostatas, patikrinti, kaip jos atrodo bendrame
kontekste ir ar aksiominiai “·vietimo kurso” principai bei tikslai yra visi‰kai
pritaikomi ir naudojami.

Su geriausiais linkòjimais,
Administracijos biuras
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Kai mokiausi mokykloje, man didel∞ ∞spd∞ padarò didieji debatai
tarp dviej˜ milÏin˜, Vebsterio ir Heino. J˜ oratorinis menas, Vebsterio
patriotizmo i‰rai‰kos sublimityvumas, pilietinio karo laisvei ∞tvirtinti
prie‰ vergijà nuspòjimas sujaudino mane iki paãi˜ gelmi˜. Debatai
prasidòjo nuo nutarimo dòl valstybini˜ Ïemi˜ svarstymo. Jie parodò,
kad konstitucinòje teisòje yra dideli˜ fundamentali˜ problem˜.
Niekada nepamir‰iu Vebsterio atsakymo pirmosios pastraipos, kur jis
gr∞Ïta ∞ paãià debat˜ pradÏià, nes argumentavimas nuklydo toli nuo
savo kurso. Toje pastraipoje ra‰oma:

Ponas prezidente, kai jrininkas daug dien˜ bla‰komas giliuose vandenyse
neÏinomoje jroje, jis natraliai pasinaudoja pirmuoju audros atokvòpiu,
maÏiausiu saulòs spinduliu tam, kad nustatyt˜ savo koordinates ir suvokt˜,
kaip toli jra nune‰ò j∞ nuo teisingo kurso. Imituodami ‰∞ apdairumà,
pabandykime prie‰ toliau leisdamiesi ∞ debat˜ sroves, gr∞Ïti ∞ ta‰kà, i‰ kur
viskas prasidòjo, kad bent jau galòtume nuspòti, kur esame dabar. Pra‰au
perskaityti nutarimà.

Skubu i‰reik‰ti vilt∞, kad js nemanote, jog a‰ manau, kad tai
Vebsterio-Heino minòjimas ar kad a‰ jauãiuosi esàs Danielis
Vebsteris. Jeigu taip manytumòte – bent vienu atveju –
padarytumòte apmaudÏià klaidà. PripaÏ∞stu, kad esu senas, taãiau
ne toks jau senas. Taãiau Vebsteris, regis, taip jautriai nustatò
procedrà reikaluose, kur, po klajoni˜ tyruose ir vandenynuose,
reikia gr∞Ïti ∞ pradÏià, jog a‰ pamaniau, kad atleisite man, jeigu a‰
pritaikysiu ir pasinaudosiu ta paãia procedra ir i‰ naujo ∞vardinsiu
keletà i‰siskirianãi˜ ir fundamentali˜ ms˜ BaÏnyãios ‰vietimo
kertini˜ akmen˜.

·tai tie fundamentals principai:
BaÏnyãia yra organizuota Dievo kunigystò. Kunigystò gali

egzistuoti be BaÏnyãios, taãiau BaÏnyãia negali egzistuoti be
kunigystòs. BaÏnyãios misija yra, pirma, mokyti, skatinti, padòti ir
apsaugoti nar∞ jo siekyje gyventi dvasi‰kai ir materialiai tobulà
gyvenimà, kaip Mokytojo i‰dòstyta evangelijose: “Bkite tokie
tobuli, kaip js˜ Dangi‰kasis Tòvas yra tobulas” (Mato 5:48). Antra,
BaÏnyãia turi dvasi‰kai ir materialiai palaikyti, mokyti, skatinti bei
saugoti narius kaip grup´ jos siekyje gyventi pagal evangelijà.
Treãia, BaÏnyãia turi kovingai skelbti tiesà, kviesdama visus Ïmones
atgailauti ir gyventi paklstant evangelijai, nes kiekvienas kelis turi
susilenkti ir kiekvienas lieÏuvis i‰paÏinti (Ïr. Mozijo 27:31).

Visame tame yra du esminiai dalykai, kuri˜ BaÏnyãiai ir
kiekvienam jos nariui negalima nepastebòti, pamir‰ti, palikti
‰e‰òlyje ar atmesti:

Pirma, kad Jòzus Kristus yra Dievo Snus, Tòvo Viengimis kne,
pasaulio Sukròjas, Dievo Avinòlis, Auka uÏ pasaulio nuodòmes,
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Atpirkòjas uÏ Adomo nuopuol∞; kad Jis buvo nukryÏiuotas; kad Jo
dvasia paliko Jo knà; kad Jis mirò; kad Jis buvo paguldytas ∞ kapà;
kad treãiàjà dienà Jo dvasia susivienijo su Jo knu, kuris vòl tapo
gyva btybe; kad Jis buvo prikeltas i‰ kapo ir tapo prisikòlusia
btybe, tobula Esybe, pirmuoju prisikòlimo vaisiumi; kad vòliau Jis
∞Ïengò pas Tòvà; ir kad Jo mirties dòka ir per Jo prisikòlimà visi
Ïmonòs, gim´ Ïemòje nuo pat pradÏi˜, bus pana‰iai tiesiogine to
ÏodÏio prasme prikelti. ·i doktrina sena kaip pasaulis. Jobas skelbò:

Net kai liga jau bus suòdusi mano odà, savo knu matysiu Dievà. Matysiu
j∞ savo, o ne kieno kito akimis! (Jobo 19:26–27).

Prisikòl´s knas yra fizinis knas ir siela, o Jobas i‰rei‰kò didÏiàjà
ir amÏinàjà tiesà. ·iuos pozityvius faktus ir kitus su jais btinai
susijusius faktus turi sàÏiningai tikòti kiekvienas BaÏnyãios narys.

Antrasis i‰ dviej˜ dalyk˜, kuriuos mes turime visi‰kai tikòti, yra
tas, kad Tòvas ir Snus i‰ ties˜ ir tikrai pasirodò prana‰ui DÏozefui
regòjime mi‰ke; kad ‰∞ regòjimà sekò nauji dangi‰ki regòjimai
DÏozefui ir kitiems; kad evangelija ir ‰ventoji kunigystò pagal
Dievo Snaus tvarkà buvo i‰ tikr˜j˜ ir fakti‰kai atkurta Ïemòje,
kurioje jos buvo prarastos per atkritimà nuo pirmyk‰tòs BaÏnyãios
laik˜; kad Vie‰pats vòl suorganizavo savo BaÏnyãià laisvuoju
DÏozefo Smito pasirinkimu; kad Mormono Knyga yra btent tai,
kuo ji skelbiasi esanti; kad prana‰as gavo daugyb´ aprei‰kim˜,
kuriuose jam rodò kelià, kaip kelti, kurti, organizuoti BaÏnyãià ir jos
narius; kad prana‰o ∞pòdiniai, taip pat pa‰aukti Dievo, gavo
aprei‰kimus, koki˜ reikòjo BaÏnyãiai, ir kad jie ir toliau gaus
aprei‰kimus, nes BaÏnyãiai ir jos nariams, gyvenantiems su jau
turima tiesa, j˜ reikòs daugiau; kad tai i‰ ties˜ yra Pastar˜j˜ Dien˜
·vent˜j˜ Jòzaus Kristaus BaÏnyãia; ir kad jos pagrindiniai
∞sitikinimai yra ∞statymai ir principai, i‰dòstyti Tikòjimo teiginiuose.
·ie faktai, kiekvienas i‰ j˜, kartu su viskuo, kas btina ir kas i‰ to
i‰plaukia, turi gyvuoti nepakeiãiami, nepajudinami, be paklydim˜,
pasiteisinim˜, atsikalbinòjim˜ ar ‰alinimosi; j˜ negalima ignoruoti
ar slòpti. Be ‰i˜ dviej˜ ∞sitikinim˜ BaÏnyãia nustot˜ bti BaÏnyãia.

Bet kuris individas, kuris nepriima ‰i˜ doktrin˜ pilnatvòs, ar tai
bt˜ Jòzaus i‰ Nazareto, ar evangelijos atkrimo ir ‰ventosios
kunigystòs, nòra pastar˜j˜ dien˜ ‰ventasis; ‰imtai tkstanãi˜
i‰tikim˜, dievobaiming˜ vyr˜ ir moter˜, kurie sudaro BaÏnyãios
nari˜ visumà, tuo visi‰kai tiki ir dòl ‰io tikòjimo remia BaÏnyãià bei
jos institucijas.

Visa tai a‰ apibròÏiau dòl to, kad ‰ie dalykai yra BaÏnyãios
pozicijos ilguma ir platuma, tiek ‰iame pasaulyje, tiek amÏinybòje.

2 BaÏnyãios ·vietimo Kursas

32709.156 Charted Course  10/18/04  10:43 AM  Page 2



3BaÏnyãios ·vietimo Kursas

Îinodami savo tikràjà vietà, mes galime pakeisti savo nuostatas,
jeigu reikia; mes galime i‰ naujo nustatyti savo teisingà kursà. Ir ãia
mes turime i‰mintingai prisiminti, kad Paulius pasakò:

Bet nors ir mes patys ar angelas i‰ dangaus imt˜ jums skelbti kitokià
evangelijà, negu esame jums paskelb´, tebnie prakeiktas (Galatams 1:8).

Gr∞Ïdamas prie Vebsterio – Heino precedento, dabar uÏbaigiau
skaityti rezoliucijos originalà.

K aip jau sakiau, noriu ‰∞ bei tà pasakyti apie BaÏnyãios
jaunimo religin∞ lavinimà. Viskà, kà turiu pasakyti, galima sudòti
po dviem bendrais pavadinimais – mokinys ir mokytojas. Kalbòsiu
labai rimtai, nes mes jau praòjome vietà, kur galime i‰mintingai
kalbòti dviprasmi‰kais ÏodÏiais ir paslòptomis frazòmis. Privalome
ai‰kiai sakyti, kà turime omenyje, nes ant kortos pastatyta ms˜
jaunimo ateitis, tiek ãia, Ïemòje, tiek ir vòliau, taip pat ir visos
BaÏnyãios gerovò.

Dauguma BaÏnyãios jaunimo, js˜ mokini˜, yra tvirti tiek
mintyje, tiek dvasioje. Pirminò problema yra palaikyti j˜ tvirtumà, o
ne juos atversti.

BaÏnyãios jaunimas i‰tro‰k´s dvasini˜ dalyk˜; jie nori mokytis
evangelijos ir nori jos tiesiogiai, nei‰kreiptos. Jie nori suÏinoti apie
mano minòtuosius pagrindus – apie ms˜ ∞sitikinimus; jie nori
∞gyti savo tiesos liudijimus. Dabar jie yra ne abejotojai, bet
klausinòtojai, tiesos ie‰kotojai. J˜ ‰irdyse negalima pasòti abejonòs.
Didi yra mokytojo na‰ta ir pasmerkimas, jeigu jis sòja abejon´
tikinãioje sieloje.

·ie mokiniai peròmò savo tòv˜ ir motin˜ tikòjimà; jie nori jo
visame paprastume ir grynume. Tòra tik keletas, kurie dar nematò
jo dievi‰kosios galios apsirei‰kim˜. Jie noròt˜ bti ne tik ‰io
tikòjimo gavòjais, taãiau ir patys bti pajògs pasitelkti j∞ darbui.

Jie nori tikòti evangelijos nuostatais; jie nori juos suprasti tiek,
kiek ∞stengia.

Jie pasiruo‰´ suprasti tiesà, kuri yra tokia pat sena kaip ir pati
evangelija ir kurià taip i‰rei‰kò Paulius (logikos ir metafizikos
meistras, nepasiekiamas ‰iuolaikiniams kritikams, neigiantiems
visà religijà apskritai):

Kuris Ïmogus Ïino, kas yra Ïmoguje, jei ne paties Ïmogaus dvasia? Taip ir
to, kas yra Dieve, neÏino niekas, tik Dievo Dvasia.

O mes gavome ne pasaulio dvasià, bet i‰ Dievo ateinanãià Dvasià, kad
paÏintume Dievo mums suteiktas dovanas (1 Korintieãiams 2:11–12).

Kurie gyvena pagal knà, tie rpinasi kno reikalais, o kurie gyvena pagal
Dvasià – Dvasios reikalais (Romieãiams 8:5).
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4 BaÏnyãios ·vietimo Kursas

A‰ sakau: gyvenkite Dvasia, ir js nepasiduosite kno geismams.
Mat kno geismai prie‰ingi Dvasiai, o Dvasios – knui; jie vienas kitam

prie‰ingi, todòl js nedarote, kaip noròtumòte.
Bet jei leidÏiatòs Dvasios vadovaujami, js nebesate ∞statymo valdÏioje

(Galatams 5:16–18).

Ms˜ jaunimas taip pat supranta ir ‰iuolaikiniame aprei‰kime
paskelbtà principà:

Dabartiniu metu savo prigimtinòmis akimis js negalite matyti js˜ Dievo
sumanymo apie tai, kas ∞vyks vòliau, ir ‰lovòs, kuri ateis po daugelio
suspaudim˜ (DS 58:3).

Dvasios galia ms˜ akys buvo atvertos, ir ms˜ supratimai buvo ap‰viesti
taip, kad matytume ir suprastume Dievo dalykus...

Ir kol mes apie tai màstòme, Vie‰pats palietò ms˜ supratimo akis ir jos
atsivòrò, ir Vie‰paties ‰lovò su‰vito aplink.

Ir mes i‰vydome Snaus ‰lov´, Tòvo de‰inòje, ir gavome jo pilnatvòs;
ir prie‰ais jo sostà matòme ‰ventus angelus ir tuos, kurie pa‰ventinti,
garbinanãius Dievà ir Avinòl∞, kurie garbina j∞ per amÏi˜ amÏius.

Ir dabar, po daugelio liudijim˜, pateikt˜ apie j∞, ‰is yra vis˜ paskiausias
liudijimas, kur∞ pateikiame apie j∞: Kad jis gyvena!

Nes mes j∞ matòme, btent Dievo de‰inòje; ir mes girdòjome balsà,
liudijant∞, kad jis – Tòvo Viengimis,

kad juo, per j∞ ir i‰ jo sukuriami ir buvo sukurti pasauliai, ir j˜ gyventojai
– Dievui uÏgim´ sns ir dukros.

Ir kol mes dar tebebuvome Dvasioje, Vie‰pats mums ∞sakò uÏra‰yti
regòjimà (DS 76:12, 19–24, 28).

·ie mokiniai taip pat pasiruo‰´ suprasti, kà Mozò turòjo
omenyje skelbdamas:

Bet dabar mano paties akys matò Dievà; taãiau ne mano prigimtinòs, bet
mano dvasinòs akys, nes mano prigimtinòs akys nebt˜ galòjusios pamatyti;
nes a‰ bãiau turòj´s i‰dÏiti ir mirti jo akivaizdoje; bet ant man´s buvo jo
‰lovò; ir a‰ maãiau jo veidà, nes buvau atmainytas prie‰ais j∞ (Mozòs 1:11).

·ie mokiniai yra pasiruo‰´ tikòti ir suprasti, kad visa tai susij´ su
tikòjimu, ir to negalima paai‰kinti ar suprasti Ïmogi‰kàja logika
arba bet kurio Ïinomo mokslo eksperimentu.

·ie mokiniai, trumpai tariant, yra pasiruo‰´ suprasti ir patikòti,
kad yra natralus pasaulis ir yra dvasinis pasaulis; kad natraliojo
pasaulio dalykai negali paai‰kinti dvasinio pasaulio dalyk˜; kad
dvasinio pasaulio dalyk˜ negalima suprasti ar suvokti per
natralaus pasaulio dalykus; kad negalima racionaliai pagr∞sti
Dvasios dalyk˜, nes, pirma, Dvasios dalykai nòra pakankamai
Ïinomi ir suvokti, o antra, ribotas protas ir logika negali suvokti ar
paai‰kinti begalinòs i‰minties ir pagrindinòs tiesos.

·ie mokiniai jau Ïino, kad jie turi bti “sàÏiningi, i‰tikimi, tyri,
labdaringi, dori ir daryti gera visiems Ïmonòms” ir kad “jeigu yra

32709.156 Charted Course  10/18/04  10:43 AM  Page 4



5BaÏnyãios ·vietimo Kursas

kas dorybingo, mylòtino, gero ar girtino – mes siekiame viso to”
(Tikòjimo teiginiai 1:13) – to jie buvo mokomi nuo pat gimimo.
Juos reikia visais tinkamais bdais raginti daryti tai, kas, kaip jie
Ïino, yra teisinga, taãiau jiems nebtina mokytis metus, kad tuo
patikòt˜ ir tai suÏinot˜.

·ie mokiniai visi‰kai jauãia tu‰tumà mokym˜, kurie evangelijos
planà paverãia etikos sistema. Jie Ïino, kad Kristaus mokymai yra
itin eti‰ki, taãiau Ïino ir tai, kad jie yra daug daugiau. Jie pamatys,
kad etika pirmiausia susijusi su ‰io gyvenimo poelgiais, ir paversti
evangelijà tik etikos sistema rei‰kia pripaÏinti tikòjimo stokà, jeigu
ne netikòjimà, tuo, kas yra vir‰ tos sistemos. Jie Ïino, kad
evangelijos mokymai palieãia ne tik ‰∞ gyvenimà, bet ir ateinant∞, su
jo i‰gelbòjimu ir i‰auk‰tinimu kaip galutiniais tikslais.

·ie mokiniai alksta ir trok‰ta, kaip ir j˜ tòvai prie‰ juos, liudijimo
apie Dvasià ir jos dalykus, ir Ïinodami, kad ne∞manoma logi‰kai
suvokti amÏinybòs, jie siekia tikòjimo ir Ïinojimo, kuris seka
tikòjimà. Savo turima Dvasia jie jauãia, kad j˜ siekiamas liudijimas
yra puoselòjamas ir maitinamas kit˜ Ïmoni˜ liudijim˜, ir kad ∞gyti
‰∞ taip trok‰tamà liudijimà, – gyvà, deginant∞, sàÏiningà liudijimà,
kur∞ turi kiekvienas doras dievobaimingas Ïmogus, kad Jòzus yra
Kristus ir DÏozefas yra Dievo prana‰as, – yra vertingiau uÏ
tkstant∞ knyg˜ ir pamok˜, besistengianãi˜ sutraukti evangelijà ∞
etikos sistemà ar pabandyti protu suvokti amÏinyb´.

Prie‰ du tkstanãius met˜ Mokytojas pasakò:
Argi atsiras i‰ js˜ Ïmogus, kuris savo vaikui, pra‰anãiam duonos,

duot˜ akmen∞?
Arba jeigu jis pra‰yt˜ Ïuvies, nejaugi paduot˜ jam gyvat´? (Mato 7:9–10.)

·ie mokiniai, gim´ sandoroje, gali suvokti, kad amÏius, branda ir
intelekto lavinimas nòra kokiu nors bdu ar laipsniu reikalingi
bendravimui su Vie‰paãiu ir Jo Dvasia. Jie Ïino istorijà apie jaunàj∞
Samuel∞ ‰ventykloje, apie dvylikamet∞ Jòz˜, ‰ventykloje mokant∞
mokytojus, apie keturiolikmet∞ DÏozefà, maãius∞ Dievà Tòvà ir
Sn˜ viename ‰lovingiausi˜ regòjim˜, kuriuos kada nors matò
Ïmogus. Jie ne tokie, kaip korintieãiai, apie kuriuos Paulius ra‰ò:

Maitinau jus pienu, o ne kietu maistu, kurio js dar negalòjote priimti.
Deja, ir dabar negalite (1 Korintieãiams 3:2).

Jie labiau pana‰s ∞ pat∞ Pauli˜, kuomet jis skelbò tiems patiems
korintieãiams:

Kai buvau vaikas, kalbòjau kaip vaikas, màsãiau kaip vaikas, protavau kaip
vaikas; tap´s vyru, meãiau tai, kas vaiki‰ka (1 Korintieãiams 13:11).

·ie mokiniai, atòj´ pas jus, dirba vardan savo dvasinòs brandos,
kurios jie pasieks, jeigu js maitinsite juos teisingu maistu. Jie ateina
pas jus, turòdami dvasini˜ Ïini˜ ir patirties, kurios neÏino pasaulis.
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6 BaÏnyãios ·vietimo Kursas

Tiek apie js˜ mokinius, ir tai, kas jie yra, ir tai, ko jie tikisi, ir tai,
kà jie gali. A‰ pasakoju jums tai, kà papasakojote man kai kurie i‰
js˜, mokytojai, ir kà man papasakojo js˜ jaunimas.

Ar galòãiau dabar pasakyti keletà ÏodÏi˜ jums, mokytojai?
Pirmiausia, nòra tikslo ar pasiteisinimo BaÏnyãios religinio
mokymo programose, priemonòse ar institucijose, jeigu jaunimas
nemokomas pagal evangelijos principus, apimant du didÏiuosius
elementus, kad Jòzus yra Kristus ir kad DÏozefas buvo Dievo
prana‰as. Etikos sistemos dòstymas ms˜ mokiniams nòra
pakankamas pagrindas i‰laikyti ms˜ seminarijas ir institutus.
DidÏioji bendrojo lavinimo mokykl˜ sistema moko etikos.
Seminarijos ir institut˜ mokinius, be abejo, reikia mokyti ∞prastini˜
gero ir doro gyvenimo kanon˜, nes jie yra viena i‰ esmini˜
evangelijos dali˜. Taãiau yra didÏi˜ princip˜, kurie apima amÏinàj∞
gyvenimà, kunigyst´, Atkrimà ir kitus pana‰ius dalykus, kurie
i‰eina toli uÏ doro gyvenimo kanon˜ rib˜. ·iuos fundamentalius
principus taip pat reikia dòstyti jaunimui; tai yra dalykai, kuriuos
jaunimas turi suÏinoti pirmiausia.

Pirmoji mokytojo priemonò dòstant ‰iuos principus yra nuosavas
liudijimas apie tiesà. Jokia mokymosi, studij˜ apimtis ir joks
scholastini˜ laipsni˜ skaiãius negali pakeisti ‰io liudijimo, kuris yra
ms˜ BaÏnyãios ‰vietimo sistemos mokytojo sine qua non.
Mokytojui, kuris neturi tikro liudijimo apie evangelijos tiesà,
atskleistà pastar˜j˜ dien˜ ‰ventiesiems ir j˜ ∞tikòtà, bei liudijimo,
kad Jòzus yra Dievo Snus ir Mesijas, bei liudijimo apie dievi‰kà
DÏozefo Smito misijà, visà jo Pirmojo regòjimo realumà, nòra vietos
BaÏnyãios mokyklinòje sistemoje. Jeigu bent vienas toks bt˜ (nors
a‰ tikiuosi ir meldÏiuosi, kad nebt˜), jis i‰ karto turòt˜
atsistatydinti; jeigu Tarpininkas Ïino apie tok∞, kuris nepasitraukia,
Tarpininkas turi papra‰yti jo pasitraukti. Pirmoji prezidentra
tikisi, kad toks genòjimas bus atliekamas.

Tai nerei‰kia, kad tokius mokytojus turime i‰varyti i‰ BaÏnyãios –
visai ne. Mes turime imtis j˜ atÏvilgiu meilòs darbo, su kantrybe ir
i‰tverme, kad jie suÏinot˜ tai, kà turi Ïinoti dievobaimingi vyrai ir
moterys. Bet tai nerei‰kia, kad ms˜ BaÏnyãios mokyklose negali
bti neatsivertusi˜ mokytoj˜, neturinãi˜ liudijimo.

Taãiau jums, mokytojai, neuÏtenka tik turòti liudijimà. Be to, jums
dar reikia turòti vienà vertingiausi˜ ir reãiausi˜ Ïmogaus
charakterio element˜ – moralinòs dràsos. Nes jeigu neturòsite
moralinòs dràsos i‰reik‰ti savo liudijimà, jis pasieks mokinius
i‰kreiptas ir jiems bus sudòtinga, jeigu i‰ viso ∞manoma, j∞ pajusti;
silpno ar svyruojanãio liudijimo dvasinis ir psichologinis efektas
gali bti ne naudingas, o netgi Ïalingas.
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Sòkmingas seminarijos ar instituto mokytojas turi turòti dar
vienà retà ir vertingà charakterio savyb´ – moralinòs dràsos dvyn´,
kuri daÏnai su ja painiojama. Turiu omenyje intelektualin´ dràsà –
dràsà patvirtinti principus, ∞sitikinimus ir tikòjimà, kurie ne visada
gali harmoningai deròti su tokiu moksliniu ar kitokiu Ïinojimu,
kok∞ manosi tur∞s mokytojas ar jo mokslo kolegos.

Îinoma atvej˜, kai tikintys Ïmonòs, uÏimantys atsakingas
pareigas, jautò, kad tvirtindami savo tikòjimo tiesas jie gali sukelti
savo netikinãi˜ koleg˜ nesupratimà bei pajuokà, ir turòjo
modifikuoti ar interpretuoti savo tikòjimà, j∞ destruktyviai i‰kreipti
ar netgi i‰siÏadòti. Tokie Ïmonòs tampa atsimetòliais ne tik prie‰
savo kolegas, bet ir prie‰ tikòjimo bendraminãius.

Tenka gailòtis (o kai kurie link´ smerkti) vyr˜ ir moter˜, kurie,
turòdami ir Ïinodami tiesà, mano, jog reikia jos atsiÏadòti ar rasti
kompromisà su paklydimu, kad galòt˜ gyventi su netikinãiaisiais
ir nepakliti, kaip jie mano, galimon j˜ nemalonòn. J˜ padòtis i‰
ties˜ yra tragi‰ka, nes tokie atsimetimai ir uÏglaistymai daÏniausiai
baigiasi kaip tik tomis bausmòmis, kuri˜ silpnavaliai siekò
i‰vengti. Nes pasaulis nieko taip nevertina ir negerbia, kaip
Ïmogaus, turinãio teisingus ∞sitikinimus ir kovojanãio uÏ juos bet
kuriomis aplinkybòmis; ir nuo nieko pasaulis taip nenusigr´Ïia,
kaip nuo to, kuris, turòdamas teisingus ∞sitikinimus, nuo j˜
nuslysta, juos atmeta ar uÏmir‰ta. Kiekvienam pastar˜j˜ dien˜
‰ventajam psichologui, chemikui, fizikui, geologui, archeologui ar
bet kuriam kitam mokslininkui neteisingai traktuoti, i‰siÏadòti,
i‰kreipti, i‰sisukti, pamir‰ti, arba, blogiausia, paneigti didÏiàsias
fundamentalias BaÏnyãios doktrinas, kurias jis i‰paÏ∞sta tik∞s,
rei‰kia meluoti savo intelektui, prarasti savigarbà, ∞skaudinti
draugus, suÏeisti ‰irdis ir uÏtraukti gòdà savo tòvams, apjuodinti
BaÏnyãià bei jos narius ir netekti pagarbos t˜, kuri˜ draugystòs ir
pagalbos jis tokiu bdu siekò.

A‰ su malda tikiuosi, kad tarp BaÏnyãios ‰vietimo sistemos
mokytoj˜ toki˜ nòra, taãiau jeigu toki˜ yra – bet kuriame jos lygyje
– jie turi nueiti tà pat∞ kelià, kaip ir mokytojas be liudijimo.
Apsimetinòjimui, pretekstams, i‰sisukinòjimui ir atkritimui nòra ir
negali bti vietos nei BaÏnyãios ‰vietimo sistemoje, nei ugdant
jaunimo charakter∞ ir dvasià.

·tai dar vienas dalykas, ∞ kur∞ reikia atkreipti dòmes∞ BaÏnyãios
institucijose: Ïmonòs, kurie patys nòra atsivert´, yra netikintys,
siekia nukreipti jaunimo ir vyresni˜ Ïmoni˜ ∞sitikinimus,
mokymàsi ir veiklà nuo t˜, kuriais jie turi sekti, prie kitokio
mokymosi, ∞sitikinim˜ ar veiklos, kuri (nors veda ten, kur eit˜
netikintieji) neveda ms˜ ten, kur nuvest˜ evangelija, negali eiti
pareig˜, reikalaujanãi˜ dvasinio pasitikòjimo. Nesvarbu, kad tam
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vadovaujanãio netikinãiojo sàmon´ tai veikia kaip balzamas.
Tai didÏiausia pasitikòjimo i‰davystò; ir yra pernelyg daug
pagrindo manyti, kad taip atsitiko.

Noròãiau paminòti dar kai kà, kas nutinka kitur, ∞spòdamas,
kad taip gali atsitikti ir BaÏnyãios ‰vietimo sistemoje. Labai daÏnai
ms˜ BaÏnyãios nariai eina semtis patirties kitur. Jie lanko kursus,
kurie laikomi naujausiu ÏodÏiu, moderniausiu poÏiriu, ‰i˜ dien˜
ne plus ultra; tada jie gr∞Ïta ir uÏverãia mus tuo nesusimàstydami,
reikia mums to ar ne. Susilaikau nepaminòj´s gerai Ïinom˜ ir,
tikiuosi, atpaÏint˜ atvej˜. Nenoriu uÏgauti kieno nors jausm˜.

Taãiau prie‰ stengdamiesi pritaikyti naujausias idòjas mokydami
ar ruo‰dami renginius, ‰ie ekspertai turòt˜ stabtelòti ir pamàstyti,
jog, kad ir kiek, j˜ nuomone, mes bebtume atsilik´, ir kad ir kiek
mes i‰ ties˜ galime bti atsilik´ kai kuriuose dalykuose, kitur mes
jau esame tiesiog nepavejami, todòl mums ‰ie metodai gali bti
gerokai pasen´.

Apskritai, kalbant apie bendruomenòs gyvenimà ir veiklà, apie
grupin∞ pasilinksminimà, atidÏiai suorganizuotas religines
pamaldas ar renginius, teigiamà ai‰kiai i‰reik‰tà tikòjimà, skatinant∞
dvasingumà, tikràjà, kasdienin´, praktin´ religijà, tvirtà tro‰kimà ir
a‰triai jauãiamà poreik∞ tikòti Dievu, mes sòdime greitai
riedanãiame humanizmo veÏime. Prie‰ imdamiesi skiepyti mums
naujas idòjas, ekspertai turòt˜ pagalvoti, ar tie metodai, kurie turòt˜
ugdyti bendruomenòs dvasià ar skatinti religin´ veiklà grupi˜,
kurios ‰iems dalykams gali bti dekadenti‰kos ar galbt kurãios,
tikrai mums tinka ir ar j˜ taikymas ms˜ atÏvilgiu nebus grubus,
netgi ‰iurk‰tus anachronizmas.

PavyzdÏiui, jeigu dvasi‰kai i‰prususiam ir religi‰kai aktyviam
jaunimui taikysime mokymo planus, skirtus mokyti jaunimui,
nesidominãiam ir nesirpinanãiam Dvasios reikalais, mes ne tik
nepatenkinsime tikr˜j˜ religini˜ poreiki˜, bet ir suÏlugdysime
geriausias savybes, kurias ‰iandien turi ms˜ jaunimas.

A‰ jau minòjau, kad dvasi‰kai ms˜ jaunimas nòra vaikai; jie
gerokai labiau dvasi‰kai subrend´, negu pasaulis. Dvasi‰kai elgtis
su jais kaip su vaikais, kaip su tokia amÏiaus grupe elgt˜si pasaulis,
taip pat yra anachronizmas. Dar kartà sakau, kad pro js˜
seminarijos ar instituto duris retai praeina jaunuolis, nebuv´s
sàmoningu dvasini˜ palaiminim˜ gavòju, nepatyr´s maldos efekto
ar tikòjimo galios i‰gydyti ligonius, ar nemat´s dvasios i‰siliejim˜,
kuriuos pasaulis ‰iandien daÏniausiai ignoruoja. Nereikia sòlinti i‰
uÏ nugaros prie ‰i˜ dvasi‰kai patyrusi˜ jaunuoli˜ ir ‰nibÏdòti
religijà jiems ∞ ausis; galite ateiti tiesiai, veidas ∞ veidà, ir kalbòtis.
Nereikia maskuoti religini˜ ties˜ po pasaulio mantija; galite
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pateikti jas atvirai, visame natraliame pavidale. Pasirodys, kad
jaunimas bijo j˜ ne daugiau negu js. Nereikia laipsni‰k˜ peròjim˜,
“pasakòli˜ prie‰ miegà”, slaugymo, lepinimo ar kitoki˜ vaiki‰k˜
priemoni˜, kuri˜ prireikia norint pasiekti dvasi‰kai nepatyrusius ar
netgi dvasi‰kai mirusius.

Jums, mokytojai, tenka didelò misija. Kaip mokytojai, js stovite
ant auk‰ãiausios mokslo pakopos, nes koks mokymas savo
ne∞kainojama verte ir ilgalaikiu efektu gali lygiuotis su tuo, kuris
kalba apie Ïmog˜, gyvenus∞ neapròpiamoje vakardienoje, esant∞
mirtingoje ‰iandienoje ir bsiant∞ rytojaus amÏinybòje. Js˜ dalykas
ne tik ‰iame gyvenime, bet ir amÏinybòje. Js˜ siekiamas
palaiminimas – tai ne tik js˜ i‰gelbòjimas, bet ir t˜, kurie ateina ∞
js˜ ‰ventyklos ‰ventori˜; ir ‰io palaiminimo, jeigu vykdysite savo
pareigas, js pasieksite. Kokia puiki bus js˜ ‰lovòs karna, kurioje
kaip brangakmeniai Ïibòs i‰gelbòtos sielos.

Taãiau kad gautumòt ‰∞ palaiminimà ir btumòt taip karnuoti,
js privalote, kartoju, privalote mokyti evangelijos. Neturite kitos
funkcijos ir kitos prieÏasties bti BaÏnyãios mokyklinòje sistemoje.

Js galite domòtis grynai kultriniais ar grynai pasaulietiniais
dalykais, taãiau, a‰ kartoju pabròÏdamas, js˜ svarbiausias rpestis,
js˜ esminò ir vienintelò pareiga yra mokyti Vie‰paties Jòzaus
Kristaus evangelijos, kokia ji buvo atskleista ‰iomis pastarosiomis
dienomis. Js turite mokyti ‰ios evangelijos, kaip ‰altiniais
naudodamiesi BaÏnyãios patvirtintais ra‰tais ir ÏodÏiais t˜, kuriuos
Dievas pa‰aukò vadovauti savo Ïmonòms ‰iomis paskutiniosiomis
dienomis. Js negalite, kokiame lygyje bebtumòte, painioti ∞ savo
darbà pasaulietinòs filosofijos, kad ir, koks bebt˜ jos ‰altinis ar
kaip patraukliai ar racionaliai ji beatrodyt˜. Jei taip atsitikt˜, mes
turòtume tiek baÏnyãi˜, kiek yra seminarij˜ – ir tai yra chaosas.

Jums negalima keisti ar modifikuoti BaÏnyãios doktrin˜, kaip jos
buvo paskelbtos BaÏnyãios patvirtintuose ra‰tuose ir per tuos, kurie
turi ∞galiojimà skelbti Vie‰paties mint∞ ir valià BaÏnyãiai. Vie‰pats
paskelbò, kad Jis yra “tas pat vakar, ‰iandien ir per amÏius”
(2 Nefio 27:23).

Pra‰au js˜ nepulti ∞ tà vaiki‰kà klaidà, taip plaãiai paplitusià
‰iandien, kuomet tikima, kad jeigu Ïmogus sugebòjo ∞valdyti
gamtos jògas ir priversti jas dirbti jam, tai ir Dvasios tiesos yra
pakeistos ar transformuotos. Gyvybi‰kas ir svarbus faktas yra tai,
kad Ïmogaus paie‰kos Dvasios dalyk˜ linkme nepaÏengò tiek, kiek
materiali˜. Kartais atrodo atvirk‰ãiai. Îmogaus galia protauti
neatitinka jo galios ∞sivaizduoti. Visada prisiminkite ir puoselòkite
didÏiàjà UÏtarimo maldos tiesà:
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O amÏinasis gyvenimas – tai paÏinti tave, vienintel∞ tikràj∞ Dievà, ir tavo
si˜stàj∞ Jòz˜ (Jono 17:3).

Tai esminò tiesa; tokios yra visos dvasinòs tiesos. Jos nekinta nei
atradus naujà elementà, naujà eterin´ bangà ar sumu‰us greiãio
rekordà keliomis sekundòmis, minutòmis ar valandomis.

Js neturite mokyti pasaulio filosofij˜, senovini˜ ar moderni˜,
pagoni‰k˜ ar krik‰ãioni‰k˜, nes to moko vie‰osios mokyklos. Js˜
vienintelò sritis yra evangelija, ir ji neapribota savo paãios sferoje.

Mes mokame mokesãius, remdami institucijas, kuri˜ funkcija yra
mokyti men˜, mokslo, literatros, istorijos, kalb˜ ir vis˜
pasaulietini˜ program˜. ·ios institucijos turi dirbti ‰∞ darbà. Taãiau
BaÏnyãios de‰imtin´, mokamà su ‰ventu pasitikòjimu, mes
naudojame BaÏnyãios mokyklinei sistemai palaikyti. BaÏnyãios
seminarijos ir institutai turi mokyti evangelijos.

Vòl ir vòl pabròÏdamas ‰ià funkcijà ir taip primygtinai, kaip tai
darau, a‰ visi‰kai suprantu, kad funkcijos vykdymas seminarijose ir
institucijose sukels “laisvo laiko” efektà. Taãiau ms˜ kursas
ai‰kus. Jeigu ms˜ seminarijose ir institucijose “laisvu laiku”
negalime mokyti evangelijos, BaÏnyãios doktrin˜ ir vis˜ jos
patvirtint˜ ra‰t˜, tada turime atsisakyti “laisvo laiko” ir pasistengti
sukurti kità planà, kaip dirbti evangelijos darbà tose institucijose.
Jeigu kito plano sukurti bt˜ ne∞manoma, patirtume seminarij˜ ir
institucij˜ i‰tu‰tòjimà ir gr∞Ïimà prie BaÏnyãios kolegij˜ bei
akademij˜. Vykstant pokyãiams, dabar mes nesame tikri, ar j˜
turòjo bti iki galo atsisakyta.

Turime ai‰kiai suvokti,  kad negalime jaustis patogiai
pasisavindami dar vienà de‰imtinòs doler∞ seminarijoms ir
religijos institutams i‰laikyti, jeigu jis nenaudojamas tinkamam
evangelijos mokymui. De‰imtinò i‰rei‰kia pernelyg daug sunkaus
darbo, pernelyg daug sav´s atsisakymo, pernelyg daug aukos,
pernelyg daug tikòjimo, kad bt˜ naudojama mokyti BaÏnyãios
jaunimà elementarios etikos. Su ‰iuo sprendimu ir situacija reikia
susidurti svarstant naujà biudÏetà. Tai sakydamas, kalbu apie
Pirmàjà prezidentrà.

Viskas, kas ãia pasakyta apie religinio mokymo charakter∞, ir
rezultatai, kurie i‰ esmòs seka netinkamà evangelijos mokymà,
visi‰kai ir vienodai tinka tiek seminarijoms, institutams, tiek ir
kiekvienai kitai ‰vietimo institucijai, priklausanãiai BaÏnyãios
mokyklinei sistemai.

Pirmoji prezidentra pra‰o nuo‰irdÏios vis˜ js˜, vyr˜ ir
moter˜, pagalbos; js, dirbdami prie‰akinòse kovos linijose, puikiai
Ïinote problemos, su kuria mes susiduriame, mastà, nes ji taip
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gyvybi‰kai ir artimai ∞takoja tiek ms˜ jaunimo dvasin´ sveikatà ir
i‰gelbòjimà, tiek ir visos BaÏnyãios ateities gerov´. Mums reikia
js˜; BaÏnyãiai reikia js˜; Vie‰paãiui reikia js˜. NesivarÏykite
i‰tiesti pagalbos rankà.

Baigdamas noròãiau atiduoti kuklià, bet nuo‰irdÏià duokl´
mokytojams. Pats daug dirb´s mokykloje – vidurinòje, koledÏe ir
profesinòje – a‰ puikiai paÏ∞stu sunkumus ir aukà, kurios tai
reikalauja; bet a‰ taip pat paÏ∞stu augimà ir pasitenkinimà, kur∞
gauname pasiek´ pabaigà. Tad stoviu ãia puikiai Ïinodamas, kiek
daug, o galbt dauguma i‰ js˜, òjote iki dabartinòs padòties.
Dar daugiau, kuomet dòsãiau mokykloje, nors ir ne itin sòkmingai,
a‰ Ïinau ir jausmus t˜ mokytoj˜, kuriems nepavyksta pasiekti
auk‰ãiausio lygio ir turi pasilikti Ïemesniame.

Îinau, kok∞ gaunate tikràj∞ atlyg∞ uÏ savo darbà ir koks jis yra
menkas – gerokai, gerokai per menkas. I‰ vis˜ savo ‰irdies gelmi˜
noròãiau, kad jis bt˜ didesnis; taãiau BaÏnyãios pajamos ir taip
pernelyg daug i‰naudojamos mokslui, todòl turiu nuo‰irdÏiai
pasakyti, kad nòra perspektyv˜ tikòtis greito pageròjimo. ·i˜ met˜
mokslo biudÏetas BaÏnyãioje yra 860.000 doleri˜ arba 17 procent˜
vis˜ BaÏnyãios i‰laikymo i‰laid˜, kurias sudaro bendrosios
administravimo, kuol˜, apylinki˜, skyri˜ ir misij˜ i‰laidos visiems
tikslams, taip pat ir gerovei bei paramai. I‰ ties˜, a‰ noròãiau, kad
Ïmonòs plaãiai klestòt˜ ir galòt˜ bei noròt˜ mokòti tiek de‰imtini˜,
kiek mums reikia ms˜ augimui palaikyti.

Todòl atiduodu savo duokl´ js˜ darb‰tumui, js˜ lojalumui,
js˜ aukai, js˜ norui tarnauti tiesos darbe, js˜ tikòjimui Dievu ir
Jo darbu ir js˜ nuo‰irdÏiam tro‰kimui daryti tai, ko js˜ pra‰o
ms˜ pa‰ventintasis vadovas ir prana‰as. Ir maldauju js˜ nedaryti
klaidos ir neignoruoti js˜ vadovo patarim˜, arba neatsiliepti ∞ jo
norà ar atsisakyti eiti jo nurodyta kryptimi. Senovòje Dovydas,
atpjaudamas Sauliaus skraistòs skvernà, i‰tarò gelianãia ‰irdimi:

Tegu Vie‰pats mane apsaugo, kad a‰ dr∞sau padaryti tok∞ dalykà savo
vie‰paãiui – Vie‰paties pateptajam, pakeldamas rankà prie‰ j∞. Juk jis –
Vie‰paties pateptasis (1 Samuelio 24:6).

Telaimina jus Dievas js˜ doruose darbuose. Tegu Jis pagreitina
js˜ supratimà, pagausina js˜ i‰mint∞, ap‰vieãia jus patirtimi,
i‰lieja jums kantrybòs, meilòs, ir, tarpe kit˜ brangiausi˜ dovan˜,
apdovanoja jus dvasine ∞Ïvalga, kad js neabejodami atpaÏintumòte
teisumo dvasià ir prie‰ingàjà, kai jos prie js˜ artinsis. Tegu Jis
atveria jums js˜ mokini˜ ‰irdis ir duoda jums Ïinoti, kad ∞òj´ tenai
js esate ‰ventoje vietoje, kuri˜ negalima nei suter‰ti, nei paniekinti,
ar neteisinga, griaunanãia doktrina, ar nuodòmingu poelgiu.
Tegu Jis praturtina js˜ Ïinias galia ir sugebòjimu mokyti teisumo.
Teauga js˜ tikòjimas ir liudijimai bei js˜ sugebòjimas kasdien
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skatinti ir puoselòti kit˜ augimà – kad Siono jaunimas galòt˜
mokytis, stipròti, bt˜ paskatintas, sutvirtintas, kad jie nekrist˜
‰alikelòje, bet Ïengt˜ ∞ amÏinàj∞ gyvenimà, ir jeigu jie gaus ‰iuos
palaiminimus, js per juos taip pat bsite palaiminti. Viso to
meldÏiu vardu To, kuris mirò, kad mes galòtume gyventi, Dievo
Snaus, pasaulio I‰pirkòjo, Jòzaus Kristaus, amen.
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