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PASTARŲJŲ DIENŲ ŠVENTŲJŲ JĖZAUS KRISTAUS BAŽNYČIOS

 vaikai ir jaunimas



Brangūs broliai ir seserys, Pastarųjų Dienų Šventų-

jų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vaikai ir jaunimas yra 

mylimo Dievo sūnūs ir dukros. Jie pajėgūs pasau-

liui padaryti didelę įtaką.

Principai, kurių moko ši vaikams ir jaunimui skirta inicia-

tyva, tai geresnis ir šventesnis būdas paskatinti augančią 

kartą sekti Jėzumi Kristumi ir Jo Evangeliją taikyti visose 

gyvenimo srityse. Šios didelės pastangos apims Evangeli-

jos mokymąsi, privilegiją tarnauti, asmeninį tobulėjimą ir 

įdomias veiklas. Tai prasideda namie. Tėvų šventa pareiga 

– mokyti savo vaikus šviesoje ir tiesoje. Bažnyčios vadovai 

teikia vertingą pagalbą ir nukreipia vaikus, jaunimą ir jų 

šeimas.

Mes jus mylime. Mes jumis pasitikime. Pažadame, kad 

Dangiškasis Tėvas toliau jus laimins ir palaikys, kai su tikėji-

mu vesite Jo vaikus. 
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Vizija
Stiprinkite augančiosios 

kartos tikėjimą Jėzumi 

Kristumi ir padėkite 

vaikams bei jų šeimoms 

tobulėti sandoros kelyje 

susiduriant su gyvenimo 

iššūkiais.



„ILGALAIKIS BAŽNYČIOS TIKSLAS 
PADĖTI NARIAMS STIPRINTI 
TIKĖJIMĄ VIEŠPAČIU JĖZUMI 

KRISTUMI IR JO APMOKĖJIMU, 
[IR] PADĖTI JIEMS SUDARYTI 

SANDORAS SU DIEVU.“
PREZIDENTAS RASELAS M. NELSONAS, Įžanginis žodis, 2018 m. 

spalio visuotinės konferencijos medžiaga

Įvadas
Tėvai ir vadovai, darbuodamiesi kartu, padeda 
vaikams ir jaunimui tvirčiau atsiversti, tapti vertais 
Viešpaties Jėzaus Kristaus mokiniais ir dorais vyrais 
bei moterimis pasitelkdami:

• Pasišventimą įkvepiantį Evangelijos mokymąsi.

• Kūną ir dvasią ugdantį tarnavimą ir veiklas.

• Lūkesčius pateisinantį asmeninį tobulėjimą.

Šioje brošiūroje pateiktus pagrindinius principus 
ir apibendrintas pareigas galima pritaikyti savo 
reikmėms. Nėra vieno geriausio būdo juos taikyti. 
Pasisemti idėjų ir rasti pavyzdžių galima adresu 
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org. Siekite 
įkvėpimo, kuris padės sužinoti, kas geriausia kiekvie-
nam asmeniškai (žr. „Pakoreguokite ir pritaikykite“).

Augančioji karta
Pranašai kalbėjo, kad ši vaikų ir jaunimo karta yra 
geriausia iš visų, kurias Viešpats siuntė į žemę 
(žr. Raselas M. Nelsonas, „Izraelio viltis“, 2018 m. 
birželio 3 d. pasaulinė dvasinė valandėlė jaunimui). 
Jie pajėgūs pasauliui padaryti didelę įtaką. Jie buvo 
pakviesti padėti surinkti Izraelį abiejose uždangos 
pusėse. Turime geriau ir švenčiau jiems tarnauti 
ir jais rūpintis. Tokios pastangos padės vaikams ir 
jaunimui:

• Pažinti savo amžinąją tapatybę ir tikslą.

• Tvirčiau atsiversti į Jėzų Kristų, priimti į širdį Jo 
Evangeliją ir įkvėps nutarti Juo sekti.

• Vykdyti Aarono kunigystės pareigas.

• Kartu dalyvauti išgelbėjimo darbe.

• Ugdyti save kaip asmenybę, padedant tėvams ir, jei 
reikia, talkininkaujant vadovams.

• Būti vertiems lankyti šventyklą ir patirti ilgalaikį 
džiaugsmą einant sandorų keliu.

Vaikai ir jaunimas sėkmingai sieks šių tikslų, kai gaus 
asmeninius apreiškimus, kurs Evangelija paremtus 
santykius ir augdami naudos valios laisvę.
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„Jėzus augo išmintimi, 
metais ir malone Dievo  
ir žmonių akyse.“
LUKO 2:52

Stenkitės sekti Gelbėtoju
Būdamas jaunuolis Jėzus apie savo dangišką tapa-
tybę ir misiją turėjo sužinoti taip pat, kaip ir kiekvie-
nas kitas Dievo vaikas. Jis „augo išmintimi, metais ir 
malone Dievo ir žmonių akyse“ (Luko 2:52). Jis augo 
išlaikydamas pusiausvyrą, tad visi vaikai ir jaunimas 
gali taip augti.

Padėkite vaikams ir jaunimui įsileisti Gelbėtoją į 
visas savo gyvenimo sritis, ir daryti tai ne vien per 
šabą. Jei jie stengsis Jėzų Kristų padaryti savo gyve-
nimo ašimi, Jis atsiųs Šventąją Dvasią, kuri juos guos 
ir ves.

Idealiu atveju sekimas Gelbėtoju prasideda namuo-
se. Pavieniams nariams ir šeimoms Bažnyčios vado-
vai gali suteikti svarbų palaikymą.

 
DV

ASINIS

 

SOCIALINIS

 

FIZINIS

 

PROTIN
IS
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Medžiagą rasite adresu ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Orientuota į namus
Tėvai planuoja šeimos veiklas ir pokalbius, kuriais 
mokys Jėzaus Kristaus Evangelijos, atsižvelgdami į 
savitus kiekvieno vaiko poreikius. Tai vyks šeimoms 
kartu dirbant ir žaidžiant, pasirinkus veiklas, kurios 
moko svarbiausių įgūdžių, stiprina charakterį ir 
suteikia galimybes augti.

Skatinkite augti
• Melskite patarimo. Dangiškasis Tėvas pažįsta jūsų 

vaikus ir padės jums juos mokyti.
• Padėkite vaikams siekti Šventosios Dvasios įtakos 

ir ją atpažinti.
• Rodykite meilę savo vaikams ir dažnai juos girkite 

už pastangas ir Kristaus savybes, kurias pastebite, 
kad jie turi.

• Ieškokite progų visa šeima tarnauti kitiems.

Patarkite
• Padėkite savo vaikams rasti būdų taikyti Evangeliją 

visose gyvenimo srityse.
• Nukreipkite vaikus ir skatinkite savarankiškai užsi-

brėžti tikslus ir planuoti. 
• Padėkite patiems rasti problemų sprendimus.
• Palaikykite, padėkite ir drąsinkite juos.

Kalbėkitės su vadovais
Bendraukite su mokytojais ir vadovais ir išsiaiškinki-
te, kaip jie gali padėti jūsų vaikams. Būkite atsargūs, 
nepasakokite kitiems vaikų tik jums patikėtos infor-
macijos ir negėdinkite jų.

„ATĖJO LAIKAS Į NAMUS 
ORIENTUOTAI BAŽNYČIAI, 

PALAIKOMAI TO, KAS VYKSTA 
MŪSŲ SKYRIAUS, APYLINKĖS 

AR KUOLO PASTATUOSE.“
PREZIDENTAS RASELAS M. NELSONAS, Įžanginis žodis, 

2018 m. spalio visuotinės konferencijos medžiaga
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Medžiagą rasite adresu ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Palaikoma Bažnyčios
Bažnyčios vaidmuo apima Jėzaus Kristaus Evange-
lijos mokymą, apeigas ir šeimų palaikymą. Vadovai 
ir mokytojai padeda tėvams sukurdami stiprius, 
ugdančius ryšius su vaikais ir jaunimu, kuriems 
tarnauja.

Kalbėkite su tėvais
• Neformaliai bendraukite su tėvais, kad sužinotu-

mėte, kaip padėti jų vaikams. Papasakokite, kokias 
gerąsias vaikų savybes pastebėjote.

• Paklauskite, kokių patirčių ir mokymų jie tikisi savo 
vaikams iš Aarono kunigijos kvorumų ir Merginų 
organizacijos pamokų bei veiklų.

Kai tėvai nėra aktyvūs Bažnyčios nariai:

• Paaiškinkite tėvams vaikų ir jaunimo stiprinimo 
iniciatyvą ir paklauskite, ar jie nori, ir kaip jie nori, 
kad jų vaikai būtų įtraukti.

• Paklauskite vaikų ir jaunimo, kokio palaikymo 
jiems reikia.

• Apylinkės taryboje aptarkite, kaip kuo labiau 
įtraukti tėvus.

Palaikykite vaikus ir jaunimą
• Padėkite vaikams ir jaunimui atpažinti Šventosios 

Dvasios įtaką.
• Paklauskite jų, ką jie norėtų išmokti ir patirti 

kvorumų, pamokų ir veiklų metu.
• Pasiūlykite jiems vadovauti planuojant ir pravedant 

veiklas.
• Padėkite Aarono kunigystę turintiesiems vykdyti 

savo pareigas kvorume.

Evangelijos 
mokymasis

Tarnavimas ir 
veiklos

Asmeninis 
tobulėjimas

ORIENTUOTA Į NAMUS (padeda šeima)

PALAIKOMA BAŽNYČIOS (padeda vadovai)
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Medžiagą rasite adresu ComeFollowMe .ChurchofJesusChrist .org.

Evangelijos mokymasis
Namuose
Skaitant Raštus ir mel-
džiantis asmeniškai ir 
su šeima vaikams bus 
lengviau pajausti ir atpa-
žinti Šventosios Dvasios 
įtaką ir išmokti mylėti 
Gelbėtoją. Studijuojant 
Jėzaus Kristaus Evangeli-
ją pavieniams asmenims 
ir šeimoms siūloma 
vadovautis programa 
„Ateik ir sek paskui mane“ 
– pavieniams asmenims 
ir šeimoms ir dabartinių 
pranašų žodžiais.

Bažnyčioje
Vaikai ir jaunimas renka-
si kartu mokytis Jėzaus 
Kristaus Evangelijos. Vai-
kai Evangelijos mokosi 
pamokėlių ir pradinukų 
dainavimo valandėlių 
metu. Jaunimas moko-
si doktrinos klasėse 
ir kvorumuose. Vaikai 
ir jaunimas raginami 
papasakoti, ko išmoko 
namuose, ir Evangeliją 
taikyti savo gyvenime.

Evangelijos 
mokymasis

Orientuota į namus

Malda
Raštų studijavimas
Namų vakaras
Šabo diena
Šeimos istorija

Palaikoma Bažnyčios

Šabo dienos 
pamokos

Seminarija

Tarnavimas ir veiklos
Namuose
Tarnavimas ir veiklos ugdo 
dorus kasdienius įpro-
čius, stiprina šeiminius 
ryšius, moko gyvenimiškų 
įgūdžių, lavina Kristaus 
savybes ir padeda vaikams 
ir jaunimui augti. Šeimos 
tarnavimas ir veiklos gali 
būti organizuojamos 
atsižvelgiant į asmeninius 
poreikius ir suteikti gali-
mybę taikyti Evangelijos 
principus kasdieniame 
gyvenime.

Bažnyčioje
Tarnavimas – apimantis 
taip pat ir Aarono 

kunigystę turinčiųjų 
patarnavimą sakramento 
apeigose – ir reguliarios 
veiklos suteikia progų 
susirinkti, įgyti naujų 
įgūdžių, atlikti sunkias 
užduotis ir kurti Evangelija 
pagrįstus santykius su 
bendraamžiais ir vadovais. 
Tai turėtų padėti vaikams 
ir jaunimui augti dvasiškai, 
socialiai, fiziškai ir protiškai 
ir prasmingai tarnauti 
kitiems. Tinklalapis 
„ JustServe“ ( JustServe .org) 
yra vertingas visuomeninio 
tarnavimo idėjų šaltinis.
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Medžiagą su veiklomis ir tikslais rasite adresu ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Tarnavimas ir 
veiklos

Orientuota į namus

Namų vakaras
Tarnavimas su šeima
Šeimos veiklos
Tarnystė

Palaikoma Bažnyčios

Sakramento apeigos
Tarnavimo ir veiklų idėjos
JustServe
Keletą dienų trunkančios 
veiklos

Tarnystės paskyrimai

Asmeninis tobulėjimas
Namuose
Vaikai ir jaunimas 
renkasi veiksmus, 
padedančius augti ir 
mokytis sekti Gelbė-
toju. Tėvai gali padėti 
jiems pamatyti, kad jie 
jau auga ir ką jiems dar 
reikėtų tobulinti. Veiklos 
Bažnyčioje, mokykloje, 
draugai, sportas, menai, 
darbas ir kiti asmeniniai 
interesai gali padėti vai-
kams ir jaunimui sekti 
Jėzumi Kristumi.

Bažnyčioje
Vadovai myli kiekvieną 
vaiką ir jaunuolį, kiekvie-
nam tarnauja ir sužino 
jų poreikius ir intere-
sus. Bendraudami su 
meile vadovai vaikams 
ir jaunimui gali padaryti 
unikalią ir stiprią įtaką, 
palaikyti ir skatinti jų 
pastangas tarnauti ir 
augti.

Asmeninis 
tobulėjimas

Orientuota į namus

Asmeniniai tikslai
Šeimos tikslai
Nukreipimas
Skatinimas
Meilė

Palaikoma Bažnyčios

Nukreipimas
Skatinimas
Tikslų idėjos
Apylinkėje taikomos 
priemonės

Keletą dienų trunkančios 
veiklos: konferencijos 
„Jaunimo stiprybės vardan“ 
( JSV), jaunimo konferencijos, 
stovyklos ir kiti susirinkimai. 
Šios veiklos gali padėti 
jaunimui sustiprinti norą 
sekti Gelbėtoju, atitraukti 
juos nuo kasdienės rutinos 
ir padėti matyti, kad jie yra 
didesnės, bendrus dorus 
tikslus keliančios jaunimo 
grupės dalis.
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Laikykimės paprastumo.  
Darykite tai, kas pasiteisina.

Pakoreguokite ir pritaikykite
Kiekvienas žmogus, 
šeima ir bendruomenė 
yra unikalūs. Kas tinka 
vienam, galbūt netinka 
kitam. Darykite tai, kas 
tinka jūsų šeimai, klasei, 
kvorumui arba apy-
linkei. Kalbėkitės apie 
galimybes ir rūpesčius, 
siekite apreiškimo, kaip 

pritaikyti šią iniciatyvą, 
kad padėtumėte kiekvie-
nam vaikui ir jaunuoliui 
(- ei) pasiekti savo dieviš-
ką potencialą.

Pavyzdžiui, vaikai ir 
jaunimas skirsis asme-
ninio tobulėjimo siekiu – 
kiekvienam asmeniškai 

turėtų būti nustatomas 
tikslų pobūdis, kiekis 
ir dažnis bei pagalba, 
kurios jiems reikia. 
Klasės ir kvorumai taip 
pat turi prisitaikyti prie 
poreikių. Be to, veiklų 
tipas ir dažnumas gali 
skirtis atsižvelgiant į 
aplinkybes.

„SUGRĄŽINTOSIOS 
JĖZAUS KRISTAUS 

EVANGELIJOS ŽINIA 
VISIEMS YRA TOKIA: KOL 

ESAME GYVI, GALIME 
IR TURIME STENGTIS 

TAPTI GERESNI.“
PREZIDENTAS HENRIS B. AIRINGAS, Tobulas 

mūsų pavyzdys, 2009 m. spalio visuotinės 
konferencijos medžiaga.

SIEKITE APREIŠKIMO
ATSIŽVELKITE Į 
ASMENINIUS POREIKIUS

DARYKITE TAI, KAS TINKA
SUPAPRASTINKITE

Medžiagą rasite adresu ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.



9

Find resources at ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

Motyvavimas ir įvertinimas
Motyvavimas
Kai vaikai jausis mylimi, 
jie lengvai taps moty-
vuoti, augs, tobulės ir 
gyvenime jaus Šventąją 
Dvasią. Kai keistis ir 
tobulėti jiems pasida-
rys sunku, skatinkite 
juos ieškoti būdų, kaip 
nugalėti sunkumus arba 
pakoreguoti planus. 
Stiprus pasitikėjimu 
paremtas ryšys su 
tėvais, vadovais ir bend-
raamžiais gali jiems 
suteikti jėgų nenuleisti 
rankų.

Įvertinimas
Kai vaikai ir jaunimas 
tobulės, girkite juos 
už pastangas ir ska-
tinkite. Suteikite jiems 
progų papasakoti, ko 
mokosi, ir džiaukitės jų 
pasiekimais. Be to, visi 
vaikai ir jaunimas galėtų 
gauti apdovanojimus, 
pavyzdžiui, žiedelį arba 
pakabutį, kuris primintų, 
kad jie yra pasaulinės 
grupės, besistengiančios 
sekti Kristumi, nariai. 
Pasiekę dvasinius, 
socialinius, fizinius ir 

protinius tikslus, vaikai 
ir jaunimas gali gauti 
papildomus ženklelius.

Medžiagą rasite adresu ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

„STENGDAMIESI 
SUŽINOTI TIESĄ: KAS 

ESAME, […] IR VEIKDAMI 
PAGAL ŠIĄ TIESĄ, 

PATIRIAME TIKRĄ IR 
ILGALAIKĮ DŽIAUGSMĄ.“
PREZIDENTAS DALINAS H. OUKSAS, Tiesa ir 
planas, 2018 m. spalio visuotinės konferenci-

jos medžiaga

KLAUSYKITE
PAGIRKITE UŽ PASTANGAS
DŽIAUKITĖS PASIEKIMAIS
MOKYKITĖS IŠ NESĖKMIŲ
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Namai ir tėvai
Koks mano vaidmuo?
Būkite doras pavyzdys 
savo vaikams. Mokyki-
te juos tobulėti visose 
jų gyvenimo srityse. 
Raskite būdų padėti 
jiems išmokti džiaug-
tis gyvenimu laikantis 
sandorų, atrasti naujus 
talentus ir daryti sun-
kius darbus. Padėkite 
savo šeimai tobulėti ir 
artėti prie Dangiškojo 
Tėvo ir Jėzaus Kristaus, 
ir kasdien gyventi pagal 
Evangeliją.

Ką turiu daryti?
Tegu vaikai sužino, kaip 
stipriai juos mylite. 
Įsitraukite į jų gyvenimą. 
Melskitės ir išsiaiškinkite 
asmeninius jų poreikius, 
Evangelijos studijavimą 
ir veiklas planuokite 
taip, kad tie poreikiai 
būtų patenkinti. Regu-
liariai liudykite jiems. 
Kalbėkitės su vadovais 
apie tai, kaip jie gali 
padėti jūsų vaikams.

Nuo ko pradėti?
Nenustokite kalbėtis su 
vaikais ir jų klausytis. 
Melskitės, kad sužinotu-
mėte, kaip jiems padėti. 
Padėkite jiems atrasti 
įdomias mokymosi sritis 
ir jų imtis. Pradėkite 
arba ir toliau melskitės 
su šeima, studijuokite 
Evangeliją, tarnaukite 
ir dalyvaukite užsiėmi-
muose, kurie padėtų 
jūsų vaikams augti.

RODYKITE MEILĘ
BŪKITE PAVYZDYS
SIEKITE APREIŠKIMO
MOKYKITE GYVENIMO 
ĮGŪDŽIŲ

DŽIAUKITĖS PASIEKIMAIS
GIRKITE UŽ PASTANGAS

„TEISI SĄMONINGA 
TĖVYSTĖ SVARBESNĖ UŽ 
VISUS KITUS DARBUS!“
PREZIDENTAS RASELAS M. NELSONAS, 

Šabas yra žavesio diena, 2015 m. balandžio 
visuotinės konferencijos medžiaga

Medžiagą rasite adresu ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Pradinukų vadovai ir mokytojai
Koks mano vaidmuo?
Mylėkite ir stiprinkite 
vaikus. Padėkite tėvams 
mokyti vaikus jausti 
Dangiškojo Tėvo meilę 
jiems, suprasti Jėzaus 
Kristaus Evangeliją, jaus-
ti ir atpažinti Šventosios 
Dvasios poveikį ir pasi-
ruošti sudaryti šventas 
sandoras ir jų laikytis.

Ką turiu daryti?
Pasirūpinkite, kad 
Pradinukų organizacijos 
pamokos ir dainavi-
mo valandėlės padėtų 
vaikams jausti Dvasią, 
stiprinti tikėjimą ir jausti 
džiaugsmą dėl Jėzaus 
Kristaus Evangelijos 
savo gyvenime. Vado-
vaudamiesi Luko 2:52 
nurodytomis tobulė-
jimo kryptimis kaip 
pavyzdžiais, planuokite 
smagų ir įtraukiantį 
tarnavimą ir veiklas, 
kurios stiprintų liudiji-
mą, šeimas ir skatintų 
vienybę bei asmeninį 
tobulėjimą.

Nuo ko pradėti?
Susipažinkite su vaikais 
ir jų šeimomis ir tarnau-
kite jiems, atsižvelgdami 
į jų poreikius. Kartu, kaip 
Pradinukų organizacijos 
prezidentūra, melskitės, 
kad sužinotumėte, kaip 
padėti mokytojams, 
muzikos ir veiklų vado-
vams ir veiklų organiza-
toriams padėti vaikams 
sekti Gelbėtoju.

MOKYKITE APIE 
DIEVIŠKĄ TAPATYBĘ

TAIKYKITE EVANGELIJĄ
PUOSELĖKITE GERUS 
SANTYKIUS

MOKYKITE APIE SANDORAS
MOKYKITE GYVENIMO 
ĮGŪDŽIŲ

„DIDŽIAUSIAS MŪSŲ 
TURTAS TIEK ČIA, 

ŽEMĖJE, TIEK IR DANGUJE 
YRA MŪSŲ VAIKAI 
IR MŪSŲ AINIJA.“

PREZIDENTAS DALINAS H. OUKSAS, „The 
Great Plan of Happiness“, Ensign, Nov. 

1993, 75

Medžiagą rasite adresu Primary .ChurchofJesusChrist .org.



12

Merginų org. vadovės
Koks mano vaidmuo?
Padėkite tėvams ir 
vyskupijai vesti ir 
įkvėpti merginas, kad 
jos suprastų savo, kaip 
Dievo dukrų, tapatybę, 
ruoštųsi šventyklos 
sandoroms ir įgyven-
dintų dieviškus tikslus. 
Padėkite klasių prezi-
dentūroms vadovauti 
ir tarnauti savo klasių 
narėms.

Ką turiu daryti?
Rodykite pavyzdį kaip 
Jėzaus Kristaus mokinė. 
Padėkite klasių prezi-
dentūroms su malda 
suplanuoti ir pravesti 
pamokas pagal „Ateik ir 
sek paskui mane“ – Mergi-
nų organizacijai. Skatin-
kite jas rodyti iniciatyvą 
planuojant ir vykdant 
tarnavimo bei kitas 
veiklas, kurios padės 
merginoms tobulėti 
visose savo gyvenimo 
srityse. Jei reikia, siūlyki-
te merginoms papildo-
mą pagalbą.

Nuo ko pradėti?
Asmeniškai susipažin-
kite su merginomis. 
Kalbėkitės su jomis, jų 
tėvais ir vyskupija apie 
tai, kaip galėtumėte 
padėti merginoms 
tobulėti. Melskitės, kad 
sužinotumėte, kaip 
padėti klasių prezi-
dentūroms sėkmingai 
vykdyti pašaukimus.

MOKYKITE APIE 
DIEVIŠKĄ TAPATYBĘ 

VYKDYKITE IŠGELBĖJIMO 
DARBĄ

RUOŠKITE DIEVIŠKIEMS 
VAIDMENIMS 

UGDYKITE ATSPARUMĄ
MOKYKITE GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ

ESU MYLIMA 
DANGIŠKŲJŲ TĖVŲ 

DUKRA, MANO 
PRIGIMTIS DIEVIŠKA, 
O LEMTIS AMŽINA.

Medžiagą rasite adresu YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.
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Aarono kunigijos vadovai
 Koks mano vaidmuo?
Padėkite tėvams ir vys-
kupijai ruošti vaikinus 
įšventinimui į kunigystės 
pareigybes, šventyklos 
sandoroms, misijai ir 
dieviškiems tikslams. 
Įkvėpkite juos steng-
tis suprasti savo, kaip 
Dievo sūnų, tapatybę. 
Padėkite kvorumų prezi-
dentūroms vadovauti ir 
tarnauti savo kvorumo 
nariams ir patarnauti 
sakramento apeigose.

Ką turiu daryti?
Rodykite pavyzdį kaip 
Jėzaus Kristaus mokinys. 

Padėkite kvorumų 
prezidentūroms nau-
dotis turimais raktais, 
patarnauti sakramento 
apeigose ir su malda 
planuoti ir vesti pamo-
kas pagal „Ateik ir sek 
paskui mane“ – vaikinų 
organizacijai. Padėkite 
jiems planuoti ir vyk-
dyti tarnavimo veiklas, 
kurios padės vaiki-
nams tobulėti visose 
savo gyvenimo srityse. 
Leiskite jiems vadovauti. 
Tiems, kuriems reikia, 
pasiūlykite papildomą 
pagalbą.

Nuo ko pradėti?
Leiskite laiką su vai-
kinais. Asmeniškai 
susipažinkite su jais. 
Kalbėkitės su vyskupija, 
vaikinais ir jų tėvais, kad 
išsiaiškintumėte, kaip 
jiems padėti tobulėti 
ir tapti panašesniems 
į Gelbėtoją. Melskitės, 
kad sužinotumėte, 
kaip padėti kvorumų 
prezidentūroms nau-
dotis turimais raktais 
ir sėkmingai vykdyti 
pašaukimus.

MOKYKITE KUNIGIJOS PAREIGŲ
VYKDYKITE IŠGELBĖJIMO 
DARBĄ

RUOŠKITE DIEVIŠKIEMS 
VAIDMENIMS

UGDYKITE ATSPARUMĄ
MOKYKITE GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ

Medžiagą rasite adresu YoungMen.ChurchofJesusChrist.org.

BŪKITE SU JAIS.

SUJUNKITE JUOS 
SU DANGUMI.

LEISKITE JIEMS 
VADOVAUTI.
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Sekmadieninės mokyklos mokytojai
Koks mano vaidmuo?
Stenkitės padėti jau-
nimui ateiti pas Kristų 
ir laikytis Jo doktrinos. 
Mokykite jaunimą 
suprasti Jėzaus Kristaus 
Evangeliją, ja dalytis ir 
pagal ją gyventi.

Ką turiu daryti?
Rodykite pavyzdį kaip 
Jėzaus Kristaus moki-
nys ir padėkite jauni-
mui stiprinti tikėjimą. 
Skatinkite juos studijuoti 
Raštus savarankiškai ir 
su savo šeima. Padėkite 
jiems ruoštis ir moky-
ti doktrinos principų. 
Skatinkite juos tai, ką 
sužino, taikyti asmeniš-
kai tobulėjant.

Nuo ko pradėti?
Stenkitės mokyti, kaip 
mokė Gelbėtojas. Asme-
niškai susipažinkite su 
jaunimu. Melskitės, 
kad sužinotumėte, kaip 
jiems padėti augti ir 
tapti panašesniems į 
Gelbėtoją. Stiprinkite 
klasės narius ir jų tėvus, 
kai jie stengsis mokytis 
ir mokyti Evangelijos 
Bažnyčioje ir namuose.

„SIEKITE MOKYTUMO, 
BŪTENT MOKYMUSI 

IR TAIP PAT TIKĖJIMU.“
DOKTRINOS IR SANDORŲ 88:118

STIPRINKITE LIUDIJIMĄ
MOKYKITE DOKTRINOS
STUDIJUOKITE RAŠTUS
UGDYKITE DORUS ĮPROČIUS

Medžiagą rasite adresu SundaySchool.ChurchofJesusChrist.org.
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Vyskupija ir klasių bei kvorumų prezidentūros
Koks jų vaidmuo?
Apylinkėje vyskupija yra 
Aarono kunigijos prezi-
dentūra ir yra atsakinga 
už merginas ir vaiki-
nus. Aarono kunigijos 
kvorumų prezidentūros 
veikia naudodamos rak-
tus, gautus paskiriant 
kvorumų prezidentus. 
Merginų organizacijos 
klasių prezidentūros, 
paskirtos vyskupijos 
nario, veikia prižiūrimos 
kunigijos vadovo.

Ką jos daro?
Prezidentūrų nariai 
turi stengtis būti tikri 

Jėzaus Kristaus mokiniai 
ir padėti kiekvienam 
kvorumo arba klasės 
nariui jaustis mylimam 
ir gyvenime pagal Evan-
geliją atrasti džiaugsmą. 
Vyskupo prižiūrimos, 
kvorumų prezidentū-
ros vadovauja Aarono 
kunigystę turintiesiems, 
kai šie patarnauja 
sakramento apeigose. 
Kvorumų ir klasių pre-
zidentūros vadovauja 
surenkant Izraelį abiejo-
se uždangos pusėse ir 
rūpinantis stokojančiais.

Nuo ko jos turėtų 
pradėti?
Prezidentūros sužino 
savo pareigas iš Viešpa-
ties ir savo vadovų. Jos 
meldžiasi dėl kvorumo 
arba klasės narių ir 
stengiasi sužinoti jų 
poreikius. Jos padeda 
savo nariams tapti 
Jėzaus Kristaus moki-
niais. Jos drauge spren-
džia, kurios pamokos, 
veiklos ir tarnavimo 
projektai palaimins bei 
sustiprins jaunimą ir 
suvienys jų kvorumą 
arba klasę.

TARNAUTI
DRAUGE TARTIS
STIPRINTI VIENYBĘ
VYKDYTI PAREIGAS

Medžiagą rasite adresu ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

„KAI ESAME ĮSITRAUKĘ 
Į TARNAVIMĄ KITIEMS, 
MAŽIAU GALVOJAME 

APIE SAVE, IR ŠVENTOJI 
DVASIA GALI LAISVIAU 

ATEITI PAS MUS.“
PREZIDENTAS HENRIS B. AIRINGAS, Įkvėpta 

tarnystė, 2018 m. balandžio visuotinės 
konferencijos medžiaga
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Yra spausdintinė, 
internetinė ir mobilie-
siems įrenginiams skirta 
medžiaga. Tėvams, 
suaugusiems vadovams, 
kvorumų ir klasių prezi-
dentūroms ir jaunimui 
pateikiami įrankiai ir 
idėjos tikslams susikurti, 
tarnavimui ir veikloms 
namuose ir bažnyčioje, 
saugumo taisyklės ir 
nurodymai.

Mobilioji programėlė 
„Gospel Living“
Mobilioji programėlė 
„Gospel Living“ (iOS ir 
„Android“) sukurta taip, 
kad būtų įkvepianti, 
įtraukianti, smagi ir tiktų 
kasdieniam gyvenimui. Į 
Kristų sutelktą gyvenimą 
ji palaiko per:

• Įkvepiantį turinį
• Priminimus
• Veiklų idėjas
• Pranešimus
• Dienoraščio vedimą
• Asmeninius tikslus

Programėlės „Gospel 
Living (Church of Jesus 
Christ)“ ieškokite „Apple“ 
ir „Android“ programėlių 
parduotuvėse.

Internete – adresu 
ChildrenandYouth 
.ChurchofJesusChrist.org
Vaikų ir jaunimo ugdy-
mo tinklalapyje pateikia-
mos tėvams, vaikams ir 
jaunimui padėti skirtos 
priemonės (daugiau 
medžiagos pateikiama 
anglų k.).

• Medžiaga tėvams ir 
šeimoms

• Priemonės ir pavyz-
džiai, kaip palaikyti 
ir skatinti vaikus ir 
jaunimą

• Pradinukų veiklų 
medžiaga

• Tarnavimo ir veiklų 
nurodymai, pavyzdžiai 
ir idėjos

• Asmeninio tobulėjimo 
(tikslų) pavyzdžiai ir 
idėjos

• Mokomoji medžiaga 
klasių ir kvorumų 
prezidentūroms

• Elektroninės spausdin-
tinių leidinių versijos, 
skirtos atsisiųsti

Spausdintinė vaikų 
ir jaunimo ugdymo 
medžiaga
Brošiūros, išleistos 
norint paremti vaikų ir 
jaunimo ugdymo prin-
cipus ir padėti vaikams 
ir jaunimui sudaryti 
asmeninio tobulėjimo 
planus.

Pagalbinės priemonės



Paramos bendrija

Vyresniųjų kvorumas

Likite sandoros 
kelyje
Jaunimui pereinant į kitą 
savo gyvenimo etapą Para-
mos bendrija ir vyresniųjų 
kvorumas suteiks daugiau 
galimybių atrasti džiaugs-
mą ir augti darbuojantis 
kartu išgelbėjimo darbe.

„KAI DARYSITE KĄ NORS, KAS 
PADĖS KAM NORS BET KURIOJE 
UŽDANGOS PUSĖJE SUDARYTI 

SANDORAS SU DIEVU, […] 
PADĖSITE SURINKTI IZRAELĮ.“
PREZIDENTAS RASELAS M. NELSONAS, Izraelio viltis, 

2018 m. birželio 3 d. pasaulinė dvasinė valandėlė 
jaunimui



TĖVAI IR VADOVAI, 
DARBUODAMIESI KARTU, 

PADEDA VAIKAMS IR JAUNIMUI 
TVIRČIAU ATSIVERSTI, TAPTI 
VERTAIS VIEŠPATIES JĖZAUS 

KRISTAUS MOKINIAIS IR 
DORAIS VYRAIS BEI MOTERIMIS.
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