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Programa „Vaikai ir jaunimas“ skirta padėti kiekvienam vaikui ir jaunuoliui sekti Gelbėtojo 
pavyzdžiu. Ji pakeičia visas esamas veiklų ir pasiekimų programas.

Šią į namus orientuotą ir Bažnyčios remiamą programą vaikai ir jaunimas (tie, kuriems 
2020 m. sueis 8–18 metų) 2020 m. pradės vykdyti šiomis kalbomis kalbančiose apylinkėse ir 
skyriuose: albanų, arabų, armėnų, bislamų, bulgarų, khmerų, kroatų, čekų, danų, olandų, estų, 
fidžių, suomių, graikų, haitiečių, vengrų, indoneziečių, kekčių, kiribatų, latvių, lietuvių, malagasių, 
malajų, maršaliečių, mongolų, norvegų, lenkų, rumunų, suahilių, švedų, taitiečių, tajų, ukrainiečių 
ir vietnamiečių kalbomis.

Pridedame programos apžvalgą ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Be to, 2020 
m. kovo 20 d. bus prieinamos šios priemonės:

• VaikaiirJaunimas.ChurchofJesusChrist.org

Priemonės įvadiniam susirinkimui

• Ištraukos iš „Vaikai ir jaunimas. Ypatinga transliacija su prezidentu M. Raselu Balardu“ 
– transliacijos įrašą galima rasti VaikaiirJaunimas.ChurchofJesusChrist.org. Transliaciją 
siūloma žiūrėti vaikams ir jaunimui (tiems, kuriems 2020 m. sueis 8–18 metų), jų tėvams 
ir vadovams. Vietiniai vadovai gali parinkti peržiūros datą ir laiką, kuris geriausiai tiktų 
nariams jų krašte.

• Įvadinės gairės vaikams ir jaunimui – šis vadovas susirinkimo pradžioje, kai bus žiūrima 
„Vaikai ir jaunimas. Ypatinga transliacija su prezidentu M. Raselu Balardu“, turi būti įteiktas 
kiekvienam vaikui ir jaunuoliui (kuriam 2020 m. sukaks 8–18 metų). Kiekvienam vaikui ar 
jaunuoliui žiūrint transliaciją taip pat prireiks rašiklio ar pieštuko. Padaliniams šis vadovas 
bus atsiųstas paštu.

• Įvadinės gairės tėvams ir vadovams – šis vadovas turi būti išdalytas susirinkimo pabaigoje, 
kai vaikai, jaunimas, tėvai ir vadovai žiūrės transliaciją su prezidentu Balardu. Skyrius gaus 
po vieną vadovo egzempliorių kiekvienai šeimai su vaiku ar jaunuoliu, taip pat po vieną 
vyskupijos nariams ir Pradinukų bei Merginų organizacijų prezidentėms. Kai šie nariai tai 
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gaus, papildomi egzemplioriai gali būti įteikti kitiems jūsų padalinio suaugusiesiems, 
įskaitant jaunimo konsultantus ir Pradinukų organizacijos mokytojus. Vadovą taip pat 
galima rasti internete adresu VaikaiirJaunimas.ChurchofJesusChrist.org ir Evangelijos 
bibliotekoje.

Priemonės įvadiniam susirinkimui

• „Vaikai ir jaunimas. „Veidas į veidą“ su vyresniuoju Geritu V. Gongu“ – pasakodamas 
apie programą „Vaikai ir jaunimas“, vyresnysis Geritas V. Gongas ir kiti visuotiniai 
pareigūnai atsako į vaikų iš viso pasaulio klausimus. Šios transliacijos įrašas prieinamas 
internete adresu VaikaiirJaunimas.ChurchofJesusChrist.org. Vaikai, jaunimas, tėvai 
ir vadovai turėtų peržiūrėti šį renginį namuose arba Bažnyčioje. Vietiniai vadovai 
gali parinkti peržiūros datą ir laiką, kuris geriausiai tiktų nariams jų krašte.

• Asmeninis tobulėjimas. Vadovas vaikams – priemonė, kurią vaikai gali naudoti 
tikslams nustatyti ir pažangai fiksuoti. Padaliniams šis vadovas bus atsiųstas paštu.

• Asmeninis tobulėjimas. Vadovas jaunimui – priemonė, kurią jaunimas gali naudoti 
tikslams nustatyti ir pažangai fiksuoti. Padaliniams šis vadovas bus atsiųstas paštu.

Programėlė „Gospel Living“ pradedama naudoti 2020 metais. Įkvepiančiu turiniu, tikslais, 
priminimais, veiklų ir tikslų idėjomis, galimybe bendrauti ir rašyti dienoraštį programėlė 
skatina gyventi į Kristų sutelktą gyvenimą.
Šie padaliniai nuo 2020 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. turėtų užsisakyti programos „Vaikai ir 
jaunimas“ simbolius. Daugiau informacijos rasite 2019 m. gruodžio 23 d. laiške „Nurodymai, 
kaip užsisakyti programos „Vaikai ir jaunimas“ simbolius“.
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„Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vaikai ir jaunimas“ tai nauja programa, skirta 
padėti augančiai kartai sustiprinti tikėjimą Jėzumi Kristumi ir eiti pirmyn sandorų keliu, susiduriant 
su gyvenimo iššūkiais. Jos tikslas – padėti kiekvienam vaikui ir jaunuoliui sekti Gelbėtojo pavyzdžiu 
ir subalansuotai augti dvasiškai, socialiai, fiziškai ir protiškai (žr. Luko 2:52).

Naujoji programa „Vaikai ir jaunimas“ apima tris sritis:

• Evangelijos mokymąsi

• Tarnavimą ir dalyvavimą veiklose

• Asmeninį tobulėjimą

Programoje naudojami dviejų tipų simboliai: bendrystės simboliai, kuriuos gaus kiekvienas vaikas 
ir jaunuolis tais metais, kai jam sueis 8, 12 ir 18; pasiekimo simboliai, kuriuos jaunimas gaus 
stengdamasis sekti Gelbėtoju, kai atitiks tam tikrus pagrindinius reikalavimus (žr. šio dokumento 
skiltį „Pasiekimai“).

Ši programa yra sutelkta į namus ir remiama Bažnyčios. Šeimos nusprendžia, kaip geriausiai tas 
sritis vystyti namuose.

Vaikams
Pradedant nuo tų metų, kuriais jiems sukaks aštuoneri, sausio, vaikai raginami dalyvauti programoje 
„Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vaikai ir jaunimas“. Programoje „Vaikai ir 
jaunimas“ vaikų laukia tokia veikla:

Kiekvienų metų pradžioje vyskupas gali aplankyti aštuonerių metų amžiaus vaikų 
Pradinukų organizacijos klasę ir pasveikinti pradėjus dalyvauti programoje „Vaikai 
ir jaunimas“. Pokalbio metu jis duos kiekvienam vaikui po du simbolius: žiedą 
ir šventyklos nuotrauką. Kiekvienas vaikas taip pat gaus po knygelės Asmeninis 
tobulėjimas. Vadovas vaikams egzempliorių. Toje pamokoje gali dalyvauti tėvai bei 
Pradinukų organizacijos prezidentūra.

Evangelijos mokymasis
Namuose vaikai savarankiškai ir su šeima studijuos Raštus. Tokiam studijavimui yra paruoštas 
vadovėlis „Ateik ir sek paskui mane“ – pavieniams asmenims ir šeimoms. Bažnyčioje per Pradinukų 
pamoką vaikai įtvirtina tai, ko išmoko namuose, mokydamiesi iš Raštų. Pamokų medžiagą galima 
rasti vadovėlyje „Ateik ir sek paskui mane“ – Pradinukų organizacijai.

Tarnavimas ir veiklos
Kartu su šeima vaikai dalyvauja tarnavime ir veiklose. Be to, vaikai (pradedant metais, kai jiems 
sukanka 8- eri) taip pat reguliariai rengia Pradinukų organizacijos veiklas. Paprastai vaikai suskirstomi 
į grupes pagal amžių, o berniukai ir mergaitės renkasi atskirai, tačiau kartais ten, kur vaikų mažiau, 
jie gali rengti veiklas kartu. Pradinukų organizacijos veiklos paprastai vyksta nuo dviejų iki keturių 

https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me
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kartų per mėnesį. Jei atstumas ir išlaidos, laiko sąnaudos, saugumas ar kitos aplinkybės daro šį planą 
nepraktišką, Pradinukų veiklos gali vykti rečiau.
Bendradarbiaudama su vyskupija, Pradinukų organizacijos prezidentūra rekomenduoja narius 
Pradinukų organizacijos veiklų vadovų pašaukimams. Tie vadovai gali būti Pradinukų organizacijos 
mokytojai ar kiti apylinkės arba skyriaus nariai. Kiekvienoje veikloje dalyvauja bent du vadovai. 
Tie vadovai gali būti dvi moterys, du vyrai arba susituokusi pora. Vadovai turi būti praėję mokymus 
tinklalapyje ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org.
Veiklų vadovai planuoja tarnavimą ir smagias bei įtraukiančias veiklas, kurios stiprintų liudijimą, 
šeimas ir skatintų asmeninį tobulėjimą. Veiklos turėtų būti paremtos keturiomis tobulėjimo sritimis: 
dvasine, socialine, fizine ir protine.
Vaikams nerengiamos stovyklos su nakvyne. Tačiau programoje „Vaikai ir jaunimas“ dalyvaujantiems 
Pradinukų organizacijos vaikams vietiniai vadovai gali rengti dienos stovyklas.
Tarnavimo ir veiklų namuose ir Bažnyčioje idėjas galite rasti tinklalapyje VaikaiirJaunimas.
ChurchofJesusChrist.org. Kai kuriose šalyje galimybes tarnauti gali pasiūlyti svetainė JustServe.org.

Asmeninis tobulėjimas
Vaikai užsibrėžia tikslus augti dvasiškai, socialiai, fiziškai ir protiškai. Tėvai ir, jei reikia, vadovai 
padeda vaikams atrasti, planuoti, vykdyti ir apmąstyti siekiamus tikslus. Tada vaikai ieško ir užsibrėžia 
naujus tikslus. Vaikai gali siekti tiek tikslų, kiek nori, tačiau yra skatinami kiekvienais metais siekti 
bent vieno tikslo kiekvienoje iš keturių sričių. Tėvų padedami tikslus vaikai gali kelti ir registruoti 
pasitelkdami knygelę Asmeninis tobulėjimas. Vadovas vaikams.
Tikslų idėjos pateikiamos vadove ir internete adresu VaikaiirJaunimas.ChurchofJesusChrist.org.

Jaunimui
Tų metų, kai jiems sukanka 12- a, sausį jaunimas jungiasi prie Aarono kunigijos kvorumo arba 
Merginų organizacijos klasės. Tai, ką gaus programoje „Vaikai ir jaunimas“ dalyvaujantys jaunuoliai:

Iš kvorumo prezidentūros vaikinai gaus po žiedą. Iš klasės prezidentūros merginos 
gaus po medalioną. Be to, asmeninio pokalbio metu vyskupas kiekvienam jaunuoliui 
duos po dėklą šventyklos rekomendacijai. Visi taip pat gaus po knygelės Asmeninis 
tobulėjimas. Vadovas jaunimui egzempliorių.

Evangelijos mokymasis
Namuose jaunimas studijuos Raštus savarankiškai ir su savo šeima. Tokiam studijavimui yra paruoštas 
vadovėlis „Ateik ir sek paskui mane“ – pavieniams asmenims ir šeimoms. Bažnyčioje, studijuodami 
su Sekmadieninės mokyklos klase ir Aarono kunigijos kvorumu ar Merginų organizacijos klase, 
jaunuoliai įtvirtina tai, ko išmoko namuose ir seminarijoje. Medžiagą pamokoms galima rasti „Ateik 
ir sek paskui mane“ – Sekmadieninei mokyklai ir „Ateik ir sek paskui mane“ – Aarono kunigijos 
kvorumams ir Merginų organizacijos klasėms.

Tarnavimas ir veiklos
Jaunimas dalyvauja tarnavime ir veiklose. Be to, į Merginų organizacijos, Aarono kunigijos kvorumo 
ir jaunimo veiklas (kai rengiamos bendros) jaunimas renkasi reguliariai (paprastai kartą per savaitę). 

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng&_r=1
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth
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Jei atstumas ir išlaidos, laiko sąnaudos, saugumas ar kitos aplinkybės daro šį planą nepraktišką, jie 
gali rinktis rečiau, bet paprastai turėtų tai daryti bent kartą per mėnesį. Daugiau informacijos rasite 
tinklalapio VaikaiirJaunimas.ChurchofJesusChrist.org skyriuje „Tarnystės ir veiklų gairės jaunimui“.
Talkininkauti Vyskupijai ir Merginų organizacijos prezidentūrai kiekviename kvorume 
ir klasėje pašaukiami konsultantai ir, jei reikia, specialistai, kad kiekvienoje veikloje 
dalyvautų bent du suaugę vadovai. Suaugę vadovai turi būti praėję mokymus tinklalapyje 
ProtectingChildren.ChurchofJesusChrist.org.
Suaugusių vadovų padedamos kvorumų ir klasių prezidentūros planuoja ir rengia tarnavimą ir smagias 
bei įtraukiančias veiklas, kurios stiprintų liudijimą, šeimas ir skatintų asmeninį tobulėjimą. Veiklos 
turėtų būti paremtos keturiomis tobulėjimo sritimis: dvasine, socialine, fizine ir protine.
Be įprastų veiklų jaunimas gali dalyvauti:

• „Jaunimo stiprybės vardan“ (JSV) konferencijose (žr. fsy.ChurchofJesusChrist.org).

• Tais metais, kai nerengiamos JSV konferencijos, – jaunimo konferencijose arba žygiuose.

• Kasmetinėse Merginų organizacijos stovyklose ir Aarono kunigijos kvorumų stovyklose.

• Kur įmanoma, papildomose stovyklose ir veiklose su nakvyne.
Tarnavimo ir veiklų idėjas galite rasti tinklalapyje VaikaiirJaunimas.ChurchofJesusChrist.org. Kai 
kuriose šalyje galimybes tarnauti gali pasiūlyti svetainė JustServe.org.

Asmeninis tobulėjimas
Jaunimas užsibrėžia tikslus augti dvasiškai, socialiai, fiziškai ir protiškai. Tėvai ir, jei reikia, vadovai 
gali padėti jaunimui atrasti, planuoti, vykdyti ir apmąstyti siekiamus tikslus. Jaunimui rekomenduojama 
kiekvienais metais pasiekti bent po du tikslus kiekvienoje iš keturių sričių. Jaunuoliai gali kelti ir 
registruoti tikslus pasitelkdami knygelę Asmeninis tobulėjimas. Vadovas jaunimui.
Tikslų idėjos pateikiamos vadove adresu VaikaiirJaunimas.ChurchofJesusChrist.org ir, kai kuriomis 
kalbomis, programėlėje „Gospel Living“.

Vaikinai tų metų, kai jiems sukaks 18- a, pradžioje gaus po aliejaus flakoną, kurį galės 
naudoti, kai bus įšventinti į Melchizedeko kunigystę. Merginos gaus po pakabuką, 
kurį galės pakabinti ant grandinėlės prie savo medaliono.

Pasiekimai
Tais metais, kai vaikinui arba merginai sukanka 18- a, jis arba ji (jei nori, su tėvais) 
taip pat turi galimybę susitikti su vyskupu aptarti savo pažangą. Per šį susitikimą 
vyskupas įteiks Pirmosios Prezidentūros pasirašytą pažymėjimą ir programos „Vaikai 
ir jaunimas“ kristalą su Gelbėtojo atvaizdu. Šiuos pasiekimų simbolius jis įteikia 
jaunuoliams, kurie daro pažangą tapdami panašūs į Gelbėtoją, pastaruoju metu 
stengdamiesi:

• Kasdien studijuoti Raštus ir melstis.

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/fsy?lang=lit


4

Vaikai ir jaunimas. Apžvalga ir dažniausiai užduodami klausimai
 2020 m. kovo 5 d. laiško priedas

• Būti verti gauti riboto naudojimo šventyklos rekomendaciją.

• Dalyvauti šabo dienos susirinkimuose, kvorumo ar klasės užsiėmimuose ir seminarijoje.

• Siekti tikslų kiekvienoje iš tobulėjimo sričių.

• Tarnauti kitiems asmeniškai reikšmingu būdu, pavyzdžiui, vykdant tarnystės projektą.
Naujai atsivertusieji, neaktyvūs Bažnyčioje ar programoje „Vaikai ir jaunimas“ ir tie, kurie nėra 
Bažnyčios nariai, gali gauti pasiekimų simbolius sulaukę 18 metų, jei jie šiuo metu yra susitelkę į 
aukščiau aprašytą mokinystės modelį.
Per ateinančius mėnesius atsiras galimybė spausdinti pažymėjimus tinklalapyje 
lcr.ChurchofJesusChrist.org.

https://lcr.churchofjesuschrist.org/?lang=lit
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Dažniausiai užduodami klausimai
Žemiau pateikiami atsakymai į klausimus, kurie apie šią naują programą gali kilti vaikams, jaunimui, 
tėvams ir vadovams. Kadangi ši programa skirta pritaikyti konkretiems žmonėms, į daugelį klausimų 
bus atsakyta ieškant asmeninio įkvėpimo.

Bendri klausimai
Į ką turėtų būti sutelktas tarnavimas ir veiklos?
Tarnavimas ir veiklos turėtų būti sutelktos į keturias tobulėjimo sritis (dvasinę, socialinę, fizinę ir 
protinę), apie kurias užsimenama Luko 2:52, ir būti paskatintos asmeninių, šeimų, kvorumų, klasių 
ir Pradinukų organizacijos grupių poreikių. Vaikams ir jaunimui jos gali suteikti naujas patirtis, 
mokyti gyvenimo įgūdžių ir padėti vykdyti kunigystės pareigas bei Sandoros įsipareigojimus. Kai 
tai tikslinga, veikla kartais gali padėti siekti individualaus, šeimos ar grupės tikslo.

Ar tėvai ir vadovai seka jaunimo ir vaikų keliamus tikslus?
Ne. Prireikus tėvai, paskatinti vadovų, galėtų paklausti savo vaikų ar jaunuolių, ko jie siekia ir kaip 
galėtų jiems padėti, tačiau suaugusieji neturi sekti jų pažangos. Vaikai ir jaunimas gali neviešinti kai 
kurių tikslų. Užsibrėždami tikslus ir fiksuodami įžvalgas bei pažangą vaikai ir jaunimas gali naudoti 
knygeles, programėlę „Gospel Living“ ar kitas jiems patogias priemones. Vaikams gali prireikti 
pagalbos užsirašant ir prisimenant tikslus. Paprastai tėvai suteikia tokią pagalbą.

Ar vadovų pokalbiai su jaunimu tebevyks?
Taip. Pradedant nuo tų metų, kuriais jaunimui sukanka 12- a, vyskupas su jais kalbasi kartą per 
metus. Vyskupas (pradedant tais metais, kai jaunimui sukanka 16- a) arba vienas iš jo patarėjų 
(prižiūrintis jaunesnius jaunuolius) paprastai kalbasi su jaunimu metų viduryje. Be to, Merginų 
organizacijos prezidentė gali atlikti aktyvesnį vaidmenį pokalbiuose su merginomis apie reikalus, 
kuriems nereikia vyskupo, kaip teisėjo, ir kurie nėra susiję su smurtu. Per šiuos pokalbius suaugę 
vadovai moko jaunimą, kaip tapti Gelbėtojo mokiniais. Jie gali paskatinti jaunimą siekti tikslų ir 
pasiūlyti reikalingą pagalbą.

Kas yra programėlė „Gospel Living“?
„Gospel Living“ programėlė, sukurta jaunimui bei suaugusiesiems ir pasiekiama nuo 2020 m., turi 
funkcijas, skirtas nustatyti ir planuoti tikslus, sekti pažangą ir užsirašyti mintis bei įžvalgas. Be to, 
programėlėje siūlomi įkvepiantys straipsniai (anglų kalba), veiklų ir tikslų idėjos, taip pat galimybė 
susirašinėti ir dalytis medžiaga su šeimos nariais, kvorumais ir klasėmis. Programėlė nėra būtina 
norint dalyvauti programoje „Vaikai ir jaunimas“ ir ji skirta ne tik jos dalyviams.
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Šeimoms aktualūs klausimai
Kaip galiu padėti savo vaikui arba jaunuoliui asmeniškai tobulėti?
Tėvai gali padėti vaikui ar jaunuoliui nuspręsti, kaip jis ar ji nori tobulėti. Jie gali pradėti nuo 
pokalbių apie tai, kaip siekti apreiškimo ir jį gauti, ir kartu melsdami pagalbos. Poreikius ir pomėgius 
išsiaiškinti gali padėti vadovuose ir programėlėje „Gospel Living“ siūlomos priemonės. Daugiau 
informacijos rasite knygelėje Vaikai ir jaunimas. Įvadinės gairės tėvams ir vadovams.

Ką daryti, jei mano vaikas praras susidomėjimą arba nuspręs, kad tikslas jam per sunkus 
arba netinka?
Kai vaikai ir jaunimas nusprendžia, kad tikslas yra neįdomus, per sunkus ar jiems netinka, kartais 
būtų teisinga bandyti jo siekti toliau. Kitais atvejais vaikui ar jaunuoliui gali būti tikslinga pakoreguoti 
arba pakeisti tikslą. Aktyvus įsitraukimas sekant Gelbėtojo tobulėjimo pavyzdžiu yra svarbesnis už 
konkrečių tikslų siekimą.

Ką turėčiau daryti, kai mano sūnus ar dukra pasiekia tikslą?
Tėvai gali padėti sūnui ar dukrai pasidžiaugti tobulėjimu ir užrašyti savo mintis, atsakant į tokius 
klausimus: Kaip aš tobulėjau? Kaip mano tikslas padėjo priartėti prie Gelbėtojo? Tėvai gali paskatinti 
vaikus ir jaunimą nuspręsti, kaip tai, ko išmoksta, jie panaudos, kad padėtų kitiems.

Ar priimtina, kad šeima keltų savo tikslus greta asmeninių vaikų ir jaunimo tikslų?
Taip. Tėvai gali padėti savo vaikams ir jaunuoliams pasirinkti su šeimos poreikiais susijusius tikslus.

Ar vaikai arba jaunimas turėtų visada pasakoti apie tikslus tėvams ar vadovams?
Ne. Kai kurie tikslai yra asmeniški. Suaugusieji gali parodyti savo norą padėti, leisdami vaikui ar 
jaunuoliui kai kuriuos savo tikslus atskleisti tik Viešpačiui.

Ar suaugusieji ir mažesni vaikai gali dalyvauti programoje „Vaikai ir jaunimas“?
Suaugusieji ir mažesni vaikai gali dalyvauti asmeniškai ir su šeima naudodami programos priemones 
Evangelijos mokymuisi, tarnavimui ir veikloms bei asmeniniam tobulėjimui namuose. Suaugusieji ir 
jaunesni vaikai paprastai nedalyvaus Bažnyčios rengiamose programos „Vaikai ir jaunimas“ veiklose 
ir negaus programos simbolių.

Klausimai apie Bažnyčios pagalbą
Mūsų veiklas lanko vaikai ir jaunimas, kurie nėra Bažnyčios nariai. Ar jie gali dalyvauti 
programoje „Vaikai ir jaunimas“?
Žinoma. Vaikai ir jaunimas gali kviesti draugus dalyvauti Evangelijos mokymesi, tarnavime ir 
veiklose bei asmeniniame tobulėjime. Ir vadovai – įskaitant jaunus kvorumų ir klasių prezidentūrų 
narius – turėtų glaudžiai bendradarbiauti su šių vaikų ir jaunuolių tėvais, padėdami jiems suprasti 
programą ir nuspręsti, kaip jie ir jų vaikai norėtų joje dalyvauti.
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Ar priimtina, kad kvorumas, klasė arba grupė keltų savo tikslus greta asmeninių vaikų ir 
jaunimo tikslų?
Taip. Vadovų padedami vaikai ir jaunuoliai gali pasirinkti su kvorumo arba klasės poreikiais 
susijusius tikslus.

Ar reikia rengti kasmetinį susirinkimą?
Kiekvienų metų pradžioje vyskupai gali surengti metinį jaunimo ir jų tėvų susirinkimą. Jis gali vykti 
apylinkės arba kuolo lygmeniu ir būti skirtas Vaikinų ir Merginų organizacijoms kartu arba atskirai. 
Jį turėtų planuoti ir pravesti vyskupo padėjėjai kvorume ir vyriausios Merginų organizacijos klasių 
prezidentūra. Per tą susirinkimą bendrystės simbolius gali gauti jaunuoliai, kuriems tais metais 
sueis 12 metų.
Nebūtina rengti metinį susirinkimą vaikams. Vyskupas gali apsilankyti pradinukų pamokoje pas 
vaikus, kuriems tais metais sukaks aštuoneri.

Kokius pašaukimus reiktų pakeisti?
Kad padėtų tėvams, Bažnyčioje programą „Vaikai ir jaunimas“ rems Pradinukų organizacijos 
prezidentūra (vaikams), vyskupija ir Merginų organizacijos prezidentūra (jaunimui). Šiems vadovams 
padės kvorumų ir klasių prezidentūros bei kvorumų ir klasių konsultantais ir specialistais pašaukti 
suaugusieji (daugiau informacijos apie konsultantų ir specialistų vaidmenis rasite General Handbook: 
Serving in The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 10, 11 skyriuose). Galima pašaukti 
Pradinukų organizacijos veiklų vadovus.
Pradėjus veikti programai „Vaikai ir jaunimas“ ir reaguojant į 2019 m. spalio visuotinėje konferencijoje 
paskelbtus pakeitimus, nuo 2020 m. sausio 1 d. bus panaikinti šie pašaukimai. Šie vadovai turėtų 
būti atleisti sausio 1 d. arba anksčiau, padėkojus už tarnystę:

• Pradinukų organizacijoje: Pradinukų organizacijos veiklos dienų vadovė, Pradinukų 
organizacijos veiklos dienų vadovių padėjėjos (šios vadovės turi būti pašauktos Pradinukų 
organizacijos veiklų vadovėmis).

• Merginų organizacijoje: Bitučių, Žvaigždučių ir Laurių klasių asistentės (šias vadoves galima 
pašaukti asistentėmis ir specialistėmis padėti naujose Merginų organizacijos klasėse); 
asmeninės pažangos vadovės.

• Aarono kunigijos kvorumuose: apylinkės Vaikinų organizacijos prezidentas, patarėjai, 
sekretorius ir konsultantų padėjėjai (šiuos vadovus galima pašaukti Aarono kunigijos kvorumų 
konsultantais ar specialistais).

• Skautų organizacijose (kur jos buvo): visi Amerikos skautų padalinių vadovai, atstovai, 
komitetų nariai, skautų grupių vadovai ir padėjėjai (kai kuriuos iš šių vadovų galima pašaukti 
kvorumų konsultantais ar specialistais arba Pradinukų organizacijos veiklų vadovais).
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Pradinukų organizacijai aktualūs klausimai
Ar dalyvaujant programoje „Vaikai ir jaunimas“ vaikams reikia mintinai mokytis Tikėjimo 
Teiginius?
Mintinai išmokti Tikėjimo Teiginius yra rekomenduojama, bet nebūtina.

Ar visi vaikai 2020 metais gaus po programos „Vaikai ir jaunimas“ žiedą?
Kiekvienas vaikas, kuriam 2020 m. sukaks nuo 8 iki 11 metų, turėtų gauti naują programos „Vaikai 
ir jaunimas“ žiedą 2020 metais. Po to kiekvienais metais žiedus gaus vaikai, kuriems tais metais 
sukanka 8- eri, arba kai jie prisijungia prie programos.
Dabar naudojamas žalias PT (CTR) žiedas ir toliau bus naudojamas. „Pasirink tiesą 4“ klasę lankyti 
pradėjusiems vaikams Pradinukų organizacijos prezidentūra arba mokytoja įteiks žalią PT žiedą.

Ar vis dar turime rengti pasiruošimo šventyklai ir kunigystei susirinkimus?
Taip. Vyskupijos vadovaujama Pradinukų organizacijos prezidentūra „Šaunuoliai 10“ klasės 
berniukams ir mergaitėms iki sausio, kai jie pereis į Merginų organizacijos klases ir Aarono kunigijos 
kvorumus, praveda pasiruošimo šventyklai ir kunigystei susirinkimą. Daugiau informacijos rasite 
General Handbook, 12 skyriuje.

Merginų organizacijai aktualūs klausimai
Daugiau informacijos apie paskelbtus organizacinius pokyčius Merginų organizacijoje rasite 
General Handbook, 11 skyriuje.

Ar bus balsu kartojama Merginų organizacijos tema?
Taip. Sekmadieninius Merginų organizacijos susirinkimus merginos pradeda balsu pakartodamos 
naują temą, apie kurią anksčiau buvo pranešta visuotinėje konferencijoje ir kurią taip pat galima 
rasti General Handbook, 11 skyriuje.

Ar vis dar naudojame merginų vertybes, logotipą su fakelu, moto, „New Beginnings“ ir 
„Young Women in Excellence“ renginius?
Ne. Nuo 2020 m. sausio 1 d. šiuos Merginų organizacijos programos elementus pakeičia programa 
„Vaikai ir jaunimas“. „New Beginnings“ ir „Young Women in Excellence“ pakeis metiniai programos 
„Vaikai ir jaunimas“ susirinkimai.

Ar vis dar kiekvienais metais bus rengiamos merginų stovyklos?
Taip. Daugiau apie tai skaitykite Merginų stovyklų vadove.

Kokiais principais vadovaujamės organizuodami Merginų organizacijos klases?
Vadovaujant vyskupui, Merginų organizacijos prezidentūros siekia įkvėpimo organizuodamos klases 
pagal šiuos principus:

• Klasės organizuojamos pagal amžiaus grupes ir merginos pereina iš klasės į klasę kiekvienų 
metų, per kuriuos sulauks kitos grupės amžiaus, sausio mėnesį. Amžiaus grupė – tai visos 
merginos, kurios per kalendorinius metus sulauks tam tikro amžiaus.
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• Klasių dydis nustatomas siekiant suteikti kuo daugiau galimybių merginoms vadovauti. 
Kiekvienoje klasėje turi būti pašaukta prezidentė, patarėjos ir sekretorė. Idealiu atveju klasėse 
taip pat yra merginų, kurioms gali tarnauti prezidentūra.

Daugiau informacijos rasite General Handbook, 11 skyriuje, ir 2019 m. spalio 5 d. laiške.

Aarono kunigijos kvorumams aktualūs klausimai
Daugiau informacijos apie paskelbtus organizacinius pokyčius Aarono kunigijos kvorumuose rasite 
General Handbook, 10 skyriuje.

Ar bus balsu kartojama Aarono kunigijos kvorumo tema?
Vaikinams sekmadieninius kvorumo susitikimus siūloma pradėti balsu pakartojant naują Aarono 
kunigijos kvorumo temą:
Esu mylimas Dievo sūnus, ir Jis man turi paruošęs darbą.

Visa širdimi, protu ir jėgomis mylėsiu Dievą, laikysiuosi savo sandorų ir naudosiu Jo kunigystę 
tarnaudamas kitiems, pradėdamas savo namuose.

Stengdamasis kiekvieną dieną tarnauti, naudoti tikėjimą, atgailauti ir tobulėti, būsiu vertas gauti 
šventyklos palaiminimus ir patirti ilgalaikį Evangelijos džiaugsmą.

Pasiruošiu tapti uoliu misionieriumi, ištikimu vyru ir mylinčiu tėvu būdamas tikras Jėzaus Kristaus 
mokinys.

Padėsiu paruošti pasaulį Gelbėtojo sugrįžimui ragindamas visus ateiti pas Kristų ir gauti Jo 
Apmokėjimo palaiminimus.

Ar kiekvienais metais rengsime Aarono kunigijos kvorumų stovyklą?
Taip. Daugiau apie tai skaitykite Aarono kunigijos kvorumų stovyklų vadove.

Klausimai apie apdovanojimus, simbolius ir paveikslėlius
Kaip padaliniams užsakyti ir gauti simbolius, kad pradėtų programą „Vaikai ir jaunimas“?
Pradinukų organizacijos prezidentūros, Merginų organizacijos prezidentūros ir Aarono kunigijos 
kvorumų konsultantai turi surinkti ir skyriaus raštininkui perduoti informaciją apie vaikams ir 
jaunimui, kuriems 2020 metais sukaks 8–18 metų, skirtų simbolių kiekius ir dydžius. Raštininkai gali 
juos užsakyti adresu store.ChurchofJesusChrist.org/childrenandyouth arba vietiniame paskirstymo 
centre. Už programos „Vaikai ir jaunimas“ kristalus sumokės padaliniai iš savo biudžeto. 2020 metais 
už visus kitus simbolius sumokės Bažnyčios valdyba. 2021 metais ir vėliau padaliniai reikiamus 
simbolius ir priemones užsakinės taip, kaip paprastai užsako mokomąją medžiagą. Tai bus apmokama 
iš vietinio padalinio biudžeto.

https://store.churchofjesuschrist.org/units-and-callings-3074457345616678802-1/children-and-youth
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Kaip naudoti programos „Vaikai ir jaunimas“ logotipą ir su programa susijusius 
paveikslėlius bei temas?
Programos „Vaikai ir jaunimas“ logotipas ir kiti vaizdiniai elementai pasirodys 2020 metais. 
Juos galima naudoti asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Logotipą ir paveikslėlius pavieniai 
asmenys ir šeimos gali naudoti namuose programai „Vaikai ir jaunimas“ remti. Kuolai, apylinkės 
ir skyriai logotipą ir paveikslėlius gali naudoti bažnytinėse veiklose ir su Bažnyčia susijusiems 
tikslams. Norėdami gauti leidimą naudoti logotipą ir paveikslėlius kitais atvejais, apsilankykite 
permissions.ChurchofJesusChrist.org.
Jaunimas ir vadovai Aarono kunigijos kvorumo temą ir Merginų organizacijos temą gali naudoti 
asmeniniais ir su Bažnyčia susijusiais tikslais. Komerciniais tikslais temų naudoti neleidžiama.

Ar vietiniai padaliniai gali sukurti savo reikalavimus ir apdovanojimus programai „Vaikai 
ir jaunimas“?
Ne. Kuolai, apylinkės ir skyriai neturėtų nustatyti reikalavimų vaikams ir jaunimui, kad šie pelnytų 
vietinius apdovanojimus.

Kaip greitai jaunimas gali gauti pasiekimo simbolius?
Pasiekimų simboliai tai kulminacinė šventė, pažyminti pavienių asmenų tobulėjimą dalyvaujant 
programoje „Vaikai ir jaunimas“. Idealiu atveju jaunuoliai šias emblemas turi gauti baigę vidurinę 
mokyklą, kai ruošiasi gauti Melchizedeko kunigystę arba pereiti į Paramos bendriją, arba prieš 
išvykdami iš namų, jei tai įvyksta anksčiau, nei sukanka 18 metų.

https://permissions.churchofjesuschrist.org/

