
V A D O V ñ L I S

SKYRIAUS 

4 02311 79156 9

LITHUANIAN

31179 156

31179_156_Cover.qxd  5/7/09  9:41 AM  Page 1



I‰leido
Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜ Jòzaus Kristaus BaÏnyãia

Solt Leik Sitis, Juta, JAV

SKYRIAUS 

V A D O V ñ L I S



© 1993, 1999, 2001 Intellectual Reserve, Inc.
Visos teisòs saugomos

I‰spausdinta Vokietijoje

Originalas angl˜ kalba patvirtintas 3/01
Vertimas patvirtintas 11/07
Branch Guidebook vertimas

Lithuanian



Turinys

Skyriaus paskirtis 1

Skyriaus prezidentra 3

Pokalbiai 7

Nari˜ pa‰aukimas tarnauti BaÏnyãioje 9

Palaikymas ir atleidimas 10

Pa‰aukt˜ nari˜ paskyrimas 12

Apeigos ir palaiminimai 13

Nari˜ pareigos 14

Susirinkimai 15

Susirinkim˜ vietos 20

Literatra 21

Veiklos 22

Muzika 23

Dokumentai ir ataskaitos 24

Finansai 25

Vadov˜ mokymas 26

Kaip gauti BaÏnyãios priemones ir rasti informacijos apie ‰eimos istorijà 27

Paskirstymas
Skyriaus vadovòlis skirtas naujiems skyri˜ vadovams, turintiems maÏai patirties.

Taãiau jis bus naudingas vadovams ir ten, kur BaÏnyãia labiau ∞sitvirtinusi. Jame

aptariama skyriaus paskirtis, organizacija ir procedros.
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Skyriaus paskirtis

Mirtingosios tarnystòs metu Jòzus

Kristus suorganizavo savo BaÏnyãià

Ïemòje. Po Jo mirties tikinãi˜j˜

bendruomenòs rinkdavosi garbinti,

mokytis ir taikyti Jo mokymus, tar-

nauti, ∞kvòpti ir stiprinti vienas kità.

Gelbòtojas paÏadòjo: „Kur du ar trys

susirink´ mano vardu, ten ir A‰ esu

tarp j˜.“ (Mato 18:20.)

·iandien Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜

Jòzaus Kristaus BaÏnyãia suorgani-

zuota ∞ bendruomenes. MaÏos bend-

ruomenòs vadinamos skyriais. Kiekvie-

nam skyriui pirmininkauja skyriaus

prezidentas. Pritarus Kra‰to preziden-

trai, misijos prezidentas gali suorgani-

zuoti skyri˜, jei toje vietovòje gyvena

bent dvi nari˜ ‰eimos ir vienas i‰ nari˜

yra vertas vyras, turintis Melchizedeko

kunigyst´, arba vertas Aarono kunigys-

tòs kunigas. Vertu nariu laikomas tas,

kuris yra sudar´s sandoras su Vie‰pa-

ãiu, pavyzdÏiui, krik‰to sandorà, ir

uoliai stengiasi laikytis ‰i˜ sandor˜.

Skyri˜ priÏiri misijos prezidentas, ir

skyriaus prezidentas yra atsakingas

jam. Kai tam tikroje geografinòje vieto-

vòje susikuria pakankamai skyri˜ ir

jie toje misijoje nòra pernelyg nutol´

vienas nuo kito, misijos prezidentas,

gav´s Kra‰to prezidentros pritarimà,

gali ‰iuos skyrius sujungti ∞ apygardà.

Kai skyrius yra suorganizuotos apy-

gardos dalis, skyriaus prezidentui

vadovauja apygardos prezidentra,

kuri savo ruoÏtu atsiskaito misijos

prezidentui.
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BaÏnyãia paruo‰ò ‰∞ vadovòl∞, norò-

dama padòti skyri˜ vadovams

i‰mokti savo pa‰aukimo pareigas

ir kaip jas vykdyti. Visi vadovai ir

kiti BaÏnyãios nariai turi padòti ∞gy-

vendinti BaÏnyãios misijà, kuri yra

kviesti visus Ïmones ateiti pas Krist˜

ir tobulòti jame (Ïr. Moronio 10:32).

Kad ∞vykdyt˜ ‰ià misijà, vadovai

padeda nariams:

• Skelbti Jòzaus Kristaus Evangelijà

visoms tautoms, giminòms, tarmòms

ir Ïmonòms. Dalytis Evangelija, liu-

dijant pagal ·ventosios Dvasios

nurodymus. Misionieriai turi padòti

naujai atsivertusiesiems tapti stip-

riais BaÏnyãios nariais.

• Tobulinti ‰ventuosius. Padòti nau-

jiems atsivertusiesiems tobulòti

BaÏnyãioje, pasirpinant, kad jie

turòt˜ draugà, pavedimà ir bt˜

maitinami Dievo ÏodÏiu; priimti

apeigas ir sudaryti Evangelijos san-

doras, laikytis ∞sakym˜, kaip jie

pasiÏadòjo, tarnauti savo artimui,

rpintis vargstanãiais ir draugauti

vienas su kitu, kad bt˜ sukurta

‰vent˜j˜ bendruomenò.

• Atpirkti mirusiuosius. Nustatyti

mirusius protòvius ir uÏ juos atlikti

‰ventyklos apeigas, kiek tai ∞ma-

noma, kad bt˜ galima pasiruo‰ti

‰eimos i‰auk‰tinimui.

·is vadovòlis gali padòti skyriaus

vadovams, asmenims ir ‰eimoms

mokytis gyventi ·ventosios Dvasios

∞takoje. Taigi BaÏnyãios pa‰aukim˜

vykdymas yra privilegija ir dÏiaugs-

mas. Kartu su ‰iuo vadovòliu taip pat

naudinga studijuoti ‰ventuosius ra‰-

tus, Kunigystòs ir pagalbini˜ organizacij˜

vadovo vadovòl∞ (31178 156), ·eimos

vadovòl∞ (31180 156), Mokytojo vadovòl∞

(34595 156), Evangelijos pricipus (31110

156), Evangelijos pagrindus (31129 156),

Nurodymus kunigystòs ir pagalbini˜

organizacij˜ vadovams dòl mokymo

program˜ (36363 156) ir kitus BaÏny-

ãios leidinius.
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Skyriaus prezidentra

Kuriant skyri˜, misijos prezidentas

arba apygardos prezidentas, gav´s

misijos prezidento pritarimà, ∞kvòp-

tas Vie‰paties, pa‰aukia ir paskiria

vertà vyrà, turint∞ Melchizedeko

kunigyst´, tarnauti skyriaus prezi-

dentu. Jeigu nòra Ïmogaus, turinãio

Melchizedeko kunigyst´, skyriaus

prezidentu gali bti pa‰auktas ir

paskirtas vertas kunigas.

Kol bent du skyriaus nariai turi Mel-

chizedeko kunigyst´, skyriaus prezi-

dentas priÏiri ir stiprina narius,

daÏnai lanko juos namuose kaip

nam˜ mokytojas, veda sakramento

susirinkimus, vadovauja skyriaus

veikloms ir pildo ataskaitas. Kai sky-

riuje kunigyst´ gauna daugiau nari˜,

misijos prezidentas, vadovaujamas

Vie‰paties Dvasios, gali pa‰aukti du

skyriaus prezidento pataròjus ir ra‰-

tininkà, kuris padeda tvarkyti sky-

riaus dokumentus. Prezidentas ir du

jo pataròjai vadinami skyriaus prezi-

dentra.

Skyriaus prezidentas yra skyriaus

ganytojas. Jis su meile ir gerumu pir-

mininkauja visiems skyriaus nariams.

Jis rodo pavyzd∞, kaip Vie‰paãiui rei-

kia aukoti „suduÏusià ‰ird∞ ir atgai-

laujanãià dvasià“ (3 Nefio 9:20), ir liu-

dija apie Vie‰paties Jòzaus Kristaus

dievi‰kumà. Skyriuje skyriaus prezi-

dentas atlieka ‰ias funkcijas:

• Jis yra pirmininkaujantis kunigystòs

vadovas.
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• Jis yra bendrasis teisòjas.

• Vadovauja rpinimosi vargstanãiais

programai.

• Rpinasi skyriaus finansais ir doku-

mentais.

Skyriaus prezidentros nariai priÏiri

ir stiprina skyriaus narius, praveda

kunigystòs susirinkim˜ ∞Ïangines

dalis, pirmininkauja Aarono kunigys-

tei ir veda sakramento susirinkimus.

Pirmininkaujantis
kunigystòs vadovas
Kaip pirmininkaujantis kunigystòs

vadovas, skyriaus prezidentas turi

prezidentavimo raktus Vie‰paties

darbui skyriuje vykdyti. Jis pirminin-

kauja, priÏiri ir stiprina visus sky-

riaus narius, moko juos atsakingai

tarnauti savo pa‰aukimuose. Skyriui

augant, jam padeda jo pataròjai, kuni-

gystòs kvorum˜ vadovai ir nam˜

mokytojai. Jis skatina vyresni˜j˜

kvorumo prezidentà uÏtikrinti, kad

nariams bt˜ paskirti nam˜ mokytojai

ir kad jie reguliariai juos lankyt˜.

Periodi‰kos nam˜ mokymo ataskaitos,

pildomos vyresni˜j˜ kvorumo prezi-

dento, padeda skyriaus prezidentui

Ïinoti nari˜ poreikius.

Skyriaus prezidentas priÏiri kvoru-

mus, pagalbines organizacijas, skyriaus

veiklas, ypaã Aarono kunigystòs vaiki-

nus ir to paties amÏiaus merginas. Jis

yra skyriaus Aarono kunigystòs prezi-

dentas. Jis veda reguliarius pokalbius

su vaikinais ir merginomis nuo 12 iki

18 met˜, kad padòt˜ jiems i‰mokti ir

laikytis Evangelijos priesak˜ bei ruo‰tis

ateities gyvenimui. Vaikinams ir mergi-

noms, kurios tuo domisi, jis padeda

ruo‰tis nuolatinei misijai. Jis pa‰aukia

vaikinus vadovauti Aarono kunigystòs

kvorumams. Jis taip pat pa‰aukia

narius vadovauti skyriaus pagalbinòms

organizacijoms (Paramos bendrijai, Vai-

kin˜ organizacijai, Mergin˜ organizaci-

jai, Pradinuk˜ organizacijai ir Sekma-

dieninei mokyklai). (Daugiau

informacijos apie pagalbines organiza-

cijas Ïr. Kunigystòs ir pagalbini˜ organiza-

cij˜ vadovo vadovòl∞.) Padedamas pata-

ròj˜, jis pa‰aukia narius mokyti klasòse

ir tarnauti kitose skyriaus pareigybòse.

Jis reguliariai kalbasi su kvorumo ir

pagalbini˜ organizacij˜ vadovais, kad

gaut˜ ataskaitas apie j˜ pa‰aukimus ir

tart˜si su jais.

Skyriaus prezidentas pirmininkauja

sakramento susirikimuose, kunigystòs

susirinkimuose ir kituose skyriaus

susirinkimuose, kuriuose jis daly-
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vauja, jeigu nòra apygardos arba

misijos prezidentros atstovo, septy-

niasde‰imties ∞galiotinio kra‰te arba

visuotinio ∞galiotinio. ·iuos pirminin-

kaujanãius sveãius skyriaus preziden-

tas pakvieãia sòdòti ant pakylos. Jis

uoliai stengiasi, kad visi susirinkimai

ir kitos veiklos padòt˜ nariams ateiti

pas Krist˜.

Skyriaus prezidentas vadovauja

daugeliui apeig˜ (Ïr. ·eimos vadovòl∞).

Jis priÏiri, kad kiekvienas asmuo,

atliekantis apeigà, turòt˜ reikiamà

kunigystòs ∞galiojimà, bt˜ vertas ir

laikyt˜si reikiam˜ procedr˜. Jis

patvirtinta paskyrimus ir ∞‰ventini-

mus ∞ Aarono kunigystòs pareigybes.

Pasitar´s su apygardos ar misijos

prezidentu, jis rekomenduoja brolius

gauti Melchizedeko kunigyst´ ir

∞‰ventintinimà ∞ vyresniojo parei-

gyb´. Suteikti Melchizedeko kuni-

gyst´ ir ∞‰ventinti ∞ vyresniuosius

gali apygardos prezidentas, skyriaus

prezidentas ar kitas vertas Melchize-

deko kunigyst´ turintis vyras, gav´s

misijos prezidento pritarimà.

Bendrasis teisòjas
Skyriaus prezidentas yra skyriaus

nari˜ bendrasis teisòjas. Jis veda

su jais pokalbius, kad ∞sitikint˜, jog

jie yra verti gauti ‰ventyklos reko-

mendacijà, atlikti apeigas, gauti pas-

kyrimus, pa‰aukimus ir patriarcho

palaiminimus. Jis gali patarti savo

skyriaus nariams, kurie ie‰ko dvasi-

nio vadovavimo.

Kad padòt˜ skyriaus prezidentui vyk-

dyti bendrojo teisòjo pareigas, Vie‰pats

paÏadòjo jam ∞Ïvalgumo dovanà. Jeigu

jis vertas jà gauti, ‰i dovana padeda

jam Ïinoti, kas yra asmens ‰irdyje. Ji

padeda jam suprasti, kà sakyti ar

daryti, kad padòt˜ ‰iam asmeniui.

Kai BaÏnyãios nariai prasiÏengia,

skyriaus prezidentas gali juos para-

ginti atgailauti ir jiems padòti, kuo-

met jie i‰paÏ∞sta savo nuodòmes jam

ir Vie‰paãiui.

Jeigu narys padaro rimtà nuodòm´,

gali reikòti formalios BaÏnyãios disci-

plinarinòs priemonòs, ∞skaitant ofi-

cial˜ bandomàj∞ laikotarp∞, atskyrimà

nuo bendrystòs arba pa‰alinimà i‰

BaÏnyãios. Skyriaus prezidentas apta-

ria ‰∞ reikalà su misijos prezidentu,

kuris nusprendÏia, ar reikia discipli-

narinòs tarybos. Pirmininkauti discip-

linarinei tarybai gali apygardos prezi-

dentas arba skyriaus prezidentas,

turintis Melchizedeko kugnigyst´,

vadovaujamas misijos prezidento.

·ios tarybos turi bti vedamos meilòs

dvasioje. Jos skirtos padòti prasiÏen-

gusiajam atgailauti ir vòl dÏiaugtis

visais Evangelijos palaiminimais.

Jeigu skyriaus prezidentas yra kunigas,

jis negali bti bendruoju teisòju. ·ioje

situacijoje skyriaus nari˜ bendruoju

teisòju gali bti misijos prezidentas.
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Rpinimasis vargstanãiais
Skyriaus prezidentas moko narius

pasitikòti savo jògomis ir aukoti pas-

ninko atna‰as, skirtas padòti vargs-

tantiems. Jis turi ‰ventà pareigà

surasti vertus vargstanãius skyriuje

ir pasninko atna‰˜ lò‰omis padòti

pasirpinti jais. Jam gali padòti

vyresni˜j˜ kvorumo prezidentas ir

Paramos bendrijos prezidentò.

Vadovaudamasis BaÏnyãios nustatyto-

mis taisyklòmis, skyriaus prezidentas

nusprendÏia, kaip panaudoti pasninko

atna‰as, kad padòt˜ vargstantiems.

Finans˜ ir dokument˜
tvarkymas
Skyriaus prezidentas priima ir apskaito

skyriaus nari˜ de‰imtines ir atna‰as. Jis

vadovauja skyriaus lò‰˜ panaudojimui

ir persiuntimui, veda kasmetinius

de‰imtinòs aptarimo pokalbius, uÏtik-

rina, kad skyriaus dokumentai bei ata-

skaitos bt˜ tiksls ir laiku paruo‰ti

pagal BaÏnyãios nustatytas taisykles.

Jam vadovauja misijos prezidentas.

Jokiomis aplinkybòmis nò vienas vado-

vas negali panaudoti vietini˜ BaÏny-

ãios lò‰˜ asmeniniams tikslams.

Jis rpinasi, kad skyriuje bt˜ tvar-

kingai renkamos mònesinòs pasninko

atna‰os. Pasninkaudami nariai turi

susilaikyti nuo dviej˜ valgym˜ per

dienà, t.y. nevalgyti ir negerti bei

paaukoti atna‰à, kuri bt˜ ne

maÏesnò uÏ maisto ir gòrimo,

kuriuos jie bt˜ suvartoj´, vert´.

Skyriuose, kur skyriaus prezidentas

yra kunigas, skyriaus aukas ir i‰laidas

priÏiri misijos prezidentas.

Esant galimybòms, skyriaus prezi-

dentas turi pa‰aukti ir apmokyti ra‰-

tininkà, turint∞ kunigyst´, mokant∞

visà de‰imtin´, turint∞ stipr˜ liudi-

jimà apie Evangelijà ir tro‰kimà

paklusti Vie‰paties ∞sakymams. Sky-

riaus prezidentas uÏtikrina, kad ra‰ti-

ninkas laikyt˜si nustatyt˜ BaÏnyãios

lò‰˜ tvarkymo taisykli˜.
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Pokalbiai

Pokalbis (interviu) yra vadovo ir kito

nario susitikimas. Pokalbio metu vado-

vas pateikia klausimus, klauso, moko

ir pataria kitam nariui. Pokalbis yra

galimybò pasidalyti informacija arba

atsiskaityti uÏ savo paskyrimà ar

pa‰aukimà. Taip pat tai yra galimybò

duoti nurodym˜ ar patarim˜. Pokalbis

yra gera proga vadovams pamokyti

narius BaÏnyãios doktrinos, princip˜,

remiantis ‰ventaisiais Ra‰tais ir pasta-

r˜j˜ dien˜ prana‰˜ mokymais.

Skyriaus prezidentas kalbasi su vai-

kais, kuriems netrukus sueis a‰tuoneri,

kad nustatyt˜ j˜ pasirengimà tapti

pakrik‰tytais ir patvirtintais BaÏnyãios

nariais, jeigu bent vienas i‰ j˜ tòv˜ yra

BaÏnyãios narys ir abu tòvai sutinka,

kad jis bt˜ pakrik‰tytas. (Su devyne-

ri˜ met˜ amÏiaus ir vyresniais kandi-

datais bei tais a‰tuonmeãiais, kuri˜

abu tòvai nòra BaÏnyãios nariai, pokal-

bius veda misionieri˜ vadovai.) Sky-

riaus prezidentas kalbasi su skyriaus

nariais, kad nustatyt˜ j˜ vertumà gauti

kunigyst´, auk‰tesn´ kunigystòs parei-

gyb´ arba tarnauti BaÏnyãios pa‰au-

kime. Skyriaus prezidentas ir misijos

prezidentas veda pokalbius su nariais,

kad nustatyt˜ j˜ vertumà gauti ‰ven-

tyklos rekomendacijà.

·ie pasilymai padòs vadovams

pasiekti, kad pokalbiai bt˜ naudingi

ir produktyvs.

1. Pasirinkite ramià vietà, kur pokal-

biui nebus trukdoma.
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2. Informuokite asmen∞, dòl ko su juo

kalbòsitòs.

3. Pateikite klausimus su meile, ai‰kiai.

4. Leiskite asmeniui klausti ir i‰reik‰ti

jausmus.

5. Øsiklausykite ∞ tai, kà sako pa‰ne-

kovas.

6. Patarimus, nurodymus ir uÏduotis

pateikite ai‰kiai.

7. Padòkokite pa‰nekovui, paskatinkite

j∞ ir, pagal Dvasios nurodymus,

paliudykite, paskaitykite ‰ventuo-

sius Ra‰tus, kartu pasimelskite.

Padòkite pa‰nekovui pasijusti stip-

resniam, ∞gavusiam daugiau vilties.

8. Skirkite pokalbiui pakankamai

laiko, kad asmuo nepasijust˜

skubinamas.

Vesdamas pokalb∞ su moterimi, sky-

riaus prezidentas turi papra‰yti, kad,

jeigu ∞manoma, gretimame kambaryje,

fojò ar koridoriuje, bt˜ vyras, turintis

kunigyst´.
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Pa‰aukdami narius tarnauti BaÏny-

ãioje, kunigystòs vadovai turi asmeni‰-

kai pasikalbòti su kiekvienu nariu, kad

suÏinot˜, ar narys yra vertas tarnauti,

ar jis gali, nori ir turi laiko dirbti

darbà, kuriam bus pa‰auktas, ir ar jo

‰eimos aplinkybòs leis jam tarnauti.

Jeigu vadovas per ∞kvòpimà jauãia,

kad asmuo yra tinkamas ‰iam dar-

bui, jis papra‰o jo priimti pa‰aukimà,

paai‰kindamas, kad j∞ kvieãia tar-

nauti Vie‰pats. Jis ai‰kiai i‰dòto to

pa‰aukimo pareigas ir palaiminimus

ir informuoja asmen∞, kad po tam

tikro tarnystòs laiko jis bus atleistas.

Prie‰ pa‰aukdamas tarnauti i‰tekòju-

sià moter∞, vadovas turi pasitarti su

jos vyru ir uÏsitikrinti, kad vyras jà

parems. Pa‰aukdamas tarnauti vyrà,

vadovas turi uÏsitikrinti, kad jo

Ïmona j∞ parems. Prie‰ pa‰aukdamas

tarnauti BaÏnyãioje vaikà, vadovas

turi pasitarti su jo tòvais.

Nari˜ pa‰aukimas tarnauti BaÏnyãioje
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Nariams priòmus pa‰aukimus arba

pasiruo‰us gauti Aarono kunigystòs

pareigyb´, skyriaus prezidentros

narys BaÏnyãios susirinkime visus

narius, kuriems jie tarnaus, turi

papra‰yti juos palaikyti. Tai daryda-

mas pirmininkaujantis arba susirin-

kimà vedantis vadovas pasako j˜

vardus (pa‰aukiant tarnauti skyriuje

– per sakramento susirinkimà,

pa‰aukiant tarnauti klasòje ar kvo-

rume – per klasòs ar kvorumo susi-

rinkimà) ir papra‰o naujai pa‰auktus

narius atsistoti, kol bendruomenò,

klasò ar kvorumas uÏ juos balsuoja

(palaiko). Asmuo, pristatantis

narius, kuriems reikia palaikymo,

gali kalbòti taip:

„[Pa‰auktojo vardas, pavardò] pa‰auk-

tas tarnauti [nurodyti pareigyb´, ∞

kurià jis pa‰aukiamas] ir silome j∞

[ar jà] palaikyti ‰iame pa‰aukime.

Tuos, kurie sutinka, pra‰ome pakelti

rankà. [Palaukti, kol sutinkantys

pakels rankas.] Tuos, kurie nesutinka,

pra‰ome pakelti rankà. [Palaukti, kol

nesutinkantys pakels rankas.]“

Skyriaus prezidentros narys gali

asmeni‰kai pasikalbòti su tais, kurie

nesutinka. Palaikomi nariai taip pat

turi pakelti rankà, i‰reik‰dami savo

sutikimà. Jeigu perskaitomos dviej˜

ar daugiau nari˜ pavardòs, juos

galima palaikyti vienu metu.
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AtleidÏiant narius i‰ BaÏnyãios

pareig˜, kunigystòs vadovas turi

pasikalbòti su jais, nuo‰irdÏiai padò-

koti uÏ j˜ tarnavimà ir paai‰kinti, kad

atòjo metas juos atleisti. Sakramento

susirinkimo metu pirmininkaujantis

arba vedantis susirinkimà pareignas

paskelbia apie narius, atleidÏiamus i‰

skyriaus pareig˜. AtleidÏiant narius

i‰ klasòs ar kvorumo pareig˜, klasòs

ar kvorumo susirinimo metu pirmi-

ninkaujantis ar susirinkimà vedantis

pareignas paskelbia apie atleidÏia-

mus narius. Paskelbdami apie atlei-

dimà, vadovai papra‰o, kad nariai

i‰reik‰t˜ dòkingumà atleidÏiamiems

nariams uÏ j˜ tarnyst´ pakeldami

rankas.



Nariai, pa‰aukti tarnauti BaÏnyãioje,

turi bti paskirti prie‰ pradedòdami

tarnauti (Ïr. DS 42:11). Vadovaujant pir-

mininkaujanãiam pareignui, pasky-

rime pareigoms gali dalyvauti vienas

ar daugiau Melchizedeko kunigyst´

turinãi˜ asmen˜, ∞skaitant vertà tòvà ar

vyrà. Jie lengvai uÏdeda rankas ant

asmens galvos. Kalbòtojas turi:

1. pasakyti asmens vardà ir pavard´;

2. pasakyti, kad jis paskiria asmen∞

Melchizedeko kunigystòs ∞galiojimu;

3. paskirti asmen∞ pareigoms, kurioms

jis pa‰auktas;

4. pagal Dvasios vadovavimà i‰sakyti

palaiminimà;

5. uÏbaigti Jòzaus Kristaus vardu.

Skiriant vyresni˜j˜, mokytoj˜ ar dia-

kon˜ kvorumo prezidentà, misijos

arba skyriaus prezidentas skiriamam

asmeniui suteikia to kvorumo prezi-

dentavimo raktus.

12

Pa‰aukt˜ nari˜ paskyrimas
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Kunigystòs apeigos yra ‰ventos,

duotos Vie‰paties ir atliekamos kuni-

gystòs ∞galiojimu. Kunigystòs palaimi-

nimai suteikiami kunigystòs ∞galio-

jimu norint i‰gydyti, paguosti ar

paskatinti. Broliai, atliekantys apeigas

ir palaiminimus, turi bti pasiruo‰´,

gyvendami pagal Evangelijos princi-

pus ir siekdami ·ventosios Dvasios

vadovavimo. Kiekvienà apeigà ir

palaiminimà jie atlieka ar suteikia

oriai. Kiekviena apeiga ar palaimini-

mas turi bti atliekami:

1. Jòzaus Kristaus vardu;

2. kunigystòs ∞galiojimu;

3. su reikalaujamomis procedromis,

pavyzdÏiui, ÏodÏiais ar ‰ventintu

aliejumi;

4. jeigu reikia, apeigos turi bti patvir-

tintos paskirto kunigystòs vadovo,

turinãio reikiamus raktus. Apeigos,

kurioms reikia kunigystòs vadovo

patvirtinimo, yra ‰ios: kdikio palaimi-

nimas ir vardo suteikimas, krik‰tas ir

patvirtinimas, kunigystòs suteikimas

ir ∞‰ventinimas ∞ kunigystòs pareigyb´,

sakramento palaiminimas ir dalijimas,

kapo pa‰ventinimas.

Nurodymus apie konkreãias apeigas

ar palaiminimus galite rasti ·eimos

vadovòlyje.

Apeigos ir palaiminimai
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BaÏnyãios vadovai kvieãia visus BaÏ-

nyãios narius, kur jie begyvent˜,

paremti BaÏnyãios misijà ir vykdyti

savo pagrindines pareigas, tarp kuri˜

yra ‰ios: 1) dalytis Evangelija ir

liudyti pagal Dvasios ∞kvòpimà;

2) padòti asmenims ir ‰eimoms tobu-

lòti savo kelionòje ∞ nemirtingumà

ir amÏinàj∞ gyvenimà stengiantis

laikytis ∞sakym˜, tarnauti artimui ir

priimti apeigas bei sudaryti Evangeli-

jos sandoras; 3) padòti asmenims ir

‰eimoms ie‰koti mirusi˜ protòvi˜ ir

gauti ‰ventyklos apeigas. Vykdydami

‰ias pareigas, visi BaÏnyãios nariai

remia BaÏnyãios misijà. Daugiau

informacijos apie ‰ias pareigas galite

rasti ·eimos vadovòlyje.

Nari˜ pareigos
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Skyriuose, kur vien tik skyriaus prezi-

dentas turi Melchizedeko kunigyst´

arba yra kunigas, turintis Aarono kuni-

gyst´, nariams vedamas sakramento

susirinkimas ir sekmadienio Evangeli-

jos mokymo susirinkimas.

Skyriuose, kuriuose yra suorganizuotas

vyresni˜j˜ kvorumas, be jau paminòt˜

papildomai vedami ‰ie susirinkimai:

1. kunigystòs susirinkimas;

2. sekmadienio susirinkimas moterims,

merginoms ir vaikams;

3. vykdomasis kunigystòs susirinki-

mas;

4. skyriaus tarybos susirinkimas.

Kai skyriuje yra pakankamai nari˜

ir patalp˜ susirinkimams, skyriuje

galima nebevesti sekmadienini˜ susi-

rinkim˜ moterims, merginoms ir vai-

kams, o vesti ‰iuos susirinkimus be

jau paminòt˜j˜:

1. Paramos bendrijos susirinkimas.

2. Aarono kunigystòs (vaikin˜) susi-

rinkimas.

3. Pradinuk˜ susirinkimas.

4. Sekmadieninò mokykla.

5. Mergin˜ susirinkimas.

6. Bendrosios veiklos susirinkimas,

kuomet Aarono kunigystòs amÏiaus

vaikinai ir to paties amÏiaus mergi-

Susirinkimai
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nos renkasi atskirai ar kartu papras-

tomis savaitòs dienomis arba ‰e‰ta-

dien∞ ir uÏsiima jaunimo veikla bei

mokosi, vadovaujami ir priÏirimi

skyriaus prezidentros.

Sekmadienio susirinkim˜
tvarkara‰tis
Keletas sekmadienio susirinkim˜ tvar-

kara‰ãio variant˜ yra aptarta leidinyje

Nurodymai kunigystòs ir pagalbini˜ orga-

nizacij˜ vadovams dòl mokymo program˜.

·eimos nam˜ vakaras
Kiekviena ‰eima maÏiausiai kartà per

savait´ savo namuose rengia ‰eimos

nam˜ vakarus (Ïr. ·eimos vadovòl∞).

Sakramento susirinkimas
Sakramento susirinkime pirminin-

kauja skyriaus prezidentas. Jo metu

verti nariai, turintys atitinkamà kuni-

gyst´, laimina ir dalija sakramentà.

Susirinkimà veda skyriaus preziden-

tros narys. Jis stebi, kad susirinki-

mas prasidòt˜ ir baigt˜si laiku. âia

pateikta pavyzdinò darbotvarkò.

1. Susirinkusi˜j˜ pasveikinimas ir

dvasingos atmosferos sukrimas.

2. Trumpi prane‰imai.

3. PradÏios giesmò ir malda.

4. Skyriaus reikalai.

5. Sakramento giesmò ir sakramento

laiminimas bei dalijimas.

6. Pasisakymai apie Evangelijà,

pagr∞sti ‰ventaisiais Ra‰tais ir pas-

tar˜j˜ dien˜ apa‰tal˜ bei prana‰˜

mokymais.

7. Tarp pasisakym˜ gali bti susirin-

kusi˜j˜ ar skyriaus choro atlieka-

mas muzikinis numeris, daÏniausiai

giesmò i‰ giesmyno.

8. Baigiamoji giesmò ir malda.

Kartà per mònes∞, daÏniausiai pirmàj∞

mònesio sekmadien∞, sakramento susi-

rinkimas taip pat yra ir pasninko bei

liudijim˜ susirikimas. Nariai kvie-

ãiami ateiti pasninko ir maldos dva-

sioje, susilaikius nuo dviej˜ valgym˜

maisto ir gòrimo, jeigu leidÏia j˜ svei-

kata.

Palaiminus ir i‰dalijus sakramentà,

skyriaus prezidentros narys, vedan-

tis pasninko ir liudijim˜ susirinkimà,

i‰sako savo liudijimà apie Jòz˜ Krist˜

bei Evangelijà ir pakvieãia kitus

narius liudyti per likus∞ susirinkimo

laikà. Susirinkimas baigiamas giesme

ir malda. Sakramentas laiminamas ir

dalinamas kiekvieno sakramento susi-

rinkimo metu (Ïr. ‰io vadovo skyri˜

„Apeigos ir palaiminimai“).
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Kunigystòs susirinkimas
Kunigystòs susirinkimas vyksta prie‰

arba po sakramento susirinkimo.

ØÏangin´ dal∞ veda skyriaus preziden-

tros narys. âia pateikta pavyzdinò

darbotvarkò.

1. Susirinkusi˜j˜ pasveikinimas ir

dvasingos atmosferos sukrimas.

2. Trumpi prane‰imai ir reikalai.

3. PradÏios giesmò ir malda.

4. Kvorumai i‰siskiria aptarti savo

reikal˜ ir mokytis.

5. Baigiamoji malda kvorumuose.

Po ∞Ïanginòs dalies, visi suaug´

vyrai (19 m. ir vyresni) renkasi

vyresni˜j˜ kvorumo susirinkime,

kuriam pirmininkauja vyresni˜j˜

kvorumo prezidentas.

Visi vaikinai (nuo 12 iki 18 m.) ren-

kasi Aarono kunigystòs kvorumo

susirinkime, kuriam pirmininkauja

skyriaus prezidentas. Jeigu trksta

patalp˜ ar yra per maÏai nari˜,

Aarono kunigystòs vaikinai gali

rinktis kartu su broliais, turinãiais

Melchizedeko kunigyst´. Taãiau

jeigu vaikin˜, suaugusi˜ vadov˜ ir

patalp˜ yra pakankamai, diakonai,

mokytojai ir kunigai renkasi atski-

ruose kvorumuose. (Îr. Kunigystòs

ir pagalbini˜ organizacij˜ vadovo

vadovòl∞.)
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Merginos sekmadien∞ renkasi tuo

paãiu metu, kai vyksta kunigystòs

susirinkimas. Sekmadieninò mokykla

vyksta po kunigystòs susirinkimo.

Pradinuk˜ pamokos bna tuo paãiu

metu, kai vyksta kunigystòs, Paramos

bendrijos, Mergin˜ organizacijos susi-

rinkimai ir Sekmadieninòs mokykla.

Pradinuk˜ ∞Ïanginò dalis ir bendra-

vimo valandòlò trunka pus´ laiko, o

pamoka trunka kità pus´. Pagalbini˜

organizacij˜ susirinkimuose nariai

meldÏiasi, gieda giesmes, moko ir

mokosi Evangelijos, naudodamiesi

priemonòmis, i‰vardintomis leidinyje

Nurodymai kunigystòs ir pagalbini˜ orga-

nizacij˜ vadovams dòl mokymo program˜.

Kunigystòs vykdomojo
komiteto susirinkimas
Skyriaus kunigystòs vykdomàj∞ komi-

tetà sudaro skyriaus prezidentra,

ra‰tininkas, vykdantysis sekretorius,

vyresni˜j˜ kvorumo prezidentas, sky-

riaus Vaikin˜ organizacijos preziden-

tas ir skyriaus misijos vadovas (jeigu

pa‰auktas). ·is komitetas renkasi taip

daÏnai, kiek reikia, ir koordinuoja

skyriaus veiklas, programas ir darbus,

uÏtikrindamas, kad visa tai stiprint˜

‰eimas, atskirus asmenis bei tenkint˜

nari˜ poreikius. Pirmininkauja sky-

riaus prezidentas. Komitetas aptaria

ir koordinuoja tokias kunigystòs

pareigas kaip nam˜ mokymas, misio-

nieri‰kas darbas ir ‰ventyklos bei ‰ei-

mos istorijos darbas.

Moter˜, mergin˜ ir vaik˜
sekmadienio susirinkimai
MaÏuose skyriuose, kur yra per maÏai

seser˜ ir vaik˜, kad juos galima bt˜

suburti ∞ atskiras pagalbines organiza-

cijas, ∞Ïangin´ dal∞ veda Paramos

bendrijos prezidentò. Susirinkimas

gali apimti ‰ias dalis.

1. Susirinkusi˜j˜ pasveikinimas ir

dvasingos atmosferos sukrimas.

2. Trumpi prane‰imai ir reikalai.

3. PradÏios giesmò ir malda.

4. Giesmòs ir vaik˜ dainos.

5. Paramos bendrijos prezidentòs

vedama pamoka arba atskiros kla-

sòs.

6. Baigiamoji malda.

Jeigu maÏuose skyriuose yra per

maÏai patalp˜, kad bt˜ galima vesti

atskirus susirinkimus, vyrai, moterys

ir vaikai renkasi kartu ∞ bendrà susi-

rinkimà, kur∞ veda skyriaus prezi-

dentas.

Skyriui augant, merginos (nuo 12 iki

18 m.) gali rinktis kartu su Paramos

bendrija, o vaikai (nuo 3 iki 11 m.)

renkasi atskirai, vadovaujami sesers,

paskirtos skyriaus prezidento.

Kai skyriuje yra suorganizuota Para-

mos bendrija, Mergin˜ organizacija,

Pradinuk˜ organizacija ir Sekmadie-

ninò mokykla, Paramos bendrija ir
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Skyriaus tarybos
susirinkimas
Skyriaus taryboje susirenka skyriaus

prezidentra, ra‰tininkas, vykdan-

tysis sekretorius, vyresni˜j˜ kvo-

rumo prezidentas, skyriaus Vaikin˜

organizacijos prezidentas, skyriaus

misijos vadovas (jeigu pa‰auktas),

Paramos bendrijos, Mergin˜ organi-

zacijos, Pradinuk˜ organizacijos ir

Sekmadieninòs mokyklos preziden-

tai bei skyriaus mokytoj˜ tobulinimo

koordinatorius. ·iuose susirinki-

muose taryba siekia dvasi‰kai stip-

rinti ‰eimas ir atskirus asmenis,

padòti jiems pasiruo‰ti priimti ‰ven-

tyklos apeigas, pagerinti nauj˜ atsi-

vertusi˜j˜ i‰laikymà BaÏnyãioje,

mokyti rpinimosi vargstanãiais

princip˜, suderina skyriaus progra-

mas, veiklas ir darbus bei sprendÏia

skyriaus problemas. Jeigu Mergin˜

organizacijos ir Pradinuk˜ organiza-

cijos prezidentòs nòra pa‰auktos,

Paramos bendrijos prezidentò apta-

ria skyriaus moter˜, mergin˜ ir

vaik˜ poreikius. Skyriaus preziden-

tas kvieãia i‰sakyti pasilymus ir

idòjas bei padeda kitiems dalyvauti

aptariant reikalus, priimant sprendi-

mus ir planuojant. Planuodamas ir

skirdamas uÏduotis, jis atidÏiai

apsvarsto j˜ pasilymus.



·eimos nam˜ vakarai vedami nari˜

namuose. Visi kiti skyriaus susirinki-

mai vyksta vieno nario namuose,

i‰nuomotame pastate ar BaÏnyãiai pri-

klausanãiame pastate. Informacijos,

kaip gauti ir i‰laikyti skyriaus susirin-

kim˜ patalpas, gali suteikti misijos

prezidentra. ·ie vadovai taip pat gali

suteikti informacijos apie tai, kaip i‰si-

nuomoti patalpas susirinkimams ir

kokie yra reikalavimai BaÏnyãios pas-

tato statybai.

20

Susirinkim˜ vietos
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BaÏnyãia leidÏia literatrà, kuri

padeda nariams mokytis ir gyventi

pagal Jòzaus Kristaus Evangelijà. Tai

‰ventieji Ra‰tai, pamok˜ vadovòliai,

Liahona, Evangelijos paveikslai ir kiti

vadovòliai. BaÏnyãios literatra grin-

dÏiama ‰ventaisiais Ra‰tais ir pasta-

r˜j˜ dien˜ prana‰˜ ÏodÏiais. Skyriui

skirta literatra susideda i‰ pagrindi-

ni˜ ir bendr˜j˜ mokymo priemoni˜ ar

j˜ derini˜ (Ïr. Nurodymai kunigystòs ir

pagalbini˜ organizacij˜ vadovams dòl

mokymo program˜). Jeigu vietine kalba

leidÏiama Liahona, kiekviena skyriaus

‰eima turòt˜ jà uÏsiprenumeruoti.

Kiekvienais metais kra‰to valdyba

siunãia skyriui vadovòlius, kitas

mokymo priemones ir informacijà,

kaip papildomai uÏsisakyti patvirtin-

tos literatros.

Skyriaus vadovai turi saugoti

mokymo priemones pastate, kur

vyksta skyriaus susirinkimai, arba

nario namuose. Vadovai turi infor-

muoti narius apie turimà literatrà ir

skatinti ja naudotis ruo‰iantis pamo-

koms, pasisakymams bei studijuojant

asmeni‰kai. Mokytojams galima

duoti vadovòlius, taãiau reikia para-

ginti juos gràÏinti ∞ skyri˜ ar apylink´

po atleidimo i‰ mokytoj˜ pareig˜.

Literatra



Vadovaujant skyriaus vadovams, sky-

rius planuoja ir organizuoja nari˜

poreikius tenkinanãias veiklas bei

renginius. Taãiau skyriaus renginiai

neturi konkuruoti su ‰eimos rengi-

niais arba trukdyti ‰eimos gyvenimo.

Visi renginiai turi bti nebrangs, kad

nebt˜ nari˜, kuriems per brangu

dalyvauti. Visas i‰laidas turi patvir-

tinti skyriaus prezidentra. Sekmadie-

niais organizuojami renginiai turi bti

tinkami ‰abo dienai. Pirmadienio

vakarams nedera numatyti joki˜

veikl˜, nes jie skirti ‰eimos nam˜

vakarui.

22

Veiklos
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BaÏnyãios giesmòs ir kita tinkama

muzika, tiek grojama, tiek dainuo-

jama, yra labai svarbi BaÏnyãios susi-

rinkimuose, namuose ir asmeniniame

gyvenime. Tinkama muzika pateikta

knygose Evangelijos principai, Hymns,

Children’s Songbook bei Giesmòs ir vaik˜

dainos, kurios i‰verstos ∞ kai kurias

kalbas. Nariams, tarnaujantiems ar

tarnausiantiems su muzika susiju-

siuose pa‰aukimuose gali bti skirtas

muzikinis mokymas bei instrumentai. 

Muzika



Vie‰pats ∞sakò BaÏnyãiai vesti uÏra-

‰us. Yra keturi dokument˜ tipai su

reikalingomis formomis, skirti padòti

vadovams paremti narius.

• Finansiniai uÏra‰ai (nari˜ paauko-

jim˜ apskaita ir mònesinòs finansi-

nòs ataskaitos).

• Nari˜ paÏangos ataskaitos (nari˜

lankomumas ir nauj˜ atsivertusi˜j˜

kunigystòs pareigybòs).

• Nari˜ kortelòs (informacija apie

narius bei apeigas).

• Istorijos uÏra‰ai (pareign˜ palai-

kymas bei veikl˜ metra‰tis).

Vesdamas ‰iuos uÏra‰us ir ruo‰damas

ataskaitas, skyriaus prezidentas turi

vadovautis misijos prezidento nuro-

dymais. Jis gali pa‰aukti skyriaus ra‰-

tininkà padòti tvarkyti dokumentus.

Vadovaujami misijos prezidento, sky-

riaus vadovai mokomi apie uÏra‰˜ ir

ataskait˜ svarbà ir turi uÏfiksuoti svar-

bius skyriaus ar apylinkòs istorinius

∞vykius. Konfidencialià BaÏnyãios

dokument˜ informacijà turi atidÏiai

saugoti tie, kurie tvarko ‰iuos ‰ventus

uÏra‰us.

24

Dokumentai ir ataskaitos
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Vie‰pats suteikia kiekvienam BaÏny-

ãios nariui progà gauti didÏius palai-

minimus, mokant de‰imtin´, atna‰as

ir kitas aukas. Nariai moka vienà

de‰imtàjà savo pajam˜ kaip de‰imtin´.

Be to, jie kvieãiami kartà per mònes∞,

pasninko sekmadien∞, pasninkauti –

susilaikyti nuo dviej˜ valgym˜ ir

paaukoti BaÏnyãiai, maÏiausiai t˜

dviej˜ valgym˜ vert´, kad padòt˜ sky-

riaus vargstantiems. Taip pat nariai

kvieãiami aukoti BaÏnyãios misionie-

ri˜ darbui, ‰ventyklos statybai ir

kitiems BaÏnyãios darbams.

Kur ∞manoma, vokus su de‰imtine,

atna‰omis ir kitomis aukomis turi

atplò‰ti du broliai, turintys kunigyst´.

Jie turi uÏpildyti kvitus ir ∞ne‰ti pini-

gus ∞ banko sàskaità ar saugoti juos

taip, kaip nurodo misijos prezidentas.

Finansai



26

Misijos kunigystòs vadovai moko sky-

riaus kunigystòs vadovus, kaip vado-

vauti skyriui, vykdyti pagrindines

kunigystòs pareigas ir padòti nariams

naudoti kunigyst´ savo gyvenime. Be

to, misijos kunigystòs vadovai moko

skyriaus pagalbini˜ organizacij˜

vadovus vykdyti savo pareigas.

Misijos kunigystòs vadovai priÏiri,

kad kiekvienas skyrius turòt˜ priemo-

nes, reikalingas sòkmingai skyriaus

kaip BaÏnyãios padalinio veiklai.

Papildomos informacijos apie vadova-

vimà galite rasti Kunigystòs ir pagalbi-

ni˜ organizacij˜ vadovo vadovòlyje.

Vadov˜ mokymas
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Vietiniai vadovai ir kiti nariai gali

gauti BaÏnyãios priemones, ∞skaitant

‰ventuosius Ra‰tus, studij˜ vadovò-

lius, BaÏnyãios Ïurnalus, ‰ventyklos

apdarus ir aprangà savo BaÏnyãios

paskirstymo centruose ar aptarna-

vimo centruose, Solt Leik Siãio

paskirstymo centre ar per oficialià

BaÏnyãios interneto svetain´

www.lds.org.

Informacijos apie ‰eimos istorijos

darbà galima gauti BaÏnyãios

‰eimos istorijos interneto svetainòje

www.familysearch.org.

Kaip gauti BaÏnyãios priemones ir rasti
informacijos apie ‰eimos istorijà
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