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Jaotamine 
„Üksuse põhiprogrammi juhendis“ on kirjas juhised, kuidas preesterluse juhid  
saavad organiseerida üksusi seal, kus Kirik on alles oma algstaadiumis, kus liikmed 
ei ela üksteise lähedal või nende arv on väike, kus juhid hakkavad alles välja  
kujunema või kus liikmetel on keelelised või muud erilised vajadused. Kuigi selline 
olukord puudutab tavaliselt misjoneid, võib „Üksuse põhiprogrammi“ kasutada 
piirkonna juhatuse heakskiidul ka vaikondades, kus on tegemist sarnaste  
asjaoludega. 
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Üksuse põhiprogrammi sissejuhatus 

„Me usume samasse organisatsiooni, 
mis oli algkirikus“ (6. usuartikkel). 

Oma maise teenimistöö ajal rajas Issand 
Jeesus Kristus usklike seas oma Kiriku 
lihtsal viisil. Ta lasi oma apostlitel orga-
niseerida liikmed väikestesse rühma-
desse, mille õpetajateks olid eesistuvad 
preesterluse juhid. 

Kiriku varajastel liikmetel oli võimalik 
evangeeliumis kasvada ja edasi areneda, 
kuna Kristus ja Tema apostlid: 

1. Keskendusid evangeeliumi põhimõ-
tete ja õpetuste õpetamisele. 

2. Innustasid liikmeid osa võtma tali-
tustest ning tegema ja pidama nen-
dega seotud lepinguid. 

3. Õpetasid liikmeid rahuldama ükstei-
se vaimseid ja ilmalikke vajadusi. 

4. Aitasid organisatsiooni ülesehitusel 
säilitada selle lihtsat kuju. 

 
Ka Mormoni Raamatu Kiriku juhid 
rakendasid samu organisatsioonilisi ja 
juhtimispõhimõtteid. „Ja nii läksid  
Alma ja Amulek ja ka paljud teised, kes 
olid valitud selleks tööks, et jutlustada 
sõna üle kogu maa. Ja kirikute asutami-
ne oli üldine kõikjal kogu maal“ (Alma 
16:15). 

Neid samu põhimõtteid rakendati ka 
Kiriku varajastel taastamisaastatel. Ka 
tänapäeva Kiriku liikmeid teenitakse 
kõige paremini neid samu organisat-
sioonilisi ja juhtimispõhimõtteid raken-
dades. 

Piirkonna juhatuse volitusel võib  
kasutada „Üksuse põhiprogrammi“ 
Kiriku rajamiseks ja organiseerimiseks 
maailma nendes piirkondades, kus: 

1. Kirik on oma algstaadiumis. 
2. Liikmed ei ela üksteise lähedal. 
3. Liikmete arv on väike ja juhid hak-

kavad alles välja kujunema. 
4. Kogudused ja vaikonnad ei ole veel 

organiseeritud. 
5. Liikmetel on keelelised või muud 

erilised vajadused. 
 
Piirkonna juhatuse heakskiidul võib 
kasutada „Üksuse põhiprogrammi“ ka 
nendes vaikondades, kus esineb sarna-
seid olukordi. 

Kui Kirik on rajatud neid tingimusi 
arvestades, organiseeritakse liikmed 
väikestesse rühmadesse, mida kutsutak-
se (haru)kogudusteks. 

„Üksuse põhiprogrammi“ juhised on 
ära toodud selles trükises ning „Pere-
konna juhendis“ (nr 31180 124), „Kogu-
duse juhendis“ (31179 124), „Preester- 
luse ja abiorganisatsioonide juhtide 
juhendis“ (31178 124) ja „Õpetamise 
juhendis“ (34595 124). Kui üksused on 
täieulatuslikult organiseeritud vaikon- 
dadeks ja kogudusteks, peaksid nad 
kasutama Kiriku juhiste käsiraamatut 
„Church Handbook of Instructions“ (35205 
ja 35209).
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Üksuse põhiprogrammi viis osa 

Issand käskis oma Kiriku varajastel 
juhtidel minna ja jutlustada Tema evan-
geeliumi ja kui inimesed olid nende 
õpetused omaks võtnud, pidid juhid 
laskma rajada nende seas Issanda Kiriku 
(vaata ÕL 28:8; vaata ka 33:5–6). 

 
1. Organisatsioon 
 
Perekond 

Perekond on Kiriku põhiüksus. Pere-
konda ja kodus evangeeliumi järgi ela-
mist puudutavad juhised on kirjas „Pe-
rekonna juhendis“. 

 
 
Kogudus 

(Haru)koguduse võib rajada siis, kui 
piirkonnas on kaks või enam perekonda 
ja vähemalt üks liikmetest on vääriline 

aaronliku preesterluse preester või 
vääriline Melkisedeki preesterluse hoid-
ja. Alguses võib koguduses olla ainult 
koguduse juhataja, kes hoolitseb oma 
liikmete eest, külastades nende kodusid 
ja innustades neid täitma nende kohus-
tusi. Sellistes tingimustes peetakse ko-
guduses üksnes sakramendikoosolekut 
ja evangeeliumiõpetuse tundi, mida 
viiakse läbi pühakirjade ja käsiraamatu-
te „Gospel Principles“ (31110) või 
„Gospel Fundamentals“ (31129 – 
„Evangeeliumi põhimõtted“) alusel. 
Vaadake ajakava A lk 8. 

Koguduse liikmeskonna kasvades ja 
juhtide tekkides tuleb organiseerida 
vanemate kvoorum. Koguduse juhataja 
võib kasutada seejärel teiste 
preesterluse hoidjate abi, kes aitavad  
tal liikmete eest hoolitseda koduõpetuse 
kaudu. Pühapäevase evangeeliumiõpe-
tuse tunni ajal tuleks pidada nii 
preesterluse koosolekut kui naiste, noor-
te naiste ja laste ühist koosolekut. Vaa-
dake ajakava A lk 8. 

Üha suureneva liikmeskonna ja juhatuse 
korral ning seal, kus on olemas koosole-
kuruumid, võib organiseerida aaronliku 
preesterluse kvoorumeid ning Abiühin-
gu, Algühingu, Noorte Naiste ja Püha-
päevakooli abiorganisatsioone. Püha-
päevaseid evangeeliumiõpetuse tunde 
peetakse vastavalt ajakavadele B ja C 
lk 8.
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Kokkuvõttes saab programm alguse 
üksikisiku või perekonna näol. Seejärel 
luuakse kogudus. Kui preesterluse hoid-
jate arv suureneb ja liikmeid juurde 
tuleb, võib organiseerida preesterluse 
kvoorumeid ja seejärel abiorganisatsioo-
ne. 

Te võite leida üksikasjalikumat infor-
matsiooni koguduse rajamise, organi-
seerimise ja juhatamise kohta „Kogudu-
se juhendist“ ning „Preesterluse ja  
abiorganisatsioonide juhtide juhendist“. 

2. Koosolekukohad 
Pereõhtuid, mida on lahti selgitatud 
„Perekonna juhendis“, peetakse liikmete 
kodus. 

Koguduse koosolekuid peetakse kodus, 
üüritud või Kirikule kuuluvas hoones. 
Misjoni juhatus võib anda informatsioo-
ni koguduse koosolekukoha leidmise ja 
korrashoiu kohta, nagu seda selgitatakse 
„Koguduse juhendis“. 

 

 
Koguduse koosolekuid peetakse kodus, üüritud või Kirikule kuuluvas hoones. 
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3. Õppekava 
Kirik kirjastab õppekava materjale, 
mille alusel õpetada Jeesuse Kristuse 
evangeeliumi kodus ja Kiriku üksustes. 
Need materjalid põhinevad pühakirja-
del ja viimse aja prohvetite õpetustel. 
Need aitavad liikmetel õppida evangee-
liumi ja selle järgi elada. Need on liik-
metele abiks ka pühakirjade ning viimse 
aja apostlite ja prohvetite sõnade uuri-
misel. 

 

Esimesed materjalid, mida mingisse 
keelde tõlgitakse, on „Evangeeliumi 
põhimõtete“ käsiraamat ning Esimese 
Presidentkonna ja külastusõpetuse 
sõnumid. Kiriku kasvades antakse välja 
ka pühakirjad, teised õppekava materja-
lid ja Kiriku ajakirjad. 

Kui koguduse liikmeskonna suurenemi-
se tõttu peetakse juba preesterluse ja 
abiorganisatsioonide tunde, võidakse 
kasutada järgnevaid õppekava materja-
le, kui need on trükis avaldatud: 

 

Melkisedeki preesterlus ja 
aaronlik preesterlus 

„Preesterluse kohustused ja õnnistused, A osa“ 
„Preesterluse kohustused ja õnnistused, B osa“ 

Abiühing ja Noored Naised „Viimse aja pühast naine, A osa“ 
„Viimse aja pühast naine, B osa“ 

Algühing „Algühing 3: Vali õige B“ 
„Algühing 4: Mormoni Raamat“ 

Pühapäevakool „Evangeeliumi põhimõtted“ 

Ülalloetletud õppekava materjalide täiendamiseks võib vajaduse korral kasutada pühakirju, 
„Perekonna juhendit“, „Preesterluse ja abiorganisatsioonide juhtide juhendit“, „Õpetamise 
juhendit“, Esimese Presidentkonna ja külastusõpetuse sõnumeid ning Kiriku laulikut. 

Õppeaasta algab kõikjal maailmas 
1. jaanuaril. Kogudust varustatakse 
asjakohaste õppematerjalide ja juhistega 

koguduse organiseerimisel ja seejärel 
igal järgneval aastal.
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4. Õpetamine 
Kodus ja Kiriku koosolekutel saadav 
evangeeliumiõpetus on oluline vaim-
seks kasvuks ja isikliku tunnistuse  
tugevdamiseks. Kõik Kiriku liikmed on 
õpetajad, olgu nad siis vanemad, juhid, 
klassi-, kodu- või külastusõpetajad. 

Kodu peaks olema keskne koht, kus 
evangeeliumi õpetatakse. Kiriku koos-
olekutel aset leidev õpetamine ja õppi-
mine toetab kodu. 

Issand on käskinud meil õpetada üks-
teisele kuningriigi õpetust. Me peaksi-
me õpetama usinalt, ja siis on Tema arm 
meiega, et me võiksime saada rohkem 
õpetust teooria, põhimõtete, õpetuse, 
evangeeliumi seaduse ja kõige Jumala 
kuningriiki puutuva osas, mida meil 
oleks vaja mõista (vaata ÕL 88:77–78). 

Te võite leida „Õpetamise juhendist“ 
põhimõtteid, mis aitavad teil õpetada 
evangeeliumi lihtsalt, kaunilt ja tõhu-
salt. 

5. Ülestähendused ja 
aruanded 
Issand on käskinud Kirikul pidada 
ülestähendusi. Koguduses peetakse 
nelja liiki ülestähendusi: finants- ja 
liikme arengu aruanded ning liikmes-
konna ja ajaloo ülestähendused. 

Registripidamise materjalid antakse 
kogudusele selle loomisel. Ülestähen-
duste pidamise ning aruannete koosta-
mise ja esitamise kohta käivaid juhiseid 
jagatakse misjoni juhataja juhatusel. 
Need, kes nende pühade dokumentide-
ga kokku puutuvad, peaksid hoolikalt 
hoidma Kiriku ülestähenduste konfi-
dentsiaalset informatsiooni. 

Täiendav informatsioon Kiriku ülestä-
henduste ja aruannete kohta on kirjas 
„Koguduse juhendis“. 
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Põhimõtted ja ettevaatusabinõud 

„Ja vaadake, et kõiki neid asju tehtaks 
targalt ja järjestuses, sest ei ole nõutud, 
et inimene jookseks kiiremini, kui tal on 
jõudu“ (Moosia 4:27). 

Selleks, et üksuse põhiprogramm õnnes-
tuks, on tähtsad järgnevad põhimõtted 
ja ettevaatusabinõud. 

1. Otsige Püha vaimu inspiratsiooni 
kõiges, mida te teete. Püha Vaim juhib 
vanemaid, koguduse juhte ja õpetajaid, 
et nad teaksid, mida teha ja kuidas seda 
teha. Palvetage Tema juhatuse nimel 
alandlikult ja siiralt. Mõelge küsimuse 
üle hoolikalt järele, palvetage tõsimeel-
selt selle üle, mida teha, otsustage, kui-
das tegutseda ja otsige Pühalt Vaimult 
kinnitust selle kohta, mis on õige. Tema 
aitab teil mõista nii teie mõttes kui  
südames, andes teile teada, mida te 
peaksite tegema. 

Me peaksime olema alandlikud ning 
Issand, meie Jumal, juhatab meid käe-
kõrval ja vastab meie palvetele (vaata 
ÕL 112:10). 

Issand räägib meile meie meeles ja sü-
dames Püha Vaimu kaudu, kes tuleb 
meie peale ja elab meie südames. See on 
ilmutuse vaim (vaata ÕL 8:2–3). 

2. Õpetage evangeeliumi peamisi põ-
himõtteid ja õpetusi. Lugege Moosia 
18:18–30. Pange tähele, kuidas õpetati 
peamisi põhimõtteid ja õpetusi Alma 
eluajal. 

3. Keskenduge talitustele ja lepingute-
le. Aidake liikmetel (1) mõista ja saada 
olulised preesterluse talitused ning (2) 
teha ja pidada nendega kaasnevaid 
lepinguid. 

4. Pange kõigepealt tugev alus 
preesterluse juhatusele ja tegemistele. 
Tehke seda enne Abiühingu, Algühin-
gu, Noorte Naiste või Pühapäevakooli 
ühingute programmidega alustamist. 
Ärge hakake liiga varakult liiga kiirelt 
edasi tormama. Preesterluse juhatus 
areneb kõige paremini siis, kui Kiriku 
vahendid on õiges tasakaalus liikmete 
vajadustega. Kui kogudused laiendavad 
organisatsioone, koosolekuid ja prog-
ramme liiga kiiresti, mõjub see juhtkon-
nale nõrgendavalt.
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Pühapäevaste koosolekute ajakava 

Misjoni juhatajad peaksid koordineerima ja saama koosolekute ajakava osas heaks-
kiidu piirkonna juhatuselt.  

 
Pühapäevaste koosolekute ajakava A 
Koguduste jaoks, kus koguduse juhataja on ainuke Melkisedeki preesterluse hoidja 
või kus ta on aaronliku preesterluse preester. (Vanemate kvoorumi juhataja kutsu-
misel muutub evangeeliumiõpetuse tunni ülesehitus järgnevalt: kõigil preesterluse 
juhtidel on ühine koosolek ning kõigil naistel, noortel naistel ja lastel on ühine koos-
olek.)  

Sakramendi koosolek  

Evangeeliumiõpetuse koosolek täiskasvanutele, noortele ja lastele 

 
 
Pühapäevaste koosolekute ajakava B 
Koguduste jaoks, kus on piisavalt liikmeid, et teha algust preesterluse kvoorumite ja 
mõnede abiorganisatsioonide loomisega. 

Sakramendi koosolek 

Pühapäevakool 
(12-aastased ja vanemad noored ning täiskasvanud) 

Preesterluse koosolek Naiste ja noorte 
naiste koosolek 

 
 

Algühing 
(3–11-aastased lapsed) 

 
 
Pühapäevaste koosolekute ajakava C 
Koguduste jaoks, kus on piisavalt liikmeid, et luua enamik või kõik preesterluse 
kvoorumid ja abiorganisatsioonid, ning kus on olemas juhid ja koosolekukohad. 

Sakramendi koosolek 

Pühapäevakool (12-aastased ja vanemad noored ning täiskasvanud) 

Koosoleku 
algusosa 

Koosoleku 
algusosa 

Koosoleku 
algusosa 

Melkisedeki 
preesterlus 

Aaronlik 
preesterlus 

Abiühing Noored Naised 

 
Algühing  

(3–11-aastased lapsed) 
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