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Jakelu 
Perusyksikköohjelman opas sisältää pappeusjohtajille tarkoitettuja ohjeita uusien yksi-
köiden perustamisesta sellaisille alueille, joilla kirkko on orastavassa vaiheessa, joilla 
jäsenet asuvat hajallaan tai heitä on vähän, joilla johtajiston kehitys on vasta alullaan 
tai joiden jäsenillä on erityisiä kieliin liittyviä tai muita tarpeita. Vaikka tällaiset 
olosuhteet vallitsevat yleisimmin lähetyskentillä, voidaan perusyksikköohjelmaa 
vyöhykkeen johtokunnan luvalla käyttää samanlaisten olosuhteiden vallitessa myös 
vaarnoissa. 
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Johdanto perusyksikköohjelmaan 

”Me uskomme samaan järjestykseen, 
joka oli alkukirkossa” (6. uskonkap-
pale). 

Palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa 
Herra Jeesus Kristus perusti kirkkonsa 
kaikessa vaatimattomuudessaan usko-
vien keskuuteen. Hän ja Hänen aposto-
linsa perustivat pieniä jäsenten ryhmiä, 
joiden johdossa oli seurakuntalaisia 
palveleva pappeusjohtaja. 

Alkukirkon jäsenet kehittyivät ja edis-
tyivät evankeliumissa, koska Kristus ja 
Hänen apostolinsa 

1. keskittyivät evankeliumin periaattei-
den ja oppien opettamiseen 

2. kannustivat jäseniä vastaanottamaan 
toimituksia sekä tekemään niihin liit-
tyviä liittoja ja pitämään ne 

3. opettivat jäseniä huolehtimaan tois-
tensa hengellisistä ja ajallisista tar-
peista 

4. pitivät organisaation yksinkertaisena. 
 
Myös Mormonin Kirjassa kirkon johtajat 
noudattivat samoja organisaation ja 
johtamisen periaatteita. ”Ja näin Alma ja 
Amulek lähtivät ja samoin myös monet 
muut, jotka oli valittu tähän työhön, 
saarnaamaan sanaa kaikkialla maassa. 
Ja kirkko sai yleisesti jalansijaa kaikkial-
la maassa.” (Al. 16:15.) 

Samoja periaatteita noudatettiin myös 
kirkon palautuksen varhaisina vuosina. 
Nykyisinkin kirkon jäseniä palvellaan 

parhaiten noudattamalla näitä samoja 
organisaation ja johtamisen periaatteita. 

Vyöhykkeen johtokunnan luvalla pe-
rusyksikköohjelmaa voidaan käyttää 
kirkon vahvistamiseen ja organisoimi-
seen sellaisilla maailman alueilla, joilla 

1. kirkko on orastavassa vaiheessa 
2. jäsenet asuvat hajallaan 
3. jäseniä on vähän ja johtajiston kehitys 

on vasta alullaan 
4. ei ole vielä perustettu vaarnoja eikä 

vaarnaseurakuntia 
5. jäsenillä on erityisiä kieliin liittyviä 

tai muita tarpeita. 
 
Vyöhykkeen johtokunnan luvalla pe-
rusyksikköohjelmaa voidaan käyttää 
samanlaisten olosuhteiden vallitessa 
myös vaarnoissa. 

Kun kirkko perustetaan paikkakunnalle, 
jolla olosuhteet ovat tällaiset, jäsenet 
järjestetään pieniksi ryhmiksi, joita 
kutsutaan lähetysseurakunniksi. 

Ohjeita perusyksikköohjelman noudat-
tamisesta on tässä ja seuraavissa julkai-
suissa: Perheen opas (varastonumero 
31180 130), Lähetysseurakunnan opas 
(31179 130), Pappeusjohtajien ja apujärjes-
töjen johtajiston opas (31178 130) ja Opet-
tamisen opas (34595 130). Vaarnoiksi ja 
vaarnaseurakunniksi järjestetyissä yksi-
köissä tulee käyttää julkaisuja Kirkkokä-
sikirja – Kirja 1 ja Kirja 2 (35205 130 ja 
35209 130).
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Perusyksikköohjelman viisi piirrettä 

”Ja katso, minä sanon sinulle: Lähde – – 
ja saarnaa heille evankeliumiani; ja jos 
he ottavat vastaan opetuksesi, anna 
perustaa minun kirkkoni heidän kes-
kuuteensa” (LK 28:8; ks. myös LK  
33:5–6). 

 
1. Organisaatio 
 
Perhe 

Perhe on kirkon perusyksikkö. Löydät 
perhettä ja kodin evankeliumin mukais-
ta elämää koskevia ohjeita Perheen op-
paasta. 

 
 
Lähetysseurakunta 

Lähetysseurakunta voidaan perustaa, 
kun alueella on vähintään kaksi perhet-
tä ja ainakin yksi jäsen on kelvollinen 

pappi Aaronin pappeudessa tai kelvol-
linen Melkisedekin pappeuden haltija. 
Lähetysseurakunta voi olla aluksi yk-
sinkertainen, niin että siinä on ainoas-
taan seurakunnanjohtaja, joka huolehtii 
jäsenistä vierailemalla heidän kodeis-
saan ja kannustamalla heitä heidän 
tehtävissään. Näiden olosuhteiden valli-
tessa seurakunta pitää ainoastaan sak-
ramenttikokouksen sekä evankeliumin 
oppitunnin, jossa käytetään pyhiä kirjoi-
tuksia ja julkaisua Evankeliumin periaat-
teet (31110 130) tai Gospel Fundamentals 
(31129). Katso kokousaikataulua A 
sivulla 8. 

Kun seurakunnan jäsenmäärä kasvaa ja 
käytettävissä on enemmän johtajia, 
perustetaan vanhinten koorumi. Silloin 
seurakunnanjohtaja voi pappeudenhal- 
tijoiden avulla pitää huolen jäsenistä 
kotiopetustyöllä. Sunnuntaisen evanke-
liumin oppitunnin aikana pidetään 
pappeuskokous sekä yhdistetty aikuis-
ten naisten, nuorten naisten ja lasten 
kokous. Katso kokousaikataulua A 
sivulla 8. 

Jäsenten ja johtajien määrän edelleen 
kasvaessa ja siellä, missä on käytettävis-
sä kokoustiloja, voidaan perustaa  
Aaronin pappeuden koorumeita sekä 
Apuyhdistyksen, Alkeisyhdistyksen, 
Nuorten Naisten ja pyhäkoulun apujär-
jestöt. Sunnuntaiset evankeliumin ope-
tusluokat pidetään sivulla 8 olevien 
kokousaikataulujen B ja C mukaisesti.
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Tiivistäen, ohjelma alkaa yksityisestä 
henkilöstä tai perheestä. Sitten peruste-
taan lähetysseurakunta. Sitten kun pap-
peudenhaltijoiden ja jäsenten määrä 
kasvaa, voidaan perustaa pappeuskoo-
rumeita ja sitten apujärjestöjä. 

Seikkaperäisempiä ohjeita lähetysseura-
kunnan perustamisesta, järjestämisestä 
ja johtamisesta on Lähetysseurakunnan 
oppaassa ja Pappeusjohtajien ja apujärjestö-
jen johtajiston oppaassa. 

2. Kokouspaikat 
Perheen oppaassa selitettyjä perheiltoja 
pidetään jäsenten kodeissa. 

Seurakunnan kokoukset pidetään jossa-
kin kodissa, vuokratussa rakennuksessa 
tai kirkon omistamassa rakennuksessa. 
Lähetyskentän johtokunta voi antaa 
tietoja lähetysseurakunnan kokouspai-
kan hankkimisesta ja kunnossapidosta, 
kuten Lähetysseurakunnan oppaassa selite-
tään. 

 

 
Seurakunnan kokoukset pidetään jossakin kodissa, vuokratussa rakennuksessa tai kirkon 
omistamassa rakennuksessa. 
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3. Opetusohjelma 
Kirkko julkaisee oppiaineistoa Jeesuk-
sen Kristuksen evankeliumin opettami-
seksi kodeissa ja kirkon yksiköissä. 
Tämä aineisto perustuu pyhiin kirjoi-
tuksiin ja myöhempien aikojen profeet-
tojen opetuksiin. Se voi auttaa jäseniä 
oppimaan evankeliumia ja elämään sen 
mukaan. Ne opastavat jäseniä myös 
pyhien kirjoitusten ja myöhempien 
aikojen apostolien ja profeettojen sano-
jen tutkimisessa. 

Evankeliumin periaatteet (tai Gospel Fun-
damentals) ja ensimmäisen presidenttikun-
nan sanomat ja kotikäyntiopetussanomat 
ovat uudelle kielelle ensimmäiseksi 
hankittavaa aineistoa. Kirkon kasvaessa 
saataville tulee pyhät kirjoitukset,  
muuta oppiaineistoa ja kirkon lehtiä. 

Kun seurakunta kasvaa, niin että  
aletaan pitää pappeusluokkia ja apujär-
jestöjen luokkia, voidaan käyttää seu-
raavaa oppiaineistoa, kun sitä tulee 
saataville: 

 

Melkisedekin ja Aaronin pappeus Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa A 
Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa B 

Apuyhdistys ja Nuoret Naiset Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkossa, osa A 
Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkossa, osa B 

Alkeisyhdistys Alkeisyhdistys 3: Valitse oikein B 
Alkeisyhdistys 4: Mormonin Kirja 

Pyhäkoulu Evankeliumin periaatteet (tai Gospel Fundamentals) 

Edellä luetellun oppiaineiston lisäksi voidaan käyttää Perheen opasta, Pappeusjohtajien ja 
 apujärjestöjen johtajiston opasta, Opettamisen opasta, ensimmäisen presidenttikunnan sanomia, 
kotikäyntiopetussanomia, MAP-lauluja ja Lasten laulukirjaa. 

Toimintavuosi alkaa kautta maailman 
1. tammikuuta. Tarvittava oppiaineisto 
ohjeineen toimitetaan seurakunnalle sen 

perustamisen yhteydessä ja vuosittain 
sen jälkeen.
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4. Opetus  
Evankeliumin opettaminen kotona ja 
kirkon kokouksissa on välttämätöntä 
hengellisen kasvun edistämiseksi ja 
henkilökohtaisen todistuksen vahvista-
miseksi. Kaikki kirkon jäsenet ovat 
opettajia, olivatpa he vanhempia, johta-
jia, luokkien opettajia tai koti- tai koti-
käyntiopettajia. 

Kodin pitäisi olla evankeliumin opetta-
misen keskeinen paikka. Kirkon ko- 
kouksien opetus ja niissä tapahtuva 
oppiminen tukevat kotia. 

Herra on sanonut: ”Ja minä annan teille 
käskyn, että opetatte toinen toisellenne 
valtakunnan oppia. Opettakaa ahkeras-
ti, ja minun armoni on pysyvä teissä, 
niin että teille tullaan tarkemmin opet-
tamaan evankeliumin perusoppi,  
periaate, oppi ja laki, kaikki, mikä  
kuuluu Jumalan valtakuntaan ja minkä 
ymmärtäminen on teille tarpeen.” (LK 
88:77–78.) 

Opettamisen opas sisältää yksinkertaisen, 
hyvän ja vaikuttavan evankeliumin opetta-
misen periaatteita. 

5. Aikakirjat ja raportit 
Herra on käskenyt kirkkoa pitämään 
aikakirjoja. Seurakunnassa pidetään 
neljänlaisia aikakirjoja: talousraportteja, 
jäsenkortteja, historiallisia aikakirjoja ja 
jäsenten edistymisraportteja. 

Aineisto aikakirjojen pitämiseen  
toimitetaan seurakunnan perustamisen 
yhteydessä. Ohjeita aikakirjojen pitämi- 
sestä sekä raporttien täyttämisestä ja 
lähettämisestä annetaan lähetysjohtajan 
johdolla. Näiden pyhien asiakirjojen 
käsittelijöiden tulee varjella huolellisesti 
kirkon aikakirjojen luottamuksellisia 
tietoja. 

Lisää tietoja kirkon aikakirjoista ja  
raporteista on Lähetysseurakunnan  
oppaassa. 
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Periaatteita ja varoituksia 

”Ja huolehtikaa siitä, että kaikki tämä 
tapahtuu viisaasti ja järjestyksessä, sillä 
ihmistä ei vaadita juoksemaan nopeam- 
min kuin hänen voimansa myöten  
antavat” (Moosia 4:27). 

Seuraavat periaatteet ja varoitukset ovat 
tärkeitä perusyksikköohjelman onnis-
tumisen kannalta. 

1. Etsikää kaikissa tekemisissänne 
Pyhän Hengen innoitusta. Pyhä Henki 
opastaa vanhempia, seurakunnanjohta-
jia ja opettajia, niin että he tietävät, mitä 
tehdä ja kuinka tehdä se. Rukoilkaa 
nöyrästi ja vilpittömästi Hänen ohjaus-
taan. Pohtikaa asioita huolellisesti, ru-
koilkaa vakavasti, mitä tekisitte, päättä-
kää, mihin ryhdytte ja etsikää Pyhän 
Hengen vahvistusta sille, mikä on oi-
kein. Hän tuo ymmärrystä mieleenne ja 
sydämeenne ja ilmoittaa teille, mitä 
teidän tulisi tehdä. 

”Ole nöyrä, niin Herra, sinun Jumalasi, 
taluttaa sinua kädestä ja vastaa rukouk-
siisi” (LK 112:10). 

 

”Katso, minä olen puhuva sinulle ym-
märryksessäsi ja sydämessäsi Pyhän 
Hengen kautta, joka on tuleva päällesi ja 
asuva sydämessäsi. Nyt, katso, tämä on 
ilmoituksen henki.” (LK 8:2–3.) 

2. Opettakaa evankeliumin perusperi-
aatteita ja -oppeja. Lukekaa Moosia 
18:18–30. Huomatkaa, kuinka peruspe-
riaatteita ja -oppeja opetettiin Alman 
aikana. 

3. Keskittykää toimituksiin ja liittoi-
hin. Auttakaa jäseniä 1) ymmärtämään 
ja vastaanottamaan välttämättömät 
pappeuden toimitukset ja 2) tekemään 
ja pitämään niihin liittyvät liitot. 

4. Vahvistakaa ensiksi pappeutta ja 
pappeuden toimintaa. Tehkää tämä 
ennen Apuyhdistyksen, Alkeisyhdis-
tyksen, Nuorten Naisten tai pyhäkoulun 
apujärjestöohjelmien aloittamista. Älkää 
edetkö liian nopeasti liian varhain. Pap-
peusjohto kehittyy parhaiten, kun kir-
kon voimavarat ovat sopivassa tasapai-
nossa jäsenten tarpeiden kanssa. Johto 
heikkenee, kun lähetysseurakunnat 
laajentavat organisaatioita tai ottavat 
käyttöön kokouksia ja ohjelmia liian 
nopeasti.



 8

 
Sunnuntaikokousten aikataulut 

Lähetysjohtajien tulee koordinoida ja selvittää kokousaikataulujen käyttöä vyöhyk-
keen johtokunnan kanssa. 

 
Sunnuntain kokousaikataulu A 
Seurakunnille, joissa seurakunnanjohtaja on ainoa Melkisedekin pappeuden haltija 
tai hän on pappi Aaronin pappeudessa. (Kun vanhinten koorumin johtaja kutsutaan, 
evankeliumin oppitunti muuttuu seuraavasti: kaikki pappeudenhaltijat pitävät 
yhteisen kokouksen, ja kaikki aikuiset naiset, nuoret naiset ja lapset pitävät yhteisen 
kokouksen.) 

Sakramenttikokous  

Evankeliumin oppitunti aikuisille, nuorille ja lapsille 

 
 
Sunnuntain kokousaikataulu B 
Seurakunnille, joiden jäsenmäärä riittää siihen, että pappeuskoorumeita ja joitakin 
apujärjestöjä aletaan perustaa. 

Sakramenttikokous 

Pyhäkoulu (12 täyttäneille nuorille ja aikuisille) 

Pappeuskokous Aikuisten naisten ja nuorten 
naisten kokous 

 
Alkeisyhdistys 

(3–11-vuotiaille lapsille) 

 
 
Sunnuntain kokousaikataulu C 
Seurakunnille, joiden jäsenmäärä riittää siihen, että useimmat tai kaikki pappeus-
koorumit ja apujärjestöt voidaan perustaa, ja joissa on tarpeeksi johtajia ja joiden 
käytettävissä on riittävästi kokoustiloja. 

Sakramenttikokous 

Pyhäkoulu (12 täyttäneille nuorille ja aikuisille) 

Alkuohjelma Alkuohjelma Alkuohjelma 

Melkisedekin 
pappeus 

Aaronin 
pappeus 

Apuyhdistys Nuoret Naiset 

 
 

Alkeisyhdistys 
(3–11-vuotiaille lapsille) 
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