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Szétosztás 
Az Alapegység program kalauz irányelveket biztosít a papsági vezet k számára  
egységek létrehozásához olyan területeken, ahol az egyház kezdeti stádiumban van, 
ahol az egyháztagok egymástól távol élnek illetve kevesen vannak, ahol a vezet ség 
most kezd kialakulni, vagy ahol az egyháztagoknak speciális nyelvi vagy egyéb 
különleges szükségletei vannak. Bár ezek az állapotok általában a missziókban áll-
nak fenn, az Alapegység program – a területi elnökség jóváhagyásával – használható 
a hasonló helyzetben lév  cövekek esetében is. 
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Bevezetés az Alapegység programhoz 

„Hiszünk ugyanabban az egyházi rend-
ben, amely az skeresztény egyházban 
is megvolt.” (Hittételek 1:6) 

Halandó szolgálata során az Úr Jézus 
Krisztus egyszer  módon alapította 
meg egyházát a hív k között. Apostolait 
megkérte, az egyháztagokat szervezzék 
kis csoportokba, melynek élén egy el-
nökl  papsági vezet  áll, aki ket szol-
gálja. 

A korai egyháztagok növekedni és gya-
rapodni tudtak az evangéliumban, mert 
Krisztus és az  apostolai: 

1. Az evangélium tantételeinek és tana-
inak tanítására összpontosítottak. 

2. Ösztönözték az egyháztagokat, hogy 
részesüljenek a szertartásokban, va-
lamint hogy kössék meg és tartsák be 
az azokhoz kapcsolódó szövetsége-
ket. 

3. Arra tanították az egyháztagokat, 
hogy lássák el egymás lelki és fizikai 
szükségleteit. 

4. Megtartották egyszer nek a szerve-
zetet. 

 
A szervezés és szolgálat ugyanezen 
alapelveit gyakorolták a Mormon 
könyvebeli egyházi vezet k. „És így 
Alma és Amulek és még sokan mások, 
akik erre a szolgálatra elhívást kaptak, 
járták az egész országot és hirdették 
Isten igéjét. És mindenütt az egész or-
szágban, minden vidéken, az összes 
nefiták között megszervezték az egyhá-
zat.” (Alma 16:15) 

Ugyanezen alapelveket gyakorolták az 
egyház visszaállításának korai éveiben. 

Az egyház mai tagjainak is az válik a 
legjobban a hasznára, ha a szervezés és 
szolgálat ugyanezen alapelveit követik. 

A területi elnökség jóváhagyása értel-
mében az Alapegység program a világ 
azon területein alkalmazható az egyház 
megalapítására és megszervezésére, 
ahol: 

1. Az egyház kezdeti stádiumban van. 
2. Az egyháztagok szétszórtan élnek. 
3. Kicsi az egyháztagok száma, és a 

vezet ség most van kialakulófélben. 
4. Még nem kerültek megszervezésre 

egyházközségek és cövekek. 
5. Az egyháztagoknak speciális nyelvi 

szükségleteik, illetve egyéb különle-
ges szükségleteik vannak. 

 
A területi elnökség jóváhagyásával az 
Alapegység program használható olyan 
cövekek esetében is, ahol hasonló álla-
potok állnak fenn. 

Amikor az egyház ilyen körülmények 
között megszervez dött, az egyházta-
gokat gyülekezeteknek nevezett kis 
csoportokba szervezik. 

Az Alapegység programra vonatkozó 
irányelvek megtalálhatók ebben, vala-
mint a következ  kiadványokban: Csa-
ládi kalauz (cikkszám: 31180 135), Gyüle-
kezeti kalauz (31179 135), Papsági és segéd-
szervezeti vezet k kalauza (31178 135) és 
Tanítási kalauz (34595 135). Amikor az 
egységeket végül cövekekbe és egyház-
községekbe szervezik, az Utasítások 
egyházi kézikönyve (35205 135 és 35209 
135) kiadványt használják!
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Az Alapegység program öt eleme 

„Most pedig íme, azt mondom neked: 
Menj, és hirdesd evangéliumomat [...]. 
Ha befogadják tanításodat, akkor gon-
doskodjál róla, hogy egyházam meg 
legyen szervezve közöttük.” (Tanok és 
szövetségek 28:8; lásd még 33:5–6) 
 
1. Szervezet 
 
Család 

A család az egyház alapegysége. A 
családra és az otthoni evangélium sze-
rinti életre vonatkozó utasítások a Csa-
ládi kalauzban találhatók. 
 
 
Gyülekezet 

Amikor egy területen két vagy több 
család van, és legalább az egyik tag 
érdemes pap az ároni papságban, vagy 

érdemes melkisédeki papságvisel , 
akkor sor kerülhet egy gyülekezet meg-
szervezésére. A gyülekezet egyszer en 
indulhat – lehet egy gyülekezeti elnök, 
aki gondját viseli az egyháztagoknak 
azáltal, hogy meglátogatja ket ottho-
nukban és ösztönzi ket feladataik el-
végzésére. E körülmények között a 
gyülekezet csak úrvacsorai gy lést és 
egy evangéliumi oktatási részt tart, a 
szentírásokat és Az evangélium alapelvei 
(31110 135) könyvet használva. Lásd az 
A id beosztást a 8. oldalon! 
Amikor a gyülekezet gyarapodik és 
megn  a rendelkezésre álló vezet ség, 
meg kell szervezni az elderkvórumot. A 
gyülekezeti elnök ekkor felkérhet más 
papságvisel ket is, hogy segítsenek az 
egyháztagok feletti rködésben a házi 
tanítás által. A vasárnapi evangéliumi 
oktatási rész során papsági gy lést is 
kell tartani, valamint egy közös gy lést 
a n k, fiatal n k és gyermekek számára. 
Lásd az A id beosztást a 8. oldalon! 

Az egyháztagság és a vezet ség további 
növekedésével – a gy lésekre használt 
létesítmény méretét l függ en – meg-
szervezhet ek az ároni papság 
kvórumai, valamint a Segít egylet, az 
Elemi, a Fiatal N k és a Vasárnapi Isko-
la segédszervezetei. A vasárnapi evan-
géliumi oktatás óráit a 8. oldalon álló B 
és C id beosztás szerint tartsák!
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Összefoglalásképp: a program egy 
egyénnel vagy családdal indul. Azután 
megszervezésre kerül egy gyülekezet. 
Azt követ en a papság erejének és az 
egyháztagság számának növekedésével 
papsági kvórumokat, majd segédszerve-
zeteket szervezhetnek. 

A gyülekezet megalapítására, megszer-
vezésére és szolgálatára vonatkozó rész-
letesebb útmutatások találhatók a Gyüle-
kezeti kalauzban, valamint a Papsági és 
segédszervezeti vezet k kalauzában. 

2. Gyülekezeti helyek 
A családi esteket, melyeket a Családi 
kalauz tárgyal részletesebben, az egyház-
tagok otthonában tartják. 

A gyülekezet gy léseit egy otthonban, 
egy bérelt épületben vagy egy egyházi 
tulajdonban lév  épületben tartják. A 
misszióelnökség adhat információt gyü-
lekezeti hely kialakítására és fenntartá-
sára vonatkozólag a gyülekezet számára, 
amint az a Gyülekezeti kalauzban áll. 

 

 
A gyülekezet gy léseit egy otthonban, egy bérelt épületben vagy egy egyházi tulajdonban 
lév  épületben tartják. 
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3. Tananyag 
Az egyház tananyagot ad ki Jézus Krisz-
tus evangéliumának az otthonban és az 
egyházi egységekben történ  oktatására 
vonatkozólag. Ezek az anyagok a szent-
írásokon és az utolsó napi próféták 
tanításain alapszanak. Segítenek az 
egyháztagoknak, hogy megtanulják az 
evangéliumot és a szerint éljenek, to-
vábbá utat mutatnak nekik a szentírások 
és az utolsó napi próféták és apostolok 
szavainak tanulmányozásához. 

Egy adott nyelven legel ször Az evangé-
lium tanításai cím  kézikönyv, valamint 
az Els  elnökségi üzenetek és Látogató 
tanítói üzenetek kerülnek lefordításra. Az 
egyház növekedésével elérhet vé vál-
nak továbbá a szentírások, egyéb tan-
anyagok és az egyházi folyóiratok. 

Amikor a gyülekezet eléri azt a fejlett-
ségi szintet, hogy papsági és segédszer-
vezeti órákat is tartanak, a következ  
tananyagbéli forrásokat lehet használni, 
amint azok hozzáférhet vé válnak: 

 

Melkisédeki papság 
és ároni papság 

A papság kötelességei és áldásai, A rész 
A papság kötelességei és áldásai, B rész 

Segít egylet és Fiatal N k Az utolsó napok szentjeinek asszonya, A rész 
Az utolsó napok szentjeinek asszonya, B rész 

Elemi Elemi 3: Válaszd a jót B 
Elemi 4: A Mormon könyve 

Vasárnapi Iskola Az evangélium tanításai 

A tananyag kiegészítéseként szükség szerint használhatók még a további kiadványok is: 
Családi kalauz, Papsági és segédszervezeti vezet k kalauza, Els  elnökségi üzenetek, Látogató tanítói 
üzenetek és Egyházi énekek. 

Az adott tananyagot felhasználó tanév 
világszerte január 1-jén kezd dik. A 
megfelel  tananyagokat és a hozzájuk 

tartozó utasításokat a gyülekezet meg-
szervezésekor kapják meg, onnan kezd-
ve pedig évente.
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4. Tanítás 
Az otthonban és az egyházi gy léseken 
folyó evangéliumi oktatás elengedhetet-
len a lelki növekedés és a személyes 
bizonyság meger sítése szempontjából. 
Az egyház minden tagja tanító, akár 
szül ként, vezet ként, osztálytermi 
oktatóként, illetve házi vagy látogató 
tanítóként. 

Az otthon legyen az evangélium tanítá-
sának központi helyszíne! Az otthont 
támogatja az egyházi gy léseken zajló 
tanítás és tanulás. 

Az Úr azt mondta: „Megparancsolom 
nektek, hogy tanítsátok egymásnak 
[Isten] országának tanait. Szorgalmasan 
tanítsatok, és veletek lesz az én kegyel-
mem, hogy tökéletesebb oktatásban 
részesüljetek az elméletr l, elvr l, hitté-
telr l és evangéliumi törvényr l, – min-
denr l, ami Isten országára vonatkozik, 
és amit ajánlatos, hogy megértsetek.” 
(T&Sz 88:77–78) 

A Tanítási kalauzban találhatók olyan 
alapelvek, melyek segíteni fognak az 
evangélium egyszer , szép és hatékony 
tanításában. 

5. Feljegyzések és jelentések 
Az Úr megparancsolta az egyháznak, 
hogy vezessenek feljegyzéseket. A gyü-
lekezetben négyfajta feljegyzést vezet-
nek: pénzügyi feljegyzéseket, tagsági 
feljegyzéseket, történeti feljegyzéseket 
és tagságfejl dési feljegyzéseket. 

A feljegyzések vezetéséhez szükséges 
anyagok a gyülekezet megszervezése-
kor kerülnek átadásra. A misszióelnök 
irányítása alatt további útmutatás kap-
ható a feljegyzések vezetésére, valamint 
a jelentések kitöltésére és leadására 
vonatkozóan. E szent feljegyzések keze-
l i gondosan rizzék meg az egyház 
feljegyzéseiben található bizalmas in-
formációkat! 

Az egyház feljegyzéseir l és jelentései-
r l további információ található a Gyüle-
kezeti kalauzban. 
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Alapelvek és intelmek 

„Buzgólkodjatok, hogy mindezt okosan 
és helyesen tegyétek, mert senkit l sem 
lehet kívánni, hogy gyorsabban fusson, 
mint ahogy azt ereje engedi.” (Móziás 
4:27) 

A következ  alapelvek és intelmek 
fontosak ahhoz, hogy az Alapegység 
program sikeres legyen: 

1. Törekedjetek a Szentlélek sugalma-
zására mindenben, amit tesztek! A 
Szentlélek vezetni fogja a szül ket, 
gyülekezeti vezet ket és tanítókat, hogy 
tudják, mit és hogyan kell tenniük. Alá-
zatosan és szintén imádkozzatok az  
útmutatásáért! Alaposan gondoljátok 
végig az adott kérdést, komolyan imád-
kozzatok arról, mit kell tenni, döntsétek 
el, mit fogtok tenni, majd törekedjetek a 
Szentlélek meger sít  válaszára azzal 
kapcsolatban, mi helyes!  értelmet ad 
elméteknek és szíveteknek, kinyilatkoz-
tatva számotokra azt, hogy mit kell 
tennetek. 

„Légy alázatos, és az Úr, a te Istened 
kezednél fogva vezet majd téged és 
meghallgatja imádságodat.” (T&Sz 
112:10) 

„Igen, íme, szívedben és elmédben 
fogok hozzád szólni a Szentlélek által, 
aki rád fog szállni és szívedben fog 
lakozni. Íme, ez a kinyilatkoztatás szel-
leme.” (T&Sz 8:2–3) 

2. Az evangélium alapvet  tantételeit 
és tanait tanítsátok! Olvassátok el a 
Móziás 18:18–30-at, és figyeljétek meg, 
miként kerültek tanításra az alapvet  
tantételek és tanok Alma idejében! 

3. Összpontosítsatok a szertartásokra 
és szövetségekre! Segítsetek az egyház-
tagoknak (1) megérteni és elnyerni az 
alapvet  papsági szertartásokat, vala-
mint (2) megkötni és betartani a velük 
járó szövetségeket! 

4. A papságot és annak feladatköreit 
szervezzétek meg el ször! Ezt még 
azel tt tegyétek meg, hogy megszer-
veznétek a Segít egylet, az Elemi, a 
Fiatal N k és a Vasárnapi Iskola segéd-
programjait! Ne haladjatok túl gyorsan 
túl hamar! A papsági vezetés akkor a 
legsikeresebb, amikor az egyház forrásai 
megfelel  egyensúlyban állnak az egy-
háztagok szükségleteivel. A vezetés 
gyengül, amikor a gyülekezetek túlsá-
gosan gyorsan terjesztik ki szervezetei-
ket, gy léseiket és programjaikat.
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Vasárnapi gy lésrendek 

A misszióelnökök a területi elnökséggel hangolják össze és tisztázzák a gy lések 
menetét! 
 
Vasárnapi gy lésrend, A 
Olyan gyülekezetek esetén, ahol a gyülekezeti elnök az egyetlen melkisédeki  
papságvisel , illetve pap az ároni papságban. (Amint sor kerül egy elderkvórum 
elnök elhívására, az evangéliumi oktatás rész a következ képp módosul: minden 
papságvisel  közösen tart gy lést, valamint minden n , fiatal n  és gyermek is  
közös gy lésen vesz részt.) 

Úrvacsorai gy lés  

Evangéliumi oktatás feln ttek, fiatalok és gyermekek számára 
 
 
Vasárnapi gy lésrend, B 
Olyan gyülekezetek esetén, ahol az egyháztagok száma elegend  a papsági 
kvórumok és néhány segédszervezet megszervezéséhez. 

Úrvacsorai gy lés 

Vasárnapi Iskola 
(12 éves és annál id sebb fiatalok, valamint feln ttek részére) 

Papsági gy lés Gy lés n k és fiatal 
n k számára 

 
 

Elemi (3–11 éves gyermekek 
számára) 

 
 
Vasárnapi gy lésrend, C 
Olyan gyülekezetek esetében, ahol az egyháztagok száma elegend  a legtöbb vagy 
az összes papsági kvórum és segédszervezet létrehozásához, valamint ahol rendel-
kezésre állnak a szükséges vezet k, és van elegend  hely. 

Úrvacsorai gy lés 

Vasárnapi Iskola 
(12 éves és annál id sebb fiatalok, valamint feln ttek részére) 

Nyitó rész Nyitó rész Nyitó rész 

Melkisédeki  
papság 

Ároni 
papság 

Segít egylet Fiatal N k 

 
 
 

Elemi (3–11 éves gyermekek 
számára) 
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