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Introduktion till programmet för liten enhet 

�Vi tror på samma organisation som i 
den ursprungliga kyrkan� (Trosarti-
kel 6). 

Under sin jordiska verksamhet upprät-
tade Herren Jesus Kristus sin kyrka 
bland de troende på ett enkelt sätt. Han 
lät sina apostlar organisera små grupper 
av medlemmar som hade en preside-
rande prästadömsbärare som ledare. 

Medlemmarna i den ursprungliga kyr-
kan kunde tillväxa i evangeliet därför 
att Kristus och hans apostlar: 

1. Inriktade sig på att undervisa om 
evangeliets grundsatser och lära. 

2. Uppmuntrade medlemmarna att ta 
emot förordningarna och att ingå och 
hålla de förbund som hör samman 
med dem. 

3. Undervisade medlemmarna om att ta 
hand om varandras andliga och tim-
liga behov. 

4. Höll organisationen enkel. 
 
Samma principer för organisation och 
administration utövades av kyrkans 
ledare i Mormons bok. �Så gingo Alma 
och Amulek samt många andra, som 
därtill blivit utvalda, omkring och pre-
dikade ordet överallt i landet. Kyrkan 
organiserades överallt i landet� (Alma 
16:15). 

Samma principer tillämpades också 
under de första åren då kyrkan hade 
återställts. Kyrkans medlemmar i vår tid 
är bäst hjälpta av att följa just dessa 

principer för organisation och administ-
ration. 

Då det bemyndigats av områdespresi-
dentskapet kan programmet för liten 
enhet användas för att etablera och 
organisera kyrkan i områden i världen 
där: 

1. Kyrkan nyligen har etablerats. 
2. Medlemmarna bor långt från  

varandra. 
3. Antalet medlemmar är litet och  

ledarskapet just har börjat utvecklas. 
4. Församlingar och stavar inte ännu 

har organiserats. 
5. Medlemmarna har särskilda språk-

behov eller andra särskilda behov. 
 
Efter områdespresidentskapets godkän-
nande kan programmet för liten enhet 
också användas i stavar där liknande 
förhållanden finns. 

Då kyrkan etableras under sådana för-
hållanden organiseras medlemmarna i 
små grupper som kallas grenar. 

Anvisningar för programmet för liten 
enhet ges i den här publikationen och i 
Handledning för familjen (artikelnummer 
31180 180), Handledning för gren (31179 
180), Handledning för prästadömets och 
biorganisationernas ledare (31178 180) och 
Handledning för undervisning (34595 180). 
När enheterna är fullständigt organise-
rade som stavar och församlingar ska de 
använda Kyrkans instruktionshandbok 
(35205 180 och 35209 180).
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Fem delar av programmet för liten enhet 

�Se, nu säger jag dig, att du skall begiva 
dig . . . och predika mitt evangelium för 
dem. Om de mottaga dina lärdomar, 
skall du upprätta min kyrka ibland 
dem� (Läran och förbunden 28:8, se 
också 33:5–6). 

 
1. Organisation 
 
Familjen 

Familjen är kyrkans grundläggande 
enhet. Anvisningar om familjen och att 
leva efter evangeliet i hemmet finns i 
Handledning för familjen. 

 
 
Gren 

När det finns två eller fler familjer i ett 
område och minst en av medlemmarna 

är en värdig präst inom aronska prästa-
dömet eller är en värdig bärare av mel-
kisedekska prästadömet, kan en gren 
organiseras. Grenen kan påbörjas i all 
enkelhet, med enbart en grenspresident 
som tar hand om medlemmarna genom 
att besöka dem i deras hem och upp-
muntra dem i deras plikter. Under  
sådana omständigheter har grenen bara 
sakramentsmöte och en stund för un-
dervisning i evangeliet med hjälp av 
skrifterna och lektionsboken Evangeliets 
principer (31110 180) eller Gospel Funda-
mentals (31129). Se schema A på sidan 8. 

Då grenen växer i antal medlemmar  
och fler ledare finns att tillgå, bör ett 
äldstekvorum organiseras. Grenspresi-
denten kan då använda andra prästa-
dömsbärare till hjälp med att vaka över 
medlemmarna genom hemundervis-
ning. Under söndagsstunden för under-
visning i evangeliet bör ett prästa-
dömsmöte hållas och ett gemensamt 
möte för kvinnor, unga kvinnor och 
barn. Se schema A på sidan 8. 

Då medlemsantalet och antalet ledare 
fortsätter att växa, och där möteslokaler 
finns för detta, kan aronska prästadö-
mets kvorum och Hjälpföreningen, 
Primär, Unga kvinnor och Söndagssko-
lan organiseras. Söndagslektioner för 
undervisning i evangeliet hålls enligt 
schema B och C på sidan 8.
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Som sammanfattning kan sägas att pro-
grammet börjar med en person eller 
familj. Sedan organiseras en gren. Sedan, 
alltefter prästadömets styrka och med-
lemsantalet växer, kan prästadömskvo-
rum och sedan biorganisationerna orga-
niseras. 

Du kan hitta mer detaljerade anvisning-
ar för hur man upprättar, organiserar 
och administrerar en gren i Handledning 
för gren och Handledning för prästadömets 
och biorganisationernas ledare. 

2. Möteslokaler 
Hemaftnar, som förklaras i Handledning 
för familjen, hålls i medlemmarnas hem. 

Grensmöten hålls i ett hem, i en hyrd 
lokal eller i en byggnad som kyrkan 
äger. Missionspresidentskapet kan  
informera om hur man anskaffar och 
underhåller en möteslokal för grenen, 
som det förklaras i Handledning för gren. 

 

 
Grensmöten hålls i ett hem, i en hyrd lokal eller i en byggnad som kyrkan äger. 
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3. Studiekurser 
Kyrkan publicerar kursmaterial för 
undervisning om Jesu Kristi evangelium 
i hemmet och i kyrkans enheter. Kurs-
materialet är baserat på standardverken 
och lärdomarna av vår tids profeter. Det 
hjälper medlemmarna att lära sig och 
leva efter evangeliet. Det vägleder också 
medlemmarna i deras studier av skrif-
terna och vår tids apostlars och profe-
ters ord. 

 

Det första studiematerialet som görs 
tillgängligt på ett språk är lektionsboken 
Evangeliets principer (eller lektionsboken 
Gospel Fundamentals), Budskap från första 
presidentskapet och Besökslärarnas bud-
skap. Alltefter kyrkan fortsätter att växa, 
görs standardverken, annat kursmateri-
al och kyrkans tidningar tillgängliga. 

När grenen växer till det stadium då 
klasser för prästadömet och biorganisa-
tionerna hålls, kan följande studiekurser 
användas då de finns att tillgå: 

 

Melkisedekska och 
aronska prästadömet 

Prästadömets plikter och välsignelser, Del A 
Prästadömets plikter och välsignelser, Del B 

Hjälpföreningen och Unga kvinnor Den sista dagars heliga kvinnan, Del A 
Den sista dagars heliga kvinnan, Del B 

Primärföreningen Primär 3: Välj det rätta B 
Primär 4: Mormons bok 

Söndagsskolan Evangeliets principer (eller Gospel Fundamentals) 

Standardverken, Handledning för familjen, Handledning för prästadömets och biorganisationernas 
ledare, Handledning för undervisning, Budskap från första presidentskapet, Besökslärarnas budskap, 
Psalmer och Barnens sångbok kan efter behov användas som komplement till det kursmaterial 
som nämnts ovan. 

Läsåret för studiekurserna börjar den 
1 januari världen över. Lämpligt kurs-

material med anvisningar ges när en 
gren organiseras och varje år därefter.
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4. Undervisning 
Undervisning om evangeliet i hemmet 
och på kyrkans möten behövs för andlig 
tillväxt och för att stärka det personliga 
vittnesbördet. Alla medlemmar i kyrkan 
är lärare, vare sig de är föräldrar, ledare, 
klasslärare, hemlärare eller besökslära-
re. 

Hemmet bör vara den centrala platsen 
för undervisning om evangeliet. Hem-
met stöds av den undervisning och 
inlärning som sker på kyrkans möten. 

Herren sade: �Jag befaller eder, att I 
skolen undervisa varandra om rikets 
lära. Lären flitigt så skall min nåd vara 
med eder, och I skolen bliva mera full-
komligt lärda i evangeliets teori, prin-
cip, lära och lag, i allt som tillhör Guds 
rike och är nyttigt för eder att förstå� 
(L&F 88:77–78). 

I Handledning för undervisning kan du 
hitta principer som hjälper dig att un-
dervisa om evangeliet på ett enkelt, 
vackert och effektivt sätt. 

5. Uppteckningar och 
rapporter 
Herren har befallt kyrkan att föra upp-
teckningar. Fyra slags uppteckningar 
förs i en gren: ekonomiska uppteck-
ningar, medlemsuppteckningar, histo-
riska uppteckningar och rapporter om 
medlemmarnas utveckling. 

Material för uppteckningar ges då en 
gren organiseras. Instruktioner om hur 
man för uppteckningar och fyller i och 
sänder in rapporter ges under ledning 
av missionspresidenten. De som har 
hand om dessa heliga dokument ska 
noggrant beskydda den konfidentiella 
informationen i kyrkans uppteckningar. 

Du kan hitta mer information om kyr-
kans uppteckningar och rapporter i 
Handledning för gren. 

 



 7

 
Principer och förmaningar 

�Sen till att allt detta göres med visdom 
och ordning, ty ingen fordrar, att en 
människa skall löpa fortare än hon för-
mår� (Mosiah 4:27). 

Följande principer och förmaningar är 
viktiga för att programmet för grund-
läggande enhet ska lyckas väl. 

1. Sök den Helige Andens inspiration i 
allt du gör. Den Helige Anden vägleder 
föräldrar och ledare och lärare i grenen 
så att de förstår vad de ska göra och hur 
de ska göra det. Be ödmjukt och upprik-
tigt om hans vägledning. Tänk noga 
igenom en fråga, be innerligt om att 
förstå vad du ska göra, besluta dig för 
vad du ska göra och sök bekräftelse av 
den Helige Anden om vad som är rätt. 
Han kommer att ge ditt sinne och hjärta 
insikt, uppenbara kunskap om vad du 
bör göra. 

�Var ödmjuk så skall Herren, din Gud, 
leda dig vid handen och besvara dina 
böner� (L&F 112:10). 

�Ja se, jag vill förkunna det för ditt för-
stånd och hjärta genom den Helige 
Anden, vilken skall komma över dig 
och som skall bo i ditt hjärta. Se, detta är 
uppenbarelsens ande� (L&F 8:2–3). 

2. Undervisa om evangeliets grundläg-
gande principer och lärdomar. Läs 
Mosiah 18:18--30. Lägg märke till hur de 
grundläggande principerna och lärdo-
marna undervisades på Almas tid. 

3. Inrikta dig på förordningar och för-
bund. Hjälp medlemmarna (1) förstå 
och erhålla viktiga prästadömsförord-
ningar och (2) ingå och hålla de förbund 
som hör samman med dem. 

4. Etablera först prästadömet och präs-
tadömets funktioner. Gör detta innan 
programmen för Hjälpföreningen, Pri-
mär, Unga kvinnor eller Söndagsskolan 
organiseras. Gå inte fram för snabbt 
eller för snart. Prästadömets ledarskap 
utvecklas bäst när kyrkans resurser står 
i rätt förhållande till medlemmarnas 
behov. Ledarskapet försvagas när gre-
narna utvecklar organisationer, möten 
och program alltför snabbt.
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Scheman för söndagsmöten 

Missionspresidenterna bör samråda med områdespresidentskapet om mötessche-
man och få godkännande från dem.  
 
 
Schema A för söndagsmöten 
För grenar där grenspresidenten är den enda som har melkisedekska prästadömet 
eller där han är präst inom aronska prästadömet. (När en president för ett äldste- 
kvorum kallas, ändras ordningen på evangelieundervisningen på följande sätt: alla 
prästadömsbärare har möte tillsammans, och alla kvinnor, unga kvinnor och barn 
har möte tillsammans.) 

Sakramentsmöte  

Möte för undervisning om evangeliet för vuxna, ungdomar och barn 

 
 
Schema B för söndagsmöten 
För grenar där medlemsantalet är tillräckligt stort för att börja organisera prästa-
dömskvorum och några biorganisationer. 

Sakramentsmöte 

Söndagsskola 
(ungdomar i åldern 12 år och äldre samt vuxna) 

Prästadömsmöte Möte för kvinnor 
och unga kvinnor 

 
 

Primär (barn 3–11 år) 

 
 
Schema C för söndagsmöten 
För grenar där medlemsantalet är tillräckligt för att organisera de flesta eller alla 
prästadömskvorum och biorganisationer, och där ledare och möteslokaler finns. 

Sakramentsmöte 

Söndagsskola (ungdomar i åldern 12 år och äldre samt vuxna) 

Inledning Inledning Inledning 

Melkisedekska 
prästadömet 

Aronska 
prästadömet 

Hjälpföreningen Unga kvinnor 

 
 

Primär 
(barn 3–11 år) 
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