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  Koguduse juhatajad,
  palun tutvuge nende juhistega ja andke see trükis seejärel 
pühapäevakooli juhatajale.

    Pühapäevakooli juhatajad,
    •   Pärast nende juhistega tutvumist esitage neid järgmisel 

koosolekul koguduse nõukogu liikmetele. Ingliskeel-
seid juhiseid võite vaadata ja alla laadida ka interneti-
lehelt lds.org/manuals.    

    •   Paluge nõukogu liikmetel otsustada, milliseid õppevahen-
deid 2012. aastal vaja läheb (NB! Mõnedes Kiriku piirkon-
dades saadetakse kogudustele materjale automaatselt).

    •   Paluge nõukogu liikmetel teavitada õpetajaid, et enamik 
materjalidest on ingliskeelsetena nähtavad ja allalaadita-
vad ka internetilehelt lds.org/manuals.    

    •   Kui vajate trükiseid, siis neid saab tellida kohalikust 
jaotuskeskusest või internetilehelt store.lds.org.            

 2012.  aasta  ÕPPEKAVA 
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 2012. AASTA PÜHAPÄEVANE ÜLDÕPPEKAVA
  Kasutamiseks piirkondades, kus Kirik hästi toimib 

Enamik neist õppevahenditest on ingliskeelsena kättesaadavad ja allalaaditavad internetilehel   lds.org/manuals.  

Kui vajate trükiversioone, siis neid saab tellida kohalikust jaotuskeskusest või internetilehelt   store.lds.org.  

 Ühing  Õpikud ja õppematerjalid 

 Melkisedeki preesterlus 
ja Abiühing 

1. PÜHAPÄEV 

   Pühakirjad , „ Handbook 2: Administering the Church ” (08702),  Kiriku ajakirjad , „ Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief Society ” (06500), „ Preesterluse ja abiorganisatsioonide juhtide 

juhend ” (31178 124), ülemaailmse juhtide koolituse õppevahendid, „ Perekonna juhend ” (31180 124) ja 

teised Kiriku poolt heaks kiidetud allikad. 

2. JA 3. PÜHAPÄEV 

  „ Kiriku presidentide õpetused: George Albert Smith ” (36786 124) 

4. PÜHAPÄEV 

  Õpetused meie ajaks: üldkonverentsi kõned, vt  lk   6.  

5. PÜHAPÄEV 

  Koguduse juhatuse määratud teemad ja materjalid. 

 Aaroni preesterlus 
ja Noored Naised 

 „ Aaroni preesterlus ” 1. käsiraamat (34820 124)

  „Aaronic Priesthood Resource Guide 2012” (kättesaadav ingliskeelsena ainult internetilehelt   lds.org/manuals  )

  „ Noored Naised ” 1. käsiraamat (34823 124)

  „Young Women Resource Guide 2012” (kättesaadav ingliskeelsena ainult internetilehelt   lds.org/manuals  ) 

 Muud allikad:  Kiriku ajakirjad , „ Täites oma kohust Jumala ees” Aaroni preesterluse hoidjatele  

(06746 124), „ Noorte Naiste Isiklik areng ” (36035 124), „ Sulle, noor ” (36550 124), „ Usule truu ” 

(36863 124), „ Jutlusta minu evangeeliumit ” (36617 124) ja „Strength of Youth Media” 2012 DVD. 

 Algühing 1,5- KUNI 2-AASTASED (LASTETUBA) 

  „ Behold Your Little Ones: Nursery Manual ” (37108) 

3- KUNI 11-AASTASED (ÜHISHETK) 

  „ Ühishetk 2012: Vali õige ” (08710 124) 

3-AASTASED (PÄIKESEKIIRED) 

  „ Algühing 1: Ma olen Jumala laps ” (34969 124) 

4- KUNI 7-AASTASED (VÕ 4, 5, 6 JA 7 KLASSID) 

  „ Algühing 2: Vali õige A ” (34484 124) 

  8- KUNI 11-AASTASED (USTAVAD 8, 9, 10 JA 11 KLASSID) 

  „ Algühing 4: Mormoni Raamat ”(34594 124) 

 Muude õppematerjalide hulka kuuluvad  Kiriku ajakirjad ,  illustreeritud pühakirjalood , „ Evangeeliumi kuns-

tiraamat ” (08165 124), „ Children’s Songbook ” (35395) ja väljalõigete komplekt (eraldi kogumikud 1–10). 
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 Ühing  Õpikud ja õppematerjalid 

 Pühapäevakool 12- KUNI 13-AASTASED 

  „ Preparing for Exaltation Teacher’s Manual ” (31384) 

14- KUNI 18-AASTASED 

  „ Mormoni Raamat, evangeeliumiõpetuse õpetaja käsiraamat ” (35683 124)

  „ Book of Mormon Class Member Study Guide ” (35684) 

TÄISKASVANUD 

  „ Mormoni Raamat, evangeeliumiõpetuse õpetaja käsiraamat ” (35683 124)

  „ Book of Mormon Class Member Study Guide ” (35684) 

TÄISKASVANUD 

  „ Evangeeliumi alused ” (31129 124). See kursus on mõeldud Kirikuga tutvujatele, uutele liikmetele, 

liikmetele, kes on Kirikusse tagasi pöördumas, ja teistele, kes vajavad evangeeliumi põhijuhiseid. Õpetaja 

koostab õppetundide järjekorra, lähtudes klassi vajadustest. 

 Valikkursused  Õpikud ja õppematerjalid 

 Evangeeliumi 
õpetamine 

 „ Teaching, No Greater Call ” (36123), lk 185–239

  (12 nädalat) 

 Abielu ja peresuhted  „ Abielu ja peresuhted. Kursuse juhendaja käsiraamat ” (35865 124)

  „ Abielu ja peresuhted. Õpik ” (36357 124)

  (16 nädalat) 

 Tempel ja pereajalugu  „ Liikme juhend templi- ja perekonnaajaloo tööks ” (34697 124)

  „ Liikme juhend templi- ja perekonnaajaloo tööks ” (34697 124)

  (7 nädalat) 

 Templisse minekuks 
valmistumine 

 „ Ehitud kõrgest: Templiettevalmistuse seminar. Õpetaja käsiraamat ” (36854 124) 

  „ Ettevalmistused templisse minekuks ” (36793 124)

  (7 nädalat) 

   Kõiki selles tabelis toodud materjale ei ole tõlgitud igasse üldõppekava järgivasse keelde. Kasutage materjale niipea, kui need teie keeles ilmuvad.

2012. aasta pühapäevane üldõppekava
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 2012. AASTA PÜHAPÄEVANE PÕHIÕPPEKAVA
  Kasutatakse piirkondades, kus Kirik on äsja rajatud või  kus pühapäevase üldõppekava  materjalid pole veel 
tõlgitud. Seitsmekümne juhatuse või piirkonna juhatuse nõusolekul võivad ringkonna juhatajad otsustada 
kasutada arenenumates piirkondades  pühapäevase üldõppekava  asemel ka põhiõppekava, kui see vastab 
paremini liikmete vajadustele.  

Enamik neist õppevahenditest on ingliskeelsena kättesaadavad ja allalaaditavad internetilehel   lds.org/manuals.  

Kui vajate trükiversioone, siis neid saab tellida kohalikust jaotuskeskusest või internetilehelt   store.lds.org.  

 Ühing  Õpikud ja õppematerjalid 

 Melkisedeki preesterlus 
ja Abiühing 

1. PÜHAPÄEV 

   Pühakirjad ,  Kiriku ajakirjad , „ Preesterluse ja abiorganisatsioonide juhtide juhend ” (31178 124), 

 „ Perekonna juhend ” (31180 124) ja teised Kiriku poolt heaks kiidetud õppematerjalid.  

2. JA 3. PÜHAPÄEV 

   „Preesterluse kohustused ja õnnistused” B osa  (31112 124)

   „Viimse aja pühast naine” B osa  (31114 124) 

4. PÜHAPÄEV 

  Õpetusi meie ajaks õpetatakse viimase üldkonverentsi kõnede põhjal. Kõnede eestikeelsed tekstid on 

saadaval Kiriku kodulehel  jeesusekristusekirik.ee  (juhised kõnede valimiseks on kirjas käesolevas trükises 

 lk   6) . Kui ligipääs nendele kõnedele puudub, võib kasutada Esimese Presidentkonna sõnumeid või külas-

tusõpetuse sõnumeid. 

5. PÜHAPÄEV 

  Koguduse juhatuse määratud teemad ja materjalid (Kiriku poolt heaks kiidetud) 

 Aaroni preesterlus 
ja Noored Naised 

1., 4. JA 5. PÜHAPÄEV 

   Aaroni preesterluse 1. käsiraamat  (34820 124) või  Noorte Naiste 1. käsiraamat  (34823 124). Viige õppe-

tunde läbi raamatus toodud järjekorras kaks aastat järjest ja seejärel korrake.  

2. JA 3. PÜHAPÄEV 

   „Preesterluse kohustused ja õnnistused” B osa  (31112 124)

   „Viimse aja pühast naine” B osa  (31114 124) 

 Muude õppematerjalide hulka kuuluvad  Kiriku ajakirjad , „ Täites oma kohust Jumala ees: Aaroni prees-

terluse hoidjatele ” (06746 124), „ Noorte Naiste Isiklik Areng ” (36035 124), „ Sulle, noor ” (36550 124) ja 

„ Usule truu ” (36863 124).  



5

 Ühing  Õpikud ja õppematerjalid 

 Algühing 1,5- KUNI 2-AASTASED (LASTETUBA) 

  „ Behold Your Little Ones: Nursery Manual ” (37108) 

3- KUNI 11-AASTASED (ÜHISHETK) 

  „ 2012. aasta ühishetk: Vali õige ” (08710 124) 

3-AASTASED 

  „ Algühing 1: Ma olen Jumala laps ” (34969 124) 

4- KUNI 7-AASTASED 

  „ Algühing 2: Vali õige A ” (34484 124) 

  8- KUNI 11-AASTASED 

  „ Algühing 4: Mormoni Raamat ” (34594 124) 

 Muude õppematerjalide hulka kuuluvad  Kiriku ajakirjad ,  illustreeritud pühakirjalood , „ Evangeeliumi kuns-

tiraamat ” (08165 124), „ Children’s Songbook ” (35395) ja väljalõigete komplekt (eraldi kogumikud 1–10).  

 Pühapäevakool   12- KUNI 18-AASTASED 

  „ Mormoni Raamat, evangeeliumiõpetuse õpetaja käsiraamat ” (35683 124) 

  TÄISKASVANUD 

  „ Mormoni Raamat, evangeeliumiõpetuse õpetaja käsiraamat ” (35683 124) 

  TÄISKASVANUD 

  „ Evangeeliumi alused ” (31129 124).See kursus on mõeldud Kirikuga tutvujatele, uutele liikmetele, 

liikmetele, kes on Kirikusse tagasi pöördumas, ja teistele, kes vajavad evangeeliumi põhijuhiseid. Õpetaja 

koostab õppetundide järjekorra, lähtudes klassi vajadustest. 

 Valikkursused  Õpikud ja õppematerjalid 

 Evangeeliumi 
õpetamine 

 „ Õpetamise juhend ” (34595 124), lk 21–22 (8 nädalat). Kui valdate inglise keelt, võite kasutada abima-

terjalina tundide ettevalmistamiseks ka raamatut „ Teaching, No Greater Call ” (Õpetamine – pole suuremat 

kutset), (36123), lk 185–239. 

 Abielu ja peresuhted  „ Abielu ja peresuhted. Kursuse juhendaja käsiraamat ” (35865 124)

  „ Abielu ja peresuhted. Õpik ” (36357 124)

  (16 nädalat) 

   Kõiki selles tabelis toodud materjale ei ole tõlgitud igasse pühapäevast põhiõppekava järgivasse keelde. Kasutage materjale niipea, kui need teie 
keeles ilmuvad.        

2012. aasta pühapäevane põhiõppekava
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  Õppeaasta algab kõikjal maailmas 1. jaanuaril. Kasu-
tage järgnevaid juhiseid preesterluse kvoorumite ja 
pühapäevaste klasside õppetundide läbiviimiseks.

   Melkisedeki preesterlus ja Abiühing

  (Vt  „Handbook 2: Administering the Church” 2010, 7.8.1 , 
 9.4.1. )

  Enamikul pühapäevadest uurivad Melkisedeki preesterluse 
hoidjad ja Abiühingu õed samu teemasid ja kasutavad samu 
materjale. Nende koosolekud toimuvad aga eraldi.

   ESIMENE PÜHAPÄEV.  Nii vanemate kvoorumi ja ülem-
preestrite rühma kui ka Abiühingu juhid planeerivad 
 iseseisvalt, kuidas seda koosolekut oma ühingus läbi viia. 
Nad võivad selleks kasutada esimeseks pühapäevaks ette 
nähtud materjale lehekülgedelt    2  ja  4 . 

  Esimesel pühapäeval õpetab klassi vanemate kvoorumi 
juhatuse või ülempreestrite rühma juhtkonna liige. Mel-
kisedeki preesterluse juhid õpetavad sel koosolekul 
evangeeliumi õpetusi ja aitavad vendadel preesterluse 
kohustusi aktiivselt täita. Kvoorumi ja rühmajuhid otsi-
vad õpetatavate teemade paikapanemisel Vaimu juhatust. 
Teemad võivad puudutada koduõpetust, preesterluse 
kohustuste ja õnnistamiste läbiviimist, abielu ja pere-
konna tugevdamist, teenimist, misjonitööd, pöördunute 
toetamist, vähemaktiivsete liikmete innustamist, vaimset 
ja ajalist abistamist ning templi- ja pereajalootööd. Kvoo-
rumi ja rühmajuht võib kasutada seda tundi, et planee-
rida, kuidas teisi aidata, või jagada ülesandeid ja pärida 
eelnevate ülesannete kohta.

  Esimesel pühapäeval õpetab koguduse Abiühingu juha-
tuse liige. Abiühingu juhid õpetavad sellel koosolekul 
evangeeliumiõpetusi ja aitavad õdedel aktiivselt osaleda 
Abiühingu töös. Abiühingu juhatuse liikmed otsivad 
õpetatavate teemade paikapanemisel Vaimu juhatust. 
Teemade hulka võivad kuuluda naiste roll ja kohustu-
sed seoses evangeeliumiga, abielu ja kodu tugevdamine, 
külastusõpetus, teenimine, misjonitöö, pöördunute toe-
tamine, vähemaktiivsete liikmete innustamine, vaimne 
ja ajalik abistamine, templi- ja pereajalootöö ning Abi-
ühingu ajalugu ja eesmärk. Aega võib planeerida ka sel-
leks, et õed saaksid jagada oma tunnistust.

   TEINE JA KOLMAS PÜHAPÄEV.  Melkisedeki prees-
terluse vendi ja Abiühingu õdesid õpetatakse raamatu 

„Kiriku presidentide õpetused: George Albert Smith” 
järgi. Õppetunde võivad anda kvoorumi, rühma- või Abi-
ühingu juhid. Õppetükke läbitakse üldjuhul käsiraamatus 
toodud järjekorras.

  Vanemate kvoorumi, ülempreestrite rühma ja Abiühingu 
juhid jälgivad, et kõik 18-aastased ja vanemad liikmed 
saaksid endale raamatu „Kiriku presidentide õpetused: 
George Albert Smith” isiklikuks õppimiseks, hoolimata 
sellest, kas nad käivad koosolekutel kohal või mitte. 
Juhid innustavad neid, kes kohal käivad, võtma kaasa 
oma raamatu ja võimalusel ka oma pühakirjad.

  Kui ringkonna konverentside või muude koosolekute 
tõttu tuleb mõni neist õppetundidest ära jätta, on ring-
konna juhataja ja koguduse juhataja otsustada, kas selle 
tunni peaks läbi viima mõnel muul pühapäeval.

   NELJAS PÜHAPÄEV – ÕPETUS MEIE AJAKS.  Tundides 
kasutatakse õpetamisel viimase üldkonverentsi kõnesid, 
mida võib leida Internetist Kiriku kodulehelt  jeesusekris-
tusekirik.ee . Neid kõnesid võib teistes keeltes leida ka 
internetilehelt  conference.lds.org . Õppetunde võivad läbi 
viia juhid või kvoorumite, rühma- ja Abiühingu õpetajad. 
Kõned valib välja ringkonna või koguduse juhataja.

   VIIES PÜHAPÄEV (SELLE ESINEMISEL).  Koguduse 
juhataja määrab õpetatava teema ja õpetaja (kelleks on 
tavaliselt koguduse või ringkonna liige) ning selle, kas 
Abiühingu õed ja Melkisedeki preesterluse hoidjad pea-
vad koosolekut eraldi või koos. 

    Aaroni preesterlus ja Noored Naised

  (Vt  „Handbook 2”, 8.11 ,  10.6 )

  Tavaliselt peavad Aaroni preesterluse kvoorumid püha-
päevaseid kvoorumi koosolekuid ja õppetunde eraldi. Kui 
aga üksuses on vaid mõned Aaroni preesterluse  ealised 
noored mehed, võivad nad osaleda ühisel koos olekul. 
Samad juhised kehtivad Noorte Naiste klasside puhul. 
Noored naised ja Aaroni preesterlust hoidvad noored 
mehed võivad koguduse juhataja juhatusel korral dada 
aeg-ajalt üheskoos pühapäevaseid õppetunde.

  Noori naisi ja Aaroni preesterlust hoidvaid noori mehi 
õpetatakse nende käsiraamatute järgi, mis on toodud 
 lehekülgedel 2    ja  4 . Juhid võivad paluda noortel õpetada 
mõnda õppetunni osa.

PÜHAPÄEVASED KVOORUMID  ja  KLASSID
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    Algühing

  (Vt  „Handbook 2”, 11.4 )

  Juhid peaksid paigutama lapsed Algühingu klassidesse 
vastavalt sellele, kui vanad nad on 1. jaanuaril. Kui laste 
arv on piisav, tuleks luua igale vanuserühmale oma klass. 
Seal, kus klassiruumide või õpetajate arv on piiratud, 
võib panna eri vanuses lapsed ühte klassi.

  Üldõppekava järgivates üksustes peaks olema võimaluse 
korral loodud lastetuba, mis on mõeldud lastele alates 
18. elukuust. Laste panemine lastetuppa on vanemate 
otsustada. Lapsed, kes on saanud 1. jaanuariks kaheaas-
taseks, jäävad lastetuppa kuni 2012. aasta lõpuni. Lapsed, 
kes on saanud 1. jaanuariks kolmeaastaseks, hakkavad 
käima klassis Päikesekiired või noorimatest lastest kokku 
pandud klassis.

  Lapsi õpetatakse õpikute alusel, mis on kirjas lehekülge-
del  2  ja  5  toodud tabelites.

  Kui võimalik, võtavad väiksemad lapsed osa Algühingu 
ühishetkest, samal ajal kui suuremad lapsed osalevad 
oma tunnis. Kui pool Algühingu ajast on läbi, vahetavad 
need kaks rühma omavahel kohad. Kui lapsi ei ole eriti 
palju, võib tund olla kahel rühmal ühine. Kui kahe rühma 
tunnid on erinevad, tuleks pidada vanemate laste ühis-
hetke samaaegselt Aaroni preesterluse ja Noorte Naiste 
tundidega.

  Lapsed, kes saavad aasta jooksul 12-aastaseks, hakkavad 
Algühingu ühishetke ajal osalema Aaroni preesterluse 
kvoorumi või Noorte Naiste koosolekul. Algühingu tunni 
ajal osalevad 12-aastased üldiselt kuni järgmise jaanua-
rini Algühingu tundides. Kuid koguduse juhataja ja teised 
koguduse juhid võivad nõu pidada ja otsustada, kas neil 
12-aastastel oleks kasulikum käia eraldi 12- ja 13-aastaste 
pühapäevakoolis. See otsus tehakse lähtuvalt laste vaja-
dustest ja ajast, mil nad 12-aastaseks saavad. See otsus 
kehtib kõigi laste kohta, kes sel aastal 12-aastaseks saavad.

    Pühapäevakool

  (Vt  „Handbook 2”, 12.4 )

  Pühapäevakool on neile liikmetele, kes on 1. jaanuari sei-
suga 12 või vanemad. Lapsed, kes aasta jooksul 12-aasta-
seks saavad, jäävad pühapäevakooli ajaks kas Algühingu 
klassi või hakkavad käima 12- ja 13-aastaste klassis, juhul 
kui koguduse juhataja koos teiste koguduse juhtidega nii 
otsustab.

  Seal, kus noori on piisavalt, võib pidada iga vanuserühma 
jaoks eraldi tundi. Seal, kus noori on vähe või klassiruu-
mide või õpetajate arv piiratud, võib panna eri vanuses 
noored ühte klassi. Kui koguduses on piisavalt noori 
vallalisi täiskasvanuid, võivad nad pühapäevakooli ajaks 
eraldi klassi moodustada. 

  Pühapäevakooli kursused ja õpetamiseks vajalikud mater-
jalid on kirjas lehekülgedel  3  ja  5  toodud tabelites.

    Valikkursused

  Valikkursuste kohta leiate informatsiooni lehekülgedel  3 
 ja  5  toodud tabelites. Neid kursuseid viiakse läbi kogu-
duse juhatuse juhtimisel vastavalt vajadusele. Neid pee-
takse osalejatele sobival ajal, sealhulgas ka pühapäeva-
kooli ajal.

    Puuetega liikmed

  Juhid peaksid kandma hoolt selle eest, et liikmed, kellel 
on mingi puue, oleksid teadlikud Kiriku õppekava mater-
jalidest, mis on loodud nende vajadustest lähtudes. Teabe 
saamiseks vastavate materjalide kohta võtke ühendust teie 
üksust teenindava jaotuskeskusega või vaadake inglis-
keelset internetilehte store.lds.org.     Kasulikku teavet leiate 
samuti ingliskeelselt koduleheküljelt   disabilities.lds.org.  

    Õppimise ja õpetamise tõhustamine

  (Vt  „Handbook 2”, 5.5 ,  12.5 ) 

  Preesterluse ja abiorganisatsioonide juhid kannavad 
hoolt, et nende organisatsioonides tõhustataks õppimist 
ja õpetamist. Nad juhendavad uusi õpetajaid ja nõustavad 
ning toetavad neid. Koguduse pühapäevakooli juhatuse 
liikmed seisavad hea selle eest, et koguduses toimuks 
õppimise ja õpetamise tõhustamine. Koguduse juhatuse 
ning preesterluse ja abiorganisatsioonide juhtide palvel 
annavad nad nõu ja tuge ning viivad läbi koolitusi. Nad 
aitavad juhtidel juhendada äsja kutsutud õpetajaid ning 
tõhustavad evangeeliumi õppimist ja õpetamist nende 
organisatsioonides. Koguduse nõukogu liikmed peavad 
regulaarselt nõu, kuidas evangeeliumi õppimist ja õpeta-
mist tõhusamaks muuta.

  „Õpetamise juhend” (34595 124) on abivahendiks õpe-
tajate arendamisel. Need, kes valdavad inglise keelt, või-
vad kasutada abimaterjalina ka raamatut „Teaching, No 
 Greater Call” (36123).  

Pühapäevased kvoorumid ja klassid
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 Koguduse juhataja ja koguduse juhid peaksid kandma 
hoolt, et kõik liikmed teaksid, millised järgmised mater-
jalid on eesti keelde tõlgitud ja kust neid endale saada:

    Pühakirjad 

     Kiriku ajakirjad 

     „Kiriku lauluraamat”  (33438 124)

     „Perekond: läkitus maailmale”  (35602 124) 

     „Elav Kristus: apostlite tunnistused ” (36299 124)

     „Perekonna juhend”  (31180 124)

     „Family Home Evening Resource Book”  (31106)

     „Evangeeliumi kunstiraamat”  (08165 124) 

     „Our Heritage: A Brief History of The Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints”  (35448)

     ”Sulle, noor”  (36550 124)

     „Usule truu”  (36863 124)

     „Behold Your Little Ones: Nursery Manual”  (37108)

      „Scripture Stories”   DVD-d (06598)

     „Let Virtue Garnish Thy Thoughts”  (räägib 
pornograafi a probleemist; 00460)

     „Valmistage ette kõik vajalik: Perekonna rahaasjad”  
(04007 124)

     „Valmistage ette kõik vajalik: Pere kodused varud”  
(04008 124)  

 © 2011. Kõik õigused kuuluvad  Intellectual Reserve Inc -le. Trükitud Ameerika Ühendriikides. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/10. 
Tõlke heakskiit: 6/10. Originaali pealkiri  Instructions for Curriculum 2012.   Estonian.  09330 124 

 ÕPPEMATERJALID KODUS KASUTAMISEKS   

Paljud loetletud materjalidest on ingliskeelsena 
kättesaadavad internetilehelt lds.org/manuals.     Trü-
kiste tellimiseks minge internetilehele store.lds.org 
või võtke ühendust teie üksust teenindava jaotus-
keskusega.     
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