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JUMAL ON SINU ARMASTAV TAEVANE ISA
Jumal on sinu Taevane Isa. Ta tunneb sind isiklikult ja armas-
tab sind rohkem, kui sa suudad
mõista. Ta tahab, et sa oleksid
õnnelik selles elus ja igavikus.

Selleks, et selle eesmärgini jõuda,
koostas Ta plaani, mida kutsutakse
Jeesuse Kristuse evangeeliumiks*.
Jeesus Kristus on Jumala Poeg.
Tema elu ja õpetused on juhiseks,
kuidas leida rahu selles elus ja
rõõmu igavikus.

EVANGEELIUM ÕNNISTAB PEREKONDI
JA ÜKSIKISIKUID
Jeesuse Kristuse evangeelium õnnistab kõiki, kes selle vastu
võtavad ja selle järgi elavad. Üks parimaid kohti evangeeliumi
õpetamiseks ja rakendamiseks on perekond. Jumal on seadnud
perekonnad, et tuua õnne oma lastele, võimaldada meil õppida
õigeid põhimõtteid armastavas õhkkonnas ja valmistada meid
ette naasmaks Tema juurde pärast meie surma. Kuigi peresuh-
ted võivad olla vahel problemaatilised, annab meie Taevane Isa
meile õnnistusi, kui me püüame järgida Jeesuse Kristuse õpetu-
si. Need õpetused aitavad meil meie perekondi tugevdada.

TAEVANE ISA ILMUTAB OMA EVANGEELIUMI
Oma plaani ühe osana valib Jumal välja prohvetid, nagu
näiteks Aadam, Noa, Aabraham ja Mooses. Prohvetid:

• õpetavad Jumalast ja on Tema Poja, Jeesuse Kristuse erilised
tunnistajad;

• saavad Issandalt ilmutust ehk juhiseid;

• õpetavad evangeeliumi maailmale ja mõtestavad lahti
Jumala sõna.

3

*Punases trükis sõnade tähenduse seletus on kirjas lehekülgedel 18 ja 19.

Jeesuse Kristuse evangeelium saab tugevdada sinu perekonda.

Meie Taevane Isa on 
toonud tagasi — taastanud —

jumalikud tõed, mis sa
saad selgeks õppida ja mille
järgi oma elu seada. Neid

tõdesid on ilmutatud
prohvetitele algusest peale.
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Prohvetid saavad preesterluse ehk volituse rääkida ja tegutseda
Jumala nimel, et juhatada Tema lapsi. Inimesed, kes järgivad
prohveteid, saavad Jumalalt lubatud õnnistusi. Need, kes evan-
geeliumi ja Jumala prohvetid tagasi lükkavad, jäävad nendest
õnnistustest ilma ja eemalduvad Jumalast. Need, kes prohvetid
tagasi lükkavad ja loobuvad Jumala järgimisest, on seisundis,
mida kutsutakse usust taganemiseks.

Olgugi et paljud meie Taevase Isa
lapsed on Teda ja Tema prohveteid
korduvalt tagasi lükanud, armastab
Ta oma lapsi ikkagi. Ta tahab anda
meile kõik, mida meil on vaja, et
olla õnnelikud praegu ja naasta pärast

surma Tema juurde. Pühakirjad toovad esile plaani, kuidas
Jumal korduvalt oma lastele käe ulatab, kuigi meie Teda alati
kuulda ei võta:

• Jumal valib prohveti.

• Prohvet õpetab evangeeliumi ja juhatab inimesi.

• Jumal õnnistab inimesi.

• Inimesed hakkavad ajapikku prohveti õpetusi põlgama või
ei võta neid kuulda. Lõpuks nad hülgavad prohveti ja tema
õpetused ning taganevad usust.

• Usust taganemise tõttu ei tunne inimesed enam evangeeliu-
mi. Nad jäetakse ilma preesterluse volitusest.

• Kui kätte on jõudnud paras aeg ja inimesed on taas valmis Teda
järgima, valib Jumal järgmise prohveti, taastab preesterluse ja
Kiriku ning suunab prohveti neile evangeeliumi õpetama.

4
Vana Testamendi prohvetid panid kirja Jumala sõnad.

*Punases trükis sõnade tähenduse seletus on kirjas lehekülgedel 18 ja 19.

Kui inimesed hülgavad
prohvetid, jäädakse ilma il-

mutatud tõdedest.
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JEESUS KRISTUS RAJAS OMA KIRIKU
Jumala lapsed ootasid Päästja, Jeesuse Kristuse tulemist maa
loomisest peale. Nagu meie Taevane Isa oli lubanud, saatis
Ta oma Poja, Jeesuse Kristuse maa peale rohkem kui 2000
aastat tagasi.

Jeesuse Kristuse elu oli täiuslik, ilma patuta. Ta rajas oma
Kiriku, õpetas oma evangeeliumi ja tegi palju imesid. Ta valis
oma apostliteks kaksteist meest, teiste seas Peetruse, Jakoobuse
ja Johannese. Ta õpetas neid ja andis neile preesterluse volituse,
et nad saaksid õpetada Tema
nimel ja teha selliseid pühasid
talitusi nagu näiteks ristimine.

Kui Jeesus rajas oma Kiriku,
sai Ta selleks juhiseid meie
Taevaselt Isalt. Seejärel õpetas
Ta oma jüngreid. Jeesus õpetas
oma järgijatele, et Jumala
ilmutus on see kalju, millele
Ta ehitab oma Kiriku.

Oma elu lõpus Jeesus Kristus
kannatas ja suri kõikide nende
pattude eest, kes on elanud või
kunagi elavad maa peal. Seda ohverdust kutsutakse lepituseks.
Oma kannatuste, surma ja ülestõusmise kaudu võimaldas Päästja
meil andeks saada. Need, kel on Temasse usku, kes parandavad
meelt ja peavad kinni käskudest, saavad patud andeks ning tun-
nevad rahu ja rõõmu.

7
Jeesus andis preesterluse oma apostlitele.

*Punases trükis sõnade tähenduse seletus on kirjas lehekülgedel 18 ja 19.

Jeesus Kristus rajas oma Kiriku:

• Ta kutsus ja pühitses ametisse
apostlid.

• Ta andis neile oma volituse õpe-
tada ja ristida. Seda volitust
kutsutakse preesterluseks.

• Pärast oma surma ja ülestõus-
mist jätkas Ta apostlite juhata-
mist ilmutuse teel.
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Pärast ülestõusmist juhatas Jeesus Kristus oma apostleid ilmu-
tuse kaudu. Piiblis on kirjas palju viise, kuidas Ta jätkas oma
Kiriku juhatamist (vt Apostlite teod 10; Ilmutuse 1:1). Nii ei
juhtinud Jeesuse Kristuse Kirikut inimesed, vaid Jumal.

SUUR USUST TAGANEMINE
Pärast Jeesuse Kristuse surma kiusasid pahelised inimesed taga
ja tapsid paljusid Kiriku liikmeid. Teised Kiriku liikmed kaldu-
sid Jeesuse Kristuse ja Tema apostlite õpetatud põhimõtetest

kõrvale. Apostlid tapeti ja preesterlu-
se volitus — sealhulgas juhatamise ja
Kiriku jaoks ilmutuse saamise võtmed
— võeti maa pealt ära. Kuna Kirikut
ei juhitud enam preesterluse volituse-
ga, tulid Kiriku õpetustesse ajapikku

vead. Häid inimesi ja suur osa tõest jäi küll alles, aga Jeesuse
Kristuse poolt jalule seatud evangeelium oli kadunud. Seda
perioodi kutsutakse suureks usust taganemiseks.

Selle usust taganemise tagajärjel moodustati palju kirikuid, mille
õpetused olid omavahel vastuolus. Sel ajal otsisid paljud mehed
ja naised tõde, kuid ei suutnud seda leida. Paljud head inimesed
uskusid Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse ning püüdsid mõista
ja õpetada tõde, kuid neil puudus nii täielik evangeelium kui ka
preesterluse volitus. Selle tulemusel päris usust taganenud sei-
sundi iga põlvkond, kuna inimesed olid mõjutatud sellest, mis
eelnenud põlvkonnad neile edasi andsid, mille hulka kuulusid
ka Kristuse evangeeliumisse tehtud muudatused.

Mõned inspireeritud inimesed, nagu Martin Luther ja John
Calvin, mõistsid, et tavad ja õpetused olid kas muudetud või
kaduma läinud. Nad püüdsid kirikuid, kuhu nad kuulusid, üm-
ber kujundada. Ilma preesterluse volituseta ei suudetud siiski
Kristuse evangeeliumile esialgset kuju anda. Vaja oli taastamist.

8

*Punases trükis sõnade tähenduse seletus on kirjas lehekülgedel 18 ja 19.

Jeesuse Kristuse
apostlite surres läks tõde

taas kord kaduma.
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Jumal teadis, et tuleb usust

taganemine. Ta ütles ühe Vana Testamendi

prohveti kaudu:

“Vaata, päevad tulevad, …millal ma

saadan maale nälja: nälja mitte leiva

ja janu mitte vee järele, vaid Jehoova

sõnade kuulmise järele!

Siis [inimesed] vaaruvad merest mereni

ja põhjast itta, nad uitavad otsides

Jehoova sõna, aga nad ei leia!”

Aamos 8:11–12
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EVANGEELIUMI TAASTAMINE
Nagu Ta oli läbi ajaloo korduvalt teinud, valis meie Taevane Isa
1820. aastal taas ühe prohveti taastama maa peale evangeeliumi
ja preesterlust. Selle prohveti nimi oli Joseph Smith. Noore mehe-
na tekitasid Josephis nõutust erinevused paljude tema ümbrus-
konna kirikute seas ja ta tahtis teada, milline kirik on õige.
Teades, et tal jääb puudu tarkusest,
järgis ta Piiblist leitud nõuannet: “Aga
kui kellelgi teist on puudu tarkusest,
see palugu Jumalalt, kes kõigile annab
suisa ega tee etteheiteid, ja siis antak-
se temale” (Jakoobuse 1:5).

Joseph Smith otsustas küsida
Jumalalt, mida ta tegema peaks.
Palvetades, et saada teada tõde, ilmu-
sid Josephile meie Taevane Isa ja
Jeesus Kristus. Jeesus ütles Josephile,
et ta ei liituks mitte ühegi kirikuga,
sest “nad kõik on eksiteel” ja “nad
austavad mind oma huultega, aga
nende süda on minust kaugel, nad
õpetavad õpetusi, mis on inimeste
käskimised, neil on jumalakartuse
nägu, aga nad salgavad tema väge”
(vt Joseph Smith — Ajalugu 1:19).

Just nagu Aadama, Noa, Aabrahami,
Moosese ja teiste prohvetite puhul,
nii kutsus Jumal ka Joseph Smithi
prohvetiks, kelle kaudu taastati kogu
evangeelium.

Meie Taevane Isa ja Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile, nagu on kujutatud filmis

“Taastamine”.

Joseph Smith nägi meie
Taevast Isa ja Jeesust

Kristust. Ta ütles selle
kogemuse kohta:

“Nägin otse oma pea kohal
valgusesammast, mis oli

eredam päikesevalgusest ja
laskus tasapisi, kuni langes

minu peale...

Kui valgus minu peal oli,
nägin ma enda kohal õhus
seismas kahte Isikut, kelle

sära ja hiilgust on võimatu
kirjeldada. Üks nendest

pöördus minu poole, kutsu-
des mind nimepidi, ja osu-
tas teisele ning ütles: “See

on minu armas Poeg.
Kuula Teda!””

Joseph Smith — Ajalugu
1:16–17
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Preesterluse taastamine
1829. aastal sai Joseph Smith sama preesterluse volituse, mille
Jeesus Kristus oli andnud oma apostlitele. Ristija Johannes, kes
oli ristinud Jeesuse, ilmus Joseph Smithile ja andis talle Aaroni
Preesterluse ehk vähema preesterluse. Hiljem ilmusid Joseph
Smithile Peetrus, Jakoobus ja Johannes (kolm Jeesuse Kristuse
algset apostlit) ning andsid talle Melkisedeki Preesterluse ehk
kõrgema preesterluse.

Kui Joseph Smith oli saanud preesterluse volituse, sai ta juha-
tust, kuidas Jeesuse Kristuse Kirik taas maa peale asutada.
Tema kaudu kutsus Jeesus Kristus uuesti kaksteist apostlit.

Just nagu Jeesus Kristus juhtis oma
apostleid ilmutuse teel pärast oma
ülestõusmist, nii jätkab Ta oma Kiriku
juhtimist tänapäeval elavate prohveti-
te ja apostlite kaudu. Viimse Aja
Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presi-
dent on Jumala poolt välja valitud
prohvet tänapäeval. Temal, ta

nõuandjatel ja kaheteistkümnel apostlil on sama preesterluse
volitus, mis oli kõikidel prohvetitel ja apostlitel varasematel
aegadel. Need mehed on prohvetid, nägijad ja ilmutajad.

12
Jeesuse Kristuse apostlid Peetrus, Jakoobus ja Johannes andsid Joseph Smithile

Melkisedeki Preesterluse.

*Punases trükis sõnade tähenduse seletus on kirjas lehekülgedel 18 ja 19.

Jeesus Kristus saatis
Ristija Johannese ja

seejärel kolm oma apostlit
Joseph Smithile preesterluse

volitust andma.
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MORMONI RAAMAT
Koos evangeeliumi taastamisega tõi Jumal esile ka Mormoni
Raamatu: teise testamendi Jeesusest Kristusest. Joseph Smith
tõlkis selle raamatu Jumala väe abil
kuldplaatidele kirjutatud muistselt
ülestähenduselt. Mormoni Raamat on
“ülestähendus Jumala läbikäimisest
Ameerika muistsete elanikega ja sisal-
dab igavesti kestva evangeeliumi täi-
ust” (Mormoni Raamatu sissejuhatus).

Mormoni Raamat on vägev tunnistaja
Jeesusest Kristusest. See aitab meil
mõista Tema õpetusi, sealhulgas neid,
mis on kirjas Piiblis.

Mormoni Raamat on veenev tõend
evangeeliumi taastamisest Joseph
Smithi kaudu. Sa võid Mormoni
Raamatu õigsuses ise veenduda.
Selleks pead sa seda lugema, mõtiskle-
ma selle sõnumi üle ja soovima teada
saada, kas see on tõde. Sa pead palu-
ma, et sinu Taevane Isa kinnitaks, et see on Tema sõna. Kui sa
seda teed, ilmutab Ta sulle Püha Vaimu kaudu, et see on tõde.

Saades teada, et Mormoni Raamat on tõde, saad sa Püha
Vaimu kaudu teada ka seda, et Joseph Smith oli Jumala proh-
vet, et Jeesuse Kristuse evangeelium taastati maa peale tema
kaudu ning et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut
juhivad ka tänapäeval prohvet ja apostlid.

15

*Punases trükis sõnade tähenduse seletus on kirjas lehekülgedel 18 ja 19.

Mormoni Raamatus on kirjas, kuidas Jeesus Kristus külastas Ameerikat.

Sa võid teada, et misjonä-
ride õpetus on õige, kui sa
loed Mormoni Raamatut ja

palvetad selle kohta:

“Kui te küsite siira
südamega, kogu hingest,

uskudes Kristusesse, ilmu-
tab ta teile selle kohta tõe

Püha Vaimu väega.

Ja Püha Vaimu väega
võite te teada tõde kõigi

asjade kohta.”

Moroni 10:4–5

01132_124_Rest_Broch.qxd  10-27-2006  2:32 PM  Page 15



KUIDAS MA TEAN?
Sa võid teada, et see sõnum on tõene. Kui sa küsid seda
oma Taevaselt Isalt palves, võid sa saada Temalt vastuse Püha

Vaimu kaudu. Püha Vaimu kutsu-
takse ka Jumala Vaimuks ja üheks
Tema rolliks on tõest tunnistamine.

See teadmine võib olla imeline ja
muuta elu, siiski tuleb see tavaliselt
vaikse kinnituse näol, ilma et
Jumala vägi tähelepanuväärsel kom-
bel avalduks. Püha Vaim kinnitab
tõde tunnete, mõtete ja muljete
kaudu. Nagu õpetatakse Piiblis:
“Vaimu vili on armastus, rõõm, ra-
hu, pikk meel, lahkus, heatahtlik-
kus, ustavus, tasadus [ja] kasinus”
(Galaatlastele 5:22–23). Need
Pühalt Vaimult saadud tunded on

sulle isiklikuks ilmutuseks, et Joseph Smithi kaudu taastatud
Jeesuse Kristuse evangeelium on õige. Seejärel tuleb sul otsus-
tada, kas kooskõlastada oma elu saadud teadmistega.

16
Siiralt palvetades võid sa teada saada tõe.

Kuidas ma palvetan?

• Pöördu oma Taevase Isa
poole.

• Räägi sellest, mida sa
tunned oma südames (tä-
nu, küsimused, soov kin-
nitust saada, et Mormoni
Raamat ja misjonäride
õpetused on õiged).

• Lõpeta (“Jeesuse Kristuse
nimel, aamen”).
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SÕNASTIK
Aaroni Preesterlus Vähem preesterlus. Selle preesterluse juurde kuu-
lub ristimise volitus ja see on saanud oma nime Piibli Vana
Testamendi Aaroni järgi.

Apostel Nimetus, mille Jeesus Kristus andis kaheteistkümnele mehele,
kelle Ta valis oma lähimateks kaaslasteks oma maise teenimistöö ajal
ja kellele Ta andis volituse enda nimel tegutseda. Kaasajal on Jeesus
Kristus kutsunud veel teisigi mehi oma apostliteks. Apostel on nagu
endistel aegadelgi Jeesuse Kristuse eriline tunnistaja ja on saanud
Temalt volituse.

Evangeelium Meie Taevase Isa plaan aitamaks meil leida rahu selles elus
ja rõõmu igavikus. Evangeelium keskendub Jeesuse Kristuse lepitusele
ning nõuab, et meil oleks Temasse usku, et me parandaksime meelt,
saaksime ristitud, võtaksime vastu Püha Vaimu ja peaksime vastu lõpuni.

Ilmutus Jumala suhtlemisviis oma lastega, tavaliselt Püha Vaimu va-
hendusel. Inimesed võivad saada ilmutusi, mis neid nende elus juhata-
vad, aga vaid Jumala valitud prohvet saab ilmutusi kogu maailma
jaoks. Ilmutus tuleb mitmeti, kõige sagedamini aga tuleb see mõtete,
tunnete ja muljetena.

Lepitus Sündmus, mis võimaldab meil Jumalalt andeks saada.
Lepitamine tähendab karistuse kandmist patu eest, vabastades seeläbi
meelt parandavad patustajad patu tagajärgedest. Jeesus Kristus oli ainu-
ke, kes suutis teha täiusliku lepituse kogu inimkonna eest. Lepituse osa-
deks olid Tema kannatused meie pattude eest, Tema vere valamine,
Tema surm ja ülestõusmine. Lepituse tõttu tõusevad üles kõik, kes ku-
nagi on elanud. Lepitus annab meile ka võimaluse oma patud andeks
saada ja elada igavesti koos Jumalaga.

Melkisedeki Preesterlus Kõrgem ehk suurem preesterlus. See on saa-
nud oma nime Piibli Vana Testamendi Melkisedeki järgi, kes oli õige-
meelne ülempreester ja kuningas.

Preesterlus Jumalalt saadud volitus ja vägi. Jumal annab selle väe ini-
mesele, et ta saaks tegutseda Tema nimel. Aaroni Preesterluse taastas
Jeesuse ristinud Ristija Johannes, kes andis selle Joseph Smithile.

18
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Melkisedeki Preesterluse taastasid Peetrus, Jakoobus ja Johannes, kes
olid kolm Jeesuse kaheteistkümnest apostlist.

Püha Vaim Kutsutakse ka Jumala Vaimuks ja Trööstijaks. Ta tunnistab
Taevasest Isast ja Jeesusest Kristusest ning ilmutab ja õpetab tõde.

Ristimine Oluline samm pattude andekssaamisel. Kui meid ristitakse
ja kinnitatakse preesterluse volitusega, saavad meist Viimse Aja
Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed. Ristimine toimub vee alla
kastmise teel, mis tähendab seda, et inimene, keda ristitakse, kaste-
takse korraks üleni vette. Ristimine näitab meie tahet järgida Kristuse
eeskuju ja sõlmida lepinguid Jumalaga.

Taastamine Millegi endiseks muutmine, ennistamine, uuesti jalule
seadmine. Pärast seda, kui maa peal oli jäädud ilma tõest ja volitusest,
taastati evangeelium prohvet Joseph Smithi kaudu. Taastamine erineb
usupuhastusest ehk reformatsioonist, kuna reformeerimine tähendab
olemasoleva organisatsiooni või tava muutmist, püüdes jõuda tagasi
selle esialgse kuju juurde, samas kui taastamine tähendab esialgse orga-
nisatsiooni või tava täielikku uuestirajamist või ennistamist.

Talitus Püha, ametlik toiming, mida tehakse preesterluse volitusega.
Üheks selliseks talituseks on ristimine.

Usust taganemine Kui inimesed, Kirik või kogu rahvas hülgab või loo-
bub Jeesuse Kristuse evangeeliumist. Usust taganemise tulemuseks on
lahknemine, segadus ja preesterluse volituse ehk Jumala nimel tegut-
semise õiguse kaotamine.

Ülestõusmine Vaimu taasühendamine täiuslikuks muudetud luust ja
lihast füüsilise kehaga, mis leiab aset pärast füüsilist surma. Jeesus
Kristus oli esimene, kes üles tõusis.

19
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TÄIENDAV LUGEMINE
Järgmised küsimused ja pühakirjakohad aitavad sul selles trükises
toodud põhimõtetest rohkem teada saada ja neid lahti mõtestada.
See loetelu ei ole kõikehõlmav. Pühakirjades toodud joonealused
märkused ja ristviited juhatavad sind täiendavate pühakirjakohta-
de ja allikmaterjalide juurde.

Mida tähendab sinu jaoks see, et Jumal on sinu Taevane Isa?
Malakia 2:20 (Piibel, Vana Testament)
Heebrealastele 12:9–10 (Piibel, Uus Testament)

Milline on prohveti roll? Miks on tähtis teada, et Jumal räägib
prohvetitele?
Aamos 3:7 (Piibel, Vana Testament)
Jaakob 4:4–6 (Mormoni Raamat, lk 112)

Mida see tähendab, kui kellelgi on preesterluse volitus?
Kuidas seda volitust saadakse?
Matteuse 10:1 (Piibel, Uus Testament)
Johannese 15:16 (Piibel, Uus Testament)

Mis juhtub, kui sellest volitusest ilma jääda?
Aamos 8:11–12 (Piibel, Vana Testament)
1 Nefi 13:24–29 (Mormoni Raamat, lk 23)

20
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Kas Jeesuse apostlid teadsid, et usust taganemine aset leiab?
Apostlite teod 20:28–31 (Piibel, Uus Testament)
2 tessalooniklastele 2:2–3 (Piibel, Uus Testament)
2 Timoteosele 4:3–4 (Piibel, Uus Testament)

Mida tähendab sinu jaoks see, et Jeesuse Kristuse evangeelium
on taastatud Joseph Smithi kaudu?
Prohvet Joseph Smithi tunnistus (trükis)

Mis on Mormoni Raamat? Kuidas see tunnistab prohvet
Joseph Smithi prohvetikutsest?
Mormoni Raamatu tiitelleht
Mormoni Raamatu sissejuhatus

Milline on Püha Vaimu roll?
Alma 5:45–47 (Mormoni Raamat, lk 207)
Moroni 10:3–5 (Mormoni Raamat, lk 520)
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TULE MEIE JUMALATEENISTUSELE

TULE JA VAATA, KUIDAS TAASTATUD
EVANGEELIUM VÕIB ÕNNISTADA SINU ELU

Peamine jumalateenistuse vorm on sakramendikoosolek. See
kestab tavaliselt veidi rohkem kui tund aega ja koosneb harilikult
järgnevast:

Kirikulaulud: laulab kogudus. (Lauluraamatuid jagatakse kohapeal.)

Palved: kohalike kirikuliikmete esituses.

Sakrament: kogudusele jagatakse leiba ja vett Jeesuse Kristuse
lepituse meenutamiseks.

Kõnelejad: tavaliselt kõnelevad evangeeliumi teemadel üks või
kaks eelnevalt ülesande saanud koguduseliiget.

Riietus: mehed ja poisid kannavad tavaliselt ülikonda või
viigipükse, valget särki ja lipsu; naised ja tüdrukud kannavad
kleiti või seelikut.

Jumalateenistuse ajal annetusi ei koguta.

�
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Me kutsume sind ka muudele koosolekutele, vastavalt sinu huvitatu-
sele ja vanuserühmale. Koosolekute arv ja järjekord võib olla erinev.

Pühapäevakool: tunnid pühakirjade ja evangeeliumiõpetuste
uurimiseks.

Preesterluse koosolekud: tunnid meestele ja poistele alates 12.
eluaastast.

Abiühing: tunnid naistele alates 18. eluaastast.

Noored Naised: tunnid 12- kuni 18-aastastele tüdrukutele.

Algühing: ühine koosolek ja rühmatunnid 3- kuni 11-aastastele laste-
le. Sageli peetakse ka lastetuba pooleteist- kuni 3-aastastele lastele.

Sakramendi koosoleku algusaeg:

Kogudusehoone aadress:
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Mida ma peaksin
tegema?
• Loe Mormoni Raamatut.

Lugemissoovitus:

• Palveta ja sa saad teada, et Joseph Smith oli prohvet ning et
Mormoni Raamat on Jumala sõna.

• Tule kirikusse.

• Otsusta, kas sa järgid Päästjat ja saad ristitud.
Ristimise kuupäev:

• Külasta veebilehte aadressiga www.mormon.org, et saada
rohkem teada Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumist.

• Kohtu ka edaspidi misjonäridega, et saada rohkem teada
tõdedest, mis Jumal on taastanud kaasaja prohvetite kaudu.

Järgmine kokkusaamine:

Misjonäride nimed ja telefoninumber:

www.mormon.org
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