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Tervitused  

Pühast 
metsasalust!

Tere!  
Me oleme  
Margo ja 

Paolo! Need lapsed kasvavad seal,  
kus Joseph Smith suureks sirgus!

Tean, et Püha metsasalu on 
eriline paik, kuna Joseph Smith 
palvetas ning nägi seal Tae-
vast Isa ja Jeesust.
Piper D., 5- aastane,  
New Yorgi osariik,  
Ameerika Ühendriigid

Olen tänulik, et me elame 
Joseph Smithi kodu lähedal. 
Mulle meeldib käia Grandini 
majas, kus asub trükipress. 
Mulle meeldib väga näha, kus 
köideti esimesed Mormoni 
Raamatud.
Roscoe B., 9- aastane,  
New Yorgi osariik,  
Ameerika Ühendriigid
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Suur tänu,  
et külastasite püha 

metsasalu koos mei-
ega. Kohtumiseni 
järgmisel korral!
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Selleks, et pühitseda  
taastamist, külastame  

paika, kus saadi  
200 aastat tagasi esimene 

nägemus!

Kui Joseph Smith oli 14- aastane, elas ta 

Ameerika Ühendriikides New Yorgi osariigis 

ühes palkmajas. Tal oli viis venda ja kolm 

õde. Ta kuulas oma vanemate sõna 

ja oli teiste vastu sõbralik. Ta luges 

koos perega Piiblit, kuid nad ei 

käinud kõik samas kirikus.

Joseph tegi kõvasti 

tööd. Ta aitas puid 

maha raiuda, et pere 

saaks vilja külvata. 

Lisaks aitas ta oma 

perel suhkru tege-

miseks vahtramahla 

koguda.

Joseph tahtis leida sellist kirikut, nagu on Piiblis. 

Ühel päeval läks ta puudesallu ja palvetas. Talle 

ilmusid Taevane Isa ja Jeesus. Nad ütlesid talle,  

et ta on oma patud andeks saanud. Lisaks ütlesid 

nad, et ta ei peaks liituma ühegi kirikuga. Peagi 

taastatakse Jeesuse Kirik!

Josephi nägemuse tõttu 

heitsid paljud inimesed 

tema üle nalja. Nad 

ütlesid, et ta on kõik 

selle välja mõelnud. Kuid 

Joseph jätkas tõe rääkimist. 

Ta ütles: „Ma teadsin seda 

ja teadsin ka, et Jumal teab 

seda, ning ma ei saanud ‥ 

seda eitada” (JSA 1:25).

Nüüdisajal 

saavad 

inimesed 

külastada seda 

piirkonda, kus 

Joseph palvetas. 

See on ilus ja 

seal on väga 

rahulik.


