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Feladó: Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás (00- 1-801-240-4357)

Tárgy: 2019. januári Világméretű áhítat fiatal felnőtteknek

Egy fiatal felnőtteknek szóló világméretű áhítat kerül élő sugárzásra az egyház műholdas 
rendszerén, az LDS .org honlapon, a YouTube- on valamint egyéb médiákon keresztül 2019. január 
13- án (vasárnap), hegyvidéki idő szerint 18:00 órakor. A beszélők Dale G. Renlund elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából, valamint a felesége, Ruth L. Renlund nővér lesznek. Az eseményen való 
részvételre szeretettel meghívunk minden fiatal – egyedülálló vagy házas – felnőttet (18 és 30 év 
között), valamint minden olyan tanulót, aki 2019. áprilisáig befejezi a középiskolai vagy azzal 
megegyező szintű tanulmányait.

Az élő közvetítés után az áhítat rövidesen eltárolásra kerül a következő címen: 
devotionals .lds .org. A felvétel bármikor lejátszható vagy letölthető. Az elérhető nyelvekért és 
egyéb részletekért lásd a közvetítés mellékelt adásrendjét. A felvételek minden jóváhagyott nyelven 
elérhetőek lesznek 2019. január 19., szombattól.

Kérjük, válasszatok olyan megtekintési időpontot, amely a leginkább megfelel a területeteken 
élő fiatal felnőtteknek. A közösségi médiákhoz a devotionals .lds .org oldalon állnak rendelkezésre 
források.

A Notice, 13 December 2018: January 2019 Worldwide Devotional for Young Adults fordítása. Hungarian. 16520 135
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Az egyházi közvetítés adásrendje
Világméretű áhítat fiatal felnőtteknek: 
Egy est Renlund elderrel és nővérrel
2019. január 13., vasárnap
Időtartam: 60 perc

Általános tájékoztató
A megtekintés időpontja
Kérjük, válasszatok olyan megtekintési időpontot, amely a leginkább megfelel a területeteken élő 
fiatal felnőtteknek.

Tájékoztatás a cövektechnikus számára
Ez a közvetítés élőben1 az egyházi műholdas rendszeren, valamint a devotionals .lds .org oldalon 
és más médiákon keresztül tekinthető meg. Későbbi megtekintések esetén a devotionals .lds .org 
honlapról kell lejátszani vagy letölteni a közvetítést, vagy másolatot kell készíteni az élő közvetítés 
felvételéről, amely később megtekinthető, vagy valamilyen egyéb vetítési lehetőséget kell 
kiválasztani az ebben az adásrendben felsoroltak közül.
A műholdas közvetítésekre való felkészüléssel kapcsolatos utasításokért, vagy telefonos segítségkérés 
céljából fordulj a Műholdas berendezésekkel kapcsolatos információk a cövektechnikus számára 
című nyomtatványhoz. Ez a nyomtatvány a műholdvevő- készülék közelében kell, hogy legyen.
Az egyházi közvetítések gyülekezeti házakban történő fogadására alkalmas műholdas, internetes 
és egyéb berendezések műszaki adataiért látogass el az mhtech .lds .org oldalra. Amennyiben ez a 
honlap nem érhető el a nyelveden, a kijelölt adminisztrációs iroda nyújthat segítséget.
Megjegyzés: ha tudsz angolul olvasni és írni, kérjük, töltsd ki a Közvetítés utáni kérdőívet a 
közvetítés befejeztével (a kérdőív jelenleg csak angol nyelven érhető el). A kérdőívet megtalálod az 
mhtech .lds .org oldalon, a broadcast survey címszóra keresve.

Zárt feliratozás (CC)
Az egyházi műholdas rendszeren keresztül számos területen áll rendelkezésre feliratozás a 
hallássérültek részére. Ahol ez elérhető, az angol felirat az 1- es felirati csatornán található (CC1), a 
spanyol nyelvű felirat a 3- as felirati csatornán (CC3), a portugál nyelvű felirat pedig a 4- es felirati 
csatornán található (CC4). Amennyiben a feliratozás elérhető a területeden, kérjük, készíts elő egy 
televíziót azok számára, akiknek szükségük van erre a szolgáltatásra. Műszaki segítségért kövesd a 
Műholdas berendezésekkel kapcsolatos információk a cövektechnikus számára című nyomtatvány 
utasításait.
Az interneten is rendelkezésre áll angol, portugál és spanyol nyelvű zárt feliratozás azokon az 
elektronikus eszközökön, melyek támogatják ezt a funkciót.

 1. A közvetítések dátuma, időpontjai és nyelvei változhatnak. Az angol nyelven elérhető friss tájékoztatásért látogass el az events .lds .org 
honlapra. Más nyelveken megjelenő frissítésekért fordulj a kijelölt adminisztrációs irodához.
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Közvetítési adásrend: Világméretű áhítat fiatal felnőtteknek

Videófelvétel sokszorosítása
Az erről az áhítatról készült videófelvételek sokszorosítása kizárólag egyházi célokra engedélyezett. 
A cövektechnikus minden egyes gyülekezeti ház könyvtára számára készíthet másolatot. Minden 
videofelvétel címkéjén tüntesse fel az alábbi szerzői jogi tájékoztatást:

Világméretű áhítat fiatal felnőtteknek: 
Egy est Renlund elderrel és nővérrel 
2019. január 13. 
© Intellectual Reserve, Inc., 2019. 
All rights reserved.

Ez a közvetítés eltárolásra is kerül a devotionals .lds .org honlapon.

Élő közvetítés
Ez az élő közvetítés elérhető az egyházi műholdas rendszeren, a devotionals .lds .org és a 
mormonchannel .org honlapokon, a Mormon Channel Roku- csatornán,2 az LDS Institutes of Religion 
[UNSZ Felsőfokú hitoktatás] Facebook oldalon, valamint a Mormon Channel mobilalkalmazáson 
keresztül.

 Élő közvetítés  MST: 2019. január 13., vasárnap, 18:00 3

 UTC: 2019. január 14., hétfő, 01:00
Az élő közvetítés az egyházi műholdas rendszeren és a devotionals .lds .org oldalon a következő 
nyelveken érhető el:
amerikai jelnyelv 4

angol (CC)
fidzsi
francia

indonéz
japán
kantoni
khmer

koreai
mandarin
mongol
portugál (CC)

spanyol (CC)
szamoai
szebuánó
tagalog

tahiti
thai
tongai

Az élő videoközvetítés nyelvei a Mormon Channel Roku- csatornán:
amerikai jelnyelv angol (CC) francia portugál (CC) spanyol (CC)

A Mormon Channel elérhető a Roku médialejátszóról. További tájékoztatásért látogass el a 
mormonchannel .org oldalra vagy a Roku Channel áruházába.

Az élő videoközvetítés nyelve az LDS Institutes of Religion [UNSZ Felsőfokú hitoktatás] Facebook 
oldalon:
angol

 2. Az ebben a dokumentumban található minden termék-  vagy vállalatnév, valamint eszköz, logó, ikon, grafika vagy dizájn annak 
tulajdonosának birtokában van, és úgy kerül megjelenítésre, hogy a szerzői jogvédelem birtokosának javát szolgálja. Az e dokumentumban 
szereplő bármely termék, szolgáltatás, vállalat, szervezet, honlap vagy weboldal feltüntetett vagy fel nem tüntetett neve nem jelenti azt, hogy 
azt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza szponzorálja, jóváhagyja vagy ellenzi.

 3. A műsor kezdési időpontjait hegyvidéki időben (MST) és egyezményes nemzetközi világidőben (UTC) adtuk meg. Az MST a Utah 
állambeli Salt Lake City helyi ideje. Az UTC a szabványos nemzetközi idő.

 4. Az amerikai jelnyelv (ASL) kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában érhető el az egyházi műholdas rendszeren. Az 
ASL- közvetítés a jeltolmácsra összpontosít, a gyűlés beszélői pedig egy kisebb ablakban jelennek meg a képernyő egyik sarkában. Az 
ASL angol hanggal együtt kerül sugárzásra. Amennyiben szükségetek van a műholdon keresztül elérhető jelnyelvre, akkor vegyétek fel a 
kapcsolatot a létesítménygazdálkodási csoportotokkal a közvetítés előtt legalább két héttel; további berendezésekre is szükség lehet.
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Az élő film-  és csak hangközvetítés nyelvei a mormonchannel .org honlapon, és az élő filmközvetítés 
nyelvei a Mormon Channel mobilalkalmazásban:
amerikai jelnyelv angol (CC) spanyol (CC)

Ez az áhítat kizárólag az élő közvetítés sugárzásakor lesz elérhető francia, portugál és spanyol 
nyelven a Mormon Channel Roku- csatornán, valamint csak ekkor lesz elérhető spanyolul a 
mormonchannel .org honlapon és a Mormon Channel mobilalkalmazáson keresztül. Az élő 
közvetítéstől kezdve az áhítat bármikor megtekinthető a devotionals .lds .org oldalon a fent említett 
nyelveken.

Archívum
Az eltárolt anyagok elérhetőek a devotionals .lds .org és a mormonchannel .org honlapokon, a Mormon 
Channel Roku- csatornán és a Mormon Channel mobilalkalmazáson keresztül.

Az eltárolt film- , csak hang- , illetve szöveges anyagok nyelvei a devotionals .lds .org honlapon:
albán
amerikai jelnyelv
angol (CC)
bolgár
cseh
dán
észt
fidzsi

finn
francia
holland
horvát
indonéz
japán
kantoni
khmer

koreai
lengyel
lett
litván
magyar
malgas
mandarin
mongol

német
norvég
olasz
orosz
örmény
portugál (CC)
román
spanyol (CC)

svéd
szamoai
szebuánó
tagalog
tahiti
thai
tongai
ukrán

Az élő videoközvetítés eltárolt anyagai a közvetítés után nem sokkal már elérhetőek lesznek a 
devotionals .lds .org honlapon. A hangfájlok és további videofájlok a közvetítést követő szombatra 
kerülnek be az archívumba. A szöveges fájlok a rendelkezésre állásuk pillanatában kerülnek 
feltöltésre.

A következő nyelvek érhetők el a rövidfilmtárban a mormonchannel .org oldalon, a Mormon Channel 
Roku- csatornán és a Mormon Channel mobilalkalmazáson keresztül:
amerikai jelnyelv angol (CC)

A program már az esemény után néhány nappal bekerül a Világméretű áhítat fiatal felnőtteknek 
sorozatba a mormonchannel .org honlapon, valamint a Mormon Channel Roku- csatornán és a 
Mormon Channel mobilalkalmazáson elérhető archívumokba.

További vetítési lehetőségek
Televízió és rádió
Ez az áhítat számos televízió-  és rádióállomáson lesz lehetőség szerint élőben elérhető világszerte, 
beleértve műsorszóró, kábel-  és műholdas, illetve internetes állomásokat, valamint a Mormon 
Channel HD rádiót is. Fordulj a területeden elérhető műsorismertetőhöz, illetve további 
tájékoztatásért keresd fel a mormonchannel .org vagy a byutv .org honlapokat.
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Evangéliumi könyvtár mobilalkalmazás
Az Evangéliumi könyvtár mobilalkalmazás számos nyelven és sokféle mobilkészüléken elérhető, 
beleértve az olyan táblagépeket és okostelefonokat, amelyeken az Apple (iOS) vagy az Android 
operációs rendszer fut. Bővebb tájékoztatásért látogass el a mobile .lds .org honlapra, vagy nézd meg 
az eszközön az alkalmazások áruházát.
A video-  és a hangfelvételek a közvetítést követő egy hónapon belül válnak elérhetővé a legtöbb 
nyelven. A szöveges fájlok a rendelkezésre állásuk pillanatában kerülnek feltöltésre.

Podcastek
Podcastek a devotionals .lds .org honlapon érhetők el.
Film-  és csak hang podcastek nyelvei:
Látogass el a devotionals .lds .org honlapra a rendelkezésre álló nyelvekért.


