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EvankEliumi
aihEista ainEistoa

kotiin

”Ja koska kaikilla ei 
ole uskoa, etsikää uut-
terasti ja opettakaa 
toisillenne viisauden 
sanoja; niin, etsikää 
parhaista kirjoista 
viisauden sanoja; 
etsikää oppia vieläpä 
tutkimalla sekä uskon 
kautta.” 

OL 88:118. 

Katso hinta- ja tilaustie-
toja lisälehdestä. 
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Pyhät kirjoitukset

Yleiskonferenssi
”Kehotamme teitä jälleen lukemaan puheet 
perheilloissanne ja keskustelemaan niistä 
yhdessä perheenä.  Ne ovat runsaan rukoi-
lemisen ja pohdinnan tuloksia ja ansaitse-
vat tulla tarkkaan tutkituiksi.” (Gordon B. 
Hinckley, ”Päätössanat”, Liahona, marras-
kuu 2007, s. 108.) 

Yleiskonferenssipuheet
Yleiskonferenssipuheet ovat Liahonan toukokuun ja 
marraskuun numeroissa.  Tilaa yleiskonferenssituot-
teet oheisella tilauslomakkeella. 

Opetuksia aikaamme varten
Neljännen sunnuntain oppitunnille osallistuvia keho-
tetaan tutkimaan lehden viimeisintä yleiskonferens-
sinumeroa ja tuomaan se mukanaan Melkisedekin 
pappeuden ja Apuyhdistyksen luokkaan. 

Kirkon pyhät kirjat ovat Pyhä Raamattu, Mormonin kirja, 
Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi.  Katso eri vaih-
toehtoja ja hintoja oheisesta luettelosta. 

”Olkoon kotimme oppimisen kir-
jasto. – – Kirkon pyhät kirjat 
tarjoavat tietenkin kaikkein par-
haimman oppimisen kirjaston. 
– – Lukekaamme niitä usein, sekä 
itseksemme että perheemme kanssa, 
jotta voisimme saada valistusta ja 

rakentuisimme ja pääsisimme lähemmäksi 
Herraa.” (Thomas S. Monson, ”Turvapaikka 
maailmalta”,Maailmanlaajuinen johtajien kou-
lutuskokous 9. helmikuuta 2008, s. 30.) 

Yleiskonferenssipuheiden sähköinen teksti ja pakatut 
äänitiedostot ovat saatavissa useilla kielillä Internet-
osoitteessaGeneralConference.lds.org.

Pyhät kirjoitukset, CD-ROM. 
Tämä CD-ROM sisältää englanninkielisen 
Mormonin kirjan, Opin ja liittojen sekä Kal-
lisarvoisen helmen tekstit kokonaisuudessaan 
sekä kolmoissidoksen mm. suomen kielellä.  
Mukana on myös monia pyhien kirjoitusten 
tutkimisen apuneuvoja, muun muassa Pyhien 
kirjoitusten opas. 
50315 000 CD-ROM, monikielinen

Pyhät kirjoitukset ovat usealla kielellä 
sähköisessä muodossa myös osoitteessa 
Scriptures.lds.org/fi.
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Lehdet
”Toivomme, että kirkon lehdet löytyvät jokaisesta myöhem-
pien aikojen pyhien kodista. – – Jokaisella perheellä tulisi 
olla Liahona-lehti ja sitä tulisi myös käyttää” (Ensimmäi-
sen presidenttikunnan kirje, 1. joulukuuta 2004). 
02283 130 Liahonan erikoisnumero, maaliskuu 2008:  ”Herra Jeesus 

Kristus” 
26990 130 Liahonan erikoisnumero, lokakuu 2006:  ”Tervetuloa Jeesuksen 

Kristuksen kirkkoon” 

Lauluja
Tämä on kirkon virallinen laulu-
kirja.  CD-levyillä on kaikki kir-
kon englanninkielisen laulukirjan 
laulut alkusoittoineen ja kaikkine 
säkeistöineen pianolla sekä jousi- 
ja muilla soittimilla soitettuna. 
34832 130 Vakiokokoinen, vihreä

Musiikki

Evankeliumi
aiheinen taide

Gospel Art Book 
[Evankeliumiaiheinen 
taidekirja] 
Tämä kokoelma käsittää kuvia 
pyhien kirjoitusten henkilöistä 
ja tapahtumista.  Tätä opetus- ja 
oppimisaineistoa voidaan käyt-
tää kotona ja kirkon luokissa. 
06048 090 Gospel Art Book [Evanke-

liumiaiheinen taidekirja], 
monikielinen

Muuta evankeliumiaiheista 
taidetta
Kuvia eri temppeleistä sekä 
muuta taidetta on saatavilla 
jakelukeskusten kautta. 

Tilaa kirkon lehtiä oheisella tilauslomakkeella. 

Lasten laulukirja
Tämä on Alkeisyhdistyk-
sen virallinen laulukirja. 
34831 130 Kierrenidos
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Vanhempien opas
Tässä kirjasessa kuvaillaan lapsen 
kehityksen eri vaiheita ja tähden-
netään evankeliumin opettamisen 
tarpeellisuutta perheessä.  Siinä 
on myös ehdotuksia vanhemmille 
siitä, kuinka lapsille voidaan opet-
taa intiimiasioita ja perheen suurta 
merkitystä. 
31125 130 Kirjanen

Perintömme – lyhyt katsaus 
Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkon 
historiaan
Tämä kirja kertoo kirkon synty-
vaiheista ja myöhempien aikojen 
pyhien henkilökohtaisista koke-
muksista.  Opettajat, yksittäiset 
henkilöt ja perheet voivat käyttää 
sitä lähdeaineistona tutkiessaan 
Oppia ja liittoja sekä kirkon 
historiaa. 
35448 130 Kirja

Kirjat, oppikirjat 
ja lehtiset

Kirkon presidenttien opetuksia -sarja
Näiden kirjojen tulisi kuulua jokaisen aikuisen jäsenen evan-
keliumiaiheiseen kirjastoon.  Sarja on tuotettu Melkisedekin 
pappeuden ja Apuyhdistyksen opetukseen ja henkilökohtai-
seen tutkimiseen. 

Elävä Kristus – apostolien todistus
Ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista koorumin jäsenet 
todistavat Jeesuksen Kristuksen erityisinä todistajina, että Hän on 
Jumalan kuolematon Poika ja maailman Lunastaja. 
36299 130 Juliste

Perhe – julistus maailmalle
Tässä ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista koorumin 
julistuksessa vahvistetaan avioliiton ja perheen suuri merkitys 
Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa. 
35602 130 Juliste

Uskonkappaleet
Uskonkappaleet esittelevät uskontomme 13 perusperiaatetta
64370 130 Juliste

Perheen opas
Tässä oppaassa esitellään pääpiirteittäin 
perheen tarkoitus ja järjestys. Se sisältää 
tietoa evankeliumin opettamisesta per-
heessä, perhevelvollisuuksien täyttämi-
sestä, pappeuden toimitusten suorittami-
sesta ja siunausten antamisesta sekä siitä, 
kuinka perhe voi olla kirkon yksikkö. 
31180 130 Ohjekirja

36481 130 Joseph Smith (käytössä 
vuosina 2008 ja 2009) 

35554 130 Brigham Young
35969 130 John Taylor
36315 130 Wilford Woodruff

35744 130 Joseph F. Smith
35970 130 Heber J. Grant
36492 130 David O. McKay
35892 130 Harold B. Lee
36500 130 Spencer W. Kimball
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Nuorten voimaksi
Tässä ensimmäiseltä presidenttikunnalta 
ja kahdentoista koorumilta tulleessa 
lehtisessä esitetään yhteenveto nuorten 
tasovaatimuksista. 
36550 130 Lehtinen
36551 130 Kortti

Katsokaa pienokaisianne
Tämä oppikirja on tarkoitettu lastenhuo-
neluokkien käyttöön ja on erinomaista 
aineistoa pienten lasten opettamiseen 
myös kotona.  Kaikissa 30 oppiaiheessa 
on kussakin täysikokoinen värikuva ja 
väritettävä ääriviivapiirros. 
37108 130 Kirja

Perheiltaopas
Tässä perheiltojen suunnittelun perusai-
neistoa sisältävässä kirjassa on viisi osaa:  
”Oppiaiheet”, ”Kuinka perheilta onnis-
tuu”, ”Oppiaiheideoita”, ”Kuinka luomme 
vahvan perheen” ja ”Perheen yhteistä 
toimintaa”. 
31106 130 Kirja

Valmistakaa kaikki 
tarpeellinen
Nämä nelisivuiset oppaat esitte-
levät eräitä perheen talouden ja 
kotivaran perusperiaatteita. 
04007 130 Perheen raha-asiat
04008 130 Perheen kotivara

Valmistaudun astumaan pyhään 
temppeliin
Tämä kirjanen sisältää osan vanhin Boyd K. 
Packerin kirjasta The Holy Temple. Se auttaa 
pappeusjohtajia opastamaan jäseniä, jotka 
valmistautuvat temppeliendaumenttinsa saa-
miseen tai sinetöimiseen. 
36793 130 Kirjanen

Evankeliumin periaatteet
Tämä oppikirja antaa katsauksen 
evankeliumin perusperiaatteisiin tut-
kijoille, uusille jäsenille, aktivoituville 
henkilöille ja niille, joiden on tarpeen 
tai jotka haluavat ymmärtää paremmin 
evankeliumia. 
31110 130 Kirja Lujana uskossa

Tässä kirjassa on lyhyitä, yksinkertaisia 
lausuntoja evankeliumin opeista ja periaat-
teista.  Sitä voidaan käyttää henkilökohtai-
seen ja perheen opiskeluun sekä kirkon 
luokissa. 
36863 130 Kirja
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Lähetystyö
Mormonin kirja – toinen todistus 
Jeesuksesta Kristuksesta
Tätä Mormonin kirjan erillispainosta 
käytetään yleisesti lähetystyössä
34406 130 Kovakantinen

Kuinka aloitan sukututkimukseni? 
Tämä opas auttaa sukututkimuksen alkuun.  Siinä 
on yksinkertaisia ohjeita ja esivanhempien taulu. 
32916 130 Opas
31827 130 Perheryhmälomake, 25 lomaketta pakkauksessa
31826 130 Esivanhempien taulu, 25 lomaketta pakkauksessa

Sukututkimus

Ohjaa ystäviä ja sukulaisia sivustolle 
 Mormon.org/fin, jolta he voivat saada tie-
toa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
 Kristuksen Kirkon perususkonkäsityksistä. 

Profeetta Joseph Smithin 
todistus, lehtinen
Tämä lehtinen sisältää profeetta 
Joseph Smithin todistuksen hänen 
itsensä kertomana. 
32667 130 Lehtinen

Saarnatkaa minun 
evankeliumiani
Tämä on lähetyssaarnaajien 
perusteos.  Siinä kuvaillaan 
tehokkaan lähetystyön peri-
aatteita sekä niitä oppeja, 
joita lähetyssaarnaajien tulee 
tutkia ja opettaa. 
36617 130 Kirja
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Pyhien kirjoitusten 
opiskelun apuvälineitä

Jäsenten opiskeluoppaat pyhäkoululuokkia varten
Näissä opiskeluoppaissa on viikoittaiset lukutehtävät ja opis-
kelukysymyksiä henkilökohtaiseen opiskeluun sekä oppi-
tunnille valmistautumiseen.  Jokaisella Evankeliumin oppi 
-luokan jäsenellä tulisi olla tämä opas. 
34592 130 Vanha testamentti, oppilaan opiskeluopas
35682 130 Uusi testamentti, oppilaan opiskeluopas
35684 130 Mormonin kirja, oppilaan opiskeluopas
35686 130 Oppi ja liitot, oppilaan opiskeluopas

Instituutin oppilaan kirjat
Näissä oppikirjoissa on selityksiä, karttoja, taulukoita ja kaa-
vioita instituuttiluokkien tarpeisiin.  Ne ovat erinomaista läh-
deaineistoa myös henkilökohtaiseen ja perheen keskinäiseen 
evankeliumin tutkimiseen. 
32489 130 Vanha testamentti, oppilaan kirja (Ensimmäinen Mooseksen kirja – 

Toinen Samuelin kirja, Psalmit) 
32498 130 Vanha testamentti, oppilaan kirja (Ensimmäinen kuninkaiden 

kirja – Malakia) 
32474 130 Jeesuksen ja Hänen apostoliensa elämä ja opetukset
32493 130 Oppi ja liitot, oppilaan kirja
35852 130 Kallisarvoinen helmi, oppilaan kirja
32502 130 Kirkon historia aikojen täyttyessä, oppilaan kirja
32501 130 Evankeliumin opit, oppilaan kirja
36599 130 Evankeliumi ja tuottoisa elämä, oppilaan kirja
35311 130 Iankaikkinen avioliitto, oppilaan kirja

Pyhien kirjoitusten kertomuksia
Nämä värikuvin varustetut pyhien kirjoitusten kertomukset 
on kirjoitettu lapsille sopivalla kielellä.  Ne ovat arvokkaita 
julkaisuja muillekin, jotka eivät kenties vielä tunne pyhiä 
kirjoituksia. 
31118 130 Vanhan testamentin kertomuksia
31119 130 Uuden testamentin kertomuksia
35666 130 Mormonin Kirjan kertomuksia
31122 130 Opin ja Liittojen Kirjan kertomuksia
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Ilo maailmalle
Tämä DVD esittää Jeesuksen Kristuksen 
syntymää, elämää ja palvelutyötä.  Musiikin 
esittävät Mormonien tabernaakkelikuoro ja 
Temppeliaukion orkesteri. 
54065 090 DVD, monikielinen

Sitä varten minä olen syntynyt
Tämä DVD esittää Jeesuksen kuolevai-
sen elämän viime hetkiä, Hänen pal-
velutyötään henkimaailmassa ja Hänen 
ylösnousemustaan.  27 min
54436 090 DVD, monikielinen

Kaksi todistusta yhdestä laumasta ja yhdestä 
paimenesta
Tämä DVD kuvaa Jeesuksen Kristuksen elämän 
ja palvelutyön tapahtumia Uuden testamentin ja 
Mormonin kirjan mukaan.  65 min
01607 090 DVD, monikielinen

Perintö
Tämä DVD esittää varhaisten myöhem-
pien aikojen pyhien iloja, uhrauksia, 
toiveita ja koettelemuksia sekä kuvaa 
varhaisten kirkon jäsenten uskon perin-
töä.  52 min
54333 091 DVD, monikielinen

Ikuisesti yhdessä
Tämä DVD sisältää perheen ian-
kaikkisuuteen keskittyviä opetuksia, 
kuvia ja musiikkia.  25 min
54411 090 DVD, monikielinen

Taivaallisen Isämme suunnitelma
Tämä DVD antaa lyhyen johdannon 
pelastussuunnitelman periaatteisiin 
sanojen, kuvien ja musiikin avulla.  
29 min
54604 090 DVD, monikielinen

Mormonien tabernaakkeli-
kuoron levyt
Tiedustelkaa Mormonin 
tabernaakkelikuoron ja Temp-
peliaukion orkesterin levyjä 
jakelukeskuksestanne. 

Sähköinen media
Seminaarin ja instituutin pyhien kirjoitusten 
videot
Nämä videoesitykset ja ääniraidat, jotka on alun 
perin tuotettu seminaarien ja instituuttien käyttöön, 
ovat nyt käytettävissä kotona ja kirkon luokissa. 
54013 130 Vanha testamentti – DVD
54014 130 Uusi testamentti – DVD
54012 130 Opin ja liittojen kirjan sekä kirkon historian  

DVD-esitykset
50451 000 Vanhan testamentin videoiden ääniraita, CD
50086 000 Uuden testamentin videoiden ääniraita, CD
50085 000 Mormonin kirjan videoiden ääniraita, CD
50016 000 Opin ja liittojen sekä kirkon historian videoiden 

 ääniraita, CD

Voin uskoa Kristukseen
Tämä DVD tuo esiin Jeesuksen Kristuksen voiman, 
majesteettisuuden ja rakkauden aiemmin epäilleen 
Tuomaksen silmin.  Siinä selitetään, kuinka usko 
Kristukseen auttaa ihmisiä selvittämään henkilö-
kohtaisia haasteita.  28 min
54041 092 DVD, monikielinen

Palautus
Tässä DVD:ssä kerrotaan, kuinka Joseph 
Smithin totuudenetsintä johti ensimmäi-
seen näkyyn ja Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin palauttamiseen.  20 min
54742 091 DVD, monikielinen

4 02067 38130 4

FINNISH

06738 130


