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Evangéliumi 
források

otthonra

„És mivel nincs min-
denkinek hite, keresse-
tek szorgalmasan, és 
tanítsátok egymásnak 
a bölcsesség szavait; 
igen keressétek ki a 
legjobb könyvekből a 
bölcsesség szavait; töre-
kedjetek a tanulásra, 
méghozzá tanulmányo-
zás és hit által.”

T&Sz 88:118

Az árak és a rendeléssel 
kapcsolatos tájékoztató 
megtalálható a belső 
mellékleten.
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Szentírások

Általános konferencia
„Biztatunk benneteket, hogy a családi es-
tek folyamán olvassátok el újra a beszéde-
ket, és családként beszéljétek meg azokat.  
Ezek mind rengeteg ima és gondolkodás 
eredményeként születtek, és érdemes alapo-
san átgondolni őket” (Gordon B. Hinckley, 
Liahóna, 2007. nov., 108).

Általános konferenciai beszédek
Az általános konferenciai beszédek a Liahóna máju-
si és novemberi számában érhetők el. Lásd a csatolt 
rendelési nyomtatványt az általános konferenciai ter
mékek megrendeléséhez.

Tanítások napjainkra
A melkisédeki papsági és segítőegyleti osztályokban 
résztvevőket arra biztatjuk, hogy tanulmányozzák 
és hozzák magukkal a negyedik vasárnapon tartott 
órákra a folyóirat legfrissebb általános konferenciai 
számát. 

Az egyház alapvető művei a Szent Biblia, a Mormon 
könyve, a Tan és a szövetségek és a Nagyértékű gyöngy.  
Választási lehetőségekért és árakért lásd a csatolt árlistát.

„Az otthonunk legyen a tanulás 
könyvtára.  […] Az alapművek al-
kotják a tanulás elérhető legjobb 
könyvtárát. […] Olvassunk belő-
lük, egyénileg és családilag egy-
aránt, hogy megvilágosodjunk, 
hogy épüljünk, és közelebb kerül-

jünk az Úrhoz” (Thomas S. Monson, Világ
méretű vezetőképző gyűlés, 2008. febr.).

Az általános konferenciai beszédek számos nyelven elérhe
tőek az interneten elektronikus szöveges és tömörített hang
fájl formátumban a GeneralConference.lds.org címen.

A szentírások elektronikus változata 
a Scriptures.lds.org/hu oldalon 
érhető el.
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Folyóiratok
„Az az óhajunk, hogy az egyházi folyóiratok ott legye-
nek minden utolsó napi szent otthonában! … Minden 
család rendelkezzen vele és használja a Liahóna folyói-
ratot” (Első Elnökségi levél, 2004. március 10.).
02283 135 Liahóna különszám, 2008. március: „Az Úr Jézus Krisztus”
26990 135 Liahóna különszám, 2006. október: „Üdvözlünk Az Utolsó 

Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában”

Evangéliumi művészet
Evangéliumi művészeti könyv
E gyűjtemény a szentírásokban 
található eseményeket és szereplő
ket ábrázoló képeket tartalmazza. 
Ezt a tanulási és tanítási forrása
nyagot otthon és az egyházi osztá
lyokban is lehet használni.
06048 135 Evangéliumi művészeti könyv, 

többnyelvű Egyéb evangéliumi 
művészeti termékek
A helyi templomok képei és 
egyéb művészeti termékek az 
elosztó központokon keresztül 
érhetők el.

Az egyházi folyóiratokra a mellékelt rendelési 
nyomtatványokon lehet előfizetni.
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Útmutató szülők számára 
Ez a könyvecske a gyermekek külön
böző fejlődési szakaszait magyarázza 
el, és kihangsúlyozza az evangéliumi 
tantételek tanításának fontosságát a 
családban. Ezenkívül javaslatokat ad 
a szülők számára, hogy miként tanít
sák gyermekeiket az intimitásról, vala
mint a családok fontosságáról. 
31125 135 Füzet

Örökségünk: Az Utolsó 
Napok Szentjei Jézus Krisztus 
Egyházának rövid története
Ez a könyv bemutatja az egyház 
napvilágra jövetelét, és utolsó 
napi szentek személyes élményeit 
adja közre. Tanárok, egyének és 
családok is használhatják forrása
nyagként a Tan és a szövetségek 
és az egyház történetének tanul
mányozása során.
35448 135 Könyv

Könyvek, kézikönyvek 
és füzetek

Az egyház elnökeinek tanításai gyűjtemény
Ezek a könyvek minden felnőtt egyháztag evangéliumi 
könyvtárának részét kell, hogy képezzék. A sorozatot a 
melkisédeki papsági és segítőegyleti tanításhoz és sze
mélyes tanulmányozásra adták ki.

Az élő Krisztus: Az apostolok bizonysága
Jézus Krisztus különleges tanúiként az Első Elnökség és a 
Tizenkettek Kvóruma bizonyságát teszi arról, hogy Ő Isten 
halhatatlan Fia és a világ Megváltója.
36299 135 Poszter

A család: Kiáltvány a világhoz
Az Első Elnökségtől és a Tizenkettek Kvórumától származó 
kiáltvány megerősíti a házasság és a család fontosságát Is
ten örökkévaló tervében.
35602 135 Poszter

Családi kalauz
E kalauz körvonalazza a család célját és 
felépítését. Információt tartalmaz arról, 
hogy miként tanítsuk az evangéliumot a 
családban, hogyan teljesítsük családi kö
telességeinket, hogy miként lehet a csa
lád egyházi egység, és hogyan végezzük 
el a papsági szertartásokat és áldásokat.
31180 135 Kalauz

36481 135 Joseph Smith (2008 és 
2009 során használva)

35554 135 Brigham Young
35969 135 John Taylor
36315 135 Wilford Woodruff

35744 135 Joseph F. Smith
35970 135 Heber J. Grant
36492 135 David O. McKay
35892 135 Harold B. Lee
36500 135 Spencer W. Kimball
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A fiatalság erősségéért
Ez az Első Elnökség és a Tizenkettek 
Kvóruma által kiadott füzet a normákat 
foglalja össze a fiatalok számára.
36550 135 Füzet
36551 135 Kártya

Nézzétek kicsinyeiteket! 
Ez a kézikönyv a bölcsődei osztályok
ban használandó, de kitűnő forrásanyag 
kisebb gyermekek otthoni tanításához 
is. A 30 lecke mindegyike tartalmaz 
egy teljes méretű színes képet és egy 
kifestőt.
37108 135 Könyv

Készítsetek elő minden 
szükséges dolgot!
Ezek a négyoldalas útmutatók a 
legfontosabb alapelveket vázol
ják fel a családi pénzügyekkel, 
valamint a házi raktározással 
kapcsolatban.
04007 135 Családi pénzügyek
04008 135 Házi raktározás

Felkészülés a szent templomba való 
belépésre
Ez a könyv egy kivonat Boyd K. Packer 
elnök A szent templom című könyvéből. 
Papsági vezetőknek szolgál segítségül 
olyan egyháztagok tájékoztatásában, akik 
saját templomi felruházásuk elnyerésére, 
vagy pecsételésre készülnek.
36793 135 Füzet

Evangéliumi tantételek
Ez a kézikönyv alapvető evangéliumi tan
tételekről nyújt átfogó képet az érdeklő
dők, az új egyháztagok, az újra tevékeny 
egyháztagok, valamint mindazok számára, 
akik szilárdabb tudásra vágynak az evan
géliummal kapcsolatban.
31110 135 Könyv

Hűek a hithez
Ez a könyv rövid, egyszerű kijelentéseket 
tartalmaz evangéliumi tanokkal és tantéte
lekkel kapcsolatban. Használható szemé
lyes és családi tanulmányozáshoz, valamint 
egyházi órákon is.
36863 135 Könyv
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Misszionáriusi munka
A Mormon könyve: Egy másik 
tanúbizonyság Jézus Krisztusról
A Mormon könyve eme önálló kia
dását általában misszionáriusi mun
kához használják.
34406 135 Kemény kötésű

Hogyan kezdjem el a családtörténetemet? 
Ez a kalauz a családtörténeti kutatás elkezdé
séhez szükséges lépéseket vázolja fel. Egysze
rű utasításokat és egy családfa nyomtatványt 
tartalmaz.
32916 135 Kalauz
31827 135 Családi csoportív, 25 nyomtatvány csomagonként
31826 135 Családfa nyomtatvány, 25 nyomtatvány 

csomagonként

Családtörténet

A barátokat és családtagokat irányítsák a mormon.org/hun 
oldalra, ahol Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza alapvető hitelveiről tanulhatnak.

Joseph Smith próféta 
bizonyságtétele (füzet)
Ez a füzet Joseph Smith 
próféta bizonyságát tar
talmazza saját elmondása 
szerint.
32667 135 Füzet

Prédikáljátok evangéliumo-
mat!
Ez az alapvető tananyag a 
misszionáriusok számára. A ha
tékony misszionáriusi munka 
alapelveit, valamint a misszioná
riusok által tanítandó és tanul
mányozandó tanokat ismerteti.
36617 135 Könyv



7Az árak és a rendeléssel kapcsolatos tájékoztató megtalálható a belső mellékleten.

Szentírás-tanulmányozási 
segédletek

Vasárnapi Iskola tanulói kalauzok
Ezek a tanulói kalauzok heti olvasási feladatokat, valamint 
tanulási kérdéseket tartalmaznak személyes tanulmányozás
hoz és órai felkészüléshez. Az evangéliumi tanok osztály 
minden tagja rendelkezzen egy példánnyal.
34592 135 Ószövetség tanulmányi kalauz
35682 135 Újszövetség tanulmányi kalauz
35684 135 Mormon könyve tanulmányi kalauz
35686 135 Tan és a szövetségek tanulmányi kalauz

Felsőfokú hitoktatási kézikönyvek
Ezek a kézikönyvek magyarázó szövegeket, térképeket, ábrá
kat és diagramokat tartalmaznak a felsőfokú hitoktatási osztá
lyok számára. Ezenkívül nagyszerű forrásokként szolgálnak 
a személyes és a családi evangéliumi tanulmányozáshoz is.
36599 135 Az evangélium és az eredményes élet tanulói kézikönyv

Történetek a szentírásokból
Ezek a színesen illusztrált szentírásbeli történetek a gyer
mekek számára könnyen érthető nyelvezettel rendelkez
nek. Hasznos forrás lehet olyanok számára is, akik még 
nem ismerik az alapvető műveket.
31118 135 Történetek az Ószövetségből
31119 135 Történetek az Újszövetségből
35666 135 Történetek a Mormon könyvéből
31122 135 Történetek a Tan és a szövetségekből
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Én azért születtem
Ez a DVD Jézus halandó életének 
utolsó óráit, a lélekvilágban vég
zett szolgálatát, valamint a feltá
madását mutatja be. 27 perc
54436 090 DVD, többnyelvű

Örökség
Ez a DVD a korai utolsó napi szentek 
örömeit, áldozatait, reményeit és meg
próbáltatásait mutatja be, valamint azt, 
hogy a hitnek milyen csodás örökségét 
hagyták maguk után e korai egyházta
gok. 52 perc
54333 091 DVD, többnyelvű

Mormon Tabernákulum 
Kórus hangfelvételek
A Mormon Tabernákulum Kó
rus és a Templom téri Zenekar 
által felvett hanganyagokért 
vegye fel a kapcsolatot a helyi 
elosztóközponttal.

Média
Ifjúsági és felsőfokú hitoktatás – szentírás 
médiaanyagok
Ezek a videobemutatók és filmzenék, melyek eredeti
leg az ifjúsági és felsőfokú hitoktatás számára készül
tek, most otthoni és egyházi osztályok használatára is 
elérhetők.
54013 135 Ószövetségi DVDbemutatók
54014 135 Újszövetségi DVDbemutatók
54012 135 Tan és a szövetségek és egyháztörténet DVDbemutatók
50451 000 Ószövetség videó filmzene, CD
50086 000 Újszövetség videó filmzene, CD
50085 000 Mormon könyve videó filmzene, CD
50016 000 Tan és a szövetségek és egyháztörténet videó filmzene, CD
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