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EvangEliE-
rEssursEr

for hjEmmEt

«Og ettersom ikke alle 
har tro, søk derfor flit-
tig og lær hverandre 
visdoms ord, ja, søk 
visdoms ord fra de 
beste bøker, søk lær-
dom ved studium og 
også ved tro.»

L&p 88:118

Se bilag for pris- og 
bestillingsinformasjon.
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Skriftsteder

Generalkonferanse
«Vi oppfordrer dere igjen til å lese talene 
på familiens hjemmeaften og drøfte dem 
som familile. De er resultatet av megen 
bønn og meditasjon, og er vel verdt en 
omhyggelig gjennomgang» (Gordon B. 
Hinckley, Liahona, nov. 2007, 108).

Generalkonferansetaler
Generalkonferansetaler finnes i mai- og november-
numrene av Liahona. Se vedlagte bestillingsskjema 
for å bestille generalkonferanseprodukter.

Undervisning for vår tid
De som er til stede under leksjonene i Det melkise-
dekske prestedømme og Hjelpeforeningen den 4. 
søndagen, oppmuntres til å lese og ta med seg til 
klassen siste konferansenummer av tidsskriftet.

Kirkens standardverker er Bibelen, Mormons bok, Lære 
og pakter og Den kostelige perle. Se vedlagte prisliste 
for alternativer og prisvarianter.

«Måtte vårt hjem være et bibliotek 
for lærdom. … Standardverkene 
utgjør det ypperste bibliotek for 
lærdom. … La oss lese ofte i dem, 
både hver for oss og som familie, 
så vi kan bli opplyst og oppbyg-
get og komme nærmere Herren» 

(Thomas S. Monson: Verdensomspennende 
opplæringsmøte for ledere, feb. 2008).

Elektroniske tekster og komprimerte lydfiler av generalkon-
feransetalene finnes på forskjellige språk på Internett på 
GeneralConference.lds.org.

Skriftene på CD-ROM
Denne CD-ROM-en inneholder fullversjon 
av Mormons bok, Lære og pakter og Den 
kostelige perle i et søkbart format. Mange 
studiehjelpemidler, herunder Veiledning til 
Skriftene, er også med.
50315 000 CD-ROM, flerspråklig

Skriftene i elektronisk format finnes på 
Scriptures.lds.org/no.
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Tidsskrifter
«Det er vårt ønske at Kirkens tidsskrifter skal finnes i ethvert 
siste-dagers-hellig hjem. … Enhver familie skulle ha og 
bruke … tidsskriftet Liahona» (brev fra Det første president-
skap, 10. mars 2004).
02283 170 Spesialutgave av Liahona, mars 2008: «Herren Jesus Kristus»
26990 170 Spesialutgave av Liahona, oktober 2006: «Velkommen til Jesu 

Kristi Kirke»

Salmer
Dette er Kirkens offisielle salme-
bok. CD-platene har musikalske 
innledninger og alle versene i alle 
salmene, spilt på piano, strykein-
strumenter og andre instrumenter.
34832 170 Standardstørrelse, grønt omslag

Musikk

Kunst inspirert 
av evangeliet

Kunst inspirert av 
evangeliet, bok
Denne samlingen inneholder 
bilder som fremstiller personer 
og hendelser i Skriftene. Denne 
ressursen for undervisning og 
læring kan brukes hjemme eller 
i Kirkens klasser.
06048 090 Kunst inspirert av evangeliet, 

flerspråklig bok

Annen kunst inspirert av 
evangeliet
Bilder av lokale templer 
og annen kunst er tilgjen-
gelig gjennom Kirkens 
distribusjonstjeneste.

Bruk det vedlagte bestillingsskjemaet til 
å abonnere på Kirkens tidsskrifter.

Barnas sangbok
Dette er den offisielle 
sangboken for Primær.
34831 170 Innbundet, spiralbok
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En veiledning for foreldre
Dette heftet forklarer de forskjel-
lige stadiene i et barns utvikling og 
understreker behovet for å under-
vise i evangeliets prinsipper i fami-
lien. Det gir også forslag til hvordan 
foreldre kan lære barn om intimitet 
og viktigheten av familien.
31125 170 Hefte

Vår arv – Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Helliges historie 
i korte trekk
Denne boken forteller om 
Kirkens tilblivelse og inneholder 
siste-dagers-helliges personlige 
erfaringer. Den kan brukes som 
en ressurs av lærere, enkeltper-
soner og familier i deres studium 
av Lære og pakter og Kirkens 
historie.
35448 170 Bok

Bøker, håndbøker 
og hefter

Læresetninger fra Kirkens presidenter, samling
Disse bøkene skulle finnes i alle voksne medlemmers 
bibliotek. Serien er utarbeidet for undervisning i Det 
melkisedekske prestedømme og Hjelpeforeningen og 
for personlig studium.

Den levende Kristus – Apostlenes vitnesbyrd
Som spesielle vitner om Jesus Kristus, vitner medlemmer 
av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum 
om at han er Guds udødelige Sønn og verdens Forløser.
36299 170 Plakat

Familien – En erklæring til verden
Denne erklæringen fra Det første presidentskap og De 
tolvs quorum understreker viktigheten av ekteskap og 
familie i Guds evige plan.
35602 170 Plakat

Trosartiklene
Trosartiklene skisserer 13 grunnledende prinsipper i 
vår tro.
64370 170 Plakat

Veiledning for familien
Denne veiledningen forklarer familiens formål 
og organisasjon, og inneholder informasjon om 
hvordan man kan undervise i evangeliet i fami-
lien, hvordan man oppfyller ansvar i familien, 
hvordan familien kan være en enhet i Kirken og 
hvordan man utfører prestedømsordinanser og 
velsignelser.
31180 170 Veiledning

36481 170 Joseph Smith (brukt i 
2008 og 2009)

35554 170 Brigham Young
35969 170 John Taylor
36315 170 Wilford Woodruff

35744 170 Joseph F. Smith
35970 170 Heber J. Grant
36492 170 David O. McKay
35892 170 Harold B. Lee
36500 170 Spencer W. Kimball
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Til styrke for ungdom
Dette heftet fra Det første presidentskap 
og De tolvs quorum sammenfatter nor-
mene for ungdom.
36550 170 Hefte
36551 170 Kort

Se deres små
Denne håndboken er utarbeidet for bruk 
i barnestueklasser, men den er også en 
utmerket ressurs til undervisning av små 
barn hjemme. Hver av de 30 leksjonene 
inneholder et fargebilde i full størrelse 
og en strektegning til fargelegging.
37108 170 Bok

Idébok for familiens hjemmeaften
Dette er en standardressurs for plan-
legging av familiens hjemmeaften. Den 
har fem kapitler: «Leksjoner», «Å få til en 
vellykket hjemmeaften», «Ideer til leksjo-
ner», «Å bygge opp en sterk familie» og 
«Familieaktiviteter».
31106 170 Bok

Bered alt som er nødvendig
Disse fire veiledningsheftene 
skisserer noen grunnleggende 
prinsipper for familiens øko-
nomi og hjemmelager.
04007 170 Familiens økonomi
04008 170 Familiens hjemmelager

Forberedelse til å gå inn i det hellige 
tempel
Dette heftet er et utdrag av eldste Boyd K. 
Packers bok Det hellige tempel. Det hjel-
per prestedømsledere å gi en orientering 
til medlemmer som forbereder seg til å 
motta sin tempelbegavelse eller som skal 
besegles.
36793 170 Hefte

Evangeliets prinsipper
Denne håndboken gir et overblikk over 
evangeliets grunnleggende prinsipper 
for undersøkere, nye medlemmer, med-
lemmer som kommer tilbake til aktivitet 
og andre som trenger en bedre forstå-
else av evangeliet.
31110 170 Bok

Tro mot pakten
Denne boken inneholder korte, enkle 
uttalelser om evangeliets læresetninger og 
prinsipper. Den kan brukes til selvstudium 
og studium i familien, så vel som i Kirkens 
klasser.
36863 170 Bok
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Misjonærarbeid
Mormons bok: Et annet 
testamente om Jesus Kristus
Denne enkle utgaven av Mormons 
bok er den versjonen som vanligvis 
brukes til misjonærarbeid.
34406 170 Innbundet

Hvordan begynner jeg min slektshistorie?
Denne veiledningen skisserer trinnvis hvordan 
man kan komme i gang med slektsforskning. 
Den inneholder enkle instruksjoner og en 
anetavle.
32916 170 Veiledning
31827 170 Familiegruppe-ark, 25 skjemaer per pakke
31826 170 Anetavle, 25 skjemaer per pakke

Slektshistorie

Henvis venner og familiemedlemmer til Mormon.org/nor 
for å hjelpe dem å lære om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Helliges grunnleggende trosoppfatninger.

Profeten Joseph Smiths 
vitnesbyrd (hefte)
Dette heftet inneholder 
profeten Joseph Smiths 
vitnesbyrd med hans 
egne ord.
32667 170 Hefte

Forkynn mitt evangelium
Dette er standardpensum for 
misjonærer. Den beskriver 
prinsippene for effektivt misjo-
nærarbeid og de læresetninger 
misjonærer skulle studere og 
undervise i.
36617 170 Bok
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Studiehjelpemidler

Søndagsskolens studieveiledinger for medlemmer
Disse studieveiledningene inneholder ukentlige leseoppdrag 
og studiespørsmål for selvstudium og forberedelse til klas-
sene. Alle medlemmer av klassen for evangeliets lære skulle 
ha et eksemplar.
34592 170 Det gamle testamente, studieveiledning
35682 170 Det nye testamente, studieveiledning
35684 170 Mormons bok, studieveiledning
35686 170 Lære og pakter, studieveiledning

Instituttets elevhåndbøker
Disse håndbøkene inneholder kommentarer, plansjer og dia-
grammer til bruk i Institutt-klasser. De er også en utmerket 
ressurs til selvstudium og skriftstudium i familien.
32489 170 Det gamle testamente, elevhåndbok (1. Mosebok–2. Samuelsbok, 

Salmene)
32498 170 Det gamle testamente, elevhåndbok (1. Kongebok–Malakias)
32474 170 Jesus og hans apostler – deres liv og læresetninger
32493 170 Lære og pakter, elevhåndbok
35852 170 Den kostelige perle, elevhåndbok
32502 170 Kirkens historie i tidenes fylde, elevhåndok
32501 170 Evangeliets læresetninger, elevhåndbok
36599 170 Evangeliet og et produktivt liv, elevhåndbok
35311 170 Evig ekteskap, elevhåndbok

Historier fra Skriftene
Disse fargerikt illustrerte historiene fra Skriftene er skre-
vet på et grunnleggende lesenivå for barn. De er også en 
verdifull ressurs for andre, som kanskje ikke er kjent med 
standardverkene ennå.
31118 170 Historier fra Det gamle testamente
31119 170 Historier fra Det nye testamente
35666 170 Historier fra Mormons bok
31122 170 Historier fra Lære og pakter
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Et gledesbud til verden
Denne DVD-en presenterer Jesu Kristi 
fødsel, liv og virke. Med Tabernakelkoret 
og Orkesteret på Temple Square.
54065 090 DVD, flerspråklig

Til dette er jeg født
Denne DVD-en skildrer de siste 
timene av Jesu jordiske tjenestegjer-
ning, hans virke i åndeverdenen og 
hans oppstandelse. 27 min.
54436 090 DVD, flerspråklig

Testamentene til én hjord og én hyrde
Denne DVD-en beskriver hendelser i Jesu Kristi liv 
og virke slik de er nedtegnet i Det nye testamente 
og Mormons bok. 65 min.
01607 090 DVD, flerspråklig

Sammen for evig
Denne DVD-en inneholder læresetnin-
ger, bilder og musikk som fokuserer på 
familiens evige natur. 25 min.
54411 090 DVD, flerspråklig

Vår himmelske Faders plan
Denne DVD-en gir en kort innføring 
i prinsippene i frelsesplanen gjen-
nom ord, bilder og musikk. 29 min.
54604 090 DVD, flerspråklig

Innspillinger med 
Tabernakelkoret
For innspillinger med 
Tabernakelkoret og 
Orkesteret på Temple 
Square, kontakt ditt lokale 
distribusjonssenter.

Audiovisuelle 
hjelpemidler
Seminar og Institutt
Disse videopresentasjonene og lydsporene, som opprin-
nelig ble utarbeidet for bruk i Seminar og Institutt, er nå 
tilgjengelige for bruk i hjemmet eller i Kirkens klasser.
54013 170 Det gamle testamente – DVD-presentasjoner
54014 170 Det nye testamente – DVD-presentasjoner
54012 170 Lære og pakter og Kirkens historie – DVD-presentasjoner
50451 000 Musikk fra Det gamle testamente – videopresentasjoner
50086 000 Musikk fra Det nye testamente – videopresentasjoner
50085 000 Musikk fra Mormons bok – videopresentasjoner
50016 000 Musikk fra Lære og pakter og Kirkens historie 

– videopresentasjoner

Finn tro på Kristus
Denne DVD-en skildrer Jesu Kristi kraft, storhet 
og kjærlighet gjennom øynene til Tomas, som en 
gang tvilte. Den forklarer hvordan tro på Kristus 
vil hjelpe enkeltpersoner å løse personlige utfor-
dringer. 28 min.
54041 092 DVD, flerspråklig

Gjenopprettelsen
Denne DVD-en viser hvordan Joseph 
Smiths søken etter sannhet førte til det 
første syn og gjengivelsen av Jesu Kristi 
evangelium. 20 min.
54742 091 DVD, flerspråklig
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