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EvangEliE
rEsursEr

för hEmmEt

”Eftersom inte alla 
har tro så sök flitigt 
och lär varandra vis-
domsord, ja, sök i de 
bästa böcker efter vis-
domsord. Sök lärdom, 
ja, genom studier och 
även genom tro.”

L&F 88:118

Se bilaga med priser och 
beställningsinformation.
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Skrifterna

Generalkonferensen
”Vi uppmanar er på nytt att läsa talen under 
era hemaftnar och diskutera dem tillsam-
mans som familj.  De är framsprungna ur 
mycket bön och begrundan och är väl värda 
noggrann eftertanke.” (Gordon B Hinckley, 
Liahona, nov 2007, s 108.)

Generalkonferenstal
Generalkonferenstal finns att tillgå i maj- och 
novembernumret av Liahona. Se bifogad beställ-
ningsblankett för beställning av produkter i sam-
band med generalkonferensen.

Lärdomar för vår tid
De som deltar i melkisedekska prästadömets och 
Hjälpföreningens klasser uppmuntras att studera och 
ta med sig det senaste generalkonferensnumret av 
Liahona till fjärde söndagens lektioner.

Kyrkans standardverk är Bibeln, Mormons bok, Läran 
och förbunden och Den kostbara pärlan. Se bifogad 
prislista för alternativ och prisskillnader. 

”Må vårt hem vara ett bibliotek 
för lärdom. … standardverken 
är de viktigaste böckerna i stu-
diebiblioteket. … Låt oss läsa 
i dem ofta, både enskilt och 
med familjen, så att vi kan bli 
upplysta och uppbyggda och 

komma närmare Herren.” (Thomas S 
Monson, Världsomfattande ledarutbild-
ningsmöte, feb 2008.) 

Elektroniska texter och komprimerade ljudfiler av general-
konferenstal finns tillgängliga på olika språk på Internet 
under GeneralConference.lds.org.

En elektronisk text över skrifterna finns tillgänglig 
på Scriptures.lds.org/sv.
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Tidningar
”Det är vår önskan att kyrkans tidningar ska finnas i 
varje sista dagars heliga hem.  … Varje familj bör ha och 
använda tidningen Liahona.” (Brev från första president-
skapet , 10 mars 2004.)
02283 180 Specialnummer av Liahona, mars 2008: ”Herren Jesus Kristus”
26990 180 Specialnummer av Liahona, oktober 2006: ”Välkommen till Jesu 

Kristi kyrka”

Psalmer
Detta är kyrkans officiella psalm-
bok. CD-skivorna innehåller 
musikintroduktioner och samtliga 
verser för varje psalm i psalmbo-
ken, framförda med piano, stråkar 
och andra instrument.
34832 180 Standardformat, grönt omslag

Musik

Evangeliebilder
Gospel Art Book
Denna samling innehåller bil-
der föreställande människor 
och händelser som återfinns 
i skrifterna. Denna resurs för 
undervisning och inlärning kan 
användas i hemmet eller i kyr-
kans klasser.
06048 090 Gospel Art Book, flerspråkig

Andra bilder
Bilder på lokala tempel 
och andra bilder finns till-
gängliga genom kyrkans 
distributionscentrer. 

Barnens sångbok
Detta är Primärs offici-
ella sångbok.
34831 180 Inbunden, 

spiralbunden

Använd bifogad beställningsblankett för att 
prenumerera på kyrkans tidningar. 
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Råd till föräldrar
Denna handledning beskriver de 
olika stadierna i barnets utveckling 
och framhåller behovet av att lära ut 
evangeliets principer i familjen. Den 
ger också förslag på hur föräldrar 
kan undervisa barn om sexuell inti-
mitet och familjens betydelse.
31125 180 Handledning

Vår arvedel: Kortfattad 
historik över Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars 
Heliga
Denna bok berättar om kyr-
kans framkomst och återger 
sista dagars heligas person-
liga erfarenheter.  Den kan 
användas som resurs för lärare, 
enskilda och familjer när de 
studerar Läran och förbunden 
och kyrkans historia.
35448 180 Bok

Böcker, handledningar 
och broschyrer

Den levande Kristus: Apostlarnas vittnesbörd
Som särskilda vittnen om Jesus Kristus vittnar medlem-
marna i första presidentskapet och de tolvs kvorum om att 
han är Guds odödlige Son och världens Återlösare. 
36299 180 Affisch

Familjen: Ett tillkännagivande för världen
Detta tillkännagivande från första presidentskapet och de 
tolvs kvorum bekräftar betydelsen av äktenskap och familj 
i Guds eviga plan. 
35602 180 Affisch

Trosartiklarna
Trosartiklarna redogör för 13 grundläggande principer 
i vår trosuppfattning.
64370 180 Affisch

Handledning för familjen
Denna handledning redogör för famil-
jens ändamål och uppbyggnad och ger 
information om hur man undervisar om 
evangeliet i familjen, hur man fullgör 
familjeplikter, hur familjen kan utgöra en 
enhet i kyrkan och hur man utför förrätt-
ningar och ger prästadömsvälsignelser.
31180 180 Handledning

Kyrkans presidenters lärdomar
Dessa böcker bör utgöra en del av varje vuxen medlems evan-
geliebibliotek.  Serien framställs för att ingå i undervisningen av 
melkisedekska prästadömet och Hjälpföreningen och i personliga 
studier. 
36481 180 Joseph Smith (används 2008 

och 2009)
35554 180 Brigham Young
35969 180 John Taylor
36315 180 Wilford Woodruff

35744 180 Joseph F Smith
35970 180 Heber J Grant
36492 180 David O McKay
35892 180 Harold B Lee
36500 180 Spencer W Kimball
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Vägledning för de unga
Denna broschyr från första president-
skapet och de tolvs kvorum sammanfat-
tar normer för ungdomar.
36550 180 Broschyr
36551 180 Kort

Sen edra små
Denna lektionsbok ska användas i 
barntillsynens klasser och är också en 
utmärkt resurs för att undervisa små 
barn i hemmet. Var och en av de 30 
lektionerna innehåller en färgbild och 
en bild som kan färgläggas.
37108 180 Bok

Stora hemaftonboken
Ett standardverk vid planering av hemaftnar. 
Boken innehåller fem delar: ”Lektioner”, ”Att 
skapa givande hemaftnar”, ”Lektionsidéer”, 
”Vi bygger en stark familj” och ”Aktiviteter 
och lekar”.
31106 180 Bok

Förbered allt som behövs
Dessa fyrsidiga handledningar 
sammanfattar några grundläg-
gande principer för familjeeko-
nomi och hemförråd.
04007 180 Familjens ekonomi
04008 180 Familjens hemförråd

Förbered dig för det heliga templet
Denna broschyr innehåller ett utdrag 
från äldste Boyd K Packers bok The Holy 
Temple. Den hjälper prästadömsledare att 
orientera de medlemmar som förbereder 
sig för att ta emot tempelbegåvningen 
eller som ska beseglas.
36793 180 Handledning

Evangeliets principer
Denna handbok sammanfattar evan-
geliets grundläggande principer för 
undersökare, nya medlemmar, de som 
återvänder till aktivitet och de som har 
behov av eller vill få en bättre insikt i 
evangeliet. 
31110 180 Bok

Stå fast i din tro
Denna bok innehåller korta, enkla uttalan-
den om evangeliets lärdomar och principer. 
Den kan användas för personliga studier 
och familjestudier, liksom i kyrkans klasser.
36863 180 Bok
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Missionsarbete
Mormons bok Ännu ett Jesu Kristi 
testamente
Denna separata utgåva av Mormons 
bok är den version som i allmänhet 
används till missionsarbete.
34406 180 Inbunden

Hur börjar jag min släktforskning?
Denna handledning sammanfattar de första ste-
gen inom släktforskning. Den innehåller enkla 
instruktioner och ett antavleblad.
32916 180 Handledning
31827 180 Familjeblad, 25 blanketter per paket
31826 180 Antavleblad, 25 blanketter per paket

Släktforskning

Hänvisa vänner och familj till Mormon.org/swe för att 
hjälpa dem få kunskap om de grundläggande trosuppfatt-
ningarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Profeten Joseph Smiths 
vittnesbörd (broschyr)
Denna broschyr innehåller 
profeten Joseph Smiths vittnes-
börd med hans egna ord.
32667 180 Broschyr

Predika mitt evangelium
Detta är missionärernas huvud-
sakliga studiekurs. I den beskrivs 
principerna för effektivt missions-
arbete och de lärdomar som mis-
sionärer ska studera och lära ut.
36617 180 Bok
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Hjälpmedel för studier 
i skrifterna

Söndagsskolans studievägledningar för elever
Dessa studievägledningar innehåller läsuppgifter för varje 
vecka och studiefrågor för personliga studier och klassförbe-
redelser. Varje deltagare i klasserna för Evangeliets lära bör 
ha ett exemplar.
34592 180 Gamla testamentet — Elevens studievägledning
35682 180 Nya testamentet — Elevens studievägledning
35684 180 Mormons bok — Elevens studievägledning
35686 180 Läran och förbunden och kyrkans historia — Elevens 

studievägledning

Studiematerial för institutelever
Dessa lektionsböcker innehåller kommentarer, kartor och 
diagram till användning i institutets klasser. De är också en 
utmärkt källa till personliga studier och studier i familjen. 
32489 180 Gamla testamentet, 1 Moseboken – 2 Samuelsboken — Elevens 

lektionsbok
32498 180 Gamla testamentet, 1 Kungaboken – Malaki — Lektionsbok
32474 180 Jesu och hans apostlars liv och lärdomar
32493 180 Läran och förbunden — Elevens lektionsbok
35852 180 Den kostbara pärlan — Elevens lektionsbok
32502 180 Kyrkans historia i tidernas fullbordan — Elevens  

studiehandledning
32501 180 Evangeliets lärosatser — Lektionsbok
36599 180 Evangeliet och ett framgångsrikt liv — Elevens lektionsbok
35311 180 Evigt äktenskap — Elevens studiehandledning

Skriftberättelser
Dessa färgstarkt illustrerade berättelser från skrifterna är 
skrivna på ett sätt som gör att barn lätt kan förstå dem.  
De är också en värdefull tillgång för andra som kanske 
ännu inte är bekanta med standardverken.
31118 180 Berättelser ur Gamla testamentet
31119 180 Berättelser ur Nya testamentet
35666 180 Mormons boks berättelser
31122 180 Berättelser ur Läran och förbunden
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Gläd dig o jord
Denna DVD skildrar Jesu Kristi 
födelse, liv och verksamhet.  
Medverkar gör Tabernakelkören 
med tempelområdets orkester.
54065 090 DVD, flerspråkig

Därför är jag född 
Denna DVD åskådliggör de sista 
timmarna i Jesu jordiska liv, hans 
verksamhet i andevärlden och 
hans uppståndelse. 27 min
54436 090 DVD, flerspråkig

Testamentena — En hjord och en herde
Denna DVD skildrar händelserna i Jesu Kristi liv 
och verksamhet såsom de upptecknats i Nya testa-
mentet och Mormons bok.  65 min
01607 090 DVD, flerspråkig

Tillsammans för evigt
Denna DVD innehåller lärdomar, 
bilder och musik som är inriktad på 
familjens eviga natur. 25 min
54411 090 DVD, flerspråkig

Vår himmelske Faders plan
Denna DVD ger en kort introduktion 
till principerna i frälsningsplanen 
genom ord, bilder och musik.  29 min
54604 090 DVD, flerspråkig

Inspelningar med 
Tabernakelkören
Kontakta ditt lokala distribu-
tionscenter för inspelningar 
med Tabernakelkören och 
orkestern på Temple Square. 

Media
Seminariets och institutets media över skrifterna
Dessa videopresentationer och ljudspår, ursprungligen 
skapade för att användas av seminarier och institut, finns 
nu tillgängliga för användning i hemmet eller i kyrkans 
klasser.
54013 180 Gamla Testamentet — Presentation 1-21
54014 180 Nya testamentet — DVD-presentationer 1-25
54012 180 Läran och förbunden och kyrkans historia — DVD  

Presentation 1-22
50451 000 Old Testament Video Soundtrack (”ljudspår från videofilm/

DVD om Gamla testamentet”), CD-skiva
50086 000 New Testament Video Soundtrack (”ljudspår från videofilm/

DVD om Nya testamentet”), CD-skiva
50085 000 Book of Mormon Video Soundtrack (”ljudspår från videofilm/

DVD om Mormons bok”), CD-skiva
50016 000 Doctrine and Covenants and Church History Video Soundtrack 

(”ljudspår från videofilm/DVD om Läran och förbunden och 
kyrkans historia”), CD-skiva

Tro på Kristus
Denna DVD beskriver kraften, storheten och kär-
leken hos Jesus Kristus genom Thomas ögon, han 
som en gång tvivlade. Den förklarar hur tro på 
Kristus hjälper den enskilde att lösa personliga 
problem.  28 min
54041 092 DVD, flerspråkig

Återställelsen
Denna DVD-film redogör för hur Joseph 
Smiths sökande efter sanningen ledde 
till den första synen och återställelsen av 
Jesu Kristi evangelium. 20 min
54742 091 DVD, flerspråkig
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