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para Sa Tahanan

“At yayamang lahat ay 
walang pananampa-
lataya, masigasig na 
maghanap at turuan 
ang bawat isa ng mga 
salita ng karunu-
ngan; oo, maghanap 
kayo sa mga pinaka-
mabubuting aklat ng 
mga salita ng karu-
nungan; maghangad 
na matuto, maging 
sa pamamagitan ng 
pag-aaral at gayon din 
sa pamamagitan ng 
pananampalataya.”

D at T 88:118

Tingnan ang paningit para 
sa impormasyon tungkol 
sa presyo at pag-order.
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Mga Banal na 
Kasulatan

Pangkalahatang 
Kumperensya

“Hinihikayat namin kayo na muling basahin 
ang mga pananalita sa inyong mga family home 
evening at sama-samang talakayin ang mga 
ito bilang pamilya. Ang mga ito ay bunga ng 
labis na panalangin at pagmumuni-muni at 
karapat-dapat pag-isipang mabuti” (Gordon B. 
Hinckley, Liahona, Nob. 2007, 108).

Mga Mensahe sa Pangkalahatang Kumperensya
Ang mga mensahe sa pangkalahatang kumperensya 
ay nasa mga isyu ng Liahona sa Mayo at Nobyembre 
at sa DVD. Tingnan ang nakalakip na order form 
sa pag-order ng mga produkto ng pangkalahatang 
kumperensya.

Mga Turo para sa Ating Panahon
Hinihikayat ang mga dumadalo sa mga klase ng 
Melchizedek Priesthood at Relief Society na  
pag-aralan at dalhin sa mga klase tuwing ikaapat  
na Linggo ang isyu ng magasin ng pinakahuling 
pangkalahatang kumperensya.

Ang mga pamantayang aklat ng Simbahan ay ang Banal 
na Biblia, Aklat ni Mormon, Doktrina at mga Tipan, at 
Mahalagang Perlas. Tingnan ang nakalakip na listahan ng 
mga presyo para sa mga opsiyon at iba’t ibang halaga.

“Sana ay maging isang aklatan 
ng karunungan ang ating mga 
tahanan. . . . Ang pamantayang 
mga banal na kasulatan ang 
siyang pangunahing aklatan ng 
karunungan. . . . Basahin natin 
sila nang madalas, pansarili man 

o kasama ang ating mag-anak, upang tayo 
ay maliwanagan at mapabuti at mapalapit sa 
Panginoon” (Thomas S. Monson, Pandaigdigang 
Pulong sa Pagsasanay sa Pamumuno, Peb. 2008).

May makukuhang electronic text at mga compressed audio 
file ng mga mensahe sa pangkalahatang kumperensya sa iba’t 
ibang wika sa Internet sa GeneralConference.lds.org.
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Mga Magasin
“Hangad naming magkaroon ng mga magasin ng 
Simbahan ang bawat tahanan ng mga Banal sa mga 
Huling Araw. . . . Dapat magkaroon at gumamit ang bawat 
pamilya ng magasing . . . Liahona” (liham mula sa Unang 
Panguluhan, Marso 10, 2004).
02283 893 Espesyal na isyu ng Liahona, Marso 2008: “Ang Panginoong 

Jesucristo”
26990 893 Espesyal na isyu ng Liahona, Oktubre 2006: “Malugod Namin 

Kayong Tinatanggap sa Simbahan ni Jesucristo”

Mga Himno
Ito ang opisyal na himnaryo ng 
Simbahan. May mga pambungad  
na musikal ang mga compact disc 
at lahat ng taludtod ng bawat 
himno sa himnaryo, na sinaliwan 
ng piyano, biyolin, at iba pang mga 
instrumentong musikal.
34832 893 Karaniwang sukat, berdeng pabalat

Musika

Sining ng Ebanghelyo
Gospel Art Book
Ang koleksyong ito ay may mga 
larawang nagpapakita ng mga tao 
at pangyayari sa mga banal na 
kasulatan. Ang sangguniang ito 
para sa pagtuturo at pagkatuto ay 
maaaring gamitin sa tahanan o sa 
mga klase sa Simbahan.
06048 090 Gospel Art Book, sa 

maraming wika

Iba Pang Sining ng 
Ebanghelyo
Ang mga larawan ng mga lokal 
na templo at iba pang sining 
ay makukuha sa tulong ng 
Distribution Services.

Gamitin ang nakalakip na order form para sa 
suskrisyon ng mga magasin ng Simbahan.

Aklat ng mga Awit 
Pambata
Ito ang opisyal na 
aklat ng mga awitin sa 
Primary.
34831 893 Hardcover, spiral 

bound
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Isang Gabay ng Magulang
Ipinaliliwanag sa buklet na ito ang iba’t 
ibang bahagdan ng pag-unlad ng isang bata 
at binibigyang-diin na kailangang ituro ang 
mga alituntunin ng ebanghelyo sa pamilya. 
Nagmumungkahi rin ito ng mga paraan para 
maituro ng mga magulang sa mga anak ang 
tungkol sa pakikipagrelasyon at kahalagahan ng 
mga pamilya.
31125 893 Buklet

Ang Ating Pamana: Isang 
Maikling Kasaysayan ng Ang 
Simbahan ni Jesucristo ng mga 
Banal sa mga Huling Araw
Ikinukuwento sa aklat na ito 
ang paglitaw ng Simbahan at 
isinasalaysay ang mga personal 
na karanasan ng mga Banal sa 
mga Huling Araw. Magagamit 
itong sanggunian ng mga guro, 
indibiduwal, at pamilya sa 
pag-aaral nila ng Doktrina at mga 
Tipan at kasaysayan ng Simbahan.
35448 893 Aklat

Mga Aklat,  
Manwal, at Polyeto

Ang Buhay na Cristo: Ang Patotoo ng mga Apostol
Bilang mga natatanging saksi ni Jesucristo, ang mga miyembro ng 
Unang Panguluhan at ng Korum ng Labindalawa ay nagpapatotoo 
na Siya ang walang-kamatayang Anak ng Diyos at Manunubos ng 
daigdig.
36299 893 Poster

Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo
Muling pinagtitibay ng pagpapahayag na ito ng Unang Panguluhan at 
ng Korum ng Labindalawa ang kahalagahan ng kasal at ng pamilya 
sa walang hanggang plano ng Diyos.
35602 893 Poster

Ang mga Saligan ng Pananampalataya
Nakasaad sa Ang mga Saligan ng Pananampalataya ang 13 pangunahing 
alituntunin ng ating paniniwala.
64370 893 Poster

Gabay na Aklat ng Mag-anak
Nakasaad sa gabay na aklat na ito ang layunin 
at pagkabuo ng pamilya at naglalaman ng 
impormasyon kung paano ituro ang ebanghelyo sa 
pamilya, paano gampanan ang mga responsibilidad 
sa pamilya, paano maaaring maging yunit ng 
Simbahan ang pamilya, at paano isagawa ang mga 
ordenansa at basbas ng priesthood.
31180 893 Gabay na Aklat

Koleksyon ng mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan
Ang mga aklat na ito ay dapat maging bahagi ng aklatan ng ebanghelyo 
ng bawat miyembrong nasa hustong gulang. Ang seryeng ito ay ginawa 
para sa pagtuturo at personal na pag-aaral sa Melchizedek Priesthood at 
Relief Society.
36481 893 Joseph Smith (gamit sa 2008  

at 2009)
35554 893 Brigham Young
35969 893 John Taylor
36315 893 Wilford Woodruff

35744 893 Joseph F. Smith
35970 893 Heber J. Grant
36492 893 David O. McKay
35892 893 Harold B. Lee
36500 893 Spencer W. Kimball
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Para sa Lakas ng mga Kabataan
Ibinubuod sa polyetong ito mula sa Unang 
Panguluhan at Korum ng Labindalawa ang 
mga pamantayan para sa mga kabataan.
36550 893 Polyeto
36551 893 Kard

Masdan ang Inyong mga Musmos
Ang manwal na ito ay gagamitin sa mga 
nursery class at napakainam din nitong 
sanggunian sa pagtuturo sa maliliit na bata 
sa tahanan. Bawat isa sa 30 aralin ay may 
isang pahinang puno ng may kulay na 
larawan at isang drowing na kukulayan.
37108 893 Aklat

Ihanda ang Bawat 
Kinakailangang Bagay
Nakasaad sa apat-na-pahinang 
gabay na ito ang ilang 
pangunahing alituntunin ukol 
sa kabuhayan ng pamilya at 
pag-iimbak ng pagkain sa 
tahanan.
04007 893 Kabuhayan ng Pamilya
04008 893 Pag-iimbak ng Pagkain ng 

Pamilya sa Tahanan

Paghahanda sa Pagpasok sa Banal 
na Templo
Ang buklet na ito ay isang sipi mula sa 
aklat ni Elder Boyd K. Packer na Ang 
Banal na Templo. Tinutulungan nito ang 
mga lider ng priesthood sa pagbibigay 
ng oryentasyon sa mga miyembrong 
naghahanda sa pagtanggap ng kanilang 
endowment sa templo o ibubuklod.
36793 893 Buklet

Mga Alituntunin ng Ebanghelyo
Nakabuod sa manwal na ito ang mga 
pangunahing alituntunin ng ebanghelyo 
para sa mga investigator, bagong 
miyembro, naging aktibong muli, at 
nangangailangan o naghahangad ng mas 
matatag na pag-unawa sa ebanghelyo.
31110 893 Aklat

Tapat sa Pananampalataya
Ang aklat na ito ay naglalaman ng maiikli 
at simpleng mga pahayag tungkol sa mga 
doktrina at alituntunin ng ebanghelyo. 
Magagamit ito para sa pag-aaral ng 
indibiduwal at ng pamilya, gayundin sa 
mga klase sa Simbahan.
36863 893 Aklat

Paano Ko Sisimulan ang Aking 
Family History?
Nakasaad sa gabay na ito ang mga gagawing 
hakbang sa pagsisimula ng pagsasaliksik sa 
family history. Kinabibilangan ito ng simpleng 
mga tagubilin at isang family pedigree chart.
31827 Family Group Record, 25 form bawat pakete
31826 Pedigree Chart, 25 form bawat pakete

Family History
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Gawaing Misyonero
Ang Aklat ni Mormon: Isa Pang 
Tipan ni Jesucristo
Ang solong edisyong ito ng Aklat ni 
Mormon ang bersyon na karaniwang 
gamit sa gawaing misyonero.
34407 893 Paperback

Polyetong Ang Patotoo ng 
Propetang si Joseph Smith
Ang polyetong ito ay naglalaman 
ng patotoo ni Propetang Joseph 
Smith sa sarili niyang pananalita.
32667 893 Polyeto

Mangaral ng Aking 
Ebanghelyo
Ito ang pamantayang 
kurikulum para sa mga 
misyonero. Inilalarawan 
dito ang mga alituntunin 
sa epektibong gawaing 
misyonero at mga doktrinang 
pag-aaralan at ituturo ng mga 
misyonero.
36617 893 Aklat

Mga Tulong sa Pag-aaral ng 
mga Banal na Kasulatan

Mga Gabay sa Pag-aaral ng Miyembro ng Klase sa Sunday School
Nasa mga gabay sa pag-aaral na ito ang mga takdang babasahin 
linggu-linggo at mga tanong na pag-aaralan sa personal na pag-aaral 
at paghahanda sa klase. Bawat miyembro ng mga klase sa Doktrina ng 
Ebanghelyo ay dapat magkaroon ng kopya nito.
34592 893 Gabay sa pag-aaral ng Lumang Tipan
35682 893 Gabay sa pag-aaral ng Bagong Tipan
35684 893 Gabay sa pag-aaral ng Aklat ni Mormon
35686 893 Gabay sa pag-aaral ng Doktrina at mga Tipan

Mga Kuwento sa mga Banal na Kasulatan
Ang makulay na paglalarawang ito ng mga kuwento mula 
sa mga banal na kasulatan ay isinulat sa antas na kayang 
basahin ng mga bata. Mahalagang sanggunian din ito ng 
mga taong hindi pa pamilyar sa mga pamantayang aklat 
ng Simbahan.
31118 893 Mga Kuwento sa Lumang Tipan
31119 893 Mga Kuwento sa Bagong Tipan
35666 893 Mga Kuwento sa Aklat ni Mormon
31122 893 Mga Kuwento sa Doktrina at mga Tipan
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To This End Was I Born
Inilalarawan sa DVD na ito ang mga 
huling sandali ng buhay ni Jesus sa 
lupa, ang Kanyang ministeryo sa 
daigdig ng mga espiritu, at Kanyang 
Pagkabuhay na Mag-uli. 27 min.
54436 090 DVD, sa maraming wika

Legacy
Inilalarawan sa DVD na ito ang mga 
kagalakan, sakripisyo, pangarap, at 
pagsubok na dinanas ng mga Banal sa mga 
Huling Araw noong una at ipinaliliwanag 
ang pamana ng pananampalataya ng mga 
miyembro ng Simbahan noon. 52 min.
54333 092 DVD, sa maraming wika

Together Forever
Sa DVD na ito ay may mga turo, 
larawan, at musikang nakatuon 
sa likas na kawalang-hanggan ng 
pamilya. 25 min.
54411 090 DVD, sa maraming wika

Our Heavenly Father's Plan
Ang DVD na ito ay nagbibigay 
ng maikling pambungad sa mga 
alituntunin sa plano ng kaligtasan 
sa pamamagitan ng mga pananalita, 
larawan, at musika. 29 min.
54604 090 DVD, sa maraming wika

Mga Audio Recording ng 
Mormon Tabernacle Choir
Para sa mga recording ng 
Mormon Tabernacle Choir at 
ng Orchestra at Temple Square, 
kontakin ang distribution cen-
ter sa inyong lugar.

Media
Seminary and Institute Scripture Media
Ang mga pagtatanghal sa video at mga soundtrack na 
ito, na unang nilikha para gamitin sa mga seminary 
at institute, ay makukuha na ngayon para gamitin sa 
tahanan o mga klase sa Simbahan.
50451 893 Mga Awit sa Video ng Lumang Tipan, compact disc
50086 000 New Testament Video Soundtrack, compact disc
50085 000 Book of Mormon Video Soundtrack, compact disc
50016 000 Doctrine and Covenants and Church History Video 

Soundtrack, compact disc

The Restoration
Muling isinasalaysay sa DVD na ito kung 
paano humantong sa Unang Pangitain 
at Panunumbalik ng ebanghelyo ni 
Jesucristo ang pagsasaliksik ni Joseph 
Smith sa katotohanan. 20 min.
54742 091 DVD, sa maraming wika
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