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Євангельські 
матеріали

для домашнього використання

“І оскільки у всіх 
немає віри, шукай-
те старанно і нав-
чайте один одного 
словам мудрості; 
так, шукайте в най-
кращих книгах слів 
мудрості; прагніть 
знання, саме через 
навчання і також 
через віру”.

УЗ 88:118

Інформацію про ціни й 
замовлення матеріалів 
див. у вкладці.
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Священні Писання

Генеральна конференція
“Ми закликаємо вас знову перечитати 
виступи на домашніх сімейних вечорах 
і обговорювати їх усією сім’єю. Вони 
є результатом багатьох молитов 
та розмірковувань і гідні ретельного 
вивчення” (Гордон Б. Хінклі, Ліягона, 
лист. 2007 р., с. 108).

Виступи на генеральних конференціях
Промови з генеральних конференцій 
публікуються у травневих і листопадових 
номерах Ліягони. Щоб замовити продукцію, 
пов’язану з генеральною конференцією, див. 
доданий бланк замовлення.

Учення для нашого часу
Відвідувачів занять Мелхиседекового 
священства і Товариства допомоги заохочують 
готуватися і приносити на уроки в четверту 
неділю місяця останні випуски журналу з 
генеральною конференцією.

Головними трудами Церкви є Біблія, Книга 
Мормона, Учення і Завіти та Дорогоцінна Перлина. 
Варіанти виконання й асортимент див. у доданому 
прейскуранті.

“Нехай наші домівки 
будуть навчальною бібліотекою. … 
Найкращою бібліотекою навчання, 
про яке я кажу, є Головні труди. 
Читаймо їх часто, усамітнившись 
і з нашими сім’ями, щоб ми могли 
бути просвітлені, і наставлені, 

і наближені до Господа” (Томас С. Монсон, 
Всесвітні збори навчання провідництва, 
лютий 2008 р.). 

Електронна друкована версія та аудіофайли виступів 
з генеральної конференції наявні різними мовами в 
Інтернеті за адресою GeneralConference.lds.org.
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Журнали
“Ми бажаємо, щоб церковні журнали читалися в 
кожній домівці святих останніх днів. … У кожній 
сім’ї має бути і використовуватися … журнал 
Ліягона” (лист Першого Президентства від 10 березня 
2004 р.).
02283 192 Спецвипуск Ліягони, березень 2008 р.: “Господь Ісус Христос”
26990 192 Спецвипуск Ліягони, жовтень 2006 р.: “Ласкаво просимо до 

Церкви Ісуса Христа”

Гімни
Це—офіційний збірник гімнів 
Церкви. На компакт-дисках 
містяться записи всіх гімнів зі 
збірника, включаючи вступ і всі 
куплети. Твори виконуються на 
фортепіано, струнних та інших 
інструментах. 
34832 192 Стандартний розмір, зелена 

обкладинка

Музика

Євангельське мистецтво
Альбом “Євангельське 
мистецтво”
Цей збірник містить ілюстрації, 
на яких зображено людей та події, 
що описуються в Писаннях. 
Ці навчальні матеріали можна 
використовувати вдома або на 
заняттях у Церкві.
06048 090 Альбом “Євангельське мистецтво”, 

багатомовний Інше євангельське 
мистецтво
Фотографії храмів та інші 
 мистецькі твори доступні  
в Розподільчих центрах.

Збірник дитячих пісень
Це—офіційний збірник 
пісень Початкового 
товариства.
34831 192 Тверда обкладинка, 

спіральне плетіння для 
палітурки

Щоб оформити передплату церковних журналів, 
скористайтеся доданим бланком замовлення.



4

Путівник для батьків
У цьому виданні описуються 
різні етапи розвитку дитини й 
наголошується на необхідності 
навчати євангельських принципів у 
сім’ї. У ньому також розповідається, 
як батьки можуть навчати дітей 
інтимних питань і важливості сім’ї.
31125 192 Буклет

Наш спадок: Короткий 
виклад історії Церкви 
Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів
У книзі йдеться про появу 
Церкви і наводяться історії 
святих останніх днів. Книга 
може бути корисною для 
вчителів, окремих осіб та 
сімей, які вивчають Учення 
і Завіти й історію Церкви.
35448 192 Книга

Книги, посібники 
і брошури

Колекція “Учення Президентів Церкви”
Ці книги мають бути в євангельській бібліотеці кожного 
дорослого члена Церкви. Ця серія публікується для викладання 
на заняттях Мелхиседекового священства і Товариства допомоги 
та для особистого вивчення.

Живий Христос: Свідчення апостолів
Особливі свідки Ісуса Христа, члени Першого 
Президентства і Кворуму дванадцятьох, свідчать, що 
Він є безсмертним Сином Божим і Викупителем світу.
36299 192 Плакат

Сім’я: Проголошення світові
Ця заява Першого Президентства і Кворуму 
дванадцятьох ще раз наголошує на важливості шлюбу 
й сім’ї у вічному плані Бога.
35602 192 Плакат

Уложення віри
Уложення віри окреслюють 13 основних принципів 
наших вірувань.
64370 192 Плакат

Посібник для сім’ї
Цей посібник розглядає мету й 
організацію сім’ї та подає інформацію 
стосовно навчання євангелії в сім’ї, 
виконання сімейних обов’язків, ролі 
сім’ї в Церкві та виконання обрядів і 
надання благословень священства.
31180 192 Посібник

36481 192 Джозеф Сміт (використовується в 
2008–2009 рр.)

35554 192 Бригам Янг
35969 192 Джон Тейлор
36315 192 Уілфорд Вудрафф

35744 192 Джозеф Ф. Сміт
35970 192 Гебер Дж. Грант
36492 192 Девід О. Мак-Кей
35892 192 Гарольд Б. Лі
36500 192 Спенсер В. Кімбол
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Заради зміцнення молоді
Ця брошура, складена Першим 
Президентством і Кворумом дванадцятьох, 
підсумовує норми моралі для молоді.
36550 192 Брошура
36551 192 Картка

Дивіться на своїх маленьких
Цей посібник складено для ясельних 
класів. Він також є прекрасним 
матеріалом для навчання малят 
удома. Кожен з 30 уроків містить 
повнорозмірні кольорові ілюстрації, 
а також розфарбовки.
37108 192 Книга

Приготуйте кожну потрібну річ
Ці путівники на чотирьох сторінках описують 
основні принципи розпорядження сімейними 
фінансами та зберігання домашнього запасу.
04007 192 Кошти сім’ї
04008 192 Домашній сімейний запас

Підготовка до входження у 
святий храм
Ця брошура є витягом з книги 
старійшини Бойда К. Пекера 
Святий храм. Вона допомагає 
провідникам священства готувати 
членів Церкви до отримання 
власного храмового ендаументу 
або до запечатування.
36793 192 Брошура

Основи євангелії
Цей посібник пропонує огляд основних 
євангельських принципів і орієнтований 
на зацікавлених Церквою, нових членів 
Церкви, таких, що повертаються до 
активності в Церкві, а також тих, хто 
бажає краще зрозуміти євангелію.
31110 192 Книга

Стійкі у вірі
У цій книзі подаються короткі, прості описання 
євангельських учень і принципів. Нею можна 
користуватися для особистого і сімейного 
вивчення, а також на церковних заняттях.
36863 192 Книга
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Місіонерська робота

Книга Мормона: Ще одне 
свідчення про Ісуса Христа
Це окреме видання Книги Мормона 
використовується, як правило, для 
місіонерської роботи.
34406 192 Тверда обкладинка

Як саме мені розпочати дослідження 
своєї сімейної історії?
Цей путівник описує перші кроки у 
проведенні сімейно-історичних досліджень.  
У ньому наводяться прості пропозиції та 
 карта родоводу.
32916 192 Путівник
31827 192 Запис сімейної групи, 25 бланків в упаковці
31826 192 Карта родоводу, 25 бланків в упаковці

Сімейна історія

Брошура “Свідчення пророка 
Джозефа Сміта”
У цій брошурі викладено 
свідчення пророка Джозефа 
Сміта з його власних слів.
32667 192 Брошура

Проповідуйте Мою 
євангелію
Стандартна навчальна 
програма для місіонерів. 
У виданні описуються 
принципи ефективної 
місіонерської роботи, 
а також доктрини, які 
місіонери повинні 
досліджувати і викладати.
36617 192 Книга
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Допоміжні засоби для 
вивчення Писань

Навчальні путівники для тих, хто відвідує Недільну школу
Ці навчальні путівники подають щотижневі завдання для читання 
і запитання, що допоможуть в особистому вивченні і підготовці до 
уроку. Примірник путівника має бути в кожного, хто відвідує клас 
Євангельського вчення.
34592 192 Старий Завіт. Путівник для учнів
35682 192 Новий Завіт. Путівник для учнів
35684 192 Книга Мормона. Путівник для учнів
35686 192 Учення і Завіти. Путівник для учнів

Оповідання з Писань
Ці яскраво ілюстровані оповідання 
з Писань написані простою мовою 
для дітей. Вони також можуть бути 
корисними для людей, які не знайомі 
з Головними трудами.
31118 192 Оповідання зі Старого Завіту
31119 192 Оповідання з Нового Завіту
35666 192 Оповідання з Книги Мормона
31122 192 Оповідання з книги Учення і Завіти

Спадок
У цій стрічці описуються радість, жертви, 
сподівання і випробування перших святих 
останніх днів, а також спадок віри перших 
членів Церкви. 52 хв.
54333 091 DVD, багатомовний

Аудіозаписи Мормонського 
хору Скинії
Щоб дізнатися про замовлення 
записів Мормонського хору 
скинії та оркестру Храмової 
площі, зв’яжіться з місцевим 
розподільчим центром.

Медіа
Медіа-матеріали для семінарії та інституту 
релігії
Ці відеофільми та саундтреки до них були 
записані для використання в семінаріях та 
інститутах релігії, але тепер вони доступні для 
застосування вдома і на заняттях у Церкві.
54013 192 Відеофільми зі Старого Завіту (DVD)
54012 192 Відеофільми з Учення і Завітів та історії Церкви 

(DVD)
50451 000 Саундтрек до відеофільмів за Старим Завітом  

(компакт-диск)
50086 000 Саундтрек до відеофільмів за Новим Завітом  

(компакт-диск)
50085 000 Саундтрек до відеофільмів за Книгою Мормона 

(компакт-диск)
50016 000 Саундтрек до відеофільмів за Ученням і Завітами 

та з історії Церкви (компакт-диск)

Відновлення
У цій стрічці описується, як Джозеф 
Сміт у своїх пошуках істини прийшов 
до Першого видіння та Відновлення 
євангелії Ісуса Христа. 20 хв.
54742 091 DVD, багатомовний
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