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Ez a DVD az evangélium tanítására használható otthon vagy az egyházban. Négy inspiráló 
rövidfilmet tartalmaz, melyekkel kiegészíthetjük az egyházi tananyagok leckéit az egyházi 
gyűléseken, és a családtagoknak is segítenek jobban megérteni az evangélium tantételeit.
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Erkölcsről fiataloknak

A menny ablakai

Mily ritka kincs: A Mormon könyve

A film nagy hangsúlyt fektet a fiatal férfiak azon kötelességének bemutatására, 
hogy ha arra érdemesek és képesek, szolgáljanak missziót. Motiválja továbbá a 
fiatalokat, hogy készüljenek fel a missziójukra; erőt és támogatást nyújt a 
misszionáriusok családjainak; valamint bemutatja a misszióra való felkészülés és 
a tényleges szolgálat örömeit. 19 perc.

Erkölcsről fiataloknak
Ez a rövid bemutató elmagyarázza az Úr erkölcsi normáját. Támpontot ad a 
szülőknek, a papsági és segédszervezeti vezetőknek, valamint a tanítóknak, 
hogy beszélgetést tudjanak kezdeményezni a fiatalokkal, hogyan őrizhetik meg 
erkölcsi tisztaságukat. 11 perc. 

A menny ablakai
Ez a rövidfilm egy történelmi dráma a tized törvényéről kapott nagyszerű 
kinyilatkoztatásról, amely segített az egyháznak kikerülni az adósságból. 
Bemutatja annak az áldásnak a csodálatos módon történő beteljesedését, 
melyet Lorenzo Snow elnök adott a Utah állambeli St. George-ban élő 
szenteknek. 32 perc.

Mily ritka kincs: A Mormon könyve
A film a Mormon könyve eredetét és előkerülését mutatja be, valamint igaz 
történetek alapján azt, hogyan nyertek bizonyságot a könyvről a korai szentek. 
60 perc.
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