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Tan és a szövetségek és egyháztörténet 
DVD rövidfilmek
A fiatalok és a felnőttek vasárnapi iskolai Evangéliumi tan osztályai számára 
Tan és a szövetségek és egyháztörténet DVD rövidfilmek: A fiatalok és a felnőttek vasárnapi iskolai 
Evangéliumi tan osztályaiban való használatra. A DVD 27 rövidfilmet tartalmaz az egyháztörténettel 
és a Tan és a szövetségekben található tanításokkal kapcsolatban. A DVD segítséget nyújthat az 
evangéliumi tan osztályok tanításához, a családi estekhez és a személyes tanulmányozáshoz.

1. lemez
1. lecke: Az egyháztörténet áttekintése (10:32) 

2. lemez

Tan és a szövetségek és egyháztörténet 

Tan és a szövetségek 
és egyháztörténet

3. lecke: Az igazság keresése (15:43)
3. lecke: Az első látomás (9:33) 
4. lecke: Isten munkái és tervei (12:31) 
4. lecke: Parley P. Pratt rátalál a Mormon könyvére (9:03)
8. lecke: A papság visszaállítása (7:33)
9. lecke: Az egyház megszervezése (7:24)
11. lecke: Misszionáriusi munka (Szolgálatra hívva) (3:08)
15. lecke: „Egy ember, aki nem ékesszóló” (6:07)
17. lecke: A menny ablakai (10:46)
19. lecke: A szabadulás terve (4:24)
21. lecke: „Ne nyugtalankodjatok!” (5:15)
21. lecke: „Azok, akik bölcsek” (5:54)

27. lecke: Sion tábora (18:43) 
29. lecke: „A szívet és készséges elmét” (7:55)
31. lecke: Templomok és családok (8:35)
32. lecke: Joseph Smith – a visszaállítás prófétája (13:09)
32. lecke: Joseph Smith vértanúsága (1:57)
33. lecke: „Felruháztattok hatalommal” (12:07)
34. lecke: Hit minden lépésben (16:00)
35. lecke: „Minden dologban próbára kell tenni” (4:27)
37. lecke: Őrállók a tornyokon (4:28)
38. lecke: Törődés a rászorulókkal (6:55)
42. lecke: Kinyilatkoztatás a papságról (6:16)
43. lecke: Isten teljes fegyverzete (10:58)
45. lecke: A szülők felelőssége (6:22)
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