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A fiatalok és a felnőttek vasárnapi iskolai Evangéliumi tan osztályai számára

Ószövetség DVD rövidfilmek: A fiatalok és a felnőttek vasárnapi iskolai Evangéliumi tan 
osztályai számára A DVD 12 rövidfilmet tartalmaz, amelyek az Ószövetségben található 
tanításokhoz kapcsolódnak. A DVD-t kiegészítésként lehet használni az evangéliumi tan 
osztályainak tanításához, a családi estekhez és a személyes tanulmányozáshoz.

1. lecke: A Joseph Smith-féle fordítás ereje

Neal A. Maxwell elder szemlélteti, miként nyújt 
a Joseph Smith-féle fordítás alaposabb ismeretet 
Mennyei Atyánk munkájáról és dicsőségéről. (5:21)

3. lecke: Isten képmására
Ez a rövidfilm megtanítja, hogy amennyiben 
emlékezetben tartjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, 
megláthatjuk örökkévaló lehetőségeinket. (2:50)

4. lecke: A bukás
Russell M. Nelson elder arról tanít, hogy a bukás része 
a szabadulás tervének. (6:16)

8. lecke: Példamutatással vezetni
Egy fiatal nő igazlelkű példája segít egy barátjának 
megtérni Jézus Krisztus evangéliumához. (6:26)

10. lecke: Szövetségben kötött házasság
Gordon B. Hinckley elnök azt a tanácsot adja a 
fiataloknak, hogy a szövetségben kössenek házasságot. 
(5:40)

13. lecke: Állatáldozat és az engesztelés
Egy mai édesapa arról tanít fiának, hogy milyen 
kapcsolat van az állatáldozat ősi szertartása és Jézus 
Krisztus engesztelő áldozata között. (6:41)

14. lecke: Modern kori bálványimádás
A film a szénmonoxid láthatatlan mérgét a modern 
kori bálványoknak való hódolat veszélyéhez 
hasonlítja. Ezra Taft Benson elnök azt a tanácsot adja, 
hogy Istent tegyük az első helyre az életünkben. (7:18)

18. lecke: „…válaszszatok magatoknak 
még ma, a kit szolgáljatok”
Egy arab mén engedelmessége próbára tétetik, amikor 
éhség és szomjúság gyötri. (5:33)

20. lecke: Anna hite
Anna tanúságot tesz hithűségéről, amikor fiát az Úrnak 
szenteli. (3:19)

22. lecke: „Az Úr… meg fog szabadítani 
engem”
Dallin H. Oaks elder arról a történetről tanít, amikor 
Dávid önként kiállt Góliáth ellen. (3:40)

30. lecke: Ősi templomok
A Mózes szent hajlékának másolatában tett kirándulás 
segít megértenünk a templomi hódolatot és Jézus 
Krisztus engesztelését. (8:34)

31. lecke: Az Úrban bízni
A film a Példabeszédek 3:5–6-ban tanított tantételt 
szemlélteti egy fiatal síelő történetén keresztül, aki úgy 
dönt, követi vezetőjét. (4:37)
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