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Księga Ksiąg - Sezon 1 - odcinki 10-13 DVD
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Kategorie:
Multimedia > Filmy > Animowane

39,90 zł
numer katalogowy: DV/0316
format:

dvd

rok wydania:

2018
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Księga Ksiąg to animowany serial dla dzieci wyprodukowany przez CBN (USA) w którym główni bohaterowie:
Ola, Krzyś i Gizmo przenoszą się w czasie i poznają pełne przygód historie Biblijne. Dzieci uczą się prawd
Biblijnych oraz moralnych, do jakich główni bohaterowie dochodzą w trakcie trwania każdej z podróży.
Serial, który w TVP i TVP ABC oglądało już kilkanaście milionów widzów!
Księga Ksiąg to połączenie zabawy i nauki w jednym - każdy odcinek zawiera książeczkę z pytaniami dla
dzieci
Sezon 1 zawiera 13 odcinków, zawartych na 4 płytach DVD - dostępne osobno, jak i w całości w formie
box'u!
Każdy odcinek trwa ok. 27 minut
DVD 4 - odcinki 10 - 13:
10. Ostatnia Wieczerza
Kiedy Krzyś z zespołem biorą udział w konkursie na najlepszy zespół świata, pragnie być traktowany jak król.
I właśnie wtedy spotka prawdziwego Króla, który jest sługą wszystkich.
Spotkaj Jezusa wjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy. Zobacz jak wypędza ze świątyni chciwych kupców.
Bądź świadkiem, jak wspólnie z uczniami przygotowuje się do Ostatniej Wieczerzy. Dzisiaj odkryjemy, że
prawdziwe znaczenie zyskuje się służąc innym ludziom!
11. On Zmartwychwstał
Krzyś stanowczo odmawia posłuszeństwa swojej mamie. Jednak wtedy poznaje syna, który pragnie być
posłuszny swojemu Ojcu, nawet za cenę własnego życia.
Udamy się w podróż z Księgą Ksiąg do Jerozolimy. Oprócz trójki bohaterów, w wyprawie bierze udział
również mama Krzysia. W tym starożytnym mieście, spotkają inną matkę z synem. Bądź świadkiem jak
posłuszeństwo i cierpienie doprowadziło Jezusa na Golgotę oraz doświadcz potężnej mocy Boga-Ojca, który
wzbudził Jezusa z martwych! Poznamy dzisiaj prawdziwe znaczenie miłości i poświęcenia.
12. Droga Do Damaszku (Paweł)
Kiedy Krzyś Ola i Gizmo nakrywają na gorącym uczynku nastoletniego włamywacza, zastanawiają się czy jest
on w stanie kiedykolwiek się zmienić?
Zapnij pasy, by przeżyć ekscytującą podróż w czasie z Księgą Ksiąg. Spotkaj Szawła jadącego do Damaszku,
by prześladować Chrześcijan. Szawła, który zostaje oślepiony, a następnie przechodzi całkowitą
transformację! Odkryj, jak człowiek, który chciał wytępić wszystkich wierzących, staje się Apostołem Pawłem
- jednym z największych misjonarzy wszechczasów, ponieważ z Bożą pomocą, każdy ma szansę, aby się
zmienić!
13. Bitwa Ostateczna
Kiedy Krzyś nieumyślnie powoduje pożar domu, sądzi, że rodzice nigdy mu tego nie wybaczą. Jednak wtedy
dostrzega wielką moc Bożego planu.
Tym razem Księga Ksiąg zabiera naszych bohaterów w przyszłość, ukazując zakończenie świata i ostateczną
bitwę pomiędzy złymi mocami szatana, a Bożą armią aniołów. Krzyś musi stanowczo przeciwstawić się
diabelskim oskarżeniom, podczas gdy Ola i Gizmo spotykają w niebie Apostoła Jana, opisującego
wydarzenia, które Bóg mu objawił. Razem z dziećmi zobaczysz jak moc Bożego przebaczenia i zbawienia
pokonują siły ciemności.
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Dodatki: Poemat Zbawienia, Piosenka Księga Ksiąg, Dobra Nowina
• Rok wydania: Wrzesień 2018
• Nośnik: DVD
• Gatunek filmowy: Animowany/Dla dzieci
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