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�أشرطة
الثانية – عشرة   المرحلة 

عروض مختارة

عائالتكم 1.تحصين 
ل لمنز ا و ئلة  لعا با صة  لخا ا عة  لمجمو ا

يسوع 2.المعمودية – وعدٌ باتّباع 

يساعد اآلباء واألمهات على فهم مسؤولياتهم األبوية. 4 دقائق.

الصوم 3.قانون 

ثمين كتاب  مورمون  4. كتاب 

اهلل 5. حمل 

المسيح؟ بشأن  اعتقادكم  6.ما 

7. االمتحان

الكهنوت 8. بركات 

األعظم التبشيري: واجبنا  9. العمل 

األبدية للعهود  10. المعابد، أماكن 

يجيب عن أسئلة يطرحها صبّي صغير قبل معموديته. 9:04 دقائق.

يعطي مثالً عن عطاء صوم سخي. 4:28 دقائق.

يستعرض بعض األحداث المرتبطة بأصل كتاب مورمون وظهوره. 22:53 دقيقة.

يستعرض األحداث العظيمة التي رافقت صلب يسوع المسيح وقيامته. 28:00 دقيقة.

المسيح. 5:29 دقائق. عن  عشر  اإلثني  الرسل  رابطة  من  هـ. أوكس  دالين  الشيخ  *† يشهد 

يتحّدث عن صبّي صغير من الهنود األميركيين يتعّلم عدم العبث بالشرّ. 5:30 دقائق.

الشابات. 7:24 دقائق. لمنّظمة  سابقة  عامة  رئيسة  كاب، وهي  آردث  الكهنوت  فيها  بارك  تجربة  عن  * يتكّلم 

باإلنجيل. 5:30 دقائق. ليبّشروا  كمبّشرين  العالم  طوعاً في  أعضاء الكنيسة  يذهب  كيف  * † يبّين 

األبدية. 6:24 دقائق. اهلل  خطة  في  المعابد  أهمية  ‡  يوضح 

مالحظة: يحتوي هذا الشريط على موادٍ محمّية بموجب حقّ التأليف. ال يجوز نسخه أو تعديله أو تحويله ألي غرض كان من دون إذن خطي.
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