
ЕЗИЦИ – АУДИО:   Bulgarian (БългАрскИ) БЕлЕжкА:  ТОвА вИДЕО мОжЕ ДА Е БИлО прОИЗвЕДЕнО с 
ИЗпОлЗвАнЕ нА пО-сТАрИ вЕрсИИ нА свЕТИТЕ пИсАнИя И ОсТАрялА ТЕрмИнОлОгИя нА ЦърквАТА. 

1 ч.  39 мИн. 
4:3

на корицата:  Изгубеното агне, © Del Parson © 1995, 2007 г. на intellectual reserve, inc. всички права запазени.  Отпечатано в сАЩ.  Одобрено на английски:  
5/05. Одобрено за превод:  10/09.  превод на:  Phase 2 Videos. 

* сегменти от The new Media Bible, © на genesis Project, inc. възпроизведени с позволение.  
 † “Jesus Was no Ordinary Man” и “How great Shall Be Your Joy” от албума The Light Within,   

© 1985 г. от Prime recordings.  Използвано с позволение.  ‡ “There is a Place” от албума This I 
Believe,  © от Prime recordings.  Използвано с позволение. 
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Видео материали 
за Фаза 2 -- десет 

избрани 
презентации 

1. Укрепване на вашето семейство
Д о м а ш н а  и  с е м е й н а  к о л е к ц и я 

2. Кръщението -- едно обещание да следваме Исус
Помага на бащите и майките да разберат отговорностите на родителството.  4:00 мин. 

3. Законът за поста

4. Какво рядко притежание:  Книгата на Мормон

5. Агнецът Божий

6. Какво мислиш за Христос? 

7. Изпитанието

8. Благословиите на свещеничеството

9. Мисионерската работа:  наш най-голям дълг

10. Храмовете са за сключване на вечни завети

Дава отговор на въпросите на малко момче преди неговото кръщение.  9:04 мин.  

Показва пример за щедро дарение от пост.  4:28 мин.  

Показва някои събития, свързани с произхода и появата на Книгата на Мормон.   
22:53 мин.  

Показва драматичните събития около разпъването на кръста и възкресението на Исус 
Христос.  28:00 мин.  

*† Старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли свидетелства за 
Христос.  5:29 мин.  

Описва как млад американски индианец се научил да не си играе със злото.  5:30 мин.  

* Разказва за преживяването на Ардет Кап, бивша обща президентка на Младите жени, 
когато била благословена от свещеничеството.  7:24 мин.  

*† Показва как членовете на Църквата отиват с готовност по света като мисионери да 
проповядват Еванглието.  5:30 мин.  

‡ Показва важността на храмовете във вечният план на Бог.  6:24 мин.  

Съобщение:  Това видео съдържа материали със защитени авторски права.  Те не могат да 
бъдат копирани, адаптирани или променяни за каквато и да е цел без писмено съгласие.  
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