
Աուդիո լեզուներ. ՀԱյերեն (ArmeniAn) ԾԱնուցում. Այս տեսԱֆիլմի 
պԱտրԱստմԱն ժԱմԱնԱկ  ՀնԱրԱվոր է օգտԱգորԾվԱԾ լինեն սուրբ 
գրությունների Հին տԱրբերԱկներ և եկեղեցու ՀնԱցԱԾ տերմիններ:

1 ժ. 39 րոպե
4.3

Շապկի նկարը. կորած գառը© Del Parson © 1995, 2007 by Intellectual Reserve, Inc. տպագրված է Ամն-ում: Անգլերենի 
հաստատումը. 5/05: թարգմանության հաստատումը. 5/05: Phase 2 Videos-ի թարգմանությունը:

* Հատվածներ The New Media Bible-ից, © by Genesis Project, Inc. վերարտադրված է 

թույլտվությամբ: † «Հիսուսը սովորական մարդ չէր» և «որքան մեծ կլինի քո ուրախությունը»  
ներքին լույսը հավաքածուից, © 1985 by Prime Recordings. օգտագործված է թույլտվությամբ: 

«կա մի վայր» սրան ես հավատում եմ հավաքածուից,  ©  by Prime Recordings. օգտագործված 

է թույլտվությամբ:
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Փուլ 2 տեսաֆիլմեր • տաս ընտրված ներկայացումներ 

Փուլ 2 տեսաֆիլմեր 
տաս ընտրված 
ներկայացումներ 

1. Ամրացնել ձեր ընտանիքը
տ ն Ա յ ի ն  և  Ը ն տ Ա ն ե կ Ա ն  Հ Ա վ Ա ք Ա Ծ ո ւ

2. մկրտություն • Հիսուսին հետևելու խոստում

օգնում է հայրերին և մայրերին հասկանալ ծնողական պարտականությունները: 4.00 րոպե

3. Ծոմի օրենքը

4. ինչպիսի թանկ ունեցվածք. մորմոնի գիրքը

5. Աստծո գառը

6. ի՞նչ եք մտածում քրիստոսի մասին

7. քննություն

8. քահանայության օրհնությունները

9. միսիոներական աշխատանք • մեր մեծագույն պարտականությունը

10. տաճարները հավերժական ուխտերի համար են

պատասխանում է պատանի տղայի հարցերին` նրա մկրտությունից առաջ: 9.04 րոպե 

Առատ ծոմի նվիրատվության օրինակ է ցուցաբերում: 4.28 րոպե 

պատկերում է մորմոնի գրքի ծագման և երևան գալու հետ կապված որոշ իրադարձություններ:  
22.53 րոպե 

պատկերում է Հիսուս քրիստոսի Խաչելության և Հարության հետ կապված իրադարձությունները: 
28.00 րոպե 

*† երեց դալլին Հ. օուքսը` տասներկու Առաքյալների քվորումից, վկայում է քրիստոսի մասին:  
5.29 րոպե 

պատկերված է պատանի ամերիկյան հնդկացի մի տղա, որը սովորում է չկատակել չարի հետ: 5.30 րոպե 

* պատմում է Արդեթ քափի` երիտասարդ կանանց նախկին գերագույն նախագահի փորձառության 
մասին, երբ նա օրհնվեց քահանայության կողմից: 7.24 րոպե 

*† ցուցադրում է, թե ինչպես են եկեղեցու անդամները պատրաստակամ գնում աշխարհ՝ որպես 
միսիոներներ, ավետարանը քարոզելու համար: 5.30 րոպե 

‡պատկերում է տաճարների կարևորությունը Աստծո հավերժական ծրագրում: 6.24 րոպե 

Ծանոթագրություն. Այս տեսաֆիլմը պարունակում է հեղինակային իրավունքով ամրագրված նյութ: Առանց 

գրավոր թույլտվության, այն չի կարելի բազմացնել, փոփոխել կամ փոխակերպել որևէ նպատակով: 
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