
LimbiLe în care există înregistrare audio: [română] [(romanian)] notă: este posibiL ca 
acest fiLm să fi fost reaLizat foLosindu-se versiuniLe mai vechi aLe scripturiLor şi 
termeni ai bisericii neactuaLizaţi. 

1 h. 39 min. 
4:3

Imaginea de pe copertă:  Mielul rătăcit, © Del Parson © 1995, 2007 de Intellectual Reserve, Inc. Toate drepturile rezervate. Tipărit în Germania. Aprobarea versiunii în 
limba engleză: 5/05. Aprobarea traducerii: 5/05. Titlul original: Phase 2 Videos. 

* Fragmente din The New Media Bible, © de Genesis Project, Inc. Reprodus cu permisiune. † „Jesus Was 
No Ordinary Man” şi „How Great Shall Be Your Joy” de pe albumul The Light Within,  © 1985 de Prime 
Recordings. Folosit cu permisiune. ‡ „There Is a Place” de pe albumul This I Believe,  © de Prime 
Recordings. Folosit cu permisiune. 
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Filme Faza 2  
Zece prezentări 

selecţionate 

1. Să vă întăriţi familia
C o l e C ţ i a  C ă m i n u l  ş i  f a m i l i a

2. Botezul – o promisiune de a-L urma pe Isus
Ajută taţii şi mamele să înţeleagă responsabilităţile de părinţi. 4:00 min. 

3. Legea postului

4. Ce posesiune rară: Cartea lui Mormon

5. Mielul lui Dumnezeu

6. Ce credeţi voi despre Hristos? 

7. Testul

8. Binecuvântările preoţiei

9. Munca misionară: cea mai mare îndatorire a noastră

10. Templele sunt pentru legăminte veşnice

Răspunde la întrebările unui tânăr băiat înaintea botezului său. 9:04 min.  

Oferă un exemplu de donaţie de post generoasă. 4:28 min.  

Descrie unele evenimente legate de originea şi apariţia Cărţii lui Mormon.  
22:53 min.  

Descrie evenimentele dramatice din preajma răstignirii şi învierii lui Isus Hristos.  
28:00 min.  

*†  Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, mărturiseşte 
despre Hristos. 5:29 min.  

Descrie un tânăr indian american care învaţă să nu ia în derâdere răul. 5:30 min.  

*  Povesteşte experienţa lui Ardeth Kapp, fostă preşedintă generală a Tinerelor Fete, care 
a fost binecuvântată prin intermediul preoţiei. 7:24 min.  

*†  Arată cum membrii Bisericii merg de bunăvoie în lume în calitate de misionari pentru a 
predica Evanghelia. 5:30 min.  

‡ Ilustrează importanţa templelor în planul etern al lui Dumnezeu. 6:24 min.  
Atenţie: acest DVD conţine materiale cu drept de autor. Acesta nu poate fi reprodus, adaptat sau modificat 
în niciun scop fără consimţământul în scris.  
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