
Posneto v naslednjih jezikih: angleščina (slovenščina) oPomba: možno je, da je 
video nastal na Podlagi starejše inačice svetih sPisov in zastarele cerkvene 
terminologije.

99 min. 4,3

Slika na platnici: Izgubljeno jagnje, © Del Parson © 1995, 2007 Intellectual Reserve, Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno v ZDA. V angleščini odobreno: 5/05. 
Prevod odobren: 5/05. Prevod Druga stopnja

* Segments from The New Media Bible, © Genesis Project, Inc. Ponovno izdano z dovoljenjem.  

† “ »Jesus Was No Ordinary Man« in »How Great Shall Be Your Joy« iz zbirke The Light Within, © 1985 

Prime Recordings. Uporabljeno z dovoljenjem. ‡ “ »There Is a Place« iz zbirke This I Believe, © Prime 

Recordings. Uporabljeno z dovoljenjem.
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Druga stopnja • Deset izbranih predstavitev 

Druga stopnja 
Deset izbranih 
predstavitev 

1. Krepite družino
D r u ž i n s k a  z b i r k a

2. Krst – Obljuba, da bomo sledili Jezusu.
Očetom in materam je v pomoč pri razumevanju starševskih odgovornosti. 4,00 min.

3. Zakon posta

4. Kako redka dragocenost: Mormonova knjiga

5. Božje Jagnje

6. Kaj mislite o Kristusu?

7. Preizkus

8. Duhovniški blagoslovi

9. Misijonarsko delo - naša največja dolžnost

10. Templji so za večne zaveze

Odgovarja na vprašanja fanta, ki je pred krstom. 9,04 min. 

Prikazuje primer radodarnega postnega darovanja. 4,28 min. 

Prikazuje nekaj dogodkov, povezanih z nastankom in objavo Mormonove knjige.  
22,53 min. 

Prikazuje dramatične dogodke, povezane s križanjem in vstajenjem Jezusa Kristusa. 28,00 min. 

*†  Starešina Dallin H. Oaks iz zbora dvanajstih apostolov pričuje o Kristusu.  
5,29 min. 

Prikazuje mladega ameriškega indijanskega dečka, ki se uči, naj se ne igra z zlom. 5,30 min. 

*  Pripoveduje o tem, kako je Ardeth Kapp, bivšo generalno predsednico Mladenk, duhovništvo 
blagoslovilo. 7,24 min. 

*†  Pokaže, kako gredo člani Cerkve prostovoljno v svet kot misijonarji, da bi pridigali evangelij. 
5,30 min. 

Ponazarja pomembnost templjev v večnem Božjem načrtu. 6,24 min. 

Opomba: Ta video vsebuje gradivo, za katerega je potrebno avtorjevo dovoljenje. Brez njegovega pisnega 
privoljenja se ga ne sme presnemavati, prirejati ali spreminjati za kakršne koli druge namene. 
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