
Аудио језици: [Serbian] [(Serbian)] НАпомеНА: овАј видео је мождА НАпрАвљеН 
коришћењем стАријих верзијА светих писАмА и зАстАреле црквеНе термиНологије. 

1 сАт и 39 миН. 4:3

Слика на омоту: Изгубљено јагње, © Del Parson © 1995, 2007 by Intellectual Reserve, Inc. Сва права су задржана. Printed in Germany. Одобрење за енглески 
језик:  5/05. Превод одобрен: 3/09.  Наслов оригинала: Видео 2. фаза.

*  Сегменти из The New Media Bible, © by Genesis Project, Inc. Приказано са дозволом. † „Исус није 
био обичан човек” и „Колика ће бити радост ваша” са албума Унутарња светлост, © 1985 by 
Prime Recordings. Коришћено са дозволом. ‡ „Постоји место” са албума У ово верујем, © by 
Prime Recordings. Коришћено са дозволом.
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1. Јачање ваше породице
К у ћ н а  и  п о р о д и ч н а  К о л е К ц и ј а

2. Крштење—Обећање да  ћемо следити  Исуса
Помаже очевима и мајкама да разумеју одговорности родитељства. 4:00 минута

3. Закон поста

4. Какав редак посед: Мормонова књига

5. Јагње Божје

6. Шта мислите о Христу?

7. Teст

8. Благослови свештенства 

9. Мисионарски рад: Наша најважнија дужност

10. Храмови су намењени за склапање вечних завета

Одговара на питања дечака пре његовог крштења. 9:04 минута 

Показује пример великодушног посног приноса. 4:28 минута 

Описује неке догађаје повезане са пореклом и објављивањем Мормонове књиге. 
22:53 минута 

Описује драматичне догађаје коју су обухватали распеће и васкрсење Исуса Христа. 
28:00 минута 

*†  Старешина ДалинХ. Оукс, из Већа Дванаесторице апостола сведочи о Христу.  
5:29 минута 

Приказује младог америчког Индијанца који учи да се не игра са злом. 5:30 минута 

*Говори о искуству Ардет Кеп, бивше председнице Младих жена, када је била  
благословена свештенством. 7:24 минута 

*†  Показује како су чланови Цркве спремни да иду у свет као мисионари да 
проповедају јеванђеље. 5:30 минута 

‡ Приказује важност храмова у Божјем вечном плану. 6:24 минута 

Обавештење: Овај видео садржи заштићен материјал. Не сме се умножавати, 
прилагођавати или мењати у било које сврхе без писмене сагласности. 
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