
Audio ngA mgA PinulongAn: PinulongAn (CebuAno) PAhibAlo: Kini ngA 
video tingAli gihimo ngA nAggAmit sA mAs dAAn ngA mgA bersyon sA 
mgA KAsulAtAn ug KArAAn ngA terminolohiyA sA simbAhAn.
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Kini nga DVD magamit sa pagtudlo sa ebanghelyo diha sa panimalay ug sa simbahan. Kini 

adunay upat ka makapadasig nga pasundayag sa video nga makadugang sa mga materyal sa 

leksyon diha sa mga miting sa Simbahan ug makatabang sa mga sakop sa pamilya nga 

makasabut sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Gitawag sa Pagserbisyo

K o l e K s y o n  s a  P a n i m a l a y  u g  P a m i ly a

Makapadasig 
nga mga Video

Gitawag sa Pagserbisyo

Moralidad alang sa Kabatan-on

Mga Bintana sa Langit

Pagkatalagsaon nga Kabtangan:  Ang Basahon Ni Mormon

Nagpasabut sa katungdanan sa tanang takus ug makaserbisyo nga batan-ong mga lalaki  

og misyon, nagdasig sa mga batan-on sa pag-andam sa ilang mga kaugalingon alang sa 

mga misyon, ug naglig-on sa mga pamilya sa mga misyonaryo. Nagpakita sa kalipay sa 

pagpangandam ug paghatag og misyonaryo nga serbisyo. 19 ka minuto

Moralidad alang sa Kabatan-on
Nagpasabut sa sumbanan sa Ginoo sa moralidad. Makahatag sa mga ginikanan, mga 

lider sa priesthood ug auxiliary, ug mga magtutudlo og lugar nga kasugdan sa mga 

panaghisgutan mahitungod sa pagpabilin nga limpyo sa moralidad. 11 ka minuto 

Mga Bintana sa Langit
Usa ka masaysayon nga drama mahitungod sa importante nga pagpadayag sa balaod sa 

ikapulo nga nakatabang sa Simbahan nga mahaw-as  gikan sa utang. Nagpakita usab 

sa milagroso nga katumanan sa usa ka panalangin nga gihatag ni Presidente Lorenzo 

Snow ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa St. George, Utah. 32 ka minuto

Pagkatalagsaon nga Kabtangan: Ang Basahon Ni Mormon
Nagpakita sa gigikanan ug pag-abut sa Basahon ni Mormon ug ang tinuod nga mga 

asoy kon sa unsa nga paagi nga ang mga miyembro nakapalambo og pagpamatuod sa 

basahon. 60 ka minuto
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