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Mabalin nga usaren daytoy a DVD iti panangisuro iti ebanghelio iti pagtaengan ken iti 
simbaan. Naglaon iti uppat a makaparegta a pabuya iti video a mangsuplemento kadagiti 
adalen a material kadagiti miting ti Simbaan ken mangtulong kadagiti miembro ti pamilia a 
maawatanda dagiti pagbatayan ti ebanghelio.
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Naawagan nga Agserbi

Moralidad para kadagiti Agtutubo

Dagiti Tawa ti Langit

Anian a Naisangsangayan a Sanikua:  
Ti Libro ni Mormon

Mangyunay-unay iti pagrebbengan ti amin a maikari ken makabael nga agtutubo a 

lallaki nga agserbi iti mision, mangparegta kadagiti agtutubo a mangisagana iti 

bagbagida nga agmision, ken mangpapigsa kadagiti pamilia dagiti misionario. 

Mangiladawan kadagiti rag-o ti panagsagana ken panangted iti serbisio a kas 

misionario. 19 minuto.

Moralidad para kadagiti Agtutubo
Mangilawlawag iti pagrukodan ti Apo iti moralidad. Mangipaay kadagiti nagannak, 

lider iti priesthood ken auxiliary, ken mannursuro iti maysa a lugar a pangrugian 

kadagiti paglilinnawagan a kaduada dagiti agtutubo maipapan iti panangpatalinaed 

iti kinadalus ti dayaw. 11 minuto. 

Dagiti Tawa ti Langit
Maysa a drama ti pakasaritaan maipapan iti naindaklan a paltiing maipanggep iti 

linteg ti apagkapullo a nakatulong iti Simbaan a nakaliklik iti panagutang. 

Mangiladawan pay iti namilagruan a pannakaipatungpal ti maysa a bendision nga 

inted ni Presidente Lorenzo Snow kadagiti miembro ti Simbaan iti St. George, Utah. 

32 minuto.

Anian a Naisangsangayan a Sanikua: Ti Libro ni Mormon
Mangiladawan iti nagtaudan ken idadateng ti Libro ni Mormon ken dagiti pudno a 

pakasaritaan maipapan iti no kasano a naaddaan iti pammaneknek dagiti nagkauna 

a miembro maipapan iti libro. 60 minuto.
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