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Ang DVD na ito ay maaaring gamitin sa pagtuturo ng ebanghelyo sa tahanan at sa simbahan. 
Ito ay naglalaman ng apat na pagtatanghal sa video na nagbibigay-inspirasyon na maaaring 
maging suplemento sa mga materyal na gamit sa lesson o aralin sa mga miting ng Simbahan at 
matulungan ang mga miyembro ng pamilya na maunawaan ang mga alituntunin ng ebanghelyo.
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Moralidad para sa Kabataan

Mga Durungawan sa Langit

Isang Pambihirang Kayamanan:  
Ang Aklat ni Mormon

Binibigyang-diin ang tungkulin ng lahat ng karapat-dapat na mga kabataang lalaki na 

may-kakayahang magmisyon, hinihikayat ang mga kabataan na ihanda ang kanilang 

sarili para sa misyon, at pinalalakas ang mga pamilya ng mga misyonero. Inilalarawan 

ang kagalakang dulot ng paghahanda at paglilingkod ng misyonero. 19 minuto

Moralidad para sa Kabataan
Ipinaliliwanag ang pamantayan ng Panginoon sa moralidad o kagandahang-asal. 

Nagbibigay-daan upang simulan ng mga magulang, mga lider sa priesthood at 

auxiliary, at mga guro na talakayin sa kabataan ang tungkol sa patuloy na 

pagkakaroon ng kagandahang-asal. 11 minuto 

Mga Durungawan sa Langit
Isang makasaysayang dula ng dakilang paghahayag tungkol sa batas ng ikapu na 

nakatulong sa Simbahan na makaahon sa pagkakautang. Ipinakikita rin ang 

mahimalang katuparan ng isang basbas na ibinigay ni Pangulong Lorenzo sa mga 

miyembro ng Simbahan sa St. George, Utah. 32 minuto

Isang Pambihirang Kayamanan: Ang Aklat ni Mormon
Ipinakikita ang pinagmulan at paglitaw ng Aklat ni Mormon at mga tunay na 

salaysay kung paano nagkaroon ng patotoo sa aklat ang mga miyembro noon. 

60 minuto
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