
Audio ngA mgA PinulongAn: [PinulongAn] [(PinulongAn)] PAhibAlo: Kini ngA video mAhimong gibuhAt 
gAmit Ang mAs KArAAng mgA bersyon sA mgA KAsulAtAn ug dAAn nA ngA mgA terminolohiyA sA 
simbAhAn.

1 ka oras 39 
ka minuto 4:3

Imahe sa tabon: Ang Nawala nga Karnero, © Del Parson © 1995, 2007 pinaagi sa Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod gigahin. Giimprinta sa USA. 
Pagtugot sa Iningles: 5/05. Pagtugot sa paghubad: 5/05. Hubad sa: Phase 2 Videos.

* Ang mga bahin gikan sa The New Media Bible, © sa Genesis Project, Inc. Gipakopyahan nga may 

pagtugot. † “Jesus Was No Ordinary Man” ug “How Great Shall Be Your Joy” gikan sa album The Light 
Within, © 1985 sa Prime Recordings. Gigamit nga may pagtugot. ‡ “There Is a Place” gikan sa album 

This I Believe, © sa Prime Recordings. Gigamit  nga may pagtugot.
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Mga Video sa Phase 2  •  Napulo ka Pinili nga mga Pasundayag  
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Phase 2   

1. Paglig-on sa Inyong Pamilya
K o l e K s y o n  s a  P a n i m a l ay  u g  P a m i lya

2. Bunyag—Usa ka Saad sa Pagsunod ni Jesus

Makatabang sa mga amahan ug mga inahan sa pagsabut sa mga responsibilidad sa pagkaginikanan. 4 ka minuto

3. Ang Balaod sa Puasa

4. Pagkatalagsaon nga Kabtangan: Ang Basahon Ni Mormon

5. Ang Kordero sa Dios

6. Unsay Inyong Hunahuna ni Kristo? 

7. Ang Pagsulay

8. Mga Panalangin sa Priesthood

9. Misyonaryo nga Buhat: Ang Atong Labing Importante nga Katungdanan

10. Ang mga Templo alang sa Mahangturong mga Pakigsaad

Mga tubag sa mga pangutana gikan sa usa ka batan-ong lalaki sa wala pa ang iyang bunyag. 9:04 ka minuto 

Nagpakita og usa ka ehemplo sa ubay-ubay nga halad sa puasa. 4:28 ka minuto 

Nagpakita sa pipila ka mga hitabo nga may kalabutan sa gigikanan ug sa pag-abut sa Basahon ni Mormon.   

22:53 ka minuto 

Nagpakita sa tulukibon nga mga hitabo kalabut sa Paglansang sa Krus ug sa Pagkabanhaw ni Jesukristo. 28:00 ka 

minuto 

*† Si Elder Dallin H. Oaks, sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nagpamatuod ni Kristo. 5:29 ka minuto 

Nagpakita sa usa ka batan-ong american Indian nga nagkat-on nga dili magtiaw-tiaw sa dautan. 5:30 ka minuto 

* Naghisgot sa usa ka kasinatian sa dihang si Ardeth Kapp, kanhi kinatibuk-ang presidente sa Young Women,  

gipanalanginan sa priesthood. 7: 24 ka minuto 

*† Nagpakita kon sa unsa nga paagi nga ang mga miyembro sa Simbahan andam nga moadto sa kalibutan isip 

mga misyonaryo aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. 5: 30 ka minuto 

‡ Naghulagway sa kaimportante sa mga templo sa mahangturong plano sa Dios. 6:24 ka minuto 

Pahibalo: Kini nga DVD adunay materyal sa katungod sa sinulat. Dili kini mahimong pakopyahan, 
ipahaum, o usbon alang sa bisan unsa nga katuyoan nga walay sinulat nga pagtugot.  
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