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naisangrat daytoy a dVd a mangsuplemento iti Hanbuk iti Panangidaulo iti 
Melchizedek Priesthood. tunggal paset ti dVd ket masapul a buyaen nga agsisina. 
Mabalin nga usaren ti dVd ken hanbuk kadagiti sumaganad a wagas:

1.  Masapul nga usaren ti Melchizedek Priesthood committee iti stake dagitoy a mangisuro a  
mangitunos ken mangsanay kadagiti baro a lider ti korum ken grupo.

2.  Mabalin nga usaren dagiti lider ti stake ken ward dagitoy a mangisuro kadagiti lider ti korum 
ken grupo kadagiti miting iti panangidaulo ken iti maar-aramid nga inservice training.

3.  Mabalin nga usaren dagiti lider ti korum ken grupo dagitoy a mangsanay kadagiti miembro  
ti komite.

4.  Mabalin nga usaren dagiti lider ti korum ken grupo dagitoy a mangsuplemento iti panangisuro 
iti korum ken grupo.

dagiti linaonna

Paset 1

Mangsubli a mangadal iti napateg a panagministro dagiti lider ti korum ken grupo iti 
panangpapigsa ken panagserbi kadagiti priesthood holder ken kadagiti pamiliada. 

1. Mangilawlawag iti mision ti Simbaan.

1.  Mangisuro kadagiti lider ti korum ken grupo a mangurnos iti bagbagida ken  
mangbukel kadagiti komite a mangipatungpal iti mision ti Simbaan.

1.  Mangiparang no kasano a personal a makaaywan dagiti lider ti korum ken grupo 
kadagiti priesthood holder ken dagiti pamiliada.
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2.  Mangiparang no kasano ti nasken a panagtrabaho ti priesthood executive committee 
ti ward ken ward council iti panangtulong a mangipatungpal iti daytoy a mision.

2.  Mangiparang no kasano a mangpadur-as iti panagkaykaysa dagiti komite ti korum 
ken grupo, mangiraman kadagiti baro ken saan unay nga aktibo a miembro, ken 
mangusar iti naan-anay a pamataudan ti priesthood iti panangipatungpal iti mision 
ti Simbaan.

2.  Mangisingasing kadagiti kapanunotan para iti panangtulong kadagiti miembro ti 
korum ken grupo a mangaywan kadagiti dadduma babaen ti home teaching. 

18 minutoPanangyam-ammo ken Pakagupgopan

Paset 2 19 minutoTi Mision ti Simbaan

Paset 3 13 minutoPanangimaton ti Korum ken Grupo

Paset 4 20 minutoPanangaywan
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