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Para sa mga Klase sa Doktrina sa Ebanghelyo sa Sunday School alang sa  
Kabatan-onan ug mga Hamtong
Mga Pasundayag sa DVD sa Daang Tugon Para sa mga Klase sa Doktrina sa Ebanghelyo sa 
Sunday School alang sa Kabatan-onan ug mga Hamtong adunay 12 ka mugbo nga mga video 
kabahin sa mga pagtulun-an nga makita diha sa Daang Tugon. Mahimo kining gamiton 
isip dugang tabang  sa mga klase sa doktrina sa ebanghelyo, mga family home evening,  
ug personal nga pagtuon. 

Leksyon 1: Ang Gahum sa Hubad ni Joseph Smith
Si Elder Neal A. Maxwell mihulagway kon sa unsa 
nga paagi nga ang Hubad ni Joseph Smith makahatag 
kanato og dugang nga kahibalo sa buhat ug himaya sa 
Langitnong Amahan. (5:21)

Leksyon 3: Sa Imahe sa Dios
Kini nga presentasyon nagtudlo nga kita makakita 
sa atong mahangturong potensyal pinaagi sa 
paghinumdom nga kita mga anak sa Dios. (2:50)

Leksyon 4: Ang Pagkapukan
Si Elder Russell M. Nelson nagtudlo nga ang 
Pagkapukan kabahin sa plano sa kaluwasan. (6:16)

Leksyon 8: Paggiya pinaagi sa Ehemplo
Ang matarung nga ehemplo sa usa ka batan-ong babaye 
nakatabang sa usa ka higala nga makabig ngadto sa 
ebanghelyo ni Jesukristo. (6:26)

Leksyon 10: Kaminyoon diha sa Pakigsaad 
Si Presidente Gordon B. Hinckley nagtambag sa 
kabatan-onan sa pagminyo diha sa pakigsaad. (5:40)

Leksyon 13: Sakripisyo sa Hayop ug ang Pag-ula
Usa ka moderno nga amahan nagtudlo sa iyang anak 
nga lalaki mahitungod sa relasyon tali sa karaan nga 
praktis sa pagsakripisyo sa hayop ug sa maulaong 
sakripisyo ni Jesukristo. (6:41)

Leksyon 14: Moderno nga Pagsimba sa Dios-dios
Ang dili makita nga hilo sa carbon monoxide gitandi 
sa kakuyaw sa pagsimba sa modernong mga idolo. Si 
Presidente Ezra Taft Benson nagtambag kanato sa pag-
una sa Dios diha sa atong mga kinabuhi. (7:18)

Leksyon 18: “Magpili Kamo Niining Adlaw Kon 
Kinsa Ang Inyong Alagaran”
Ang pagkamasulundon sa Arabian nga kabayo gisulayan 
sa panahon sa kagutom ug kauhaw. (5:33)

Leksyon 20: Ang Hugot nga Pagtuo ni Ana
Si Ana nagpakita sa iyang pagkamatinud-anon pinaagi 
sa paghatag sa iyang anak nga lalaki ngadto sa Ginoo. 
(3:19)

Leksyon 22: “Ang Ginoo . . . Moluwas Kanako” 
Si Elder Dallin H. Oaks nagtudlo mahitungod sa istorya 
ni David nga miboluntaryo sa pagpakig-away ni 
Goliath. (3:40)

Leksyon 30: Karaan nga mga Templo
Usa ka biswal tour sa representasyon sa tabenakulo ni 
Moises makatabang kanato sa pagsabut sa pagsimba sa 
templo ug sa Pag-ula ni Jesukristo. (8:34)

Leksyon 31: Pagsalig sa Ginoo
Ang istorya sa batan-ong skier kinsa nakahukom sa 
pagsunod sa iyang giya naghulagway sa baruganan nga 
gitudlo sa Mga Proverbio 3:5–6. (4:37)
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