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Mga  
Kapanguhaan  
sa EbanghElyo

alang sa paniMalay

“Ug sa ingon sa ta-
nan nga walay hugot 
nga pagtuo, pangitaa 
ninyo nga makugihon 
ug magtudlo sa usag 
usa sa mga pulong sa 
kaalam; oo, pangitaa 
ninyo gikan sa labing 
maayo nga mga basa-
hon ang mga pulong 
sa kaalam; pangitaa 
ang pagtulun-an, gani 
pinaagi sa pagtuon ug 
usab pinaagi sa hugot 
nga pagtuo.”

D&P 88:118

Tan-awa ang gisukip 
alang sa presyo ug im-
pormasyon sa pag-order.
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Mga kasulatan

Kinatibuk-ang 
Komperensya

“Kami nag-awhag kaninyo sa pagbasa pag-usab 
sa mga pakigpulong diha sa inyong mga family 
home evening ug duyog ninyong hisgutan kini 
isip mga pamilya. Mga bunga kini sa tumang 
pag-ampo ug pagpamalandong ug angayan kaayo 
nga patalinghugan pag-ayo” (Gordon B. Hinckley, 
Liahona, Nob. 2007, 108).

Mga Pakigpulong sa Kinatibuk-ang 
Komperensya
Ang mga pakigpulong sa kinatibuk-ang 
komperensya anaa sa Mayo ug Nobyembre nga 
isyu sa Liahona ug sa DVD. Tan-awa ang gisukip 
nga porma sa pag-order aron sa pagkuha sa mga 
produkto sa kinatibuk-ang komperensya.

Mga Pagtulun-an alang sa Atong Panahon
Kadtong motambong sa mga klase sa Melchizedek 
Priesthood ug Relief Society giawhag sa pagtuon ug 
pagdala ngadto sa ikaupat nga Dominggo nga klase 
sa pinakabag-ong kinatibuk-ang komperensya nga 
isyu sa magasin.

Ang sumbanan nga mga kasulatan sa Simbahan mao ang 
Balaan nga Biblia, ang Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug 
mga Pakigsaad, ug ang Perlas nga Labing Bililhon. Tan-awa 
ang gisukip nga listahan sa presyo alang sa kapilian ug mga 
kalainan sa presyo.

“Hinaut nga ang atong mga 
panimalay mahimong usa ka librarya 
sa pagkat-on. . . . Ang mga kasulatan 
nagtanyag sa matuod nga librarya 
sa pagkat-on. . . . Basahon nato kini 
kanunay, mag-inusara man o kauban 
sa pamilya, nga kita malamdagan 

ug malig-on ug mahiduol ngadto sa Ginoo.” 
(Thomas S. Monson, Tibuok Kalibutan nga 
Miting sa Pagbansay sa Pagpangulo, Peb. 2008).

Ang electronic text ug ang mga compressed audio file 
sa pagpamulong sa kinatibuk-ang komperensya anaa 
sa nagkalainlaing mga sinultihan diha sa Internet sa 
GeneralConference.lds.org.

Ang mga Kasulatan diha sa CD-ROM
Kini nga CD-ROM naglakip sa tibuok mga pulong sa 
Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ug 
Perlas nga Labing Bililhon sa daling makita nga pormat. 
Daghang mga tabang sa pagtuon sa kasulatan, lakip na 
ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, gilakip usab.
50315 000 CD-ROM, multilingual
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Mga Magasin
“Ang among tinguha mao nga ang mga magasin sa 
Simbahan anaa sa matag panimalay sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw. . . . Matag pamilya kinahanglan 
aduna ug mogamit sa . . . Liahona nga magasin” (sulat 
gikan sa Unang Kapangulohan, Marso 10, 2004).
02283 853 Liahona espesyal nga isyu, Marso 2008: “Ang Ginoong 

Jesukristo”
26990 853 Liahona espesyal nga isyu, Oktubre 2006: “Maayong Pag-abot 

diri sa Simbahan ni Jesukristo”

Art sa Ebanghelyo
Art nga Basahon sa Ebanghelyo
Kini nga koleksyon naglakip og 
mga larawan nga naghulagway 
sa mga tawo ug mga panghitabo 
nga makita sa mga kasulatan. Kini 
nga kapanguhaan sa pagtudlo ug 
pagkat-on mahimong gamiton 
sa panimalay o sa mga klase sa 
Simbahan.
06048 090 Art nga Basahon sa Ebanghelyo

Uban pa nga Art sa 
Ebanghelyo
Mga larawan sa lokal nga mga 
templo ug ubang mga art anaa 
pinaagi sa mga serbisyo sa 
pag-apud apod.

Gamita ang gisukip nga order form sa pag-
 subscribe og mga magasin sa Simbahan.
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Usa ka Giya sa mga Ginikanan
Kining gamay nga basahon nagpasabut sa 
nagkalainlaing mga hut-ong sa paglambo 
sa bata ug mohatag og gibug-aton sa 
panginahanglan sa pagtudlo sa mga 
baruganan sa ebanghelyo diha sa pamilya. 
Nagsugyot usab kini og mga paagi alang 
sa mga ginikanan sa pagtudlo sa mga 
bata mahitungod sa panagsuod ug sa 
kaimportante sa mga pamilya.
31125 853 Gamay nga Basahon

Ang atong Kabilin: Usa ka 
Mubo nga Kasaysayan sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw
Kini nga basahon nag-asoy 
sa pag-abut sa Simbahan ug 
naghisgot sa personal nga mga 
kasinatian sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw. Mahimo 
kining magamit isip usa ka 
kapanguhaan sa nga magtutudlo, 
mga indibidwal, ug mga pamilya 
sa ilang pagtuon sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad ug sa kasaysayan 
sa Simbahan.
35448 853 Basahon

Mga Basahon, Mga Manwal, 
ug mga Pamplet

Ang Buhi nga Kristo: Ang Pagpamatuod sa mga Apostoles
Isip linain nga mga saksi ni Jesukristo, ang mga sakop sa Unang 
Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha nagpamatuod nga Siya 
mao ang imortal nga Anak sa Dios ug ang Manunubos sa kalibutan.
36299 853 Poster

Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan
Kining pamahayag gikan sa Unang Kapangulohan ug Korum sa 
Napulog Duha mimatuod pag-usab sa kaimportante sa kaminyoon 
ug sa pamilya sa mahangturong plano sa Dios.
35602 853 Poster

Sumbanan nga Basahon sa Pamilya
Kining sumbanan nga basahon naglatid sa tumong 
ug organisasyon sa pamilya ug naglangkob og 
impormasyon unsaon sa pagtudlo sa ebanghelyo 
diha sa pamilya, unsaon sa pagtuman sa mga 
responsibilidad sa pamilya, unsaon nga ang pamilya 
mahimong usa ka yunit sa Simbahan, ug unsaon sa 
paghimo sa mga ordinansa ug mga panalangin sa 
priesthood.
31180 853 Sumbanan nga basahon

Mga Koleksyon sa mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan
Kini nga mga basahon kinahanglan nga mahimong kabahin sa librarya sa 
ebanghelyo sa matag hamtong nga miyembro. Ang serye gihimo alang sa 
instruksyon ug personal nga pagtuon sa Melchizedek Priesthood ug Relief 
Society.
36481 853 Joseph Smith (gigamit sa 2008 ug 2009)
35969 853 John Taylor
36315 853 Wilford Woodruff:

35970 853 Heber J. Grant.
36492 853 David O. Mckay
36500 853 Spencer W. Kimball
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Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan
Kini nga pamplet gikan sa Unang 
Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog 
Duha nagtingub sa mga sumbanan alang 
sa kabatan-onan.
36550 853 Pamplet
36551 853 Kard

Tan-awa Ang Inyong Gagmayng 
mga Bata
Kini nga manwal gamiton alang sa 
klase sa nursery ug usa usab ka 
maayo kaayo nga kapanguhaan alang 
sa pagtudlo sa gagmayng mga bata 
diha sa panimalay. Matag usa sa 30 
ka mga leksyon naglakip og dagkong 
lararawan ug linya nga drowing alang 
sa pagkolor.
37108 853 Basahon

Andama ang Matag Butang 
nga Kinahanglanon
Kining upat ka pahina nga 
mga giya naglatid og pipila 
ka mga nag-unang baruganan 
sa panalapi sa pamilya ug 
sa pagtipig og pagkaon sa 
panimalay.
04007 853 Mga Panalapi sa Pamilya
04008 853 Pagtipig og Pagkaon ug Tubig 

sa Panimalay

Pagpangandam sa Pagsulod sa Balaan 
nga Templo
Kini nga gamayng basahon kinuha gikan 
sa basahon ni Elder Boyd K. Packer Ang 
Balaan nga Templo. Kini makatabang sa 
mga lider sa priesthood sa paghatag og 
kasinatian alang sa mga miyembro kinsa 
nangandam sa pagdawat sa ilang temple 
endowment o kinsa magpa-seal.
36793 853 Gamayng Basahon

Mga Baruganan sa Ebanghelyo
Kini nga manwal naghatag og kinatibuk-ang 
pagsabut sa nag-unang mga baruganan sa 
ebanghelyo alang sa mga tigsusi [investigator], 
kadtong mibalik na pagsimba, ug kadtong 
nagkinahanglan o nagtinguha og mas lig-on 
nga panabut sa ebanghelyo.
31110 853 Basahon

Matinud-anon sa Tinuhoan
Kining basahon naglangkob og mubo, 
yano nga mga pamahayag sa mga doktrina 
sa ebanghelyo ug mga baruganan. Mahimo 
kining magamit alang sa indibidwal ug 
pamilyang pagtuon, ingon man usab sa 
mga leksyon sa Simbahan.
36863 853 Basahon

Unsaon Nako sa Pagsugod ang Akong 
Family History?
Kini nga giya naglatid sa mga lakang sa 
pagsugod sa pagsiksik sa family history. Kini 
naglakip og yano nga mga instruksyon ug usa 
ka family pedigree chart.
32916 853 Giya
31827 853 Family Group Record, 25 ka porma matag putos
31826 853 Pedigree Chart, 25 ka porma matag putos

Family History
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Misyonaryo nga buhat
Ang Basahon ni Mormon: Lain nga 
Tugon ni Jesukristo.
Kining usa ra nga edisyon sa Basahon 
ni Mormon mao ang bersyon nga sa 
kinatibuk-an gigamit sa misyonaryong 
buhat.
34407 853 Paperback

Ang Pagpamatuod ni Propeta 
Joseph Smith nga Pamplet
Kini nga pamplet naglangkob 
sa pagpamatuod sa propeta nga 
si Joseph Smith sa kaugalingon 
niyang mga pulong.
32667 853 Pamplet

Isangyaw ang Akong 
Ebanghelyo
Mao kini ang sumbanan 
nga kurikulum alang sa mga 
misyonaryo. Kini naghulagway 
sa mga baruganan sa epektibo 
nga misyonaryong buhat ug 
ang mga doktrina nga tun-an 
ug itudlo sa mga misyonaryo.
36617 853 Basahon

Mga Tabang sa Pagtuon 
sa Kasulatan

Mga Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase sa Sunday School
Kini nga mga giya sa pagtuon naglangkob sa sinemana nga mga 
buluhaton sa pagbasa ug tun-anan nga mga pangutana alang sa 
personal nga pagtuon ug pagpangandam sa klase. Matag sakop sa 
klase sa Gospel Doctrine kinahanglan adunay kopya.
34592 853 Giya sa Pagtuon sa Daang Tugon
35682 853 Giya sa Pagtuon sa Bag-ong Tugon
35684 853 Giya sa Pagtuon sa Basahon ni Mormon
35686 853 Giya sa Pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad

Mga Istorya sa Kasulatan
Kining mabulukon nga gihulagwayng mga istorya gikan 
sa mga kasulatan gisulat nga sayon nga basahon alang sa 
mga bata. Bililhon usab kini nga kapanguhaan alang sa 
uban kinsa dili pa sinati sa mga kasulatan.
31118 853 Mga Istorya sa Daang Tugon
31119 853 Mga Istorya sa Bag-ong Tugon
35666 853 Mga Istorya sa Basahon ni Mormon
31122 853 Mga Istorya sa Doktrina ug mga Pakigsaad
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Kabilin
Kini nga DVD naghulagway sa mga 
kamaya, mga sakripisyo, mga paglaum, 
ug mga pagsulay sa naunang mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw ug 
mihulagway sa kabilin sa pagtuo sa 
naunang mga miyembro sa Simbahan. 
52 min.
54333 092 DVD, multilingual

Audio nga mga Pagrekord 
sa Mormon Tabernacle 
Choir
Alang sa mga recording pinaagi 
sa Mormon Tabernacle Choir 
ug Orchestra at Temple Square, 
kontaka ang lokal ninyo nga 
distribution center.

Media
Seminary ug Institute nga Scripture Media
Kini nga mga presentasyon sa video ug mga soundtrack, 
sa sinugdan gihimo alang paggamit sa mga seminary ug 
mga institute, nga karon magamit na sa panimalay o sa 
mga klase sa Simbahan.
50451 000 Daang Tugon nga Video Soundtrack, compact disc
50086 000 Bag-ong Tugon nga Video Soundtrack, compact disc
50085 000 Basahon ni Mormon Video Soundtrack, compact disc
50016 000 Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan nga 

Video Soundtrack, compact disc

Ang Pagpahiuli
Kini nga DVD nag-asoy kon sa unsang 
paagi ang pagsiksik ni Joseph Smith sa 
kamatuoran midala kaniya ngadto sa 
Unang Panan-awon ug sa Pagpahiuli sa 
ebanghelyo ni Jesukristo. 20 min.
54742 091 DVD, multilingual
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