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Ibilangyo dagiti 
Bendision
Ammo ti Nailangitan nga Amatayo dagiti kasapulantayo ket 
tulongannatayo no kiddawentayo Kenkuana ti tulongna.

Ay-ayatek a kakabsatko, daytoy 
a komperensia ti mangitanda 
iti 49 a tawenko manipud pay 

idi nakanunonganak, idi Oktubre 4, 
1963, kas miembro ti Korum dagiti 
Sangapulo-ket-dua nga Apostol. 
Napaut a panawen ti uppat-a-pulo-
ket-siam a tawen. Nupay kasta, iti 
adu a wagas, kasla ababa unay ti 
panawen manipud idi nagtakderak 
iti pulpito iti Tabernacle a nangtedak 
iti umuna unay a bitlak iti sapasap a 
komperensia.

Adun ti nagbalbaliwan manipud 
pay idi Oktubre 4, 1963. Agbibiag-
tayo iti naidumduma a panawen iti 
pakasaritaan ti lubong. Nakaad-adu 
dagiti paraburtayo. Ngem no dad-
duma narigat a kitaen dagiti prob-
lema ken panagliway iti aglawlawtayo 
ken saankay a maupay. Natakuatak 
nga imbes a panunotentayo dagiti ne-
gatibo, no kitaentayo a naimbag ken 
ibilangtayo dagiti parabur iti biagtayo, 
agraman dagiti kasla babassit, no 
dadduma saan a makita a bendision, 
agbalintayo a naragragsak pay.

Iti pannakaamirisko iti napalabas 
a 49 a tawen, adda sumagmamamo a 
natakuatak. Maysa ditoy ti saan a ma-
bilang a padasko a saan a nasken a 
dagitay maibilbilang a naidaddaduma. 
Kinapudnona, iti panawen a napasa-
makda, kasla nakabasbassit ken ga-
gangayda laeng. Ngem, no kitaenyo 
a nasayaat, pinabaknang ken pinara-
buranda dagiti biag—nangnangruna 
ti bukodko a biag. Isingasingko nga 
aramidenyo met ti kastoy—nga amiri-
senyo ti biagyo ket kitaenyo nang-
nangruna kadagiti parabur, dadakkel 
ken babassit, a naawatyon.

Iti panangtaliawko iti napalabas 
a biagko kanayon a mapatpatibker 
ti pannakaammok a mangmangnge-
gan ken masungsungbatan dagiti 
kararagtayo. Pamiliartayo iti kina-
pudno a masarakan iti 2 Nephi iti 
Libro ni Mormon: “Panggep dagiti 
tao ket tapno maaddaanda iti rag-
sak.” 1 Paneknekak a kaaduanna 
dayta a ragsak ti umay no bigbigen-
tayo a makasaritatayo ti Nailangitan 
nga Amatayo babaen ti kararag ken 

Ni Presidente Thomas S. Monson

dagita a kararag ket mangngegan ken 
masungbatanto—nalabit a saan a no 
kasano ken kaano a masungbatanda, 
ngem dagitoy ket masungbatandanto 
ti Nailangitan nga Ama a makaammo 
ken mangipatpateg kadatayo nga 
awan pagkuranganna ken agtarigagay 
iti pagragsakantayo. Saan kadi nga in-
karinan kadatayo, “Agpakumbabaka; 
ket kibinennakanto nge iturong ti 
Apo a Diosmo, ket itdennanto kenka 
ti sungbat dagiti kararagmo”? 2

Iti sumaruno a sumagmamano pay 
a minuto a naited kaniak, kayatko 
nga iburay ti bassit a padasko a 
nakangngegan ken nakasungbatan 
dagiti kararagko, no pampanunotek, 
nangisangbay kadagiti parabur iti 
biagko kasta met iti biag dagiti dad-
duma pay a tao. Ti inaldaw a diur-
nalko, nga indulinko iti unos dagitoy 
a tawen, ket nakatulong a nangipaay 
iti sumagmamano a banag a diakon 
malagip pay.

Iti nasapa a panawen ti 1965, natu-
dingannak a dumar-ay kadagiti kom-
perensia ti stake ken mangangay iti 
dadduma pay a miting iti intero a lu-
gar ti South Pacific. Daytoy ti umuna 
nga isasarungkarko iti dayta a paset ti 
lubong, ken daytoy ti panawen a diak 
kaano man malipatan. Adu ti naespi-
rituan a padas a napasamak iti daytoy 
nakatudingak nga aramid bayat ti 
pannakipagkitak kadagiti lider, miem-
bro, ken misionario.

Idi dumteng ti aldaw ti Sabado ken 
Domingo, Pebrero 20 ken 21, adda-
kami iti Brisbane, Australia, tapno 
mangangay kadagiti sesion ti regular 
a komperensia ti Brisbane Stake. 
Kabayatan dagiti miting iti Sabado, 
nayam-ammoak iti district president 
manipud iti kabangibang a lugar. 
Nakilamanoak kenkuana, nariknak 
unay a masapul a makasaritak isuna 
tapno balakadak, ken tapno idawatko 
kenkuana no makuyognak iti kabiga-
tanna iti sesion iti agsapa ti Domingo 
tapno maipatungpalko daytoy.

Kalpasan ti sesion iti Domingo, 
naaddaankami iti gundaway a 
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makapagsarita. Napagsaritaanmi  
maipapan ti adu a pagrebbenganna 
kas district president. Bayat ti panag-
sarsaritami, nariknak a kasapulan a 
balakadak isuna maipanggep iti ara-
mid a misionario ken no kasano  
a makatulong isuna ken dagiti miem-
brona kadagiti full-time a misiona-
rio iti panagtrabahoda iti lugarna a 
masakupan. Idi agangay naammuak 
nga agkarkararag daytoy a tao tapno 
matarabay iti daytoy a banag. Para 
kenkuana ti isasarungkarmi ket nai-
sangsangayan a pammaneknek gapu 
ta dagiti kararagna ket dinengngeg 
ken nasungbatan. Kasla gagangay 
daytoy a panagkitami ngem ti maysa 
a patiek ket tinarabaynak ti Espiritu 
ken nakaaramid daytoy iti naidum-
duma a panagbalbaliw iti biag dayta  
a district president ken iti panangida-
ulona, iti biag dagiti miembrona, ken 
iti balligi dagiti misionario idiay.

Kakabsatko, masansan a maipa-
tungpal dagiti panggep ti Apo no 
ikasotayo ti pannarabay ti Espiritu. 
Mamatiak a no ad-adda nga agtignay-
tayo iti inspirasion ken dagiti parikna 
nga umay kadatayo, ad-adda a pagtal-
kannatayo ti Apo kadagiti aramidna.

Nasursurok, kas nadakamatko 
kadagiti mensahek idi, a di kaano 
man itantan ti maysa a parikna. Iti 
maysa a gundaway adun a tawen ti 
naglabas, bayat ti panaglanglangoyko 
iti daan a Deseret Gym iti Salt Lake 
City nakariknaak iti inspirasion a 
mapan iti University Hospital tapno 
sarungkarak ti naimbag a gayyemko 
a dina maigaraw dagiti luppona gapu 
iti tumor, ken ti operasion a naara-
mid kenkuana. Dagus a pinanawak ti 
pool, nagpellesak, ket saan a nabayag 
napanakon tapno sarungkarak daytoy 
naimbag a lalaki.

Idi makadanonak iti siledna, 
natakuatak nga awanen ti tao idiay. 
Nagsaludsodak ket naammuak a 
nalabit a masarakak isuna iti lugar ti 
swimming pool ti ospital, iti lugar a 
nakausaran ti physical therapy. Kasta 
ngarud ti napasamak. Napan idiay a 
nakalugan iti wheelchairna ken is-
isuna laeng ti adda idiay. Adda isuna 

iti adayo a bangir ti pool, asideg ti 
adalem a pasetna. Inawagak isuna, 
ket pinagandarna ti wheelchairna 
tapno umasideg a kumablaaw ka-
niak. Naragsak ti panagsaritami, ket 
kinuyogko isuna a nagsubli iti siledna 
iti ospital, a nangtedak kenkuana iti 
pammendision.

Idi agangay naammuak manipud iti 
gayyemko a madagdagsenan unayen 
isuna iti dayta nga aldaw ket pinam-
panunotna nga agpakamatay laengen. 
Nagkararag tapno magin-awaan 
ngem nariknana a saan a nasungba-
tan dagiti kararagna. Napan iti pool a 
pampanunotenna a daytoy ti wagas 
a mamaggibus iti rigatna—babaen 
ti panangiturongna iti wheelchairna 
iti adalem a paset ti pool. Simmang-
petak iti dayta a napeggad a kanito, 
kas sungbat iti ammok a maysa nga 
inspirasion manipud iti ngato.

Nagbiag pay ti gayyemko iti 
ad-adu pay a tawen—tawtawen a 
napnuan iti ragsak ken panagyaman. 
Naragsakanak gapu ta nagbalinak a 
maysa a ramit kadagiti ima ti Apo iti 
dayta napeggad nga aldaw iti swim-
ming pool.

Iti sabali pay a gundaway, bayat ti 
panagawidmi ken ni Sister Monson 
kalpasan ti isasarungkarmi kada-
giti gagayyem, nariknak a nasken a 
mapankami iti ili—adu a milia pay ti 
kaadayona—tapno sumarungkar iti 
maysa a baket a balo a nagnaed iti 
wardmi iti naminsan. Zella Thomas ti 
naganna. Iti dayta a panawen, naggi-
gian iti maysa a balay a pagaywanan. 
Iti dayta nasapa a malem nakitami 
isuna a nakakapkapsuten ngem sita-
talna a nakaidda iti katrena.

Nabayagen a bulsek ni Zella, 
ngem nailasinna a dagus dagiti 
timekmi. Sinaludsodna no mabalin 
nga itdek kenkuana ti pammendi-
sion, a kinunana pay a nakasaganan 
a matay no kayat ti Apo a pagsublien  
iti pagtaenganna. Adda maysa a 
nasam-it, natalna nga espiritu iti 
siled, ken ammomi amin nga ababa 
laengen ti nabati pay nga orasna iti 
daytoy a biag. Inigganan ni Zella ti 
imak ket kinunana a nagkararag a 

sipapasnek tapno umayak a mang-
sarungkar kenkuana ken ipaayan iti 
pammendision. Imbagak kenkuana 
nga immaykami gapu iti direkta nga 
inspirasion manipud iti Nailangitan 
nga Amatayo. Inagkak ti mugingna, 
nga ammok a nalabit a diakton 
makita pay isuna iti daytoy a biag. 
Kasta ngarud ti napasamak, gapu ta 
pimmusay isuna iti kabigatanna. Ti 
pannakaitedko iti sumagmamano a 
liwliwa ken talna iti nasingpet a Zel-
lami ket maysa a bendision kenkuana 
ken bendision kaniak.

Ti gundaway nga agbalin a 
bendision iti biag ti sabali a tao ket 
masansan a sumangbay a saan a 
ninamnama. Iti maysa a nakalam-
lamiis a rabii ti Sabado kabayatan 
ti panawen ti lam-ek ti 1983–84, 
nagbiahekami ken ni Sister Monson 
iti sumagmamano a milia a mapan iti 
bantay tanap ti Midway, Utah, a yan 
ti maysa a pagtaenganmi. Ti tempera-
tura iti dayta a rabii ket minus 24 deg-
rees Fahrenheit (–31°C), ken kayatmi 
a penken no nasayaat met laeng ti 
pagtaenganmi idiay. Kinitami ket na-
ammuanmi a nasayaat met laeng, isu 
a pimmanawkamin nga agsubli iti Salt 
Lake City. Dikami pay nakaadayo iti 
sumagmamano a milia iti highway idi 
nagsardeng nga agandar ti luganmi. 
Naan-anay a naisadsadkamin idiay. 
Manmano a lamminenak, no kasta 
man, kas iti pannakalamminko iti 
dayta a rabii.

Sikekedked nga inrugimi ti nagna  
a napan iti kaasitgan nga ili, humagi-
bis dagiti lugan a lumabas kadakami. 
Iti kamaudiananna nagsardeng ti 
maysa a lugan, ket indiaya ti maysa 
a barito a tulongannakami. Nata-
kuatanmi idi agangay a limmaput 
ti diesel fuel iti tanke ti gas ti kot-
semi gapu iti lamiis, a nangpabalin 
nga imposible a mapaandarmi pay 
ti kotsemi. Intulodnakami daytoy 
nasingpet a barito nga agawid iti 
pagtaenganmi iti Midway. Pinang-
gepko a bayadan isuna iti impaayna 
a serbisio ngem siaaayat a pinag-
kedkedanna. Imbagana nga isu ket 
maysa a Boy Scout ket kayatna ti 
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agaramid iti naimbag. Inyam-ammok 
ti bagik kenkuana, ket impeksana 
ti panagyamanna iti gundawayna 
a makatulong. Iti panangipapanko 
nga agarup agtawen isuna iti edad ti 
misionario, sinaludsodko kenkuana 
no adda dagiti planona nga agserbi 
iti mision. Imbagana a saanna pay a 
masigurado no ania ti kayatna nga 
aramiden.

Iti kabigatan ti Lunes, sinuratak 
daytoy a barito ket nagyamanak 
kenkuana iti kinasayaatna. Iti suratko 
inallukoyko isuna nga agserbi iti full-
time a mision. Inragpinko ti maysa  
a kopia dagiti librok ket inugedak 
dagiti kapitulo maipapan iti serbisio  
a misionario.

Kalpasan ti makalawas tinawa-
gannak iti telepono ti ina ti barito 
ket imbagana a ti anakna ket maysa 
a kalaingan nga agtutubo a lalaki 
ngem gapu kadagiti nadumaduma 
nga impluensia iti biagna, napukaw ti 
nabayagen a tarigagayna nga agserbi 
iti mision. Imbagana a nagayuno 
ken nagkararagda iti amana tapno 
agbalbaliw ti pusona. Inkabilda ti 
naganna iti listaan dagiti ikararagan 
ti Provo Utah Temple. Ninamnamada 
a no kaskasano, iti maysa a wagas, 
masagid koma ti pusona para iti pag-
sayaatan ket agsubli iti tarigagayna 
nga agmision ket agserbi iti Apo a 
sipupudno. Kayat ti ina a maammuak 
a para kenkuana dagiti pasamak iti 
dayta a nalamiis a rabii kas maysa 
a sungbat dagiti kararagda para iti 
anakna a lalaki. Kinunak, “umanamo-
ngak kenka.”

Kalpasan ti sumagmamano a bulan 
ken ad-adu pay a pannakisarita iti 
daytoy a barito, naragsakankami unay 
ken ni Sister Monson a dumar-ay iti 
missionary farewellna sakbay ti ipapa-
nawna a mapan iti Canada Vancouver 
Mission.

Naipaspasarak kadi laeng a nagsa-
rak dagiti dalanmi iti dayta nalamiis 
a rabii ti Disiembre? Diak mamati a 
naipaspasarak laeng. Ketdi, mamatiak 
a ti panagkitami ket maysa a sungbat 
kadagiti naimpusuan a kararag da 
nanang ken tatangna para iti anakda 

a lalaki nga ipatpategda.
Manen, kakabsatko, ammo ti 

Nailangitan nga Amatayo dagiti ka-
sapulantayo ket tulongannatayo no 
kiddawentayo Kenkuana ti tulongna. 
Mamatiak nga awan ti pakaseknan-
tayo a nakabasbassit wenno awan 
pategna. Adda ti Apo kadagiti detalye 
ti biagtayo.

Kayatko nga igibus babaen iti 
panangisaritak ti maysa a kallabes a 
padas a naadddan iti epekto kadagiti 
ginasut a tattao. Napasamak daytoy iti 
parambak iti kultura para iti Kansas 
City Temple, lima pay laeng a bulan 
ti napalabas. Maitulad kadagiti adu a 
mapaspasamak iti biagtayo, iti dayta a 
panawen daytoy ket kasla maysa pay a 
padas a nakaurnosan ti amin a banag. 
Nupay kasta, idi maammuak dagiti 
kasasaad nga adda pakainaiganna iti 
parambak iti kultura iti rabii sakbay ti 
pannakaidaton ti templo, naamirisko  
a saan a gagangay ti pabuya iti dayta  
a rabii. Ketdi, naidaddaduma daytoy.

Kas kadagiti amin nga okasion iti 
kultura a naangay a mainaig kadagiti 
pannakaidaton ti templo, nagensayo 
dagiti agtutubo ti Kansas City Missouri 
Temple District iti pabuyada iti nagsi-
sina a grupo kadagiti bukodda a lugar. 
Ti plano ket agkikitada amin iti dakkel 
a maupaan a municipal center iti 
bigat ti Sabado ti panagpabuya tapno 
maammuanda no kaano ken sadino 
ti serkanda, sadino ti pagtakderanda, 
no kasano ti kadakkel ti espasio iti 
nagbabaetanda ken ti tao a sumaruno 
kadakuada, kasano ti rummuar iti 
umuna a kadsaaran, ken dadduma 
pay—adu a detalye a nasken a maa-
lada a dagus kabayatan ti agmalem a 
buklen ti nadumaduma a buya tapno 
mapapintas ken mapasayaat ti maudi 
a pabuya.

Adda maysa laeng a dakkel a prob-
lema iti dayta nga aldaw. Ti sibubukel 
a produksion ket agpannuray kadagiti 
nakarekord a paset a maipakitanto 
iti dakkel a screen a maawagan iti 
Jumbotron. Dagitoy nairekord a paset 
ket napateg unay iti sibubukel a 
produksion. Saanda laeng a pinagsi-
silpo amin dagitoy, ngem ti tunggal 

naka-televised a paset ti isu ti pangi-
rugi iti sumaruno a pabuya. Dagiti 
video a paset ket napateg unay tapno 
maipatungpal ti sibubukel a produk-
sion. Ket saan a gumana ti Jumbotron.

Sidadanag a nagtitinnulong dagiti 
technician a nangrisut iti problema 
idinto nga agur-uray dagiti agtutubo, 
ginasgasut kadakuada, a naibusen 
ti napateg nga oras ti panagensayo. 
Kasla imposible a marisut ti kasasaad.

Ti nagsurat ken ti direktor ti 
parambak, ni Susan Cooper, ket 
inlawlawagna idi agangay: “Bayat ti 
panangpadasmi iti sabasabali a plano, 
ammomi a saan nga omobra daytoy. 
. . .Bayat ti panangkitami iti iskediul, 
ammomi a saanmin a kabaelan pay 
daytoy, ngem ammomi nga adda ka-
dakami ti maysa kadagiti kaindaklan 
a pigsa iti kadsaaran iti baba—dagiti 
3,000 nga agtutubo. Kasapulanmi ti 
bumaba ket ibaga [kadakuada] no 
ania ti mapaspasamak ken makaala-
kami iti pigsa iti pammatida.” 3

Maysa nga oras laengen sakbay a 
mangrugi a sumrek iti center dagiti 
agbuya, nagparintumeng dagiti 3,000 
nga agtutubo iti suelo ket naggigid-
dan a nagkararagda. Inkararaganda 
a maparegta koma dagiti tao a 
mangtartarimaan iti Jumbotron tapno 
maammuanda no ania ti nasken a 
tarimaanenda iti daytoy; indawatda 
iti Nailangitan nga Amada a tulo-
nganna ida a makaaramid iti saanda 
a kabaelan nga aramiden gapu ta 
awanen ti oras.

Kuna ti maysa a nagsurat maipa-
pan iti daytoy kalpasanna, “Maysa 
a kararag a dinto kaano man mali-
patan dagiti agtutubo, saan a gapu 
ta natangken ti suelo, ngem gapu ta 
tinunaw ti Espiritu dagiti tulangda.” 4

Saan a nabayag immasideg ti 
maysa kadagiti technician a nangi-
baga kadakuada a natakuatanen ken 
naaturen ti problema. Kinunana a 
suerte ti pannakasolbarna, ngem na-
saysayaat nga ammo dagita amin nga 
agtutubo ti pudno a gapuna.

Idi sumrekkami iti municipal 
center iti dayta a rabii, awan ti am-
momi maipapan kadagiti napasamak 
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a parikut iti dayta nga aldaw. Idi 
agangay laeng a naammuanmi ti 
maipapan dagitoy. Nupay kasta, 
nasaksianmi ti nakapimpintas ken 
napasayaat a pabuya—maysa kadagiti 
kapintasan a nabuyakon. Nagraniag 
kadagiti agtutubo ti nagloriaan, na-
bileg nga espiritu a narikna ti amin a 
dimmar-ay. Kasla ammoda no sadino 
ti serkanda, sadino ti pagtakderanda, 
ken no kasano ti pannakidanggayda 
iti dadduma pay nga agpabuya nga 
adda iti lawlawda. Idi naammuan a 
nagkurang ti oras tapno agensayo 
ken adu kadagiti pabuyada ti saan 
pay a naensayo ti sibubukel a grupo, 
napasiddaawak. Awan ti nakaammo. 
Pudno a ti Apo ti nangpunno iti 
pagkurangan.

Agingga ita diak pulos agsardeng  
a masdaaw iti wagas ti Apo iti pa-
nangparegtana ken panangiturongna 
iti amin a banag maipanggep iti 
pagarianna ken addaan iti panawen 
a mangted iti inspirasion maipang-
gep iti maysa a tao—wenno maysa 
a parambak ti kultura wenno maysa 
a Jumbotron. Ti kinapudno a kabae-
lanna, nga aramidenna, ket maysa a 
pammaneknek kaniak.

Kakabsatko, adda ti Apo iti unos  
ti panagbiagtayo. Ay-ayatennatayo. 
Kayatna a bendisionannatayo. Ka-
yatna a kiddawentayo ti tulongna. 
Bayat ti panangtarabayna ken pa-
nangiturongna kadatayo ken bayat 
ti idedengngegna ken isusungbatna 
kadagiti kararagtayo, makasaraktayto 
itn ragsak ditoy ken ita a tartariga-
gayanna para kadatayo. Ammotayo 
koma dagiti bendisionna iti biagtayo, 
ikararagko iti nagan ni Jesucristo,  
ti Mangisalakantayo, amen.
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Dagiti Pannursuro para iti 
Panawentayo

Dagiti adalen iti Melchizedek 
Priesthood ken Relief Society 
kadagiti maikapat a Domi-

ngo ket maisangratto iti “Dagiti 
Pannursuro para iti Panawentayo.” 
Mabalin nga isagana ti tunggal 
adalen manipud iti maysa wenno 
ad-adu pay a bitla a naited iti kalla-
bes unay a sapasap a komperensia 
(kitaen iti tsart iti baba). Mabalin 
dagiti stake ken district president 
ti pumili no ania kadagiti bitla ti 
nasken a mausar, wenno maba-
linda nga idutok daytoy a pagreb-
bengan kadagiti bishop wenno 
branch president. Nasken a yunay-
unay dagiti dadaulo ti kinapateg 
dagiti kakabsat iti Melchizedek 
Priesthood ken kakabsat iti Relief 
Sociey a mangad-adal kadagiti isu 
met la a bitla kadagiti isu met la a 
Domingo.

Dagiti dumardar-ay kadagiti 
adalen iti maikapat a Domingo ket 
maallukoy nga agadal ken mangi-
tugot iti klase ti kaudian nga isyu ti 
magasin iti sapasap a komperensia.

Dagiti Singasing para iti 
Panangisagana iti Adalen  
manipud kadagiti Bitla

Agkararagka tapno kaduaen-
naka ti Espiritu Santo kabayatan  
ti panagadal ken panangisu-
rom (kadagiti) bitla. Mabalin a 

* Para kadagiti adalen iti maikapat a Domingo iti Abril ken Oktubre, mabalin a mapili (dagiti) 
bitla manipud kadagiti kallabes a komperensia wenno manipud iti kaudian.  Sidadaan a ma-
gun-od dagitoy a bitla iti adu a lengguahe iti conference.lds.org..

masulisogka a mangisagana iti ada-
len nga usarem dagiti dadduma a 
material, ngem dagiti bitla iti kom-
perensia ti naanamongan a kuriku-
lum. Ti naituding nga aramidem ket 
mangtulong kadagiti dadduma nga 
agsursuro ken agtungpal iti ebang-
helio kas naisuro iti kallabes unay a 
sapasap a komperensia ti Simbaan.

Subliem nga adalen (dagiti) 
bitla, a sapulem dagiti pagbatayan 
ken doktrina a mangipaay kadagiti 
kasapulan dagiti miembro ti klase. 
Kasta met a sapulem dagiti estoria, 
reperensia ti nasantuan a kasura-
tan, ken palawag manipud (kada-
giti) bitla a makatulongto kenka a 
mangisuro kadagitoy a kinapudno.

Agaramidka iti maysa a balabala 
[outline] no kasano ti panangisu-
rom kadagitoy a pagbatayan ken 
doktrina. Ibilangmo ti panangira-
man kadagiti saludsod a mangtu-
long kadagiti miembro ti klase:

•  Mangsapul kadagiti pagbatayan 
ken doktrina [kadagiti] bitla.

•  Mangpanunot maipapan iti 
kaipapananda.

•  Mangiburay iti pannakaawat, 
kadagiti kapanunotan, padas, 
ken pammaneknek.

•  Mangyaplikar kadagitoy a 
pagbatayan ken doktrina iti 
panagbiagda.

DAGITI BULAN DAGITI ADALEN 
NGA ISURO

DAGITI MATERIAL NGA ADALEN  
ITI MAIKAPAT-A-DOMINGO

Oktubre 2012–Abril 2013 Dagiti bitla a naited iti Oktubre 2012 
sapasap a komperensia *

Abril 2013–Oktubre 2013 Dagiti bitla a naited iti Abril 2013 
sapasap a komperensia *
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Maipanggep kadagiti Pagbabawyan
Presidente Monson, ay-ayaten-

daka. Agyamanak iti naparegta ken 
napnuan pakasaritaan a panangipa-
kaammom maipapan ti panagbangon 
kadagiti baro a templo ken serbisio 
iti misionario. Gapu kadagitoy, awan 
duadua nga umayto dagiti naindaklan 
a bendision kadatayo ken iti adu a 
masakbayan a kaputotan.

Ay-ayatek a kakabsatko ken ga-
gayyemko! Mortaltayo amin. Sapay 
koma ta saan a pakasdaawan daytoy 
ti asino man.

Awan kadatayo ti napapautto pay 
nga agbiag iti daga. Adu dagiti napa-
pateg a tawentayo nga, iti agnanayon 
a pannirigan, kurang la iti apagkirem.

Kalpasanna pumanawtayo. Dagiti 
espiritutayo ket “maipanda iti ba-
lay ti Dios a nangted [kadatayo] 
iti biag.” 1 Ibatitayo ti bagitayo ken 
dagiti banag ditoy lubong bayat ti 
ipapantayo iti sumaruno a lugar ti 
nakaparsuaantayo.

Idi ubbingtayo pay, kas man la 
agbiagtayo iti agnanayon. Ipagarup-
tayo nga awan patinggana ti ileleggak 
ti init iti tangatang, ket ti masakbayan 
kasla agnanayon a saan nga agreng-
ngat a dalan iti sanguanantayo.

Nupay kasta, iti panaglakay ken 
panagbakettayo, ad-adu nga ara-
midentayo ti tumaliaw ken mas-
daawtayo iti kinaababa dayta a 
dalan. Masdaawtayo iti kapardas ti 

panaglabas dagiti tawen. Ket mang-
rugi a panunotentayo maipapan 
kadagiti pili ken bambanag nga inara-
midtayon. Kabayatannna, malagiptayo 
dagiti adu a nasasam-it a kanito a 
mangted iti bara iti kararuatayo ken 
rag-o iti puspusotayo. Ngem malagip-
tayo met dagiti pagbabawyan—dagiti 
banag a tarigagayantayo a sublian ken 
baliwan.

Maysa a nars nga agay-aywan iti 
dumanin matay a masaksakit kunana 
a masansan a saludsodenna kadagiti 
pasientena bayat ti panagsaganada a 
pumanaw itoy a biag.

“Adda kadi pagbabawyam?” 
saludsodenna.2

Iti kinaasideg unay iti dayta maudi 
nga aldaw ti kinamortal wenno 
panagbiag iti daga ket masansan a 
mangted pannakalawlawag iti panu-
not ken mangipaay iti pannakaawat 
ken pannirigan. Isu nga idi nasa-
ludsod kadagitoy a tattao maipapan 
kadagiti pagbabawyanda, linuktanda 
dagiti puspusoda. Pinanunotda a na-
imbag no ania ti kayatda a balbaliwan 
no maisublida la koma ti oras.

Iti panangamirisko no ania ti 
kinunada, masdaawak no kasano a 
maaringan ti pamuon ti pagbatayan  
ti ebanghelio ni Jesucristo ti turongen 
ti biagtayo para iti pagimbagan, no 
aramatentayo la koma dagitoy iti 
biagtayo.

Awan ti datdatlag maipapan 
kadagiti pagbatayan ti ebanghelio. 
Inadaltayon dagitoy kadagiti nasan-
tuan a kasuratan, napagsasaritaanta-
yon dagitoy iti Sunday School, ken 
naming-adun a nangngegantayon 
dagitoy iti pulpito. Alisto a maawa-
tan ken nalawag dagitoy a nadiosan 
a pagbatayan ken ik-ikkan pateg, 

Maipanggep kadagiti 
Pagbabawyan ken 
Pangngeddeng
Sikakararag nga adalenyo daytoy a material ken, no 
maitutop, ilawlawagyo daytoy kadagiti kakabsat a babbai 
a sarungkaranyo. Usarenyo dagiti saludsod a mangtulong 
kadakayo a mangpapigsa kadagiti kakabsatyo a babbai 
ken mangaramid iti Relief Society nga aktibo a paset iti 
bukodyo a biag.  Para iti ad-adu pay nga impormasion, 
mapan iti reliefsociety.lds.org.

Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf
Maikadua a Mammagbaga iti Umuna a Panguluen
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napintasda, nauneg, ken nabileg; 
ken awan duadua a makatulongda 
kadatayo tapno maliklikantayo dagiti 
pagbabawyan iti masakbayan.

Napapaut Koma Pay ti Kaaddak iti Sibay 
dagiti Tao a Patpatgek

Nalabit a ti kangrunaan unay a 
pagbabawyan dagiti matmatayen a 
pasiente ket ti tarigagayda a napapaut 
koma pay ti kaaddada iti sibay dagiti 
tao a patpatgenda.

Ad-adda dagiti dagiti lallaki a 
mangidayyeng iti daytoy a rikna: 
“pagbabawyanda la unay ti [inaldaw] 
a panagudaodda iti . . . trabaho.” 3 
Adu ti naawanan iti napili a lagip a 
magun-od manipud iti pannakisinni-
ngedda kadagiti pamilia ken gagay-
yemda. Nalibtawanda ti nangtubay iti 
singensingedda kadagiti patpatgenda 
la unay.

Saan kadi nga agpayso a masan-
san a makumikomtayo unay? Ken, 
nasakit a sawen, nga usarentayo pay 
ti pannakakumikomtayo kas tsapa 
ti pammadayaw, a kas man la a ti 
pannakakumikom ket maysa a balligi 
wenno tanda ti kinangatotayo iti biag.

Isu kadi?
Malagipko ti Apo ken Pagwa-

dantayo, ni Jesucristo, ken ti ababa 
a pannakipulapolna kadagiti tao ti 
Galilea ken Jerusalem. Pinadasko 
a pinanunot Isuna nga agdardaras 
kadagiti mitingna wenno agsusukot 
dagiti banag nga aramidenna tapno 
adu ti malpasna.

Diak makita daytoy.
Ngem ketdi nakitak ti manang-

ngaasi ken manangipateg nga anak 
ti Dios iti inaldaw a panagbiagna. Iti 
pannakipulapolna kadagiti adda iti 
aglawlawna, nariknada ti pannakai-
pategda. Ammona ti awan patinggana 
a pateg dagiti tao a kapulapolna. 
Binendisionanna ida, pinagserbianna 
ida. Intag-ayna ida, inagasanna ida. 
Inikkanna ida iti napateg a sagut idi 
panawenna.

Iti panawentayo nalaka ti ag-
pammarang nga adda panawentayo 
kadagiti dadduma. Iti klik ti maysa a 
mouse, “maikonektayon” iti rinibribu 

a “gagayyem” a di masapul a kasinna-
ngo ida. Mabalin a nakaskasdaaw a 
banag ti teknolohia, ken makatulong 
unay daytoy no adayotayo kadagiti 
patpatgentayo. Agnaedkami nga 
agasawa nga adayo kadagiti ipatpateg 
a miembro ti pamiliami; ammomi no 
kasano dayta. Nupay kasta, mamatiak 
a saantayo a maiturong iti umno a tu-
rongen, kas tao wenno kagimongan, 
no makidinnamagtayo iti pamilia 
wenno gagayyem no kaaduanna nga 
agiposte kadagiti nakakatkatawa a 
ladawan, agipatulod iti awan kaes-
eskanna a bambanag, wenno iturong-
tayo dagiti patpatgentayo kadagiti site 
iti Internet. Panagkunak adda lugar 
para iti kastoy a kita ti aktibidad, 
ngem kasano ti kapaut nga aramiden-
tayo daytoy? No ditay maaramid nga 
ited ti kasayaatan a bukodtayo a bagi 
ken ti saan a mabingay a panawen 
kadagiti pudno a napateg kadatayo, 
iti maysa nga aldaw, pagbabawyan-
tayo daytoy.

Ikeddengtayo koma ti mangipa-
teg kadagiti ay-ayatentayo babaen ti 
kaaddatayo iti sibayda iti nabuslon a 
panawen, panagaramidtayo kadagiti 
banag a kadua ida, ken panangpasan-
taktayo kadagiti laglagiptayo.

Inusarko Koma dagiti Paglaingak
Maysa pay a pagbabawyan nga 

impeksa dagiti tao ket ti pannakapa-
ayda nga agbalin a tao a nariknada a 
mabalin ken nasken a pagbalinanda 
koma. Iti itataliawda iti napalabas a 
biagda, naamirisda a dida pulos nau-
sar ti paglainganda, nakaad-adu dagiti 
kanta a dida nakanta.

Diak kayat a sawen ditoy ti yuuli  
iti pangal ti balligi iti nadumaduma  
a propesiontayo. Dayta a pangal uray 
man no kasano ti kadakkelna ditoy 
daga, ket maysa nga addang laeng iti 
naindaklan nga agnanayon a panag-
daliasat nga agur-uray kadatayo.

Ketdi, agsarsaritaak maipapan  
iti panagbalin a tao a panggep ti  
Dios, ti Nailangitan nga Amatayo,  
a pagbalinantayo.

Umaytayo ditoy lubong, kas iti 
kinuna ti mannaniw, “agtalaytay 

kadagiti ulep ti gloria” 4 manipud iti 
lugar sakbay daytoy a biag.

Makita ti Nailangitan nga Amatayo 
ti pudno a kabaelantayo. Ammona 
dagiti banag maipapan kadatayo 
a mismo a ditay ammo. Paregta-
ennatayo bayat ti panagbiagtayo a 
mangipatungpal iti nakarukodan ti 
pannakaparsuatayo, agbiag iti nasa-
yaat, ken agsubli iti sidongna.

Apay, ngarud, nga ibukbukboktayo 
ti adu unay a panawen ken pigsatayo 
kadagiti banag a saan nga agpaut, 
awan pategna, ken awan serbina, ken 
narabaw unay? Ditay kadi kayat a 
makita ti minamaag iti panangtunton 
iti awan kaes-eskanna ken saan nga 
agpaut a banag?

Di kadi nasirsirib kadatayo nga 
“agurnongtayo [para iti bagbagitayo] 
kadagiti gupgupit sadi langit, isu a ti 
sanga ken ti lati dida dadaelen ken 
isu a dagiti mannanakaw dida kalien 
ken takawen”? 5

Kasano nga aramidentayo daytoy? 
Babaen ti panangsurottayo iti pagwa-
dan ti Mangisalakan, babaen ti panag-
tungpaltayo kadagiti pannursurona 
iti inaldaw a panagbiagtayo, babaen 
ti pudno a panangipategtayo iti Dios 
ken iti padatayo a tao.

Awan duadua a ditay maaramid 
daytoy no ul-ulodentayo ti sakatayo, 
sangkakitatayo iti relostayo, ken 
agtantanabutobtayo bayat ti panagba-
lintayo a disipulo.

No maipapan iti panagbiag iti 
ebanghelio, saantay koma a kas 
iti ubing a lalaki a nangisawsaw 
iti tangan ti sakana iti danum ken 
imbagana a napan naglangoy. Kas 
annak ti Nailangitan nga Amatayo, 
ad-adu ti kabaelantayo. Iti kasta, saan 
nga umdas dagiti nasayaat a gandat. 
Nasken nga agaramidtayo. Napat-
pateg pay, nasken nga agbalintayo 
iti kayat ti Nailangitan nga Ama a 
pagbalinantayo.

Napintas ti panangipeksa iti pam-
maneknektayo iti ebanghelio, ngem 
napimpintas ti panagbalin a sibibiag a 
pagwadan ti naisubli nga ebanghelio. 
Nasayaat ti panagtarigagay nga agba-
lin a napudpudno iti katulagantayo; 
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ti aktual a panagbalin a napudno ka-
dagiti sagrado a katulagan—agraman 
ti panagbiag a nasagudayan, panag-
bayad iti apagkapullo ken datontayo, 
panagtungpal iti Word of Wisdom, 
ken panagserbi kadagiti agkasapu-
lan—ket nasaysayaat nga amang. 
Nasayaat ti panangipakaammo nga 
ipaaytayo ti ad-adu pay a panawen 
iti panagkararag a sangapamilia, 
panagadal iti nasantuan a kasuratan, 
ken kadagiti naragsak nga aktibidad 
ti pamilia; ngem ti aktual a panaga-
ramid amin kadagitoy a banag ket 
mangisangbay kadagiti nailangitan  
a bendision iti biagtayo.

Ti kinadisipulo isu ti panang-
gun-od iti kinasanto ken kinaragsak. 
Daytoy ti dalan mangiturong iti kina-
singpet ken kinaragsaktayo.

Ikeddengtayo koma a suroten  
ti Mangisalakan ket igaedtayo ti 
agtrabaho tapno agbalintayo a kas iti 
tao a nakaisangratantayo a pagbali-
nan. Dumgngeg ken agtungpaltayo 
koma kadagiti parikna ti Nasantuan 
nga Espiritu. No aramidentayo daytoy, 
ipalgakto kadatayo ti Nailangitan nga 
Ama dagiti banag a ditay pulos ammo 
maipapan iti bagitayo. Silawannanto 
nga umuna ti dalan ket luktanna 
dagiti matatayo a mangkita kadagiti 
saan nga ammo ken nalabit a saan 
nga impagarup a talentotayo.

Ti ad-adda a panagipaaytayo iti 
bagbagitayo a manggun-od ti ki-
nasanto ken ragsak, ad-adda met a 
mayadayotayo iti dalan nga agturong 
iti pagbabawyan. Ti ad-adda a panag-
pannuraytayo iti parabur ti Mangi-
salakan, ad-adda met a mariknatayo 
nga addatayo iti dalan nga inranta ti 
Amatayo iti Langit para kadatayo.

Binay-ak Koma ti Bagik a Nagbalin  
a Naragragsak Pay

Maysa pay a pagbabawyan dagiti 
makaammo a mataydan ket nalabit a 
pagsiddaawantayo. Tinarigagayanda 
nga ad-adda koma pay a pinarag-
sakda ti bagida.

Masansan unay a maallilawtayo 
nga adda maysa a banag a dandani-
tayon magaw-at a mangted ragsak 

kadatayo: nasaysayaat a kasasaad 
ti pamilia, nalaglag-an a panagbiag 
wenno ti gibus ti maysa a narikut a 
pannubok.

Ti ad-adda a panaglakay wenno 
panagbakettayo, ad-adda a tumaliaw-
tayo ken maamiristayo a saan a napa-
teg dagiti kasasaad nga agpaay iti ruar 
wenno saanda a mangikeddeng iti 
pagragsakantayo.

Datayo ti napateg. Datayo ti ma-
ngikeddeng iti pagragsakantayo.

Datayo met laeng ti akinrebbeng iti 
bukodtayo a pagragsakan.

Magustuanmi iti asawak a ni Hariet 
ti agbisikleta. Nakaay-ayat ti rum-
muar ket mangnanam iti kinapintas 
ti nakaparsuaan. Adda dagiti kayatmi 
a rota a pagbisikletaan, ngem saanmi 
unay nga inkankano no kasano ti 
kaadayo ti papananmi wenno kasano 
ti kapardas ti panagbisikletami no 
idasig kadagiti dadduma pay nga 
agbisbisikleta.

Nupay kasta, no dadduma panag-
kunak nasken nga adda bassit karit 
kadakami. Panagkunak pay a mapa-
sayaatmi ti pardasmi no karitenmi ti 
bagimi a mangaramid uray no maysa 
a pedal laeng. Ken no dadduma ag-
biddutak pay a mangdakamat daytoy 
a banag iti naimbag nga asawak.

Kanayon a nakasaysayaat, naka-
lawlawag, ken nakalinlinteg dagiti 
gagangay a sungbatna kadagitoy kas-
toy a singasing. Umisem ket kunana, 
“Dieter, saan a lumba daytoy; panag-
daliasat daytoy. Agrag-oka iti daytoy 
a kanito.”

Husto isuna!
No dadduma iti panagbiag  

maituontayo iti pannakalpas isu a 
mapaaytayo a mangsarak iti rag-o  
iti panagdaliasat. Diak mapan agbi-
sikleta a kaduak ti asawak gapu ta 
magagaranak a makalpas. Mapanak 
gapu ta naimnas ken makaliwliwa a 
makaduak isuna.

Saan kadi a kasla minamaag a 
masayang dagiti makaay-ayo ken 
makaliwliwa a padas gapu ta kana-
yon nga ur-urayentayo ti kanito a 
panaggibusda?

Dumgngegtayo kadi iti napintas  

a musika nga ur-urayentayo nga ag-
pinal ti maudi a nota sakbay a pudno 
a naragsakantayo iti daytoy? Saan. 
dumngegtayo ken danggayantayo 
dagiti agduduma a melodia, ritmo, 
ken harmonia agingga a malpas ti 
komposision.

Isaotayo kadi dagiti kararagtayo 
a ti la “amen” wenno ti udina ti 
pampanunotentayo? Siempre saan. 
Agkararagtayo tapno mayasidegtayo 
iti Nailangitan nga Amatayo, tapno 
mangawat iti Espirituna ken mang-
rikna iti ayatna.

Nasken a saantayo nga aguray 
tapno agragsak agingga a mada-
nontayo ti masungad a punto, tapno 
laeng matakuatan nga addan a ma-
gun-od ti ragsak—a kanayon! Ti biag 
saan a kaipapanan ti pananglagip 
iti napalabas. “Daytoy ti aldaw nga 
inaramid ni Jehova . . . ,” insurat ti 
Salmista. “Agrag-o ken agragsakkayo 
iti daytoy.” 6

Kakabsat, ania man dagiti kasasa-
adtayo, ania man dagiti karit wenno 
pannuboktayo, adda maysa a banag 
iti inaldaw tapno umarakup ken 
mangparagsak. Adda maysa a banag 
iti inaldaw a pagyamanan ken rag-o 
no makitatay la koma ken mabigbig  
ti pateg daytoy.

Nalabit a nasken a ditayo unay 
kumita kadagiti matatayo ket ad-adda 
a kumitatayo kadagiti puspusotayo. 
Magustuak ti adaw: “Makitatayo a si-
lalawag iti pusotayo laeng. Ania man 
a banag a napateg ket saan a makita 
dagiti mata.” 7

Nabilintayo nga “agyaman iti amin 
a banag.” 8 Saan kadi a nasaysayaat ti 
kumita iti mata ken puspusotayo uray 
kadagiti babassit a banag a mabalin 
a pagyamanantayo, imbes a padak-
kelentayo ti kasungani iti agdama a 
kasasaadtayo?

Inkarin ti Apo, “Isu nga umawat iti 
amin a banag a siyayaman maiday-
dayawto: ket mainayonto kenkuana 
dagiti banag iti daytoy a daga, iti 
maminggasut.” 9

Kakabsat, addaantayo kadagiti 
nawadwad a bendision ti Nailangitan 
ngaa Amatayo, ti nabuslon a plano ti 
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pannakaisalakan, dagiti naindaklan a 
kinapudno ti naisubli nga ebanghelio, 
ken ti adu a kinapintas daytoy mortal 
a panagdaliasat, “di kadi dagitoy ti 
gapu ti panagrag-otayo?” 10

Ikeddengtayo koma ti agragsak, 
ania man dagiti kasasaadtayo.

Maipanggep kadagiti Pangngeddeng
Maysa nga aldaw alaentayo ti saan 

a maliklikan nga addang ket bumal-
lasiwtayo manipud iti daytoy mortal 
a lubong nga agturong iti sumaruno 
nga estado. Taliawentayonto ti biag-
tayo ket panunotentayo no naka-
pagbalintayo koma a nasaysayaat, 
nakaaramidtayo kadagiti nasaysayaat 
a pangngeddeng, wenno nasaysayaat 
koma ti panangusartayo iti orastayo.

Tapno maliklikan dagiti sumagma-
mano a kaunggan a pagbabawyan ti 
biag, sayaatentayo koma itan ti mang-
ngeddeng, ngarud:

•  Ikeddengtayo a yad-adutayo 
ti oras a kadennatayo dagiti 
patpatgentayo.

•  Ikeddengtayo nga ipaspasnektayo 
ti agbalin a tao a kayat ti Dios a 
pagbalinantayo.

•  Ikeddengtayo ti mangsarak iti rag-
sak, iti baet dagiti kasasaadtayo.

Paneknekak a maliklikan ti adu 
kadagiti kaunggan a pagbabawyan ti 

masakbayan babaen ti panangsurot 
itan iti Mangisalakan. No nakabasol 
wenno nagbidduttayo—no nakaa-
ramidtayo kadagiti pili a pagbabaw-
yantayo itan—adda napateg a sagut 
ti Pannubbot ni Cristo, a pakapaka-
wanantayo. Saantayo a makasubli 
wenno mabaliwan ti napalabas, 
ngem makapagbabawitayo. Mabalin 
a punasen ti Mangisalakan dagiti lua 
ti pagbabawyan11 ket ikkatenna ti 
dagsen dagiti basoltayo.12 Ti Pan-
nubbotna ti mangipalubos kada-
tayo a mangpanaw iti napalabas 
ket agtultuloytayo nga addaantayo 
iti nadalus nga ima-ima, natarnaw 
a puso,13 ken pangngeddeng nga 
agaramid iti nasaysayaat ken agbalin 
a nasaysayaat.

Wen, napardas ti panaglabas day-
toy a biag; ken kasla tumayab dagiti 
aldawtayo; ket kasla nakaam-amak 
ti patay no maminsan. Nupay kasta, 
agtultuloyto ti espiritutayo nga ag-
biag ken iti maysa nga aldaw makiti-
ponto iti nagungar a bagitayo tapno 
umawat iti immortal a gloria. Napas-
nek a paneknekak a gapu iti naasi 
a Cristo, agbiagtayto manen ken iti 
agnanayon. Gapu iti Mangisalakan 
ken Mannubbottayo, iti maysa nga 
aldaw pudno a maawatantayonto 
ken agrag-otayo iti kaipapanan dagiti 
balikas “pinarmek ni Cristo ti panni-
lud ni patay.” 14

Maysa nga agnanayon ti dalan 
iti panangipatungpal iti nadiosan 
a pagtungpalan kas annak ti Dios. 
Patpatgek a kakabsatko, ay-ayatek 
a gagayyem, nasken nga irugitayo 
ti magna iti dayta nga agnanayon a 
dalan itan; ditayo mabalin nga itantan 
uray maysa nga aldaw. Sapay koma 
ta saantayon nga aguray agingga a 
nakasaganatayon a matay sakbay a 
pudno a masursurotayo ti agbiag. Iti 
sagrado a nagan ni Jesucristo, amen.
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