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Pamilia ken Gagayyem 
nga Agpaut iti Agnanayon
Sadino man ti pagnaedanyo, addaankayo kadagiti 

gagayyem nga agsapsapul iti dakdakkel a rag-
sak a nasarakanyo gapu iti panagtungpalyo iti 

naisubli nga ebanghelio ni Jesucristo. Mabalin a saanda 
a kabaelan nga iladawan dayta a ragsak babaen iti 
balikas, ngem mailasinda daytoy no makitada daytoy iti 
panagbiagyo. Aggagardanto a mangammo iti pagtaudan 
dayta a ragsak, nangnangruna no makitada a maipaspa-
sangokayo kadagiti pannubok kas met la kadakuada.

Nariknayon ti ragsak bayat ti panagtungpalyo ka-
dagiti bilin ti Dios. Dayta ti bunga wenno parabur a 
naikari kadakayo gapu iti panagbiagyo a mayannurot 
iti ebanghelio (kitaen iti Mosiah 2:41). Saankayo a sipu-
pudno nga agtungpal kadagiti bilin ti Dios tapno maki-
takayo dagiti dadduma a tao, ngem dagiti makaimatang 
iti ragsakyo ket isagsaganan ti Apo ida a dumngeg ka-
dagiti naimbag a damag ti Pannakaisubli ti ebanghelio.

Dagiti parabur a naiteden kadakayo ket nangparnuay 
kadagiti pagrebbengan ken napipintas a gundaway 
para kadakayo. Kas natulagan a disipulo ni Jesucristo, 
pagrebbenganyo ti mangted kadagiti dadduma iti gun-
daway a mangsarak iti nayon a ragsak, nagnangruna 
kadagiti gagayyemyo ken miembro ti pamiliayo.

Nakita ti Apo ti gundawayyo ket inladawanna ti 
pagrebbenganyo iti daytoy a bilin: “Umno a ballaa-
gan ti tunggal tao a naballaaganen ti padana a tao” 
(DkK 88:81).

Aramiden ti Apo a nalaklaka a tungpalen dayta a 
bilin babaen ti panagbalbaliw a makita iti pusoyo no 
awaten ken agbiagkayo a mayannurot iti ebanghelio ni 
Jesucristo. Kas bungana, dumur-as ti ayatyo para kada-
giti dadduma, kas met iti tarigagayyo para kadakuada 
a maaddaan iti isu met la a ragsak a napadasanyon.

Maysa a pagarigan dayta a panagbalbaliw ket ti 
no kasano ti panangawatyo iti gundaway a tumulong 
iti aramid ti misionario ti Apo. Maammuan iti saan a 
mabayag dagiti full-time a misionario a manamnamada 
nga awaten ti alisto ken naregget a sungbat ti maysa 
a pudno a convert no agkiddawda iti maysa a tao a 
suruanda. Tarigagayan unay ti convert a kabinglayna iti 
ragsakda dagiti gagayyem ken miembro ti pamiliada.

No agkiddaw ti ward mission leaderyo wenno dagiti 
misionario iti nagan ti maysa a tao tapno masuruan, 
maysa daytoy a dakkel a pammadayaw kadakayo. 
Ammoda a nakita dagiti gagayyem a naragsakkayo ket, 
ngarud, naisaganan dagita a gagayyem a dumngeg iti 
ebanghelio ken pumili nga umawat iti daytoy. Ken agta-
lekda a dakayto ti gayyem a kasapulandanto no agba-
lindanto a miembro ti Simbaan.

Diyo nasken ti agbuteng a mapukawyonto dagiti 
gagayyemyo babaen iti panangawisyo kadagiti mi-
sionario tapno yam-ammoyo ida. Addaanak kadagiti 
gagayyem a di nangawat idi kadagiti misionario ngem 
nagyamanda kaniak kalpasan ti adu a tawen gapu 
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iti panangidiayak kadakuada iti maysa a banag nga 
ammoda idi a napateg unay kaniak. Mabalinyo ti ma-
kigayyem nga agpaut iti agnanayon babaen iti pana-
ngidiayayo iti ebanghelio, a makitada a nangisangbay 
kadakayo iti ragsak. Diyo kaano man palabsen ti maysa 
a gundaway a mangawis iti maysa a gayyem ken nang-
nangruna iti maysa a miembro ti pamilia a mangpili a 
sumurot iti plano ti kinaragsak.

Awan ti dakdakkel pay a gundaway para iti dayta a 
yaawis no saan a ti awis a makastrek kadagiti templo ti 
Dios. Idiay a mabalin nga idiaya ti Apo dagiti ordinansa 
ti pannakaisalakan kadagiti kapuonantayo a dida naba-
lin nga inawat dagitoy idi sibibiagda pay. Kitaendakayo 
nga addaan iti ayat ken namnana. Inkari ti Apo nga ad-
daandanto iti gundaway a sumrek iti pagarianna (kitaen 
iti DkK 137:7–8), ket immulana ti maysa nga ayat para 
kadakuada iti pusoyo. 

Adu kadakayo ti nakariknan iti rag-o iti panangidia-
yayo kadagiti ordinansa ti templo kadagiti dadduma, 
kas iti panangaramidyo no itedyo dagiti nagan dagiti 
tao kadagiti misionario a maam-ammoyo. Nariknayon 
ti dakdakkel pay a rag-o iti panangannongyo kadagiti 
ordinansa para kadagiti kapuonanyo. Naipaltiing ken 
ni Propeta Joseph Smith a posible laeng ti agnanayon 
a ragsaktayo no idiayatayo kadagiti kapuonantayo ti 
wagas a pakaawatantayo iti dayta a bendision(kitaen 
iti DkK 128:18).

Ti panawen ti Paskua ti mangigapu iti panangutob-
tayo iti kaunggan ti panunot ken riknatayo nga in-
sangbay ti Mangisalakan ken iti rag-o nga insangbay ti 
ebangheliona kadatayo. Ipakitatayo ti panagyamantayo 
Kenkuana no idiayatayo dayta a ragsak kadagiti dad-
duma. Ti panagyaman ket agbalin a rag-o no itedtayo 
dagiti nagan kadagiti misionario ken no ipantayo dagiti 
nagan dagiti kapuonantayo iti templo. Dayta a pakaki-
taan iti panagyamantayo ket makaaramid iti gagayyem 
ken pamilia nga agpautto iti agnanayon.

PANANGISURO MANIPUD ITI DAYTOY A MENSAHE

Ilawlawag ni Presidente Eyring a maipakitatayo ti 
panagyamantayo iti Mangisalakan babaen ti panangi-
binglay iti ebanghelio kadagiti dadduma. Mabalinyo 
nga ilawlawag kadagiti sursuruanyo no kasano a pina-
raburan ti sagut ti ebanghelio ti panagbiagda. Ibilangyo 
ti panangawis kadakuada a nainkararagan nga ibagada 
dagiti tartarigagayanda nga ibinglayan iti sagut ti 
ebanghelio ken no kasano a maaramidda ti kasta.

ANNAK
Iburayyo ti Pammaneknekyo

Mabalinyo nga ibinglay ti sagut ti ebanghelio itoy a 
Paskua babaen ti pannangted iti maysa a gayyem 

wenno kaarruba iti maysa a kopia ti Libro ni Mormon 
a nakasurat ti pammaneknekyo iti uneg daytoy. Suro-
tenyo dagitoy nga addang a mangisagana iti daytoy:

1. Iti maysa a papel, mangrukodka iti maysa a  
rektanggulo nga agarup 4½ x 6½ pulgada  
(11½ x 16½ cm) ket agpatulongka iti maysa  
a nataengan a mangkartib iti daytoy. 

2. Nayonam iti ladawanmo mismo—maysa a  
drowing wenno litrato—iti ngato ti panid.

3. Isuratmo ti pammaneknekmo iti baba ti litratom.
4. Agpatulongka iti maysa a nataengan a mangiragpin 

iti papel iti akin-uneg nga akkub ti Libro ni Mormon.

AGTUTUBO
Mabalinko Kadi ti Mangibinglay 
iti Libro ni Mormon?
Ni Josh Arnett

Idi umuna a tawenko iti haiskul, inawisnak ti semi-
nary teacherko iti klasek tapno mangtedak kadagiti 

kopia ti Libro ni Mormon kadagiti gagayyemko a saan 
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a miembro ti Simbaan. Nupay managbabainak unay, 
inawatko ti awis.

Adu nga aldaw ti binubosko tapno maaddaanak iti 
tured, ngem idi agangay inikkak ti gayyemko a ni Britny 
iti libro kabayatan ti oras ti pangngaldaw ket nangte-
dak iti ababa a pammaneknek. Nagyaman kaniak ni 
Britny iti libro nga intedko.

Iti gibus dayta a tawen ti panageskuela, immakar 
ni Britny, ngem nagtultuloy ti panagpinnadamagmi. 
Imbagana ti maipapan iti baro nga eskuelana ken no 
kasano a nagmiembro iti Simbaan ti dumani amin a ga-
gayyemna ngem di na iti kaano man imbaga maipapan 
iti ania man a naespirituan kaniak.

Nagbalbaliw dayta sakbay a pimmanawak a mapan 
agmision. Nakaawatak iti mensahe manipud ken ni 
Britny a kunkunana nga adda napateg nga ipadamagna 
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kaniak: agpabuniagen isuna, ken kayatna ti agyaman 
kaniak gapu ta nagbalinak a gayyemna ken iti panangi-
pakitak iti nasayaat a pagwadan.

Inaramat ti Dios ti maysa a managbabain nga ubing 
a lalaki nga agtawen iti 15 nga awan pay padasna iti 
panagmisionario ken inturongna isuna a mangibinglay 
iti ebanghelio iti maysa a tao nga ammona nga awaten-
nanto daytoy. Ammok a babaen ti idedengngeg iti Espi-
ritu, masarakantayonto amin dagiti tao iti lawlawtayo 
nga agur-uray a mangsursuro iti naisubli nga ebang-
helio. Ammok a no tumulongtayo a mangisangbay 
uray iti maysa laeng a tao iti Apo, “anian a naindaklan 
a rag-o[tayo] kenkuana iti pagarian ti Ama[tayo]!” 
(DkK 18:15).
Agindeg ti nagsurat iti Washington, USA.
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Ti Nadiosan a Mision ni Jesucristo: 
Ti Bugbugtong nga Anak
Nainkararagan nga adalenyo daytoy a material ken kalikagumanyo nga ammuen no 
ania ti ibinglay. Kasano a ti pannakaawatyo iti biag ken mision ti Mangisalakan ket 
mangpapigsa iti pammatiyo Kenkuana ken magparabur kadagiti ay-aywananyo babaen 
ti visiting teaching? Para iti mainayon nga impormasion mapan iti reliefsociety.lds.org.

Ania ti Maaramidko?
1. Apay a napateg para kaniak 
a maawatak dagiti akem ni 
Jesucristo?

2. Kasano a mapapigsa ti 
pammatitayo no agtungpaltayo 
kadagiti katulagantayo?
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Pammati, Pamilia, Tulong

Daytoy ti paset ti maysa a 
serye dagiti Mensahe iti Visiting 

Teaching a mangitampok kadagiti 
aspekto ti mision ti Mangisalakan.

Ti Mangisalakantayo, ni 
Jesucristo, ket maawagan iti 
Bugbugtong nga Anak gapu ta Isu 
laeng ti tao iti daga a naipasngay 
iti mortal nga ina ken imortal nga 
Ama. Tinawidna dagiti nadiosan a 
bileg manipud iti Dios, ti Amana. 
Manipud iti inana, ni Maria, tina-
widna ti mortalidad ket nagibtur iti 
panagbisin, pannakawaw, pannaka-
bannog, panagsakit, ken ipapatay.1

Gapu ta ni Jesucristo ti Bug-
bugtong ti Ama, kinabaelanna ti 
nangisuko iti biagna (natay) ken na-
ngisubli manen iti daytoy (babaen 
ti panagungar). Isuro dagiti nasan-
tuaan a kasuratan a “babaen ti pan-
nubbot ni Cristo,” “magun-od[tayo] 
ti panagungar” ( Jacob 4:11). Masur-
surotayo pay nga amin ket “mabalin 
nga agungarto iti saan nga ipapatay 
iti agnanayon a biag” no datayo ket 
“mamati” (DkK 29:43).

No maawatantayo a naan-anay 
no ania ti kayat a sawen ken Jesus 
ti agbalin a Bugbugtong nga Anak 
ti Ama, dumakkelto ti pammatitayo 
ken Cristo. Kinuna ni Elder D. Todd 

Christofferson ti Korum dagiti 
Sangapulo-ket-dua nga Apostol, 
“Ti pammati ken ni Jesucristo ket 
natibker a panamati ken namnama 
ti (1) kasasaadna kas Bugbugtong 
nga Anak ti Dios, (2) ti agnanayon 
a Pannakasubbot, ken (3) ti literal 
a Panagungarna.” 2 Impanekne-
ken dagiti moderno a propeta: 
“Ni [ Jesucristo] . . . ti Bugbugtong 
nga Anak iti lasag, ti Mannubbot 
ti lubong.” 3

Manipud kadagiti Nasantuan 
a Kasuratan

Juan 3:16; Doktrina ken Katula-
gan 20:21–24; Moises 5:6–9

Manipud iti Pakasaritaantayo
Iti Baro a Tulag mabasatayo 

maipanggep kadagiti babbai, a 
nanaganan ken saan a nanaganan, 
a nangaramat iti pammatida ken ni 
Jesucristo, nangsursuro ken nag-
tungpal kadagiti pannursurona, 
ken nangipaneknek maipanggep 
iti panagministro, dagiti milagro 
ken kinatan-okna. Nagbalin dagitoy 
a babbai a nalaing a pagwadan ti 
kinadisipulo ken napapateg a saksi 
iti aramid ti pannakaisalakan.

Kas pagarigan, nangiburay ni 

Marta iti napigsa a pammanek-
nek maipanggep iti kinadiosan ti 
Mangisalakan idi kinunana Ken-
kuana, “Siak pinatik a sika ni Cristo, 
ti Anak ti Dios, nga umay ditoy 
lubong” ( Juan 11:27).

Sumagmamano kadagiti nagka-
una a saksi ti kinadiosan ti Mangi-
salakan ket ti inana, ni Maria, ken ti 
kasinsinna a ni Elisabet. Kalpasan 
la unay ti isasarungkar ni anghel 
Gabriel ken ni Maria, sinarungka-
ranna ni Elisabet. Idi nangngeg ni 
Elisabet ti kablaaw ni Maria, isu ket 
“napno iti Espiritu Santo” (Lucas 
1:41) ket nangiburay iti pammanek-
nek a ni Maria ti agbalin nga ina ti 
Anak ti Dios.
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