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Agserbi iti Apo nga 
addaan iti Ayat

Insuro ni Apo Jesucristo, “Asino man a mangisalakan 
iti biagna mapukawnanto: asino man a mangpu-
kawto iti biagna gapu kaniak, maisalakannanto met 

daytoy” (Lucas 9:24).
“Mamatiak,” kinuna ni Presidente Thomas S. Monson, 

“ibagbaga ti Mangisalakan kadatayo a malaksid no pu-
kawentayo ti bagitayo iti panagserbi kadagiti dadduma, 
adda bassit a panggep iti bukodtayo a biag. Dagiti ag-
bibiag laeng para iti bagida ket maipadada iti mula nga 
aglaylayto no saan a masibugan ket mataydanto iti ka-
maudianan, idinto a dagiti mangpukaw iti bagbagida iti 
panagserbi kadagiti dadduma ket tumanor ken rumang-
aydanto—ket kas bungana maisalakanto ti biagda.” 1

Kadagiti sumaganad nga adaw manipud iti panag-
serbi ni Presidente Monson, ipalpalagipna kadagiti 
Santo iti Ud-udina nga Aldaw nga ay-ayawanan ida ti 
Apo ken agur-uray dagiti bendision ti kinaagnanayon 
kadagiti sipupudno nga agserbi kadagiti dadduma.

Panagserbi iti Templo
“Maited ti dakkel a serbisio no agaramidtayo kadagiti 

pangisaup [vicarious] nga ordinansa para kadagiti pim-
musayen. Iti adu a kasasaad ditay am-ammo dagiti tao 
nga yar-aramidantayo iti ordinansa. Ditay namnamaen ti 
panagyamanda, wenno ditay namnamaen nga awaten-
danto dayta nga idiayatayo. Nupay kasta, agserbitayo, 
ken iti dayta a proseso, magun-odtayo dayta a nagtaud 

iti saan nga aramid ti sabali: literal nga agbalintayo a ma-
ngisalakan iti Bantay Sion. Bayat ti panangted ti Mangi-
salakan iti biagna kas sakripisio para kadatayo, kasta met 
nga, iti bassit a pagrukodan, aramidentayo met ti kasta no 
agaramidtayo iti pangisaup [proxy] nga aramid iti templo 
para kadagiti awanan iti pamuspusan a makapagtultuloy 
iti agnanayon a panagdaliasat malaksid no adda maara-
mid para kadakuada babaen kadatayo ditoy daga.” 2

Datayo dagiti Ima ti Apo
“Kakabsatko, naipalawlaw kadatayo dagiti agkasapu-

lan iti panangasikasotayo, panangparegtatayo, suporta-
tayo, liwliwatayo, panangngaasitayo—miembroda man 
ti pamilia, gagayyem, kapulapol, wenno ganggannaet. 
Datayo dagiti ima ti Apo ditoy daga, nga addaan iti bilin 
nga agserbi ken mangitag-ay kadagiti annakna. Isu ket 
agpannuray iti tunggal maysa kadatayo. . . .

“Dayta a serbisio a nakaawagan ti amin kadatayo ket 
ti serbisio ni Apo Jesucristo.” 3

Panagserbi iti Salinong ti Mangisalakan
Iti Baro a Lubong, impakdaar ti nagungar nga Apo, 

‘Ammoyo dagiti banag a rumbeng nga aramidenyo iti 
simbaanko; agsipud ta dagiti aramid a naimatanganyon 
nga inaramidko ti aramidenyonto met; ta no ania dayta 
nakitayo nga inaramidko kastanto met ti aramidenyo’ 
[3 Nephi 27:21].
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“Mabendisionantayo dagiti dadduma no agserbitayo 
iti salinong ni ‘Jesus a taga Nazaret . . . isu a namag-
pagna a nagar-aramid iti kinaimbag.’ [Dagiti Aramid 
10:38]. Bendisionannatayo ti Dios a mangsarak iti rag-o 
iti panagserbi iti Nailangitan nga Amatayo bayat ti pa-
nagserbitayo kadagiti annakna iti daga.” 4

Ti Kasapulan nga Agserbi
“Kasapulan a maikkantayo iti gundaway nga agserbi. 

Para kadagiti miembro a saanen nga aktibo wenno 
nagsardengen a makimisa ken awan panagkumitda, 
mabalin a nainkararagan a mangsapultayo iti sumagma-
mano a wagas a tumulong kadakuada. Ti panagkiddaw 
kadakuada nga agserbi iti sumagmamano a kapasidad 
ket mabalin a pammaregta a kasapulanda tapno maka-
sublida iti naan-anay a panagaktibo. Ngem dagiti lider 
a makatulong iti daytoy a pakaseknan ket agkedkedda 
no dadduma a mangaramid iti kasta. Nasken a laglagi-
pentayo a makapagbalbaliw dagiti tao. Maikkatda dagiti 
dakes nga ugalida. Makapagbabawida kadagiti basba-
solda. Mabalin a maikarida a mangikut iti priesthood. 
Ken makapagserbida a sipapasnek iti Apo.” 5

Ar-aramidentayo Kadi ti Amin a Nasken nga 
Aramidentayo?

“Kasapulan ti lubong ti tulongtayo. Ar-aramidentayo 
kadi ti amin a nasken nga aramidentayo? Laglagipentayo 
kadi dagiti balikas ni Presidente John Taylor (1808–87): 
‘No saanmo nga aramiden a nasayaat dagiti takem a 
nakaawagam, pagsungbatennakanto ti Dios kadagiti 
mabalin koma nga insalakanmo no inaramidmo ti 
pagrebbengam’? [Teachings of Presidents of the Church: 
John Taylor (2001), 164]. Adda dagiti saka a papigsaen, 
dagiti ima a tenglen, dagiti panunot nga allukoyen, 
dagiti puso a paregtaen, dagiti kararua nga isalakan. 
Agur-uray dagiti bendision ti kinaagnanayon kadakayo. 
Karbengam ti agbalin a saan nga agbuybuya ngem ma-
kiramraman iti entablado ti . . . serbisio.” 6
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PANANGISURO MANIPUD ITI DAYTOY A MENSAHE

“No addaanka iti ayat a kas ken ni Cristo, maisa-
ganakanto a nasaysayaat a mangisuro iti ebanghelio. 
Maparegtakanto a mangtulong kadagiti dadduma a 
mangam-ammo iti Mangisalakan ken sumurot Ken-
kuana.” 7 Agkararagkayo para iti dakdakdakel pay a 
panangngaasi para kadagiti sarungkaranyo. Bayat 
panangpadur-asmo iti ayat a kas ken ni Cristo para 
kadakuada, kabaelamto a nasaysayaat ti agserbi iti na-
papateg a wagas iti Apo ken kadagiti sursuruam.

AGTUTUBO
Kalgaw ti Panagserbi
Ni Elizabeth Blight

Maysa a kalgaw binubosko ti panawenko iti maysa 
a ganggannaet a pagilian nga agtartrabaho 

kadagiti ubbing nga addaan kadagiti naisangsangayan 
a kasapulan. Idi damo a maam-ammok dagiti ubbing, di 
nakappapati a nagnerbiosak. Diak makapagsao iti pag-
sasaoda, ngem nagtalekak a tarabayennak ti Espiritu 
kadagiti pannakisarsaritak. Idi maam-ammok ti tunggal 
ubing, naamirisko a ti pagsasao ket saan a tubeng iti 
ayat. Nakipagay-ayamak, nakikatawaak, ken tinulo-
ngak dagiti ubbing kadagiti aramidda ket diak kabae-
lan a di riknaen ti naan-anay nga ayat para kadakuada. 
Nalagipko ti ayat ti Nailangitan nga Ama para kadagiti 
annakna, ken di kabaelan nga iladawan ti rag-o a nang-
punno iti pusok.

No agserserbiak kadagiti dadduma, mariknak ti ayat 
saan laeng a para kadagitay pagserserbiak no di ketdi 
pay para iti Nailangitan nga Ama. Pudno a naammuak 
a “no agserbikayo iti padayo a tao, agserserbikayo 
laeng iti Diosyo” (Mosiah 2:17). Ti panggep ti panagser-
bik, dadakkel man a proyekto ti serbisio wenno babaen 
dagiti babassit nga aramid ti panangngaasi, ket mangi-
daydayaw iti Dios (kitaen iti Mateo 5:16). Sapay koma 
ta bayat ti panagserbik kadagiti dadduma, mabigbigto 
dagiti tao ti ayatko para iti Nailangitan nga Ama ken iti 
Silaw ni Cristo a rumanraniag iti kaunggak.
Agnanaed ti nagsurat iti Virginia, USA. 
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ANNAK
Dagiti Pagsisilpuan ti Ayat

Agpatulongka iti maysa a nataengan a mangget-
teng iti 28 nga akikikid a piraso ti papel, agarup 

1 a pulgada (2.5 cm) ti kaakabana ken 8 a pulgada (20 
cm) ti kaatiddogna. Tunggal aldaw daytoy a bulan, 
agaramidka iti maysa a serbisio a mangipakita iti pa-
nagayatmo iti maysa a tao. Mabalin a tulongam dagiti 
nagannak kenka nga agdalus iti pagtaenganyo wenno 
agsuratka iti makaay-ayo a surat iti maysa a kaarruba.

Isuratmo iti maysa kadagiti piraso ti papelmo no 
kasano a nakapagserbika iti tunggal aldaw, ket iteyp 
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wenno pagpigketem dagiti ungto ti piraso ti papel 
tapno agbalin a maysa a sirkulo. Mabalinmo nga iko-
nekta dagiti sirkulo babaen ti panangisilpom iti maysa 
nga ungto ti maysa pay a piraso ti papel iti sirkulo 
manipud iti napalabas nga aldaw sakbay nga iteypmo 
wenno pagpigketem dagiti ungto ti maysa pay a piraso 
ti papel. Makitam a dumakkel dagiti pagsisilpuam ti 
ayat! Mabalinmo met nga ituloy ti mangnayon iti silpo 
ti serbisiom kalpasan ti Pebrero.
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Pammati • Pamilia • Tulong

Daytoy ket paset ti maysa a serye 
dagiti Mensahe iti Visiting Teaching a 
mangitampok kadagiti aspekto ti mision ti 
Mangisalakan.

Insuro ni Jesucristo, ti Naimbag  
a Pastor:
“Asino kadakayo ti adda sanga-

gasut a karnerona, no mapukawna 
ti maysa kadakuada, dina panawan 
iti away dagiti siam a pulo ket siam 
ket mapanna sapulen ti napukaw 
agingga a masarakanna? . . .

“Kunak kadakayo, a . . . ragsak 
sadi langit gapu iti maysa a manag-
basol nga agbabawi” (Lucas 15:4, 7).

No maawatantayo a ni Jesucristo 
ti Naimbag a Pastor, dumakkel 
ti tarigagaytayo a mangsurot iti 
pagwadanna ken agserbi kadagiti 
agkasapulan. Kinuna ni Jesus: “Siak 
ti naimbag a pastor, ket ammok 
dagiti kukuak, ket dagiti kukuak 
ammodak. . . . Ket itedko ti biagko 
maipoon kadagiti karnerok” ( Juan 
10:14–15). Gapu iti Pannubbot ni 
Cristo, awanto kadatayo ti mapukaw 
tapno ditay masarakan ti dalantayo 
nga agawid (kitaen iti Lucas 15).

Kinuna ni Presidente Thomas S. 
Monson, “Pagrebbengantayo ti ma-
ngaywan iti arban. . . . Makapagtig-
nay koma ti tunggal maysa kadatayo 
tapno agserbi.” 1

Ti Nadiosan a Mision ni Jesucristo: 
Naimbag a Pastor
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 ad-adu pay nga impormasion, mapan iti  
reliefsociety.lds.org.

Manipud kadagiti Nasantuan  
a Kasuratan
Salmo 23; Isaias 40:11;  
Mosiah 26:21

Manipud iti Pakasaritaantayo

Kinuna ni Elizabeth Ann Whit-
ney, a dimmar-ay iti umuna a 

miting ti Relief Society maipapan iti 
pannakapasurotna idi 1830: “Apa-
man a nangngegko ti Ebanghelio 
idi inkasaba dagiti Elder daytoy, 
ammok daytoy a timek ti Naimbag a 
Pastor.” 2 Sinurot ni Elizabeth ti timek 
ti Naimbag a Pastor ket nabuniagan 
ken nakumpirmaan. 

Mabalintayo met ti dumngeg iti 
timek ti Naimbag a Pastor ket ibing-
laytayo dagiti pannursurona kadagiti 
dadduma. Kinuna ni Presidente 
Monson, “Datayo dagiti ima ti Apo 
ditoy daga, nga addaan iti bilin nga 
agserbi ken mangitag-ay kadagiti 
annakna.” 3

Kas iti panangsapul ti maysa 
a pastor iti maysa a napukaw a 
karnero, mabalin a sapulen dagiti 
nagannak ti maysa nga anak a 
nayaw-awan. Kinuna ni Presidente 
James E. Faust (1920–2007), Maika-
dua a Mamagbaga iti Umuna a Pa-
nguluen: “Kadagiti maladladingitan 

a nagannak a nagbalin a nalinteg, 
napasnek, ken managkararag iti 
panangisuroda kadagiti nasukir 
nga annakda, kunami kadakayo, 
bambantayan ida ti Naimbag a 
Pastor. Ammo ken maawatan ti 
Dios ti nalaus a panagladingityo. 
Adda namnama.” 4
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Ania ti Maaramidko?
1. Kasano a mangisangbay 
iti talna iti biagtayo ti pana-
ngammo a ti Mangisalakan ti 
Naimbag a Pastor?

2. Iti ania a wagas a makapag-
serbitayo kadagiti “napukaw”  
a saanen a makimismisa iti Sim-
baan wenno kadagiti saantayo  
a kapammatian?

3. Kasano a matulongantayo 
dagiti nagannak a nayaw-awan 
dagiti annakda iti panagbiag iti 
ebanghelio?


