
1

Ayat—ti Kaipapanan  
ti Ebanghelio
Ditayo pudno a kabaelan nga ayaten ti Dios no ditayo 
ayaten dagiti padatayo nga agdaldaliasat iti daytoy a 
panagbiagtayo iti daga.

Ay- ayatek a kakabsatko, idi 
nagserbi ti Mangisalakantayo 
kadagiti tao, sinaludsod Ken-

kuana ti abogado, “Maestro, ania ti 
dakkel a bilin ti linteg?”

Naisurat iti Mateo ti sungbat ni 
Jesus:

“Ayatem ti Apo a Diosmo iti amin a 
pusom, ken iti amin a kararuam, ken 
iti amin nga isipmo.

“Daytoy ti umuna ken dakkel a 
bilin.

“Ket ti maikadua isu umasping 
kenkuana, Ayatem ti padam a tao a 
kas iti bagim.” 1

Inggibus ni Marcos ti pakasaritaan 
iti sao ti Mangisalakan: “Awan ti sabali 
pay a bilin a dakdakkel pay ngem 
dagitoy.” 2

Ditayo pudno a kabaelan nga 
ayaten ti Dios no ditayo ayaten dagiti 
padatayo nga agdaldaliasat iti day-
toy a panagbiagtayo iti daga. Kasta 
met, a ditayo kabaelan a naan- anay 
nga ayaten dagiti padatayo a tao no 
ditayo ayaten ti Dios, ti Ama ti amin 

kadatayo. Imbaga ni Apostol Juan 
kadatayo, “Daytoy a bilin a naadda 
kadatayo nagtaud kenkuana, A ti 
agayat iti Dios, ayatenna met koma 
ni kabsatna.” 3 Datayo amin ti espiritu 
nga annak ti Nailangitan nga Ama-
tayo ken, gapu iti daytoy, agkakab-
sattayo. No laglagipentayo daytoy a 
kinapudno, agbalin a nalaklaka nga 
ayatentayo ti amin nga annak  
ti Dios.

Kinapudnona, ti ayat ti kangru-
naan a kaipapanan ti ebanghelio, 
ket ni Jesucristo ti Pagwadantayo. 
Ti biagna ket tawid ti ayat. Inaga-
sanna dagiti masakit; tinulongan 
ken pinaregtana dagiti marigrigat 
ken maidaddadanes; insalakanna ti 
managbasol. Iti kamaudiananna ket 
pinatay isuna ti makagura a bunggoy 
a mangriribuk. Nupay kasta umar- 
araraw manipud iti turod ti Golgota 
dagiti balikas: “Ama, pakawanem ida; 
ta dida ammo ti ar- aramidenda” 4—
maysa a kangrunaan a pagwadan ti 
asi ken ayat iti biag iti daga.

Ni Presidente Thomas S. Monson Adu dagiti kababalin a pangi-
pakitaan iti ayat, kas iti kinaimbag, 
kinaanus, panagbalin a saan a ma-
nagimbubukod, pannakaawat, ken 
pammakawan. Iti amin a pannaki-
langentayo, dagitoy ken ti dadduma 
pay a kababalin ket makatulongto 
a maipakita iti dadduma ti ayat iti 
puspusotayo.

Gagangay a maipakitanto ti ayat-
tayo iti aginaldaw a pannakipulapol-
tayo kadagiti dadduma. Ti kapatgan 
ket ti kabaelantayo a mangilasin iti 
kasapulan ti maysa a tao ken itden 
daytoy kalpasanna. Kannayon a 
magustuak unay ti rikna a naipeksa iti 
ababa a daniw:

Agpatnag nga innak sinangitan
Ti saan a panangipakitaan
Kadagiti tao nga agkasapulan;
Ngem uray iti kaano man
Diak pulos pinagbabawyan
Ti panagbalinko a naasian.5

Itay kallabes adda nangestoria ka-
niak iti makasagid rikna a pagwadan 
ti naayat a kinaimbag—a di ammo 
dagiti ibungana. Tawen 1933 idi, gapu 
iti Nakaro a Panagrigat, manmano 
laeng dagiti pagserkan a trabaho. Ti 
lugar ket adda iti akindaya a paset ti 
Estados Unidos. Katurturpos laeng ni 
Arlene Biesecker ti haiskul. Kalpasan 
ti nabayag a panagsapsapulna iti pag-
trabahuan, iti kamaudianan nakastrek 
mat laeng iti trabaho iti pagaramidan 
iti kawes kas maysa nga agdadait. 
Mabayadan laeng dagiti trabahador iti 
pagobraan iti tunggal nalpas a pedaso 
a madaitda a husto iti inaldaw. No 
ad- adu dagiti naaramidda, dakdakkel 
met ti maibayad kadakuada.
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Maysa nga aldaw nabiit kalpasan 
la uray ti panagrugina iti pagobraan, 
naipasango ni Arlene iti maysa a 
proseso a nangpatikaw ken nagpau-
pay kenkuana. Nagtugaw iti makina 
a pagdaitanna a mangpadpadas a 
mangtastas iti panait iti lepleppasenna 
a daiten. Kasla awan ti makatulong 
kenkuana, gapu ta agdardaras a ma-
kalpas iti ad- adu pay dagiti dadduma 
pay nga agdadait. Awan ti naaramid 
ni Arlene ken naawanan iti namnama. 
Siuulimek a makasangsangit isuna.

Iti batog ni Arlene nakatugaw ni 
Bernice Rock. Bakbaket ken ad- adu 
ti padasna kas maysa nga agdadait. 
Idi makitana ti problema ni Arlene, 
pinanawan ni Bernice ti bukodna a 
trabaho ket inasitganna ni Arlene, 
siaayat a sinuruan ken tinulonganna 
isuna. Binantayanna agingga a 
nakagun- od ni Arlene iti kompiansa 
ken naballigian a nakaileppas iti pe-
daso. Nagsubli ni Bernice iti bukodna 
a makina, a naawanan iti gundaway 
a nakaileppas koma iti adu a pedaso 
agingga a kabaelanna, no saan a 
timmulong.

Iti daytoy maysa a tignay ti naayat 
a kinaimbag, nagbalin a nasinged nga 
aggayyem da Bernice ken Arlene. Idi 
agangay nagasawa ti tunggal maysa 
ket naaddaanda iti annak. Iti maysa 
a panawen ti 1950, ni Bernice, a 
miembro idi ti Simbaan, inikkanna 
ni Arlene ken ti pamiliana iti kopia ti 
Libro ni Mormon. Idi 1960, nabunia-
gan ken nagbalin a miembro ti Sim-
baan ni Arlene ken ti asawana ken 
dagiti annakna. Idi agangay nailan-
tipda iti nasantuan a templo ti Dios.

Gapu iti asi nga impakita ni 
Bernice idi tinulonganna ti maysa a 
saanna nga am- ammo a mariribukan 
ken agkasapulan iti tulong, adu a tat-
tao, agpada a sibibiag ken natay, ket 
mangsagsagrap itan kadagiti pangisa-
lakan nga ordinansa ti ebanghelio.

Inaldaw iti panagbiagtayo a 
naikkantayo kadagiti gundaway a 
mangipakita iti ayat ken asi kadagiti 
adda iti aglawlawtayo. Kinuna ni 
Presidente Spencer W. Kimball: “Nas-
ken a laglagipentayo a dagita a tao 

a maam- ammotayo kadagiti pagpa-
radaan, opisina, elevator, ken sadino 
man a lugar ket paset ti sangkataw- an 
nga inted ti Dios kadatayo tapno 
ayaten ken pagserbian. Awanto ti 
pagsayaatan nga ited kadatayo ti 
panagsarita maipapan iti sapasap a 
panagkikinnabsatan no ditayo ibilang 
a kakabsattayo dagiti amin nga adda 
iti aglawlawtayo.6

Umay a di namnamaen dagiti 
gundaway a mangipakita iti ayattayo. 
Naipablaak ti pagarigan ti kasta a 
gundaway iti artikulo ti pagiwarnak 
idi Oktubre 1981. Naawis unay ti rik-
nak iti ayat ken asi a mainaig iti dayta 
isu nga indulinko ti artikulo kadagiti 
fileko iti uneg ti 30 a tawen.

Nadakamat iti artikulo a maysa 
nga Alaska Airlines a dirediretso ti 
panagtayabna manipud iti Ancho-
rage, Alaska, nga agturong iti Seattle, 
Washington—lugan ti 150 pasahero—
ket nagtayab a napan iti maiputpu-
tong nga ili ti Alaska tapno itulodna ti 
maysa nga ubing a nakaro ti panna-
kadangranna. Ti ubing a lalaki nga 
agtawen iti dua ket naputdan iti urat 
iti takiagna idi natnag isuna iti piraso 
ti sarming bayat ti panagay- ayamna 
iti asideg ti pagtaenganna. Ti ili ket 
450 milia (725) abagatan ti Anchorage 
ken saan a talaga mapagpagnaan ti 
eroplano. Nupay kasta, nagdardaras 
a nagkiddaw iti tulong dagiti mediko 
nga adda iti nakapasamakan, isu a 
simmiasi ti eroplano tapno alaenna 
ti ubing ket ipanna iti Seattle tapno 
maagasan isuna iti ospital.

Idi agdisso ti eroplano iti asideg ti 
maiputputong nga ili, impakaammo 
dagiti mediko iti piloto a nakaro ti 
panagpussuak ti dara iti ubing isu a 
saanna a makayanan ti flight agingga 
iti Seattle. Naikeddeng nga agpatayab 
pay iti 200 a milia (320 km) a mapan 
iti Juneau, Alaska, ti kaasitgan a siudad 
nga addaan iti ospital.

Kalpasan a naitulod ti ubing a 
lalaki iti Juneau, nagtuloy a timmayab 
ti eroplano nga agturong iti Seattle, 
a naladaw iti sumagmamano nga 
oras iti iskediul. Awan ti asino man 
a pasahero ti nagreklamo, nupay 

kaaduanna kadakuada ti saanen a 
makakamakam kadagiti appointment 
ken connecting flightda. Kinapud-
nona, iti panaglabas dagiti minuto 
ken oras, nagkolektada, tapno maka-
urnong iti dakkel a kantidad para iti 
ubing a lalaki ken ti pamiliana.

Idi asidegen nga agdisso ti erop-
lano iti Seattle, naragsakan dagiti 
pasahero idi impakaammo ti piloto 
nga inawagan ida iti radio nga umim- 
imbagen ti ubing a lalaki.7

Simrek iti panunotko dagiti balikas 
ti nasantuan a kasuratan: “Ti asi ti 
nadalus nga ayat ti Cristo, . . . ken 
siasino man a maaddaan iti daytoy 
iti maudi nga aldaw, agpaayto a 
pagsayaatanna.” 8

Kakabsat, sumagmamano kada-
giti kadakkelan a gundawaytayo a 
pangipakitaan iti ayattayo ket iti uneg 
mismo dagiti bukodtayo a pagtae-
ngan. Ti ayat ti nasken koma nga ag-
balin a sentro ti biag ti pamilia, ngem 
no dadduma saan a mapasamak 
daytoy. Mabalin a nagadu ti kinaawan 
panaganus, nagadu ti panagsup-
piat, nagadu ti panaggaapa, nagadu 
dagiti lua. Inladingit ni Presidente 
Gordon B. Hinckley: “Apay ngata a 
dagiti [tao] nga ay- ayatentayo [unay] 
ket masansan nga umawatda kadagiti 
nasasakit a balikas? Apay ngata no 
dadduma a ti panagsasao[tayo] ket 
kas kadagiti punyal a makapasakit 
iti rikna? 9 Dagiti sungbat kadagitoy 
a saludsod ket mabalin a sabali para 
iti tunggal maysa kadatayo, ngem ti 
kinapudnona saanen a napateg dagiti 
gapu. No agtungpaltayo iti bilin nga 
aggiinnayat iti tunggal maysa, nasken 
a kalinnangentayo ti tunggal maysa iti 
kinaimbag ken kinadayaw.

Kinaagpaysuanna addanto dagiti 
gundaway a kasapulantayo ti disip-
lina. Nupay kasta, laglagipentayo ti 
balakad a masarakan iti Doktrina 
ken Katulagan—a, no kasapulan nga 
aturentayo ti tunggal maysa, masapul 
nga ipakitatayo ti nalablabon a pana-
gayat kalpasanna.10

Sapay koma ta kanayon nga 
ikarigatantayo ti agbalin a manag-
dayaw ken managrikna kadagiti 
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kapanunotan ken rikna ken kasasaad 
dagitay adda iti aglawlawtayo. Ditay 
koma uyawen wenno tagibassiten 
ida. Ngem ketdi, agbalintayo koma a 
manangngaasi ken manangparegta 
kadakuada. Nasken a naannadtayo 
tapno ditayo madadael ti panagtalek 
ti sabali a tao babaen dagiti saan a 
naannad a balikas ken tignaytayo.

Nasken a buyogan ti ayat ti panag-
pakawan. Kadagiti pamiliatayo, kasta 
met kadagiti gagayyemtayo, mabalin 
nga adda dagiti nasugatan a rikna ken 
sinnuppiat. Manen, saan a napateg 
no kasano ti kabassit ti problema. 
Masapul ken nasken nga ikkaten iti 
panunot ken saan a baybay- an a ku-
maro pay, tapno saan a makadadael 
iti kamaudianan. Ti panagpabasol 
kadagiti dadduma ket saan a mang-
paimbag iti sugat. Ti laeng panangpa-
kawan ti makapaimbag.

Ti napintas a babai a nabayagen 
a pimmusay ti simmarungkar ka-
niak iti maysa nga aldaw ket saan a 
ninamnama nga agsarita maipapan 
iti sumagmamano a pagbabawyanna. 
Insaritana maipapan iti maysa a pasa-
mak adun a tawen ti napalabas ken 
mairaman ti kaarrubana a mannalon, 
naminsan idi a nasayaat a gayyemda 
ngem adu a gundaway a saanda 
nga agkikinnaawatan nga agassawa. 
Maysa nga aldaw dinamag ti manna-
lon no mabalinna ti ag- short cut iti 
dagana tapno alisto a makadanon iti 
bukodna a daga. Iti daytoy a kanito 
nagsardeng isuna a nagsarita kaniak 
ken, adda pigerger iti timekna, kinu-
nana, “Brother Monson, diak pinalu-
bosan isuna a nagballasiw iti dagami 
iti dayta nga aldaw ken uray iti kaano 
man ngem binay- ak isuna a pag-
naenna ti adayo a pagnaaan tapno 

makadanon isuna iti dagana. Nag-
biddutak, ket pagbabawyak daytoy. 
Pimmusayen isuna, ngem o, naibagak 
koma kenkuana ti ‘pakawanennak.’ 
Naaddaanak man koma iti maikadua 
a gundaway nga agbalin a naimbag 
kenkuana.”

Kabayatan ti idedengngegko 
kenkuana, nalagipko ti naliday a 
pammaliiw ni John Greenleaf Whit-
tier: “Iti amin a naliday a balikas a 
naisawang wenno naisurat, dagitoy ti 
kaladingitan iti amin: ‘Daytoy koma ti 
naaramid! ’” 11 Kakabsat, iti pannaki-
langentayo iti dadduma nga addaan 
pammateg ken naayat a panangibi-
lang, maliklikantayonto dagiti kasta a 
panagbabawi.

Mayebkas ti ayat iti adu a mabigbig 
a wagas: maysa nga isem, maysa a 
payapay, maysa a napintas a masao, 
maysa a pammadayaw. Mabalin a 
saan unay a madlaw ti dadduma pay 
a panangyebkas, kas iti panangipakita 
iti interes kadagiti aramid dagiti sa-
bali, panangisuro iti maysa a pagba-
tayan nga addaan iti kinasingpet ken 
kinaanus, panangsarungkar iti maysa 
a masakit wenno saanen a makaruar 
pay iti balay. Mabalin a mangiparikna 
iti ayat dagitoy a balikas ken tignay 
ken ti adu a dadduma pay.

Ni Dale Carnegie, ti nalatak nga 
awtor ken lecturer, ket namati a ti 
tunggal tao addaan iti uneg ti bagina 
iti “pannakabalin a mangnayon iti ka-
dagupan [ti] ragsak ti lubong . . . ba-
baen ti panangted iti sumagmamano 
a balikas ti napudno a panangbigbig 
iti pateg iti tao a malmalday wenno 
maup- upay. Kinunana, “Nalabit a 
malipatanyonton inton bigat dagiti 
nasayaat a balikas nga isasaoyo ita, 
ngem mabalin nga ipateg ti tao nga 

umaw- awat kadagitoy agingga iti 
tungpal biag.” 12

Mabalin a rugiantayo itan, iti day-
toy mismo nga aldaw, a mangyebkas 
iti ayat iti amin nga annak ti Dios, 
miembroda man ti pamiliatayo, ga-
gayyemtayo, kaam- ammotayo laeng, 
wenno ditayo am- ammo. No buma-
ngontayo iti tunggal bigat, ikeddeng-
tayo koma ti agtignay nga addaan iti 
ayat ken kinasingpet iti ania man ti 
mabalin a mapasamak.

Saan a kabaelan a maawatan, 
kakabsatko, ti ayat ti Dios para 
kadatayo. Gapu iti daytoy nga ayat, 
imbaonna ti Anakna, a nangipateg 
kadatayo iti umdas tapno itedna ti 
biagna para kadatayo, tapno maadda-
antayo iti agnanayon a biag. No ma-
awatantayo daytoy awan kapadana a 
sagut, mapnonto dagiti puspusotayo 
iti ayat para iti Agnanayon nga Ama, 
para iti Mangisalakantayo, para iti 
amin a sangkataw- an. Sapay koma 
ta mapasamak ti kasta ti kapasnekan 
a kararagko iti sagrado a nagan ni 
Jesucristo, amen.
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Dagiti Pannursuro para iti 
Panawentayo

Manipud iti Mayo 2014 agingga iti Oktubre 2014, dagiti adalen iti 
Melchizedek Priesthood ken Relief Society kadagiti maikapat 
a Domingo ket nasken a maisagana manipud iti maysa wenno 

ad- adu pay a bitla a naited iti sapasap a komperensia ti Abril 2014. Iti 
Oktubre 2014, mabalin a mapili dagiti bitla manipud iti sapasap a kom-
perensia ti Abril 2014 wenno Oktubre 2014. Nasken a pilien dagiti stake 
wenno district president no ania dagiti mensahe nga usarento kadagiti 
lugarda, wenno mabalinda nga idutok daytoy a pagrebbengan kadagiti 
bishop ken branch president.

Sidadaan a magun- od dagitoy a bitla iti adu a lengguahe iti 
conference.lds.org.
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Patpatgek a kakabsatko, sumag-
mamano kadakayo ti inawis iti 
daytoy a miting dagiti misionario 

ti Ti Simbaan ni Jesucristo dagiti Santo 
iti Ud- udina nga Aldaw. Mabalin nga 
inawisnakayon dagita a misionario 
nga agaramid iti pili a pannakitulag iti 
Dios babaen ti panagpabuniag.

Dadduma kadakayo ti dumdum-
ngeg gapu ta inawatyo ti awis ti 
maysa a nagannak, ti maysa nga 
asawa, wenno nalabit ti maysa nga 
ubing, naited kadakayo iti namnama 
a pilienyonto nga aramiden a sen-
tro ti biagyo dagiti katulagan nga 
inaramidyon iti Dios. Sumagmamano 
kadakayo a dumdumngeg ti nakaara-
miden iti pili nga agsubli a mangsurot 
iti Mangisalakan ken makarikna ita iti 
rag- o ti panangawatna.

Asinokayo man ken sadino man ti 
mabalin a yanyo, iggemyo ti rag-
sak ti ad- adu pay a tattao ngem iti 
mapanunotmo. Inaldaw ken inoras a 
makapagpilika nga agaramid wenno 
agtungpal iti katulagan iti Dios.

Sadino man ti yanyo iti dana a 
mangtawid iti sagut ti agnanayon a 
biag, addaanka iti gundaway a ma-
ngipakita iti adu a tattao ti dana nga 
agturong iti dakdakkek a ragsak. No 

pilienyo nga aramiden wenno tung-
palen ti katulagan iti Dios, pilienyo a 
mangibatikayonto iti maysa a tawid ti 
namnama kadagiti mabalin a mang-
surot iti pagwadanyo.

Naparaburankayo ken napara-
burannak iti kari ti kasta a tawid. 
Utangko a naimbag a nakem ti rag-
sakko iti biag iti maysa a lalaki a diak 
kaano man naam- ammo iti daytoy a 
biag. Maysa isuna nga ulila a nagbalin 
a maysa kadagiti lelongko iti tumeng. 
Imbatiannak iti maysa a di magatadan 
a tawid ti namnama. Isaritak kada-
kayo ti sumagmamano iti paset nga 
inakemna iti panangtawid iti dayta a 
tawid para kaniak.

Heinrich Eyring ti naganna. Na-
yanak isuna a nakabakbaknang. Ad-
daan ti amana ni Edward, iti dakkel 
a a daga iti Coburg, a Germany itan. 
Viscountess Charlotte Von Blomberg 
ti nanangna. Ti amana ti agay- aywan 
kadagiti daga ti ari ti Prussia.

Ni Heinrich ti umuna a lalaki 
nga anak da Charlotte ken Edward. 
Natay ni Charlotte idi agtawen iti 31, 
kalpasan ti ipapasngay ti maikatlo 
nga anakna. Natay ni Edward nabiit 
kalpasanna, napukawna ti amin a sa-
nikua ken kinabaknangna iti napaay 

a puonan. Agtawen isuna iti 40. Pina-
nawanna ti tallo a naulila nga ubbing.

Ni Heinrich, ti lelongko iti tumeng, 
napukawna dagiti nagannak ken-
kuana ken ti dakkel a nailubongan 
a tawidna. Awan ti kuartana. Insu-
ratna iti pakasaritaanna a nariknana 
ti kadakkelan a namnamana ket ti 
ipapanna iti America. Nupay awan 
ti pamilia wenno gagayyemna idiay, 
nakarikna iti namnama maipapan iti 
ipapanna iti America. Immuna a na-
pan isuna iti Siudad ti New York. Idi 
agangay immakar isuna iti St. Louis, 
Missouri.

Iti St. Louis maysa kadagiti katra-
bahuanna ti maysa a Santo iti Ud- 
udina nga Aldaw. Manipud kenkuana 
nagun- odna ti kopia ti polieto nga 
insurat ni Elder Parley P. Pratt. Bina-
sana daytoy ket kalpasanna inadalna 
ti tunggal balikas a magun- odna mai-
papan kadagiti Santo iti Ud- udina nga 
aldaw. Inkararaganna a maammuan 
no adda a talaga dagiti anghel a nag-
pakita kadagiti tao, no adda sibibiag 
a propeta, ken no nasarakannan ti 
pudno ken naipalgak a relihion.

Kalpasan ti dua a bulan a naan-
nad a panagadal ken panagkararag, 
nagtagtagainep ni Heinrich a na-
kaibagaan kenkuana nga agpabu-
niag. Maysa a lalaki a ti nagan ken 
priesthood ket sagrado iti panang-
lagipko, ni Elder William Brown, ti 
nasken a mangannong iti ordinansa. 
Nabuniagan ni Heinrich iti maysa a 
tanke ti danum ti tudo idi Marso 11, 
1855, iti 7:30 iti bigat.

Mamatiak nga ammo ni Heinrich 
Eyring idin a pudno ti isursurok ita. 
Ammona a ti ragsak ti agnanayon a 
biag ket sumangbay babaen kada-
giti panaglalalangen ti pamilia nga 

Di Magatadan a 
Tawid ti Namnama

Ni Presidente Henry B. Eyring
Umuna a Mammagbaga iti Umuna a Panguluen
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agtultuloy iti agnanayon. Nupay itay 
kallabes laeng a nasarakanna ti plano 
ti Apo iti ragsak, ammona idin a ti 
namnamana para iti agnanayon a 
rag- o ket agpannuray kadagiti na-
waya a pili dagiti dadduma a sumu-
rot iti pagwadanna. Agpannuray ti 
namnamana iti agnanayon a ragsak 
kadagiti tao a saan pay a nayanak.

Kas paset ti tawid ti namnanama iti 
pamiliami, imbatina ti maysa a paka-
saritaan kadagiti an- annabona.

Iti dayta a pakasaritaan mariknak 
ti ayatna para kadatayo a mangsu-
rot kenkuana. Kadagiti balikasna 
mariknak ti namnamana a dagiti 
an- annabona ket mabalinda a pilien 
ti sumurot kenkuana iti dana nga 
agsubli iti nailangitan a pagtaengan. 
Ammona a daytoy ket saan a resulta 
ti maymaysa a panagpili no di adu a 
babassit a pili. Adawek manipud iti 
pakasaritaanna:

“Manipud iti kanito a damo a 
nangngegak a nagsarita ni Elder 
Andrus . . . kanayon a dinar- ayak ti 
miting dagiti Santo iti Ud- udina nga 
Aldaw ken manmano a talaga a diak 
makadar- ay iti miting, gapu ta pag-
rebbengak ti dumar- ay iti daytoy.

“Isuratko daytoy iti pakasaritaak 
tapno matulad dagiti annakko ti 
pagwadak ken saandanto pulos mali-
wayan daytoy . . . napateg a pagreb-
bengan [a makitipon] kadagiti Santo.” 1

Ammo ni Heinrich a kadagiti 
miting ti sakramento mapabarotayo 
ti karitayo a kanayon a manglaglagip 
iti Mangisalakan ken maaddaan iti 
Espirituna kadatayo.

Daytoy ti Espiritu a nangtulong 
kenkuana iti mision a nakaawaganna 
sumagmamano a bulan kalpasan ti 
panangawatna iti katulagan ti panag-
bunaig. Imbatina kas tawidna ti pag-
wadanna iti panagtalinaed a napudno 
iti misionna iti uneg ti innem a tawen 
iti naawagan idi a dagiti Teritorio ti 
India. Tapno ma- release manipud iti 
misionna, nagna manipud iti Okla-
homa agingga iti Siudad ti Salt Lake, 
maysa a distansia ti mapattapatta a 
1,100 a milia (1,770 km). 

Nabiit kalpasan dayta inawagan 
isuna ti propeta ti Dios nga umakar iti 
akin- abagatan a Utah. Manipud ditoy 
sinungbatanna ti sabali pay nga awag 
nga agserbi ii mision iti nakayana-
kanna a Germany. Inawatna kalpa-
sanna ti awis ti maysa nga Apostol 
ni Apo Jesucristo tapno tumulong a 
mangbangon kadagiti kolonia dagiti 
Santo iti Ud- udina nga Aldaw iti akin- 
amianan a Mexico. Manipud idiay 
naawagan manen isuna iti Siudad ti 
Mexico kas full- time a misionario. 
Impatungpalna dagita nga awag. Nai-
tanem isuna iti bassit a sementerio iti 
Colonia Juárez, Chihuahua, Mexico.

Diak estoriaen dagitoy a pasamak 
tapno ipadamag nga isu ket nain-
daklan wenno ti inaramidna wenno 
naisangsangayan dagiti an- annabona. 
Estoriaek dagita a pasamak tapno 
dayawek ti pagwadanna iti pammati 
ken namnama nga adda iti pusona.

Inawatna dagita nga awag gapu iti 
pammatina a ti nagungar a Cristo ken 
ti Nailagitan nga Amatayo ket nagpa-
kita ken ni Joseph Smith iti kakaywan 
iti estado ti New York. Inawatna dagi-
toy gapu ta addaan isuna iti pammati a 
naisublin dagiti tulbek ti priesthood iti 
Simbaan ti Apo nga addaan iti bileg a 
mangilantip kadagiti pamilia iti agna-
nayon, no laeng naaddaanda iti umdas 
a pammati nga agtungpalda kadagiti 
katulaganda.

Kas ken ni Heinrich Eyring, ti ka-
puonak, mabalin a dakayo ti kaunaan 
iti pamiliayo a mangidaulo iti dalan 
nga agturong iti agnanayon a biag 
iti dana dagiti sagrado a katulagan a 
naaramid ken natungpal nga addaan 
iti kinapasnek ken pammati. Tunggal 
katulagan ket buyogan dagiti pagreb-
bengan ken kari. Para iti amin kada-
tayo, kas idi ken ni Heinrich, simple 
no dadduma dagita a pagrebbengan 
ngem masansan a narigat no dad-
duma. Ngem laglagipen, nasken nga 
agbalin a narigat no dadduma dagiti 
pagrebbengan gapu ta ti panggepda 
ket mangtignay kadatayo iti dana 
nga agbiag iti agnanayon kas pami-
lia a kadennatayo ti Nailangitan nga 

Ama ken ti Ay- ayatenna nga anak, ni 
Jesucristo.

Laglagipenyo dagiti balikas mani-
pud iti libro ni Abraham:

“Ket nagtakder iti ummong ti 
maysa kadakuada a kasla Dios, ket 
kinunana kadagiti adda a kaduana: 
Bumabatayo, ta adda lugar sadiay, ket 
alaentayo dagitoy a kasapulan, ket 
mangaramidtayo iti daga a pagtae-
ngan dagitoy;

“Subokentayo ida iti daytoy,” 
kinuna ti Apo, “ta kitaentayo no 
aramidenda amin a banag nga ibilin 
kadakuada ti Apo a Diosda.”

“Ket dagiti agtalinaed iti immuna 
a kasasaadda manayonandanto; ket 
dagiti saan nga agtalinaed iti immuna 
a kasasaadda awanto ti gloriada iti 
isu met la a pagarian dagiti agtalined 
iti immuna a kasasaadda; Ket dagiti 
agtalinaed iti maikadua a kasasaadda 
addanto gloria a mainayon iti uloda iti 
agnanayon nga awan inggana.” 2

Agpannuray ti panagtalinedtayo iti 
maikadua a kasasaadtayo iti panaga-
ramidtayo kadagiti katulagan iti Dios 
ken sipupudno a panangaramidtayo 
kadagiti pagrebbengan nga idawatda 
kadatayo. Masapul a mamatitayo ken 
ni Apo Jesucristo kas Mangisalakan-
tayo tapno matungpal dagiti sagrado 
a katulagan iti tungpal biag.

Gapu ta natnag da Adan ken Eva, 
sulisog, pannubok, ket ipapatay ti ta-
widtayo amin. Nupay kasta, inikkan-
natayo ti Nailangitan nga Amatayo iti 
sagut ti Ay- ayatenna nga Anak, ni Je-
sucristo, kas Mangisalakantayo. Dayta 
naindaklan a sagut ken parabur ti 
Pannubbot ni Jesucristo ti mangisang-
bay iti tawid ti amin: ti kari ti Panagu-
ngar ken ti posibilidad ti agnanayon a 
biag iti amin a mayanak.

Ti kaindaklanan iti amin a para-
bur ti Dios, ti agnanayon a biag, ket 
sumangbayto laeng no agaramid-
tayo kadagiti katulagan iti pudno a 
Simbaan ni Jesucristo nga inted dagiti 
napusgan a katulonganna. Gapu iti 
Pannakatnag, kasapulantayo laeng 
dagiti pangpadalus nga epekto ti 
panagbuniag ken ti panagipatay 
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kadagiti ima tapno umawat iti sagut 
ti Espiritu Santo. Dagitoy nga or-
dinansa ket nasken nga annongen 
dagiti addaan iti umno nga awtoridad 
ti priesthood. Kalpasanna, iti tulong 
ti silaw ni Cristo ken ti Espiritu Santo, 
matungpaltayo amin dagiti katulagan 
nga aramidentayo iti Dios, nangruna 
kadagiti maited kadagiti templo. Iti 
laeng dayta a wagas, ket iti dayta a 
tulong, mabalin a maala ti asino man 
ti maikari a tawidna kas anak ti Dios 
iti maysa a pamilia iti agnanayon.

Iti sumagmamano a dumdumngeg 
kaniak, kasla awan ti namnama dayta 
nga arapaap.

Nakitayon a nagladingit dagiti na-
pudno a nagannak kadagiti annakda 
a nagsukir wenno nangpili a mang-
labsing kadagiti katulaganda iti Dios. 
Ngem mabalin a mapagtalna ti puso 
ken maaddaan iti namnama dagita a 
nagannak manipud kadagiti padpa-
das dagiti daddduma a nagannak.

Nagsubli ti anak a lalaki ni Alma 
ken dagiti annak a lallaki ni Ari Mo-
siah manipud iti naulpit a panagalsa 
a maibusor kadagiti katulagan ti Dios. 
Nakita ni Alma nga Ub- ubing ti ma-
nagbasol nga anakna a ni Corianton 
a nagbalin a napudno ti panagser-
bina. Nakasurat iti Libro ni Mormon ti 
milagro dagiti Lamanite nga ipaknida 
dagiti tradision ti pananggura iti kina-
linteg tapno makitulag a matay tapno 
mapagtalinaed ti talna.

Naibaon ti maysa nga anghel 
ken ni ubing nga Alma ken kadagiti 
annak ni Mosiah. Immay ti anghel 
gapu iti pammati ken karkararag 
dagiti ammada ken dagiti annak ti 
Dios. Manipud kadagita a pagwadan 
ti bileg ti Pannubbot a mangbalbaliw 
iti puspuso dagiti tao, makaawatkayo 
iti tured ken liwliwa.

Inikkannatayo amin ti Apo iti pag-
taudan ti namnama no ikarigatantayo 
ti tumulong kadagitay ay- ayatentayo 
nga umawat iti agnanayon a tawidda. 
Nagaramid isuna kadagiti kari kada-
tayo iti agtultuloy a panangikariga-
tantayo a mangummong kadagiti tao 
Kenkuana, uray no pagkedkedanda ti 

awisna a mangaramid iti kasta. Ti pa-
nagkedkedda ti mangpaladingit Ken-
kuana, ngem saan Isuna a sumuko, 
wenno nasken a ditayo sumuko. 
Ipakitana ti naan- anay a pagwadan 
para kadatayo iti daytoy a naregget 
nga ayatna: “Ket manen, no namin- 
ano a daras ti panangummongko 
kadakayo a kasla iti panangummong 
ti pamusian kadagiti piekna iti sirok 
dagiti payakna, wen, O dakayo a 
tao iti balay ti Israel, a narba; wen O 
dakayo a tao ti balay ti Israel, dakayo 
a nagnaed iti Jerusalem, a kas kada-
kayo a natnag; wen, no namin- ano 
a ti panangummongko kadakayo a 
kasla iti panangummong ti pamusian 
kadagiti piekna, ket diyo ammo.” 3

Manamnamatayo ti awan pagkam-
tudanna a tarigagay ti Mangisalakan 
a mangyeg iti amin nga espiritu nga 
annak ti Nailangitan nga Ama nga 
agsubli iti pagtaenganda a kadenna 
Isuna. Kasta met ti tarigagay ti 
tunggal napudno a naganak, lelong 
ken lelang, ken lelong ken lelang 
iti tumeng. Ti Nailangitan ngaAma 
ken ti Mangisalakan ti naan- anay a 
pagwadantayo iti no ania ti kabae-
lan ken nasken nga aramidentayo. 
Dida kaano man ipapilit ti kinalinteg 
gapu ta nasken a mapili ti kinalinteg. 
Ipariknada ti kinalinteg kadatayo, ken 
ipalubosda a makitatayo a naimas 
dagiti bungana.

Tunggal tao a mayanak iti lu-
bong ket umawat iti Silaw ni Cristo, 
a makatulong kadatayo a mangkita 
ken mangrikna no ania ti umno ken 
no ania ti biddut. Nangibaon ti Dios 
kadagiti mortal a katulonganna a, ba-
baen ti Espiritu Santo, makatulongda 
kadatayo a mangilasin no ania koma 
ti ipaaramidna kadatayo ken no ania 
ti iparitna. Inaramid a makaay- ayo 
ti Dios a pilientayo iti umno babaen 
ti panangipariknana kadatayo dagiti 
epekto dagiti pilitayo. No pilientayo ti 
umno, masarakantayto ti ragsak—no 
dumteng ti panawen. No pilientayo ti 
dakes, dumteng ti panagladingit ken 
panagbabawi—no dumteng ti pana-
wen. Awan duadua a mariknatayo 

dagita nga epekto. Nupay kasta 
masansan a maitantan dagitoy gapu 
iti maysa a panggep. No dumteng a 
dagus dagiti parabur, saan a mang-
papigsa iti pammati ti panagpili iti 
umno. Ken gapu ta maitantan unay 
no dadduma ti panagladingit, kasapu-
lan ti pammati tapno marikna a kasa-
pulan ti dumawat iti pammakawan iti 
basol a nasapsapa imbes a kalpasan a 
mariknatayo ti ladingit ken sakit nga 
epekto daytoy.

Nagladingit ni Ama Lehi kadagiti 
pili nga inaramid ti sumagmamano 
kadagiti annakna a lallaki ken dagiti 
pamiliada. Isu ket naindaklan ken 
nasayaat a tao—maysa a propeta 
ti Dios. Masansan a nagpaneknek 
kadakuada maipapan iti Mangisala-
kantayo, ni Jesucristo. Isu ti pagwa-
dan ti panagtungpal ken serbisio idi 
inawagan ti Apo isuna a mangpanaw 
iti amin a nailubongan a sanikuana 
tapno maispal ti pamiliana manipud 
iti pannakadadael. Iti mismo a gibus 
ti biagna, agpampaneknek pay laeng 
kadagiti annakna. Kas iti Mangi-
salakan—ken iti baet ti bilegna a 
mangrikna iti puspusoda ken kumita 
iti masakbayan agpadada a naliday 
ken nakaskasdaaw—nagtalinaed a 
nakaunnat dagiti takiagna a mangaw- 
awis iti pamiliana nga agturong iti 
pannakaisalakan.

Ita minilmilion kadagiti an- annabo 
ni Ama Lehi ti mangipakpakita a 
husto ti namnamada kadakuada.

Ania ti kabaelanyo ken kabaelak 
nga aramiden manipud iti pagwadan 
ni Lehi? Masursuruantayo manipud iti 
pagwadanna babaen ti nainkararagan 
a panagadal iti nasantuan a kasuratan 
ken panangpaliiw.

Isingasingko a kitaenyo ti agpada 
nga ababa ken nabayag nga epekto iti 
panangikarigatanyo a mangted iti ta-
wid ti namnama iti pamiliayo. Iti saan 
a mabayag, addanto dagiti riribuk ket 
sulisogennatayo ni Satanas. Ken adda 
dagiti banag a siaanus nga ur- urayen, 
nga addaan iti pammati, nga ammo-
tayo nga agtignay ti Apo iti bukodna a 
panawen ken iti bukodna a wagas.



4

Adda dagiti banag a maaramidyo 
a nasapsapa, no ubbing pay dagiti 
ipatpategyo. Laglagipen a ti inaldaw 
a panagkararag a sangapamiliaan, 
panagadal iti nasantuan a kasuratan 
a sangapamiliaan, ken panangiburay 
iti pammaneknektayo iti miting ti 
sakramento ket nalaklaka ken nasam-
samay no ubbing pay dagiti annak. 
Masansan nga ad- adda a sensitibo iti 
Espiritu dagiti babassit nga ubbing 
ngem iti ammotayo. 

No nataengandan, malagipdanto 
dagiti himno a kinantada a kaduada-
kayo. Ad- adda pay ngem iti panang-
lagipda iti musika, malagipdanto 
dagiti balikas ti nasantuan a kasuratan 
ken pammaneknek. Ipalagip Espiritu 
Santo ti amin a banag kadakuada, 
ngem napapautto nga amang dagiti 
balikas ti nasantuan a kasuratan ken 
himno. Dagita a lagip ti mangguyodto 
kadakuada no mayaw- awandanto iti 
dalan, mabalin nga iti adu a tawen, a 
mangisubli nga agawid nga agturong 
iti agnanayon a biag.

Kasapulantayonto ti napaut a pan-
nirigan no marikna dagiti ipatpateg-
tayo a kasla narimbawan ti guyod ti 

lubong ken ti ulep ti panagduadua ti 
pammatida. Addaantayo iti pammati, 
namnama, ken panangngaasi a mang-
tarabay kadatayo ken mangpapigsa 
kadatayo.

Nakitakon dayta kas maysa a ma-
magbaga iti dua a sibibiag a propeta 
ti Dios. Tattaoda nga addaan kadagiti 
naidumduma a kababalin. Ngem 
kasla agpadada a napintas iti panni-
rigan. No ipakaammo ti maysa a tao 
ti problemana maipapan iti Simbaan, 
ti gagangay unay a sungbatda ket 
“Agsayaatto ti amin.” Gagangay nga 
ad- adu ti ammoda maipapan iti prob-
lema ngem kadagiti tao nga agdanda-
nag maipapan iti daytoy.

Ammoda pay ti wagas ti Apo, 
isu a kanayon a namnamaenda ti 
pagarianna. Ammoda nga Isu ti pa-
ngulona. Isu ti kabilgan iti amin ken 
manangisakit Isuna. No bay- anyo nga 
Isu ti dadaulo ti pamiliayo, agsayaatto 
ti amin.

Kasla nayaw- awan ti sumagma-
mano nga an- annabo ni Heinrich 
Eyring. Ngem adu kadagiti appo-
kona iti tumeng ti mapan kadagiti 
templo ti Dios iti 6:00 iti bigat tapno 

agannongda kadagiti ordinansa para 
kadagiti kapuonanda a dida pay 
naam- ammo. Rummuarda gapu iti 
tawid ti namnama nga imbatina. Im-
batina ti tawid nga al- alaenen dagiti 
adu nga an- annabona.

Kalpasan ti amin a naaramidtayo 
nga addaan iti pammati, ikkan kalin-
teganto ti Apo dagiti namnamatayo 
para kadagiti naindaklan a parabur 
para kadagiti pamiliatayo ngem iti 
kabaelantayo a panunoten. Tarigaga-
yanna ti kasayaatan para kadakuada 
ken para kadatayo, kas annakna.

Annaknatayo amin ti sibibiag a 
Dios. Ni Jesus a Nazareno ti Ay- 
ayatenna nga Anak ken ti nagungar a 
Mangisalakan. Daytoy ti Simbaanna. 
Ditoy dagiti tulbek ti priesthood, 
ket iti kasta mabalin nga agnanayon 
dagiti pamilia. Daytoy ti di magatadan 
a tawid ti namnama. Paneknekak a 
pudno daytoy iti nagan ni Apo Jesu-
cristo, amen.
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