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Ti Kari ti Panangisubli  
kadagiti Puso

Dimmakkel ni nanangko a ni Mildred Bennion Ey-
ring iti kataltalonan a komunidad ti Granger, Utah, 
USA. Maysa kadagiti kakabsatna a lallaki, ni Roy, ti 

nangsurot iti negosio ti pamilia a panagtaraken ken panag-
patanor kadagiti karnero. Kas maysa nga agtutubo binu-
bosna ti adu a lawas nga adayo manipud iti pagtaengan. Iti 
panaglabas ti panawen nagbalin nga awan panagessemna 
a mapan iti Simbaan. Idi agangay immakar isuna iti Idaho, 
USA, nagasawa, ket naaddaan iti tallo nga annak. Pimmu-
say isuna idi agtawen iti 34 idi agtawen iti 28 ti asawana 
ken babassit pay dagiti annakda.

Nupay adda idiay Idaho ti bassit a pamilia ni Roy ken 
immakaren ni nanangko iti agarup 2,500 a milia (4,925 km) 
iti New Jersey, USA, masansan a nagsursurat kadakuada 
kadagiti surat ti pammateg ken pammaregta. Siaayat nga 
inawagan ti pamilia ti ulitegko ni nanangko iti “Ikit Mid.”

Napalabas dagiti tawen, maysa nga aldaw nakaawatak iti 
awag iti telepono manipud iti maysa kadagiti kakasinsinko. 
Naipadamag kaniak a natayen ti balo nga asawa ni Roy. 
Kinuna ti kasinsinko, “Kayat ni Ikit Mid a maammuam.” Na-
bayagen a pimmusay ni Ikit Mid, ngem marikna pay laeng 
ti pamilia ti ayatna ket indanonda nga imbaga kaniak.

Nalagipko no kasano nga impatungpal ni nanangko ti 
akemna iti pamiliana kas iti akem dagiti propeta a Ne-
phite kadagiti pamiliada babaen ti panagtalinaedda nga 
asideg kadagiti kabagyanda a kayatda a pangisangbayan 
iti ebanghelio ni Jesucristo. Insurat ni Nephi ti rekord a 

ninamnamana a mangimpluensia kadagiti annak dagiti ka-
kabsatna a lallaki tapno agsubli ti pammatida iti amada, ni 
Lehi. Impakita dagiti annak a lallaki ni Mosiah ti isu met la 
nga ayat bayat ti panangikasabada iti ebanghelio kadagiti 
an- annabo ni Lehi.

Nangipaay ti Apo kadagiti wagas a pakariknaantayo 
iti ayat kadagiti pamilia a makapagtultuloy iti agnanayon. 
Marikrikna dagiti agtutubo iti Simbaan a maisubli dagiti 
puspusoda kadagiti pamiliada. Agsuksukisokda iti nagna-
gan dagiti miembro ti pamiliada nga awanan idi ti gunda-
way nga umawat kadagiti ordinansa ti pannakaisalakan 
iti daytoy a biag. Ipanda dagita a nagnagan iti templo. No 
sumrekda kadagiti danum ti panagbuniag, addaanda iti 
gundaway a mangrikna iti ayat ti Apo ken dagiti miembro 
ti pamilia a yar- aramidanda kadagiti pangisaup [proxy] nga 
ordinansa.

Malaglagipko pay laeng ti ayat iti timek ti kasinsinko 
nga immawag ket kinunana, “Natayen ni nanangtayo, ket 
kayat ni Ikit Mid a maammuam.”

Dakayo a mangar- aramid kadagiti ordinansa para ka-
dagiti miembro ti pamilia ket tumultulongkayo a napnuan 
ayat, kas iti inaramid dagiti annak a lallaki ni Mosiah ken 
ni propeta Nephi. Kas kadakuada, mariknayonto ti rag- o 
para kadagiti umawat iti idatdatonyo. Manamnamayo pay 
ti mangrikna iti isu met la a dakkel a pannakapnek kas ken 
ni Ammon, a nagkuna maipapan iti panagserbina a kas 
misionario kadagiti miembro ti pamilia nga adda iti adayo.
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“Ngarud, idaydayawtayo, wen, idaydayawtayo ti Apo; 
wen agragsaktayo, ta napnon ti rag- otayo; wen, dayawen-
tayo ti Diostayo iti agnanayon. Adtoy, asino ti makaitangsit 
iti kasta unay iti Apo? Wen, asino ti makaibaga iti kasta 
unay iti naindaklan a bilegna, ken iti kaasina, ken ti naun-
day a panagituredna para kadagiti annak ti tattao? Adtoy, 
kunak kadakayo, awan ti masaok uray no sangkabassit 
laeng iti mariknak” (Alma 26:16).

Paneknekak a dagiti rikna ti ayat nga adda kada-
kayo para kadagiti miembro ti pamiliayo—sadino man 
ti yanda—ket pannakaipatungpal ti kari nga umayto ni 
Elijah. Immayen. Maisubsublin ti puspuso dagiti annak 
kadagiti ammada, ken maisubsublin ti puspuso dagiti 
amma kadagiti annakda (kitaen iti Malakias 4:5–6; Joseph 
Smith—Pakasaritaan 1:38–39). No mariknayo ti tarigagay 
a mangsapul iti nagnagan dagiti kapuonanyo ket ipanyo 
dagita a nagnagan iti templo, mapadpadasanyon ti panna-
kaipatungpal dayta a padto.

Maysa daytoy a parabur ti agbiag iti panawen no 
maipatpatungpalen ti kari a maisubsublin dagiti puspuso. 
Narikna ni Mildred Bennion Eyring ti tarigagay iti pusona. 
Inayatna ti pamilia ti kabsatna a lalaki, ket tinulonganna 
ida. Nariknada ti puspusoda iti ayat ken ni Ikit Mid gapu ta 
ammoda nga inayatna ida.

PANANGISURO MANIPUD ITI DAYTOY A MENSAHE

Mabalin a kayatyo nga ibasa dagiti padto maipapan 
iti espiritu ni Elijah kadagiti sarsarungkaranyo (kitaen iti 
Malakias 4:5–6; Joseph Smith—Pakasaritaan 1:38–39). 
Paglilinnawagan dagiti wagas a pakairamananyo iti 
family history, agraman dagiti usaren a kas iti indexing, 
photography, ken blogging. No saan a pamiliar dagiti 
sarungkaranyo iti daytoy FamilySearch.org, mangted iti 
gundaway a mangipakita iti daytoy kadakuada.

AGTUTUBO
Panangam- ammo ken ni Lelangko
Ni Jewelene Carter

Para iti maysa a proyektok iti Young Women, nag-
boluntarioak a mangtulong ken ni lelangko a 

mangsapul kadagiti kapuonanna babaen ti panang- 
scroll kadagiti panid ti microfilm iti family history center 
iti Mesa, Arizona, USA. Bayat ti panagabaymi iti tugaw 
ken panagsukisokmi para iti pamiliami, nangrugi a 
pinanunotko: “Adu kadin ti ammok maipapan ken ni 
lelangko a katugawko iti abayko?”

Nasarakanmi ti adu a miembro ti pamilia, insaganami 
ti impormasion, ket napankami iti Templo ti Mesa Ari-
zona tapno aramidenmi dagiti panagbuniag ken kum-
pirmasion. Saan a nagbayag, inted kaniak ni lelangko ti 
naurnong a koleksion ti pakasaritaan ti pamiliana.

Gapu ta adda sagsagabaenna a rheumatoid ar-
thritis, nasakit unay ken ni lelangko no agmakinilia. 
Maragsakanak a mangtulong kenkuana iti kompyuter. 
Duakami a mangisurat kadagiti estoria manipud iti 
biagna para iti naespirituan a pagsayaatan ti pamiliami. 
Pagay- ayatko ti agbalin a paset ti biagna ken adu ti 
nasursurok maipapan ti pakasaritaan ti Simbaan bayat 
ti panangipatungpalmi kadagitoy a proyekto.
Agnanaed itan ti nagsurat iti Virginia, USA. 

ANNAK
Ayat iti Pagtaengan

Umis- isem ti langit
No adda ayat ‘ti taeng;
Napnuan ayat ti lubong
No adda ayat ‘ti taeng.

(“Love at Home,” Hymns, no. 294)

Kayat ti Nailangitan nga Ama nga ayatentayo dagiti 
pamiliatayo tapno makapagragsaktayo. No ad- adda 
nga agserbitayo kadagiti pamiliatayo, ad- adda nga aya-
tentayonto ti Nailangitan nga Ama ken dagiti miembro 
ti pamiliatayo.

Mangidrowing kadagiti sinanpuso iti maysa a papel 
ket gettengen dagitoy. Suratam kadagiti nararagsak a 
balikas wenno agdrowingka iti ladawan kadagitoy ket 
sililimed nga itedmo dagitoy kadagiti miembro ti pa-
miliam. Siputam no kasano a mangparagsakto daytoy 
kadakuada!
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Pammati • Pamilia • Tulong

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

Ni Jesucristo ti Mangibabaet 
kadatayo iti Ama. The balikas a 

mangibabaet ket nagtaud iti Latin a 
kayatna a sawen ti “maysa a mangi-
pakpakaasi para iti sabali.” 1 Ipakpa-
kaasinatayo ti Apo, nga us- usarenna 
ti pannakaawat, hustisia, ken kaasi. 
Iti pannakaammo iti daytoy ket 
mangpunno kadatayo iti ayat ken 
panagyaman para iti Pannubbotna.

“Dumngegka ken ni [ Jesucristo] 
nga isu ti mangibabaet iti Ama, a 
mangipakpakaasi para kenka iti 
sangona—

“Kunkunana: Ama, kitaem ti 
panagrigrigat ken ipapatayna a saan 
a nagbasol, iti nakaay- aywam unay; 
kitaem ti dara ti Anakmo a nagsa-
yasay, ti dara nga intedmo tapno 
maidaydayawka;

“Gapuna, Ama, ispalem dagitoy 
kabsatko a mamati iti naganko, 
tapno umasidegda kaniak ken ma-
addaanda iti awan inggana a biag” 
(DkK 45:3–5).

Maipapan ken ni Cristo kas Ma-
ngibabaet kadatayo, kinuna ni Elder 
D. Todd Christofferson ti Korum 

Ti Nadiosan a Mision ni Jesucristo: 
Mangibabaet
Nainkararagan nga adalenyo daytoy a material ken kalikagumanyo nga ammuen  
no ania ti ibinglayyo. Kasano a ti pannakaawatyo iti biag ken mision ti Mangisalakan 
ket mangpapigsa iti pammatiyo Kenkuana ken mangparabur kadagiti ay- aywananyo 
babaen ti visiting teaching? Para iti ad- adu pay nga impormasion, mapan iti  
reliefsociety.lds.org.

dagiti Sangapulo- ket- dua nga Apos-
tol: “Napateg unay kaniak, nga iti 
ania man a kanito ken iti ania man a 
kasasaad maasitgak babaen ti kara-
rag ti trono ti grasia, tapno mangnge-
gan koma ti Nailangitan nga Amak 
ti ararawko, tapno ipakaasi ti Mangi-
babaetko ti dawatko, isu nga awan 
basolna, isu a naibuyat ti darana.” 2

Manipud kadagiti Nasantuan a 
Kasuratan 
Mosiah 15:8–9; Moroni 7:28;  
Doktrina ken Katulagan 29:5; 110:4

Manipud iti Pakasaritaantayo
Iti unos ti pakasaritaan ti Sim-

baan ti Apo, sinuroten dagiti babbai 
a disipulo ni Jesucristo ti pagwa-
danna. Napudno ken natured a 
mangibabaet ni Ester. Impatulodan 
ti kasinsinna a ni Mardokeo iti kopia 
ti paulog ti ari a nasken a madadael 
dagiti Judio, ket binilinna isuna 
nga agkiddaw iti sanguanan [ti ari] 
para iti ilina.” Innayonna: “Ket asino 
ti makaammo a sika dika mayeg 
iti pagarian a maipaay iti kasta a 
tiempo a kas itoy?” (Ester 4:8, 14.)

Iti baet ti peggad ti panagbalinna 
a mangibabaet para kadagiti taona, 

inyanamong ni Ester: “Sumre-
kakto agingga iti ari, nga uray 
saan a mayalubog iti linteg: ken 
no mapukawak, mapukawak” 
(Ester 4:16).

Sipapakumbaba a kinasarita ni 
Ester ti ari ket “nagpasag kadagiti 
saksakana, ket gimmawawa ken-
kuana a binuyog dagiti lulua . . . a 
sinuratanna . . . a pangdadael ka-
dagiti Judio.” Innayonna, “Kasano 
ti pannakaibturko a mangkita ti 
pannakarba ti kabagiak?” (kitaen 
iti Ester 8:3, 5–6). Limmukneng 
ti puso ti ari, ket pinatganna ti 
kiddawna.3
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Panunoten Daytoy

Kasano a maparegtanatayo ti 
panangibabaet ni Jesucristo tapno 
mangngaasi ken mangpakawantayo 
kadagiti dadduma?
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