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Hinaut nga dili kita magtuyok-tuyok apan mopadayon 
uban sa hugot nga pagtuo sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo.

Pila ka tuig ang milabay ang akong asawa, si Marcia, ug ako 
miabut sa among assignment sa New Zealand. Pila pa lang 
ka oras didto gihatagan mi og mga yawe sa awto ug giingnan 

nga kinahanglang tua mi sa Hamilton, duha ka oras nga pagmaneho 
gikan sa among balay sa Auckland. Morag dili ni lisud nga buhaton 
hangtud nga misakay mi sa awto ug misugod sa pagmaneho.
 Sa New Zealand magmaneho sila sa tuong bahin sa awto ug sa 
wala nga bahin sa dalan, sukwahi sa among naandan sa Estados 
Unidos. Misamot pa gyud kalisud, sa New Zealand hapit tanang 
interseksyon nagtuyok-tuyok—usa ka lingin nga nagsumpay og 
daghang kinasang-ang mga dalan.  Wala kaayo kana sa kasadpang 
Estados Unidos.
 Daghan sa among biyahe nagtuyok-tuyok. Sa tinuod, 
namatngunan namo nga nagsige lang og tuyok-tuyok  kon gusto 
namo,  walay panginahanglan nga mogawas. Busa samtang kami 
nangita mga direksyon, namatngunan namo nga natanggong mi sa 
pagtuyok-tuyok, nga nagtuyok-tuyok.
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Si Marcia ug ako nagtabang sa 
among unom ka anak karon nga 

nagkahamtong na. Nakita namo sila, 
ang ilang mga kapikas ug mga higala, 

ug daghang dili kaayo hamtong nga 
naninguha sa pag-eskwela, nagpili nga 

magmisyon, nakahukom nga magminyo, 
nagpili og trabaho, nakahimo og sauop, 

ug nagpalambo og pagpamatuod. Among 
naamguhan nga usahay sila natanggong sa 

pagtuyok-tuyok. Kaysa mopadayon sa unahan 
ngadto sa ilang destinasyon, nadugay sila sa 

liko-liko, ang ilang pag-uswag nalangan. Ang 
labing dako nilang hagit daw kahadlok—kahadlok 

sa umaabut, kahadlok sa kapakyasan, kahadlok sa 
dili makaila kon kinsa sila o mahimo silang unsa.  

Nakakat-on kog importanting leksyon. Sa ebanghelyo 
ni Jesukristo, ang kahadlok mao ang kaatbang sa 

hugot nga pagtuo. Kon may kahadlok ka, ang hugot 
nga pagtuo mokunhod, apan kon ikaw dunay hugot nga 
pagtuo, ang kahadlok mokunhod.
 Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw, dili kita kinahanglang mahadlok. 
Dili kita kinahanglang mahadlok sa kamatayon, tungod 
kay kita dunay hugot nga pagtuo ni Ginoong Jesukristo 
ug sa iyang gasa sa Pagkabanhaw. Dili kita kinahanglang 
mahadlok unsay mabuhat sa tawo kanato, kay nahibalo 
kita nga kon ang Dios uban nato ug kon kita dunay 
hugot nga pagtuo ni Jesukristo, mabuhat nato ang bisan 
unsang butang nga gikinahanglan sa Iyang buhat (tan-
awa sa Moroni 7:33). Dili kita kinahanglang mahadlok 
sa umaabut, tungod kay kita nahibalo nga samtang 
nagsunod kita sa mga sugo, ang Ginoo mopanalangin 
nato. Nagtudlo si Pablo, “Kay kita wala hatagi sa Dios 
sa espiritu sa katalaw; kondili sa espiritu sa gahum, ug 
sa gugma, ug sa pagpugong sa kaugalingon” (2Timoteo 
1:7). Mopadayon kita uban sa hugot nga pagtuo diha 
sa Dios Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. Kon 

atong wagtangon ang kahadlok, makagawas kita sa mga 
tuyok-tuyok nga nakapahunong sa atong pag-uswag 
ug nakapugong nato sa pagkab-ut sa atong balaang 
potensyal.

Ang Tuyok-tuyok sa Kalimot
 Ang unang tuyok-tuyok nga atong natanggungan mao 
ang atong pagkalimot kon kinsa gyud kita ug mapakyas 
sa pagsabut sa atong balaang pagkatawo. Daghang mga 
batan-ong single adult ug batan-ong miyembro nga 
minyo nakigbisog sa ilang pagkatawo ug nahibulong kon 
nganong ania sila sa yuta.
 Ang inyong  kaugmaon hilabihan gyud ka hayag. 
Wala pa sukad nga ang kahibalo ug impormasyon dali 
nga makuha. Ang kalibutan nga inyong gipuy-an dili 
katoohan. Aron molampos, inyong gikinahanglan ang 
labing maayong edukasyon nga posible. Gusto ninyong 
masabtan unsaon paglihok sa teknolohiya ug sa unsa 
nga paagi nga kini makahatag og kaayohan kaninyo ug 
sa inyong mga anak.
 Sa tanan ninyong pagkat-on, sabta nga ang labing 
hawod nga utawo sa atong panahon nagdiskubre lamang 
ug nag-imbento sa unsay nahibaloan na ug nalalang sa 
Dios . Kon mas nakakat-on kita, mas makasabut kita 
unsa ka gamay ang atong nahibaloan mahitungod sa 
Dios ug sa Iyang mga nilalang.
 Hinoon, nahibalo ako, labaw sa tanan nga Iyang 
gilalang, kamo ang Iyang labing bililhon ug balaang 
nilalang. Sama nga si Moises nahibalo sa dihang 
nakigsulti siya sa Dios nawong sa nawong, ikaw anak 
nga lalaki o babaye sa Dios (tan-awa sa Moises 1:4, 6–7).
Hunahunaa ang inyong abilidad—samtang nagpuyo 
mog matarung, nagdawat og sagradong mga ordinansa, 
ug nagsunod sa mga sugo sa Dios— sa “pagpanunod sa 
tanang butang” (Pagpadayag 21:7). Nagsugod ba kana 
sa paglugway sa inyong pagsabut ug paghunahuna 
kon kinsa gayud kamo ug unsa ang posible ninyong 
mahimo? Nagsugod ba kamo sa pagkakita nga kon kamo 
moeskwela ug ubanan kini sa  giya sa Espiritu Santo 
mosugod kamo sapagsabut sa mga butang ingon gayud 
nga sila mao ug ingon nga sila gayud mahimo unya? 
(tan-awa sa Jacob 4:13). Nakasabut ba kamo nga “sa Dios 
ang tanan mahimo”? (Mateo 19:26). Ug kini ang nindot 
nga bahin: kamo ang Iyang balaang manununod (tan-
awa sa Mga Taga-Corinto 2:9).
 Sa pagpadayon uban sa hugot nga pagtuo, 
kinahanglan kamong mogawas niining pagtuyk-tuyok ug 
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mosabut nga ang Dios mao gayud ang inyong Amahan 
ug nga kamo ang Iyang balaang nilalang.

Ang Pagtuyok-tuyok sa Sala
 Tungod sa walay katapusang gugma sa atong Amahan 
kanato, Siya naghatag og plano diin kita mahimong 
mobalik ngadto Kaniya. Aron mahimong sama sa atong 
Amahan ug mapanunod ang tanan nga anaa Kaniya, 
kinahanglan nga kita magbaton og pisikal nga lawas. 
Ang atong mga lawas, ingon nga gigamit kini, adunay 
mga tinguha, mga gana, ug mga kainit sa pagbati nga 
usahay lisud pugngan. Gigahin nato ang tibuok kinabuhi 
sa pagkat-on unsaon sa pagbuntog sa atong pisikal nga 
mga tinguha ug sa pagsabut unsaon sa atong espiritu nga 
mahimong  tigmando sa atong mga kalag. Tungod kay 
nahibalo ang atong Amahan kini nga proseso malisud, 
nahibalo Siya nga kita makasala. Nahibalo usab Siya nga 
walay hugaw nga butang makabalik ngadto sa Iyang 
atubangan (tan-awa sa 3 Nephi 27:19).
 Kaangayan, o ang balaod sa Dios, nagkinahanglan 
nga usa ka tawo mobayad sa atong mga sala. Ang atong 
Amahan naghatag og Manluluwas alang kanato, ang 
Iyang Bugtong Anak, gani si Jesukristo (tan-awa sa Juan 
3:6). Sa gipresentar ang panginahanglan og Manluluwas 
didto sa premortal, mibarug si Jesukristo ug miingon, 
“Ania Ako, ipadala ako” (Abraham 3:27).
 Atong mabuntog ang sala ug mopadayon pinaagi sa 
hugot nga pagtuo sa Manluluwas samtang atong dad-on 
sa atong mga kaugalingon ang Iyang pangalan ug sabton 
ug gamiton ang Iyang mahangturong Pag-ula pinaagi 
sa paghinulsol alang sa atong mga sala. Makaangkon 
kita og pipila ka panabut sa Iyang kasinatian pinaagi 
sa pagbasa sa Iyang mga pulong didto sa Tanaman sa 
Getsemani (tan-awa sa Mateo 26:39, 42; Lucas 22:41–44; 
tan-awa usab sa D&P 19:16–19).Wala ako makaamgo nga 
may mas malumong mga pulong sukad nga girekord kay 
sa  tumang pag-ampo sa Anak ngadto sa Iyang amahan 
sa wala pa ang Pag-ula (tan-awa sa Juan 17).
 Kon inyong makaplagan ang inyong kaugalingon 
nga nagsige og tuyok-tuyok sa sala, pakigkita sa inyong 
bishop, ikumpisal ang inyong mga sala ngadto kaniya, ug 
tuguti ang Pag-ula nga moepekto diha kaninyo. Labing 
importante, padayon uban sa hugot nga pagtuo diha ni 
Jesukristo. Ang Manluluwas dili buot nga malit-ag kita 
sa atong mga sala. Kon ato kanang buhaton, mapakyas 
kita sa pag-angkon sa dili mahulagway nga kalipay nga 
ikahatag sa Pag-ula ngari nato.

Ang Pagtuyok-tuyok sa Paghukom kon Moalagad 
ba og Misyon
 Ang mga propeta ug mga apostoles mitataw nga 
ang kada makahimo, takus nga batan-ong lalaki 
kinahanglang moalagad og ligdong, full-time  nga 
misyon. Gi-welcome usab ni President Thomas S. 
Monson ang batan-ong mga babaye sa pag-alagad og 
misyon kon gusto nila.1 Ang tawag sa Manluluwas klaro. 
“Busa panlakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an 
ang tanang kanasuran, sa pagbunyag kanila sa ngalan sa 
Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo” (Mateo 28:19).
 Ang akong misyon sa Finland miusab sa akong 
kinabuhi. Tungod kay ang Finland anaa sa ibabaw sa 
kalibutan, kasagaran mangitngit kini. Tugnaw usab 
kini kaayo; mahilis ang snow sa Mayo ug mobalik 
sa Septyembre. Ang akong unang tingtugnaw didto 
sa Rovaniemi, pipila ka milya  habagatan sa Arctic 
Circle. Kon mosalop na ang adlaw sa unang bahin sa 
Disyembre, panagsa na lang namo kining makita og usab 
hangtud Pebrero. Ang temperatura kasagaran ubos sa 
zero (-18 C).
 Gisugo mi sa pagpangita og mga tawo nga katudloan. 
Magsul-ob ko og duha ka parisang medyas, duha ka 
parisang guwantis, polo, sweater; akong amerikana, 
baga nga coat, kalo, ug scarf. Sa among pagbiya sa 
apartment, ang akong mga mata mao ray bahin sa akong 
lawas nga walay tabon. Human makalakaw og mga 100 
ka yarda (90m) gikan sa among apartment, magkurog-
kurog na ko sa katugnaw. Motrabaho mi gikan sa 9:00 sa 
buntag hangtud sa 9:00 sa gabii. Gamay ra ang among 
kalampusan.
 Ang mga tawo nga Finnish nagtuo nga  nabuang 
mi; naghunahuna ko sa samang butang. Ang ako rang 
mahimo mao ang pagpangutana sa Ginoo kon ang buhat 
tinuod ba gyud. Kasagaran gitubag ko Niya sa klarong 
mga pulong. Usa kadto ka adlaw nga daghan kaayo ang 
ice sa tingtugnaw sa Finland nga ang kalayo sa Espiritu 
mipamatuod nako sa kamatuoran sa ebanghelyo.
 Kon wala pa ako makaadto didto, gitukmod ngadto sa 
mga kapait, ug nakahimo og tininuod nga pagsuta alang 
sa akong kaugalingon, dili gyud tingali nako madawat 
ang pagsaksi nga miabut—ang matang sa saksi nga 
modulot sa kinailadman ug dili gyud mobiya kanimo.
 Sa didto ko sa Finland, mitudlo ug mibunyag 
ko og tulo ka tawo. Nianang panahona, wala gyud 
ko makasinati og kalipay sama sa akong gibati nga 
nagtan-aw ko og tawo nga modawat sa ebanghelyo ni 
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Jesukristo. Apan ang tinuod mao, dihay ikaupat nga 
kinabig—ako. Kon naingkamot ko sa tanang panahon 
ug nakakabig lang sa akong kaugalingon, ang maong 
kasinatian bililhon gihapon nako.
 Nagkinahanglan kaninyo ang Ginoo sa misyon, apan 
tingali mas importante, kinahanglan mong magmisyon  
alang sa inyong kaugalingon. Didto inyong bation ug 
masabtan ang tam-is nga mga hunghong sa Espiritu ug 
makat-unan ang mga leksyon nga kinahanglan ninyong 
mahibaloan nga mahimong maayong bana o asawa, 
maayong ginikanan, ug maayo kaayong miyembro sa 
Simbahan.
 Kon kamo nagduda mahitungod sa pag-alagad 
og misyon, sunda ang tawag sa Manluluwas. 
Nagkinahanglan kamo og hugot nga pagtuo ug kaisug 
sa pagbiya sa pagtuyok-tuyok sa pagdesisyon apan 
ang pagpili sa pag-alagad og misyon usa sa labing 
importanting desisyon nga inyong himoon sa inyong 
kinabuhi.

Ang Pagtuyok-tuyok sa Pakigdate
 Ang inyong desisyon nga magminyo sa hustong 
tawo sa hustong dapit ug pinaagi sa hustong awtoridad 
importante kaayo sa inyong mahangturong kalipay. 
Ang hustong dapit, sa tinuod, mao ang templo, ug ang 
hustong awtoridad mao ang nindot kaayong gahum 
sa sealing nga gipahiuli dinhi sa yuta. Kabahin sa 
hustong tawo, dili ninyo tiaw-tiawan kini nga desisyon. 
Kinahanglan kamong magtinguha sa panghimatuod sa 
Espiritu sa Espiritu Santo ug sa pagbati nga luwas ug 
komportable sa inyong desisyon. Kon nadawat ninyo 
kanang makahupay nga mga pagbati, nan padayon uban 
sa hugot nga pagtuo.
 Daghang mga kultura nagtudlo nga kamo dili 
makaminyo hangtud mahuman og eskwela o kamo 
adunay kaugalingong pangita. Kana nga kultura dili 
kultura sa Dios. Ang kaminyoon giorden sa Dios.2 Dinha 
sa kaminyoon nga makaplagan ang tinuod nga kalipay. 
Kinahanglan nga dili kamo motugot nga pag-eskwela o 
ubang kalibutanong paninguha nga makapugong ninyo 
niining importanting lakang.
 Naminyo mi ni Marcia sa dihang kulang pa siya og 
duha ka tuig sa bachelor’s degree ug ako nagsugod pa 
lamang sa tulo ka tuig sa pag-eskwela og abogasiya.  
Sulod niadtong tulo ka tuig, gihuman namo ang among 

pag-eskwela ug may duha mi ka anak. Nag-eskwela 
ko sa adlaw samtang si Marcia miatiman sa mga bata. 
Mi-eskwela siya sa gabii samtang ako moatiman sa 
mga bata. Sa samang higayon naglimpyo mi og 10 ka 
andanang condominium.
 Kada adlaw mag-vacuum mi sa kada andana. Sa 
katapusan sa among trabaho didto, kami dunay tagsa 
ka bata sa likod diha sa backpack samtang magvacuum 
mi. Mosugod ko sa ikanapulo nga andana, ug si Marcia 
mosugod sa unang andana;ug magsugat mi sa ikalimang 
andana. Kadto ang pipila sa among labing nindot nga 
mga panumduman. Dili namo ibaylo kadtong nindot 
kaayong una nga tuig sa among kaminyoon sa bisan 
unsa.
 Kon kamo natanggong sa pagtuyok-tuyok sa 
pagminyo, padayon uban sa hugot nga pagtuo. Minyoi 
ang hustong tawo diha sa hustong dapit uban sa hustong 
awtoridad. Kamo mapasalamaton sa walay katapusan 
nga inyong gihimo.

Ang Pagtuyok-tuyok sa Pagpili og Trabaho
 Unsaon ninyo pagkahibalo isip young adult unsay 
inyong buhaton sa tibuok ninyong kinabuhi? Ang tubag 
dili kamo kinahanglang mahibalo. Niining panahona 
sa inyong kinabuhi, buhat lang og butang nga makapa-
interes ninyo, magtugot ninyo nga magmapuslanon ang 
inyong kinabuhi, ug maghatag og mga oportunidad 
sa pag-alagad sa uban. I-kumpirmar ninyo kana nga 
desisyon ngadto sa Ginoo ug dayon padayon uban sa 
hugot nga pagtuo.
 Samtang kamo mopadayon, mga agianan maabli 
ug mga oportunidad makit-an. Ayaw pagtinapulan 
kay dili ninyo makita ang sunod nga 70 ka tuig nga 
perpektong gipahimutang sa inyong atubangan. Ang 
labing importanting aspeto sa atong kabubut-on mao nga 
kamo ug ako makalihok alang sa atong mga kaugalingon 
ug dili pagaaghaton (tan-awa sa 2 Nephi 2:26). Magpili 
kita, ug buhaton ang atong mga gipili. Mopadayon kita 
uban sa hugot nga pagtuo, ug ang Ginoo mopanalangin 
kanato.

B4 L i a h o n a
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Usa sa among anak nga lalaki mitapos sa iyang 
misyon sa Poland sa 2006 nagtuo nga gusto niyang 
mahimong psychologist. Misugod siya sa pag-eskwela 
og psychology apan wala madugay nakaamgo nga dili 
siya gustong ma-psychologist, apan interesado siya sa 
kinaiya sa mga tawo. Misugod siya sa pagpunting sa 
market research ug na-interesado kon ngano nga ang 
mga tawo mopalit sa unsay ilang gipalit ug mohimog 
pagpili sa paagi nga ilang gibuhat. Mi-gradwar siya sa 
psychology ug business. Dili kini ang sinugdanan sa 
iyang edukasyon, apan nakahunong siya sa pagtuyok-
tuyok ug mipadayon uban sa hugot nga pagtuo.
 Sa ka walay palad, ang pangempleyo hinay, labi na sa 
market research. Mahimong magpuyo lang siya sa balay 
natanggong sa pagtuyok-tuyok sa pagtan-aw og TV o 
pagdula og video o mobati og kalooy sa kaugalingon. 
Hinoon, nakakita siya og kompaniya nga naghimo og 
market research, ug nakigkita siya sa tag-iya. Gisultihan 
niya ang tag-iya nga nteresado siya sa kompaniya ug 
nangutana kon makaanha ba siya ug motrabaho isip 
intern nga walay bayad. Naghunahuna ang tag-iya nga 
ang walay bayad maayo, busa sa wala madugay ang 
among anak nga lalaki nagtrabaho na sa kompaniya. 
Paglabay sa mga semana ang tag-iya nakigsulti sa 
among anak ug gisultihan siya  nga nagustuhan gyud sa 
kompaniya ang iyang paagi sa pagtrabaho, ug nangutana 
kon gusto ba siyang motrabaho og full-time.
 Ang among anak karon nagtrabaho sa  kurso ug 
trabaho sa iyang gusto. Mipadayon siya uban sa hugot 
nga pagtuo, dili kahadlok, ug ang Ginoo mipanalangin 
kaniya. Sa inyong pagpili sa inyong labing importante o 
panarbaho, pangitaa ang makalingaw ninyo nga motugot 
nga mahimo kamong tinuod nga disipulo ni Kristo. 
Dayon buhata kini. Kon sundon nato ang mga sugo, 
mapugos ang Ginoo sa pagtabang kanato. Kon dili, kita 
walay saad (tan-awa sa D&P 82:10).
 Samtang kita nagsunod sa mga sugo ug nagbuhat 
niadtong mga butang nga gisugo kanato sa Ginoo, 
pagagiyahan kita ug tudloan sa tibuok natong kinabuhi. 
Apan kon kita maglingkod ug maguol sa tanang panahon 

kon naghimo ba kita og hustong  pagpili, dili nato makita 
ang mga oportunidad sa atong paglakaw.
 Hinaut nga kita makalingkawas sa pagtuyk-tuyok ug 
mopadayon uban sa hugot nga pagtuo sa Dios Amahan 
ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo. ◼
 Gikan sa debosyonal nga pakigpulong nga gihatag 
sa Mayo 24, 2011 sa Brigham Young University–Hawaii. 
Alang sa tibuok teksto sa Iningles, adto sa https://
devotional.byuh. edu/archive.

MUBO NGA MGA SULAT
1. Tan-awa sa Thomas S. Monson, “As We Meet Together 
Again,” Ensign, Nob.
2010, 5–6; tan-awa usab sa “Welcome to Conference,” 
Ensign, Nob. 2012, 4–5.
2. Tan-awa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa 
Kalibutan,” Ensign, Nob. 2010, 129.
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PAGTUBAG SA MGA PANGUTANA
Ngano nga ang kaminyoon importante sa 
mahangturong plano sa Dios alang sa Iyang mga 
anak?
 Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles mipahayag nga ang “kaminyoon 
tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye gi-orden sa Dios 
ug nga ang pamilya sentro sa plano sa Tiglalang alang 
sa mahangturong padulngan sa Iyang mga anak”(“Ang 
Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Ensign, 
Nob. 2010, 129).
 Kon ang usa ka lalaki ug usa kababaye i-seal sa usag usa 
diha sa templo alang sa karon ug sa kahangturan, ang ilang 
relasyon sa usag usa ug sa ilang mga anak makapadayon sa 
hangtud, kutob nga sila mohupot sa ilang mga pakigsaad.
 Ang labing dako nga kalipay sa kinabuhi makaplagan 
diha sa kaminyoon ug sa kinabuhi sa pamilya. Kalalakin-an 
ug kababayen-an mobagay sa usag usa; ug tuyo sa Dios nga 
sila mouswag og dungan . “Diha sa kaminyoon ang tanang 
takus nga mga pangandoy sa tawhanong kalag, ang tanan 
nga pisikal ug emosyonal ug espiritwal, matuman.” (Boyd K. 
Packer, “Marriage,” Ensign, Mayo 1981, 15).



 

B6 L i a h o n aB6 L i a h o n a



 A G O S T O   2 0 1 3  B7

 

“Ang akong ngalan mao si Jehova, 
ug Ako nasayud sa katapusan  
gikan sa sinugdanan; busa ang 

akong mga kamot anaa ibabaw kanimo” 
(Abraham 2:8). “Kay mahinabo niana nga 
adlaw, nga ang matag tawo makapaminaw 
sa kahingpitan sa ebanghelyo sa iyang 
kaugalingon nga dila, ug sa iyang 
kaugalingon nga pinulongan,pinaagi 
niadto kinsa gi-orden ngadto niini nga 
gahum” (D&P 90:11).
 Treynta ka tuig ang milabay, 
niadtong Oktubre 3, 1983, 26 ka batan-
ong misyonaryo–16 ka elder ug 10 ka 
sister—nakadawat og pagbansay sa usa 
ka pribadong pinuy-anan sa La Salle, 
Greenhills. Ang pagbansay milungtad og 
10 ka adlaw ug miandam niining 26 ka 
misyonaryo sa pag-alagad sa ubasan sa 
Ginoo isip full-time nga mga misyonaryo 
sa Dios. Kini ang unang klase sa 
pinakaunang Missionary Training Center 
sa Pilipinas.
 Treynta ka tuig ang milabay. Ug 
atubangan sa nindot nga templo sa 
Manila, nagbarug ang usa ka dakong 
bag-o nga building nga may labaw sa 200 
ka misyonaryo. Sa sulod niining bag-ong 
MTC mga misyonaryo sa nagkalain-laing 
mga kultura, pinulongan, ug kolor sa 
panit—tanan nagkahiusa sa usa ka tuyo, 
“Sa pagdapit sa uban sa pagduol kang 
Kristo.”
 Niining tuiga, nagtimaan sa labing 
importanting hitabo sa kasaysayan sa 
nasud sa programa sa pagbansay sa 
misyonaryo. Sa una gyud nga higayon, 

ang bag-ong kagamitan sa MTC 
mipasiugda og programa sa pagbansay 
nga mopaigo sa mga langyawng 
misyonaryo  nga gipatrabaho sa  mga 
misyon sa Pilipinas nga Tagalog ang 
sinultihan.
  Daghang mga misyonaryo gikan sa 
Habagatang America, New Zealand, 
Australia, Kiribati, Samoa, Tonga, Fiji 
ug ubang mga nasud, nga kasagarang 
mosulod sa MTC Provo, sa karon gipadala 
sa MTC sa Pilipinas sa pagdawat og 41 ka 
adlaw nga pagbansay.
 Gawas sa  naandang pagbansay nga 
kasagarang madawat sa mga misyonaryo 
diha sa MTC, ang 41 ka adlaw nga 
programa sa pagbansay naglakip og 
pagkat-on sa pinulongan sa pagtabang 
niini nga mga misyonaryo sa “pagtuman 
sa ilang katuyoan pinaagi sa pinulongan.” 
Sa 41 ka adlaw ang mga misyonaryo 

Daghang mga 
misyonaryo gikan 
sa Habagatang 
America, 
New Zealand, 
Australia, Kiribati, 
Samoa, Tonga, 
Fiji ug ubang 
mga nasud, 
nga kasagarang 
mosulod sa MTC 
Provo, sa karon 
gipadala sa MTC 
sa Pilipinas sa 
pagdawat og 41 
ka adlaw nga 
pagbansay.

“Kay Ako Mopadali sa Akong Pulong”
Ni Gelene Tobias-Domagsang
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bansayon sa walo ka mga prinsipyo 
sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, 
instruksyon sa gramatika sa Tagalog, mga 
kalihokan sa proselyting sulod sa area 
sa mga misyonaryo, magpraktis og tudlo 
ug ubang mga kalihokan nga moandam 
kanila sa pagtrabaho sa Iyang ubasan.
 “Usa ka butang nga akong nakat-
unan mao ang unsaon namo pag-adto sa 
investigator o ang dili aktibo nga mga 
tawo—sa pagtudlo sa mga tawo, dili sa 
leksyon Kanunay nakong hinumduman 
ang akong kasinatian sa MTC ug giunsa 
gyud namo pagpaninguha sa paghimo sa 
among labing maayo,” miingon si Elder 
Talanoa, usa ka misyonaryo sa Sidney, 
Australia Harbour kinsa gitawag sa pag-
alagad sa Philippines San Pablo Mission.
 Si Elder Aoina gikan sa New Zealand 
Otara, mipahayag usab sa iyang mga 
hunahuna, nag-ingon “Ang rason nga ako 
daling nakat-on sa Tagalog tungod kay 
ang Ginoo mipanalangin kanako sa gasa 
sa pinulongan kay kanunay kong nangayo 
niini.
 Tungod kay nagkadaghan ang mga 
misyonaryo, lokal o langyaw, nga 
gipadala nganhi sa MTC sa Pilipinas, 
temporaryong mga klasroom gipatindog 
sa basement sa MTC, sa storage room ug 
bisan sa sacrament hall. Makita ang mga 
misyonaryo sa mga beranda, gym ug 
pahanginanan sa MTC, nga nagtuon ug 
nagbasa. Mga district gihatagan og lain-
laing iskedyul sa tingkaon sa paglikay og 
dakong pundok sa katawhan sa cafeteria 
sa MTC. Adunay lain-lain usab nga mga 
iskedyul sa computer lab aron ang tanang 
misyonaryo makagamit sa computer alang 
sa email, mga pag-assess ug gitabangan 

Karon, ang 
gidugayong 41 
ka adlaw ug 12 

ka adlaw nga 
mga misyonaryo 

nagpadayon 
sa pagtubo. 

Sa tinuod, ang 
Ginoo nasayud sa 
katapusan gikan 

sa sinugdanan. 
Gidali Niya ang 

Iyang buhat—
ug walay dili 

sagradong kamot 
ang makahunong 
sa buhat gikan sa 

pag-uswag.

sa teknolohiya nga programa sa pagkat-on 
og pinulongan. Ang pagtukod og dugang 
mga building giplanohan na usab. Lain 
pa, 20 ka  returned missionaries ang 
gi-empleyo sa pagtabang sa pagtudlo sa 
naandan nga pagbansay(12 ka adlaw) 
sa mga misyonaryo ug sa pagbansay 
sa pinulongan(41 ka adlaw)sa mga 
misyonaryo. 
 “Nga  mahimong kabahin niining 
mahinungdanon nga kalamboan sa MTC 
sa Pilipinas ug sa Simbahan halandumon 
kaayo. Nasaksihan ko sa unsa nga paagi 
nga ang mga panalangin sa Manluluwas ug 
sa gasa sa Espiritu makita dinha niining 
buotang mga misyonaryo samtang sila 
naninguha sa pagtuman sa ilang katuyoan 
pinaagi sa pinulongan. Naka padasig nako 
kon unsay importanting epekto niini sa 
pagtubo sa Simbahan dinhi sa Pilipinas,” 
pahayag ni Jeff Morales, usa sa mga 
magtutudlo sa pagbansay sa pinulongan.  
Usa siya sa duha ka magtutudlo kinsa 
mitabang sa pagpahimutang sa unang 
pundok sa mga misyonaryo sa pagbansay 
sa pinulongan niadtong Pebrero nga 
naglakip sa tulo ka Polynesian nga ania 
karon sa Philippines Angeles Mission. 
 Karon, ang gidugayong 41 ka adlaw 
ug 12 ka adlaw nga mga misyonaryo 
nagpadayon sa pagtubo. Sa tinuod, 
ang Ginoo nasayud sa katapusan gikan 
sa sinugdanan. Gidali Niya ang Iyang 
buhat—ug walay dili sagradong kamot 
ang makahunong sa buhat gikan sa 
pag-uswag.
 “Unya miingon angGinoo kanako: 
Nakita mo pag-ayo. kay Ako nagabantay 
sa akong pulong sa pagbuhat niini.” 
( Jeremias 1:12) ◼
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