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Si Elder Holland Mibisita 
sa Pilipinas 
Si Elder Holland Mibisita 

Mga Balita|Dateline Philippines

Sila si Elder Je� rey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug si 
Tad R. Callister sa Kapangulohan sa Korum sa Seventy mibisita sa Pilipinas niadtong 
Oktubre 14-23 2011. Ang mga general authority mibisita sa nagkalain-laing dapit 
sa Pilipinas aron mopahigayon og mga miting sa pagpangulo sa Priesthood, 
mga debosyonal ug espesyal nga mga miting uban sa mga misyonaryo ug mga 
ordinance worker sa templo. 

Si Elder Jeffrey R. Holland 
sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles 

maoy nangulo sa Priesthood 
Leadership Conference sa San 
Fernando, La Union, Philippines 
niadtong Oktubre 17, 2011. 
Nakigkita siya sa mga kapan-
gulohan sa stake, district, ug 
misyon, mga presidente sa 
branch, ug mga bishop nga 
sakop sa Misyon sa Baguio 
ug Laoag. Kauban niya atol 
sa miting sila si Elder Tad R. 
Callister sa Kapangulohan sa 
Seventy, Elder Michael John U. 
Teh, Presidente sa Philippines 
Area, Elder Abenir Pajaro ug 
Elder Miguel Valdez, mga Area 
Seventy. Si Presidente Moises 
Mabunga, presidente sa Manila 
Temple mitambong usab.

Gisugdan ni Elder Holland 
ang pagbansay pinaagi sa pag-
ingon nga, “Ang Simbahan 
nag-atubang karon sa pinakata-
lagsaon nga problema sa kali-
butan - kana mao ang lig-on, 
mapasaligon, mapahinunguron 
ug dili ikalimod nga kalam-
boan. Kini kinahanglan nga 

San Fernando, La Union
Ni Sariah G. Ordinario

CEBUANO
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Sa miaging Septyembre 3 ug 
4, si Elder Abenir Pajaro, 
Area Seventy, namulong ug 

nangulo sa among komperensya 
sa stake. Human sa usa ka bulan, 
Oktubre 9 ug 10, among nadun-
gog ang mga mensahe gikan 
sa propeta ug ubang mga lider 
sa simbahan samtang nanan-
aw kami sa sibya sa sattelite sa 
kinatibuk-ang komperensya. 
Ug karon, napanalanginan 
kami nga ania si Elder Tad R. 
Callister nakig-uban kanamo 
karon. Sa pagkatinuod ang Ginoo 
nahigugma kaayo kanamo nga 
mihatag Siya kanamo niini nga 
mga oportunidad nga mabu-
sog sa espirituhanong paagi,” 
miingon ang President sa Stake 
sa Dagupan nga si Greg A. 
Karganilla.

Niadtong Oktubre 16, si Elder 
Callister namulong sa usa ka 
espesyal nga miting sa Dominggo 
nga gitambungan sa kapin sa 700 
ka mga miyembro sa Dagupan 
Philippines Stake. Gikuyugan 
siya sa iyang asawa, nga si Kathy 
ug ni Elder Miguel Valdez, Area 
Seventy. Sa wala pa magsugod 
ang miting, si Elder Callister 
milibut ug nakiglamano sa matag 
miyembro nga nanambong. 
Ang choir sa mga kabatan-onan 
ug young single adult mipa-
sundayag og usa ka kanta nga 
naghimo sa miting nga mas 
espirituhanon.

Sa iyang mensahe, iyang 
gikumpara ang Simbahan ngadto 
sa usa ka building nga perpekto 
ang pagkaporma. Iyang gipas-
abut nga ang usa ka building 
kinahanglan nga dunay plano, 
usa ka “blue print” sa dili pa nila 
sugdan ang pagtukod. Ug sama 
ra sa Simbahan ni Jesukristo, 
duna usab kini blue print nga 
makita diha sa Bag-ong Tugon. 
Iyang gikutlo ang sulat ni 
Apostol Pablo ngadto sa mga 
Taga-Efeso 4:11-12, “Ug ang iyang 
mga gasa mao nga ang uban 
mahimong, mga apostoles; ang 
uban, mga propeta; ang uban 
mga ebanghelista; ang uban, mga 

pastor ug mga matutudlo; Alang 
sa pagkasangkap sa mga balaan, 
alang sa buhat sa pag-alagad, 
alang sa paglig-on sa lawas ni 
Kristo.” Iyang gipasabut nga ang 
organisasyon mahinungdanon 
sa Simbahan. Iya sab nga gidu-
gang nga sila kinahanglan nga 
dunay awtoridad gikan sa Dios. 
Lain nga bahin sa blue print mao 
ang mga pagtulun-an ug mga 
pinadayag nga nadawat niin-
ing mga tawhana gikan sa Dios. 
Iyang gipasabut nga ang doktrina 
karon sa Simbahan ni Jesukristo 
sama ra sa doktrina sa Simbahan 
ni Jesukristo sa unang mga 
panahon.

Giawhag sab ni Elder Callister 
ang mga kabatan-onan ilabi na 
ang mga batan-ong mga lalaki 
sa pagserbisyo og misyon. Iyang 
gitambagan ang mga miyem-
bro nga kanunayng mosunod 
sa ebanghelyo ug ang Ginoo 
mopanalangin kanila. Ang mga 
miyembro mapasalamaton gayud 
nga anaa si Elder Callister aron 
pinaagi kaniya sila makadungog 
sa mensahe sa Ginoo pinaagi sa 
gahum sa Espiritu Santo. 

Dagupan, Pangasinan
Ni Ryte Cruz Peralta

magpadayon ug motubo hang-
tud ang buhat mahuman ug 
ang Manluluwas moabut.  Ang 
pangutana mao, uban sa tanan 
niini nga pagtubo, unsaon man 
nato sa paglibut ug paghimamat 
kaninyong tanan?  Sa kasam-
tangan adunay 2,900 ka mga 
stake ug 29,000 ka mga ward ug 
branch. Daghan kaayo kini ug 
kon naghulat man kamo sa mga 
sakop sa Unang Kapangulohan 
ug sa Korum sa Napulog Duha, 
makabisita lamang kami sa 
matag stake kausa sa matag 
29 ka tuig! Mao kini ang rason 
nganong nakahukom kami nga 
tingub-tingubon ang mga mit-
ing sama niini aron maminusan 
ang gintang sa among pagbisita 
gikan sa 29 ka tuig ngadto na 
lamang sa 4 ½ ka tuig. Dili namo 
ikauban ang tanang miyembro, 
apan hinoon mahimamat namo 
ang importanting mga lider.” 
Nagkutlo kabahin ni Presidente 
James E. Faust (1920-2007, 
Second  Counselor in the First 
Presidency) si Elder Holland 
miingon: “‘Importante nga ang 
mga lider nga adunay mga yawe 
adunay kontak sa mga tawo nga 
adunay mga yawe’ aron padayon 
ang komunikasyon tali sa Unang 
Kapangulohan ug sa mga lider sa 
Simbahan.”
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Si Elder Jeffrey R. Holland 
nangulo sa duha ka fireside 
nga miting nga gipahigayon 

sa Cebu Temple Complex niad-
tong Oktubre 20, 2011. Siya gia-
bagan nila ni Elder Tad Callister 
ug Michael John U. Teh uban sa 
ilang mga asawa.

FIRESIDE UBAN SA MGA FULL 
TIME NGA MGA MISYONARYO SA 
CEBU PHILIPPINES

“Salamat sa inyong pagserbi-
syo!” Mao kini ang pangbukas 
nga mga pulong nga gigamit ni 
Elder Holland aron sa paghatag 
sa kinasingkasing nga pasalamat 
ngadto sa kapin sa 90 ka full time 
nga mga misyonaryo nga nagser-
bisyo karon sa Cebu Mission. Sa 
usa ka tingog sa paghigugma ug 
amahanon nga pagpangga, gipa-
hinumduman ni Elder Holland 
ang full time nga mga misyo-
naryo nga barugan kanunay ang 
ilang kawsa. “Sa pag-anhi ninyo 
sa misyon among gibuhat ang 

tanan sa pagtabang 
kaninyo nga mol-
ambo diha dayon 
ug ang usa niini 
mao ang pagpadala 
kaninyo ngadto sa 
templo. Ang matag 
tabang, grasya, 
panalangin sa 
Langitnong ama-
han karon bukas na 
alang kaninyo sa 
pagtabang kaninyo 
sa inyong misyon.” 
Mipadayon si Elder 
Holland pinaagi sa 
pag-ingon, “Wala kami moingon 
nga pasayloa kami tungod sa 
linghod pa ninyong mga edad ug 
sa unsay among gilauman nga 
inyong mabuhat. Kamo ang mga 
Joseph Smith, ang mga David, 
ang mga Samuel Smith ug ang 
mga Kapitan Moroni sa inyong 
kapanahunan.”  

Gipakigbahin ni Elder 
Holland kon sa unsang paagi 
namugna ang Isangyaw ang 

Cebu City, Cebu
Ni Cynthia Uy-Fantone

Akong Ebanghelyo. 
Miingon siya, ang 
“Isangyaw ang 
Akong Ebanghelyo 
gihimo aron pag-
tabang sa mga 
misyonaryo nga 
makakat-on sa mga 
doktrina sa ebang-
helyo sumala sa 
mga pagmando sa 
Espiritu. Wala nay 
pagmemorya, wala 
nay hinimo daan 
nga mga tubag apan 
kadaghanan mga 

pagpanudlo maggikan sa 
Espiritu.” Sumala ni Elder 
Holland, ang responsibilidad 
sa pagpakigbahin sa mensahe 
sa ebanghelyo ngadto sa mga 
investigator nagkinahanglan og 
mas makamao nga mga misyo-
naryo kay sa kaniadto. “Ilha kon 
kinsa ang inyong gipangtudloan, 
diskobreha kon unsay ilang 
gikinahanglan ug pangandam 
sigon sa gikinahanglan.” Dayon 

“Kayo ang sugo 
ni Cristo. Magturo 
nang may 
kapangyarihan, 
magturo nang 
may awtoridad. 
Kailangan kayong 
manalig at mag-
ing masunurin 
dahil ito ang 
Simbahan ng 
Panginoon.”
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iyang gitapos uban niini nga mga 
pulong, “Kamo ang mga sinugo 
ni Kristo. Magtudlo uban sa 
gahum, magtudlo uban sa awto-
ridad. Kinahanglan nga magmat-
uohon kamo ug magmasulundon 
kay kini ang Simbahan sa Ginoo. 
Kini Iya nga buhat ug kinahang-
lan nga inyo kining buhaton sa 
Iyang mga pamaagi. Kon bisan 
kinsa kaninyo dunay problema 
sa inyong pagpamatuod, tan-awa 
ang unsay anaa kanako. Unya 
samtang maglig-on kamo sa 
kaugalingon ninyong pagpama-
tuod batuni kana nga gahum 
sa konbiksyon diha sa inyong 
panan-aw, sa inyong tingog ug 
sa inyong kasingkasing. Modala 
kini sa inyong mga investigator 
sa dapit nga angay kanila – nga 
mamahimong mga tawo nga 
tagahimo ug tagatuman sa mga 
pakigsaad. ”

FIRESIDE UBAN SA MGA YOUNG 
SINGLE ADULT
“Mga batan-on kamo. Mga single 
kamo. Apan ang pinakaimpor-
tante mga adult kamo!” sa pag-
sugod ni Elder Holland samtang 
namulong siya sa mga young 
single adult gikan sa lain-laing 
mga stake. Gihatagan og gibug-
aton ang kalamboan, mitambag 
siya nga ang matag usa nga adu-
nay ebanghelyo sa ilang kinabuhi 
kinahanglan nga maningkamot 
nga makaatubang sa mga hagit sa 

Ginoo ug dili mopaubos pagtug-
yan ngadto sa mga pang-agni sa 
kalibutan. 

Ang kalihokan gisugdan 
pinaagi sa usa ka pagpangutana 
ug pagtubag nga porsyon diin 
walay lipod-lipod nga gitubag 
ni Elder Holland. Usa ka lalaki 
nga single adult nangutana 
kon kanus-a ang usa returned 
missionary kinahanglan nga 
magminyo diin gitubag ni 
Elder Holland, “Bisan unsa nga 
makatabang aron magpadayon 
ang inyong kalamboan diha 
sa Ebanghelyo mao kana ang 
inyong buhaton. Ang pagminyo 
sulod sa templo usa ka dakong 
bahin niana nga kalamboan. Ang 
pagminyo wala kaayoy kalabu-
tan sa kwarta apan may dakong 
kalabutan sa hugot nga pagtuo.” 
Mipadayon siya sa pagtambag 
sa mga nanambong sa pag-apil 
ug pagtikang sa mas taas nga 
ang-ang ug paglihok sama sa usa 
ka adult. “Himoa ang inyong 
kaugalingon sa unsay angay nga 
kamo mamahimo. Mga impor-
tante kamo. Ayaw pagbinata 
kondili magmaresponsable.” 

May laing pangutana mahi-
tungod sa kabubut-on ug sa 
relasyon sa atong kagawasan sa 
pagpili sa mortal natong mga 
ginikanan. Gipangutana kini sa 
usa ka bag-ong miyembro kan-
sang mga ginikanan wala pa 
modawat sa ebanghelyo ug sa 

dihang gihangyo siya ni Elder 
Holland sa pagbarug, mihatag 
si Elder Holland og propetikan-
hong mga pulong, “Kabahin sa 
pagpili sa atong mga ginikanan, 
giunsa ninyo sa pagkahibalo nga 
dili kita ang mipili sa atong mga 
ginikanan sa kalibutan? Giunsa 
ninyo sa pagkahibalo nga wala 
kamo mobuluntaryo nga kamo 
ang modala sa ebanghelyo ngadto 
sa dili miyembro ninyong mga 
ginikanan? Kon mahinumdom 
lamang kita sa tanan natong 
gibuhat sa wala pa kita moanhi 
sa yuta, tingali mas mapasigar-
buhon pa kita kay sa unsay nakita 
nato sa atong mga kaugalingon 
karon.” 

Dihang mitapos si Elder 
Holland sa iyang mensahe nag-
bilin siya og labihan ka impluw-
ensyal nga hagit ngadto sa mga 
nanambong. Miingon siya, “Ang 
matag usa kaninyo importante ug 
usa kana ka trahedya kon kamo 
wala mahibalo niini. Mas nabal-
aka kita pag-ayo sa paghunahuna 
sa dili kaayo mahinungdanon nga 
mga butang sa atong kinabuhi 
nga unta ang angay natong hata-
gan og bili kon unsa kita angay 
nga mamahimo. Kinahanglan nga 
inyong makita ang kabalaan nga 
anaa sulod kaninyo. Giandam kita 
nga mahimong mga dios ug mga 
diosa.” 

“Ang matag usa kaninyo 
importante ug usa kana 
ka trahedya kon kamo 
wala mahibalo niini. Mas 
nabalaka kita pag-ayo sa 
paghunahuna sa dili kaayo 
mahinungdanon nga mga 
butang sa atong kinabuhi 
nga unta ang angay natong 
hatagan og bili kon unsa 
kita angay nga mamahimo. 
Kinahanglan nga inyong 
makita ang kabalaan 
nga anaa sulod kaninyo. 
Giandam kita nga mahi-
mong mga dios ug mga 
diosa.”
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FIRESIDE SA FULL TIME NGA MGA 
MISYONARYO SA CEBU

“Mapasalamaton ako nga napahinumdu-
man pinaagi sa usa ka apostol sa Ginoo 
nga sa pagkatinuod isip usa ka full time 
nga misyonaryo akong balaan nga obli-
gasyon mao ang pagdala sa mga anak sa 
Dios ngadto sa tubig sa pagbunyag ug 
matuman ang buhat sa Ginoo sa pagpa-
hinabo sa pagka-imortal ug kinabuhing 
dayon sa atong mga kaigsoonan.”  - Elder 
Galvez, Mandaue 2nd Ward 

“Ang fi reside usa ka talagsaong pahinum-
dom kanako aron magpadayon sa pagda-
pit sa Espiritu samtang magtudlo kami sa 
Ebanghelyo ngadto sa mga investigator. 
Ang mensahe ni Elder Holland nagdasig 
kanako sa pagtinguha ug pagpalambo og 
mas lig-on ug mas dulot nga pagpama-
tuod sa buhat sa Ginoo.” - Elder Doncillo , Tanjay 
District

“Human sa fi reside akong gibati ang mas 
dako nga gugma sa Ginoo ug mas dakong 
tinguha nga magmasulundon, sa paglihok 
gayud ug ihatag ang akong pinakamaayo 
sa misyonaryo nga buhat.”- Elder Straley,  
Bacong Branch
 
“Ang mensahe ni Elder Holland naka-
tabang sa pagdagkot sa mainiton nga 
tinguha diri kanato sa pagsangyaw sa 
Ebanghelyo kutob sa pinakadaghang 
investigator nga maminaw. 
Mapasalamaton ako sa pahinumdom sa 
pagbag-o kanunay sa akong pasalig isip 
full-time nga misyonaryo ug magpadayon 
sa pagpalig-on sa akong pagpamatuod.”
- Sister Gonzaga, Lapu Lapu 2nd Ward

“Mapasalamaton ako sa mensahe sa usa 
ka apostol sa Ginoo nga mipadako sa 
akong tinguha sa pagtudlo sa tanan bisan 
unsa pay kahimtang sa ilang kinabuhi. 
Nakasabut na ako karon nga isip mga 
alagad ni Kristo anaa kanamo ang kinati-
buk-ang responsibilidad sa pagbayaw sa 
among mga investigator kon unsa man 
sila karon sa unsay angay nilang makab-
ot.”- Sister Patombon, Mabolo Ward  

FIRESIDE SA YSA

“Pagkatalagsaon nga mapahinumduman 
nga ako dunay responsibilidad sa pagba-
rug nga dili matarug uban sa hugot nga 
pagtuo sama ni Abinadi. Isip young single 
adult akong gikinahanglan ang espiritu-
hanon nga pagtubo sa mapadayunon nga 
paagi.” - Schilla Montera, Mandaue Stake

“Sa akong pagtuo panahon na sa pagti-
kang sa mas taas nga ang-ang. Ang men-
sahe ni Elder Holland gihatag uban sa 
gahum ug kombiksyon.” - Reydonoel Medio, 
Liloan Stake

“Napahinumduman ako nga ako usa sa 
maisug nga Espiritu didto sa kinabuhi sa 
wala pa dinhi sa yuta ug kana magtabang 
kanako nga magpabiling lig-on. Gihatag 
ni Elder Holland ang mensahe nga akong 
gikinahanglan nga madungog.”- Russel 
Patalinghug, Cebu City Stake

“Karon akong naamguhan nga kinah-
anglan kong mas dali nga mohingkod ug 
padayon nga mosunod sa tambag sa mga 
lider. Kinahanglan nga mahimo akong 
mas maayo nga ehemplo sa ubang mga 
young single adult.” - Michael Jay Awe,  Danao 2nd 
Branch

“Ang mensahe ni Elder Holland nakata-
bang kanako nga makasabut kon unsa ako 
ka importante sa panan-aw sa Dios. Nga 
ako importante. Kinahanglan nga maning-
kamot ko nga makakita sa kabalaan nga 
anaa kanako.”- Kickson J. Mallapre , Danao 1st Ward

“Gikan sa mensahe ni Elder Holland 
nakakat-on ako sa dili gayud pag-undang 
bisan unsay mahitabo. Ang Ginoo 
makasalig kanako nga moboluntaryo sa 
pagpauswag sa Iyang buluhaton dinhi sa 
Yuta!- Jessie Adlaon Jr. , Baclayon Tagbilaran Stake 

Feedback gikan sa mga Nanambong

Gilitrato nina:
Noel Maglaque  Felvir Ordinario
Edwin Redrino  Ryte Peralta
Daniel Gonzaga
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Mga 800 ka mga santos ang 
mitambong sa espesyal 
nga miting sa stake sa 

Bataan niadtong Oktubre 23, 2011. 
Ang stake center napuno sa mga 
miyembro ug mga investigator. 
Gani ang uban nagbarug na lang 
sa gawas, sulod sa pipila ka oras 
aron sa pagsaksi niining panagsa 
ra nga higayon sa kinabuhi uban 
sa apostol sa Ginoo.

Ang mensahe ni Elder Holland 
nagtumong sa mga kabatan-
onan ug mga young adult.  Siya 
nanawagan sa nag-edad og 12 
ngadto sa 22, sa paggahin sa 
dekada sa ilang kinabuhi—sa 
ikapulo sa ilang kinabuhi.

EDAD NGA 12 HANGTUD SA 17 
(ANG UNANG MGA TUIG)
Mitambag siya kanila nga 
ipanaad ang dekada sa ilang 
kinabuhi. Una niyang gihatagan 
og gibug-aton nga ang pag-date 
mahitabo inig-abut na sa edad 
nga 16. Ang pakighigala usa ka 
seryuso nga isyu nga mogiya 
kaninyo sa pagbuhat unsay gibu-
hat sa uban. Ang mga barkada 
kon dili maayo nga pagkapili, 
moimpluwensya kaninyo nga 
mahimong imoral.

Ang mga kalihokan sa eskwela-
han ug sa simbahan may dako 
sab nga impluwensya. Ang mga 
ginikanan ug mga lider dunay 
dakong bahin nga pagabuhaton. 
Sila ang mga tighulma ug tig-
palambo—mga tig-una.

Iyang giingnan ang mga batan-
on nga magmapailubon sa mga 
isyu kabahin nila. Gitambagan 
sila sa pagpalayo gikan sa 
pagka-imoral.

EDAD NGA 18 HANGTUD SA 19 
(PANGMISYONARYO NGA EDAD)
Miingon siya nga ang batan-
ong mga lalaki kinahanglan 
nga moadto og full-time nga 
misyon. “Naglaum ko kaninyo 
nga moadto. Propeta ako sa 
Ginoo. Gisultihan ko kamo sa 
pag-adto, kon dili kamo moadto, 
pagbaliwala kana sa buhat sa 
Ginoo.” Ang batan-ong mga 
babaye giawhag usab. “Kamo 
lamang (batan-ong mga babaye) 

mahimo rang dili moadto kon 
makakita kamo og guwapo takus 
nga batan-ong lalaki,” miingon si 
Elder Holland. 

Mipakigbahin siya nga dihang 
siya ug si Sister Holland nag-
date, nakahinumdom siya kang 
Sister Holland nga miingon, 
“Jeffrey, gusto ko nga moadto ka 
og misyon.” Iyang gipasalamatan 
ang iyang asawa sa pagpaamgo 
kaniya sa kaimportante sa pagser-
bisyo og usa ka misyon.

Nakahinumdom siya dihang 
wala siyay mapangutana mahi-
tungod sa full-time nga misyon 
tungod kay siya ra man ang 
misyonaryo sa iyang pamilya 
kaniadto. Kabus kaayo sila ug 
hapit na siya mohunong sa pag-
eskwela apan ang Dios mitugot 
kaniya nga makamisyon. “Ang 
akong misyon mihatag kanako 
sa tanan –walay limit ug walay 
kinutuban nga ebanghelyo.” 
Gitambagan niya ang batan-ong 
mga lalaki nga dili mohunong 
sa ilang misyon ug tugutan ang 
Espiritu nga mogiya kanila sam-
tang nagpalambo sila sa hiyas, 
tinuohan ug hugot nga pagtuo. 

Mipasabut siya nga ang mga 
miyembro ania aron sa pag-
pahimulos sa tanang gasa nga 
gihatag sa Ginoo, ilabi na sa mga 
batan-on. “Kay unsa ang makuha 
sa usa ka tawo kon ang gasa 
itugyan diha kaniya, ug siya wala 
modawat sa gasa? Tan-awa, siya 
wala malipay niana nga gihatag 
ngadto kaniya, ni malipay diha 
kaniya kinsa mao ang naghatag sa 
gasa“(D &P 88:33). 

“Ang Ginoo dili gayud mag-
duka-duka o matulog, sa tibuok 
niya nga panahon nangita Siya og 
paagi sa pagpanalangin kanato. 
Dili nato pasakitan ang Iyang 
kasingkasing.”

EDAD NGA 22 (ANG KATAPUSANG 
TUIG SA PAGPANAAD)
Gipahinumduman niya ang mga 
batan-on nga human sa ilang 
misyon ilang mabatunan ang mas 
dako nga gasa nga madawat sa 
templo kauban sa ilang gipili nga 
mahangturong kapikas. “Ang 
Simbahan mibuhat sa tanan alang 
kaninyo, ug sa nahibilin sa inyong 
kinabuhi maningkamot kaming 
magpabilin kamo sa dalan,” apan 

human nianang unang 10 ka tuig, 
kamo na ang magbuot sa inyong 
kaugalingon. Apan alang niadtong 
ulahi na kaayo nga mag-usab sa 
ilang kinabuhi, ang paghinulsol 
kanunay nga anaa. “Kon mag-
matinud-anon kamo niana sulod 
sa 10 ka tuig, dili kami mabalaka 
kaninyo”, midugang si Elder 
Holland.

Sa pagtapos sa iyang pakigpulong 
mihatag siya og apostolikanhong 
panalangin sa tanan nga nanam-
bong.  Mihatag siya og kahupayan 
ngadto sa nakasinati og mga pagsu-
lay. Gipahimangnoan niya ang mga 
lalaki sa pagtahud sa ilang priest-
hood.  Sa pagsunod sa ehemplo sa 
ilang Manluluwas, sa pagkahimong 
mas sama kaniya, paglakaw subay 
sa iyang gilaktan, pagsulti sama 
sa iyang pagpanulti ug magmalig-
on diin siya nahimong lig-on aron 
mahimo silang mas maayo nga 
amahan sa ilang mga anak. Ang 
mga babaye kinahanglan nga maka-
baton sa patas nga pagtagad ug 
ang mga kalalakihan kinahanglan 
nga magbarug sa kiliran sa ilang 
asawa. Gitambagan niya ang mga 
batan-on sa dili pagpakasala ug 
magpadayon sa moral nga kalim-
pyo.  Gipanalanginan usab niya 
ang mga bata, ang masulub-on, ang 
masakiton, ang mga nagbangutan, 
kadtong gusto nga maminyo, ug 
kadtong nabungkag nga kamin-
yoon. Miingon siya nga ang Dios 
mao ang ilang amahan. Siya 
gihapon ang moluwas kaninyo. Si 
Elder Holland mipamatuod nga 
ang Basahon ni Mormon mao ang 
labing tukma nga basahon dinhi sa 
yuta, nga si Presidente Thomas S. 
Monson propeta sa Dios. Miingon 
siya nga ania kita karon padulong 
sa atong destinasyon. “Mga batan-
on ipadayon kini. Ayaw gayud 
pagbiya niini,” si Elder Holland 
mitapos. 

Bataan
Ni Ma. Teresa C. Pangilinan
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Sa gabii niadtong Oktubre 
16, 2011, si Elder Jeffrey R. 
Holland sa Korum sa Napulog 

Duha ka mga Apostoles mipah-
igayon og espesyal nga debosyonal 
alang sa mga ordinance worker 
sa Manila Philippines Temple. 
Kauban niya sila si Elder Tad R. 
Callister, Sister Kathy Callister, 
Presidente sa Philippines Area nga 
si Elder Michael John U. Teh ug ang 
Kapangulohan sa Manila Temple.

 Si Elder Teh mihinumdom sa 
panahon sa dihang nagserbi-
syo siya isip Temple Recorder sa 
Manila Temple ug mitambag sa 
mga Santos nga dili nila ibaliwala 
lang ang templo ug kinahanglan 
nga ang mga miyembro molihok sa 
pagpaputli sa ilang kasingkasing 
diha sa ilang paghago sa balay sa 
Ginoo.

Si Elder Callister namulong sa 
kongregasyon ug misulti kanila nga 
ang imahe sa pagkadiosnon mis-
anag gikan sa mga Pilipinong mga 
Santos. Gihunahuna usab niya ang 
panahon dihang nagserbisyo siya 
isip ordinance worker sa templo. 
“Kadto nga mga panahon mao ang 
pinakatahum nga mga panahon sa 
akong kinabuhi,” miingon siya.

“Ang tanang templo matahum,” 
dugang pa ni Sister Callister.

Si Elder Holland mihatag og usa 
ka talagsaon ug puno sa impluw-
ensya nga pakigpulong kabahin 
sa kaimportante sa templo sa 
kinabuhi sa mga ordinance worker 
ug sa mga miyembro sa Simbahan. 
Mihatag siya og tulo ka punto nga 
kinahanglan natong hinumduman 
sa paghimong halandumon sa 
atong pagserbisyo sa templo.

Ang una nga punto mao ang 
katinuod nga kamo nagserbisyo 
sa templo nga sagrado. Mitudlo si 
Elder Holland nga anaa ang pangi-
nahanglan sa pagtudlo sa eksakto 
nga mga baruganan, apan kina-
hanglan nga atong hinumduman 
nga dili magpatuyang sa atong 
mga gibati ug ipadayon nato ang 
balaan nga pagtahud. Kinahanglan 
nga magmapainubsanon kita 
samtang mangalagad kita sa mga 
tawo ug kinahanglan nga anaa kita 

Debosyonal uban sa mga Ordinance Worker sa Manila Temple
Ni Arvin James Despuig  

sa pinakamaayo nga kinaiya kon 
kita naa sa templo.

Ang ikaduha nga punto mao 
nga “kon lisud man gani ang 
kinabuhi, tanan kita mangadto 
sa templo.” Ang mga ordinance 
worker sa templo gitambagan nga 
gikinahanglan nga abi-abihon nila 
ang mga tawo ngadto sa templo 
ug motabang sila nga mas mad-
uol sa Dios pinaagi sa ilang mga 
paningkamot.

Ang ikatulo nga punto mao 
nga ang tanan sulod sa tem-
plo mga simbolo ug aron kita 
makasabut ug magalihok kini sa 
atong kinabuhi, kinahanglan nga 
himoon natong takus kanunay 
ang atong kaugalingon. “Atong 
pilion nga matugahan pinaagi 

sa gahum sa mga panalangin 
sa templo,” mitambag si Elder 
Holland.

“Kon mahinumduman lamang 
ninyo kanunay, nga kini [tem-
plo] pormal nga gipahinunogd, 
ug [pinaagi sa] sa priesthood ug 
pagtugot gikan sa kahitas-an, 
sa pagkatinuod kini balay sa 
Ginoo,” midugang siya.

Si Elder Holland mitapos 
pinaagi sa paghatag og aposto-
likanhon nga saad: “Bisan og ang 
tanan mapakyas, ang pag-ula dili 
gayud mapakyas.” 
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“Tanan kita gitawag hang-
tud gubat mahuman; 
Maglipay ta! Maglipay 

ta! May ganti’ng naghulat sa 
kasundaluhan; Ang kadaugan 
maangkon ra!” (“We Are All 
Enlisted, Hymns,” p.250)

Ang tingog sa mga misyonaryo 
gikan sa lain-laing nasud sa Asia 
milanog sa dako nga kwarto sa 
Philippines Missionary Training 
Center samtang nanganta sila 
atol sa debosyonal ni Elder 
Jeffrey R. Holland sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles 
niadtong 19 sa Oktubre 2011.

Gisugdan ni Elder Holland 
ang iyang pakigpulong pinaagi 
sa pagpahayag kon sa unsang 
paagi ang iyang duha ka tuig nga 
kasinatian sa misyon isip batan-
ong lalaki nakausab og dako sa 
iyang kinabuhi. “Nalibut ko ang 
tibuok kalibutan, apan walay 
batan-ong lalaki bisan asa sa kali-
butan ang mas naapektuhan sa 
iyang misyon labaw kay kanako. 
Sulod sa 24 ka bulan, ang tanan 
sa akong kinabuhi nahulma ug 
naporma ug nagiyahan. Maingon 
og ngari kanako naghunahuna 
ko sa akong misyon matag 
adlaw sulod sa 49 ka tuig, duha 
ka bulan ug duha ka semana,” 
mipahayag siya.

Gihatagan og gibug-aton ni 
Elder Holland ngadto sa mga 
misyonaryo nga makausab sila 
sa kalibutan kausa sa tibuok 
kinabuhi ug dili na gayud nila 
matagamtam og usab kini nga 
higayon. Mao nga kinahanglan 
nilang ipahinungod ngadto sa 
Ginoo ang matag oras.

“Ang inyong gibuhat mao ang 
pinakaimportante nga butang 
sa tanang kahangturan—ang 
kaluwasan sa tawhanong kalag. 
Sa kahulugan, wala nay laing 
mas importante pa. Paspasi ang 
paglambo! Dalia ang pagtubo! 
Kami naghangyo kaninyo sa 
paglihok. Barug sa gitas-on 
nga 19 o 21—barug diha og 
lihok!” walay lipud-lipod siyang 
miingon.

Sa dili pa makaapil ang usa 
ka misyonaryo sa proseso sa 

Debosyonal sa Missionary Training Center
Ni Gelene Tobias

pagkakabig sa lain nga tawo, 
mipasabut usab si Elder Holland 
nga ang unang investigator 
sa misyonaryo mao ang iyang 
kaugalingon. “Akong isaad nga 
maka-insister ko nga ang usa 
ka kinabig sa inyong misyon 
mao gyud ang inyong kaugalin-
gon! Ayaw kaayo og kabalaka 
mahitungod sa pagkabig sa 
uban. Kabalak-i og una ang 
inyong kaugalingon nga pag-
kakabig—tungod kay ang tanan 
nga inyong buhaton mag-agad 
niana,” miingon 
siya.

Agig dugang 
niini, mipasabut 
usab siya sa kaim-
portante sa pagsu-
nod sa Handbook 
sa Misyonaryo. 
Mao kini ang 
handbook sa 
kagawasan ug sa 
kalipay. “Nganong 
kinahanglan man 
ang handbook 
sa misyonaryo? 
Kon gusto kamo 
nga inyoha kini 
nga Simbahan, paghimo kamo 
og kaugalingon ninyong hand-
book. Kaugalingon ninyong mga 
lagda! [Apan kini] ang buhat 
sa Dios [busa] buhata kini sa 
pamaagi sa Dios. Buhata kini sa 
ingon niana nga paagi o ayaw na 
lang kini og buhata. Kinahanglan 
nga mahukman kana karon 
dayon—kausa ug sa hangtud! 
Adunay 180 ka tuig sa pagkat-
on kon unsaon sa paghimo ang 
misyonaryo nga buhat; duha 
ka siglo sa kasinatian niana nga 
mga pahina,” midugang siya.

Dugang pa, gipahinumdu-
man ni Elder Holland ang mga 
misyonaryo sa sagrado nila nga 
calling ug gahum ug sa awto-
ridad nga anaa kanila. “Ang 
mayor, presidente, tighimo og 
mga balaod, batalyon, walay 
tipik niana nga awtoridad. Lihok 
sama nga kamo dagkong tawo 
tungod kay mao kana kamo! Dili 
kamo [mahimo nga] hadlukon,” 
miingon siya.

Gitapos ni Elder Holland ang 
iyang pakigpulong uban sa 
makaimpluwensya nga pag-
pamatuod pinaagi sa pag-ingon, 
“Dili nako libuton ang katunga 
sa tibuok kalibutan ug igahin ang 
akong panahon sa pag-istorya og 
mga hinimo-himo nga sugilanon 
[o usa ka] maayong pagkahimo 
nga malinglahon nga sugilanon! 
Wala kami mangomedya. Wala 
kami mohimo niini tungod kay 
kami mga buangon. Kini among 
gihimo alang sa usa ka yano nga 

rason—tungod 
kay mao kini ang 
kamatuoran sa 
Dios.”

Human ang 
mga misyonaryo 
mahuman sa ilang 
duha o 18 ka bulan 
nga pagserbisyo, 
miawhag si Elder 
Holland kanila 
nga magpabil-
ing aktibo. “Kon 
makakita man ko 
og usa ka returned 
missionary nga dili 
aktibo, [Ingnon 

nako siya—] Naunsa man ka! 
Nganong nahimo mo man kana 
ug mouli ug mopalayo.” may 
kahingawa siyang miingon. Iya 
silang giawhag nga mopauli ug 
ipadala ang [ilang] mga apo sa 
paghimo niini nga Buhat.

“Ang tanan akong naangkon 
gumikan sa Ebanghelyo. Lakaw 
ug ipanghatag kini ug mobalik 
ra kini kaninyo—mobalik ra 
kaninyo, alang sa nahibilin sa 
inyong kinabuhi. Among gibu-
tang ang pinakaimportante nga 
institusyon niini nga kalibutan 
diha sa inyong mga kamot,” mit-
ambag siya.

Human sa maanindot nga 
debosyonal, ang tanang misyo-
naryo napuno sa Espiritu ug 
nasangkapan sa mga pulong nga 
puno sa gahum gikan sa usa ka 
apostol. Si Elder Ian S. Ardern, 
ikaduhang magtatambag sa 
Kapangulohan sa Philippines 
Area ug ang iyang asawa mit-
ambong usab atol sa miting. 
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