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MGA BALITA|Dateline Philippines

Ang 2011talagsaon kaayo nga tuig.  
Usa ka Kasaulogan sa Jubilee sa 
50 ka tuig sukad nga ang unang 

upat ka mga misyonaryo mianhi aron 
sugdan ang buhat taliwala sa katawhang 
Pilipino.  Kadtong 50 ka tuig puno sa 
milagro.  Nakakita kita sa gatusan ka libo 
ka mga tawo nga midawat sa bunyag sa 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw.  Kitang tanan 
mihunong niadtong Mayo 2011 ug 
namalandong sa usa ka katingalahan 
nga buhat ug usa ka kahibulongan 
nga nahitabo sa dihang ang Dios 
mipahimutang sa Iyang kamot sa buhat 
dinhi sa Pilipinas.  Dako kaayo ang atong 
pasalamat sa tanang mga misyonaryo 
ug mga lider nga makugihon kaayong 
nagtrabaho aron ma-establisar ang 
Simbahan dinhi sa Pilipinas.  Kadtong 
mga misyonaryo ug mga lider nagtakda 
og sumbanan sa serbisyo ug sakripisyo 
nga angayan natong sundon sa atong 
pagsugod karon sa sunod singkwenta ka 
tuig.
 Ang Kasaulogan sa Jubilee dili mao 
ang katapusn sa buhat, apan mao ang 
sinugdanan.  Sa tanang gisangkap 
sa Ginoo kanato dinhi sa Pilipinas, 
kinahanglan kitang magpadayon sa 
paghunahuna sa pagtuman sa Iyang 
buhat taliwala sa katawhan sa Pilipinas.
 Isip Area Presidency, gibati gayud 
namo nga kitang tanan kinahanglan 
gayud nga mopadayon uban sa hugot 
nga pagtuo, nagkahiusa nga adunay 
panglantaw kon unsa gayud ang 
kinahanglan natong buhaton aron 

ma-establisar ang Simbahan.  Ang 
pangutana nga gusto namo nga inyong 
ipangutana mao, “unsa man ang akong 
mabuhat aron mahimong kabahin niining 
talagsaon nga buhat?”

MAHIMO BANG AMONG ISUGYOT NGA 
INYONG BUHATON ANG MOSUNOD:

1- Pagbusog sa mga pulong ni Kristo.  
Kitang tanan kinahanglan gayud nga 
makakat-on ug makasabut sa doktrina.  
Ato kining mabuhat samtang kita mag-
angkon og atong kaugalingon nga mga 
kasulatan ug dayon mobasa niini.

2- Palig-on sa inyong kaugalingon 
nga pamilya.  Kitang tanan adunay 
pamilya.  Minyo man kita o wala pa 
maminyo, nabiyuda/nabiyudo  o nag-
inusara, kitang tanan nagagikan ug 
kabahin sa usa ka pamilya.  Kami nag-
awhag kaninyo sa paglig-on sa inyong 
kaugalingon nga pamilya pinaagi sa 
inadlaw nga pag-ampo ug dungan nga 
pagtuon sa kasulatan.  Maghimo og 
sinemana nga family home evening ug 
magbaton og magamit nga rekomend sa 
templo ug mogamit niini.

3- Pagtabang sa pag-establisar sa 
Simbahan.  Duol ug salmot diha sa 
ebanghelyo ni Jesukristo.  Adto matag 
semana sa sakrament miting kauban 
sa inyong pamilya.  Kon lalaki kamo, 
andama ang inyong kaugalingon sa 
pagdawat sa Aaronic ug Melchizedek 
Priesthood.  Kita kinahanglan gayud 
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dayon nga moserbisyo sa usag usa.  
Dawat og calling, mag-home teaching 
ug visiting teaching, mopaluyo sa 
inyong Bishop o Branch President.  Kon 
kamo walay calling sa ward o branch, 
ingna ang inyong lider nga gusto kamo 
nga mobuhat og mahinungdanong 
butang aron makaserbisyo kamo sa 
mga miyembro ug maka-establisar sa 
Simbahan.

4- Pagluwas sa bag-ong kaliwatan.  
Ang atong paglaum sa umaabut dinhi 
sa Pilipinas anaa sa atong kabataan.  
Kinahanglang tudloan nato sila sa 
ebanghelyo ni Jesukristo ug andamon 
sila sa misyonaryo nga serbisyo ug mga 
ordinansa sa templo.  Tan-aw sa palibut 
sa inyong ward o branch ug tabangi ang 
batan-ong mga lalaki ug batan-ong mga 
babaye.  Dasiga sila nga magmatinud-
anon ug magmalig-on.  Pahibaloa sila 
nga kamo nagpangga kanila.  Kamo 
adunay dakong impluwensya sa atong 
pagpadala og mas daghan pa nga batan-
ong mga lalaki sa misyon ug sa pagluwas 
sa atong dili kaayo aktibo nga mga young 
single adult.

5- Pagluwas sa usa.  Kini ang dapit diin 
makahimo gayud kamo og kalainan.   
Pangayo sa Ginoo nga giyahan kamo 
ngadto sa nanginahanglan sa inyong 
tabang.  Adtoa kadtong dili kaayo aktibo 
ug pangutan-a sila kon nganong wala 
na sila uban kanato.  Kon nasilo sila, 
pangayo og pasaylo kanila.  Dapita sila 

Dako kaayo ang 
atong pasalamat 

sa tanang mga 
misyonaryo ug 

mga lider nga 
makugihon 

kaayong 
nagtrabaho aron 

ma-establisar 
ang Simbahan 

dinhi sa 
Pilipinas.

sa pagbalik ug tanyag sa pag-adto ug 
pagkuha kanila ug gani kuyogan sila sa 
Simbahan.  Kini ang among pangandoy 
nga ang matag miyembro moluwas 
og usa ka tawo niining tuiga.  Aron 
makatabang niini nga buhat, kinahanglan 
kamo nga molihok.  Kinahanglan gayud 
kamo nga molakaw ug adunay buhaton.  
Posible nga kamo ang tawo kinsa 
makahimo og kalainan sa kinabuhi sa 
uban.

 Nindot kaayo nga makita ang unsay 
nahitabo sa 2012 samtang ang atong 
mga miyembro misalmot sa pagtuman 
sa atong panglantaw alang sa Pilipinas.  
Mga liboan pa nga mga edisyon sa 
mga kasulatan ang napalit ug nabasa;  
daghan pa nga mga miyembro ang 
nakabaton og rekomend sa templo;  ang 
gidaghanon sa nanambong sa sakrament 
miting miuswag sa talagsaong paagi; 
kita adunay daghan pa nga batan-ong 
mga lalaki nga nagserbisyo og misyon 
ug nakapabalik kita og liboan ka dili 
kaayo aktibo nga mga miyembro 
sa miaging pipila lamang ka bulan.  
Salamat sa inyong mga paningkamot.  
Ang tinuod nga milagro sa Pilipinas 
mao kamo.  Sa tanan nianang anaa 
sa atong unahan ug sa dagkong mga 
panalangin sa Ginoo nga gihatag 
kanato, Dili ba kita mopadayon diha sa 
mahinungdanon kaayo nga kawsa?  Kini 
ang akong pag-ampo nga kamo tinagsa-
tagsa nga moapil sa pag-establisar sa 
Simbahan dinhi sa Pilipinas. 
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“Ako ay Anak ng Diyos” (“I am 
a Child of God”), mikanta ang 
nindot nga choir sa primary, ang 

ilang sama sa anghel nga mga tingog 
milukop sa Araneta Coliseum atol sa 
Kasaulogan sa Jubilee niadtong Abril 
2011. Ang kongregasyon mipahiyom 
samtang naminaw sila sa paboritong 
himno nga gikanta sa ilang lumad nga 
pinulongan. 
 Sulod sa katuigan, ang mga miyembro 
sa Simbahan sa Pilipinas naanad na sa 
pagkanta sa mga himno sa Iningles. Sa 
pagpahibalo sa Tagalog nga hubad sa 
mga himno niadtong 2001, daghan ang 
nalipay nga sa katapusan makanta na 
nila ang mga himno sa ilang lumad nga 
pinulongan. 
 “Lahi ang bation sa usa ka tawo kon 
iyang madungog ang paboritong himno 
nga gikanta sa iyang kaugalingong 
pinulongan,” miingon si Deo 
Divinagracia, usa sa mga tighubad sa 
himno ngadto sa Tagalog.
 Sumala ni Brother Divinagracia, usa sa 
mga hagit sa paghubad sa mga himno 
ngadto sa Tagalog mao ang pagsiguro 
nga ilang nahubad ang tanang konsepto 
ug mga ideya nga anaa sa orihinal nga 
himno ug sa gihapon ang Tagalog nga 
mga pulong mubo ra nga mohaum 
sa gidaghanon sa mga syllable o mga 
nota nga anaa sa matag linya. Usahay 
lisud kaayo kini tungod sa gitas-on 

sa mga pulong sa Filipino o Tagalog. 
Usa sa komon nga ehemplo mao ang 
pulong nga “faith” nga usa lamang ka 
syllable sa Iningles apan, kon hubaron sa 
Tagalog, mahimong pito ka mga syllable 
(“pananampalataya”). Ang mas mubo 
nga pulong “pananalig” mahimo usab 
nga gamiton apan kana nga pulong dili 
kanunayng magamit. 
 Ang proseso sa paghubad 
nagkinahanglan og taas nga panahon 
ug paningkamot ngadto sa grupo sa 
naghubad. “Dili lamang ang orihinal 
nga paghubad ug proofreading sa mga 
himno ang nagkinahanglan og taas 
nga panahon, ang grupo sa moribyu sa 
himno nagkinahanglan usab og sobra 
sa tulo ka tuig nga mag-abut kaduha 
o katulo ka higayon matag semana 
aron mahuman sa pagribyu sa tanang 
mga kanta nga gisumiter ngadto 
kanila,”miingon si Brother Divinagracia 
samtang naghinumdom sa detalyado ug 
mainampingon nga proseso sa paghubad 
sa mga himno.
 Ang ilang paningkamot nagbunga 
gayud og talagsaong mga panalangin 
ngadto sa Pilipino nga mga Santos. 
Daghang mga miyembro ang 
nakamugna og bag-ong pagbati sa 
pagdayeg ug mas lawom nga pagsabut 
sa mga mensahe sa mga himno kay 
gikanta nila kini sa ilang kaugalingong 
pinulongan. 

Tagalog nga mga Himno: 
Paghatag sa Karaang Mga Pulong 
og Bag-ong Kahulugan

LOKAL NGA MGA BALITA

Ni Sariah Guanzon

“Lahi ang 
bation sa usa 
ka tawo kon 
iyang madungog 
ang paboritong 
himno nga 
gikanta sa iyang 
kaugalingong 
pinulongan,” 
miingon si Deo 
Divinagracia, 
usa sa mga 
tighubad sa 
himno ngadto sa 
Tagalog.
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Ang mga miyembro sa 
Guinobatan First ug Second 

Ward nagsugod sa pagkanta sa 
Tagalog nga mga himno sa ilang 
mga miting sa miaging tuig.  Agig 
tubag sa komentaryo sa usa ka 
bisita kabahin sa mga himno nga 
kantahon sa Iningles, si Bishop 
Dexter Orlina sa Guinobatan 
Second Ward mipakigbahin sa 
ideya nga gamiton ang Tagalog 
nga mga hymnbook sa chapel. Siya 
ug si Bishop Vincent Calimlim 
sa Guinobatan First Ward nag-
order dayon og Tagalog nga mga 
hymnbook. Ang gi-order nga 
bag-ong mga hymnbook anam-
anam nga miabut busa ang mga 
miyembro sa duha ka ward 
nagpraktis sa pagkanta sa mga 
himno diha sa ilang tagsa-tagsa ka 
mga klase sa auxiliary sa dili pa 
kini kantahon sa sakrament miting. 
Nasayran sa mga miyembro nga 
ang pagkanta sa mga himno 
sa Tagalog nagkinahanglan og 
pipila ka praktis ug ang pipila sa 
Iningles nga mga himno adunay 
mga ulohan nga wala mahubad og 
diretso o literal ngadto sa Tagalog. 
Ang ulahing problema usahay 
nagkinahanglan nga ang pyanista 
motugtog una sa musika aron 
masayran ang piho nga Tagalog 
nga mga kaatbang sa Iningles nga 
mga himno. 
 “Lisud kini sa sinugdanan 
apan ang tubag nindot kaayo,” 
miingon si Bishop Orlina.  Ang 
matag miyembro mipahayag sa 
ilang bag-ong nakaplagan nga 
pagdayeg sa mga himno samtang 
sila nagsugod sa pagkanta niini 
sa Tagalog. Sumala ni Cleo Niebla 
sa Guinobatan Second Ward, 
ang mga himno sa Iningles 
nindot apan kon kantahon sa 

Duha ka Ward Nakakaplag og Bag-ong Kahulugan sa Pagkanta 
sa mga Himno sa Ilang Kaugalingong Pinulongan

lumad nga pinulongan, nahimo 
kining makahuluganon kaayo. 
Nagpasabut sa himno nga 
“Ako ay Namangha” (“I Stand 
All Amazed”), si Sister Niebla 
miingon nga ang mensahe sa 
himno mas naklaro sa dihang 
gikanta niya kini sa Tagalog. 
“Sa pagtandi, naanad na ko 
sa pagkanta sa mga himno sa 
Iningles nga morag wala lang, 
apan karon nga nasabtan na 
kaayo nako kini, ang mensahe 
luyo sa mga pulong motuhop 
gayud,” miingon si Sister Niebla.
 Sa Guinobatan First Ward, ang 
mga kabatan-onan mas mipili 
sa Tagalog nga mga himno nga 
kantahon sa ilang mga klase sa 
Seminary ug Sunday school. Ang 
mga hamtong sa mao nga ward 
nakabantay nga ang pagkanta 
sa “Lakas Mo Ay Idagdag” (“Put 
Your Shoulder to the Wheel”) 
nakatabang kanila sa pagbag-o 
sa ilang pasalig nga makugihong 
moserbisyo sa ilang mga calling. 
“Ang linya nga walang dapat 
magpabaya, lakas mo ay idagdag 
makahuluganon kaayo. Kana 
nga himno nahimong paborito 
sa among mga miting sa ward 
council,” miingon si Bishop 
Calimlim.
 Ang mga misyonaryo nga 
nagserbisyo sa dapit nakabantay 
usab nga ang Tagalog nga mga 
himno magamit kaayo sa ilang 
buhat. Sila si Sister de Guzman 
ug Siraj, nga nagserbisyo sa 
Guinobatan Second Ward, 
miingon nga ang Tagalog nga 
mga himno epektibo kaayo sa 
pagsuporta sa mga leksyon. “Kon 
magtudlo kami kabahin sa plano 
sa atong Langitnong Amahan 
ug sa Pagpahiuli, ang pagtudlo 

ug pagkanta sa himno “Ako Ay 
Anak ng Diyos” (“I Am A Child 
of God”) ug “O Kay Ganda ng 
Umaga” (“Joseph Smith’s First 
Prayer”) mao gayud ang modala 
sa mensahe. Ang yano ug direkta 
nga mga pulong sa himno “In 
Our Lovely Deseret” usa ka 
maayong himan sa pagtudlo sa 
mga investigator sa pagkat-on 
ug paghinumdom sa Pulong sa 
Kaalam. Tungod kay Tagalog 
man ang mga himno, ang mga 
tawo nga among gitudloan, labi 
na ang mga bata, interesado nga 
makakat-on ug mokanta sa mga 
himno,” miingon si Sister de 
Guzman.  Midugang siya nga ang 
mga investigator nakabantay usab 
nga ang Tagalog nga mga himno 
makapahupay kon moadto sila 
sa Simbahan, nakatabang kanila 
nga mobati nga ang Simbahan 
dili lahi nga Simbahan, bisan kon 
ang pipila ka mga misyonaryo 
mga langyaw. Ang langyaw nga 
mga misyonaryo sama ni Sister 
Siraj, nga gikan sa Pakistan, 
nakabantay nga ang pagkanta sa 
Tagalog nga mga himno usa ka 
maayong himan sa pagkat-on sa 
Filipino nga pinulongan.
 Sa mga kasulatan atong mabasa 
nga sa katapusang mga adlaw, 
matag tawo makapaminaw sa 
kahingpitan sa ebanghelyo sa 
iyang kaugalingon nga dila, 
ug sa iyang kaugalingon nga 
pinulongan (D&P 90:11). Ang mga 
himno sa Tagalog nakatabang nga 
matuman kana nga kasulatan. 
Sama sa nabantayan niining mga 
miyembro ug mga misyonaryo sa 
Guinobatan, ang pagkanta sa mga 
himno sa Tagalog nakatabang 
kanila nga hingpit nga masabtan 
ug matudlo ang ebanghelyo. 

Ni Eda Brojan Calimlim

LOKAL NGA LDS NGA MGA TINGOG
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Pilipino nga mga Santos: 
Musika og ang Ebanghelyo
Ni Ma. Teresa C. Pangilinan

MIA MAID NGA SOLOIST

Si Renzl Oline Angeles On, Mia maid gikan 
sa Imus 2nd Ward 

Cavite Philippines Stake. Sa 
pagkakaron siya ang president 
sa iyang klase sa young women. 
Anaa na usab siya sa iyang 
ikatulong tuig sa Seminary ug 
nakadawat og ganti isip Gold 
Master Scriptorian sa miaging 
duha ka tuig. 
 “Ang iyang hilig sa pagkanta 
daan na sa pagkabata, ganahan 
siya nga magtan-aw og  mga 
music video sa edad nga 2 nga 
dili tan-awon sa kasagaran nga 
mga bata, apan gihimo niya kini,”miingon si Liezel, 
mama ni Renzl.
 Si Renzl nagsugod sa iyang voice training sa edad 
nga otso. Nagpadayon siya sa pagpalambo sa iyang 
voice projection ug singing dynamics samtang 
nakabaton siya og pagsalig sa pagpasundayag diha 
sa entablado.
 Miapil siya og kompetisyon sa pagkanta diha 
sa usa ka TV network ug ika-31 sa 4,000 nga nag-
audition. Nakadaug usab siya og ikatulong dapit 
sa laing tibuok nasud nga kompetisyon nga may 
ganting scholarship.      
 “Ang iyang pangandoy mao nga mahimong 
ligdong nga singer, padayon siya sa pagsul-ob og 
tarung nga sinina bisan atol sa mga konsyerto, mga 
kalihokan ug mga guesting aron ipakita ngadto 
sa kalibutan nga ang usa ka LDS nga bata-on 
makahimo og kalainan sa sulod ug sa gawas sa 
simbahan,”dugang ni Liezel.
 Si Renzl nangandam sa pagserbisyo og full time 
nga misyon. Nagtuo siya nga ang mga butang sa 
kinabuhi nahitabo alang sa usa ka katuyoan ug ang 
pagpuyo og balanse nga kinabuhi modala kaninyo 
sa kalampusan.

DANEL BERIONG SA UNITED, 
ANG KANTA SA JUBILEE

“Summer kadto human ko mipauli gikan sa 
misyon. Nakadungog ko kabahin sa contest 

ug gitrabaho dayon nako ang lyrics. Namalandong 
ko sa kahimtang sa Pilipinas, sa unsang paagi kini 

nabahin sa liboan ka mga isla ug mga pinulongan, 
apan pinaagi sa Ebanghelyo, hinay-hinay kining 
nahiusa. Ang inspirasyon sa melodiya miabut sa 
dihang anaa ko sa chapel, sa wala pa ang sakrament 
miting. Didto ko sa sacrament hall, nagkanta-
kanta sa tuno ug naghunahuna sa lyrics. Dayon 
kalit lang ang musika miabut. 
Naghunahuna ko nga nindot 
kini, busa gibalik-balik ko kini 
og kanta-kanta aron dili nako 
makalimtan.  Milungtad kini 
og usa ka bulan sa paghuman 
sa tibuok nga kanta.”
 Si Danel October Beriong 
gradwado sa electronics 
and computer engineering 
nagserbisyo isip ward clerk sa 
Quezon City 1st ward. 
 Ang iyang inahan kaniadto 
usa ka disc jockey (DJ) diin 
nakuha niya ang impluwensya sa musika. Ang 
iyang apohang lalaki mao ang unang midapit 
kaniya sa pag-apil sa choir sa edad nga nuybe diin 
mas naanad na siya sa elemento sa musika.
 “Sa akong hunahuna akong naangkon ang 
talento sa ‘pag-compose’ gikan sa akong papa,” 
miingon si Danel. Ang iyang papa mitudlo kaniya 
sa pagtugtog sa piano ug gitara. Nagpraktis siya sa 
iyang kaugalingon. Matag Dominggo mosayo siya 
og adto sa Simbahan aron makapraktis siya kay 
wala silay piano sa balay.
 Ang pipila sa iyang uban nga mga composition 
mahitungod sa misyonaryo nga buhat, pag-ula ug 
Pagpahiuli. 

ANG JUBILEE QUARTET

“Ang mga Pagsaulog sa Jubilee nagpadayon ug 
ang Area Director sa Public Aff airs nianang 

higayuna nga si Leni Pilobello mihangyo sa akong 
tabang sa pagdumala sa Jubilee VIP Reception 
Dinner nga gipasiugdahan sa Area Presidency 
alang sa VIP nga mga higala sa Simbahan nga dili 
mga miyembro gikan sa gobyerno, business, media, 
sa academe ug sa komunidad. Gihangyo usab ko 
niya nga magmugna og quartet aron sa paghatag 
og pipila ka pasundayag sa musika ug sa pagkanta 
usab sa Jubilee nga theme song nga ‘United’,” 
miingon si Deo Divinagracia.
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 Ang pagsaulog sa Jubilee pagka-2011 mao usab 
ang pagkamugna sa LDS Jubilee Quartet. Giapilan 
sa upat ka adunay talento nga mga lalaki: Deo 
Divinagracia, Danel October Beriong, Adam Seth 
Teh ug Paolo Antenorcruz. 
 Si Deo, 40, gikan sa Tandang Sora Ward mao 
ang voice coach ug nagmugna sa grupo. Ang 
iyang talento sa musika nagsugod sa primary ug 
nagpadayon hangtud nga nahimo siyang choir 
master ug stage director. Usa usab siya ka semi-
professional singer, actor, dancer, choreographer 
ug director. Apil siya sa production group sa 
unibersidad diin siya migradwar ug nagpabiling 
aktibo sa Samaskom (Samahan ng Mag-aaral sa 
Komunikasyon). 
 Si Adam, 21, usa ka estudyante sa multimedia 
arts. Nagserbisyo siya isip magtutudlo sa 
Sunday school sa Masagana 2nd ward. Ang mga 
salida ug mga kanta sa Disney mao ang unang 
nakaimpluwensya ni Adam sa gawas sa Simbahan.
 “Ang akong pamilya mao ang usa sa 
nakaimpluwensya kaayo nako, ilabi na ang igsoong 
mga babaye sa akong papa. Manganta sila sama sa 
mga anghel panahon sa Pasko,” miingon si Adam. 
Motugtog siya og gitara, piano, ug nagsugod sa 
pagkat-on sa ukelele. Nahinumdom siya sa dihang 
primary pa siya nga ang pagkanta atol sa mother’s 
day sa sacrament hall kauban ang iyang paboritong 
magtutudlo nindot kaayo nga kasinatian alang kaniya. 
 Tanan niadto nga mga kanta kabahin sa mga 
mithi ug gugma sa Dios nakahimo gayud og 
kalainan alang ni Adam  “Ako nagtuo nga ang 
musika makapatandog sa kinabuhi ug makapabati 
kanato sa Espiritu. Ang mga kanta mao ang mga 
pagpamatuod nga may melodiya ug tungod 
niana, mas makapatandog kini sa atong mga 
kasingkasing,” miingon si Adam.
 Si Paolo, 21, sakop sa choir, gikan sa Novaliches 
Philippines Stake. Miapil siya og kompetisyon sa 
pagkanta diha sa usa ka TV network ug nahimong 
usa sa mga fi nalist. Sakop usab siya sa grupo sa 
manganta sa usa sa mga sikat nga mga komposer sa 
nasud.
 Si Paolo nagagikan sa pamilya sa mga 
tigpasundayag, motugtog og mga musical 
instrument ug mopasundayag og mga variety show 
ug mga kalihokan sa lagyong mga lugar. 

 Si Danel, komposer sa theme song sa Jubilee, apil 
usab sa Jubilee Quartet. 

ANG AMAHAN UG IYANG 5 KA ANAK NGA 
MGA BABAYE

Sila si Maria Luisa ug Juanito Villanueva gikan 
sa pamilya nga mga singer ug mga musikero. 

Nabunyagan sila sa Simbahan sa kaulahian sa 1980. 
Napanalanginan sila og lima ka anak nga mga 
babaye nga adunay talento. 
 1996 kadto sa dihang gitudloan ni Jun ang iyang 
anak nga mga babaye sa pagkanta ug pagtugtog 
og mga musical instrument. Gikan sila sa San 
Fernando 2nd Ward, Angeles Philippines Stake.
Si Jury, 29 motugtog og keyboard. Nagserbisyo 
siya isip ward pianist. Si April, 28 motugtog og 
lead guitar. Magtutudlo siya sa primary, naminyo 
sa templo ug inahan sa duha ka anak. Si Apple, 

25, usa ka family history consultant ug motugtog 
og base guitar. Si Queency, 23, motugtog og mga 
drum. Nalingaw siya sa pagtudlo sa Sunday school 
alang sa mga Kabatan-onan. Si Twinkle, 22, ang 
kinamanghuran nagserbisyo isip music director ug 
motugtog og violin.
 Kaniadto nailhan sila isip “Assets Band” kay 
si Twinkle bata pa kaayo niadtong higayuna. 
Katuigan ang milabay ang “The Daughters 5 Band” 
namugna ug nagsugod sa pagpasundayag sa lokal 
nga mga pasundayag libut sa Metro Manila ug ang 
uban sa lagyong mga dapit nga mga pasundayag. 
Ang ilang busy nga eskedyul wala makababag 
kanila sa pag-adto sa Simbahan ma-Dominggo. 
Gipaniguro usab nila nga mag-family home 
evening kanunay.
 “Akong siguroon nga ang akong anak nga mga 
babaye magsul-ob og tarung nga mga sinina kon 
mopasundayag sila,”miingon si Jun. Miingon siya 
nga mas maayo pa nga magutman sila kay sa 
mosupak sa mga sumbanan sa Simbahan.
 Ang “Heavenly Father Loves Me” (Children 
Songs, 228) ug “I Know that My Redeemer Lives” 
(Church Hymns, 135) mao ang ilang paborito 
nga mga kanta sa Simbahan, nga kanunay nilang 
kantahon isip pamilya. 
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Sa ward nga adunay nagkalainlaing 
kultura sama sa Talamban 
Ward sa Cebu City stake, diin 

ang temporaryong mga miyembro 
moabut matag tuig, ang usa ka tawo 
makapangutana: Posible ba ang pagmugna 
og lig-ong panaghigalaay ug malungtarong 
pagtinabangay tali sa mga miyembro?
 Pipila sa mga sister nagpuyo sa adunahan 
nga mga pinuy-anan. Ang uban nagpuyo 
sa tumoy sa kabukiran diin ang kakulang 
sa pamasahe mao ang nakakabag sa ilang 
pag-adto sa simbahan. Ug adunay uban 
nga nagpuyo daplin sa sapa o ilawom 
sa taytayan kansang mga kahimtang 
lisud kaayo ug kulang sa nag-unang mga 
panginahanglan.  
 Sa dihang si Sister Merlyn Matthews 
gitawag nga presidente sa Relief Society 
sa ward tulo ka tuig na ang milabay, 
gibati dayon niya ang panginahanglan sa 
pagpalambo sa pag-fellowship tali sa mga 
sister. Siya ug ang iyang pamilya nagpuyo 
sa Australia sulod sa 13 ka tuig ug bisan og 
Pilipino, dili siya kahibalo mag-Cebuano.  
 Usa ka butang nga iyang nasabtan, 
hinoon, mao nga ang kinatibuk-an nga 
pinulongan sa ebanghelyo mao ang 
gugma. Ug kini nga gugma nakadala 
og daghang mga sister, lakip na ni 
Sister Matthews sa talagsaon nga mga 
kahimtang diin ang ilang paningkamot sa 
pagluwas gikinahanglan labaw pa sa ilang 
mahunahunaan. 
 Ilang nabantayan ang ilang kaugalingon 
nga anaa sa buluhaton sa mga anghel. 
 Si Sister Malou Gallarde naglisud nga 

inahan sa duha ka mga batan-on sa dihang 
ang iyang bana mibiya ug mi-abandonar 
kanila. Mihunong siya og adto sa simbahan 
sulod sa duha ka tuig. Sa diha nga ang 
iyang mga visiting teacher miduaw, si Sister 
Gallarde wala makadesisyon kon mobalik 
ba siya sa simbahan o mobalik sa iyang 
daan nga tinuohan. Naglibug gyud siya 
pag-ayo. Ang iyang busy nga eskedyul sa 
trabaho nakapugong kaniya sa pagbuhat og 
lain pa.  
 “Gilisud-lisud nako ang akong mga 
visiting teacher sa pagtabang kanako. 
Daghan kaayo ko og mga rason,” miingon 
siya.” Usa ka adlaw, natandog kaayo 
ko sa dihang ang usa ka sister naghago 
sa pagbilin og sulat sa akong lamesa sa 
eskwelahan aron lang mangumusta. Wala 
kini mahunong diha.  Gipahalipayan ko 
sa espesyal nga mga okasyon. Naminaw 
sila sa akong mga problema. Anaa sila 
sa higayon nga mobati ko og kahaw-
ang.  Dili ko makatuo nga ang mga sister 
nagpakabana gayud kanako. Gibati nako 
nga gihigugma ug gihandum.”
 Pipila ka bulan sa pagbisita ug 
kanunayng pag-amuma, si Sister Gallarde 
wala lamang mobalik sa simbahan uban 
sa iyang mga anak apan hilabihan ka busy 
sa pagtuman sa iyang mga katungdanan 
isip bag-ong magtutudlo sa klase sa Relief 
Society. Bag-ohay lang, nadawat niya ang 
iyang kaugalingong endowment sa templo 
sa Cebu City. Ang iyang sunod nga tumong 
mao ang iyang family sealing.
 Isip usa sa mga counselor, si Sister 
Ester Browning mipahalipay sa mga 

Ni Ayo Gutierrez-Abanggan

Ang Buluhaton 
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sister og makalingaw, makapaagni ug 
gani mapuslanon nga mga kalihokan sa 
enrichment. Usa ka kalihokan, nga dili 
gayud makalimtan mao ang mga workshop 
sa “Fascinating Womanhood.“
 Pagsubang sa adlaw didto sa baybayon, 
usa ka sister ang mipagawas sa iyang gibati 
nga nagpuyo uban sa iyang dili aktibo 
nga bana nga sa sinultihan ug sa pisikal 
mi-abuso kaniya ug sa iyang mga anak.  
Bisan pa man sa iyang pait nga kahimtang, 
nagpadayon siya nga labing madasigon nga 
sister diha sa klase. “Ang Simbahan mao 
ang akong kalig-on, akong dangpanan. 
Kon dili pa tungod sa suporta sa mga sister, 
dugay na kong mihunong,” siya miingon.
 “Panahon kadto nga ang mga sister 
misulti kabahin sa ilang kaugalingon ug 
sa mga hagit nga ilang giatubang sa ilang 
kaminyoon. Kadto mao gayud ang among 
panghinaut nga uban nianang nindot nga 
palibut ug maayo nga grupo, ang mga 
sister mosulti sa ilang gibati ug nahitabo 
gayud. Makita kini nga isip mga babaye, 
kita adunay lainlaing mga problema apan 
tungod sa ebanghelyo sa atong kinabuhi 
atong mabuntog ang bisan unsa,” pasabut 
ni Sister Browning.
 Si Sister Helen Mejia padayon pa nga 
nagbuntog sa kinadak-ang problema sa 
iyang kinabuhi pagka-2011. Human sa 
dugay nga paglimud, iyang gidawat ang 
kamatuoran nga ang iyang kanser sa totoy 
malignant na ug ang iyang kapilian mao 
lamang ang pagpa-opera ug chemotherapy.  
“Nadawat nako ang tanang mahimo nga 
tabang sa mga miyembro ilabi na sa mga 
sister. Giatiman ko nila ug ang akong 
pamilya sa panahon nga gitambalan ko,” 

miingon siya. Nagpuli-puli gayud ang mga 
sister sa paghatag og pagkaon ug pagbisita 
sa ospital.
 Sa dihang si Sister Mejia mikonsulta sa 
iyang doktor human sa lima ka sesyon sa 
chemotherapy, ang doktor mipahibalo nga 
wala na siyay kanser. Bisan ang iyang sakit 
wala makapugong kaniya sa paghimo 
og balik sa iyang visiting teaching. Gani, 
gitawag siya sa daghang mga sister isip 
labing kugihan nga visiting teacher sa 
ward, ilabi na ni Sister Gallarde nga mibalik 
sa pagkaaktibo tungod sa iyang mga sulat 
sa iyang lamesa. 
 “Adunay nindot nga espiritu nga akong 
gibati taliwala sa mga sister sa Relief Society 
niini nga ward. Tinuoray gayud kamo nga 
nagpangga sa usag usa. Nagtinabangay 
kamo sa usag usa. Nasayud ako niini sa 
dihang una kong miabut dinhi ug gibati 
ko kana sukad niana,” miingon ang usa ka 
temporaryo nga sister gikan sa Utah.
 Tungod sa ilang mga paningkamot, pipila 
ka dili aktibo nga mga sister ang mibalik 
sa panon, daghan ang nakadawat sa 
ilang endowment ug patriyarkal nga mga 
panalangin ug naghimo sa ilang family 
history.  
 “Sama sa nakasulat sa himno, ‘ang 
buluhaton sa mga anghel gihatag ngadto 
sa kababayen-an ug kini kinahanglan 
gayud natong tumanon diha sa Espiritu ug 
gugma.‘ Nasayud ko nga nagkinahanglan 
kini og dakong paningkamot, kakugi 
ug labaw sa tanan gugmang putli sa 
pagtuman niini nga tawag. Ug kon buhaton 
nato kini, atong masaksihan ang mga 
milagro,” panapos ni Sister Matthews. 
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Espesyal nga Adlaw alang sa mga Biyuda ug Single nga mga Mama uban 
ni Sister Malou Gallarde (sentro). 


