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Matag propeta niini nga dispensasyon mihatag og saksi sa balaan 
nga misyon sa Manluluwas, nga si Jesukristo.



Ang sentro nga mensahe niini nga libro mao ang mensahe 
nga gipahayag sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw sukad sa pagsugod niini. Si Joseph Smith, 
ang una nga propeta niini nga dispensasyon, mitudlo:

“Ang sumbanang mga baruganan sa atong relihiyon mao ang
mga pagpamatuod sa mga Apostoles ug mga Propeta, kabahin ni
Jesukristo, nga Siya namatay, gilubong ug mibangon pag-usab sa
ikatulo nga adlaw, ug misaka ngadto sa langit; ang tanang ubang
mga butang kabahin sa atong relihiyon mga dugang lamang
ngadto niini.”1

Matag propeta kinsa misunod ngadto ni Joseph Smith
midugang sa iyang kaugalingong saksi ngadto sa balaang misyon
sa Manluluwas. Ang Unang Kapangulohan mipamatuud:

“Sama niadtong gitawag ug gi-orden ngadto sa pagsaksi ni
Jesukristo ngadto sa tibuok kalibutan, kami nagpamatuod nga
Siya nabanhaw nianang buntag sa Pasko sa Pagkabanhaw hapit
duha ka libo ka tuig na ang milabay, ug nga Siya buhi karon. Siya
adunay mahimayaon, imortal nga lawas nga unod ug mga bukog.
Siya ang Manluluwas, ang Kahayag ug Kinabuhi sa kalibutan.”2

Minilyong matinud-anon nga mga Santos usab adunay mga
pagpamatuod sa pagkabalaan ni Jesukristo. Kini nga kahibalo
midasig kanila sa paghimo sa mga sakripisyo nga gikinahanglan
sa pagtukod sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, ang gingharian sa Dios sa yuta. Ang istorya
sa pagtukod sa Simbahan usa ka istorya sa hugot nga pagtuo,
pagpahinungod ug hingpit nga kalipay. Kini ang istorya sa buhi
nga mga propeta kinsa mitudlo sa mga kamatuoran sa Dios
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ngadto sa moderno nga kalibutan. Kini ang istorya sa mga lalaki
ug babaye sa tanang matang sa panginabuhi kinsa nangita sa
kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo ug, pagkakita niini,
andam nga mohimo sa tanan aron mahimong mga tinun-an sa
Manluluwas. Kining lig-on nga mga Santos mipadayon bisan pa
man sa mga pag-antus sa kaayo sa Dios ug sa hingpit nga kalipay
sa iyang gugma. Sila mibilin og usa ka kasaysayan sa hugot nga
pagtuo, kaisug, pagka masulundon, ug sakripisyo.

Ang kabilin sa hugot nga pagtuo nagpabilin karon. Ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan mao ang
modernong mga unang lumulupyo sa ilang kaugalingong mga
dapit, diin sila nagpuyo uban sa hugot nga pagtuo ug kaisug sa
panahon nga puno sa bag-ong mga hagit ug mga kahigayunan.
Aduna pay mga istorya sa hugot nga pagtuo nga wala pa
nahisulat. Matag usa kanato adunay kahigayunan sa pagbilin og
usa ka kabilin sa daghang kaliwatan nga mosunod aron motabang
kanila sa pagsabot sa hingpit nga kalipay sa pagpuyo ug
pagpakig-ambit sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Sa atong pagkat-on og dugang mahitungod sa hugot nga
pagtuo niadtong nag-una kanato, atong labaw nga masabtan
kadtong kinsa atong giubanan sa paghatag og saksi sa
Manluluwas ug tabangan sa pagtukod sa iyang gingharian. 
Kita makahimo og hugot nga tinguha sa pagpuyo nga labawng
matarung isip matinud-anong mga tinun-an sa Ginoong
Jesukristo.

Ang Atong Panulundon
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Ang pagbasa sa kasulatan nakapahimo sa batan-ong Joseph Smith sa
pagpangutana sa Ginoo mahitungod kon unsa nga simbahan ang tinuod.



Ang Panginahanglan Alang sa Pagpahiuli

Human sa kamatayon sa mga Apostoles ni Jesukristo, ang
gahum sa priesthood ug daghan sa mga kamatuoran sa
ebanghelyo gikuha gikan sa yuta, nagsugod sa usa ka taas nga
panahon sa espirituhanong kangitngit nga gitawag og dakong
Apostasiya. Ang propeta nga si Amos matagnaong nakakita niini
nga pagkawala, ug mipahayag nga ang panahon moabut nga
adunay “ipadala nga kagutmanan sa yuta, dili kagutmanan sa
tinapay, ni kauhaw sa tubig, hinunoa sa pagpatalinghug sa mga
pulong ni Jehova” (Amos 8:11). Sa panahon sa taas nga mga
katuigan sa Apostasiya, daghang mga matinuoron nga mga lalaki
ug mga babaye mipangita sa kahingpitan sa kamatuoran sa
ebanghelyo apan wala makakita niini. Ang mga magtutudlo sa
ubang mga tinuohan misangyaw og nagkalain-lain nga mga
mensahe ug mitawag sa mga lalaki ug mga babaye sa pag-uban
kanila. Bisan og kadaghanan kanila matinuoron sa ilang tuyo,
wala kanila ang hingpit nga kamatuoran o ang awtoridad sa Dios.

Bisan pa niana, ang Ginoo sa iyang kalooy misaad nga ang
iyang ebanghelyo ug ang gahum sa priesthood usa ka adlaw
niana mabalik ngadto sa yuta, dili na gayud makuha pa pag-usab.
Sa pagsugod sa ikanapulog siyam ka siglo, ang iyang saad hapit
na matuman ug ang taas nga kagabhion sa apostasiya hapit na
mahuman.

Ang Kaisug sa Batan-ong Joseph Smith

Sayo sa 1800, ang pamilya nila ni Joseph ug Lucy Mack Smith
mipuyo sa Lebanon, New Hampshire, sa Tinipong Bansa sa

KAPITULO UNO
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Amerika. Sila mapainubsanon, dili ilado nga mga tawo kinsa
naninguha sa ilang panginabuhi pinaagi sa paghago. Ang ilang
ikalimang anak, si Joseph Jr., pito ka tuig pa ang pangidaron sa
dihang naluwas siya sa usa ka epedimya sa tipos nga maoy
nakaingon sa labaw sa 3,000 nga mga kamatayon sa dapit sa New
England. Samtang siya nagpaayo, usa ka grabe nga pagkatakboy
diha sa uyok sa bukog sa iyang wala nga bitiis, ug ang halos dili
na maantus ang kasakit milungtad labaw pa sa tulo ka semana.

Ang lokal nga tig-opera mihukom nga ang bitiis kinahanglan
nga putlon, apan sa pagpamugos sa inahan ni Joseph, lain nga
doktor gipadala. Si Nathan Smith, usa ka doktor gikan sa duol 
nga Kolehiyo sa Darthmouth, miingon nga siya maningkamot sa
pagsulay sa pagluwas sa bitiis pinaagi sa bag-o ug labing sakit nga
pamaagi sa pagkuha sa bahin sa bukog. Ang doktor midala og
mga pisi aron sa paggapos sa bata, apan si Joseph misupak, nga
nag-ingon nga iyang antuson ang operasyon nga wala niini. Siya
usab mibalibad sa nag-inusarang matang sa anestisya nga anaa
alang kaniya, ug mihangyo lang nga ang iyang amahan mogakus
kaniya sa panahon sa operasyon.

Si Joseph milahutay sa operasyon uban sa dakung kaisug, ug si
doktor Smith usa ka maalamon nga doktor sa nasud, miluwas sa
bitiis ni Joseph. Si Joseph miantus sa taas nga panahon sa wala pa
mayo ang iyang bitiis ug makalakaw nga wala nay sakit. Human
sa operasyon ni Joseph, ang pamilyang Smith mibalhin ngadto sa
Norwich, Vermont, diin sila miantus sa tulo ka tuig nga walay ani,
ug dayon mibalhin sa Palmyra, New York.

Ang Unang Panan-awon

Isip usa ka batan-ong lalaki, si Joseph Smith mitabang sa iyang
pamilya sa paglimpyo sa yuta, paghakut og mga bato, ug naghimo
og daghang laing mga buluhaton. Ang iyang inahan, si Lucy,
mitaho nga ang batang si Joseph mihunahuna sa mga butang ug
kasagaran mihunahuna kabahin sa kaayohan sa iyang imortal nga
kalag. Labaw siyang naghunahuna kon diin sa mga simbahan nga

Ang Atong Panulundon
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nagsangyaw sa dapit sa Palmyra ang tinuod. Sa iyang pagpasabut
diha sa iyang kaugalingong mga pulong: 

“Niini nga panahon sa dako nga kasamok, ang akong
hunahuna gitawag ngadto sa mahinungdanon nga pamalandong
ug dako nga kabalisa; apan, bisan ang akong mga pagbati lawon
ug sa kasagaran makatandog, sa gihapon ako nagpahilayo sa
akong kaugalingon gikan niini nga mga pundok bisan pa og ako
motambong sa ilang daghan nga mga tigum sa kasagaran kon ang
panahon motugot. Sa paglabay sa panahon ang akong hunahuna
ingon og mihilig ngadto sa tinuohan sa Methodist, ug ako mibati
og gamay nga kadasig nga makighiusa uban kanila; apan
hilabihan ang kalibug ug kagubot taliwala sa nagkalain-lain nga
mga tinuohan, nga kini dili mahimo sa usa ka batan-on nga tawo
nga sama kanako, nga walay kasinatian sa mga katawhan ug mga
butang, aron pagkab-ut sa usa ka piho nga paghukom kinsa ang
tinuod ug kinsa ang sayup.…

“Samtang ako nanlimbasug ubos sa hilabihan nga kalisud
tungod sa mga panagbangga niini nga mga nagkalain-lain nga
mga pundok sa mga relihiyon, ako usa ka adlaw nagbasa sa
Epistola ni Santiago, kapitulo uno ug ikalima nga bersikulo nga
nag-ingon: Kon hain kaninyo ang nagkulang sa kaalam, papangayoa
siya sa Dios, nga naghatag sa tanan nga katawhan sa walay pagdumili,
ug walay pagkasuko; ug kini ihatag ngadto kaniya.

“Wala pay bisan unsa nga tudling sa kasulatan nga mituhop
uban sa labaw nga gahum ngadto sa kasingkasing sa tawo kay sa
nahimo niini nga panahon ngari kanako. Kini ingon og misulod
uban sa makusog nga gahum ngadto sa matag tipik sa akong
kasingkasing. Ako mipalandong niini pagbalik-balik, sa kasayuran
nga kon adunay tawo nga nagkinahanglan og kaalam gikan sa
Dios, ako mao; kay kon unsaon pagbuhat ako wala masayud, ug
hangtud nga ako makaangkon og dugang pa nga kaalam nga
labaw pa kay sa kaniadto nga ako aduna, niana nga panahon ako
dili gayud masayud; kay ang mga magtutudlo sa relihiyon ug sa
nagkalainlain nga mga pundok misabut sa sama nga mga pulong
sa kasulatan sa nagkalainlain nga paagi ngadto sa pagwagtang sa

Ang Unang Panan-awon
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tanan nga mga pagsalig diha sa paghusay sa pangutana pinaagi 
sa pagdangop ngadto sa Biblia.

“Sa kadugayan ako miabut sa paghukom nga ako kinahanglan
nga magpabilin sa kangitngit ug sa kalibug, o ako kinahanglan
mobuhat ingon sa gisugo ni Santiago, nga mao, ang
pagpangutana sa Dios” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:8, 11–13).

Sa usa ka maanindot nga buntag sa tingpamulak niadtong
1820, nag-inusara sa kakahuyan duol sa iyang panimalay, si
Joseph Smith miluhod ug misugod sa pagtugyan sa mga tinguha
sa iyang kasingkasing ngadto sa Dios, naghangyo sa paggiya.
Iyang gihulagway ang unsay nahitabo:

“Sa kalit lamang ako gipugngan sa usa ka gahum nga hingpit
mibuntog kanako ug adunay kahibulongan nga gahum ibabaw
kanako nga mao ang mipugong sa akong dila aron ako dili
makasulti. Bagâ nga kangitngit ang mialirong kanako ug kini
gipakaingon ko sa makadiyut ingon og ako gitakda ngadto sa 
kalit nga kalaglagan” (JS—K 1:15).

Ang kaaway sa tanang pagkamatarung nasayud nga si Joseph
adunay dako nga buluhaton nga himoon ug misulay sa paglaglag
kaniya, apan si Joseph, nanlimbasug sa tanan niyang kusog,
mitawag sa Dios ug sa dayon giluwas:

“Dinhi niini nga higayon sa dako nga kahadlok, ako nakakita
og usa ka dako nga gilis sa kahayag ibabaw gayud sa akong ulo,
labaw sa kahayag sa adlaw, nga nag-anam og paubos hangtud
kini mipadapat kanako.

“Diha-diha nga kini mipakita ako nakakaplag sa akong
kaugalingon nga giluwas gikan sa kaaway nga migapos kanako.
Sa diha nga ang kahayag midapat kanako ako nakakita ug duha
ka Personahe, kansang kahayag ug himaya dili mahulagway,
nagtindog ibabaw kanako, diha sa kawanangan. Usa kanila
misulti ngari kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan, ug
miingon nagtudlo ngadto sa lain—Kini mao ang Akong
Hinigugmang Anak. Paminaw kaniya!” (JS—K 1:16–17).

Sa dihang si Joseph nakaandam na sa iyang kaugalingon , 
siya nangutana sa Ginoo, kon hain sa tanang mga tinuohan ang

Ang Atong Panulundon
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tinuod ug asa siya kinahanglang magpasakop. Ang Ginoo
mitubag nga siya kinahanglan “dili gayud mopasakop bisan hain
kanila, kay silang tanan mga sayop” ug “ang ilang tanan nga mga
tinuohan mga salawayon sa iyang panan-aw.” Siya miingon nga
sila “may hulagway sa pagkadiosnon”, apan sila nanghimakak 
“sa gahum niana” (JS—K 1:19). Ug siya usab misulti og daghan
pang mga butang ngadto ni Joseph.

Pagkahuman sa panan-awon, si Joseph nakakaplag nga siya
naghigda, nagtan-aw gihapon ngadto sa langit. Siya hinay-hinay
nga gibalikan sa iyang kusog ug mipauli.

Sa pagsubang sa adlaw niana nga buntag niadtong 1820, si
Joseph Smith wala magdahum nga pag-abut sa buntag, usa ka
propeta na usab ang maglakaw sa yuta. Siya, nga usa ka wa
mailhi nga batan-ong lalaki nga nagpuyo sa kasadpang New York,
gipili sa Dios aron sa pagpahigayon sa kahibulongang buhat ug
usa ka katingalahan nga pagpabalik sa ebanghelyo ug sa
Simbahan ni Jesukristo sa yuta. Siya nakakita og duha ka balaan
nga mga personahe ug karon talagsaon nga makapamatuod sa
tinuod nga kinaiyahan sa Dios nga Amahan ug sa iyang Anak,
nga si Jesukristo. Kana nga buntag sa pagkatinuod mao ang
kaadlawon sa usa ka mas mahayag nga adlaw—ang kahayag
milukop sa kakahuyan, ug ang Dios nga Amahan ug si Jesukristo
mitawag sa usa ka 14-anyos nga batang lalaki nga mahimong
ilang propeta.

Ang pagbasa sa kasulatan nakapahimo sa batan-ong Joseph
Smith sa pagpangutana sa Ginoo mahitungod kon unsa nga
simbahan ang tinuod.

Ang Unang Panan-awon



Pagtungha sa Basahon ni Mormon 
Mga Pagbisita ni Anghel Moroni

Sa gabii niadtong ika 21 sa Septyembre 1823, tulo ka tuig
human madawat ang Unang Panan-awon, si Joseph Smith
miampo ngadto sa Ginoo alang sa kapasayloan sa iyang sala ug
kahilayan sa iyang pagkabatan-on ug mihangyo alang sa dugang
pang direksyon. Ang Ginoo mitubag pinaagi sa pagpadala og usa
ka langitnon nga sinugo aron sa pagtudlo kaniya. Si Joseph
misulat:

“Siya misangpit sa akong ngalan, ug miingon ngari kanako nga
siya usa ka sinugo nga gipadala gika sa atubangan sa Dios ngari
kanako, ug nga ang iyang ngalan mao si Moroni; nga ang Dios
adunay ipabuhat kanako; ug nga ang akong ngalan pagagamiton
alang sa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga mga kanasuran,
mga kaliwatan, ug mga pinulongan, o nga kini pagalitukon sa
maayo ug sa dautan taliwala sa tanan nga mga katawhan.

“Siya miingon nga adunay usa basahon nga gitagoan, gisulat
sa bulawan nga mga palid, naghatag og asoy sa kaagi sa unang
mga lumulupyo niining dako nga kayutaan, ug ang tinubdan sa
ilang kagikan. Siya usab miingon nga ang kahingpitan sa walay
katapusan nga Ebanghelyo anaa niini, ingon nga gitugyan sa
Manluluwas ngadto sa karaan nga mga lumulupyo.” (JS—K
1:33–34).

Si Moroni ang katapusan nga propeta nga misulat dinhi nga
karaang talaan ug sama sa gimando sa Ginoo, siya milubong niini
sa Bungtod sa Cumurah. Siya usab milubong sa Urim ug

KAPITULO DOS
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Pagtukod sa mga Katukuran sa Simbahan

Didto sa bungtod sa Cumurah, si Joseph Smith midawat sa bulawan nga
mga palid gikan sa Anghel Moroni ug giingnan nga mosugod sa buhat 

sa paghubad.
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Thummim, nga gigamit sa mga propeta niadtong unang panahon
ug nga gamiton ni Joseph sa paghubad sa talaan.

Ang anghel mimando kang Joseph sa pag-adto sa bungtod nga
duol ra kanila, ug misulti kaniya og daghang mahinungdanong
mga butang mahitungod sa buhat sa Ginoo sa ulahing mga adlaw.
Siya misulti kang Joseph nga kon makuha na niya ang mga palid,
dili niya ipakita ngadto ni bisan kinsa nga tawo gawas kon
mandoan siya sa Ginoo sa pagbuhat sa ingon. Si Moroni mibalik
ngadto kang Joseph duha pa kahigayon nianang gabhiona ug
makausa pa pagka sunod adlaw. Sa matag higayon iyang ibalik og
hatag ang iyang mahinungdanon nga mensahe ug mihatag og
dugang kasayuran.

Sunod adlaw human sa mga pagbisita sa anghel, si Joseph
miadto sa Bungtod sa Cumurah sama sa gimando. Siya miingon
niini nga kasinatian:

“Sa kasadpan nga bahin sa mao nga bungtod, sa dili layo
kaayo sa ibabaw, ilawon sa usa ka bato nga may igo nga gidak-on,
diha ang mga palid, nga gisulod sa usa ka bato nga kahon. Kini
nga bato bagâ ug nagkalingin sa taliwala sa may ibabaw nga
bahin, ug nagkanipis paingon sa mga ngilit, nga sa ingon ang
tungâ nga bahin makita sa ibabaw sa yuta, apan ang mga ngilit
palibut niini natabunan sa yuta.

“Human makabkab ang yuta, ako nagkuha og ikaligwat, diin
ako mipahimutang niini sa ilawon sa kilid sa bato, ug sa gamay
lamang nga kusog mialsa niini. Ako mitan-aw, ug diha gayud ako
nakakita sa mga palid, sa Urim ug Thummim, ug sa taming, sama
sa gipamulong sa sinugo.” (JS—K 1:51–52).

Si anghel Moroni mipakita ug misulti kang Joseph sa
pagpakigkita kaniya diha sa bungtod sa usa ka tuig sa sama sa
higayon ug sa pagpadayon sa pagpakigkita hangtud nga moabut
ang panahon nga madawat niya ang mga palid. Sa matag bisita, si
Moroni mihatag og dugang nga mga panudlo kabahin sa unsay
buhaton sa Ginoo ug sa unsa nga paagi ang iyang gingharian
pagadumalaon (tan-awa sa JS—K 1:27–54).

Ang Atong Panulundon
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Ang Buhat sa Paghubad

Niadtong 22 sa Septyembre 1827, human sa upat ka tuig nga
pagpangandam, si Moroni mihatag kang Propeta Joseph sa
bulawan nga mga palid ug misulti kaniya nga sugdan ang buhat
sa paghubad. Si Emma Hale, kinsa giminyoan ni Joseph sayo
nianang tuiga, miuban kaniya niana nga higayon ug mihulat diha
sa tiilan sa Bungtod sa Cumurah sa dihang ang iyang bana
mibalik uban sa mga palid. Siya nahimong mahinungdanong
katabang ngadto sa Propeta ug nahimong usa sa mga tigsulat 
sa Basahon ni Mormon sa mubo nga panahon.

Tungod sa makanunayon ug matinguhaon nga mga
paningkamot sa usa ka lokal nga manggugubot sa pagkawat sa
bulawang mga palid, sila si Joseph ug Emma napugos sa pagbiya
sa ilang panimalay sa Manchester, New York. Sila midangup
ngadto sa panimalay sa amahan ni Emma nga si Isaac Hale, sa
Harmony, Pennsylvania, mga 120 ka mga milya sa habagatang
silangan sa Manchester. Didto si Joseph misugod sa paghubad sa
mga palid. Siya sa wala madugay giubanan sa iyang higala nga si
Martin Harris, usa ka adunahan nga mag-uuma, kinsa nahimong
iyang tigsulat.

Si Martin nangutana ni Joseph kon mahimo ba niyang madala 
sa balay ang 116 nga mga pahina sa nahubad nga materyal aron
mapakita sa mga sakop sa iyang pamilya aron mapamatud-an
ngadto kanila ang pagkatinuod sa buhat nga ilang gibuhat. Si
Joseph mihangyo sa Ginoo alang sa pagtugot, apan wala motugot
ang Ginoo. Si Martin mihangyo ni Joseph sa pagpangutana pag-
usab, diin si Joseph walay gusto nga mihimo sa duha pa ka
higayon ug sa katapusan nakadawat og pagtugot. Si Martin
mihimo og pakigsaad sa pagpakita lamang sa manuskrito ngadto
sa pipila ka mga tawo, apan siya milapas sa iyang saad, ug ang
mga pahina sa manuskrito gikawat. Kini nga pagkawala
nakaingon ngadto kang Joseph sa dili mahusay nga kaguol, kay
siya mihunahuna nga ang iyang tanan nga mga paningkamot sa
pagsilbi sa Ginoo nakawang. Siya mihilak, “Unsay akong
buhaton? Ako nakasala—ako ang mitintal sa kasuko sa Dios.

Pagtukod sa mga Katukuran sa Simbahan
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Nakontento na unta ko sa unang tubag nga nadawat gikan sa
Ginoo.”1

Si Joseph matinud-anon nga naghinulsol, ug human sa mubo
nga panahon sa dihang ang mga palid ug ang Urim og Thummim
gikuha gikan kaniya, ang Ginoo mipasaylo kaniya ug siya
misugod pag-usab og hubad. Ang Ginoo mimando kaniya nga 
dili usbon og hubad ang nawala nga materyal nga nahisulat ang
kalibutanon nga kasaysayan. Hinuon, si Joseph mohubad sa lain
nga mga palid nga gihimo ni propeta Nephi nga nalangkub sa
sama nga panahon apan naglakip sa dagkong panagna kalabot 
ni Kristo ug ubang sagrado nga mga sulat. Ang Ginoo nakahibalo
nang daan sa pagkawala sa 116 nga mga pahina ug midasig ni
Nephi sa paghimo niining ikaduha nga kasaysayan. (Tan-awa sa 
1 Nephi 9; D&P 10:38–45; tan-awa usab sa D&P 3 ug 10, diin
nadawat sulod niini nga panahon.)

Niini nga panahon, si Joseph gipanalanginan uban sa tabang ni
Oliver Cowdery, usa ka batan-on nga magtutudlo kinsa gihatagan
og direksyon sa Ginoo ngadto sa panimalay sa propeta. Si Oliver
misugod og sulat niadtong 7 sa Abril 1829. Nianang
mahinungdanon nga panahon siya miingon, “ Kini ang mga
adlaw nga dili gayud makalimtan—nga naglingkod ubos sa tunog
sa usa ka tingog nga gidiktahan pinaagi sa paglamdag sa langit,
nakapaghimata sa tuman nga pagpasalamat niini nga daghan!”
(JS—K 1:71, sinulat ubos sa panid).

Si Oliver dugang nga mipahayag: “Kana nga basahon
tinuod.… ako mismo misulat niini gikan sa ba-bâ sa propeta. Kini
nagdala sa walay katapusan nga ebanghelyo ug miabut sa
katumanan sa mga padayag ni Juan diin nag-ingon siya nakakita
og usa ka anghel miabut uban sa walay katapusan nga
ebanghelyo aron isangyaw ngadto sa matag nasud, pinulungan
ug katawhan. Kini nagdala sa mga baruganan sa kaluwasan. Ug
kon kamo molakaw diha sa iyang kahayag ug mosunod sa iyang
mga lagda ikaw maluwas diha sa walay katapusan nga gingharian
sa Ginoo.”2

Ang Atong Panulundon
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Taliwala sa ilang buhat, si Joseph og Oliver nakakaplag nga sila
walay pagkaon og salapi tungod sa ilang pagpahinungod ngadto
sa paghubad sa talaan; sila nakulangan bisan sa mahinungdanon
nga materyales sa pagsulat. Pagkasayud sa ilang kahimtang, si
Joseph Knight Sr., kaniadto agalon ug higala sa Propeta,
matinguhaon nga mihatag kanila og abag. Siya mihulagway sa
kina-iya sa iyang nakapanahon nga tabang:

“Ako mipalit og usa ka baril nga mackerel ug pipila ka mga
lininyahan na daan nga papel alang sa pagsulat.… Ako mipalit og
siyam o napulo ka takus sa lugas ug lima o unom ka takus nga
mga patatas.” Siya dayon mibisita sa duha ka lalaki sa Harmony
og miasoy nga “si Joseph og si Oliver milakaw aron mangita og
lugar nga ilang katrabahoan alang sa ilang mga panginahanglan,
apan wala silay nakita. Mibalik sila sa balay ug nakita ako nila
didto uban sa mag gikinahanglan, ug sila nalipay kay wala na
silay pagkaon nga nahabilin…Dayon sila mipadayon sa ilang
gibuhat ug adunay igo nga kinahanglanon hangtod mahuman
ang paghubad.”3

Ikatingala ba nga si Joseph miingon niining matarung nga
tawo: “Pagaingnon kabahin kaniya, pinaagi sa nga anak nga lalaki
sa Zion, samtang adunay usa kanila nga nagpabilin, nga kini nga
tawo usa ka matinuoron nga tawo sa Israel; busa ang iyang
ngalan dili gayud makalimtan.”4

Tungod sa nagkadugang nga pagpanggukod, si Joseph ug
Oliver mibiya sa Harmony ug mihuman sa buhat sa paghubad
diha sa umahan ni Peter Whitmer sa Fayette, New York, sulod sa
Hunyo 1829. Ang paghuman niini nga buhat taliwala nianang
mapaningkamuton nga kahimtang sa pagkatinuod usa ka milagro
sa ulahing-adlaw. Uban sa gamay’ng pormal nga edukasyon, si
Josep Smith midikta sa hubad sa labaw lang og sa duha ka bulan
sa aktwal nga oras sa pagtrabaho ug mihimo og gamay lang nga
mga pag-usab. Ang basahon karon nagbarug nga dalisay sa iyang
paghubad niini ug nahimong kapanguhaan sa pagpamatuod
alang sa milyon nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Si Joseph
Smith usa ka gamhanan nga instrumento diha sa mga kamot sa

Pagtukod sa mga Katukuran sa Simbahan
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Ang Atong Panulundon

Ginoo sa pagdala sa mga pulong sa karaang mga propeta alang 
sa mga panalangin sa mga Santos sa ulahing mga adlaw.

Mga Saksi ngadto sa Basahon ni Mormon

Samtang ang Propeta Joseph Smith didto sa Fayette, ang
Ginoo mipadayag nga sila si Oliver Cowdery, David Whitmer, ug
Martin Harris mao ang tulo ka mga espesyal nga mga saksi kinsa
tugotan nga makakita sa bulawan nga mga palid (tan-awa sa
2 Nephi 27:12; Ether 5:2–4; D&P 17). Sila, uban ni Joseph,
makahimong mopamatuod sa gigikanan ug sa kamatuoran
niining karaan nga talaan.

Si David Whitmer mipasabut: Kami miadto ngadto sa
kakahuyan sa duol, ug milingkud sa usa ka troso nga nag-
istoryahay sa makadiyut. Dayon kami miluhod ug miampo. Si
Joseph miampo. Dayon kami mitindog ug milingkod sa troso nga
nagsultihanay, dihang sa kalit usa ka kahayag nanaog gikan sa
ibabaw kanamo ug milibut kanamo sa gamay nga distansya; usa
ka anghel mibarug atubangan kanamo.” Kini nga anghel mao si
Moroni. Si David miingon ga siya nagsul-ob og puti, ug misulti 
ug mitawag kanako ug miingon ‘Bulahan siya nga nagtuman sa
Iyang mga kasugoan.’ Usa ka lamesa ang gibutang sa among
atubangan ug dinha niana ang talaan gibutang. Ang talaan sa
mga Nephite, diin ang Basahon ni Mormon gihubad, ang
tumbaga nga mga palid, ang Bola sa mga Igpapunting, ang
espada ni Laban ug uban nga mga palid.”5 Samtang ang mga
lalaki nagtan-aw niini nga mga butang, sila nakadungog ug
tingog nga miingon: “Kini nga mga palid gipadayag pinaagi sa
gahum sa Dios ug kini gihubad pinaagi sa gahum sa Dios. Ang
paghubad niini nga inyong nakita o husto, ug ako nagmando
kaninyo sa pagtala sa unsa karon ang inyong nakita ug
nadungog.”6

Pagkahuman dayon niini nga paghitabo, si Joseph Smith
mipakita sa mga palid ngadto sa walo ka mga saksi, kinsa midala
niini sa usa ka hilit nga dapit duol sa panimalay sa Smith sa
Manchester, New York. Ang mga pagpamatuod sa duha ka
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pundok sa mga saksi gitala diha sa sinugdanan sa Basahon ni
Mormon.

Pagsangyaw uban sa Basahon ni Mormon

Sa dihang ang paghubad nga buhat nahuman, ang Propeta
mihimo og pakigsabut uban ni Egbert B. Grandin sa Palmyra sa
pag-imprinta sa Basahon ni Mormon. Si Martin Harris misulod 
sa usa ka pagprinda nga kasabutan uban ni Mr. Grandin aron sa
pagsiguro nga bayaran ang $3000 nga gikinahanglan aron sa 
pag-imprinta sa 5000 ka mga kopya sa Basahon ni Mormon.

Ang unang mga kopya sa Basahon ni Mormon gihimo nga
makuha sa publiko diha sa E.B Grandin Bookstore niadtong 26 sa
Marso 1830. Usa sa unang mga misyonaryo nga migamit sa bag-
ong naimprinta nga bolumen mao si Samuel Smith. Sa Abril 1830,
siya mibisita sa Tomlinson Inn sa lungsod sa Mendon, New York.
Didto iyang gibaligya ang usa ka kopya sa basahon ngadto sa usa
ka batan-ong lalaki nga ginganlan og Phinehas Young, igsoon ni
Brigham Young.

Pagka Hunyo, mibalik siya sa iyang agi, niini nga higayon
mibutang og usa ka kopya sa Basahon ni Mormon sa panimalay 
ni John P. Greene sa Bloomfield, New York. Naminyo si John kang
Roda Young, igsoon ni Brigham Young. Si John Young, ang
amahan ni Brigham, ang sunod nga nakakaplag sa basahon
midala niini sa ilang panimalay ug gihurot pagbasa. Siya miingon
nga “kini ang labing maayong buhat ug limpyo sa mga sayop nga
bisan unsa nga sukad niya makita, labot na ang Biblia.”7

Bisan pa man si Brigham Young nasayud na kon unsa ang
sulod sa basahon sukad pa sa ting- pamulak niadtong 1830
pinaagi sa iyang pamilya ug sa mga msyonaryo, nagkinahanglan
siya og panahon aron sa pag-imbistigar niini og maayo. Siya
miingon: “Matinud-anon nakong gisusi kanang butanga sulod 
sa duha ka tuig, sa wala pa ko mohukom nga dawaton kana nga
basahon. Nasayud ako nga kana tinuod, sama sa pagkasayud
nako nga makakita ako sa akong mga mata, o mobati pinaagi sa
akong paghikap sa akong mga tudlo, o makapakita sa akong

Pagtukod sa mga Katukuran sa Simbahan



14

balatian. Kay kon dili pa tungod niini, wala unta nako kini
madawat hangtud karong adlawa…. ako nangayo og igong
panahon aron mapamatud-an ang tanan sa akong kaugalingon.”8

Si Brigham Young gibuyangan niadtong 14 sa Abril 1832.
Human sa iyang bunyag ug kumpirmasyon siya miasoy, ”Sumala
sa mga pulong sa Manluluwas, ako mibati sa usa ka mapaubsanon,
sama sa bata nga espiritu, nagsaksi ngari kanako nga ang akong
mga sala gipasaylo.”9 Siya sa wala madugay nahimong Apostol ug
sa kadugayan ang ikaduhang Presidente sa Simbahan.

Pagpahiuli sa mga Aaronic ug Melchizedek Priesthood

Sa dihang ang anghel nga si Moroni unang nakigkita ni Joseph
Smith sa bungtod sa Cumurah niadtong Septyembre 1823, siya
mihatag ug mga mahinungdanon nga panudlo mahitungod sa
pagpahiuli sa sa awtoridad sa priesthood dinhi sa yuta, naglakip
sa mosunod nga pamahayag: “Kon [ang bulawan nga mga palid]
mahubad ang Ginoo mohatag sa balaang pagkapari ngadto sa pipila,
ug sila mosugod sa pagsangyaw niini nga ebanghelyo ug
mobunyag pinaagi sa tubig, ug human niana sila adunay gahum
sa paghatag sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa ilang 
mga kamot.”10

Sa tingpamulak niadtong 1829, si Joseph miapil sa unang
pagpatuman sa mga pulong sa anghel. Samtang siya ug Oliver
Cowdery naghubad sa sa Basahon ni Mormon ilang nakaplagan
nga nahisgutan ang bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala.
Pagka petsa 15 sa Mayo sila mihangyo og dugang kahibalo
kabahin niana nga butang gikan sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo.
Samtang naghalad sila sa ilang pangamuyo diha sa daplin sa Suba
sa Susquehana, ang duha ka tawo gibisitahan sa usa ka langitnong
mensahero. Siya miingon nga siya si Juan Bautista, sa mga
panahon sa Bag-ong Tugon. Mipandong sa iyang kamot diha sa
ulo ni Joseph ug Oliver, siya miingon, “Diha kaninyo ang akong
kauban nga mga sulugoon, sa ngalan sa Mesiyas, ako motugyan
sa Pagkapari ni Aaron, nga naghupot sa mga yawe sa
pagpangalagad sa mga anghel, ug sa ebanghelyo sa paghinulsol,
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Sila si Pedro, Santiago ug Juan mipakita ngadto ni Joseph Smith ug 
Oliver Cowdery ug mitugyan ngadto kanila sa Melchizedek Priesthood
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ug sa pagbunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa
mga sala,” (D&P 13:1).

Human niini nga pag-orden, si Joseph ug Oliver mibunyag sa
usag usa sama sa gisugo ni Juan Bautista ug miorden sa usag usa
ngadto sa Aaronic Priesthood. Si Juan misulti kanila nga “kining
Aaronic nga Pagkapari walay gahum sa pagpandong sa mga
kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo, apan kini kinahanglan
gayud nga itugyan ngari kanamo sa umaabot.” Siya usab miingon
nga “siya nagbuhat ubos sa panudlo nila ni Pedro, Santiago ug
Juan, kinsa naghupot sa mga yawe sa pagkapari ni Melchizedek,
diin nga pagkapari, siya miingon, sa dugay nga panahon itugyan
ngari kanamo” (JS—K 1:70,72; tan-awa usab sa 1:68–72).

Ang Propeta miingon niini nga kasinatian: “Diha-diha sa
among pagkawas gikan sa tubig human kami mabunyagi, kami
nahatagan og mahinungdanon ug mahimayaon nga mga
panalangin gikan sa atong langitnong Amahan. Mao pa gani ang
akong pagbunyag ni Oliver Cowdery ang Espiritu Santo
mikunsad nganha kaniya, ug siya mibarug ug nanagna sa daghan
nga mga butang nga sa dili madugay mahinabo. Ug usab sa wala
madugay sa iyang pagbunyag kanako, ako usab nakaangkon sa
espiritu sa pag panagna, ug unya samtang ako nagbarug, ako
nanagna mahitungod sa pag-uswag niini nga Simbahan ug
daghan pa nga laing mga butang nga may kalabutan sa Simbahan,
ug niini nga kaliwatan sa mga katawhan. Kami napuno sa Espiritu
ug nalipay diha sa Dios sa among kaluwasan.” (JS—K 1:73).

Wala madugay si Pedro, Santiago ug Juan mipakita ngadto ni
Joseph ug Oliver ug mitugyan kanila sa Melchizedek Priesthood.
Sila usab mitugyan sa mga yawe sa gingharian sa Dios ngadto
kanila (tan-awa sa D&P 27:12–13; 128:20). Ang Melchizedek
Priesthood mao ang labing taas nga awtoridad nga gihatag ngadto
sa katawhan sa yuta. Uban niini nga awtoridad, si Propeta Joseph
Smith nakahimo sa pag-organisar sa Simbahan ni Jesukristo niini
nga dispensasyon nga nagsugod sa pagtukod sa nagkalainlain nga
mga korum sa priesthood nga nailhan sa Simbahan karon.

Ang Atong Panulundon
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Pagtukod sa Simbahan 

Ang Ginoo mipadayag ngadto ni Joseph Smith nga ang 6 sa
Abril 1830 mao ang adlaw diin ang Simbahan ni Jesukristo niini
nga dispensasyon giorganisar (tan-awa D&P 20:1). Mga pahibalo
gipadala ngadto sa mga mituo ug mga higala, ug pipila ka 56 ka
mga lalaki ug babaye nagtigum diha sa troso nga panimalay ni
Peter Whitmer Sr. sa Fayette, New York. Unom ka mga lalaki gipili
sa Propeta nga moabag diha sa pagorganisar “pinasubay sa balaod
sa atong nasud, pinaagi sa kabubut-on ug mga sugo sa Dios”
(D&P 20:1).

Ang propeta mitala: “Gisugdan namo ang miting pinaagi sa
ligdong nga pag-ampo kami mipadayon, sumala sa miagi nga
sugo, sa pagtawag sa mga kaigsoonan aron masayran kon gidawat
nila kami isip mga magtutudlo sa mga butang sa Gingharian sa
Dios, ug kon sila natagbaw nga kami mopadayon sa pag-organisar
sa Simbahan sumala sa mao nga sugo nga among nadawat.
Ngadto niining daghan nga mga plano sila miuyon sa nagkahiusa
nga boto.”11

Uban sa pag-uyon niadtong didto, si Joseph miorden ni Oliver
nga usa ka elder sa Simbahan ug si Oliver miorden sa propeta nga
usa ka elder sama sa gimando kanila sa Ginoo. Ang sakramento
gipanalanginan ug giapud-apud ngadto sa mga sakop nga didto.
Kadtong mga gibunyagan gikumpirmahan ug gihatagan sa gasa
sa Espiritu Santo. Ang Propeta miingon nga “ang Espiritu Santo
gibubu ngari kanamo sa dako nga matang pipila nanagna
samtang kami mihimaya sa Ginoo, ug nalipay og maayo.”12 Sulod
niini nga miting, si Joseph midawat og usa ka padayag diin ang
Ginoo mipahimangno sa Simbahan sa pagpaminaw sa mga
pulong sa propeta sama nga kini naggikan mismo sa baba sa
Ginoo (tan-awa sa D&P 21:4–6).

Ang mga elemento nga anaa niana nga miting niadtong sa
1830 nagpadayon sa Simbahan karon: naghimo sa balaod sa
panaghiusa nga pag-uyon, pag-awit, pag-ampo, pag-ambit sa
sakrament, pagpakigbahin sa kaugalingon nga pagpamatuod,
pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa
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mga kamot, mga pag-orden, kaugalingong pagpadayag, ug
pagpadayag pinaagi sa mga pangulo sa priesthood.

Ang inahan ni Joseph, si Lucy Mack Smith, mitala sa usa ka
malumo nga yugto nga nahitabo nianang adlawa nga si Joseph
Smith Sr., ang amahan sa Propeta gibunyagan: “Sa dihang si Mr.
Smith mingkawas gikan sa tubig, si Joseph mitindog diha sa
baybayon, midawat sa kamot sa iyang amahan, siya mituwaw,
uban sa luha sa hingpit nga kalipay, ‘Himaya sa akong Dios! Nga
ako buhi nga nakakita sa akong kaugalingong amahan nga
gibunyagan ngadto sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo!’”13

Si Joseph Knight Sr. misulti niana nga yugto: “[Ang Propeta]
napuno sa espiritu sa mahinungdanon nga matang…. Ang iyang
hingpit nga kalipay daw puno. Tingali iyang nakita ang
mahinungdanon nga buhat nga iyang gisugdan ug
mapaninguhaon nga mopadayon niini.”14

Adunay lig-on nga gugma tali sa amahan ug anak. Wala
madugay diha sa pagpasidungog ngadto sa iyang amahan, ang
Propeta miingon, “ Gihigugma ko ang akong amahan ug iyang
handumanan; ug ang handumanan sa iyang mahinungdanon nga
mga buhat anaa kanunay sa akong hunahuna, ug daghan sa iyang
mabination ug amahanong mga pulong ngari kanako nahisulat sa
akong kasingkasing.”15

Ang gugma nga diha tali sa Propeta ug sa iyang amahan usab
gipakita ni Joseph Smith Sr. alang sa iyang amahan, si Asael
Smith. Niadtong Agusto 1830, si Joseph Smith Sr., midala og mga
kopya sa basahon ni Mormon sa amihanang sidlakan ngadto
Lalawigan sa St. Lawrence, New York, aron ihatag ngadto sa
iyang amahan ug inahn ug mga igsoon. Si Asael Smith mibasa 
sa basahon hapit mahuman sa wala pa siya mamatay niadtong
Oktubre 1830 ug mipahayag nga ang iyang apo nga si Joseph
Smith Jr., “mao Propeta nga dugay na niyang nasayran nga
moabut gikan sa iyang pamilya.”16 Tulo pa ka sa mga anak nga
lalaki ni Asael sa katapusan mipasakop sa Simbahan—sila si Silas,
John, ug Asael Jr. Ang Propeta adunay kahigayunan sa pagkakita
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sa tanan niyang duol nga paryente giunlod sa tubig alang sa
pagbunyag, ug daghan sa pamilya sa iyang amahan.

Si Sidney Rigdon, kinsa sa ulahi nahimong sakop sa Unang
Kapangulohan misulti sa ubos nga pagsugod sa Simbahan ug ang
dako nga panan-awon sa umaabut nga diha bisan kaniadto sa
mga tig-organisar ’ “ Akong nahimamat ang tibuok Simbahan ni
Kristo diha sa usa ka gamayng troso nga balay mga 20 ka kwadro
pulgada, duol sa Waterloo, N.Y. ug kami misugod sa
pagsinultihanay mahitungod sa gingharian sa Dios ingon nga
anaa ang kalibutan sa among mga kamot; kami nagsultihanay
uban sa dako nga pagsalig,…. bisan pa man dili kami daghan;…
kami nakakita pinaagi sa panan-awon, ang Simabahn sa Dios,
kapiloon ug usa ka libo nga gidak-on;… ang kalibutan sa
kinatibuk-an ignorante sa mga pagpamatuod sa mga propeta ug
walay nahibaloan sa unsay buhaton sa Dios.”17

Ang mga panghitabo nga nahitabo niadtong 6 sa Abril 1830 sa
kasadpang New York mi-usab sa mga kinabuhi sa milyon ka mga
tawo. Gikan sa usa ka kumkum nga mga kinabig diha sa usa ka
gamayng troso nga balay, ang ebanghelyo mikaylap sa tibuok
kalibutan. Karon ang Simbahan natukod diha sa daghang mga
kayutaan, sa kasagaran sa mapaubsanon nga kahimtang sama
niadtong naglibut sa orihinal nga pag-organisar diha sa Fayette.
Ang mga santos sa tibuok kalibutan naglipay ug nakakaplag og
kahupayan diha sa saad sa Manluluwas: “Diin duha o tulo
nagpundok nga naghiusa diha sa akong ngalan,…tan-awa, Ako
anaa diha sa taliwala kanila” (D&P 6:32).

“Lakaw Ngadto sa Ohio”: Ang Pagpundok sa Ulahing Adlaw 
nga Israel
Pagpanggukod sa Colesville

Sulod sa mao nga bulan nga ang simbahan gi-organisar, si
Propeta Joseph Smith miadto og usa ka misyon aron sa pagtudlo
sa iyang mga higala, ang pamilya ni Joseph Knight Sr., kinsa
mipuyo sa Colesvelle, New York. Niadtong 28 sa Hunyo, daghan
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sa mga sakop sa banay ug mga higala miandam sa paghimo sa
pakigsaad sa bunyag.

Dunay kusog nga pagsupak sa pagsangyaw sa ebanghelyo
didto sa Colesville, ug usa ka manggugubot misulay sa
pagpakgang sa mga pagbunyag pinaagi sa pagguba sa ali nga
gihimo sa mga kaigsoonan nga ang katuyoan mao ang pagpugong
sa tubig. Hinoon, sa wala madugay kini naayo ra. Si Joseph
Knight Sr. mihulagway sa mga butang nga gihimo sa mga kaaway
sa pagtuo: “Sa among paglakaw gikan sa [mga bunyag], kami
gitagbo sa daghan sa among mga silingan, mitudlo kanamo ug
nangutana gikan ba kami naghugas og mga karnero.… Niana nga
gabii ang among mga kariton gipangtuwang ug gitabunan og mga
kahoy ug ang uban giunlod sa tubig, ug mga kahoy gibutang sa
among mga pultahan, ug mga kadena gilunod sa suba ug usa ka
dako kaayong kadaot ang nahimo.”18

Nianang sama nga higayon, kadtong misupak misulay sa
pagsamok sa Propeta pinaagi sa pagpadakop kaniya ug gisulayan
tungod sa pagdisturbo sa kalinaw. Bisan pa niana, si Joseph
Knight Sr. mibayad og mga manlalaban, kinsa wala madugay
mipawalay sala kaniya gikan sa mga sumbong.

Sa matag panahon nga mahinungdanong mga pauswag
gihimo sa Simbahan, ingon nga ang kaaway sa tanang mohimo 
og kusganon kaayo nga pagsulay pagpakgang sa pagtubo sa
gingharian sa Ginoo. Apan mahalaron nga mga Santos sa Dios
mibuntog sa mga problema ug mitubo nga mas lig-on, sama sa
mga Santos sa Colesville, kinsa mibugkos sa ilang mga
kaugalingon ngadto sa malig-on ug nagkahiusa nga branch.

Mga Misyonaryo ngadto sa mga Indian

Niadtong Septyembre ug Oktubre 1830, upat ka mga batan-
ong lalaki ang gitawag pinaagi sa pagpadayag aron sa pagdala sa
ebanghelyo ug ang mensahe sa Basahon ni Mormon ngadto sa
mga Indian sa Amerika, kinsa mga kaliwat sa mga katawhan sa
Basahon ni Mormon. Kini nga mga misyonaryo mao sila si Oliver
Cowdery, Peter Whitmer Jr., Parley P. Pratt, ug Ziba Peterson 
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(tan-awa sa D&P 28:8; 30:5–6; 32). Sila mipanaw gatusan ka mga
milya ubos sa malisud kaayo nga mga kahimtang ug nakahimo 
sa pagsangyaw ngadto sa Catterangus nga mga Indian duol sa
Buffalo, New York, sa mga Wyandot sa Ohio, ug sa katapusan sa
Delaware kinsa mipuyo sa kasadpan sa estado sa Missouri. Apan
ang ilang daku kaayong kalampusan diha sa mga lumulupyo sa
Kirtland, Ohio, ug palibut, diin sila mikabig og 127 ka mga tawo.
Human ang mga misyonaryo mibiya, ang gidaghanon sa mga
Santos sa Ohio sa wala madugay miabut sa mga gatusan tungod
sa pagpangdani niadtong mga sakop nga nabiyaan.

Ang Tawag sa Pagpundok ngadto sa Ohio

Si Sidney Rigdon, usa ka kanhi ministro ug bag-o nga nakabig
gikan sa Kirtland nga dapit, ug usa ka dili sakop nga higala nga si
Edward Partridge gahinamhinam nga makita ang Propeta ug
makat-on og dugang sa mga pagtulun-an sa Simbahan. Niadtong
Disyembre 1830 sila mipanaw og labaw 250 nga mga milya ngadto
sa Fayette, New York, aron sa pagbisita ni Joseph Smith. Sila
mihangyo kaniya sa pagpangutana sa unsay buot sa Ginoo
kalabut sa ilang mga kaugalingon ug sa mga Santos sa Kirland.
Agi og tubag ang Ginoo mipadayag nga ang mga Santos sa New
York kinahanglan nga “magpundok nga maghiusa sa Ohio” (D&P
37:3). Diha sa ikatulo ug katapusan nga komperensya sa Simbahan
sa New York, nga gihimo sa umahan sa Whitmer niadtong 2 sa
Enero 1831, ang Ginoo miusab pagsulti sa iyang mando ngadto 
sa mga sakop:

“Ug kamo unta makalingkawas sa gahum sa kaaway, ug
pagapundukon ngari kanako ang matarung nga walay mansa ug
walay sala—Busa, tungod niini nga hinungdan Ako mihatag
kaninyo ug sugo nga kamo moadto ngadto sa Ohio; ug didto Ako
mohatag nganha kaninyo sa akong balaod; ug didto kamo
pagatugahan uban sa gahum gikan sa kahitas-an” (D&P 38:31–32)
Kini mao ang unang tawag niini nga dispensasyon alang sa mga
Santos sa pagpundok.

Pagtukod sa mga Katukuran sa Simbahan
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Samtang pipila sa mga sakop mipili nga dili mobaligya sa ilang
mga kabtangan ug mohimo sa taas nga biyahe gikan sa New York
ngadto sa Ohio, kadaghanan sa mga Santos naminaw sa tingog sa
Pastol aron sa pagpundok sa Israel. Si Newel Knight usa ka
representante sa mga tinun-an kinsa misunod sa pagdumala sa
priesthood ug mitubag sa tawag:

“Pagkauli gikan sa komperensya, sa pagtuman sa sugo nga
gihatag, ako, uban sa Colesville Branch misugod sa paghimo og
mga pagpangandam sa pag-adto sa Ohio.… Sama sa gidahum,
kami obligado sa paghimo og dako nga mga pagsakripisyo sa
among kabtangan. Kasagaran sa akong panahon nagamit diha sa
pagbisita sa mga kaigsoonan, ug pagtabang sa pagpahimutang 
sa ilang mga kalihokan, aron kami mahimong mopanaw sa usa 
ka panag-uban”19

Si Joseph Knight Sr. usab usa ka panig-ingnan niadtong
andam nga mohimo ug mga sakripisyo sa pagbaligya sa ilang
mga kabtangan aron sa pag-uban sa Propeta sa Ohio. Ang iyang
yano nga pahibalo sa Broome Republican usa ka mantalaan
nagsulti sa kadako sa iyang pasalig sa ebanghelyo: “Ang umahan
nga karon gipanag-iya ni Joseph Knight nga nahimutang sa
lungsod sa Colesville, duol sa Taytayan sa Colesville—giutlanan
ang pikas bahin sa Suba sa Susquehana, ug naglangkub og mga
singkwenta y otso ka ektarya. Diha sa mao nga Umahan, anaay
duha ka Puy-anan, usa ka maayo nga kamalig ug usa ka maayo
nga prutasan. Ang paagi sa pagbaligya liberal.”20 Mga 68 ka mga
sakop gikan sa Colesville mipaingon na ngadto sa Ohio sa 
tunga-tunga sa Abril 1831.

Sama ka masunoron sa sugo sa Ginoo mao ang 80 ka mga
Santos gikan sa Fayette Branch ug 50 gikan sa Manchester Branch,
kinsa mibiya sa ilang mga panimalay sayo niadtong Mayo 1831. 
Si Lucy Mack Smith, ang inahan sa Propeta, gihangyo nga maoy
modumala sa panaw sa mga sakop gikan sa Fayette. Pag-abut nila
sa Buffalo, New York ilang nakita nga ang pantalan sa Lanaw sa
Erie nasampongan sa wanang nga yelo, ug ang barko nga nagdala
sa mga Santos gikan sa Fayette dili makabiya sa pantalan. Niining
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malisud nga kahimtang, siya mihangyo sa mga Santos nga
gamiton ang ilang hugot nga pagtuo: “Karon mga kaigsoonan,
kon kamong tanan moampo ngadto sa langit, nga ang yelo
mabuak ug kita makagawas, sama sa kasiguroan nga ang Ginoo
buhi, kini mahimo.” Nianang higayona usa ka dahunog ang
nadungog “sama sa nasiak nga dalugdog”. Ang yelo nabuak ug
usa ka gamay nga agianan ang nahimo diin ang barko nakahimo
sa pag-agi. Igo lang sila nakagawas ang agi-anan mibalik ug sira,
apan anaa na sila sa dakong katubigan ug makapadayon sa ilang
pagbiyahe. Human niining milagrosong pagkagawas, ang pundok
gitawag sa usa ka tigum sa pag-ampo aron sa paghalad sa ilang
pasalamat ngadto sa Dios alang sa iyang kalooy ngadto kanila.21

Sa tunga-tunga sa Mayo ang tanang mga branch sa Simbahan
sa New York nakahimo sa pagbiyahe pinaagi sa barko tabuk sa
Lanaw sa Erie ngadto sa pantalan sa Fairport, Ohio, diin dila
gitagbo sa kaubang mga Santos ug gidala ngadto sa mga lungsod
sa Kirtland ug Thompson. Ang dakong panagpundok sa ulahing
adlaw nga Israel nagsugod na. Ang mga Santos karon anaa sa
kahimtang nga matudloan isip usa ka pundok pinaagi sa pinili
nga mga sulugoon sa Ginoo, aron pagatudloan sa iyang mga
balaod, ug motukod sa balaang mga templo.

Didto sa bungtod sa Cumurah, si Joseph Smith midawat sa
bulawan nga mga palid gikan sa Anghel Moroni ug giingnan nga
mosugod sa buhat sa paghubad.

Sila si Pedro, Santiago ug Juan mipakita ngadto ni Joseph
Smith ug Oliver Cowdery ug mitugyan ngadto kanila sa
Melchizedek Priesthood

Pagtukod sa mga Katukuran sa Simbahan
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Ang Templo sa Kirtland



Ang Pag-abut sa Propeta didto sa Ohio 

Usa ka tugnaw nga adlaw sa 1831, si Propeta Joseph Smith ug
ang iyang asawa nga si Emma, nga unom ka bulan nga mabdos sa
kaluha, nakahuman sa 402 ka kilomitro nga pagbiyahe gikan sa
New York ngadto sa Kirtland, Ohio. Sila miabut sa usa ka balsa
diha sa tindahan ni Gilbert ug Whitney. Ang mosunod nga kinutlo
nagtala sa paghimamat ni Newel K. Whitney sa Propeta:

“Usa sa mga tawo [sa balsa], usa ka batan-on ug kusgan nga
tawo, nanaog, ug mibutho sa hagdanan, milakaw ngadto sa
tindahan ug ngadto diin ang batan-on nga kauban nagbarug.

“ ‘Newel K. Whitney! Ikaw ang tawo!’ Siya mitu-aw, mitunol 
sa iyang kamot, sama ngadto sa usa ka daan nga kaila.

“ ‘Nakabintaha ka nako,’ mitubag ang gisultian, samtang siya
midawat sa gitunol nga kamot…—‘dili ako katawag sa imong
ngalan, sama sa imo kanako.’

“ ‘Ako si Joseph Smith, ang propeta,’miingon ang estranghero
nga nagpahiyum.’ Miampo nga moanhi ako diri, karon unsay
imong gikinahanglan kanako?’ ”1

Pipila ka panahon kaniadto, si Newel ug iyang asawa, si
Elizabet bug-os nga miampo alang sa giya. Agig tubag, ang
Balaang Espiritu mikanaog ngadto kanila ug usa ka panganod
mitabon sa ilang balay. Gikan sa panganod usa ka tingog
mipahayag, “Pag-andam sa pagdawat sa pulong sa Ginoo, kay kini
umaabot!”2 Human niana, ang mga misyonaryo nga gitawag aron
sa pagtudlo sa mga Indian mianhi sa Kirtland, ug karon ang
Propeta miabut.

KAPITULO TRES

Pagtukod sa Gingharian sa
Kirtland, Ohio
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Si Orson F. Whitney, usa ka apo ni Newel, wala madugay
miasoy sa iyang mga gibati mahitungod niini nga panghitabo: 
“sa unsa nga gahum kining talagsaon nga tawo nga si Joseph
Smith, nakaila sa tawo nga wala pa niya sukad makita? Nganong
si Newel K. Whitney wala makaila kaniya? Kini tungod kay si
Joseph Smith usa ka manalagna, usa ka pinili nga manalagna; siya
aktwal nga nakakita ni Newel K. Whitney sa iyang pagluhod,
gatusan ka mga milya ang gilay-on, nag-ampo alang sa pag-abut
ngadto sa Kirtland. Kahibulongan—apan tinuod!”3

Ang pag-anhi sa Propeta midala sa pulong sa Ginoo sa
Kirtland, diin daghang mga mahinungdanong mga elemento sa
Simbahan napahimutang sa lugar. Ang sukaranang pagtukod 
sa pangagamhanan sa Simbahan gipadayag, mga misyonaryo,
gipadala sa gawas, ang unang templo natukod, ug daghang mga
mahinungdanong pagpadayag nadawat. Ang mga Santos grabe
nga gipanggukod ug gisulayan aron makita kon sila mopakita ba
sa ilang hugot nga pagtuo, kaisug, ug pagka-andam nga mosunod
sa gitugahan sa Dios nga propeta.

Duha ka Sentro sa Kalikohan sa Simbahan

Sa sama nga higayon nga ang mga Santos gitawag sa
pagpundok sa Ohio, sila misugod sa paghandom sa panahon 
diin sila makatukod og Zion. Pagka Hunyo sa 1831, si Propeta
Joseph Smith nakadawat og usa ka pagpadayag nga nagmando
kaniya, Sidney Rigdon ug sa ubang 28 ka mga elder sa pag-adto sa
pagpangdani nga misyon ngadto sa Missouri ug didto
mopahigayon sa sunod nga Komperensya sa Simbahan (tan-awa
sa D&P 52). Ang Missouri anaa sa kasadpang utlanan sa kaniadto
nga Tinipong Bansa sa Amerika, kapin sa 1609 ka kilometro
kasadpan sa Kirtland. Ang Ginoo mipadayag ngadto ni Joseph
nga diha sa Lalawigan sa Jackson sa Missouri, ang mga Santos
makadawat sa ilang kabilin ug magtukod sa Zion.

Si Joseph, ang ubang mga misyonaryo, ug sa wala madugay
human niana, ang tibuok grupo sa Santos gikan sa Colesville,
New York, mipanaw ngadto sa Lalawigan sa Jackson sa panahon
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sa ting-init sa 1831 ug misugod sa pag-tukod ug puy-anan.
Samtang ang propeta ug ubang mga pangulo mibalik ngadto sa
Kirtland, daghang mga sakop sa Simbahan mipuyo sa Missouri.

Taliwala sa 1831 ug 1838, ang Simbahan adunay duha ka sentro
sa populasyon. Si Joseph Smith, ang Konseho sa Napulog Duha,
ug dakong pundok sa mga Santos mipuyo sa Kirtland, dapit sa
Ohio, samtang daghang uba nga mga sakop mipuyo sa Missouri,
gipangulohan sa ilang gipili nga pangulo sa priesthood.
Importanteng mga panghitabo nahitabo sa duha ka mga dapit sa
sama nga mga panahon, ug mga opisyal sa Simbahan mibiyahe
gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain kon gikinahanglan. Ang mga
panghitabo sa Kirtland sulod niining pito ka tuig nga higayon
mao ang unang hisgutan, ug dayon ang mga panghitabo sa
Missouri sulod sa sama nga panahon pagahisgutan.

Mga Sakripisyo sa mga Santos diha sa Pagpundok ngadto sa Ohio

Daghang mga Santos nga miadto sa Ohio mihimo og dagkong
mga sakripisyo. Pipila ang wala angkuna sa ilang mga pamilya;
ang uban nawad-an sa pagpakig-uban sa daang mga higala. 
Si Brigham Young mihulagway giunsa niya pagsakripisyo aron 
sa pagtubag ngadto sa tawag sa Propeta sa pagpundok:

“Sa diha nga kami miabut sa Kirtland [sa Septyembre 1833],
kon adunay tawo nga miuban sa pagpundok sa mga Santos nga
mas timawa pay kay kanako—kana kay siya walay usa ka
butang…. ako adunay duha ka anak nga alimahan—mao ra kana.
Ako usa ka balo. ‘Brother Brigham naa ka bay sapatos?’ Wala;
walay sapatos sa akong tiil, gawas sa usa ka paris sa botas nga
hinulaman. Ako walay saput alang sa tingtugnaw, gawas sa usa 
ka binuhat nga kupô mga tulo o upat na ka tuig! Naay karsones?’
Wala. Unsay imong gibuhat? Wala kay isul-ob? Wala. Nanghulam
ako og usa ka pares nga magamit hangtud makabaton ko og
dugang pares. Ako mibiyahe ug misangyaw hangtud nahurot ang
matag dolyar sa akong kabtangan. Ako adunay gamay nga
kabtangan sa dihang misugod ako og sangyaw…. ako mibiyahe
ug misangyaw hangtud wala nay nahabilin nga madala; apan si
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Joseph miingon ‘paninguha; ug ako maninguha sa tanan nakong
mahimo.”4

Daghang ubang matinuorang mga Santos miabut sa Kirtland,
diin ang mga sakop nga daan nang tua didto miabiabi kanila ug
andam nga makigbahin sa ilang daginoton nga kita. Kanâ nga
kusganon nga mga katawhan ang miporma sa tukuran alang sa
makahingangha sa pagtubo ug paglambo sa Simbahan.

Mga Pagpadayag nga Nadawat sa Dapit sa Kirtland

Samtang ang Propeta Joseph nagpuyo sa dapit sa Kirtland, siya
nakadawat og daghang mga pagpadayag, diin 65 ang nalakip diha
sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Ang mga pagpadayag mitudlo sa
mga kabubut-on sa Ginoo kalabut sa kaayohan, pagpangita og
timailhan, moral nga pagpanglihok, mga baruganan sa pagkaon,
ikapulo, awtoridad sa pagkapari, ang tahas sa usa ka propeta, ang
tulo ka ang-ang sa himaya, misyonaryo nga buhat, ang Ikaduhang
Pag-anhi, ang balaod sa pagpahinungod, ug daghan pang ubang
hilisgutan.

Hubad ni Joseph Smith sa Biblia

Pagka Hunyo 1830 si Joseph Smith misugod sa balaan nga
buhat nga gisangon sa iya sa paghimo sa dinasig nga mga
koreksyon ngadto sa King James (Iningles) nga Bersyon sa Biblia.
Kini nga buhat gitawag nga ang Hubad ni Joseph Smith sa Biblia.
Taliwala sa Hunyo sa 1830 ug Hulyo sa 1833, ang propeta mihimo
ug daghang mga kausaban niini nga teksto sa Biblia, naglakip sa
pagkorek sa pinulungan sa Biblia, nagklaro sa mga doktrina; ug
gipahiuli ang makasaysayan ug doktrinal nga mga materyal.

Si Joseph nakadawat og daghang mga padayag samtang
naghimo niini nga buhat, kasagaran agig tubag sa mga pangutana
nga moabut samtang siya mipalandong sa mga tudling sa
kasulatan. Usa sa ingon nga pagpadayag nahitabo sa ika 16 sa
Pebrero 1832 human gihubad nila ni Joseph ug Sidney Rigdon 
ang Juan 5:29. Sila namalandong niini nga tudling, ug “ang Ginoo
mihikap sa mga mata sa among mga pagsabut ug sila nabuksan
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ug ang himaya sa Ginoo midan-ag sa palibut.” (D&P 76:19). Sila
nakadawat sa usa sa mga mahinungdanon nga panan-awon sa
tanang panahon, nga karon gitala sa seksyon 76 sa Doktina ug
mga Pakigsaad. Sila nakakita sa Amahan ug Anak, nakat-on sa
balaang kapalaran sa mga anak sa Dios, ug midawat sa walay
katapusang kamatuoran mahitungod kon kinsa ang makapuyo 
sa tulo ka mga gingharian sa himaya.

Pagmantala sa mga Pagpadayag

Sa usa ka espesyal nga komperensya nga gihimo sa Hiram,
Ohio, sa Nobyembre 1831, ang mga sakop sa Simbahan miboto 
sa pagmantala sa Basahon sa mga Kasugoan nga adunay dili
mokulang sa 70 ka mga pagpadayag nga gihatag ngadto sa mga
Propeta. Sa panahon niini nga komperensya, ang Ginoo mihatag
ni Joseph Smith sa mga pagpadayag nga mahimong pasiuna ug
apendeks ngadto sa Basahon sa mga Kasugoan. (Kini sa wala
kaulahian nahimong seksyon 1 ug 133 sa Doktrina ug mga
Pakigsaad.)

Ang gihatagan sa buluhaton sa pagpaimprinta sa basahon mao
si William W. Phelps, kinsa adunay negosyo sa pag-imprinta sa
Lalawigan sa Jackson, Missouri. (Alang sa dugang kasayuran
mahitungod sa Basahon sa mga Kasugoan, tan-awa sa pahina 41).
Ang mga pagpadayag diha sa Basahon sa mga Kasugoan, uban 
sa laing mga pagpadayag, sa wala madugay giimprinta sa usa ka
bolumen nga gitawag og Dokrina ug mga Pakigsaad, diin
gimantala sa Kirtland sa 1835. Ikaduhang edisyon sa Basahon ni
Mormon, uban sa gagmay nga mga koreksyon, nga gihimo ni
Propeta Joseph, giimprinta usab sa Kirtland.

Pipila lang ka mga bulan human maorganizar ang Simabahan,
ang Ginoo mipasabut og maayo sa mahinungdanong dapit sa
musika diha sa Simbahan pinaagi sa pagmando sa asawa sa
Propeta nga si Emma, sa pagsugod og buhat sa usa ka pinili nga
mga sagrado nga mga himno (tan-awa sa D&P 25:11). Ang mga
himno nga iyang gipangtigum gimantala sa Kirtland, nagbukas sa
agianan alang sa mga Santos nga makadawat sa gisaad nga mga
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panalangin sa Dios: “Kay ang akong kalag mahimuot sa awit sa
kasingkasing; oo, ang awit sa mga matarung mao ang usa ka pag-
ampo ngari kanako, ug pagatubagon uban sa usa ka panalangin
diha sa ilang mga ulo.” (D&P 25:12)

Tulunghaan sa mga Propeta

Niadtong Disyembre sa 1832 ug Enero 1833, ang Propeta
Joseph midawat sa padayag nga nahimong seksyon 88 sa
Doktrina ug mga Pakigsaad. Usa sa ubang mga butang, kini nga
pagpadayag mimando nga usa ka “tulunghaan sa mga propeta”
(D&P 88:127) mugna-on aron sa pagtudlo sa mga kaigsoonan nga
lalaki sa doktrina sa ebanghelyo ug mga baruganan, ang mga
kalihokan sa Simbahan, ug ubang mga butang.

Sa tingtugnaw niadtong 1833 ang Tulunghaan sa mga Propeta
kanunay magmiting, ug sila si Joseph ug Smith nabalaka
mahitungod nabatasan nga pagpanabako sa mga kaigsoonan, labi
na gayud ang mga aso sa tabako diha sa mga miting ug kakulang
sa kalimpyo tungod sa pagmama sa tabako. Si Joseph Smith
nangutana sa Ginoo mahitungod niana nga butang ug nakadawat
og pagpadayag nga gitawag og Pulong sa Kaalam. Kini nga
pagpadayag mihatag sa mga sugo sa Ginoo sa pag-amping sa
lawas ug espirito, ug misaad nga kadtong motuman niini
makadawat og espirituhanon nga mga panalangin sa “kaalam ug
dako nga bahandi sa kahibalo, gani ang mga tinago nga bahandi”
(D&P 89:19). Ang Pulong sa Kaalam naghatag og kasayuran
mahitungod sa kahimsog nga wala mahibaloi sa kalibutan sa
medikal o siyensya niana nga panahon apan sukad niadto
napamatud-an nga mahinungdanon nga benepisyo, sama sa
tambag nga dili mogamit og tabako o alcohol.

Balaod sa Pagpahinungod

Sa 1831 ang Ginoo misugod sa pagpadayag sa balaod sa
pagpahinungod, usa ka espirituhanon ug temporal ng sistema
nga, kon gisunod sa pagkakamatung, makapanalangin sa mga
kinabuhi sa nagkakabus nga Santos sa Ulahing-adlaw. Ubos 
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niini nga balaod, ang mga sakop sa Simbahan gihangyo sa
pagpahinungod o pagtugyan, sa tanan nilang kabtangan ngadto 
sa Bishop sa Simbahan. Siya dayon mohatag og kabilin, o
pagkatinugyanan, balik ngadto sa mga sakop. Ang mga pamilya
mangalagad sa ilang mga pagkatinugyanan sa kaayo kutob sa
ilang mahimo. Kon sa katapusan sa tuig sila dunay salin, kini
ihatag ngadto sa Bishop aron magamit sa pag-amuma niadtong
nanginahanglan. Si Edward Partridge gitawag sa Ginoo nga
mangalagad isip unang Bishop sa Simbahan.

Ang balaod sa pagpahinungod naglakip sa mga baruganan ug
mga gimbuhaton nga espirituhanong mopalig-on sa mga sakop
ug magdala og ekonomikanhong panagsama, magwagtang sa
pagkahakog ug pagkakabus. Pipila sa mga santos nagsunod niini
og maayo, sa mga pagpanalangin ngadto sa ilang mga
kaugalingon ug sa uban, apan ang ngadto sa nga mga sakop
napakyas sa pagbatuk sa ilang pagkahakog, maoy hinungdan nga
sa katapusan gibakwi ang balaod gikan sa Simbahan. Pagka 1838
ang Ginooo mipadayag sa balaod sa ikapulo (D&P 119), diin karon
nagpadayon isip pinansyal nga balaod sa Simbahan.

Pagpalig-on sa Priesthood
Mga Katungdanan sa Priesthood Gipadayag

Sa pagtubo sa pagpasakop sa Simbahan, ang Propeta
mipadayon sa pagdawat og mga padayag mahitungod sa mga
katungdanan sa priesthood. Sama sa gimando sa Ginoo, siya
miorganisar sa Unang Kapangulohan, siya isip Presidente ug si
Sidney Rigdon ug Frederick G.Williams isip mga magtatambag.
Siya usab miorganisar sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles ug mga Korum sa Seventy. Siya mitawag ug miorden og
mga bishop ug ilang mga magtatambag, high priest, mga
patriarch, halangdong mga konseho, mga seventy, ug mga elder.
Iyang gi-organisar ang unang stake sa Simbahan.

Walay kasinatian, bag-ong gibunyagan nga mga sakop sa
kanunay mapuno sa mga tawag sa pagpangalagad. Pananglitan, 
si Newel K. Whitney gitawag nga ikaduhang bishop sa Simbahan
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niadtong Disyembre 1831, aron mangalagad sa Kirtland sa dihang
si Edward Partridge nahimong bishop sa sa mga Santos sa
Missouri. Si Newel wala mobati nga siya angayan niana nga
katungdanan, bisan pa nga ang Propeta misulti kaniya nga siya
gitawag sa Ginoo pinaagi sa pagpadayag. Mao nga ang Propeta
miingon kaniya, “Lakaw ug pangutana sa Amahan alang sa imong
kaugalingon.” Si Newel miluhod ug mapainubsanon nga
nangamuyo ug nakadungog og usa ka tingog gikan sa langit nga
nag-ingon, “Ang imong kusog anaa kanako.”5 Siya midawat sa
tawag ug mialagad isip usa ka bishop sulod sa 18 ka tuig.

Pagbansay sa mga Pangulo diha sa Kampo sa Zion

Ang Simbahan kaniadto nanginahanglan og mga pangulo sa
priesthood kinsa nasulayan na, gihatagan og mga kasinatian, ug
napamatud-an nga matinuoron, kinsa mopabilin nga matinuoron
ngadto sa Ginoo ug sa iyang propeta ubos sa bisan unsa nga mga
kahimtang. Usa ka kahigayunan aron mapamatud-an ang
pagkamasulundon sa malisud nga mga kahimtang ug mabansay
ang kaugalingon pinaagi sa Propeta Joseph Smith gihatag diha sa
martsa sa kampo sa Zion.

Ang Kampo sa Zion giorganisar aron sa paghatag sa mga
Santos diha sa Missouri kinsa nga gidaug-daug tungod sa ilang
relihiyosong mga tinuohan. Daghan ang gipapahawa sa ilang mga
panimalay. (Tan-awa ang dugang kasayuran diha sa pahina
39–45.) Niadtong Pebrero 1834, ang Ginoo mipadayag ngadto ni
Joseph Smith nga siya kinahanglan nga mo-organisar og usa ka
grupo sa mga kalalakin-an aron sa pagpabalik sa mga Santos
ngadto sa ilang mga kayutaan (tan-awa sa D&P 103). Ang Ginoo
misaad nga ang presensya mag-uban kanila, pagkamatinud-anon,
ug nga “ang tanan nga mga kadaugan ug himaya mapahinabo
pinaagi sa ilang kakugi, pagkamatinud-anon, ug pag-ampo sa
hugot nga pagtuo”(D&P 103:36). Kasagaran sa mga orihinal nga
mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug
korum sa Kapitoan giandam alang sa ilang umaabot nga
kapangakohan pinaagi niini nga kasinatian.
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Ang Kampo sa Zion pormal nga giorganisar sa New Portage,
Ohio, niadtong 6 sa mayo 1834. Kini sa katapusan naglakip sa 207
ka mga lalaki 11 ka mga babaye, ug 11 ka mga bata, kinsa gibahin
sa Propeta ngadto sa mga pundok nga tagnapulo ug
tagsingkwenta, mimando sa matag grupo nga mopili og kapitan.
Usa ka ka nagpasakop nga si Joseph Holbrook, mitaho nga ang
kampo gi-organisar “sumala sa karaang han-ay sa Israel.”6 Sa 45 ka
adlaw naghiusa sila nga mimartsa ngadto sa Lalawigan sa Clay,
Missouri, nga ang gilay-on labaw sa 1609 ka mga kilometro. Sila
paspas nga mibiyahe kutob sa ilang mahimo ug ubos sa pig-ot nga
mga panahon. Lisud kaayo ang pagkuha og pag-kaon. Ang mga
kalalakin-an kanunay nga nagkinahanglan sa pagkaon ug
ginagmay nga barot nga pan, pan-os nga mantikilya, linugaw nga
binlod, puro nga dugos, hilaw nga karne, dunot na nga hamon,
ug giulod na nga bacon ug keso. Si George A. Smith, kinsa sa wala
madugay nahimong usa ka Apostol, misulat nga kanunay siya nga
gigutom: “Ako luya na kaayo,gigutom ug katulgon nga nagdamgo
ako samtang naglakaw sa dalan nga nakakita og usa ka nindot
nga sapa sa tubig diha sa usa ka maanindot nga landong sa kahoy
ug usa ka lamian nga pan ug usa ka botelya sa gatas nga gibutang
ibabaw sa hanig nga panapton daplin sa suba.”7

Ang kampo mihatag og mahinungdanon nga pagpasabut sa
espirituhanon ug pagtuman sa mga sugo. Sa mga Domingo sila
mipahigayon ug mga miting ug miambit sa sakramento. Ang
propeta sa kanunay mitudlo sa mga doktrina sa gingharian. Siya
miingon: “Ang Dios diha uban kanato, ug ang Iyang mga anghel
nag-una kanato, ug ang hugot nga pagtuo sa atong gamay nga
pundok wala matarug. Kita nasayud nga mga anghel ang atong
mga kauban, tungod kay kita nakakita kanila.”8

Bisan pa niana, ang mga kalisud sa kampo misugod sa
pagkuha og bayad diha sa mga sumasalmot. Kining pagpino nga
pamaagi mipakita sa mga bagulbulan, kinsa walay espiritu sa
pagtuman ug sa kanunay mipakasala ni Joseph sa ilang mga
kalisdanan. Sa pagka 17 sa Mayo ang Propeta miawhag niadtong
gihuptan sa usa ka masinupakong espiritu “sa pagpaubos sa ilang

Pagtukod sa Gingharian sa Kirtland, Ohio



34

mga kaugalingon diha sa Ginoo ug maghiusa, aron dili sila
masilotan.”9

Sa pagka 18 sa Hunyo ang kampo miabut sa Lalawigan sa Clay,
Missouri. Bisan pa niana, ang gobernador sa Missouri si Daniel
Dunklin , wala motuman sa iyang saad sa pagtabang sa panon sa
mga Santos nga ipabalik ang mga sakop sa Simbahan kinsa
gipapahawa gikan sa ilang mga panimalay. Ngadto sa pipila diha
sa kampo, ang kapakyasan niining militar nga tumong mao ang
katapusang pagsulay sa ilang hugot nga pagtuo. Nahigawad ug
nasuko, pipila ang mipakita sa ilang pagsupak. Isip sangputanan,
ang Propeta mipahimangno kanila nga ang Ginoo mopadala
kanila og makalaglag nga silot. Sa wala madugay, usa ka
epedimya sa kolera ang mikaylap sa sulod sa kampo. Sa wala pa
kini mahuman ang ikatulo nga bahin sa kampo naapektohan,
lakip si Joseph Smith, ug human niana, 14 ka mga sakop sa kampo
namatay. Sa pagka 2 sa Hulyo, si Joseph mipahimangno sa kampo
pag-usab sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa
Ginoo ug mopakigsaad as pagsunod sa iyang mga sugo ug kon
sila mohimo sa ingon, ang sakit nga midagsang magpabilin gikan
niana nga oras. Ang pakigsaad gihimo pinaagi sa pagtaas sa
kamot, ug ang sakit nga midagsang miundang.

Sayo sa pagka Hulyo, ang mga sakop sa kampo
mapasidungganong gipaluwat sa Propeta. Ang biyahe mipadayag
kon si kinsa ang anaa sa kiliran sa Ginoo ug kinsa ang takus nga
mangalagad diha sa mga posisyon sa pagkapangulo. Ang Propeta
sa kaulahian mipasabut sa sangputanan sa martsa: “Ang Dios dili
buot nga kamo makig-away. Siya dili makaorganisar sa iyang
gingharian uban sa napulog duha ka mga lalaki aron sa pagbukas
sa pultahan sa ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa yuta, ug uban
sa kapitoan ka mga lalaki ubos sa ilang pagdumala aron pagsunod
sa ilang mga lakang, gawas kon gikuha kini niya gikan sa usa ka
hugpong sa mga kalalakinan kinsa mihalad sa ilang mga
kinabuhi, ug kinsa mihimo og dako nga pagsakripisyo sama ni
Abraham”10
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Si Wilford Woodruf, usa ka sakop sa kampo kinsa sa kaulahian
nahimong ikaupat nga Presidente sa Simbahan miingon: “Kami
nakabaton og kasinatian nga wala unta namo mabatoni sa laing
paagi. Kami adunay kahigayunan nga makita ang nawong sa
propeta, ug kami adunay kahigayunan nga magbiyahe sa usa ka
libo ka kilometro uban kaniya, ug pagkakita sa mga buhat sa
espiritu sa Dios uban kaniya, ug ang mga pagpadayag ni
Jesukristo ngadto kaniya, ug ang pagkatuman niadto nga mga
pagpadayag.”11

Niadtong Pebrero sa 1835, lima ka bulan human gipaluwat ang
Kampo, ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug ang
Unang Korum sa Kapitoan giorganisar. Kapitoan ug siyam sa
kawalohan ug duha sa mga posisyon nga gipuno sa duha ka mga
korum, gipuno sa mga lalaki kinsa gisulayan diha sa martsa sa
kampo sa Zion.

Sa Kirtland si Joseph mipadayon og bansay sa umaabut nga
mga pangulo. Upat sa umaabot nga mga Presidente sa
Simbahan—Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, ug
Lorenzo Snow—gibuyangan sa panahon sa mga katuigan sa
Kirtland ug sa wala madugay magkasunod migiya sa Simbahan
hangtud sa 1901. Agi og dugang, ang sunod nga tulo ka mga
Presidente—Joseph F. Smith, Heber J. Grant, ug George Albert
Smith, kansang mga pagdumala milungtad hangtud sa 1951—mao
ang mga sunod nga mga kaliwatan sa mga maisug nga mga
unang lulumupyo sa Kirtland.

Misyonaryo nga Buhat Nagpadayon

Samtang ang mga Santos nagpuyo sa Kirtland, daghang mga
misyonaryo ang gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo layo gikan
sa panimalay, kasagaran kanila anaa sa dakong kinaugalingon nga
pagsakripisyo. Ang mga misyonaryo gipadala ngadto sa daghan
nga estado sa Amerika, ngadto sa mga bahin sa Canada, ug tabok
sa Atlantiko ngadto sa Englatera. Pinaagi niini nga mga
misyonaryo nga mga pagpaningkamot, daghang mga katawhan
midawat sa usa ka saksi sa kamatuoran sa ebanghelyo. Sila
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nahimong mga maisug nga sakop kinsa midala sa mahinungdanon
nga kalig-on sa batan-on nga Simbahan.

Daghang mga pagpadayag nga gitala sa Kirtaland naglakip sa
mga kasugoan sa mga sakop sa pagsangyaw sa ebanghelyo
ngadto sa kalibutan. Ang Ginoo mipahayag, “Ug kamo
manglakaw pinaagi sa gahum sa akong Espiritu, magsangyaw sa
akong ebanghelyo, sa tinagurha, diha sa akong ngalan, mopabati
sa inyong mga tingog ingon sa tunog sa usa ka trumpeta,
magpahayag sa akong pulong nga sama ngadto sa mga anghel sa
Dios.” (D&P 42:6). Sa pagkasunod nga tuig ang Ginoo mimando,
“Ug matag tawo kinsa napasidan-an, magpasidaan sa iyang
silingan” (D&P 88:81).

Mga Misyon sa unang Kinabig sa Ohio

Si Zera Pulsipher, usa ka kinabig gikan sa Ohio, mao ang usa
ka panig-ingnan niadtong kinsa madasigong mipakig-ambit sa
mensahe sa Pagpahiuli. Siya mipasakop sa Simbahan niadtong
Enero 1832 ug mitala nga human niana, siya gi-orden ngadto sa
katungdanan sa usa ka elder ug misangyaw uban sa dakong
kalampusan sa ilang dapit ug sa gawas.”12 Siya ug laing
misyonaryo nga si Elijah Cheney, mibiyahe ngadto sa gamayng
lungsod sa Richland, New York, diin sila misugod ug sangyaw
diha sa lokal nga tulunghaan. Usa sa unang mga kinabig mao nga
gibuyagan ni Elder Pulsipher ang usa ka batan-ong mag-uuma
nga ginganlan og Wilford Woodruf, kinsa usa ka adlaw niana
mahimong usa sa labing malampusong misyonaryo sa kasaysayan
sa Simbahan ug ikaupat nga Presidente sa Simbahan. Sa sulod sa
usa ka bulan, ang duha ka misyonaryo mibunyag og daghang
mga katawhan ug miorganisar og usa ka branch sa Simabahn sa
Richland.

Sa pagtubag sa tawag sa pagpahimangno sa ilang silingan, ang
mga misyonaryo miabut gikan sa tanang matang sa panginabuhi.
Daghan kanila minyo ug adunay mga kapangakohan sa pamilya.
Sila mibiya sa panahon nga ang ilang mga pananom andam na
alang sa pag-ani, sa panahon sa ilang personal nga kauswagan 

Ang Atong Panulundon



37

Pagtukod sa Gingharian sa Kirtland, Ohio

ug sa panahon sa ekonomikanhong pagkunhod. Daghan sa mga
elders hapit na matimawa sa dihang misulod sila sa natad sa
misyon. Ang Propeta sa iyang kaugalingon mibiyahe og labaw sa
15,000 ka milya, nangalagad og 14 ka mugbong panahon nga mga
misyon gikan sa 1831 ngadto sa 1838 sa daghang estados ug sa
Canada.

Sa dihang si George A. Smith, ig-agaw sa Propeta, midawat sa
iyang tawag ngadto sa silangan Tinipong Bansa, kabus kaayo siya
nga wala siya makapanag-iya o adunay kapanguhaan aron sa
pagpalit sa mga saput ug mga libro nga iyang gikinahanglan. Sa
ingon; ang Propeta Joseph ug iyang igsoon nga si Hyrum mihatag
kaniya og gray nga panapton, ug si Eliza Brown mibuhat kaniya
og usa ka kupo, tsaliko ug karsones. Si Brigham Young mihatag
kaniya og usa ka pares sa sapatos, ang iyang amahan mihatag
kaniya og gamayng Biblia, ug ang Propeta mihatag og kopya sa
Basahon ni Mormon.

Sila si Elder Erastus Snow ug John E. Page kabus usab sa dihang
mibiya sila sa natad as misyon sa tingtugnaw 1836. Naghulagway
sa iyang pagkabutang sa panahon sa iyang pagbiya alang sa usa ka
misyon sa kasadpang Pennsylvania, si Elder Snow misulat, “Ako

Kining upat ka mga misyonaryo, gitawag aron sa pagdala sa ebanghelyo
ngadto sa mga Indian sa Amerika ubos sa malisud nga mga kahimtang,

mao ang mga panig-ingnan sa mga pagsakripisyo nga gihimo sa matinud-
anong mga misyonaryo sa unang tibuok nga kasaysayan sa Simbahan.
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mibiya sa Kirtland nga naglakaw ug nag-inusara uban sa gamay
nga maleta nga nagdala og mga buhat sa Simbahan ug usa ka
pares nga medyas, uban sa lima sa sentabos sa akong bulsa, nga
mao ang akong kalibutanon nga katigayunan.” Si Elder Page
misulti sa Propeta nga dili siya makadawat sa tawag sa
pagsangyaw tungod kay kulang siya sa panaput. Wala gani siyay
kupo nga isul-ob. Ang Propeta mitubag pinaagi sa pagtangtang sa
iyang kupo ug gihatag kini kang Elder Page. Misulti siya kang
Elder Page sa pagpadayon sa iyang misyon ug ang Ginoo buhong
nga manalangin kaniya.13 Niini nga misyon, si Elder Page
gipanalanginan sa pagpakig-ambit sa ebanghelyo uban sa gatusan
nga mga katawhan kinsa mipasakop sa Simbahan.

Misyon sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles

Niadtong 1835 ang mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, gitawag sa usa ka misyon ngadto sa silangang
Tinipong Bansa ug Canada. Kini lang ang panahon sa kasaysayan
sa Simbahan nga ang tanang 12 ka mga sakop sa Korum mibuhat
og usa ka misyon sa sama nga panahon. Sa ilang pagbalik, si
Heber C. Kimball mipamatuod nga sila mibati sa gahum sa Dios
ug nakahimo sa pag-ayo sa masakiton ug mipapahawa sa yawa.

Misyon sa Inglaterra

Sa Ulahing bahin sa panahon sa Kirtland, usa ka krisis ang
miabut diha sa sulod sa Simbahan. Pipila ka mga sakop naglakip sa
mga pangulo mibiya sa pagtuo tungod kay dili makaantus sa mga
pagsulay ug mga pagpanggukod. ug tungod kay sila misugod sa
pagpangita og sayop ni Propeta Joseph og sa ubang mga pangulo
sa Simbahan. Ang Ginoo mipadayag kang Joseph Smith nga bag-
ong butang kinahanglan gayud nga himoon alang sa kaluwasan sa
iyang Simbahan. Nga usa ka butang ang nasagol sa mga kinabig
ngadto sa Simbahan sa Inglaterra. Sa pagka Domingo, petsa 4 sa
Hunyo 1837, ang Propeta miduol kang Elder Heber C. Kimball
diha sa Templo sa Kirtland ug miingon kaniya, “Brother Heber, ang
Espiritu sa Ginoo mihunghong ngari kanako: ‘Himoa nga ang
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akong sulugoon nga si Heber moadto sa Inglaterra ug mosangyaw
sa akong ebanghelyo ug moabli sa pultahan sa kaluwasan ngadto
niana nga nasud.’”14

Samtang si Heber C. Kimball gigahin alang sa iyang misyon, si
Elder Orson Hyde misulod sa lawak. Sa dihang iyang nadunggan
ang unsay nanghitabo, si Orson gibati og paghinulsol, kay siya
usa niadtong miapil sa pagpangita og sala sa Propeta. Siya
mitanyag nga mangalagad isip usa ka misyonaryo ug usab
gigahin aron moadto sa Inglaterra.

Sa kadako sa kaikag ni Heber C. Kimball nga mosangyaw sa
ebanghelyo sa langyaw nga yuta nga samtang nagkaduol sa barko
sa pantalan sa Liverpoll, Inglaterra, siya milukso gikan sa barko
ngadto sa pantalan sa wala pa kini magaid, nagpahayag nga siya
ang unang miabut sa usa ka langyaw nga yuta uban sa mensahe
sa Pagpahiuli. Sa pagka 23 sa Hulyo ang mga misyonaryo
nagsangyaw sa mga katiguman sa nagsugwak nga mga katawhan
ug ang unang mga pagbunyag gitakda sa ika 30 sa Hulyo. Si
George D. Watt midaog sa lumba sa lakaw didto sa suba sa Ribble
sa Preston, diin nagtino sa pasidungog nga maoy unang
gibunyagan sa Britanya.

Sa sulod sa walo ka mga bulan, gatusan sa mga kinabig miapil
sa Simbahan ug daghang mga branch naorganisar. Namalandong
niining dakong ani sa mga kalag si Heber nahinumdom nga ang
Propeta ug iyang mga magtatambag “mipandong sa ilang mga
kamot ngari kanako ug … miingon nga ang Dios mohimo
kanakong gamhanan niana nga nasud sa pagdani sa mga kalag
ngadto Kaniya: ang mga anghel kinahanglan magauban kanako
ug mag-agak kanako nga ako dili mapakyas, nga ako
panalanginan og dako ug mapamatud-an nga usa ka tinubdan 
sa kaluwasan ngadto sa kaliboan.”15

Tungod kay daghang nag-unang mga misyonaryo masunuron
nga midawat sa mga tawag bisan pa man sa personal nga mga
pagsakripisyo, kaliboan sa mga kinabig sa Britanya
nakapahimulos sa mga panalangin sa gipahiuli nga ebanghelyo.

Pagtukod sa Gingharian sa Kirtland, Ohio



40

Sila mipundok sa Zion ug mipalig-on sa Simbahan alang sa
pinakamalisud nga panahon sa umaabut.

Ang Templo sa Kirtland
Mga Sakripisyo sa mga Santos

Niadtong ika 27 sa Disyembre 1832, ang mga Santos unang
nakahibalo sa sugo sa Ginoo sa pagtukod og usa ka templo (tan-
awa sa D&P 88:119). Ang pagtukod sa templo nahimong unang
buluhaton sa Simbahan sa Kirtland taliwala sa 1835 ug 1836. 
Kini nagpakita og dakong mga hagit ngadto sa mga Santos, kinsa
gikulangan sa trabahador ug salapi. Sumala kang Eliza R. Snow,
“Niana nga panahon,… ang mga Santos dyutay ra, ug
kadaghanan kanila mga kabus; ug kon dili alang sa kasiguroan
nga gisulti sa Dios, ug nga usa ka balay tukuron ngadto sa iyang
ngalan, diin wala lamang siya mipadayag sa porma, apan usab
mitudlo sa mga sukod, ang usa ka pagsulay sa pagtukod niana
nga Templo, ubos sa kahimtang nga anaa niana nga mga
kahimtang, mahimo, ang tanang butang mopahayag nga walay
kahulugan.”16

Uban sa hugot nga pagtuo nga ang Dios mosangkap sa
gikinahanglan nga tabang ug pamaagi, si Propeta Joseph Smith ug
ang mga Santos misugod sa paghimo sa gikinahanglan nga mga
pagsakripisyo. Si John Tanner usa sa giandam sa Ginoo nga
motabang sa pagsangkap sa paagi sa pagtukod sa templo. Si John,
usa ka bag-ong kinabig gikan sa Boston, New York, niadtong
Disyembre 1834 “nakadawat og pagdasig pinaagi sa usa ka damgo
o panan-awon sa gabii, nga siya gikinahanglan ug kinahanglan
gayud nga molakaw dayon ngadto sa Simbahan sa Kasadpan….

“Sa iyang pag-abut sa Kirtland, iyang nahibaloan nga sa
panahon nga siya midawat niadtong pagdasig nga kinahanglan
siya moadto dayon sa Simbahan, ang Propeta ug pipila sa mga
igsoong lalaki nagtagbo sa usa ka miting sa pag-ampo ug
mihangyo sa Ginoo sa pagdala kanila og usa ka igsoong lalaki o
pipila ka mga kaigsoonan nga lalaki nga makatabang kanila aron
mabayaran ang utang sa umahan nga diin ang templo gitukod.
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“Sa adlaw human sa iyang pag-abut sa Kirtland,. . .[siya gi]
sultihan nga ang [bayronon kon dili mabayran sa] giingon nga
umahan hapit na maimbargo. Tungod niana siya mipahulam sa
propeta og duha sa libo ka dolyar ug mikuha og sulat gikan sa
propeta nga bayaran kini uban ang tubo, uban niana nga kantidad
ang umahan nalukat.”17

Ang talagsaon nga mga pagpaningkamot nga gihimo sa mga
Santos sa Kirtland mao ang mga panig-ingnan sa mga sakripisyo
ug pagpahinungod sa panahon, mga talento, ug mga paagi. Sa
tulo ka mga tuig sila mitrabaho diha sa pagtukod. Gawas sa
konstruksyon nga kahibalo ug mga paningkamot sa mga lalaki,
ang mga babaye mihimo og hilo ug migansilyo aron masininaan
kadtong nagtrabaho. Sa wala madugay sila mihimo og mga
kurtina aron sa pagbahin sa mga lawak. Ang kontruksyon malisud
himoon tungod sa mga panganti sa mga manggugukod sa
pagguba sa templo, ug kadtong mitrabaho sa buntag mibantay 
sa templo pagkagabii. Apan human sa dili masukod nga mga
pagsakripisyo sa mga Santos sa ilang panahon ug mga
kapanguhaan, ang templo sa katapusan nahuman sa tingpamulak
sa 1836.

Pagpahinungod sa Templo

Pagkahuman sa templo, ang Ginoo mibu-bo sa gamhanang
espirituhanong mga panalangin diha sa mga Santos sa Kirtland,
naglakip sa mga panan-awon ug sa pagpangalagad sa mga
anghel. Si Joseph Smith mitawag niini nga panahon “usa ka tuig
sa atong pagsaulog ug usa ka panahon sa pagmaya.”18 Si Daniel
Tyler mipamatuod, “Ang tanan mibati nga sila nakasinati sa
langit…. Kami mihunahuna kon ang milenyo nagsugod na ba.”19

Ang labing importanting pagbu-bu sa Espiritu mao ang
pagpahinungod sa Templo. Gibanabana nga 1000 ka tawo ang
nagpundok sa Templo niadtong 27 sa Marso 1836 sa usa ka
espiritu sa paglipay. Ang pagpahinungod nga mga awit gikanta,
lakip sa “Ang Espiritu sa Dios sama sa Kalayo nga Nagsiga,” diin
gisulat alang sa okasyon ni William W. Phelps. Ang sakramento
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gipahigayon, ug mga sermon gihatag pinaagi ni Sidney Rigdon,
Joseph Smith, ug uban pa.

Si Joseph Smith mibasa sa pagpahinungod nga mga pag-ampo,
karon gitala isip Doktrina ug Pakigsaad Seksyon 109, diin gihatag
ngadto kaniya pinaagi sa pagpadayag. Diha niana siya mihangyo
sa Ginoo nga iyang panalanginan ang mga katawhan sama sa
kaniadto sa adlaw sa Pagkunsad: “Ug himoa ang imong balay nga
mapuno, ingon sa usa ka naghaguros nga kusog kaayo nga
hangin, uban sa imong himaya” (D&P 109:37). Daghan ang mitala
nga kini nga panalangin natuman nianang pagkagabii sa dihang
ang propeta nakigkita diha sa templo uban sa mga korum sa
priesthood.

Si Eliza R. Snow misulat: “Ang mga seremonya niana nga
pagpahinungod mahimong mausab, apan walay mortal nga
pinulongan nga makahulagway sa langitnong mga pagpakita
nianang makahuluganong adlaw. Mga anghel mipakita ngadto sa
uban, samtang ang pagbati sa balaan nga presensya nabatian sa
tanan nga anaa, ug matag kasingkasing napuno uban sa ‘hingpit
nga kalipay nga dili masulti ug puno sa himaya.’”20 Human sa
pagpagpahinungod nga pag-ampo, ang tibuok nga katiguman
mitindog ug uban sa gipataas nga mga kamot, misinggit og
hosanna.

Usa ka semana human niana, sa pagka 3 sa Abril 1836, pipila sa
labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa ulahing adlaw nga
kasaysayan nahitabo. Diha sa templo niana nga adlaw, ang
Manluluwas mismo mipakita ngadto nila ni Joseph Smith ug
Oliver Cowdery ug miingon, “Tan-awa, ako midawat niini nga
balay, ug ang akong ngalan maania dinhi; ug ako magpakita sa
akong kaugalingon ngadto sa akong mga katawhan diha sa kalooy
dinhi niini nga balay” (D&P 110:7). Ubang mahinungdanon ug
mahimayaon nga mga panan-awon misunod sa dihang sila si
Moises, Elias, ug Elijah mipakita aron sa pagpahiuli sa dugang nga
mga yawe sa priesthood. Si Moses mitugyan sa mga yawe sa
pagpundok sa Israel, si Elias mipasalig ngadto nila ni Joseph ug
Oliver sa dispensasyon sa ebanghelyo ni Abraham, ug si Elijah
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mipahiuli sa mga yawe sa pagbugkos (tan-awa sa D&P 110:11–16).
Ang tanan niining dugang nga mga yawe gikinahanglan alang sa
pag-uswag sa gingharian sa Ginoo diha sa katapusang
dispensasyon sa panahon.

Ang tibuok nga mga panalangin nga gipahigayon diha sa
templo wala gipadayag o gipahigayon sa panahon sa Kirtland nga
panahon. Kini nga mga panalangin gipadayag diha sa Simbahan
pinaagi sa Propeta Joseph daghang mga katuigan sa kaulahian
samtang gitukod ang Templo sa Nauvoo.

Exodo Gikan sa Kirtland

Ang pagtukod sa templo nakahatag og daghang mga
panalangin, apan niadtong 1837 ug 1848, ang mga matinud-anon
nga mga Santos, usab nag-atubang og daghang mga problema
sangputanan sa pagbiya sa kamatuoran ug pagpanggukod, diin
mipadali sa katapusan sa panahon sa Simbahan sa Kirtland.

Ang Tinipong Bansa nag-antus sa usa ka depresyon sa
panalapi, ug ang Simbahan mibati sa epekto. Pipila sa mga sakop
nalakip sa dili makontrol nga pagsalmot sa transaksyon sa
negosyo nga naglakip sa dakong risgo apan naghatag og
kahigayunan sa dakong utang ug wala makahimo sa pagpabilin
nga espirituhanon sa usa ka mangitngit nga panahon sa
ekonomikanhong paghagsa, lakip ang paghagsa sa Kirtlangd
Safety Society; kini nga institusyon sa pagbanko gitukod sa mga
Simbahan sa Kirtland, ug pipila sa mga sakop sayop nga
mipasangil ni Joseph Smith sa mga problema kalabut niini.

Hiniusa nga mga pagpanggukod ug bangis nga mga kalihokan
sa manggugukod gikan sa mga residente sa lokal nga komunidad
ug gikan sa mga mapanawayon nga mga sakop kinsa gipahimulag
ug mibiya sa kamatuoran gikan sa Simbahan.

Samtang ang kabangis batok sa mga Santos ug sa ilang mga
pangulo misaka, dili na sila luwas nga magpabilin sa Kirtland.
Ang Propeta kinsa ang kinabuhi anaa sa kakuyaw, mibiya sa
Kirtland niadtong Enero sa 1838 ngadto sa Far West Missouri. 
Sa panahon sa 1838 ang mga matinud-anong mga Santos usab
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gipugos sa pagpalayo. Sila mibilin og usa ka monyumento sa
hugot nga pagtuo, pagpahinungod, ug pagsakripisyo diha sa
templo nga gitukod ngadto sa Dios. Diha sa panig-ingnan sa ilang
mga kinabuhi, sila usab mibilin og usa ka permanenteng
kasaysayan sa matinud-anong pagtuman ngadto sa mga pangulo
nga dinihugan sa Ginoo ug personal nga mga pagsakripisyo sa
buhat sa Ginoo.
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Ang Unang mga Tuig sa Missouri

Sa sama nga panahon ang mga Santos naningkamot sa
pagtukod sa Gingharian sa Dios sa Kirtland, Ohio, daghang 
mga sakop sa Simbahan misagubang og daghang mga
pagpanglimbasog sa Lalawigan sa Jackson, Missouri.

Sa pagtawag nga mobuhat sa ingon, ang mga Santos nga
mipuyo sa Colesville, New York, mauyunon nga mibiya sa ilang
mga panimalay aron sa pagpundok ngadto sa Kirtland (tan-awa
sa pahina 18). Sa dihang sila miabut sa tunga- tunga niadtong
Mayo 1831, ilang nahibaloan nga ang yuta nga gitagana alang
kanila dili mahimo. Ang Propeta Joseph Smith miampo sa Ginoo
mahitungod sa kahimtang niining mga Santos. Bag-o lang siya
nakadawat og padayag mimando kaniya, Sidney Rigdon ug uban
pang 28 ka mga elder nga mangalagad og misyon ngadto 
sa Missouri, ug ang Ginoo mimando nga ang mga Santos sa
Colesville mopanaw usab “ngadto sa Missouri” (D&P 54:8). Sila
ang unang grupo sa mga Santos nga manimuyo sa yuta nga
mahimong mailhan isip Zion.

Si Newel Knight, presidente sa Branch sa Colesville, gilayon
mipundok sa iyang katawhan. Si Emily Coburn miasoy, “Kami 
sa pagkatinuod usa ka pundok sa magpapanaw, misugod sa
pagpangita og mas maayo nga nasud.”1 Sa Wellsville, Ohio, sila
misakay ug usa ka bapor og ginamit ang suba Ohio, Mississippi,
ug Missouri, mibiyahe ngadto sa Lalawigan sa Jackson, Missouri.
Ang kapitan sa bapor miingon nga sila “ang labing malinawon ug
mahilom nga maglalalin nga ilang sukad gidala sa kasadpan;
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‘walay pamalikas, walay binastos nga mga pulong, walay sugal 
ug walay inom.’”2

Sa ilang pagbiyahe, ang Propeta ug ubang mga pangulo sa
Simbahan miuna sa mga Santos aron makahimo og pasiuna nga
mga pagpangandam aron sa pagpahiluna kanila diha sa
Lalawigan sa Jackson. Ang grupo sa propeta miabut sa
Independence, Missouri pagka 14 sa Hulyo 1831. Human makita
ang nasud ug sa mainampoon nga paagi nagtinguha og balaang
giya, ang Propeta miingon, “[Ang Ginoo] mipakita sa iyang
kaugalingon ngari kanako, ug mitudlo kanako ug sa uban, ang
dapit nga iyang giplano sa pagpadayon sa buhat nga pagpundok,
ug ang pagtukod sa usa ka balaan nga dakbayan nga
kinahanglang tawgon nga Zion.”3

Kini nga pagpadayag mitino nga ang Missouri mao ang dapit
nga gitinguha sa Ginoo alang sa pagpundok sa mga Santos, ug
nga “ang dapit nga karon gitawag og Independence mao ang
tungatunga nga dapit; ug ang dapit alang sa templo, nga
nahimutang sa kasadpan nga bahin, diha sa usa ka lote nga dili
layo gikan sa balay sa hukmanan.” (D&P 57:3). Ang mga Santos
kinahanglan mopalit sa yuta nga nahimutang sa kasadpan niana
nga dakbayan ngadto sa linya nga nag-ulang sa bansa sa Missouri
ug teritoryo sa Indian (tan-awa sa D&P 57:1–5).

Si Joseph smith ug Bishop Partridge mikuha og yuta alang sa
Branch sa Coleville sa Lungsod sa Kaw, mga 12 ka mga kilometro
kasadpan sa Independence. Sa pagka petsa 2 sa Agusto 1831,
human sa pag-abut sa mga sakop sa branch, usa ka seremonya
gipahigayon nga puno sa mga simbolo. Napulog duha ka mga
lalaki nga nagrepresentar sa 12 ka tribo sa Israel, nagdala og usa
ka bag-ong giputol nga troso ug mibutang niini nga gibabag sa
usa ka bato nga gipahiluna ni Oliver Cowdery, nga sa ingon
nagpahiluna ang gisumbolo nga tukuran alang sa katukuran sa
Zion. Gikan niana nga mapainubsanong sinugdanan ang mga
Santos mitukod og usa ka bilding nga gigamit isip usa ka
Simbahan ug usa ka tulunghaan.4

Ang Atong Panulundon



47

Pagka sunod nga adlaw, ubay-ubay nga mga kaigsoonang
lalaki mipundok diha sa ibabaw nga bahin tunga sa milya
kasadpan sa balay hukmanan sa Independence. Ang Propeta
Joseph Smith mipahimutang sa tukurang bato alang sa
giplanohan nga Templo ug mipahinungod niini diha sa ngalan 
sa Ginoo. Ang punoang bahin sa yuta sa Zion mao ang balay sa
Ginoo.5

Ang Propeta mibalik sa Kirtland, ug ang mga Santos sa
Lalawigan sa Jackson misugod pagdawat og mga bahin sa yuta
gikan ni Bishop Edward Partridge. Sila kabus kaayo nga wala gani
sila’y trapal nga makapanalipod kanila gikan sa mga elemento
samtang nagtukod ug mga payag. Sila hapit walay kagamitan
alang sa uma hangtud ang mga pundok sa mga kalalakin-an
gipadala uban sa mga kariton nga giguyod sa mga hayop gipadala
sobra sa 200 ka mga kilometro silangan sa St. Louis aron
makakuha niini. Pagkuha sa mga Santos sa kagamitan, sila
misugod sa pagbugwal sa yuta aron sa pagpananum. Natandog
pag-ayo sa iyang nasaksihan, si Emily Coburn miasoy: “Tinuod
nga kahibulongang talan-awon kini nga makita ang upat o lima
ka baka nga nagdaro sa tambok nga yuta. Ang pagpangkoral ug
ubang kalihokan paspas nga nagsunodsunod. Mga payag natukod
ug giandam alang sa mga pamilya sama kapaspas nga mahimo sa
panahon, salapi ug kabudlay makahingpit sa trabaho”6

Bisan pa man sa mga kabilinggan sa utlanan, ang mga Santos
sa Colesvilee mipabilin nga masadyaon ug malipayon. Si Parley P.
Pratt, kinsa mipuyo uban kanila, miingon: “Kami nalingaw sa
daghang mga panahon sa among pag-ampo ug ubang mga miting
ug ang Espiritu sa Ginoo gibu-bo ngari kanamo, ug bisan sa mga
gagmayng mga bata, nga daghang mga otso, diyes, o dose anyos
misulti ug miampo, ug mitagna diha sa among mga miting ug
diha sa among pagsimba nga pamilya. Dihay espiritu sa kalipay,
panaghiusa, ug gugma ug maayong buhat gipakita niining gamay
nga Simbahan sa kamingawan, ang panumduman sa kanunay
gihambin sa akong kasingkasing.”7
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Ang mga Santos gipanalanginan pinaagi sa ikaduhang
pagbisita gikan sa Propeta ug Sidney Rigdon niadtong Abril 1832.
Kini nga mga pangulo bag-o lang naggikan sa masakit kaayo nga
kasinatian didto sa John Johnson nga umahan sa Hiram, Ohio diin
sila nagtrabaho sa paghubad sa Biblia. Usa ka pundok sa mga
manggubot nga kaaway sa Simbahan miguyod ni Joseph Smith
gikan sa iyang balay sa panahon sa kagabhion. Sila mituok kaniya,
mihubo kaniya og mipuno sa iyang lawas og alkitran ug mga
balahibo. Ginunitan ang mga tiil si Sidney Rigdon giguroy subay
sa mibagtok nga yelo, hagashason nga yuta nga maoy hinungdan 
sa dakong mga gisi sa iyang ulo.

Karon, sukwahi ngadto nianang pisikal nga pagdagmal, sila
luwas uban sa ilang mga kahigalaan. Si Joseph mipamatuod nga
siya “midawat sa usa ka pag-abiabi nga nasayran lang sa mga
kaigsoonan nga mga lalaki ug mga babaye nga gihiusa isip usa
diha sa sama nga hugot nga pagtuo, ug pinaagi sa sama nga
pagbunyag, ug gisuportahan sa sama nga Ginoo. Ang Branch sa
Colesville, ilabi na, nalipay sama sa Santos sa karaan ngadto ni
Pablo. Maayo kaayo nga maglipay uban sa mga maglipay uban 
sa mga katawhan sa Ginoo.”8

Ang Pagpanggukod didto sa Lalawigan sa Jackson

Sa pagsunod sa sugo sa Ginoo, si Bishop Partrdge mipalit og
gatusan ka mga ektarya nga yuta sa Lalawigan sa Jackson alang sa
mga Santos kinsa milalin gikan sa Ohio ug ubang dapit. Ang mga
pangulo unang miandam sa Independence, Colesvilee, Whitmer,
Big Blue, ug Prairie nga mga Branch alang niini nga mga sakop.
Adunay total nga napulo nga mga branch natukod diha sa
ulahing bahin sa 1833.9 Dihay gibanabana nga labaw sa 1000, ka
mga Santos mitambong sa dihang gihiusa ang mga branch nga
nagtagbo sa suba sa Big Blue niadtong Abril 1833 aron sa
pagsaulog sa ikatulo nga anibersaryo sa pagkatukod sa Simbahan.
Si Newel Knight miingon nga kini nga pagpanagtigum mao ang
unang paghandum niining matang sa Zion ug ang mga Santos
nakaangkon sa espiritu sa kinatibuk-ang paglipay. Bisan pa niana,
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si Newel usab nakamatikud, “sa dihang ang mga Santos naglipay,
ang yawa nasuko, ug ang iyang mga anak ug mga suluguon
miambit sa iyang kasuko.”10

Sa wala pa mahuman ang Abril, ang espiritu sa pagpanggukod
mipakita sa iyang kaugalingon. Sa unang yugto, ang lokal nga
mga lumulupyo mipahimangno sa mga sakop nga sila wala
mahimuot sa pag-abut sa daghang mga Santos sa Ulahing mga
adlaw kinsa ilang gikahadlokan nga molupig unya diha sa
pagbotar. Ang mga Santos una nga nagagikan sa mga amihanang
mga estado ug sa kinatibuk-an supak sa pag-ulipon sa mga tawo
nga naggikan sa Aprika, nga sa kaniadtong panahon legal sa
Missouri. Ang tinuohan sa mga Santos sa Basahon ni Mormon isip
usa ka kasulatan, ang ilang pag-angkon nga ang Lalawigan sa
Jackson sa katapusan mahimo nga ilang Zion, ug ang ilang
pagpamatuod nga sila gigiyahan pinaagi sa usa ka propeta
nakasamok kaayo. Usab, ang sumbong nga sila dihay panagsabut
sa mga Indian mipukaw sa pagduhaduha sa lokal nga mga
lumulupyo.

Usa ka mantalaan, nga usahay gipasabot nga isip usa ka
sekreto nga batakang balaod, gipasa libut sa mga nagsupak aron
sa pagtigum og mga pirma niadtong uyon nga mopapahawa sa
“kasahol sa Mormon.” Kini nga pagbati sa kasilag misangko pagka
20 sa Hulyo 1833 sa dihang usa ka pundok sa manggugubot, nga
milangkub og 400 ka mga lalaki, nagtagbo diha sa balay
hukmanan sa Independence aron sa pagpakigsabut sa ilang mga
tinguha. Sinulat nga mga demanda gihatag ngadto sa mga
pangulo sa Simbahan nagtawag sa mga Santos nga mobiya sa
Lalawigan sa Jackson; sa pag-undang sa pag-imprinta sa ilang
pamantalaan, The Evening Star ug The Morning Star; ug dili
motugot og dugang nga mga sakop sa Simbahan nga moanha sa
Lalawigan sa Jackson. Sa dihang nakita sa mga manggugubot nga
ang mga pangulo sa Simbahan dili mutugot niining dili legal nga
mga demanda, sila misulong sa buhatan sa pamantalan, nga mao
usab ang panimalay ni William W. Phelps. Ang manunulong
mikawat sa gamit sa pag-imprinta ug miguba sa bilding.
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Kalaglagan sa Basahon sa mga Kasugoan

Ang labing mahinungdanong proyekto nga giimprinta sa
buhatan sa pamantalaan mao ang Basahon sa mga Kasugoan ang
unang han-ay sa mga pagpadayag nga gidawat ni Propeta Joseph
Smith Sa diha nga ang mga manggugubot misulong sa bilding,.
ilang giitsa ang wala pa mabugkos nga mga pahina sa Basahon
ngadto sa dalan. Sa pagkakita niini, duha ka batan-ong Ulahing
adlaw nga mga Santos, si Mary Elizabeth Rollins ug ang iyang
igsoong babaye nga si Caroline, diha sa ka peligro sa ilang
kaugalingong mga kinabuhi, mitinguha sa pagluwas sa ilang
mahimo. Si Mary Elizabeth miasoy:

Ang [mga manggugubot] midala og mga lapad nga mga papel
ug miingon, ‘Nia ang mga kasugoan sa mga Mormon.’ Ang akong
igsoon nga si Caroline ug ako diha sa kilid sa usa ka koral nagtan-
aw kanila; sa dihang misulti sila og mga kasugoan, ako
determinadto sa pagkuha sa pipila kanila. Ang akong igsoon
miingon nga kon ako mokuha kanila, siya mouban usab, apan
miingon. ‘patyon ta nila.’ “Samtang ang mga mangugubot
nagkapuliki sa pikas bahin sa balay, ang duha ka batang mga
babaye midagan ug mipuno sa ilang mga bukton sa bililhong mga
papel. Ang mga manggugubot nakakita nila ug misugo sa mga
bata nga mohunong. Si Mary Elizabeth mitaho: Paspas kaming
midagan kutob sa among mahimo. Duha kanila migukod kanamo.
Nakakita og haw-ang sa koral misulod kami ngadto sa lapad nga
kamaisan, mibutang sa mga papel diha sa yuta ug amo kini nga
gihap-an. Ang mga mais mga lima o unom ka tiil ang gitas-on, 
ug labong kaayo; nangita sila og dugay, ug nakaabut duol ngari
kanamo ug wala kami makit-i.”

Sa dihang ang mga tampalasan nahanaw, ang mga batang
babaye miadto sa karaang kwadra nga kahoy. Dinhi ingon sa
gitaho ni Mary Elizabeth, ilang nakit-an nga si Sister Phelps ug
mga anak nagdala og mga sagbot ug gihapnig sa pikas nga bahin
sa kamarin aron ilang katulgan. Gipangutana ako niya kon unsay
anaa kanako—ako siyang giingnan. Iya dayon kining gikuha
gikan namo…. Ila kining gipangbugkos ngadto sa gagmayng mga
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libro ug gipadad-an ako og usa, diin akong giampingan og
maayo.”11

Ang Pagbutang og Alkitran ug Pagbutang og Balhibo ngadto kang
Bishop Partridge

Ang manggugubot sunod midakop nila ni Bishop Partridge 
ug Charles Allen. Sila gipadala ngadto sa plasa publiko sa
Independence ug misugo nga isalikway ang Basahon ni Mormon
ug mobiya sa Lalawigan. Si Bishop Partridge miingon, “Ako
miingon kanila nga ang mga Santos nag-antus sa mga
pagpanggukod sa tanang panahon sa kalibutan; nga wala akoy
gihimo nga makasakit ni bisan kinsa; nga kon sila modagmal
kanako, sila modagmal sa usa ka inosente nga tawo; nga ako
andam nga mag-antus alang kang Kristo; apan sa pagbiya sa
nasud, dili ako andam nga motugot niana.”

Uban niini nga pagdumili, ang mga lalaki gihuboan sa ilang
mga saput ug gitabunan ang ilang mga lawas og alkitran ug mga
balhibo. Si Bishop Partridge misulti, “Ako nag-antus sa pag-abuso
uban sa dakong pagtugyan ug pagpaubos nga ingon sa nakakurat
sa kadaghanan, kinsa mitugot kanako nga mopahulay sa kahilum,
daghang mitan-aw nga hilum kaayo, ang ilang mga kasingkasing
natandog sama sa akong gihunahuna; ug sa akong kaugalingon,
ako napuno sa Espiritu ug gugma sa Dios, nga wala akoy kalagot
sa mga nanggukod kanako o ni bisan kinsa.”12

Ang Gubat sa Big Blue

Ang mga manggugubot miabot pag-usab pagka 23 sa Hulyo,
ug ang mga pangulo sa Simbahan mihalad sa ilang mga
kaugalingon isip mga tubos kon sila dili mopasakit sa mga
katawhan. Apan ang manggugubot mihulga og kadaut sa tibuok
Simbahan ug mipugos sa mga kaigsoonang lalaki sa pagtugot nga
ang tanang mga Santos sa Ulahing mga adlaw mobiya sa nasud
kay ang mga lihok sa manggugubot dili legal, batok sa batakang
balaod sa Tinipong Bansa ug sa estado sa Missouri, ang mga
pangulo sa Simbahan mihangyo og tabang sa gobernador sa
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estado, si Daniel Dunklin. Siya mitambag kanila sa ilang sibil nga
mga katungod ug misugo sa mga Santos sa pagkuha og legal nga
magtatambag. Si Alexander W. Doniphan ug uban gisuholan aron
sa pagrepresentar sa mga sakop sa Simbahan, usa ka lihok nga
nakapasuko og dugang sa manggugubot.

Sa una ang mga Santos sa Ulahing mga adlaw misulay sa
paglikay sa pag-inatubangay nga panagbingkil; bisan pa niana,
ang mga pagdagmal sa mga sakop ug pagpangguba sa mga
kabtangan sa kaulahian misangpot ngadto sa usa ka gubat duol sa
Suba sa Big Blue. Duha ka mga sakop sa manggugubot namatay,
ug usa sa mga Santos, si Andrew Barber namatay. Si Philo Dibble
gipusil sa tiyan makatulo ka higayon. Si Newel knight gitawag
aron sa pagpangalagad ngadto kaniya, uban sa milagrosong mga
resulta. Si Brother Dibble miasoy:

Si Brother Newel Knight mianhi kanako ug milingkod sa kilid
sa akong higdaanan…. Ako mibati sa Espiritu nga miabut kanako
diha sa akong ulo sa wala pa ang iyang kamot mihikap kanako, ug
ako dayon nasayud nga ako maayo…. Ako mibangon dayon ug
giawasan og tulo ka quarts nga dugo o sobra pa, uban nga gagmay
nga piraso sa sinina nga misulod sa lawas tungod sa bala. Ako
dayon miilis ug migawas.… Sukad niana nga panahon bisan usa
ka tulo sa dugo migawas gikan kanako ug ako human niana wala
mobati og bisan gamayng sakit o kalisud gikan sa akong mga
samad, gawas nga ako mora og luya gikan sa pagkawala sa
dugo.”13

Si Gobernador Dunklin mihusay ug mimando ni Koronel
Thomas Pitcher sa pagdi-arma sa duha ka pundok. Bisan pa
niana, ang pagsurpota ni Koronel Pitcher anaa sa manggugubot,
ug iyang gikuha ang mga armas sa mga Santos ug gihatag niini sa
manggugubot. Ang walay ikasukol nga mga Santos gisulong ug
ang ilang mga balay giguba. Ang mga lalaki kinahanglan nga
mangita og katagoan sa mga kakahuyan o mag-antus sa bangis
nga mga pagdagmal. Sa katapusang ang mga pangulo sa
Simbahan mitawag sa mga katawhan sa pagdala sa ilang mga
kabtangan ug mobiya sa Lalawigan sa Jackson.
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Dalangpanan sa Lalawigan sa Clay 

Sa ulahing bahin sa 1833 kadaghanan sa mga Santos mitabok
sa Suba sa Missouri amihan ngadto sa Lalawigan sa Clay ug
nakakaplag og temporaryon nga kadangpan didto, sama sa
gihulagway ni Parley P. Pratt:

“Ang baybayon misugod nga gilinyahan sa duha sa kilid sa
lansa uban sa mga lalaki, babaye ug mga bata; mga pagkaon,
kariton, mga kahon, mga kagamitan, ug uban pa, samtang ang
lansa nagpundo; ug kon ang kagabhion moabot na usab kanamo
ang dapit nga daghan og cottonwood mao ra og usa ka miting sa
kampo. Gatusan ka mga tawo makita sa matag direksyon, ang
uban anaa sa tolda ug ang uban anaa sa gawas naglibut sa ilang
mga haling, samtang kusog ang ulan. Ang mga bana nangita sa
ilang mga asawa, ang mga asawa sa ilang mga bana; mga
ginikanan sa ilang mga anak, ug ang mga anak sa ilang mga
ginikanan. Ang uban dihay maayong kahigayunan sa pag-eskapo
uban sa ilang pamilya, panginahanglan sa panimalay ug pipila 
ka mga panginahanglanon; samtang ang uban wala masayud sa
gidangatan sa ilang mga kahigalaan ug nawala ang tanan nilang
mga panginahanglanon. Ang talan-awon…. makapatunaw unta 
sa mga kasingkasing sa mga tawo sa kalibutan, gawas sa among
mga buta nga tigdaugdaug, ug usa ka buta ug ignorante nga
komunidad.”14

Ang kahigayunan sa pagtukod og Zion ug usa ka templo
ngadto sa ilang Dios sa Lalawigan sa Jackson temporaryo nga
gikuha gikan sa mga Santos. Mga 1,200 ka mga sakop sa Simbahan
karon mibuhat sa unsay gikinahanglan aron maluwas sa usa ka
malisud nga tingtugnaw sa Suba diha sa Lalawigan sa Clay. Ang
uban mipasilong sa mga kahon sa kariton, tolda o kinubkob
daplin sa bungtod, samtang ang uban mipuyo sa biniyaan nga
mga balay nga kahoy. Si Newel Knight mipuyo sa panahon sa
tingtugnaw sa usa ka wigwam sa Indian.”

Usa sa unang bilding nga gitukod sa mga Santos didto sa
Lalawigan sa Clay mao ang gamay nga trosong balay nga
simbahan nga diin mosimba. Dinhi sila “wala malimot sa
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pagpasalamat og balik ngadto sa Labing Makagagahum nga Dios
tungod sa pagluwas gikan sa mga kamot sa ilang tampalasan nga
mga kaaway ug sa pagtinguha sa Iyang mapanalipuron nga pag-
amuma alang sa umaabut—nga Siya mopahumok sa mga
kasingkasing sa mga katawhan kang kinsa sila miikyas, nga sila
unta makakaplag diha kanila og usa ka butang nga
makapalungtad sa ilang mga kaulgalingon.”15

Pagpanggukod sa Kampo sa Zion

Sama sa gihulagway sa kapitulo 3, ang Ginoo mimando ni
Joseph Smith sa pagpundok og usa ka grupo sa mga lalaki aron sa
pagmartsa gikan sa Kirtland ngadto sa Missouri aron sa pagtabang
sa mga Santos kinsa gipapahawa gikan sa ilang mga yuta sa
Lalawigan sa Jackson. Sa dihang ang kampo sa Zion miabut sa
sidlakang bahin sa Lalawigan sa Clay, Missouri, sa ulahing bahin
niadtong Hunyo 1834, usa ka pundok sa manggugubot labaw sa
300 ka mga taga-Missouri ang mitagbo kanila—nagtinguha sa
ilang kalaglagan. Ubos sa direksyon ni Propeta Joseph, ang mga
kaigsoonan mikampo diha sa panagtagbo sa Little og Big Fishing
nga mga Suba.

Ang mga manggugubot misugod sa pagsulong uban sa
pagpabuto sa kanyon, apan ang Ginoo mao ang nakig-away sa
gubat sa mga Santos. Mga panganod daling miporma sa ibabaw.
Ang Propeta mihulagway sa mga kahimtang: “Misugod sa pag-
ulan ug ulan nga tinibug-ok nga yelo.… Ang unos makalilisang;
hangin ug ulan, tinibug-ok nga yelo ug dalugdog mitagbo kanila
uban sa dakong kasuko, ug sa wala madugay miwala sa ilang
kadasig, ug mipakyas sa ilang mga paninguha nga ‘patyon si Joe
Smith ug iyang mga kasundalohan’.… Sila mikamang sa ilalom sa
mga karwahe, ngadto sa haw-ang nga mga kakahugan, mipuno sa
usa ka karaan nga payag, ug uban pa, hangtud mituang ang unos,
sa diha nga nabasa na ang ilang mga bala.” Human makasinati sa
hapak sa unos sa tibuok gabii, “kining bahin sa pundok sa
manggugubot mibalik sa ilang agi ngadto sa Independence nga
napakyas, aron sa pagpakig-uban sa ubang manggugubot,
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napatuo.… nga kon si Jehovah ang makig-away maayo pa nga dili
sila motunga.… Mao ra og ang sugo sa panimalos miabut gikan sa
Dios sa mga gubat, aron sa pagpanalipod sa Iyang mga sulugoon
gikan sa kalaglagan sa ilang mga kaaway.”16

Sa diha nga naklaro na nga mga sundalo sa manggugubot
makigharung sa mga Santos ug nga si Gobernador Dunklin dili
motuman sa iyang saad sa pagtabang kanila, ang Propeta miampo
alang sa panudlo gikan sa Ginoo. Ang Ginoo misulti kaniya nga
ang mga kahimtang dili pa husto alang sa kaluwasan sa Zion. Ang
mga Santos daghan pa og buluhaton aron sa pag-andam sa ilang
personal nga mga kinabuhi aron sa pagtukod sa Zion. Daghan
kanila wala pa makakat-on nga mahimong masulundon ngadto sa
mga butang nga gikinahanglan sa Ginoo: “Ang Zion dili matukod
kon dili pinaagi sa mga baruganan sa balaod sa celestial nga
gingharian; gawas niini Ako dili makadawat kaniya ngari sa
akong kaugalingon. Ug ang akong mga katawhan kinahanglan
gayud nga mopanton hangtud sila makakat-on sa
pagkamasulundon, kon gikinahanglan gayud, pinaagi sa mga
butang diin sila nag-antus” (D&P 105:5–6).

Ang Ginoo mimando nga ang kampo sa Zion dili mopadayon
sa ilang militar nga katuyoan: “agi og sangputanan sa mga
kalapasan sa akong mga katawhan, kini kinahanglan ngari kanako
nga ang akong mga anciano kinahanglan nga mohulat sa mubo
nga panahon alang sa katubsanan sa Zion—aron sila unta sa ilang
mga kaugalingon makaandam, ug aron ang akong mga katawhan
matudloan unta sa labaw nga hingpit” (D&P 105:9–10). Ang mga
kaigsoonan sa kampo sa Zion madungganong gipaluwat, ug ang
Propeta mibalik sa Kirtland.

Punoang mga Buhatan sa Simbahan sa Far West

Kadaghanan sa mga Santos sa Missouri mipadayon sa
Lalawigan sa Clay hangtud sa 1836, sa dihang gipahinumduman
sila niana nga mga lumulupyo nga sila misaad sa pagpabilin
lamang hangtud sila makabalik ngadto sa Lalawigan sa Jackson
maingon niini karon og imposible, sila gihangyo sa pagbiya
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sumala sa gikasabutan. Sa legal nga paagi, ang mga Santos dili
kihananglan nga mutuman, apan kay sa makahimo og kasamok,
sila mibiya na usab. Pinaagi sa mga paningkamot sa ilang higala
diha sa balay balaoranan sa estado. Si Alexander W. Doniphan,
duha sa bag-o nga mga dapit nga gitawag og Caldwell og Daviess,
gimugna gikan sa Lalawigan sa Ray niadtong Disyembre 1836.
Ang mga Santos gitugutan sa pagtukod sa ilang kaugalingong
komunidad sa Far West, mga 60 ka mga kilometro amihanan sa
Lalawigan sa Clay, isip kaulohan sa Caldwell. Ang nag-unang mga
pangulo sa dapit sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug
daghang mga katawhan mihinaut nga kini mao na ang katapusan
sa pagpanggukod sa mga Santos.

Human sa malisud nga panaw gikan sa Kirtland, Ohio, ang
Propeta Joseph Smith miabut sa Far West, Missouri, niadtong
Marso 1838 ug mitukod sa punoang buhatan didto. Pagka Mayo
siya miadto sa amihanan sa Lalawigan sa Daviess, ug samtang
nagbisita sa Grand River, managnaong miila sa dapit nga mao ang
walog sa Adam-ondi-Ahman ang “dapit diin si Adan moduaw sa
iyang mga katawhan” (D&P 116:1).17 Ang Adam-ondi-Ahman
nahimong unang komunidad sa mga Santos sa Lalawigan sa
Daviess. Ang tukurang mga bato alang sa mga templo
gipahinungod sa Far West niadtong ika 4 sa Hulyo 1838, ug ang
mga Santos misugod sa pagbati nga sila sa kadugayan nakakaplag
og pahulay gikan sa ilang mga kaaway.

Ang Gubat sa Crooked River

Bisan pa niana, ang pagpanggukod sa wala madugay misugod
usab. Niadtong petsa 6 sa Agusto 1838, usa ka pundok sa
manggugubot nga may 100 ka mga tawo didto sa presento sa
Gallatin, Lalawigan sa Daviess, dili motugot nga ang mga Santos
mohatag sa ilang mga ballota. Kini misangpot sa usa ka
pagsinumbagay nga nakapasakit sa daghang mga tawo. Ang
nagtubo nga kasamok nga gipasiugdahan sa manggugubot sa mga
Lalawigan sa Caldwell ug Daviess miresulta sa pagpadala ni
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Gobernador Lilburn W. Boggs og mga kasundalohan sa estado
aron mapabilin ang kalinaw.

Si Capitan Samuel W. Boggart, usa sa mga opisyal sa
kasundalohan, sa pagkatinuod suod nga kaalyado sa
manggugubot. Siya mihukom sa pagsugod og usa ka panagbingkil
pinaagi sa pagkidnap sa tulo ka mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw ug mitanggong kanila sa iyang kampo sa Crooked River sa
amihang kasadpan sa Lalawigan sa Ray. Usa ka pundok sa mga
kasundalohan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang gipadala
aron sa pagluwas kanila, ug usa ka mabangis nga gubat ang
nahitabo niadtong 25 sa Oktubre 1838. Si Kapitan David W. Patten,
usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles, nangulo sa pundok ug
usa niadtong grabe nga nasamdan sa panahon sa panagsangka. 
Si Phoebe Ann Patten, asawa ni David; Joseph ug Hyrum Smith;
ug Heber C. Kimball miabut gikan sa Far West aron makauban
niya sa dili pa siya mamatay.

Si Heber miingon kalabut ni David Patten: “Ang mga
baruganan sa Ebanghelyo diin bililhon kaayo kaniya kaniadto,
mitugyan kaniya niana nga gahum ug kahupayan sa iyang
pagbiya, nga mipugong sa sakit ug kakuyaw sa kamatayon.” Ang
himatyon nga tawo misulti niadtong didto sa kilid sa iyang
higdaanan mahitungod sa ubang mga Santos kinsa nahulog gikan
sa ilang pagkalig-on ngadto sa pagpahilayo gikan sa kamatuoran,
mitu-aw, “O kon sila anaa sa akong kahimtang! Kay ako mibati
nga ako mihupot sa hugot nga pagtuo.’” Sunod siya misulti kang
Phoebe Ann nga nag-ingon; “‘Unsa man ang imong buhaton
sunod, O ayaw isalikway ang hugot nga pagtuo.’” Sa wala pa siya
mamatay, siya miampo, “Amahan, ako naghangyo kanimo. Sa
ngalan ni Jesukristo, nga Ikaw mopaluwat sa akong espiritu, ug
dawata kini nganha Kanimo.’” Ug dayon ngadto sa naglibut siya
mihangyo, “Mga kaigsoonan, inyo akong gihuptan pinaagi sa
inyong hugot nga pagtuo, apan itugyan ako, ug buhii ako, ako
naghangyo kaninyo.” Si Brother Kimball miingon, “Kami sumala
niana mipasalig kaniya ngadto sa Dios, ug dayon siya miginhawa
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sa iyang katapusang ginhawa, ug nahikatulog diha kang Jesus nga
walay pag-agulo.”18

Ang pundok ni Kapitan Samuel Bogart milihok sama sa mga
manggugukod kay sa mga sundalo. Bisan pa niana, ang
kamatayon sa usa ka sundalo diha sa Gubat sa Crooked River,
inubanan ang ubang mga taho, gigamit ni Gobernador Liburn 
W. Boggs sa pagmugna sa iyang salawayon nga “sugo sa pagpuo.”
Kana nga mando, gipetsahan og 27 sa Oktubre 1838, mipahayag
sa bahin, “Ang mga Mormon kinahanglan tagdon isip mga
kaaway, ug kinahanglan puohon o palayason sa Estado kon
gikinahanglan, alang sa kalinaw sa publiko—ang ilang mga
kalapasan dili na mahulagway.”19 Usa ka opisyal sa kasundalohan
gitudlo aron sa pagbuhat niini nga sugo.

Pagpamapatay didto sa Haun’s Mill

Niadtong 30 sa Oktubre 1838, tulo ka adlaw human giisyu ang
sugo sa pagpuo, mga 200 ka mga lalaki mihimo og usa ka kalit nga
pagsulong batok sa gamay nga komunidad sa mga Santos diha sa
Haun’s Mill sa Shoal Creek, Lalawigan sa Caldwell. Ang mga
manunulong, diha sa buhat sa pagbudhi, mitawag niadtong
gustong moluwas sa iyang kaugalingon nga modagan ngadto sa
pandayan sa puthaw. Sila dayon mipahimutang libut sa pandayan
ug mipabuto hangtud ilang gihunahuna nga ang tanan nga anaa
sa sulod nangamatay. Ang uban gipamusil samtang naningkamot
sa pag-ikyas. Ang tanan, 17 ka mga lalaki ug batang lalaki
nangamatay ug 15 ang samaran.

Human sa pagpamatay, si Amanda Smith misulod sa
pandayan, diin iyang nakaplagan ang iyang bana nga si Warren
ug usa ka anak nga lalaking si Sardius, nga patay. Taliwala sa
pagpamatay hilabihan ang iyang kalipay sa pagkakita sa iyang
laing anak nga si Alma, buhi gihapon bisan pa man samdan sa
hilabihan. Ang iyang bat-ang naigo sa usa ka buto sa pusil. Uban
sa kadagahanan sa mga lalaki nga nangamatay o nasamdan, si
Amanda miluhod ug nangamuyo sa Ginoo alang sa tabang:
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“Oh, akong Langitnong Amahan, ako mituaw, unsay akong
buhaton? Nakita nimo ang akong anak nga samaran ug nasayud
ka sa akong pagkawalay kabangkaagan. O, Langitnong Amahan
tudloi ako unsay buhaton!” Siya miingon nga siya “gitudloan sa
usa ka tingog,” misugo kaniya sa pagbuhat og usa ka liheya gikan
sa mga abu ug limpyohan ang samad. Siya dayon miandam og
usa ka danlog nga elm nga hampol ug gipuno ang samad niini.
Pagkasunod adlaw siya mibubo sa balsamo nga sulod sa botelya
diha sa samad.

Si Amanda miingon ngadto sa iyang anak, “ ‘Alma, anak, …
nagtuo ka nga ang Ginoo mihimo sa imong bat-ang?’

“ ‘Oo, ma.’
“ ‘Nan, ang Ginoo makahimo og butang diha puli sa imong

bat-ang, wala ka ba motuo nga siya makahimo, Alma?”
“ ‘Sa imong hunahuna ang Ginoo makahimo, ma?’ nangutana

ang bata diha sa iyang pagkayano.
“ ‘Oo, anak,’ ako mitubag, ‘ang tanan iyang gipakita kanako 

sa panan-awon!
“Dayon siya akong gipahapa nga komportabli, ug miingon:

“Karon higda lang nga mag-ingon ana, ug ayaw og lihok, ug
buhatan ka og laing bat-ang.”

“Mao nga si Alma mihapa sulod sa lima ka semana hangtud
nga hingpit siya nga naayo—usa ka mapiko-piko nga ugat ang
mitubo agig puli sa nawala nga lutahan ug suksukanan.”20

Si Amanda ug ang uban nakaangkon og makalilisang nga tahas
sa pagtan-aw sa paglubong sa ilang mga minahal sa kinabuhi.
Pipila lamang ka baskog nga mga lalaki ang nahabilin, naglakip
kang Joseph Young, igsoon ni Brigham Young. Tungod kay sila
nahadlok nga mobalik ang mga manggugubot, wala nay igong
panahon aron mukalot og mga lubnganan. Ang mga lawas
gipanghulog ngadto sa uga nga atabay, nagporma og usa ka
dinaghan nga lubnganan. Si Joseph Young mitabang sa pagkarga
sa lawas ni Sardius apan mipahayag “dili niya mahulog ang bata
diha sa makalilisang nga lubnganan.” Dihay nakigdula nianang
“makapaikag nga batang lalaki” sa ilang biyahe ngadto sa
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Missouri, ug “malumo kaayo ang kinaiya” ni Joseph nga siya dili
makahimo niana. Si Amanda miputos ni Sardius sa usa ka habol,
ug pagkasunod adlaw siya ug lain niyang anak, si Willard
mibutang sa iyang lawas ngadto sa atabay. Yuta ug dagami
gihulog didto aron matabunan ang makalilisang nga talan-awon.21

Sa Adam-ondi-Ahman, ang 20 anyos nga si Benjamin F.
Johnson giluwas sa sama nga kahimtang diha sa mga kamot sa
usa ka taga-Missouri kinsa determinado nga mopusil kaniya. Si
Benjamin gidakop ug gibantayan og mga gwardiya sulod sa walo
ka adlaw diha sa sobra ka tugnaw sa panahon diha sa gawas sa
usa ka haling sa kampo. Samtang siya naglingkod sa usa ka troso,
usa ka mabangis nga tawo miadto kaniya uban sa pusil sa iyang
kamot ug miingon, “Isalikway nimo ang Mormonismo karon
dayon o pusilon ko ikaw.” Si Benjamin hugot nga mibalibad, diin
ang tampalasan mipunting sa iyang pusil ngadto kaniya ug
mipabuto. Ang pusil wala mobuto. Nanunglo og maayo, ang tawo
mipahayag nga siya “migamit sa pusil 20 na ka tuig ug kini sukad
wala mapakyas og buto.” Gisubay ang pangsira, siya mibutang og
bala og usab mipunting ug mipabuto—walay epekto.

Nagsunod sa sama nga paagi siya misulay sa ikatulo nga
higayon, apan ang resulta managsama. Usa sa mitan-aw misulti
kaniya nga “ayohon og gamay iyang pusil” ug dayon “imo nang
mapatay kanang salawayon nga tawo.” Mao nga sa ikaupat og
katapusang higayon ang tawo kinsa nagtinguha sa pagpatay ni
Benjamin miandam, gani mibutang og bag-ong bala. Bisan pa
niana, si Benjamin mipahayag, “Niini nga higayon ang pusil
misiak ug mipatay sa talampasan dihadiha dayon.” Usa nga 
taga-Missouri nadunggang misulti, “Maayo pag dili na kamo
magtinguha pagpatay niana nga tawo.”22

Ang Propeta Gitanggong sa Bilanggoan

Pipila ka adlaw human sa pagpamatay sa Haun’s Mill, ang
propeta Joseph Smith ug ubang mga pangulo gibilanggo sa mga
sundalo sa estado. Usa ka hukmanang militar ang gihimo ug ang
Propeta ug iyang mga kauban gimando nga pusilon pinaagi sa usa
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ka firing squad pagkasunod nga buntag diha sa plasa sa lungsod 
sa Far West. Bisan pa niana, si Heneral Alxander W. Doniphan
midumili sa pagpatuman sa pagpamusil, mitawag sa desisyon nga
usa ka “mapintas nga pagpatay.” Siya mipahimangno sa heneral
kinsa misugo sa mga kasundalohn nga kon siya mopadayon sa
iyang mga paninguha sa pagpatay niini nga mga lalaki, “akong
ibutang kaninyo ang kapangakuhan atubangan sa kalibutan nga
hukmanan, mao nga Dios tabangi ako.”23

Ang Propeta ug ang uban unang gidala sa Independence, ug
dayon gipadala sa Lalawigan sa Richmond, diin sila gibilanggo
naghulat sa paghusay. Si Parley P. Pratt mao ang usa niadtong
uban sa Propeta. Siya miingon nga usa ka gabii ang mga gwardiya
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mibugalbugal sa mga binilanggo pinaagi sa pagsulti kanila sa
ilang mga buhat nga pagpanglugos, pagpamatay, ug pangpanulis
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Siya nasayud nga ang
Propeta nagmata abay kaniya ug mitala nga si Joseph dali nga
mitindog ug mikasaba sa mga gwardiya uban sa tumang kaisog:

“ ‘HILOM, kamo nga mga banyaga sa impyerno. Sa ngalan ni
Jesukristo ako mobadlong kaninyo ug momando kaninyo sa
pagpundo; dili ko mopuyo og dugang pa nga minuto ug
maminaw niana nga pinulongan. Hunonga ang mao nga mga
sinultihan, o kamo o ako mamatay KARON DAYON!”

Siya mihunong sa pagsulti. Siya mitingog sa dakong
kaharianon. Gigapos ug walay armas, kalma ug walay hasol ug
halangdon sama sa anghel, siya mitan-aw sa nagkurog nga mga
gwardiya, kansang mga armas gipaubos ug gihulog sa salog; 
kinsa ang mga tuhod nagsangko ug kinsa miluklok sa kanto o
mitikungkong sa iyang tiil, ug nangayo sa iyang pasaylo ug
mipabiling naghilum hangtud sa pagpuli sa mga gwardiya.”

Si Parley dayon misulti, “Ako misulay sa paghanduraw sa mga
hari, sa maharianong hawanan, sa mga trono ug mga korona; ug
sa mga emperador nga nagtigum aron sa paghukom sa kaugmaon
sa mga gingharian; apan ang pagkahalangdon ug kaharianon
akong nakita makausa lamang, samtang siya mitindog nga
ginapos, sa tungang gabii, diha sa usa ka bilanggoan sa usa ka
hilit nga balangay sa Missouri.”24

Sa dihang ang mga pagsukitsukit nahuman, si Joseph ug
Hyrum Smith, Sidney Rigdon, Lyman Wight, Caleb Baldin, ug
Alxander Mcrae gipadala ngadto sa Bilanggoan sa Liberty sa
Lalawigan sa Clay, miabut pagka 1 sa Disyembre 1838. Ang
Propeta mihulagway sa ilang kahimtang: “kami ilang gibutang
ubos sa kusgan nga gwardiya, buntag ug gabii, diha sa prisohan
nga doble ang bongbong ug pultahan, wala tugoti sa among
kagawasan sa konsiyensya, ang among pagkaon talagsaon….
kami gipugos sa pagkatulog sa salug diha sa mga dagami, ug
walay habol nga makahatag kanamo og kainit…. Ang mga
maghuhukom matag karon ug unya mosulti kanamo nga sila
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nasayud nga kami waly sala, ug angayan pagawason, apan dili
lang sila mosulay sa pagpahigayon sa balaod ngari kanamo, kay
nahadlok sa mga manggugubot.”25

Exodo ngadto sa Illinois

Samtang ang ilang Propeta gibilanggo, labaw sa 8000 ka mga
Santos ang mitabok gikan sa Missouri sidlakan sa Illinois aron sa
pag-ikyas sa sugo sa pagpuo. Sila gipugos sa pagbiya diha sa
katugnaw sa panahon sa tingtugnaw ug bisan pa man si Brigham
Young ang Presidente sa Korum sa Napulog Duha, migiya kanila
ug mihatag kanila sa tanang mahimong tabang, sila miantus og
maayo. Ang pamilya ni John Hammer usa sa daghang mga
pamilya kinsa nangita og kadangpan. Si John miasoy sa malisud
nga mga kahimtang:

“Ako nakahinumdom sa mga pag-antus ug mga kabangis
niadto nga mga adlaw…. Ang among pamilya adunay usa ka
karwahe, ug usa ka buta nga kabayo mao ra ang among
kabtangan alang sa pundok, kanang usa ka buta kinahanglan nga
modala sa among mga dad-onon ngadto sa estado sa Illinois.
Among gibaylo ang among mga karwahe uban sa usa ka igsoon
kinsa adunay duha sa mga kabayo, alang sa usa ka gaan nga usa
ka kabayo nga karwahe, kini misilbi sa duha ka pundok. Dinhi
niining gamay nga karwahe among gibutang among mga sinina,
mga higdaanan, pipila ka mga mais ug bisan usang gamay nga
pagkaon nga among madala, ug migikan diha sa tugnaw ug
makatuskig nga biyahe nga maglakaw, sa pagkaon ug matulog sa
dalan uban sa atop sa langit nga among tabon. Apan ang mamaak
nga katugnaw niadtong mga gabii ug ang manusok nga mga
hangin dili ra kaayo talampasan ug talamayon kay sa mga
demonyo nga porma og tawo kaniadto kansang kasuko among
gipalayoan. Ang among pamilya, og usab sa daghang uban pa,
halos wala nay sapatos ug ang uban kinahanglang puston ang
ilang tiil og panapton aron dili kini mogahi ug panalipdan kini sa
mga mahait nga mga tumoy sa migahi nga yuta. Kini, sa labawng
ka maayo, dili hingpit nga panalipod sa among mga tiil, ug sa
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kasagaran ang dugo sa among mga tiil momarka diha sa migahi
nga yuta tungod sa yelo. Ang akong mama ug igsoon nga babaye
mao lang ang adunay sapatos nga sakop sa among pamilya ug
kini nadunot na ug hapit na mawala ang pulos niini sa wala pa
kami moabut sa maabiabihong dapit sa Illinois.”26

Ang Propeta kinahanglan maantusong mohulat sa bilanggoan
samtang ang iyang mga katawhan gipapahawa gikan sa estado.
Ang kaguol sa iyang kalag gisukod diha sa iyang pangaliya
ngadto sa Ginoo, nga gitala diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad
Sekyon 121:

“O Dios, hain ba ikaw? Ug hain ang gambalay nga nagsalipod
sa imong tagoanan?

“Hangtud kanus-a ikaw mogamit sa imong mga kamot ug sa
imong mga mata, oo sa imong matin-aw nga mga mata, tan-awa
gikan sa mahangturon nga mga langit ang mga sayop sa imong
mga katawhan ug mga sulugoon, ug ang imong dunggan napuno
sa ilang mga pagtu-aw?” (D&P 121:1–2)

Ang Ginoo mitubag kaniya uban niining mahupayon nga mga
pulong: “Akong anak, kalinaw nganha sa imong kalag; ug ang
imong mga kalisdanan ug ang imong mga kasakitan sulod lamang
sa mubo nga higayon.

“Ug unya kon ikaw molahutay pag-ayo, ang Dios mobayaw
kanimo sa kahitas-an; ikaw magmadaugon ibabaw sa imong tanan
nga mga kaaway.

“Ang imong mga higala makig-unong kanimo, ug sila moyukbo
kanimo pag-usab uban ang mabinati-on nga kasingkasing ug
mahigalaon nga mga kamot” (D&P 121:7–9).

Ang mga pulong sa Ginoo tukma nga natuman niadtong Abril
1839. Human sa unom ka bulan sa dili legal nga pagkabilanggo,
ang pag-ilis og dapit midala sa mga binilanggo una didto sa
Lalawigan sa Gallatin Daviess, Missouri, ug dayon ngadto sa
Lalawigan sa Boone. “Bisan pa niana, si Sheriff William Morgan
gitagaan og mando nga [sila] dili dalhon ngadto sa Boone
County.” Usa ka tawo o mga tawo nga taas og pwesto
mapaninguhaon nga ang mga binilanggo tugutan nga makaikyas,
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tingali aron malikayan ang kaulawan sa publiko sa pagdala kanila
sa hukmanan nga walay mga ebidensya aron sila mapakasad-an.
Ang mga binilanggo gitaga-an og higayon aron makapalit og duha
ka kabayo ug molikay sa ilang mga gwardiya. Si Hyrum Smith
miingon, “Kami mikuha sa among pag-ilis og dapit paingon
ngadto sa Illinois, ug sa mga siyam o napulo ka adlaw luwas nga
miabut sa Lalawigan sa Quincy, Adams diin among nakita ang
among mga pamilya nga nagkalisud, bisan pa niana mahimsog.”27

Didto sila tinuod giabi-abi “uban ang mabination nga
kasingkasing ug mahigalaon nga mga kamot.”

Si Wilford Woodruff miingon kabahin niini nga panagkita
uban sa Propeta: “Sa makausa pa ako dihay kahigayunan sa
pagpakiglamano ni Brother Joseph…. Siya miabiabi kanamo uban
sa hingpit nga kalipay…. [siya] prangka, mabination, ug pamilyar
sama sa gihapon, ug ang among kalipay dako. Walay tawo nga
makasabut sa makalipay nga pagbati nga nabatonan niana nga
panagkita, gawas niadtong kinsa naggikan sa mga kasakit alang sa
ebanghelyo.”28 Ang Ginoo milagrosong miluwas sa iyang Propeta
ug sa pundok sa Simbahan. Ang moderno nga adlaw nga Israel
misugod na sa pagpundok pag-usab diha sa bag-o nga yuta uban
sa bag-o nga mga kahigayunan ug mga pakigsaad diha kanila.
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Ang mga Santos mitukod sa matahum nga siyudad sa Nauvoo 
diha sa daplin sa Suba sa Mississippi.

Ang Templo sa Nauvoo naglantaw sa siyudad.



Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa miabut ngadto 
sa Illinois nakadawat og mainitong pag-abiabi gikan sa
manggihatagon nga mga lumulupyo sa lungsod sa Quincy.
Human sa pagbalik sa Propeta nga si Joseph Smith gikan sa iyang
pagkabilanggo didto sa Bilanggoan sa Liberty, ang mga Santos
mibalhin paingon sa amihanan sa Suba sa Mississippi nga mga 35
ka mga milya. Didto ilang gipauga ang lapad nga kalapukan sa
maong dapit ug nagsugod sa pagtukod sa siyudad sa Nauvoo
tupad sa likoanan sa suba. Ang siyudad sa wala madugay
nagkapuliki sa buhat ug komersyo samtang nagpundok didto ang
mga Santos nga gikan sa tanang bahin sa Estados Unidos, Canada,
ug Englatera. Sulod sa upat ka mga tuig, ang Nauvoo nahimong
usa sa labing dako nga mga siyudad sa Illinois.

Ang mga sakop sa Simbahan nagpuyo diha sa kalinaw,
nakasiguro sa kahimtang nga ang propeta naglakaw ug naghago
uban kanila. Gatusan ka mga misyonaryo gitawag sa Propeta
mibiya sa Nauvoo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Usa ka templo
gitukod, ang temple endowment nadawat, mga ward gihimo sa
unang higayon, mga stake gitukod, ang Relief Society gi-organisar,
ang basahon ni Abraham gimantala, ug importanting mga
pagpadayag nadawat. Kapin sa unom ka mga tuig, ang mga
Santos nagpakita og talagsaong kahimtang sa panaghiusa, hugot
nga pagtuo, ug kalipay sa dihang ang ilang siyudad nahimong
banwag sa kakugi ug kamatuoran.

KAPITULO SINGKO

Sakripisyo ug mga Panalangin
didto sa Nauvoo
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Mga Sakripisyo sa mga Misyonaryo sa Nauvoo

Samtang ang mga Santos nagsugod sa pagtukod og mga
panimalay ug nananom, daghan kanila nasakit og malarya, usa 
ka makatakod nga sakit nga naglakip sa hilanat ug mga pagtakig.
Ang nasakit naglakip sa Napulog Duha ug si Joseph Smith mismo.
Niadtong 22 sa Hulyo 1829 ang Propeta mibangon gikan sa iyang
higdaanan uban sa gahum sa Dios nga diha kaniya. Ginamit ang
gahum sa priesthood, iyang giayo ang iyang kaugalingon ug ang
mga masakiton sa iyang kaugalingong panimalay, dayon
gimandoan kadtong tanan nga diha sa tolda sa iyang nataran nga
mamaayo. Daghang mga tawo nangaayo. Ang Propeta miduol
gikan sa usa ka tolda ngadto sa laing tolda ug gikan sa balay
ngadto sa laing balay, mipanalangin sa tanan. Mao kadto ang
mahinungdanog mga adlaw sa hugot nga pagtuo ug pagpang-ayo
sa kasaysayan sa Simbahan.

Niining higayona, ang Propeta mitawag sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles sa pagmisyon ngadto sa England. Si Elder
Orson Hyde, usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, gipadala ngadto sa Jerusalem aron sa pagpahinungod
sa Palestina alang sa pagpundok sa Judeo nga mga katawhan ug
sa ubang mga anak ni Abraham. Ang mga misyonaryo gipadala
aron sa pagsangyaw ngadto sa tibuok Estados Unidos ug sa
silangang Canada, ug si Addison Pratt ug ang uban pa nakadawat
og mga balaang tawag sa pag-adto ngadto sa mga Isla sa Pasipiko.

Kining mga kaigsoonan mihimo og dagkong mga sakripisyo sa
ilang pagbiya sa ilang mga panimalay aron sa pagsunod sa ilang
balaang mga tawag sa pag-alagad sa Ginoo. Daghang mga sakop sa
Napulog Duha nataptan sa malarya samtang sila nag-andam sa
pagbiya padulong sa England. Si Wilford Woodruff, kinsa
masakiton kaayo, mibiya sa iyang asawa, nga si Phoebe, hapit
walay pagkaon ug sa mga kinahanglanon sa kinabuhi. Si George A.
Smith, ang labing bata nga Apostol, masakiton kaayo nga siya
kinahanglan nga alsahon ngadto sa karomata, ug ang usa ka tawo
kinsa nakakita kaniya nangutana sa drayber kon sila nangawat ba
sa sementeryo. Si Parley P. Pratt lang, kinsa midala sa iyang asawa
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ug mga anak uban kaniya, iyang igsoon nga si Orson Pratt, ug si
John Taylor ang wala masakit sa ilang pagbiya sa Nauvoo, bisan og
si Elder Taylor sa wala madugay nasakit pag-ayo ug hapit gani
mamatay samtang sila nagbiyahe paingon sa Siyudad sa New York.

Si Brigham Young nasakit pag-ayo nga siya dili makahimo sa
paglakaw bisan sa mubo nga distansya nga walay tabang, ug ang
iyang kauban, si Heber C. Kimball, mao usab. Ang ilang mga
asawa ug mga pamilya, nanaghigda nga nag-antus. Sa dihang ang
mga Apostoles miabut sa tumoy sa usa ka bungtod nga dili kaayo
layo gikan sa ilang mga panimalay, naghigda silang duha diha sa
karomata, ilang gibati nga sila dili makaako nga mobiya sa ilang
mga pamilya sa makalolooy kaayo nga kahimtang. Sa sugyot ni
Heber, sila nanglimbasog nga makabarug, mikawaykaway sa ilang
mga kalo ibabaw sa ilang mga ulo, ug misinggit sa makatulo ka
mga higayon, “Hurrah, Hurrah, alang sa Israel.” Ang ilang mga
asawa, sila si Mary Ann ug si Vilate, nakabaton og igong kalig-on
sa pagbarug ug, nagsandig sa pasamano sa pultahan, sila
misinggit, “Babay, ang Dios manalangin kaninyo.” Ang duha ka
mga lalaki mibalik sa paghigda diha sa karomata uban sa espiritu
sa kalipay ug katagbawan nga nakakita sa ilang mga asawa nga
nagbarug imbis naghigda nga masakiton.

Ang mga pamilya nga nagpabilin nagpakita sa ilang hugot nga
pagtuo samtang sila misakripisyo sa pagsuporta niadtong kinsa
midawat sa mga tawag sa misyon. Sa dihang si Addison Pratt
gitawag ngadto sa usa ka misyon didto sa mga Isla Sandwich, ang
iyang asawa, nga si Louisa Barnes Pratt, mipasabut: “Ang akong
upat ka mga anak kinahanglan nga paeskwelahon ug sininaan, ug
wala nay kwarta nga mahibilin nako.… Naluya ko sa sinugdanan,
apan ako determinado nga mosalig sa Ginoo, ug mobarug nga
maisugon sa mga kasakit sa kinabuhi, ug magmaya nga ang akong
bana giisip nga takus nga mosangyaw sa ebanghelyo.”

Si Louisa ug ang iyang mga anak miadto sa pantalan aron
manamilit sa ilang bana ug amahan. Sa pagpauli na nila, si Louisa
mitaho nga “ang kasubo misulod sa among mga hunahuna. Sa
wala madugay kusog kaayo nga mga dugdug nagsugod sa
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pagdahunog. Usa ka pamilya, nga nagpuyo sa atbang, nagtulo
ang balay; luya ug wala masayud unsay buhaton. Sa wala
madugay sila mitabok aron maluwas gikan sa unos. Nagpasalamat
kami nga nakita namo sila nga misulod; sila naghisgot og butang
nga makahupay ngari kanamo, mikanta og mga himno, ug ang
igsoong lalaki nag-ampo uban kanamo, ug nagpabilin hangtud
nahuman ang unos.”1 

Wala madugay human sa pagbiya ni Addison, ang iyang anak
nga babaye nataptan og hangga. Ang sakit hilabihan ka
mananakod nga dihay gayuy kakuyaw ni bisan kinsang priesthood
kinsa moanha sa mga Pratt, mao nga si Louisa nag-ampo uban sa
hugot nga pagtuo ug “mibadlong sa hilanat.” Onse ka gagmay nga
bugas-bugas ang migawas gikan sa lawas sa iyang anak nga
babaye, apan ang sakit wala madayon. Sulod sa pipila ka mga
adlaw ang hilanat nawala. Si Louisa misulat, “Akong gipakita ang
bata ngadto sa usa ka tawo nga nakasinati niana nga sakit, siya
miingon nga kini usa ka ataki; nga ako nakabuntog niini pinaagi sa
hugot nga pagtuo.”2

Kadtong mga misyonaryo kinsa mibiya sa Nauvoo sa mao 
nga sakripisyo midala og liboan ka mga tawo diha sa Simbahan.
Daghan niadtong kinsa nakabig nagpakita usab og talagsaong
hugot nga pagtuo ug kaisug. Si Mary Ann Weston nagpuyo didto
sa England uban sa pamilya ni William Jenkins samtang nagtuon
sa pagpanahi. Si Brother Jenkins nakabig ngadto sa ebanghelyo,
ug si Wilford Woodruff miadto sa balay aron sa pagbisita sa
pamilya. Si Mary Ann mao lamang ang diha sa panimalay. Si
Wilford milingkod tupad sa daob ug mikanta, “Ako ba sa kahadlok
sa huyang nga tawo, molimud sa Espiritu nga akong gibati.” 
Si Mary Ann nagtan-aw kaniya samtang siya nagkanta ug
nahinumdom nga “malinawon ug malipayon kaayo siyang 
tan-awon, nagtuo ko nga siya usa ka buotan nga tawo, ug ang
Ebanghelyo nga iyang gisangyaw tinuod gayud.”3

Tungod sa iyang pagpakig-uban sa mga sakop sa Simbahan, 
si Mary Ann sa wala madugay nakabig ug nabunyagan––ang
bugtong sakop sa iyang pamilya ang midawat sa mensahe sa
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gipahiuli nga ebanghelyo. Naminyo siya sa usa ka sakop sa
Simbahan, kinsa namatay paglabay sa upat ka mga bulan, tungod
sa pagpamunal nga iyang nadawat gikan sa mga kamot sa
manggugubot nga mga panon nga adunay tuyo sa pagsamok sa
pagpundok sa usa ka panagpundok diha sa Simbahan. Nag-
inusara, siya misakay sa usa ka barko uban sa laing mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw padulong sa Nauvoo, gibiyaan ang iyang
panimalay, ang iyang mga higala, ug ang iyang dili matuohon nga
mga ginikanan. Wala na gayud niya makita ang iyang pamilya
pag-usab.

Ang iyang kaisug ug pasalig sa katapusan mipanalangin sa
mga kinabuhi sa daghang mga tawo. Naminyo siya ni Peter
Maughan, usa ka biyudo, kinsa nanimuyo sa Walog sa Cache sa
amihanang Utah. Didto siya miamuma og dako, matinud-anon
nga pamilya, kinsa mipasidungog sa Simbahan ug sa iyang
ngalan.

Ang Sumbanan nga mga Kasulatan

Sa panahon sa Nauvoo, pipila sa mga sinulat nga sa wala
madugay nahimo nga ang Perlas nga Labing Bililhon gimantala.
Kini nga basahon naglakip sa mga seleksyon gikan sa basahon 
ni Moises, basahon ni Abraham, usa ka kinutlo gikan sa
pagpamatuod ni Mateo, kinutlo gikan sa kasaysayan ni Jospeh
Smith, ug sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo. Kini nga mga
dokumento gisulat o gihubad ni Joseph Smith ubos sa direksyon
sa Ginoo.

Ang mga Santos karon adunay mga kasulatan nga nahimong
sumbanan nga mga kasulatan sa Simbahan: ang Biblia, ang
Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug mga Pakigsaad, ug ang
Perlas nga Labing Bililhon. Kini nga mga basahon adunay dili
masukod nga bili ngadto sa mga anak sa Dios, kay kini nagtudlo
sa sukaranang kamatuoran sa ebanghelyo ug modala sa
matinuorong nangita sa kahibalo sa Dios ang Amahan ug sa Iyang
Anak, nga si Jesukristo. Dugang mga pagpadayag gidugang
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ngadto sa moderno nga mga kasulatan ingon nga gigiyahan sa
Ginoo pinaagi sa iyang mga propeta.

Ang Templo sa Nauvoo

Paglabay lamang sa 15 ka mga bulan human matukod ang
Nauvoo, ang Unang Kapangulohan, nga nagmasulundon ngadto
sa pagpadayag, mipahibalo nga ang panahon miabut na “sa
pagtukod og usa ka balay sa pag-ampo, usa ka balay sa kahusay,
usa ka balay alang sa pagsimba sa atong Dios, diin ang mga
ordinansa mapahigayon subay sa Iyang balaan nga kabubut-on.”4

Bisan og pobre ug naningkamot sa pagsangkap alang sa ilang
kaugalingong mga pamilya, ang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw misunod sa tawag sa ilang mga pangulo ug nagsugod sa
paghatag og panahon ug kwarta ngadto sa pagtukod sa usa ka
templo. Sobra sa 1,000 ka mga lalaki ang motrabaho matag
ikanapulo nga adlaw. Si Louisa Decker, usa ka batan-ong babaye,
nadasig nga ang iyang inahan mibaligya sa iyang china nga mga
plato ug maanindot nga kutson nga higdaanan isip iyang
donasyon sa templo.5 Ang ubang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw mihatag og mga kabayo, mga karomata, mga baka, mga
baboy, ug lugas aron itabang sa pagtukod sa templo. Ang mga
babaye sa Nauvoo gihangyo sa pag-amot sa ilang mga dies
sentabos ug mga sensilyo alang sa pundo sa templo.

Si Caroline Butler walay mga tagsa ka dako ug dies sentabos
nga ikaamot, apan siya gusto kaayong mohatag. Usa ka adlaw
niana samtang nagpaingon ngadto sa siyudad sakay sa usa ka
karomata, siya nakakita og duha ka patay nga mga kabaw. Sa kalit
iyang nahibaloan unsa ang iyang gasa alang sa templo. Siya ug
ang iyang mga anak mibitad sa taas nga buhok gikan sa
lambungay sa kabaw ug midala niiini ngadto sa ilang panimalay.
Ilang gihugasan ug gisudlay ang buhok ug gilubid aron
mahimong hilo, dayon gigansilyo ngadto sa walo ka mga parisan
sa baga nga gwantis nga gihatag ngadto sa tigputol sa bato nga
nagtrabaho sa templo nga nag-antus sa hilabihang katugnaw.6
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Si Mary Fielding Smith, asawa ni Hyrum Smith, misulat
ngadto sa mga babaye nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga
didto sa England, kinsa sulod sa usa ka tuig nakatigum og 50,000
nga tagsa ka dako, nga motimbang og 434 ka mga libra, nga
gipadala ngadto sa Nauvoo. Ang mga mag-uuma miamot og mga
kahayopan ug mga karomata; ang uban mibaligya sa uban nilang
yuta ug miamot sa kwarta ngadto sa komite sa bilding. Daghang
mga relo ug mga pusil ang giamot. Ang mga Santos sa Norway,
Illinois, mipadala og 100 ka mga karnero ngadto sa Nauvoo aron
gamiton sa komite sa templo.

Si Brigham Young nahinumdom: “Nagtrabaho kami pag-ayo 
sa templo sa Nauvoo, nga niining higayona malisud ang pagkuha
og pan ug sa ubang mga sangkap nga makaon alang sa mga
trabahante.” Sa gihapon, si Presidente Young mitambag niadtong
nagdumala sa mga pundo sa templo sa paghatag sa tanang harina
nga anaa kanila, nagsalig nga ang Ginoo mosangkap. Sa wala
madugay si Joseph Toronto, usa ka bag-ong kinabig ngadto sa
Simbahan gikan sa Sicily, miabut sa Nauvoo, nga nagdala og
bulawan nga may kantidad nga $2,500, nga iyang gihatag sa mga
Kaigsoonan.7 Kining tinigum ni Brother Toronto gigamit sa
pagpuno pag-usab sa harina ug sa pagpalit sa ubang
gikinahanglan nga mga suplay.

Sa wala madugay human ang mga Santos miabut sa Nauvoo,
ang Ginoo mipadayag pinaagi ni Propeta Joseph Smith nga ang
mga bunyag mahimong ipahigayon alang sa mga patay nga mga
katigulangan kinsa wala makadungog sa ebanghelyo (tan-awa sa
D&P 124:29–39). Daghang mga Santos nahupay og dako sa saad
nga ang mga patay makadawat sa sama nga mga panalangin
niadtong kinsa midawat sa ebanghelyo dinhi sa yuta.

Ang Propeta nakadawat usab og importanting pagpadayag
mahitungod sa mga pagtulun-an, mga pakigsaad, ug mga
panalangin nga karon gitawag og temple endowment. Kining
sagrado nga ordinansa maoy makapahimo sa mga Santos “sa
pagsiguro sa kahingpitan niadtong mga panalangin” nga maoy
makapaandam kanila sa “pag-adto ug pagbarug sa atubangan
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ni… Eloheim didto sa mahangturong mga kalibutan.”8  Human
makadawat sa endowment, ang mga bana ug mga asawa
mahimong ma-sealed pinaagi sa gahum sa priesthood alang karon
ug sa tibuok kahangturan. Si Joseph Smith nakaamgo nga ang
iyang panahon sa yuta mubo ra, mao nga samtang ang templo
gitukod pa, siya nagsugod sa paghatag og endowment ngadto sa
pinili nga mga matinud-anong mga sumusunod didto sa lawak 
sa itaas sa iyang bika nga pula nga tindahan.

Bisan human sa pagpatay sa Propeta nga si Joseph Smith, 
sa dihang ang mga Santos nakaamgo nga sila sa dili madugay
mobiya sa Nauvoo, gidugangan nila ang ilang pasalig sa
pagkompleto sa templo. Ang lawting sa wala mahuman nga
templo gipahinungod isip kabahin sa estraktura diin ang
endowment pagahimoon. Ang mga Santos matinguhaon kaayo
nga makadawat niining sagrado nga ordinansa nga si Brigham
Young, Heber C. Kimball, ug ang uban sa Napulog Duha ka mga
Apostoles nagpabilin diha sa templo sa adlaw ug gabii, matulog
og upat ka mga oras na lang sa usa ka gabii. Si Mercy Fielding
Thompson maoy adunay katungdanan sa paghugas ug
pagpangutaw sa mga sinina sa templo, ingon man usab sa
pagdumala sa pagpangluto. Siya usab nagpuyo sa templo, 
usahay motrabaho sa tibuok gabii aron ang tanan maandam na
pagkasunod adlaw. Ang ubang mga sakop sama ka mahalaron.

Ngano nga kining mga Santos mitrabaho pag-ayo aron
humanon ang bilding nga ilang biyaan sa dili madugay? Hapit
6,000 ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakadawat sa ilang
mga endowment sa wala pa mobiya sa Nauvoo. Samtang ilang
gipunting ang ilang mga mata ngadto sa ilang pagbalhin sa
kasadpan, sila giabagan sa hugot nga pagtuo ug nakasiguro sa
kahibalo nga ang ilang mga pamilya na-sealed sa kahangturan.
Mga nawong nga nalamaan sa mga luha, andam na sa pagbalhin
human malubong ang usa ka bata o kapikas diha sa lapad nga
kayutaan sa Amerika, desidido gayud tungod sa kasiguroan nga
gilakip diha sa mga ordinansa nga ilang nadawat diha sa templo.
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Ang Relief Society

Samtang ang Templo sa Nauvoo gitukod pa, si Sarah Granger
Kimball, asawa ni Hiram Kimball, usa sa labing dato sa mga
lumulupyo sa siyudad, misuhol og mananahi nga ginganlan og
Margaret A. Cooke. Matinguhaon nga mapadayon ang buhat sa
Ginoo, si Sarah miamot og panapton aron himoon nga mga sinina
alang sa mga kalalakin-an nga nagtrabaho sa templo, ug si
Margaret miuyon sa pagpanahi. Pagkahuman niana, ang ubang
mga silingan ni Sarah nagtinguha usab nga moapil sa pagpanahi
og sinina. Ang mga sister nagkita sa parlor ni Kimball ug
nakahukom nga pormal nga mag-organisar. Si Eliza R. Snow
gihangyo nga mosulat og konstitusyon ug mga lagda alang sa
bag-ong kapunongan.

Si Eliza mipresentar sa nakompleto nga dokumento ngadto ni
Propeta Joseph Smith, kinsa mipahayag nga kini mao ang labing
maayong konstitusyon nga iyang nakita. Apan siya nadasig sa
pagpadako sa panan-awon sa mga babaye mahitungod unsay
ilang mahimo. Iyang gihangyo ang mga babaye nga motambong
og laing miting, diin iyang giorganisar sila ngadto sa Nauvoo
Female Relief Sociey. Si Emma Smith, ang asawa sa propeta,
nahimong unang presidente sa kapunongan.

Gisultihan ni Joseph ang mga sister nga sila makadawat og
“panudlo pinaagi sa han-ay nga gitukod sa Dios pinaagi sa
medyum niadtong gitudlo sa paggiya––ug karon akong ihatag
ang yawe nganha kaninyo sa ngalan sa Dios ug kini nga
Kapunongan magmaya ug kahibalo ug salabutan moabut gikan
niining higayona––mao kini ang sinugdanan sa maayong mga
adlaw niini nga Kapunungan.”9

Sa dihang ang society naporma na, usa ka komite mibisita sa
tanang mga pobre sa Nauvoo, misusi sa ilang mga
panginahanglan, ug nangayo og mga donasyon aron sa
pagtabang kanila. Cash nga mga donasyon ug ang mga abut gikan
sa halin sa pagkaon ug sa mga kasangkapan sa pagkatulog
nakatabang sa pag-eskwela sa timawa nga mga bata. Lino, de
lana, hilo, karatula, sabon, mga kandila, mga galamiton nga lata,
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alahas, mga basket, mga quilt, mga habol, mga sibuyas, mga
mansanas, harina, pan, mga biskwit, ug karne gipang-amot aron
itabang niadtong nanginahanglan.

Gawas sa pagtabang sa mga pobre, ang mga sister sa Relief
Society nagsimba nga naghiusa. Si Eliza R. Snow mitaho nga sa
usa ka miting “hapit ang tanan nga nanambong mibarug ug
namulong, ug ang espiritu sa Ginoo sama sa suba nga
makalimpyo, makabag-o sa matag kasingkasing.”10 Kini nga mga
sister nag-ampo alang sa matag usa, naglig-on sa hugot nga
pagtuo sa usag usa, ug mipahinungod sa ilang kinabuhi ug mga
kapanguhaan aron dugang nga makatabang sa kahimoan sa Zion.

Ang Pagkamartir

Samtang ang mga katuigan sa Nauvoo nakahatag og daghang
malipayong mga panahon alang sa mga Santos, ang panggukod
sa wala madugay misugod pag-usab, misangko sa pagpatay ni
Joseph ug Hyrum Smith. Kini mao ang maitom ug masulub-on
nga panahon nga dili gayud makalimtan. Nagsulat sa iyang mga
pagbati sa pagkadungog sa pagkamartir, si Louisa Barnes Pratt
misulat: “Gabii pa kadto, ug takdol ang buwan. Ingon og kini
gabii sa kamatayon, ug ang tanan nagkahiusa nga kini mahimong
ligdong! Ang mga tingog sa mga opisyal nadunggan nga
nagtawag sa mga tawo ug naggakian sa halayo nakapakulba sa
dughan sama sa bagting sa kampana sa minatay. Ang mga babaye
nagpundok, nanagbakho ug nag-ampo, ang uban naghandom og
mangilngig nga silot alang sa mga mamumuno, ang uban miila sa
kamot sa Dios nianang hitaboa.”11

Sama ni Louisa Barnes Pratt, daghang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw nahinumdom niini nga hitabo niadtong 27 sa Hunyo
1844 nga panahon sa mga luha ug masulub-ong mga
kasingkasing. Ang pagkamartir mao ang labing mangilngig nga
hitabo sa sayong kasaysayan sa Simbahan. Bisan pa niana, dili
ingon nga kini wala paabuta.

Sa dili mominos sa 19 ka mga lain-laing mga okasyon, sugod sa
sayong tuig niadtong 1829, si Joseph Smith misulti sa mga Santos
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nga siya tingali dili mobiya sa iyang kinabuhi sa malinawong
paagi.12 Iyang gibati nga moabut ang adlaw nga ang iyang mga
kaaway mokuha sa iyang kinabuhi, wala lang siya masayud kon
kanus-a. Sa dihang ang tingpamulak niadtong 1844 gisundan sa
ting-init, ang mga kaaway sa sulod ug sa gawas sa Simbahan
naningkamot sa kalaglagan ni Joseph. Si Thomas Sharp, editor sa
usa ka duol nga pamantalaan ug lider sa politikanhong pundok sa
Lalawigan sa Hancock nga supak sa Mormon, dayag nga nag-agni
sa pagpatay sa Propeta. Mga pundok sa mga lumulupyo, mga
mibiya sa kamatuoran, ug mga lider sa sibiko nagkunsabo sa
pagguba sa Simbahan pinaagi sa pagpatay sa propeta niini.

Ang gobernador sa Illinois, nga si Thomas Ford, misulat ngadto
ni Joseph Smith, namugos nga ang mga sakop sa konseho sa
siyudad moatubang og husay atubangan sa dili Mormon nga
maghuhukom sa sumbong nga maoy nakaingon og sibil nga
kasamok. Siya miingon nga ang mao lamang nga husay ang
makatagbaw sa mga tawo. Misaad siya sa mga kalalakin-an og
kompleto nga panalipod, bisan og ang Propeta wala motuo nga
siya makatuman sa iyang saad. Sa dihang nakita nga wala nay
laing kapilian, ang Propeta, ang iyang igsoon nga si Hyrum, si
John Taylor, ug ang uban misugot nga dakpon nga nakahibalo
gayud nga sila walay nahimong mga salaod.

Samtang ang Propeta nag-andam sa pagbiya sa Nauvoo
paingon sa kaulohan sa Carthage, mga 20 ka mga milya ang
gilay-on, siya nasayud nga mao kini ang katapusang higayon nga
iyang makita ang iyang pamilya ug mga higala. Siya nanagna,
“Ako moadto sama sa usa ka karnero ngadto sa ihawan, apan ako
malinawon ingon sa kabuntagon sa ting-init”13

Sa dihang ang Propeta milakaw na, si B. Rogers, kinsa
nagtrabaho sa uma ni Joseph sulod na sa sobra sa tulo ka mga
tuig, ug duha ka laing mga lalaki milakaw tadlas sa kaumahan ug
milingkod sa koral naghulat sa ilang higala ug lider nga moagi.
Gipahunong ni Joseph ang iyang kabayo tupad sa mga lalaki ug
miingon ngadto sa mga sundalo kinsa uban kaniya: “Mga ginoo,
mao kini ang akong uma ug kini ang akong mga bata. Sila
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nakagusto kanako, ug ako nakagusto kanila.” Human
makalamano sa matag batan-ong lalaki, misakay siya sa iyang
kabayo ug mipadayon ngadto sa iyang adtoan nga kamatayon.14

Si Dan Jones, usa ka kinabig nga Welsh, miapil sa Propeta
didto sa Bilanggoan sa Carthage. Niadtong 26 sa Hunyo 1844, ang
katapusang gabii sa iyang kinabuhi, si Joseph nakadungog og
buto sa pusil, mibiya sa higdaanan, ug mihigda sa salog duol ni
Jones. Ang Propeta mihunghong, “Nahadlok ba ikaw nga
mamatay?” “Ania niining maong katuyoan ako wala magtuo nga
ang kamatayon angay nga kahadlokan,” mitubag si Jones. “Makita
pa nimo ang Wales ug makahuman og misyon nga ihatag kanimo
sa dili pa ikaw mamatay,” si Joseph nanagna.15 Liboan ka matinud-
anong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakatagamtam sa mga
panalangin sa Simbahan karon tungod kay si Dan Jones mialagad
og madungganon ug malampusong misyon didto sa Wales.

Sa wala madugay lapas sa alas singko sa kahapunon niadtong
27 sa Hunyo 1844, mga manggugubot nga panon nga mga 200 ka
mga tawo nga pinintalan ang mga nawong miataki sa Bilanggoan
sa Carthage, mipusil ug mipatay ni Joseph ug sa iyang igsoon nga
si Hyrum, ug grabing misamad ni John Taylor. Si Willard Richard
lamang ang wala maunsa. Sa dihang nakadungog sa singgit nga
“ang mga Mormon nangsingabot,” ang manggugubot nga panon
mibiya, ingon man usab ang kadaghanan sa mga lumulupyo sa
Carthage. Si Willard Richard miatiman sa samaran nga si John
Taylor, silang duha nagbangutan sa ilang namatay nga mga lider.
Ang lawas ni Hyrum didto sa sulod sa bilanggoan, samtang si
Joseph, kinsa nahulog gikan sa bintana, nagbuy-od tupad sa
atabay sa gawas.

Usa sa unang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga miabut 
sa dapit mao ang igsoon sa mga martir nga si Samuel. Siya ug ang
uban mitabang ni Willard Richards sa pag-andam sa mga lawas
alang sa taas, masulub-ong biyahe balik sa Nauvoo.

Samtang, didto sa Warsaw, Illinois, ang pamilya ni James
Cowley, kinsa mga sakop sa Simbahan, nag-andam sa ilang
panihapon. Si Matthias nga nag-edad og katorse anyos
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nakadungog sa kaguliyang didto sa lungsod ug mitipon sa
nagpundok nga mga tawo. Ang nag-unang mamumulong
nakakita sa batan-ong Cowley ug mimando kaniya sa pagpauli
ngadto sa iyang inahan. Ang mga batan-ong lalaki kinsa dili mga
sakop sa Simbahan misunod, milabay niya og mga hugaw sa wala
pa siya makaikyas pinaagi sa pagdagan ngadto sa nataran sa usa
ka silingan.

Nagtuo nga mingaw na, si Matthias mipaingon ngadto sa suba
aron sa pagkuha og usa ka balde nga tubig. Ang mga kauban sa
manggugubot nga panon nakakita kaniya ug misuhol sa usa ka
hubog nga mananahi sa pag-itsa kaniya ngadto sa suba. Sa dihang
si Matthias mihunong aron sa pagtuslob sa tubig, ang mananahi
migunit sa iyang tangkugo ug miingon, “Ikaw… gamay nga
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Mormon, lumsan ta ka.” Si Matthias miingon, “gipangutana nako
siya nganong lumsan man nimo ako, ug nakahimo ba ako og
kadaot ngadto kaniya? Wala, miingon siya, dili tika lumsan.… Usa
ikaw ka maayong bata, makapauli ka na.’ “ Nianang gabhiona ang
mga manggugubot wala magmalampuson sa pagsulay sa tulo ka
mga higayon sa pagsunog sa balay sa Cowley, apan pinaagi sa
hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo ang pamilya napanalipdan.16

Si Matthias Cowley midako ug nagpabilin nga matinud-anon sa
Simbahan, unya ang iyang anak nga si Matthias ug apo nga si
Matthew mialagad diha sa korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles.

Ang Gobernador sa Illinois nga si Thomas Ford misulat bahin
sa pagkamartir: “Ang pagpatay sa mga Smith, imbis hunungon
ang … ang mga Mormon ug buwagon sila, sama sa gituhoan sa
kadaghanan, nakapahiusa hinoon kanila pag-ayo sukad masukad,
mihatag kanila og bag-ong pagsalig sa ilang pagtuo.”17 Si Ford
misulat usab, “Usa ka gitugahan nga tawo sama ni Paul, usa ka
bantugan nga mamumulong kinsa makahimo pinaagi sa iyang
kabatid sa pagdani og pundok sa mga liboan, … magmalampuson
sa paghatag og bag-ong kinabuhi sa [Mormon nga simbahan] ug
sa paghimo sa ngalan sa gimartir nga si Joseph nga molanog … og
kusog ug modasig sa mga kalag sa mga tawo.” Si Ford nagpuyo
uban sa kahadlok nga kini mahitabo ug nga ang iyang
kaugalingong ngalan, sama sa mga ngalan ni Pilato ug Herod,
“mahimong may dautang og dungog sa tibuok kasaysayan.”18

Ang kahadlok ni Ford natinuod.
Si Presidente Taylor naayo sa iyang mga samad ug dayon

misulat og pagdayeg ngadto sa gipatay nga mga lider nga karon
seksyon 135 sa Doktirna ug mga Pakigsaad. Siya miingon: “Si
Joseph Smith, ang Propeta ug Manalagna sa Ginoo, nakahimo og
daghan, gawas lamang kang Jesus, alang sa kaluwasan sa mga
tawo niini nga kalibutan, kay ni bisan kinsang tawo nga sukad
nakapuyo.… Siya nagpuyo nga bantugan, ug siya namatay nga
bantugan sa mga mata sa Dios ug sa iyang mga katawhan; ug
sama sa kadaghanan sa mga dinuhigan sa Ginoo sa karaang mga
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panahon, iyang gisilyo ang iyang misyon ug ang iyang mga buhat
uban sa iyang kaugalingong dugo; ug mao usab sa iyang igsoon
nga si Hyrum. Sa kinabuhi sila wala mabahin, ug sa kamatayon
sila wala magkabulag!… Sila nagpuyo alang sa himaya, sila
namatay alang sa himaya ug ang himaya mao ang ilang
mahangturong ganti” (D&P 135:3, 6).

Pagpuli sa Kapangulohan

Sa dihang si Propeta Joseph Smith ug Hyrum Smith gipatay
didto sa Bilanggoan sa Carthage, kadaghanan sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles ug ubang mga lider sa Simbahan
nag-alagad og mga misyon ug wala diha sa Nauvoo. Milabay ang
daghang mga adlaw una nakahibalo kining mga tawhana bahin 
sa mga kamatayon. Sa dihang si Brigham Young nakadungog sa
balita, siya nasayud nga ang mga yawe sa pagpangulo sa
priesthood anaa gihapon sa Simbahan, kay kini nga mga yawe
gihatag ngadto sa Korum sa Napulog Duha. Bisan pa niana, dili
tanang mga sakop makasabut kinsa ang mopuli ni Joseph Smith
isip propeta, manalagna, ug tigpadayag sa Ginoo.

Si Sidney Rigdon, Unang Magtatambag sa Unang
Kapangulohan, miabut gikan sa Pittsburgh, Pennsylvania,
niadtong 3 sa Agosto 1844. Sa tuig sa wala pa kining panahona,
siya nagsugod sa pagsupak sa tambag ni Propeta Joseph Smith 
ug inanay nga nagpalayo sa Simbahan. Nagdumili siya sa
pagpakigsulti sa tulo ka mga sakop sa Napulog Duha nga diha na
sa Nauvoo ug namulong na hinoon ngadto sa dako nga pundok
sa mga Santos nga nagpundok alang sa ilang pagsimba nga pag-
alagad sa Domingo. Misulti siya kanila sa usa ka panan-awon nga
iyang nadawat diin iyang nahibaloan nga walay makapuli ni
Jospeh Smih. Siya miingon nga usa ka magbalantay ngadto sa
Simbahan kinahanglan nga itudlo ug kana nga magbalantay mao
si Sidney Rigdon. Gamay ra nga mga Santos ang misuporta
kaniya.

Si Brigham Young, Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, wala makabalik sa Nauvoo hangtud sa 6 sa Agosto
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1844. Siya mipahayag nga siya buot lamang masayud “unsa ang
isulti sa Dios” mahitungod kon kinsa ang mogiya sa Simbahan.19

Ang Napulog Duha ka mga Apostoles nagpatawag og miting sa
Huwebes, 8 sa Agosto 1844. Si Sidney Rigdon namulong sa sesyon
sa buntag sulod sa sobra sa usa ka oras. Iyang nadala ang pipila 
ka mga dumadapig sa iyang katungdanan.

Si Brigham Young namulong og mubo, naghupay sa mga
kasingkasing sa mga Santos. Samtang namulong si Brigham, si
George Q. Cannon nahinumdom, “tingog kadto ni Joseph
mismo,” ug “ingon og sa mga mata sa mga tawo kini mao gayud
si Joseph nga nagbarug sa ilang atubangan.”20 Si William C. Staines
mipamatuod nga si Brigham Young namulong sama sa tingog ni
Propeta Joseph. Kaingon nako siya kadto,” miingon si Staines, “
ug mao usab sa mga liboan nga nakadungog niini.”21 Si Wilford
Woodruff usab nahinumdom nianang talagsaon nga higayon ug
misulat, “Kon wala pa ako makakita kaniya sa akong
kaugalingong mga mata, walay usa nga makakombinser kanako
nga dili kadto si Joseph Smith, ug si bisan kinsa ang
makapamatuod niini kinsa nakasinati niining duha ka mga
tawo.”22 Kining milagroso nga pagpakita, nakita sa kadaghanan,
nakapaklaro sa mga Santos nga ang Ginoo mipili ni Brigham
Young nga mopuli ni Joseph Smith isip lider sa Simbahan.

Sa sesyon sa pagkahapon, si Brigham Young namulong pag-
usab, nagpamatuod nga si Propeta Joseph Smith mi-orden sa mga
Apostoles sa paghupot sa mga yawe sa gingharian sa Dios sa
tibuok kalibutan. Siya nanagna nga kadtong kinsa dili mosunod sa
Napulog Duha dili mouswag ug nga ang mga Apostoles lamang
ang magmadaugon sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Pagkahuman sa iyang pakigpulong, si Presidente Young
mihangyo ni Sidney Rigdon, nga mamulong, apan siya mipili nga
dili mamulong. Pagkahuman sa pakigpulong ni William W. Phelps
ug Parley P. Pratt, si Brigham Young namulong usab. Naghisgot
siya bahin sa pagkompleto sa Templo sa Nauvoo, pag-angkon sa
endowment sa dili pa moadto sa kamingawan, ug sa ka
importante sa mga kasulatan. Naghisgot siya sa iyang gugma
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alang ni Joseph Smith ug sa iyang pagbati alang sa pamilya sa
Propeta. Dayon mibotar ang tanang mga Santos pabor sa Napulog
Duha isip mga lider sa Simbahan.

Samtang ang uban moangkon og katungod ngadto sa
Kapangulohan sa Simbahan, alang sa kadaghanan sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw ang krisis sa pagpuli nahuman na. Si
Brigham Young, ang senyor nga Apostol ug Presidente sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mao ang tawo sa Dios nga
gipili sa paggiya sa iyang mga katawhan, ug ang mga katawhan
nagkahiusa sa pagpaluyo kaniya.
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Ang mga Santos napugos sa kapintas sa manggugubot nga panon 
sa pagbiya sa ilang minahal nga siyudad sa Nauvoo.



Pagpangandam sa Pagbiya sa Nauvoo

Ang mga lider sa Simbahan naghisgot kaniadto pang 1834
mahitungod sa pagbalhin sa mga Santos ngadto sa kasadpan
ngadto sa Rocky Mountains, diin sila makapuyo nga malinawon.
Samtang nanglabay ang mga katuigan, ang mga lider naghisgot sa
aktwal nga mga dapit uban sa mga tigsuhid ug nagtuon sa mga
mapa sa pagpangita og husto sa dapit nga kapuy-an. Pagkatapos
sa 1845, ang mga lider sa Simbahan nakaangkon sa labing bag-o
nga impormasyon nga anaa mahitungod sa Kasadpan.

Samtang ang mga panggukod didto sa Nauvoo nagkadako,
tataw nga ang mga Santos kinahanglan nga mobiya. Pagka
Nobyembre 1845, ang Nauvoo nagkapuliki sa mga kalihokan sa
pagpangandam. Mga kapitan sa mga gatusan, mga kalim-an, ug
mga napulo gitawag aron sa paggiya sa mga Santos sa ilang
exodo. Ang matag grupo sa 100 adunay usa o daghang mga
karomata. Ang tigbuhat sa mga ligid, mga karpentero, ug tigbuhat
og kabinet nagtrabaho hangtud sa gabii nag-andam og troso ug
nagbuhat sa mga karomata. Ang mga sakop gipadala ngadto sa
silangan aron sa pagpalit og puthaw, ug ang mga panday mihimo
sa mga materyal nga gikinahanglan alang sa biyahe ug mga
kahimanan sa uma nga gikinahanglan sa pagkolonya sa bag-ong
Zion. Ang mga pamilya mikolekta og pagkaon ug mga butang
alang sa panimalay ug mipuno sa mga sudlanan sa pundo uban 
sa pinauga nga mga prutas, humay, harina, ug mga medisina.
Nagtambayayong alang sa kaayohan sa tanan, ang mga Santos
nakahimo og daghan kay sa posible nga mahimo sa mubo kaayo
nga panahon.

KAPITULO SAIS

Hugot nga Pagtuo sa 
Matag Lakang

85



86

Ang mga Pagsulay sa Pagbaktas sa Tingtugnaw

Ang pagbakwit gikan sa Nauvoo unang giplano nga himoon sa
pagka Abril 1846. Apan isip sangputanan sa mga panghulga nga
ang mga sundalo sa estado mopugong sa mga Santos sa pag-adto
ngadto sa kasadpan, ang Napulog Duha ka mga Apostoles ug sa
ubang nag-unang mga lumulupyo nagdalidali sa pagmiting diha
sa konseho niadtong 2 sa Pebrero 1846. Sila nagkauyon nga
kinahanglan nga sugdan dayon ang pagpaingon sa kasadpan, ug
ang exodo nagsugod niadtong 4 sa Pebrero. Ubos sa direksyon ni
Brigham Young, ang unang grupo sa mga Santos mahinamong
misugod sa ilang biyahe. Bisan pa niana, kadto nga kahinam nag-
atubang og dakong pagsulay, kay kinahanglan nga molakaw og
daghang mga milya sa dili pa ang permanente nga mga kampo
makahatag kanila og pahulay gikan sa naulahing tingtugnaw nga
panahon ug sa ting-ulan.

Aron luwas gikan sa ilang mga tigpanggukod, liboan ka mga
Santos kinahanglan unang motabok sa lapad nga Suba sa
Mississippi ngadto sa teritoryo sa Iowa. Ang mga katalagman sa
ilang biyahe nagsugod og sayo sa dihang ang toro mipatid nga
nakapalungag sa barko nga gisakyan sa daghang mga Santos ug
ang barko nalunod. Usa ka tawo nga nagtan-aw nakakita sa walay
palad nga mga pasahero nga nagkumpayot sa balhiboong mga
higdaanan, sa mga piraso sa kahoy og sa bisan unsang butang nga
ilang magunitan ug gisalibay ug giduladulaan sa tubig mag-agad
sa kalooy sa mabugnaw ug sa dili maloloy-ong mga balud.… Ang
uban mikatkat ngadto sa ibabaw sa karomata nga wala kaayo
malunod ug mas komportable samtang ang mga baka ug mga toro
diha sa sulod nakita nga naglangoy padulong sa baybayon diin
sila gikan.”1 Sa katapusan ang tanang mga tawo gibira ngadto sa
mga barko ug gidala ngadto sa pikas bahin.

Duha ka mga semana human sa unang pagtabok, ang suba
mibagtok sulod sa usa ka panahon. Bisan og ang ice dangog,
nakasuporta kini sa mga karomata ug sa mga kahayopan ug
nakapahimo sa pagtabok nga mas sayon. Apan ang mabugnaw
nga panahon nakaingon sa labihang pag-antus samtang ang mga
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Santos nagbaguod agi sa snow. Didto sa kampo sa Sugar Creek sa
pikas nga bahin sa suba, ang nagpadayong paghuros sa hangin
nga nagdala og snow nga miabut ang gibag-on nga mga walo 
ka mga pulgada. Dayon ang paghilis nakapahimo sa yuta nga
lapokon. Sa palibot, sa ibabaw, ug sa ubos, ang mga elemento
nagkahiusa aron makahimo og miserable nga kahimtang alang 
sa 2,000 ka mga Santos nga nagtapok diha sa mga tolda, mga
karomata, ug dinalidali nga gipatindog nga mga pinuy-anan
samtang sila naghulat sa mando sa pagpadayon.

Ang labing malisud nga bahin sa biyahe mao kining unang
bahin padulong sa Iowa. Si Hosea Stout mirekord nga siya “nag-
andam alang sa kagabhion pinaagi sa pagtukod sa temporaryong
tolda ginamit ang mga sapot pangkatulog. Niining higayona ang
akong asawa naglisud sa paglingkod ug ang akong gamay nga
anak masakiton sa taas kaayo nga hilanat ug dili gani
makamatikod sa bisan unsa nga nanghitabo.”2 Ang ubang
daghang mga Santos nag-antus usab pag-ayo.

Maayo ang Tanan

Ang hugot nga pagtuo, kaisug, ug determinasyon niining mga
Santos maoy midala kanila agi sa katugnaw, kagutom, ug sa mga
kamatayon sa mga minahal. Si William Clayton gitawag nga usa
sa unang mga grupo nga mibiya sa Nauvoo ug mibiya sa iyang
asawa, nga si Diantha, uban sa iyang mga ginikanan, usa ka bulan
lamang sa dili pa siya manganak sa unang anak. Nagalakaw agi sa
lapukon nga mga dalan ug nagkampo sa tugnaw nga mga tolda
nakapaluya sa iyang mga kaugatan samtang siya nabalaka
mahitungod sa kahimtang ni Diantha. Paglabay sa duha ka mga
bulan, wala gihapon siya makahibalo kon maayo ba ang
pagpanganak sa iyang asawa apan sa katapusan ang malipayong
balita miabut nga usa ka “himsog nga tambok nga batang lalaki”
natawo. Sa pagkadungog gayud dayon niya sa mga balita, si
William milingkod ug misulat og usa ka kanta nga dili lamang
adunay espesyal nga kahulugan ngadto kaniya apan nahimong
usa ka awit sa inspirasyon ug pasalamat ngadto sa mga sakop sa
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Simbahan sa mga kaliwatan. Ang kanta mao ang “Dali, Ngari,
Kamo mga Santos,” ug ang inila nga mga linya nagpadayag sa
iyang hugot nga pagtuo ug sa hugot nga pagtuo sa liboan ka mga
Santos kinsa mikanta taliwala sa kalisdanan: Maayo ang tanan!
Maayo ang tanan!”3 Sila, sama sa mga sakop kinsa misunod kanila,
nakakita og kalipay ug kalinaw nga mao ang mga ganti sa
sakripisyo ug pagkamasulundon diha sa gingharian sa Dios.

Winter Quarters

Miabut og 131 ka mga adlaw alang sa mga Santos sa pagbiyahe
og 310 ka mga milya gikan sa Nauvoo ngadto sa mga panimuyo
sa habagatang Iowa diin sila moagi sa tingtugnaw sa 1846–47 ug 
nag-andam alang sa ilang paglakaw ngadto sa Rocky Mountains.
Kini nga kasinatian mitudlo kanila og daghang mga butang
mahitungod sa biyahe nga motabang kanila nga daling
makatabok sa 1,000 ka mga milya sa lapad nga mga kapatagan 
sa Amerika, nga gihimo sa mosunod nga tuig sa mga 111 ka mga
adlaw.

Ubay-ubay nga mga puy-anan sa mga Santos milukop sa duha
ka mga bahin sa Suba sa Missouri. Ang pinakadako nga puy-anan,
sa Winter Quarter, diha sa kasadpang bahin, sa Nebraska. Dali
kining nahimong panimalay sa gibana-bana nga 3,500 ka mga
sakop sa Simbahan, kinsa nagpuyo diha sa mga balay sa mga
troso ug sa mga kinubkuban sa mga kahoy ug kalapokan. Mga
2,500 ka mga Santos nagpuyo usab diha ug sa palibot sa unsay
gitawag nga Kanesville diha sa bahin sa Iowa sa Suba sa Missouri.
Ang kinabuhi niini nga mga puy-anan ingon ka mahagiton sa
naglakaw pa sila. Sa ting-init sila nag-antus gikan sa malarya nga
hilanat. Sa dihang miabut ang tingtugnaw ug wala nay presko
nga pagkaon, sila nag-antus gikan sa kolera nga mikaylap,
piyoriya (scurvy), sakit sa ngipon, dili makakita sa gabii ug grabe
nga kalibanga. Gatusan ka mga tawo nangamatay.

Apan ang kinabuhi nagpadayon. Ang mga babaye migahin sa
ilang mga adlaw sa pagpanglimpyo, pagpangutaw, pagpanglaba,
pag-quilt, pagsulat, pagpangandam sa ilang gamay nga mga
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tagana alang sa pagkaon, ug sa pag-atiman sa ilang mga pamilya,
sumala ni Mary Richards, kansang bana, nga si Samuel,
nagmisyon didto sa Scotland. Siya malipayong mirekord sa mga
pag-abut ug sa mga pagbiya sa mga Santos sa Winter Quarters
lakip na sa maong mga kalihokan isip teyolohiya mga
panaghisgutan, mga sayaw, mga miting sa Simbahan, mga salo-
salo, ug pasundayag sa paghinumdom sa kaagi.

Ang mga lalaki nagtambayayong sa pagtrabaho ug kanunay
nga nagmiting aron hisgutan ang mga plano sa pagbiyahe ug ang
umaabot nga dapit alang pagpanimuyo sa mga Santos. Kanunay
nilang gitabangan ang pagsirkulo sa mga kahayupan nga
nagsibsib diha sa balilihan sa gawas sa kampo. Nagtrabaho sila sa
mga umahan, mibantay sa mga utlanan sa panimuyo, mitukod ug
midumala og galingan sa harina, ug miandam sa mga karomata
alang sa biyahe, sa kasagaran nag-antus sa tumang kakapoy ug
sakit. Ang uban nilang trabaho usa ka dili hinakog nga buhat sa
gugma samtang ilang giandam ang mga umahan ug gitamnan og
mga tanom nga anihon sa mga Santos kinsa mosunod kanila.

Ang anak ni Brigham Young nga si John mitawag sa Winter
Quarters nga “ang Valley Forge of Mormondom.” Nagpuyo siya
duol sa lubnganan ug nakasaksi sa “pipila ka masulub-ong mga
tawo nga manglakaw uban sa patay nga moagi kanunay sa among
balay.” Siya nahinumdom “unsa ka pobre ug sama” sa pagkaon sa
iyang pamilya nga pan nga mais, karne, ug gamay nga gatas.
Miingon siya nga ang linugaw ug karne luod kaayo nga ang
pagkaon nahimong sama sa pagtumar og tambal ug lisud niyang
tunlon.4 Ang hugot nga pagtuo lamang ug halad sa mga Santos
ang nakapadasig kanila niining panahon sa pagsulay.

Mormon Batalyon

Samtang ang mga Santos didto sa Iowa, ang tig-rekrut nga
mga kasundalohan sa Estados Unidos mihangyo sa mga lider sa
Simbahan sa pagpadala og pundok sa mga tawo nga moalagad sa
Gubat sa Mexico, nga nagsugod niadtong Mayo 1846. Ang mga
lalaki, kinsa pagatawagon nga Mormon Batalyon, magmartsa
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tabok sa habagatang bahin sa nasud ngadto sa California ug
makadawat og bayad, sinina, ug mga rasyon. Si Brigham Young
miawhag sa mga kalalakin-an sa pag-apil isip usa ka paagi nga
makakwarta aron mapundok ang mga pobre gikan sa Nauvoo 
ug aron katabangan ang tagsa-tagsa nga mga pamilya sa mga
sundalo. Pagduyog sa gobyerno niini nga paningkamot
makapakita usab sa kamaunungon sa mga sakop sa Simbahan
ngadto sa ilang nasud ug mohatag kanila og makatarunganon nga
rason nga temporaryong magkampo diha sa publiko ug diha sa
mga yuta sa Indian. Sa katapusan, 541 ka mga tawo ang midawat
sa tambag sa ilang mga lider ug miapil sa batalyon. Sila giubanan
sa 33 ka mga babaye ug 42 ka mga bata.

Ang mapait nga pagsulay sa pag-adto sa gubat midako alang
sa mga sakop sa batalyon tungod sa kasubo sa pagbiya sa ilang
mga asawa ug mga anak sa malisud nga panahon. Si William
Hyde nahinumdom:

“Ang paghunahuna sa pagbiya sa akong pamilya niining
kritikal nga panahon dili ikahulagway. Sila layo sa yuta sa ilang
dapit nga gigikanan, nahimutang sa awaaw nga dakong yuta nga
walay kapuy-an gawas sa karomata, ang hilabihang kainit sa
adlaw nga miigo kanila, nagpaabot sa mabugnaw nga hangin sa
Disyembre sa mao gihapong hilit ug awaaw nga dapit.

“Ang akong pamilya naglakip sa asawa ug duha ka gagmay
nga mga anak, kinsa nahibilin uban sa edaran na nga amahan ug
inahan ug igsoong lalaki. Ang kasagaran sa Batalyon mibiya sa
mga pamilya.… Kon kanus-a namo sila igkita pag-usab, Dios
lamang ang nakahibalo. Bisan pa niana, wala namo batia ang
pagbagulbol.”5

Ang batalyon mimartsa og 2,030 ka mga milya habagatang
kasadpan ngadto sa California, nag-antus sa kakulang sa pagkaon
ug tubig, walay igo nga pahulay ug medikal nga pag-atiman, ug
sa kusog nga paglakaw sa pagmartsa. Sila ang miokupar sa San
Diego, San Luis Rey, ug Los Angeles. Pagkahuman sa ilang tuig
nga pagkalista, sila gipaluwat ug gitugutan nga mobalik na
ngadto sa ilang mga pamilya. Ang ilang mga paningkamot ug
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pagkamaunungon ngadto sa gobyerno sa Estados Unidos
nakahatag og pagtahud niadtong kinsa naggiya kanila.

Human sa ilang pagluwat, daghan sa mga sakop sa batalyon
nagpabilin sa California aron motrabaho og makadiyot. Ubay-
ubay nga gidaghanon kanila miadto sa amihanan ngadto sa
American River ug nakatrabaho sa gabsanan ni John Sutter ’s sa
dihang ang bulawan nadiskobrehan didto niadtong 1848, nga
maoy nakapasugod sa inila nga California Gold Rush. Apan ang
mga kaigsoonan nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw wala
magpabilin sa California aron pahimuslan kining kahigayunan 
sa kauswagan. Ang ilang mga kasingkasing didto sa ilang mga
kaigsoonan nga nakigbisog paingon sa kasadpan tabok sa mga
kapatagan sa Amerika ngadto sa Rocky Mountains. Usa nila, si
James S. Brown, mipasabut:

“Wala pa ako sukad makakita nianang buhong nga dapit sa
yuta; ni ako nagbasol niini, kay kanunay dihay mas bililhong
butang sa akong atubangan kay sa bulawan.… Ang uban tingali
maghunahuna nga kami buta sa among kaugalingong mga
tinguha, apan human sa sobra sa kwarenta ka mga tuig kami
nahinumdom nga wala magbasol, bisan og kami nakakita sa
kauswagan diha sa yuta, ug adunay daghang nag-aghat nga
magpabilin. Ang mga tawo miingon, ‘Aniay bulawan sa may bato,
bulawan sa kabungturan, bulawan sa sapa-sapa, bulawan sa bisan
asa,… ug sa dili madugay ikaw mahimong mauswagon.’
Mahimong matuman nato kana. Sa gihapon ang katungdanan
nagtawag, ang among dungog nahimutang sa peligro, kami
nakigsaad sa usag usa, adunay baruganan nga naapil, kay alang
kanamo ang Dios ug ang Iyang gingharian ang una. Kami adunay
mga higala ug mga kabanay nga atua sa kamingawan, oo, sa wala
pa maadtoi nga yuta, ug nasayud sa ilang kondisyon? Kami wala.
Mao nga una ang katungdanan sa dili pa ang paglipay-lipay, sa
dili ang bahandi, ug uban niini nga pag-aghat kami mibiya.”6 Kini
nga mga kaigsoonan nasayud gayud nga ang gingharian sa Dios
mao ang mas labing bililhon kay sa bisan unsang materyal nga
butang ug mipili sa ilang dalan sa husto nga paagi.
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Ang mga Santos sa Brooklyn

Samtang ang kadaghanan sa mga Santos mipaingon ngadto sa
Rocky Mountains pinaagi sa paglakaw gikan sa Nauvoo, usa ka
grupo sa mga Santos gikan sa silangang bahin sa Estados Unidos
mibiyahe agi sa dagat. Niadtong 4 sa Pebrero 1846, 70 ka mga
lalaki, 68 ka mga babaye, ug 100 ka mga bata misakay sa barko
nga Brooklyn ug milawig gikan sa pantalan sa New York sa 17,000
ka mga milya nga biyahe ngadto sa kabaybayonan sa California.
Sa panahon sa ilang biyahe duha ka mga bata natawo, nga
ginganlan og Atlantic ug Pacific, ug 12 ka mga tawo ang
nangamatay.

Ang unom ka bulan nga panaw malisud kaayo. Ang mga
pasahero naghuot kaayo diha kainit sa tropiko, ug sila adunay dili
maayong pagkaon ug tubig. Human makatuyok sa Cape Horn,
sila mihunong sa isla sa Juan Fernandez aron mopahulay sulod sa
lima ka mga adlaw. Si Caroline Augusta Perkins nahinumdom nga
“ang pagkakita ug pagtunob sa yuta sa makausa usa ka dakong
kalipay gikan sa kinabuhi sa barko, nga mapasalamaton nga
among naamgohan ug natagamtaman kini.” Sila nangaligo ug
milaba sa ilang mga sinina sa presko nga tubig, mikuha og prutas
ug mga patatas, nanakop og isda ug mga kasili, ug misuroy sa isla
nga misuhid sa “langub ni Robinson Crusoe.”7

Niadtong 31 sa Hulyo 1846, human sa biyahe nakaagi og
mapintas nga mga unos, nagkagamay nga pagkaon, ug daghang
mga adlaw sa paglawig, sila miabut sa San Francisco. Ang uban
nagpabilin ug mihimo og usa ka kolonya nga gitawag og Bag-ong
Paglaum, samtang ang uban mibiyahe ngadto sa silangan latas sa
mga kabukiran aron motipon sa mga Santos diha sa Great Basin.

Ang Panagpundok Nagpadayon

Gikan sa tanang mga bahin sa Amerika ug gikan sa daghang
mga kanasuran, pinaagi daghang mga matang sa sakyanan, sa
kabayo o sa paglakaw, ang matinud-anong mga kinabig mibiya sa
ilang mga panimalay ug mga dapit natawhan aron motipon sa
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mga Santos ug mosugod sa taas nga biyahe ngadto sa Rocky
Mountains.

Niadtong 1847, si Presidente Brigham Young miisyu sa dinasig
nga “Pulong ug Kabubut-on sa Ginoo mahitungod sa Kampo sa
Israel” (D&P 136:1), nga maoy nahimong batakang balaod sa
pagdumala sa pagbalhin sa kasadpang bahin sa mga pioneer. Mga
pundok gi-organisar ug gisugo sa pag-atiman sa mga biyuda ug 
sa walay mga amahan nga anaa diha kanila. Ang mga relasyon 
sa laing mga tawo kinahanglan nga walay kadautan, kasina, ug
panagbingkil. Ang mga tawo kinahanglan nga magmalipayon ug
mopakita sa ilang pagpasalamat pinaagi sa musika, pag-ampo, 
ug sayaw. Pinaagi ni Presidente Young, ang Ginoo misulti sa mga
Santos, “Lakaw ug buhata ingon sa akong giingon kaninyo, ug
ayaw kahadlok sa inyong mga kaaway” (D&P 136:17).

Sa dihang ang unang pundok sa pioneer nag-andam sa
pagbiya sa Winter Quarter, si Parley P. Pratt miuli gikan sa iyang
misyon sa England ug mitaho nga si John Taylor mosunod dala
ang gasa gikan sa mga Santos nga taga-England. Pagkasunod
adlaw si Brother Taylor miabut dala ang kwarta sa ikapulo nga
gipadala niining mga sakop aron itabang sa mga nagbiyahe, usa
ka ebidensya sa ilang gugma ug hugot nga pagtuo. Nagdala usab
siya og syetipikanhong mga instrumento nga bililhon sa pagplano
sa biyahe sa mga pioneer ug sa pagtabang kanila nga makat-on
mahitungod sa ilang palibot. Niadtong 15 sa Abril 1847 ang unang
pundok, nga gigiyahan ni Brigham Young, misugod sa biyahe.
Sulod sa misunod nga mga dekada, mga 62,000 ka mga Santos
mosunod kanila tabok sa kayutaan ginamit ang mga karomata ug
kariton aron magpundok ngadto sa Zion.

Talagsaong mga talan-awon ingon man usab mga kalisud
naghulat niining mga biyahedor sa ilang biyahe. Si Joseph
Moenor nahinumdom sa “usa ka malisud nga panahon” sa pag-
adto sa Walog sa Salt Lake. Apan siya nakakita og mga butang nga
wala niya makita masukad––dakong panon sa mga bupalo ug
dagkong cedar nga mga kahoy sa kabungturan.8 Ang uban
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nahinumdom nga nakakita sa baga nga pundok sa mga mirasol
nga namulak.

Ang mga Santos usab adunay mga kasinatian nga
makapalambo sa hugot nga pagtuo nga nakapagaan sa pisikal nga
mga gikinahanglan sa ilang mga lawas. Human sa taas nga adlaw
sa pagbiyahe ug ang pagkaon giluto diha sa kalayo, ang mga
lalaki ug mga babaye nagpundok pundok aron sa paghisgot sa
mga kalihokan nianang adlawa. Naghisgot sila mahitungod sa
mga baruganan sa ebanghelyo, nanganta, nanayaw, ug nag-ampo.

Ang kamatayon kanunay nga miduaw sa mga Santos samtang
hinay silang nagpaingon sa kasadpan. Niadtong 23 sa Hunyo 1850
ang gidaghanon sa pamilyang Crandall miabut og kinse.
Pagkatapos sa semana pito ang namatay sa grabing sakit sa kolera.
Sa misunod nga pipila ka mga adlaw lima pa sa mga sakop sa
pamilya ang nangamatay. Dayon niadtong 30 sa Hunyo si Sister
Crandall namatay sa pagpanganak uban sa iyang bag-ong natawo
nga anak.

Bisan og ang mga Santos nag-antus og hilabihan sa ilang
biyahe ngadto sa Walog sa Salt Lake, ang espiritu sa panaghiusa,
pagtinabangay, ug ang pagkamalaumon nagpatigbabaw.
Nabugkos sa ilang hugot nga pagtuo ug pasalig ngadto sa Ginoo,
nakakaplag sila og hingpit nga kalipay diha sa taliwala sa ilang
mga pagsulay.

Kini Mao ang Husto nga Dapit

Niadtong 21 sa Hulyo 1847, si Orson Pratt ug si Erastus Snow
sa unang pundok sa pioneer miuna sa mga milalin ngadto sa
Walog sa Salt Lake. Nakakita sila og sagbot nga taas kaayo nga
ang usa ka tawo makasuot niini, maanindot nga yuta alang sa
pag-uma, ug daghang mga sapa-sapa nga nagkatag diha sa walog.
Paglabay sa tulo ka mga adlaw, si Presidente Brigham Young,
kinsa nasakit og tipus, gisakay sa iyang karwahe ngadto sa ba-ba
sa usa ka canyon nga padulong ngadto sa walog. Samtang si
Presidente Young mianinaw sa talan-awon, mihatag siya sa iyang
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mapanagnaon nga benediksyon sa ilang mga biyahe: “Igo na. 
Kini mao ang husto nga dapit.”

Samtang ang mga Santos kinsa misunod milugsong gikan sa
mga kabukiran, sila, usab, mitan-aw sa ilang gisaad nga yuta! Kini
nga walog uban sa iyang parat nga linaw nga misanag diha sa
kasadpang adlaw mao ang tumong sa panan-awon ug panagna,
ang yuta diin ilang gidamgo ug sa mga liboan nga misunod
kanila. Mao kini ang ilang yuta nga kadangpan, diin sila
mahimong gamhanan nga mga katawhan taliwala sa Rocky
Mountains.

Paglabay sa daghang mga katuigan, usa ka kinabig gikan sa
England, nga si Jean Rio Griffiths Baker, mirekord sa iyang mga
pagbati sa dihang siya mitan-aw sa Siyudad sa Salt Lake sa unang
higayon. “Ang siyudad… gipahimutang diha sa mga kwadrado o
mga hut-ong nga maoy ilang gitawag dinhi, matag usa adunay
upat ka mga ektarya ug gibahin ngadto sa walo ka mga lote, ang
matag usa adunay usa ka balay. Mibarug ako ug mitan-aw, wala
ako makasabut sa akong mga pagbati, apan nagtuo ko nga ang
akong gibati karon mao ang kalipay ug pasalamat alang sa
panalipod nga akong naangkon ug akong nasinati sa panahon 
sa among taas nga makuyaw nga biyahe.”9

Mga Pioneer sa Kariton

Niadtong 1850 ang mga lider sa Simbahan nakahukom sa
pagporma og mga pundok sa mga kariton isip usa ka paagi sa
pagpakunhod sa galastuhan aron ang pinansyal nga tabang
ikahatag ngadto sa labing daghang mga milalin. Ang mga Santos
kinsa mibiyahe niini nga paagi mibutang lamang og 45 ka mga
kilo sa harina ug limitado nga gidaghanon sa mga probisyon ug
mga butang ngadto sa karomata ug dayon miguyod sa kariton
tabok sa mga kapatagan. Tunga-tunga sa 1856 ug 1860, napulo ka
mga pundok sa mga kariton mipanaw ngadto sa Utah. Walo ka
mga pundok miabut sa Walog sa Salt Lake nga malampuson, 
apan ang duha kanila, ang kang Martin ug kang Willie nga mga
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pundok, naabtan sa sayong tingtugnaw ug daghang mga Santos
uban kanila ang nangamatay.

Si Nellie Pucell, usa ka pioneer sa usa niining walay palad nga
mga pundok, miabut sa edad nga dies anyos diha sa kapatagan.
Ang iyang mga ginikanan namatay sa panahon sa biyahe.
Samtang ang grupo nagkaduol sa mga kabukiran, ang klima
nagkatugnaw, ang rasyon nagkagamay, ug ang mga Santos naluya
na kaayo tungod sa kagutom aron makapadayon. Si Nellie ug ang
iyang igsoong babaye nakuyapan. Sa dihang sila nawad-an na sa
paglaum, ang lider sa pundok miabut nga dala ang karomata.
Iyang gipahimutang si Nellie diha sa karomata ug misulti kang
Maggie sa paglakaw tupad niini, maggunit diha niini aron
makapadayon siya. Si Maggie palaran tungod kay ang pinugos
nga paglihok nakaluwas kaniya gikan sa pagkakamig.

Sa dihang miabut sila sa Siyudad sa Salt Lake ug ang mga
sapatos ug mga medyas ni Shellie, nga iyang gisul-ob tabok sa
kapatagan, gikuha, ang panit natangtang uban niini isip resulta sa
pagkakamig. Ang mga tiil niining maisug nga batang babaye sakit
nga giputol ug siya naglakaw ginamit ang iyang mga tuhod sa
nahibiling bahin sa iyang kinabuhi. Sa wala madugay siya
naminyo ug nanganak og unom ka mga anak, nag-atiman sa
iyang kaugalingong balay ug mipadako og maayong kaliwatan.10

Ang iyang determinasyon bisan sa iyang sitwasyon ug sa
pagkamabination niadtong kinsa miatiman kaniya nakapadako sa
hugot nga pagtuo ug pagkaandam sa pagsakripisyo niining unang
mga sakop sa Simbahan. Ang ilang ehemplo mao ang usa ka
kabilin sa hugot nga pagtuo sa tanang mga Santos kinsa misunod
kanila.

Usa ka tawo kinsa mitabok sa mga kapatagan nga diha sa
pundok sa kariton ni Martin nagpuyo sa Utah sulod sa daghang
mga tuig. Usa ka adlaw niana siya diha sa usa ka grupo sa mga
tawo kinsa nagsugod sa pagpanaway pag-ayo sa mga lider sa
Simbahan sa bisan kanus-a pagtugot sa mga Santos sa pagtabok 
sa mga kapatagan nga wala nay mga suplay o panalipod nga
gisangkap sa pundok sa kariton. Ang tigulang nga tawo naminaw
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Ang Atong Panulundon

hangtud nga siya dili na makaantus; dayon siya mibarug ug
miingon uban sa dakong emosyon.

“Uban ako niadtong pundok ug ang akong asawa diha usab
niiini.… Nag-antus kami labaw sa tanan nga inyong mahunahuna
ug daghang ang nangamatay sa katugnaw ug kagutom apan
nakadungog ba kamo sa mga buhi karon nga mipagawas og
pulong sa pagpanaway?… [Kami] milungtad uban sa tinuod nga
kahibalo nga ang Dios buhi kay kami nakaila kaniya diha sa among 
mga kalisud.

“Akong giguyod ang akong kariton sa dihang ako luya na
kaayo ug gikapoy tungod sa sakit ug kakulang sa pagkaon nga
lisud alang kanako ang paglakang og usa ka tiil. Mitan-aw ako sa
unahan ug nakakita og pundok sa balas o usa ka bakilid ug ako
miingon, kutob na lang ko diha ug mohunong na ako, kay ako dili
na makaguyod niini.… Mipaingon ako ngadto niana nga balas ug
sa dihang ako miabut niini, ang kariton nagsugod sa pagtulod
kanako. Milingi ako sa makadaghan nga higayon aron makita
kinsa ang nagtulod sa akong kariton, apan wala akoy nakita.
Nasayud ako nga ang mga anghel sa Dios diha.

“Nagbasol ba ako nga ako mipili sa pag-uban sa kariton? Wala.
Bisan kaniadto ni sa bisan unsang gutloa sa akong kinabuhi
masukad. Ang bili nga among gibayran aron makaila sa Dios usa ka
kahigayunan sa pag-ampo, ug ako mapasalamaton nga ako gihatagan 
og kahigayunan sa pag-uban sa Pundok sa Kariton ni Martin.”11
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Ang atong basahon sa himno adunay usa ka awit mahitungod
sa unang mga sakop sa Simbahan kinsa maisugong midawat sa
ebanghelyo ug mibiyahe og layo aron magpuyo nga gawas sa
sibilisasyon

Sila, tigtukod sa nasud,
Nagsigang agianan;
Gabayan sa kaliwatan
Matag adlaw’ng buhat.
Padulong sa utlanan,
Nagpadayon, nagpadayon,
Bulahang mga Pioneer!

Ang ilang mga panig-ingnan nagtudlo kanato unsaon sa
pagpuyo uban sa hugot nga pagtuo ug kaisug sa atong
kaugalingong mga nasud:

Pagserbisyo ang tumong.
Ilang giya ang gugma,
Ilang banwag ang kaisug,
Sa layog duol misanag.
Migaan ang pas-anonon,
Kasingkasing gilipay,
Mihayag ang paglaum,
Bulahang mga Pioneer!12

Hugot nga Pagtuo sa Matag Lakang



Malampusong nakadala sa unang pundok sa mga Santos tabok
sa mga kapatagan sa Utah, si Presidente Brigham Young karon
mipunting sa iyang pagtagad sa pagtukod sa gingharian sa Dios
diha sa desyerto. Pinaagi sa iyang panan-awon ug pagpangulo,
nga sa kaniadto usa ka haw-ang nga desyerto nahimong usa ka
mauswagong sibilisasyon ug dangpanan alang sa mga Santos.
Ang iyang yanong pulong sa direksyon nakatabang sa mga Santos
sa paghanduraw sa mga posibilidad sa ilang bag-ong panimalay
ug migiya kanila sa pagpadayon sa ilang pagpaningkamot sa
pagtukod sa gingharian sa Dios.

Duha ka mga adlaw human moabut ang unang pundok, si
Brigham Young ug ang pipila sa Napulog Duha mikatkat sa may
pangpang sa kiliran sa bukid nga nakita ni Brigham Young diha sa
panan-awon sa wala pa mobiya sa Nauvoo. Ilang gitan-aw ang
dakong luna sa walog ug nanagna nga ang tanang mga nasud sa
kalibutan makaanhi niini nga dapit ug nga dinhi ang mga Santos
makatagamtam og kauswagan ug kalinaw. Ilang ginganlan ang
bungtod nga Ensign Peak sunod sa kasulatan sa Isaias nga nagsaad,
“Ug siya magpatindog ug usa ka bandila alang sa mga nasud, ug
magapatigum sa hininginlan gikan sa Israel” (Isaias 11:12).1

Ang unang publiko nga buhat ni Presidente Young, niadtong
28 sa Hulyo 1847, mao ang pagpili sa kinatung-ang dapit alang sa
templo ug palihokon ang mga tawo sa pagplano sa desenyo ug
konstruksyon. Mibutang sa iyang sungkod sa napili nga dapit siya
miingon, “Dinhi kita motukod og templo sa atong Dios.” Kini nga
deklarasyon nakapahupay sa mga Santos, kinsa kaniadto sa
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makadiyot napugos sa dili pagpadayon sa pagsimba sa templo 
sa dihang sila mibiya sa Nauvoo.

Niadtong Agosto, ang mga lider sa Simbahan ug kadaghanan
sa unang pundok sa pioneer mibalik ngadto sa Winter Quarters
aron sa pag-andam sa ilang mga pamilya sa pag-adto ngadto sa
walog sa pagkasunod tuig. Sa ilang pag-abut, si Brigham Young
ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mibati nga
ang panahon miabut sa pag-organisar pag-usab sa Unang
Kapangulohan. Isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha, si
Brigham Young gipaluyohan isip Presidente sa Simbahan. Mipili
siya ni Heber C. Kimball ug Willard Richards isip iyang mga
Magtatambag, ug ang mga Santos nagkahiusang mipaluyo sa
ilang mga pangulo. 

Ang Unang Tuig sa Walog

Dugang duha ka mga pundok sa mga Santos miabut sa Walog
sa Salt Lake sa wala pa mahuman ang ting-init niadtong 1847, ug
hapit 2,000 ka mga sakop ang na-organisar ngadto sa Stake sa Salt
Lake. Ulahing mga pagpananom apan gamay ra ang naani, ug
pag-abut sa tingpamulak daghan ang nag-antus gikan sa kakulang
sa pagkaon. John A. Young, kinsa usa pa ka batang lalaki niadtong
higayona, misulat;

“Sa pagsugod sa pagtubo sa sagbot ang kagutom nagkagrabe.
Sulod sa daghang mga bulan kami walay pan. Karne sa baka,
gatas, kan-unon sa baboy, segoes [mga gamot sa liryo], ug ang mga
sampinit maoy among gipangaon. Magbalantay ako sa mga
kahayopan, ug samtang nagbantay sa mga baka, ako mokaon sa
mga tukog sa sampinit hangtud ang akong tiyan mapuno sama 
sa mga baka. Sa katapusan ang kagutom migrabe na nga si papa
mikuha sa gituktuk sa tigulang nga langgam gikan sa bahin sa
panit sa toro, ug kini lutuon nga labing lamian nga sabaw.”2 Ang
mga lumulupyo nagtambayayong ug nakigbahin sa usag usa ug
mao nga naluwas niining malisud nga panahon.
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Pagka-Hunyo 1848, ang mga lumulupyo nananom diha sa lima
ug unom ka mga libo nga ektarya sa yuta, ug ang walog nagsugod
sa pagkaberde ug mabungahon. Apan sa kahikurat sa mga Santos,
dakong panon sa itom nga mga gangis mihugpa diha sa mga
tanom. Ang mga lumulupyo mihimo sa tanan nga ilang mahimo.
Mikalot sila og mga kanal ug gipaagasan og tubig ang mga gangis.
Ilang gibunalbunal ang mga insekto og mga tukog ug mga silhig
ug misulay sa pagsunog niini, apan ang ilang mga paningkamot
walay kapuslanan. Ang mga gangis nagpadayon sa pagpangabut
nga walay hunong. Si Patriyarka John Smith, presidente sa Stake
sa Salt Lake, mitawag og adlaw sa pagpuasa ug pag-ampo. 
Sa wala madugay ang mga panon sa mga kanaway (seagull)
nagpakita diha sa panganud ug mipaingon ngadto sa mga gangis.
Si Susan Noble Grant mihisgot sa kasinatian: “Sa among katingala,
ang mga kanaway ingon og manunukob samtang gipanglamoy
ang nagkamang, nagluksolukso nga mga gangis.”3 Ang mga

Pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo ug kakugi, ang mga Santos nagsugod
sa pagtukod og usa ka siyudad diha sa Walog sa Salt Lake. Kini nga mga

kinulit nagpakita sa walog niadtong 1853.
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Santos nagtan-aw sa kalipay ug katingala. Ang ilang mga
kinabuhi naluwas.

Ang mga Santos nagtrabaho uban sa kalagsik ug hugot nga
pagtuo bisan sa ilang malisud nga mga kahimtang, ug sa wala
madugay sila miuswag pag-ayo. Usa ka biyahidor padulong
ngadto sa California miagi sa Siyudad sa Salt Lake niadtong
Septyembre 1849 ug midayeg kanila niini nga paagi: “Buotan,
matinguhaon, kugihan ug sibil nga mga tawo, wala pa ako sukad
makatipon kay niini, ug talagsaon kaayo ang ilang nahimo dinhi
sa kamingawan sa mubo kaayo nga panahon. Dinhi niini nga
siyudad adunay mga upat ngadto sa lima ka libo ka mga
lumulupyo, wala gayud ako makasugat og tapulan, o bisan
kinsang tawo nga naglaaglaag. Ang ilang gipaabot nga mga tanom
maayo ra, ug adunay espiritu ug kalagsik sa tanang imong makita
nga dili matupngan sa bisan unsang siyudad nga sukad akong
naadtoan.”4

Mga Pagsusi

Sa ulahing bahin sa ting-init niadtong 1848, si Presidente
Brigham Young mibiyahe gikan sa Winter Quarters ngadto sa
Walog sa Salt Lake. Sa dihang siya miabut, siya nakaamgo, nga
ang mga Santos kinahanglan nga makat-on unsa nga mga
kapanguhaan ang anaa diha sa ilang bag-ong kahimtang. Daghan
ang nakuha gikan sa mga Indian kinsa nagpuyo sa maong dapit,
apan si Presidente Young mipadala usab sa mga sakop sa
Simbahan sa pagsusi aron madiskobrehan ang mga butang nga
kakuhaan og medisina sa mga tanom ug ang natural nga mga
kapanguhaan nga anaa.

Mipadala siya og laing mga pundok sa pagsusi aron sa
pagpangita og mga dapit nga kapuy-an. Sa ilang mga pagbiyahe
kini nga mga sakop nakadiskobre nga adunay deposito sa mga
mineral, daghang mga kahoy, tinubdan sa tubig, ug balilihan,
ingon man usab maayo nga dapit nga kapuy-an. Aron
mapugngan ang pagpamaligya sa yuta, ang propeta mipasidaan
sa mga Santos batok sa pagbahinbahin sa yuta nga gihatag ngadto
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kanila aron ibaligya ngadto sa uban. Ang yuta mao ang ilang
kabtangan ug kinahanglan nga dumalahon sa kaalam ug sa
kakugi, dili alang sa pinansyal nga paglambo.

Niadtong tinglaglag sa 1849, ang Makanunayong Pundo sa
Pagbalhin gipasiugdahan ubos sa direksyon ni Presidente Young.
Ang tuyo niini mao ang pagtabang sa kabus kinsa walay kwarta sa
pagbiyahe aron sa pag-apil sa pundok sa Simbahan. Sa dako nga
sakripisyo, daghang mga Santos mihatag ngadto sa pundo, ug isip
resulta, liboan ka mga sakop nakabiyahe ngadto sa Walog sa Salt
Lake. Hangtud nga makahimo na sila, kadtong nakadawat og
tabang gipaabut nga mobayad sa kantidad sa tabang nga ilang
nadawat. Kini nga pundo gamiton gihapon sa pagtabang sa uban.
Pinaagi niining nagkahiusang paningkamot, ang mga Santos
nakapanalangin sa mga kinabuhi niadtong nanginahanglan.

Ang mga Misyonaryo Mitubag sa Tawag

Tungod kay nabise na sa pagtrabaho ug ang kinabuhi sa
panimalay mipuno sa dapit, si Presidente Brigham Young
miatiman sa mga atimanonon sa Simbahan. Sa kinatibuk-ang
komperensya nga gihimo niadtong 6 sa Oktubre 1849, iyang
gitudlo ang pipila ka mga sakop sa Napulog Duha, uban sa bag-
ong gitawag nga mga misyonaryo, nga magmisyon ngadto sa
langyaw nga dapit. Ilang gidawat kini nga mga tawag bisan og
ilang biyaan ang ilang mga pamilya, ang ilang bag-ong mga
panimalay, ug daghang wala mahuman nga mga buluhaton. Si
Erastus Snow ug pipila ka mga elder misugod sa misyonaryo nga
buhat sa Scandinavia, samtang si Lorenzo Snow ug si Joseph
Toronto mibiyahe ngadto sa Italy. Si Addison ug Louisa Barnes
Pratt mibalik ngadto sa kanhi nga iyang gitrabahoan didto sa
Society Islands. Si John Taylor gitawag ngadto sa France ug
Germany. Isip mga misyonaryo nga mibiyahe sa silangan, ilang
naagian ang mga Santos nga nagpadulong ngadto sa bag-ong
Zion didto sa Rocky Mountains.

Ang Atong Panulundon
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Sa ilang mga dapit nga gitrabahoan, ang mga misyonaryo
nakasaksi og mga milagro ug mibunyag og daghang mga tawo
ngadto sa Simbahan. Sa dihang si Lorenzo Snow, kinsa nahimong
presidente sa Simbahan, nagsangyaw didto sa Italy, siya nakakita
og usa ka bata nga nag-edad og tres anyos nga nag-ungaw sa
kamatayon. Iyang nakita ang kahigayunan sa pag-ayo sa bata ug
maablihan ang mga kasingkasing sa mga tawo sa maong dapit.
Nianang gabhiona siya nag-ampo og taas ug kinasingkasing alang
sa direksyon sa Dios, ug sa pagkasunod adlaw siya ug ang iyang
kauban nagpuasa ug nag-ampo alang sa bata. Nianang
pagkahapon sila nangalagad ngadto kaniya ug mihalad og hilom
nga pag-ampo alang sa panabang sa ilang pagabuhaton. Ang bata
natulog nga malinaw sa tibuok gabii ug milagrosong naayo. Kini
nga pagkaayo nahibaloan sa tanang mga walog sa Piedmont sa
Italy. Ang mga pultahan giablihan ngadto sa mga misyonaryo, 
ug ang unang mga bunyag sa maong dapit nahitabo.5

Niadtong Agosto 1852, sa usa ka espesyal nga komperensya
didto sa Dakbayan sa Salt Lake, 106 ka mga elder gitawag nga
magmisyon ngadto sa mga nasud sa tibuok kalibutan. Kini nga
mga misyonaryo, ingon man usab niadtong kinsa ulahing
gitawag, misangyaw sa ebanghelyo didto sa Habagatang Amerika,
China, India, Australia, Hawaii, ug sa Habagatang Pasipiko. Sa
kasagaran niining mga dapita, ang mga misyonaryo wala kaayo
magmalampuson. Bisan pa niana, sila nananom nga miresulta sa
daghang misulod sa Simbahan sa kaulahian sa misyonaryo nga
mga paningkamot.

Si Elder Edward Stevenson gitawag ngadto sa Misyon sa
Gibraltar didto sa Espanya. Kini nga tawag nagpasabut sa
pagbalik ngadto sa iyang yutang natawhan, diin siya maisugong
mipahayag sa ebanghelyo ngadto sa iyang mga ka nasud.
Gidakop siya tungod sa pagsangyaw ug migahin sa iyang
panahon didto sa prisohan hangtud nga nakaplagan sa mga
awtoridad nga siya nagtudlo sa mga gwardya, hapit makakabig sa
usa kanila. Human siya buhii mibunyag siya sa duha ka mga tawo
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ngadto sa Simbahan ug sa pagka Enero 1854 usa ka branch sa
napulo ka mga sakop ang naorganisar. Sa pagka Hulyo, bisan og
unom ka mga sakop ang mibiya aron moalagad sa Britanya nga
kasundalohan didto sa Asya, ang branch adunay desiotso ka mga
sakop, lakip na ang usa ka seventy, usa ka elder, usa ka pari, ug
usa ka magtutudlo, mihatag sa branch sa gikinahanglan nga
pagpangulo aron makapadayon sa pagtubo.6

Ang lokal nga mga gobyerno sa French Polynesia miabug sa
mga misyonaryo niadtong 1852. Apan ang mga kinabig nga mga
Santos mipadayon sa Simbahan hangtud nga ang pagsangyaw sa
ebanghelyo gibalik niadtong 1892. Ang mga Elder nga sila si
Tihoni ug Maihea mga maisugon kaayo sa dihang sila milahutay
sa pagkapiniriso ug sa ubang mga kahimtang kay sa paglimud sa
ilang pagtuo. Matag usa kanila naningkamot nga magpabiling
aktibo ang mga Santos ug magmatinud-anon ngadto sa
ebanghelyo.7

Alang niadtong kinsa mipasakop sa Simbahan sa gawas sa
Estados Unidos, mao kini ang panahon sa pagpundok ngadto sa
Zion, nga nagpasabut nga pagbiyahe pinaagi sa barko ngadto sa
Amerika. Si Elizabeth ug si Charles Wood milawig niadtong 1860
gikan sa Habagatang Africa, diin sila nagtrabaho sulod sa pipila 
ka mga tuig aron makakwarta alang sa ilang biyahe. Si Elizabeth
miatiman sa balay sa usa ka dato nga tawo, ug ang iyang bana
mihimo og mga bika hangtud sila nakatigum sa gikinahanglan
nga kwarta. Si Elizabeth gisakay sa barko nga naghigda mga 24 ka
mga oras human manganak og usa ka batang lalaki ug gihatag
ang kamarote sa kapitan aron siya mas komportable. Nagkasakit
siya sa ilang biyahe, hapit mamatay og kaduha, apan nabuhi aron
manimuyo sa Fillmore, Utah.

Ang mga misyonaryo gimahal pag-ayo sa mga Santos didto sa
mga nasud nga ilang gialagaran. Si Joseph F. Smith, nga hapit na
mahuman sa iyang misyon ngadto sa Hawaii niadtong 1857,
gihilantan og taas kaayo nga maoy nakaingon nga siya wala
makatrabaho og tulo ka mga bulan. Giatiman siya ni Ma Mahuhii,
usa ka matinud-anong Santos nga Hawaiian. Miatiman siya ni
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Joseph ingon og iyang kaugalingong anak, ug usa ka lig-on nga
talikala sa pagmahal ang milambo tali kanila. Paglabay sa mga
katuigan, sa dihang siya nahimong Presidente sa Simbahan, si
Joseph F. Smith mibisita sa Honolulu ug sa iyang pag-abut gayud
nakakita siya og buta nga tigulang nga babaye nga giagak sa
pagpasulod nga naggunit og pipila ka maanindot nga mga saging
isip usa ka halad. Iya siyang gitawag, Iosepa, iosepa” (Joseph,
Joseph). Diha-diha midagan siya ngadto kaniya ug migakos ug
mihalok kaniya sa makadaghan, nga mihapohap sa iyang ulo 
ug miingon, “Mama, Mama, akong mahal nga Mama.”8

Balaang mga Tawag sa Pagkolonya

Kadaghanan sa mga komunidad sa Utah ug habagatang Idaho
ug katapusang mga bahin sa Arizona, Wyoming, Nevada, ug
California nakaplagan sa mga indibidwal ug mga pamilya nga
gitawag diha sa kinatibuk-ang mga komperensya. Si Presidente
Brigham Young midumala sa pagtukod niini nga mga komunidad,
diin kapuy-an ug kaumahan sa liboan ka bag-ong mga pumupuyo.

Sa panahon sa iyang tibuok kinabuhi, ang tibuok Walog sa Salt
Lake ug kadaghanan sa palibot nga mga dapit nakolonya. Pagka
1877, sa dihang si Brigham namatay, labaw sa 350 ka mga kolonya
ang natukod, ug sa pagka 1900 dihay hapit 500. Unang awtoridad
sa Simbahan nga si Brigham Henry Robert nakakita sa kalampusan
sa Mormon nga pagkolonya tungod sa “pagkamaunongon sa mga
tawo ngadto sa ilang mga lider ug sa [ilang] pagkadili hakog ug
gihalad nga personal nga sakripisyo” sa pagtuman sa ilang balaang
mga tawag gikan ni Presidente Young.9 Ang mga tigkolonya
misakripisyo sa materyal nga mga kahayahay, sa mga pagpakig-
uban sa mga higala, ug usahay sa ilang mga kinabuhi sa pagsunod
sa usa ka propeta sa Ginoo.

Didto sa miting sa kinatibuk-ang komperensya, si Presidente
Young mibasa sa mga ngalan niadtong mga kaigsoonan ug sa
ilang mga pamilya kinsa gitawag sa pagbalhin ngadto sa halayong
dapit. Kini nga mga tigkolonya miisip nga sila gitawag sa mga
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misyon ug nasayud nga sila magpabilin sa ilang lokal nga mga
dapit hangtud sila ma-realease. Miadto sila ngadto sa ilang bag-
ong mga dapit sa ilang kaugalingong gasto ug uban sa ilang
kaugalingong mga suplay. Ang ilang kalampusan nag-agad kon
giunsa nila sa paggamit ang mga kapanguhaan nga anaa kanila.
Ilang gisurvey ug gihawanan ang mga kaumahan, mihimo og
mga galingan, mikalot og mga kanal sa patubig aron moabut ang
tubig ngadto sa yuta, mikoral sa pastolan alang sa ilang mga
hayop. Ug mihimo og mga dalan. Nananom sila og mga lagutmon
ug mga tanaman, mihimo og mga simbahan ug mga tulunghaan,
ug naningkamot nga magpabilin ang mahigalaong mga relasyon
uban sa mga Indian. Nagtinabangay sila sa usag usa kon may
sakit, ingon man usab sa pagpanganak, sa mga kamatayon, ug sa
mga kaminyoon.

Niadtong 1862 si Charles Lowell Walker nakadawat og tawag
nga manimuyo ngadto sa habagatang Utah. Mitambong siya og
miting alang niadtong kinsa gitawag ug mirekord: “Dinhi akong
nakat-unan ang usa ka baruganan nga dili gayud nako
hikalimtan. Akong nakita nga ang pagkamasulundon usa ka
mahinungdanong baruganan didto sa langit ug dinhi sa yuta.
Mao nga, dinhi ako nagtrabaho sulod sa milabay nga pito ka mga
tuig ubos sa kainit ug kabugnaw ug malisud nga mga kahimtang,
ug sa katapusan nakaangkon ako og balay, daghang mga
bungangkahoy nga hapit na mamunga ug nindot tan-awon. 
Oo, kinahanglan ako mobiya niiini ug mobuhat sa kabubut-on sa
akong Amahan sa Langit, kinsa mopatigbabaw sa tanang maayo
alangkanila nga nahigugma ug nahadlok kaniya. Ako nag-ampo
sa Dios sa paghatag kanako og kalig-on sa pagtuman nianang
gikinahanglan ngari kanako sa paagi nga kini iyang madawat.”10

Charles C. Rich, usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, nakadawat usab og tawag sa pagkolonya. Si
Brigham Young mitawag kaniya ug pipila ka laing mga kaigsoonan
sa pagdala sa ilang mga pamilya ug mopuyo didto sa Walog sa Bear
Lake, mga 150 ka mga milya amihanan sa Dakbayan sa Salt Lake.
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Ang walog anaa sa ibabaw ug tugnaw kaayo nga lawom ang mga
snow sa tingtugnaw. Si Brother Rich bag-ong miuli gikan sa misyon
sa Uropa ug mabalak-on kaayong mobalhin sa iyang pamilya ug
magsugod na usab sa malisud nga mga kahimtang. Apan siya
midawat sa tawag ug niadtong Hunyo 1864 miabut didto sa Walog
sa Bear Lake. Ang misunod nga tingtugnaw malisud kaayo ug pag-
abot sa tingpamulak, ang ubang mga kaigsoonan nakahukom nga
mobiya. Si Brother Rich nakaamgo nga ang kinabuhi dili sayon
niining mabugnaw nga klima apan miingon:

“Dihay daghang mga kalisud. Kana akon gidawat… ug kini
atong giambitan. Apan kon kamo buot moadto bisan asa, inyo
kanang katungod, ug ako dili mopugong kaninyo niini.… Apan
ako magpabilin dinhi, bisan og ako magpabilin nga mag-inusara.
Si Presidente Young mitawag kanako dinhi, ug dinhi ako
magpabilin hangtud iya akong i-release ug motugot kanako nga
mobiya.” Si Brother Rich ug ang iyang pamilya nagpabilin, ug siya
nahimong lider sa mauswagong komunidad sa misunod nga
pipila ka mga dekada.11 Sama sa ubang liboan, siya andam nga
mosunod sa iyang mga lider aron sa pagtabang sa pagtukod sa
gingharian sa Ginoo.

Mga Relasyon uban sa mga Indian

Samtang ang mga tigkolonya nagpaingon ngadto sa may
utlanan sa yuta, sila sa kasagaran adunay pakigsandurot sa mga
Indian. Dili sama sa ubang mga nanimuyo sa Kasadpan, si
Presidente Brigham Young mitudlo sa mga Santos sa pagpakaon
sa ilang lumad nga mga kaigsoonan ug maningkamot sa pagdala
kanila ngadto sa Simbahan. Ang mga paningkamot sa
pagsangyaw ngadto sa mga Indian gisulayan sa Fort Lemhi sa
Suba sa Salmon rehiyon sa Teritoryo sa Idaho ug sa nanimuyo sa
Bukid sa Elk sa ibabaw sa Colorado sa Teritoryo sa Utah. Si
Presidente Young mitukod sa mga Relief Society kansang mga
sakop nanahi og sinina alang sa ilang mga igsoong mga Indian ug
nangitag kwarta nga ipakaon kanila.
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Sa dihang si Elizabeth Kane, nga mao ang asawa ni Thomas L.
Kane, usa ka dili sakop nga maayong higala sa mga Santos,
mibiyahe agi sa Utah, siya mipuyo sa balay sa gikapoy nga
Mormon nga babaye. Si Elizabeth wala kaayo maghunahuna sa
babaye hangtud nga iyang nakita kon giunsa niya pagtagad ang
mga Indian. Sa dihang ang babaye mitawag sa iyang mga bisita sa
panihapon, siya usab misulti og pipila ka mga pulong ngadto sa
mga Indian. Si Elizabeth nangutana unsa ang gisulti sa babaye
ngadto sa mga Indian ug ang anak nga lalaki sa pamilya misulti
kaniya, “Kining mga dumuduong unang miabut, ug ako nakaluto
lamang og igo alang kanila, apan ang inyong pagkaon giluto na,
ug tawgon ko lang kamo kon maandam na kini.” Si Elizabeth dili
makatuo ug nangutana kon tinuod ba gayud nga iyang pakan-on
ang mga Indian. Ang anak nga lalaki misulti kaniya, “Si Mama
moserbisyo kanila sama sa iyang pagserbisyo kanimo, ug mohatag
kanila og lugar diha sa lamesa.” Miserbisyo siya kanila, nag-apong
kanila samtang sila nangaon.12

Organisasyon sa Priesthood ug mga Kalihokan sa Auxiliary

Sa iyang ulahing mga tuig, si Presidente Young miklaro ug
mihimo og pipila ka mga responsibilidad sa priesthood. Iyang
gisugo ang Napulog Duha sa paghimo og mga komperensya sa
matag stake. Isip resulta, pito ka bag-ong stake ug 140 ka bag-ong
mga ward gitukod sa tibuok Utah. Ang mga katungdanan sa mga
presidente sa stake, mga high council, mga bishopric, ug mga
kapangulohan sa korum klaro nga gihisgutan, ug gatusan sa mga
lalaki gitawag arong hatagan niining mga katungdanan. Iyang
gitambagan ang mga sakop sa Simbahan sa pagpahimutang sa
ilang mga kinabuhi ug mobayad sa ilang ikapulo, halad sa puasa,
ug ubang mga donasyon.

Niadtong 1876 ang propeta mitudlo ni George Q. Cannon isip
kinatibuk-ang superintendente sa Sunday School, ug sulod sa
pipila ka mga tuig, ang Sunday School nahimong permanente nga
bahin sa organisasyon sa Simbahan. Niadtong 1869 si Presidente
Young nagsugod sa paghatag og pormal nga panudlo sa
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kasarangang pagpuyo ngadto sa iyang mga anak nga babaye.
Iyang gipaabut ang iyang tambag ngadto sa tanang mga batan-
ong babaye niadtong 1870 uban sa pagporma sa Retrenchment
Association ( ang retrench nagpasabut nga magdaginot). Mao kini
ang sinugdanan sa organisasyon sa Young Women. Niadtong
Hulyo 1877 mibiyahe siya ngadto sa Ogden, Utah, aron sa pag-
organisar sa unang Relief Society sa stake.

Ang Kamatayon ug Kabilin ni Presidente Brigham Young

Isip usa ka lider, si Presidente Brigham Young praktikal ug
malagsik. Siya mibiyahe ngadto sa mga balangay sa Simbahan
aron sa pagtudlo ug sa pag-awhag sa mga Santos. Pinaagi sa
direksyon ug ehemplo, iyang gitudloan ang mga sakop sa
pagtuman sa ilang balaang mga tawag diha sa Simbahan.

Sa pagtimbang-timbang sa iyang kinabuhi, si Presidente Young
misulat sa mosunod agi og tubag ngadto sa editor sa pamantalaan
sa New York:

“Ang resulta sa akong mga paningkamot sulod sa milabay nga
26 ka mga tuig, kon tingubon, mao ang: Ang pagbutang og mga
tawo niini nga Teritoryo nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
nga mga 100,000 ka mga tawo; ang pagtukod sa labaw sa 200 ka
mga siyudad, mga lungsod ug mga balangay nga gipuy-an sa
among mga katawhan,… ug ang pagkatukod sa mga eskwelahan,
mga paktori, mga galingan ug sa ubang mga institusyon nga
gibanabana nga mopalambo ug makaayo sa atong mga
komundidad.…

“Ang akong tibuok kinabuhi gihalad ngadto sa pag-alagad sa
Makagagahum.”13

Niadtong Septyembre 1876, si Presidente Young mihatag og
gamhanang saksi sa Manluluwas: “Akong ipamatuod nga si Jesus
mao ang Kristo, ang Manluluwas ug Manunubos sa kalibutan;
nakatuman ako sa iyang gisulti, ug nakakita sa iyang saad, ug sa
kahibalo nga akong naangkon bahin kaniya, sa kaalam nga dili
mahatag niining kalibutan, ni makakuha niini.”14
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Niadtong Agosto 1877, si Presidente Young grabe nga nasakit,
ug bisan sa pag-atiman sa mga doktor, namatay nianang
semanaha. Nag-edad siya og 76 anyos ug nangulo sa Simbahan
sulod sa 33 ka mga tuig. Karon gihinumduman nato siya isip usa
ka bangiitang propeta kinsa migiya sa modernong adlaw nga
Israel ngadto sa ilang gisaad nga yuta. Ang iyang mga sermon
naghisgot sa tanang mga bahin sa inadlaw nga kinabuhi, miklaro
nga ang relihiyon kabahin sa matag adlaw nga kasinatian. Ang
iyang pagsabut sa utlanang yuta ug sa iyang maayong paggiya
nakadasig sa iyang mga katawhan sa pagtuman sa ingon og
imposible nga mga buluhaton ingon man usab sa mga panalangin
sa langit sila mitukod sa gingharian diha sa desyerto.
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Liboan sa mga Santos nagpundok aron sa pagsaksi sa pagpahimutang sa
capstone sa Templo sa Salt Lake, niadtong 6 sa Abril 1892



Presidente John Taylor

Human mamatay si Presidente Young, ang Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, nga gidumala ni John Taylor, nangulo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sulod sa tulo ka mga tuig.
Niadtong 10 sa Oktubre 1880, si John Taylor gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan. Si Presidente Taylor usa ka maayong
manunulat ug journalist kinsa mimantala og usa ka libro bahin 
sa Pag-ula ug mi-edit sa pipila sa labing importanti nga mga
pamantalaan sa Simbahan, lakip na sa Times and Seasons ug ang
Mormon. Sa daghang mga higayon iyang gipakita ang iyang
kaisug ug ang iyang lawom nga debosyon ngadto sa gipahiuli 
nga ebanghelyo, lakip na ang boluntaryong pag-apil sa iyang 
mga kaigsoonan didto sa Bilanggoan sa Carthage, diin siya gipusil
sa makaupat ka mga higayon. Ang iyang personal nga motto,
“Ang gingharian sa Dios o wala,” nagpakita sa iyang
pagkamaunungon ngadto sa Dios ug sa Simbahan.

Misyonaryo nga Buhat.

Si Presidente Taylor mapasaligon sa pagbuhat sa tanan nga
iyang mahimo aron nga ang ebanghelyo masangyaw ngadto sa
mga lumulupyo sa yuta. Niadtong Oktubre 1879 nga kinatibuk-
ang komperensya, iyang gitawag si Moses Thatcher, ang labing
bag-ong Apostol, sa pagsugod sa pagsangyaw didto sa Siyudad 
sa Mexico, Mexico. Si Elder Thatcher ug ang duha ka laing mga
misyonaryo miorganisar sa unang branch sa Simbahan didto sa
Siyudad sa Mexico niadtong 13 sa Nobyembre 1879, uban ni
Doktor Plotino C. Rhodacanaty isip presidente sa branch. Si
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Doktor Rhodacanaty nakabig human mobasa sa gamay nga
basahon sa Kinatsila nga Basahon ni Mormon ug misulat ngadto
ni Presidente Taylor alang sa dugang nga impormasyon
mahitungod sa Simbahan.

Uban sa dose ka mga sakop ug tulo ka mga misyonaryo, ang
gipahiuli nga ebanghelyo nagsugod sa pagkatap sa hinay-hinay
diha sa mga Mexikano. Niadtong 6 sa Abril 1881, si Elder Thatcher,
Feramorz Young, ug si Brother Pais mitungas og gitas-on nga
15,500 ka mga pye sa Bukid Popacatepetl ug mihimo og mubo nga
tulumanon sa pagpahinungod. Nagluhod atubangan sa Ginoo, si
Elder Thatcher mipahinungod sa yuta sa Mexico ug sa iyang mga
katawhan nga sila unta makadungog sa tingog sa Ginoo, ang ilang
tinuod nga magbalantay.

Si Elder Thatcher mibalik ngadto sa Dakbayan sa Salt Lake ug
mirekomendar nga dugang nga mga misyonaryo tawagon aron
moalagad didto sa Mexico. Sa wala madugay pipila ka mga batan-
ong lalaki, lakip ni Anthony W. Ivins, umaabot nga sakop sa
Unang Kapangulohan, nagtrabaho didto sa Siyudad sa Mexico.
Isip kabahin sa paningkamot sa Simbahan sa Misyon sa Mexico,
usa ka edisyon sa Kinatsila nga pinulongang Kinatsila sa Basahon
ni Mormon gimantala niadtong 1886. Ang istorya ni Milton Trejo,
kinsa mitabang sa paghubad sa Basahon ni Mormon ug sa ubang
literatura sa Simbahan ngadto sa Kinatsila, nagpakita kon sa unsa
nga paagi ang Ginoo midumala sa iyang buhat.

Si Milton Trejo natawo sa Espanya ug nagtubo nga wala
mahisakop sa bisan unsang relihiyon. Siya nagserbisyo sa
kasundalohan didto sa Pilipinas sa dihang siya nakadungog og
istorya mahitungod sa mga Mormon didto sa Rocky Mountains 
ug mibati og hugot nga tinguha sa pagbisita kanila. Unya
nagmasakiton siya kaayo ug giingnan diha sa usa ka damgo nga
siya mobisita sa Utah. Sa dihang naayo na siya, mibiyahe siya
ngadto sa Dakbayan sa Salt Lake. Iyang gikahimamat si Brigham
Young ug miimbistigar sa ebanghelyo. Nakombinsir siya nga siya
nakakaplag sa kamatuoran ug nahimong sakop sa Simbahan.
Nag-alagad siya og misyon didto sa Mexico ug dayon naandam,
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sa espirituhanon ug sa intelekwal nga paagi, nga mahimong
dakong kabahin nga ang mga tawo nga nagsulti og Kinatsila
makabasa sa Basahon ni Mormon sa ilang kaugalingong
pinulongan.

Si Presidente Taylor mitawag usab og mga misyonaryo sa
pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Indian nga nagpuyo sa
Kasadpang Amerika. Ang trabaho ni Amos Wright mabungahon
kaayo didto sa tribo sa Shoshone nga nagpuyo sa Wind River
Reservation sa Wyoming. Human siya makaalgad sulod sa pipila
lamang ka bulan, si Wright mibunyag og kapin sa 300 ka mga
Indian, lakip na ni Chief Washakie. Ang mga misyonaryo nga mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw midala usab sa ebanghelyo ngadto
sa mga Navajo, sa mga Pueblo, ug sa mga Zuni nga nagpuyo sa
Arizona ug sa New Mexico. Si Wilford Woodruff migahin og usa
ka tuig nga nagsangyaw diha sa mga Indian, lakip na sa mga
Hopi, mga Apache, ug mga Zuni. Ammon M. Tenney mitabang 
sa pagbunyag sa kapin sa 100 ka mga Zuni nga mga Indian.

Ang mga misyonaryo nagpadayon sa pagtudlo sa ebanghelyo
didto sa England ug Uropa. Niadtong 1883, ang natawo nga
German nga si Thomas Biesinger, kinsa nagpuyo sa Lehi, Utah,
nakadawat og tawag nga moalagad didto sa misyon sa Uropa. Siya
ug si Paul Hammer gipadala ngadto sa Prague, Czechoslovakia,
nga ka bahin pa sa gingharian sa Austro-Hungarian. Ang mga
misyonaryo gidid-an sa balaod sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug
mao nga nagpasiugda og kaswal nga pagpakigsulti sa mga tawo
nga ilang ikahimamat. Ang panag-istorya sa kasagaran mosangko
sa hilisgutan sa relihiyon. Human makatrabaho niini nga paagi
sulod sa usa ka bulan, si Elder Biesinger gidakop ug gibilanggo
sulod sa duha ka mga bulan. Sa dihang iyang naangkon ang iyang
kagawasan, nakaangkon siya og panalangin sa pagbunyag ni
Antoin Just, kansang akusasyon misangpot ngadto sa iyang
pagkadakop. Si Brother Just nahimong unang Santos sa Ulahing
mga Adlaw nga nagpuyo sa Czechoslovakia.1

Ang ebanghelyo gisangyaw usab sa Polynesia. Duha ka mga
Taga Hawaii, sila si Elder Kimo Pelio ug Samuela Manoa, gipadala
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ngadto sa Samoa niadtong 1862. Sila mibunyag og mga 50 ka mga
tawo, ug si Elder Manoa mipadayon sa pagpuyo didto sa Samoa
uban sa iyang mga kinabig sa misunod nga 25 ka mga tuig.
Niadtong 1887 si Jospeh H. Dean sa Dakbayan sa Salt Lake, Utah,
nakadawat og tawag nga moalagad og misyon didto sa Samoa. 
Si Elder Manoa ug ang iyang matinud-anong asawa mitanyag sa
ilang panimalay ngadto ni Elder Dean ug sa iyang asawa, nga si
Florence, ang unang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga gikan
sa gawas sa Samoa nga ilang nakita sa kapin na sa duha ka mga
dekada. Sa wala madugay si Elder Dean mibunyag og 14 ka mga
tawo ngadto sa Simbahan ug paglabay sa usa ka bulan mihatag 
sa iyang unang sermon sa pinulongan nga Samoa.2 Sa ingon ang
misyonaryo nga buhat bag-o na usab nagsugod diha sa isla.

Sugod niadtong 1866, aron malikayan ang pagkatap sa sangla,
ang mga opisyal sa Hawaii midala sa mga tawo nga nataptan sa
sakit ngadto sa Kalaupapa Peninsula sa isla sa Molokai. Niadtong
1873 si Jonathan ug si Kithy Napela, kinsa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, gidala didto. Si Kitty lamang ang adunay sakit, apan
si Jonathan, kinsa na-sealed ngadto kaniya didto sa Endowment
House sa Salt Lake, dili mobiya kaniya nga mag-inusara. Si
Jonathan sa wala madugay natakdan sa sakit, ug sa dihang
gibisitahan siya paglabay sa siyam ka mga tuig sa usa ka buotan
nga higala, lisud na mailhan. Taud-taud siyang midumala sa mga
Santos diha sa peninsula, kinsa pagka 1900 miabut na og kapin sa
200. Ang mga lider sa Simbahan wala makalimot sa matinud-
anong mga sakop nga nag-antus niining makapaluya nga sakit 
ug sa kanunay mibisita sa branch aron sa pag-atiman sa ilang
espirituhanong mga panginahanglan.3

Ang Jubilee nga Komperensya

Niadtong 6 sa Abril 1880, ang mga sakop sa Simbahan
misaulog sa ikasingkwenta nga anibersaryo sa organisasyon sa
Simbahan. Gitawag nila kini nga Jubilee nga Tuig, sama sa
paghingalan sa mga Israelilte sa matag ikasingkwenta ka tuig. 
Si Presidente Taylor mipasaylo sa mga utang sa mga timawa nga
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mga sakop ngadto sa Simbahan. Ang Simbahan miamot usab og
300 ka mga baka ug 2,000 ka karnero nga iapud-apod sa “angayan
nga mga pobre.”4 Ang mga igsoong babaye sa Relief Society sa
Simbahan mihatag og hapit 35,000 ka mga gantangan sa trigo
ngadto niadtong nanginahanglan. Si Presidente Taylor miawhag
usab sa mga sakop sa Simbahan sa pagpasaylo sa indibidwal nga
utang, ilabi na sa anaa sa kalisdanan. “Kini ang panahon sa
Jubilee!” siya mipahayag.5 Ang espiritu sa pagpasaylo ug kalipay
gibati pag-ayo diha sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Ang katapusang adlaw sa kinatibuk-ang komperensya sa
Jubilee niadtong Abril 1880 makapatandog. Onse sa Napulog
Duha ka mga Apostoles mihatag sa ilang mga pagpamatuod sa
katapusan nga sesyon. Si Orson Pratt, usa sa orihinal nga mga
sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, naghisgot
mahitungod sa panahon sa dihang ang tibuok Simbahan
nagtigum didto sa panimalay ni Peter Whitmer Sr. sa Fayette, New
York. Nakahinumdom siya sa mga pagsulay, sa mga pagpundok,
sa mga pagpanggukod, ug sa mga kasakit sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw ug mibati nga mapasalamaton nga sa siya sa
gihapon “apil niini nga mga katawhan.” Dayon siya mipamatuod
“mahitungod sa mahinungdanong buhat nga gibuhat sa Ginoo
nga atong Dios sa milabay nga singkwenta ka mga tuig.”6 Pipila
na lang ka mga bulan ang nahibilin ni Elder Pratt nga
magpakabuhi ug mibati og hingpit nga kalipay nga siya
nakalahutay hangtud sa katapusan isip usa ka matinud-anong
Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Duha ka mga tuig sa wala pa ang Jubilee nga kasaulogan, 
si Presidente John Taylor mitugot sa paghimo og usa ka
organisasyon sa paghatag og relihiyoso nga panudlo ngadto sa
mga bata. Ang unang Primary nagsugod didto sa Farmington,
Utah, mga 15 ka mga milya amihanan sa Dakbayan sa Salt Lake,
ug sa pagkatunga-tunga sa 1880, ang Primary na-organisar sa
hapit sa tanang mga balangay sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. Ang Primary mitubo nga naglakip sa minilyon ka mga bata
sa tibuok kalibutan, kinsa napanalanginan sa panudlo sa
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ebanghelyo, musika, ug sa mga asosasyon nga ilang
natagamtaman matag semana.

Ang Pagpanggukod Nagpadayon

Samtang nagtrabaho sa hubad sa Biblia niadtong sayo sa 1830,
si Propeta Joseph Smith nahasol sa kamatuoran nga si Abraham,
Jacob, David, ug ang ubang mga lider sa Daang Tugon nga
adunay labaw sa usa nga asawa. Ang Propeta nag-ampo aron
makasabut ug nakahibalo nga sa piho nga mga panahon, alang sa
tino nga mga katuyoan, nagsunod sa balaang gihatag nga mga
balaod, ang dinaghan nga kaminyoon gitugutan ug gigiyahan sa
Dios. Si Joseph Smith usab nakahibalo nga uban sa balaan nga
pagtugot, ang ubang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa dili
madugay pilion sa awtoridad sa priesthood nga makaminyo og
labaw sa usa ka asawa. Pipila ka mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nagpraktis sa dinaghan nga kaminyoon didto sa Nauvoo,
apan ang pagpahibalo sa publiko niini nga doktrina ug praktis
wala himoa hangtud sa Agosto 1852 nga kinatibuk-ang
komperensya didto sa Dakbayan sa Salt Lake. Niana nga
komperensya, si Elder Orson Pratt, nga gisugo ni Presidente
Brigham Young, mipahiblao nga ang pagpraktis sa usa ka lalaki
nga adunay labaw sa usa ka asawa kabahin sa pagpahiuli sa
tanang mga butang sa Ginoo (Mga Buhat 3:19–21).

Daghan sa relihiyoso ug politikanhong mga lider sa Amerika
nasuko pag-ayo sa dihang ilang nahibaloan nga ang mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw nga nagpuyo sa Utah nag-awhag og
sistema sa kaminyoon nga ilang giisip nga imoral ug dili
Kristiyano. Usa ka dako nga krusada gipasiugdahan batok sa
Simbahan ug sa iyang mga sakop. Ang Kongreso sa Estados
Unidos mipasar og balaod nga nagsanta sa kagawasan sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw ug naglisud-lisud sa Simbahan sa
ekonomikanhong paagi. Kini nga balaod makapahimo sa mga
opisyal sa pagdakop ug pagbilanggo sa mga lalaki kinsa adunay
labaw sa usa ka asawa ug sa pagkuha kanila sa katungod sa
pagbotar, sa katungod sa pagkapribado sa ilang mga panimalay,
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ug sa pagtagamtam sa laing sibil nga mga kalingkawasan. Mga
gatusan sa matinud-anong mga lalaki nga Santos sa Ulahing mga
Adlaw ug pipila ka mga babaye nabilanggo diha sa Utah, Idaho,
Arizona, Nebraska, Michigan, ug Habagatang Dakota.

Ang panggukod nagkagrabe usab alang sa kadaghanan kinsa
midawat sa balaang mga tawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo
ilabi na sa habagatang Estados Unidos. Sama pananglit, niadtong
Hulyo 1878 si Elder Joseph Standing gipatay sa linuog nga paagi
samtang nagtrabaho duol sa Rome, Georgia. Ang iyang kauban,
ang umaabot nga Apostol Rudger Clawson, hapit wala makaikyas
sa kamatayon. Ang mga Santos sa Dakbayan sa Salt Lake
naapektuhan sa balita bahin sa pagkapatay ni Elder Standing ug
liboan sa mga tawo mitambong sa iyang lubong diha sa
Tabernakulo sa Salt Lake.

Sila si Elder John Gibbs, William Berry, William Jones, ug si
Henry Thompson, milukop sa tibuok Tennessee naningkamot sa
pag-usab sa hunahuna sa publiko bahin sa Simbahan. Namahulay
sila usa ka buntag sa Igpapahulay niadtong Agosto 1884 didto sa
balay ni James Condor duol sa Cane Creek sa Tennessee. Samtang
si Elder Gibbs nagtuon sa mga kasulatan nangita sa teksto alang
sa iyang sermon, ang manggugubot nga panon mibutho gikan sa
kalasangan ug nagsugod sa pagpamusil. Sila si Elder Gibbs ug
Berry namatay. Si Elder Gibbs, usa ka magtutudlo, mibiya sa
asawa ug tulo ka mga anak nga nagbangutan sa iyang kamatayon.
Si Sister Gibbs nagpabiling usa ka biyuda sulod sa 43 ka mga tuig
ug nahimong midwife aron sa pagsuporta sa iyang mga anak. Siya
namatay nga matinud-anon diha sa ebanghelyo, nagpaabut sa
malipayong panag-uban sa iyang bana. Si Brigham Henry
Roberts, ang akting nga presidente sa misyon sa panahon sa mga
pagpatay, mibutang sa iyang kinabuhi sa peligro nagtakuban aron
sa pagkalot sa mga lawas ni Gibbs ug Berry. Iyang gibalik ang 
mga lawas ngadto sa Utah, diin daghang mga ward mihimo og
memoryal nga pag-alagad pasidungog sa duha ka mga elder.

Ang mga misyonaryo sa ubang mga dapit gilatigo hangtud ang
dugo mogawas sa ilang mga buko-buko, ug daghan ang nagdala
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sa mga uwat niining nga mga paglatigo ngadto sa ilang mga
lubnganan. Dili kadto sayon nga panahon nga mahimong usa 
ka sakop sa Simbahan.

Daghang mga lider sa Simbahan nanago aron sa paglikay sa
pagpanakop sa pederal nga mga opisyal nga nangita sa mga lalaki
nga adunay asawa nga labaw sa usa. Ang mga pamilya
nangahadlok sa pagsulod sa lawom nga gabii niining mga opisyal.
Si Presidente George A. Cannon, Lorenzo Snow, Rudger Clawson,
Brigham Henry Roberts, George Reynolds, ug daghan pa
gibilanggo, diin sila mipalabay sa panahon pinaagi sa pagsulat og
libro, pagtudlo sa eskwelahan, ug pagsulat ngadto sa ilang mga
pamilya. Si Presidente John Taylor napugos sa pagbalhin og puyo
didto sa Kaysville, Utah, mga 20 ka mga milya amihanan sa
Dakbayan sa Salt Lake, diin siya namatay niadtong 25 sa Hulyo
1887. Siya usa ka tawo sa hugot nga pagtuo ug kaisug kinsa
mihalad sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang pagpamatuod ni
Jesukristo ug sa pagtukod sa gingharina sa Dios dinhi sa yuta.

Presidente Wilford Woodruff

Si Wilford Woodruff usa sa labing malampusong mga
misyonaryo sa Simbahan ug nailhan usab sa iyang mapanagnaong
mga panabut ug pagkamaunungon ngadto sa Simbahan. Mihimo
siya og makuti nga journal, nga nakahatag og daghang
impormasyon mahitungod sa unang kasaysayan sa Simbahan.
Nag-alagad siya isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles sa dihang si John Taylor namatay, ug sa wala pa
moabut ang duha ka mga tuig siya gipaluyohan isip Presidente 
sa Simbahan.

Sa panahon sa iyang administrasyon, ang politikanhong
krusada batok sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagkagrabe
apan ang Simbahan nagpadayon. Mga templo gigamit diha sa tulo
ka mga lungsod sa Utah––St. George, Logan, ug Manti––ug ang
Templo sa Salt Lake hapit na mahuman. Kini nga mga balay sa
Ginoo nakapahimo sa liboan sa mga Santos nga makaangkon sa
ilang mga endowment ug mohimo sa buhat sa ordinansa alang sa
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ilang mga kabanay nga namatay. Si Presidente Woodruff adunay
tibuok kinabuhi nga tinguha sa templo ug sa buhat sa family
history. Iyang gipahimangnoan ang mga Santos sa daghang mga
okasyon sa pagpahigayon sa mga ordinansa diha sa templo alang
sa ilang mga katigulangan.

Ang mosunod nga hitabo nagpasabut pag-ayo sa kaimportante
sa buhat nga gihimo sa mga Santos alang sa mga patay. Niadtong
Mayo 1884, si Bishop Henry Ballard sa Ikaduhang Ward sa Logan
nagpirma sa mga rekomen sa templo diha sa iyang panimalay.
Ang anak nga babaye ni Henry nga nag-edad og siyam ka tuig,
kinsa nakigsulti uban sa mga higala sa daplin sa dalan duol sa
iyang balay, nakakita og duha ka hamtong nga mga lalaki nga
nagpadulong. Gitawag nila siya, mitunol kaniya sa usa ka
pamantalaan, ug misulti kaniya sa pagdala niini ngadto sa iyang
amahan.

Gibuhat kini sa batang babaye. Si Bishop Ballard nakakita sa
pamantalaan, ang Newbury Weekly News, gimantala didto sa
England, adunay mga pangalan nga kapin sa 60 sa iyang mga
kaila ug mga kaila sa iyang amahan, uban sa impormasyon sa
kagikanan. Kini nga pamantalaan, pinitsahan og 15 sa Mayo 1884,
gihatag ngadto kaniya nga mga tulo ka mga adlaw lamang human
kini giimprinta. Sa usa ka panahon nga wala pa ang
transportasyon sa kahanginan, sa panahon nga ang pagpadala
molungtad pa og daghang mga semana aron moabut gikan sa
England ngadto sa kasadpang Amerika, kini usa ka milagro.

Pagkasunod adlaw, si Bishop Ballard midala sa pamantalaan
ngadto sa templo ug misaysay sa istorya pag-abut niini ngadto ni
Marriner W. Merrill, ang presidente sa templo. Si Presidente
Merrill mipahayag, “Brother Ballard, adunay gusto sa pikas bahin
nga ang iyang buhat mahimo ug sila nasayud nga ikaw mohimo
niini kon kini nga pamantalaan moabut sa imong mga kamot.”7

Kini nga pamantalaan gitipigan diha sa Church Historical Library
sa Dakbayan sa Salt Lake, Utah.

Bisan pa sa pagpanggukod, ang mga lider sa Simbahan nag-
awhag gihapon sa pagkolonya sa wala pa mapuy-i nga mga dapit
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sa kasadpang Amerika. Sugod niadtong 1885, daghang mga
pamilya nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nanimuyo sa Sonora
ug Chihuahua, Mexico, nagtukod sa lungsod sama sa Colonia
Juarez ug Colonia Diaz. Ubang mga dapit sa amihanang Mexico
midawat usab sa mibalhin nga mga sakop sa Simbahan.

Ang mga sakop sa Simbahan mitan-aw usab sa amihanang
Canada nga dapit nga i-kolonya. Charles C. Card, kinsa nag-
alagad isip presidente sa Stake sa Cache Valley, mitukod sa usa 
ka komunidad sa Santos sa mga Ulahing Adlaw sa habagatang
Alberta niadtong 1886. Pag-abut sa tingtugnaw niadtong 1888,
labaw sa 100 ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagpuyo sa
kasadpang Canada, ug daghan pa ang miabut niadtong 1890, nga
nakasangkap og mga tawo sa paghimo og sistema sa patubig ug
rilis sa tren. Daghang mga sakop sa Simbahan nagdugay sa
Alberta.

Ang Manipesto

Sa naghinapos na ang tuig 1880, ang gobyerno sa Estados
Unidos mipasar og dugang nga mga balaod nga naghikaw
niadtong kinsa nagpraktis og dinaghan nga kaminyoon sa
katungod sa pagbotar ug pag-alagad isip maghuhukom ug gidid-
an pag-ayo sa gidaghanon sa kabtangan nga maangkon sa
Simbahan. Nag-antus ang mga pamilya nga Santos sa Ulahing
mga Adlaw sa dihang ang mga amahan nagtagotago. Si Presidente
Woodruff nangamuyo sa Ginoo alang sa giya. Niadtong gabii sa
23 sa Septyembre 1890, ang propeta, naglihok ubos sa inspirasyon,
misulat sa Manipesto, usa ka dokumento nga nagpahunong sa
dinaghan nga kaminyoon alang sa mga sakop sa Simbahan. Ang
Ginoo mipakita ni Presidente Woodruff diha sa panan-awon nga
gawas kon ang praktis sa dinaghan nga kaminyoon hunungon,
ang gobyerno sa Estados Unidos mokuha sa mga templo, sa ingon
mahunong ang buhat alang sa mga buhi ug sa mga patay.

Niadtong 24 sa Septyembre 1890, ang Unang Kapangulohan 
ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipaluyo sa
Manipesto. Ang mga Santos miaprobar niini niadtong Oktubre
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1890 nga kinatibuk-ang komperensya. Karon kini nga dokumento
gilakip diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad isip Opisyal nga
Pahayag 1.

Human sa aksyon sa Simbahan, ang federal nga mga opisyal
mihatag og pasaylo ngadto sa mga kalalakin-an nga nakonbikto 
sa pagsupak sa mga balaod nga supak sa daghan og asawa ug
kadaghanan sa panggukod nahunong. Apan, sama sa gipasabut ni
Presidente Woodruff: “Gitugutan unta nako nga ang tanang mga
templo mawala kanato, mapriso unta ako, ug ang tanang ubang
mga lalaki mapriso, kon wala pa ang Dios sa langit mosugo
kanako sa pagbuhat unsay akong gibuhat; ug sa dihang miabut
ang oras nga ako gisugo sa pagbuhat niana, ang tanan klaro ngari
kanako. Nag-ampo ako sa Ginoo, ug ako misulat unsa ang gisulti
sa Ginoo kanako nga isulat” (“Kinuha gikan sa Tulo sa mga
Pakigpulong ni Presidente Wilford Woodruff Mahitungod sa
Manipesto,” nga gilakip human sa Opisyal nga Pamahayag––1).
Ang Dios, dili ang Kongreso sa Estados Unidos, ang naghimo sa
opisyal nga pagpahunong sa dinaghan nga kaminyoon.

Ang Kapunungan sa Genealogy

Sa wala pa matukod sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
ang kapunungan sa genealogy, ang mga sakop sa Simbahan
mipundok sa mga rekord nga nagdokumento sa mga kinabuhi 
sa ilang patay nga mga katigulangan. Sila si Wilford Woodruff,
Orson Pratt, ug si Heber J. Grant mao ang pipila niadtong kinsa
nakakuha sa mga ngalan sa liboan ka mga katigulangan kinsa
ilang gipahigayon ang mga ordinansa sa templo. Niadtong 1894,
ang Unang Kapangulohan misugo nga ang kapunungan sa
genealogy i-organisar uban ni Elder Franklin D. Richards nga
unang lider. Ang usa ak librarya gihimo, ug ang mga
representante sa kapunungan mibiyahe sa tibuok kalibutan
nangita sa mga ngalan sa tawo nga mahimong ikapahigayon ang
mga ordinansa sa templo. Kini nga kapunungan misangpot sa
pagtukod sa Family History Department sa Simbahan.
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Sa panahon sa kinatibuk-ang komperensya sa Abril 1894, si
Presidente Woodruff mipahibalo nga siya nakadawat og
pagpadayag mahitungod sa buhat sa genealogy. Siya mipahayag
nga ang Dios buot nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
“mosubay sa ilang mga genealogy kutob sa ilang mahimo, ug ma-
sealed ngadto sa ilang mga amahan ug mga inahan. Ipa-sealed
ang mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan ug sumpayon kini
nga kutay kutob sa mahimo.… Mao kini ang kabubut-on sa
Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan,” siya miingon,”ug ako
nagtuo nga kon kamo mamalandong niini inyong makaplagan
nga kini tinuod.”8 Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
giawhag gihapon sa pagpangita og mga rekord sa ilang namatay
nga mga katigulangan ug mopahigayon sa mga ordinansa sa
templo alang kanila.

Gikan sa 1885 ngadto sa 1900, daghang mga sakop sa
Simbahan mialagad og misyon sa genealogy. Gidapit sila ngadto
sa Dakbayan sa Salt Lake aron modawat og panalangin alang sa
ilang misyon gikan sa General Authority. Sila gihatagan usab og
misyonaryo nga kard ug usa ka sulat sa pagkatudlo. Mibisita sila
og mga kabanay, mirekord sa mga ngalan gikan sa lapida, ug
misiksik sa mga rekord sa parokya ug mga Biblia sa pamilya,
mipauli uban ang bililhong impormasyon nga nakapahimo nga
ipahigayon ang buhat sa templo. Daghang mga misyonaryo
mitaho sa espirituhanong mga kasinatian nga nakahatag kanila 
og hugot nga kasiguroan nga ang Ginoo nag-uban kanila ug sa
kanunay migiya kanila ngadto sa gikinahanglan nga tinubdan o
sa kabanay.9

Pagpahinungod sa Templo sa Salt Lake

Si Presidente Wilford Woodruff mihalad sa iyang kinabuhi
ngadto sa buhat sa templo. Siya ang unang presidente sa Templo
sa St. George, ug siya mipahinungod sa Templo sa Manti. Karon,
40 na ka mga tuig human ang tukurang bato sa Templo sa Salt
Lake gipahimutang, si Presidente Woodruff naghulat sa tumang
kahinam sa pagpahinungod niining timailhan nga templo. Ang
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pagpahinungod nga tulumanon gihimo gikan sa 6 sa Abril ngadto
sa 18 sa Mayo 1893, ug gibanabana nga 75,000 ka mga tawo ang
mitambong.10

Pagkahuman sa inisyal nga tulumanon sa pagpahinungod
niadtong 6 sa Abril, si Presidente Woodruff misulat sa iyang
journal: “Ang espiritu ug ang gahum sa Dios diha kanamo. Ang
espiritu sa panagna ug pagpadayag diha kanamo ug ang mga
kasingkasing sa mga tawo nalukmay ug daghang mga butang
naabli ngari kanamo.”11 Ang ubang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nakakita og mga anghel, samtang ang uban nakakita sa
miaging mga Presidente sa Simbahan ug sa ubang namatay nga
mga lider sa Simbahan.12

Sa dihang si Presidente Woodruff misaulog sa iyang ika
nobenta ka adlaw nga natawhan, liboan ka mga bata sa Sunday
School mipuno sa Tabernakulo diha sa Temple Square aron sa
pagpasidungog kaniya. Natandog siya pag-ayo ug, nagsulti uban
ang tumang emosyon, misulti sa iyang batan-ong tigpaminaw nga
sa dihang siya nag-edad og dies anyos siya mieskwela sa Sunday
School sa Protestante ug nakabasa mahitungod sa mga apostoles
ug mga propeta. Sa dihang siya mipauli, siya nag-ampo aron siya
mabuhi og dugay-dugay aron makakita og mga apostoles ug mga
propeta sa makausa dinhi sa yuta. Karon siya nagbarug sa
atubangan sa mga lalaki kinsa mga apostoles ug mga propeta, 
ang iyang pag-ampo natubag sa makadaghan nga higayon.13

Usa ka tuig ang milabay niadtong 2 sa Septyembre 1898, si
Presidente Woodruff namatay samtang nagbisita sa San Francisco.

Si Presidente Lorenzo Snow ug Ikapulo

Human sa kamatayon ni Presidente Woodruff, Lorenzo Snow,
Presidente sa Korum sa Napulog Duha, mahimong Presidente sa
Simbahan. Siya maalamon ug mahigugmaong lider kinsa giandam
pag-ayo alang sa iyang responsibilidad. Siya nakaila ug gitudloan
sa matag propeta sa ulahing adlaw hangtud nianang higayona. 
Sa pagka Nobyembre 1900, iyang gisultihan ang mga Santos nga
nagpundok sa Tabernakulo nga kanunay niyang gibisitahan si
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Propeta Joseph Smith ug ang iyang pamilya, mikaon uban kanila,
ug dihay pribadong mga miinterbyu uban kaniya. Nasayud siya
nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios tungod kay ang Ginoo
mipakita kaniya niini nga kamatuoran “klaro ug kompleto
kaayo.”14

Sa panahon sa administrasyon ni Presidente Snow, ang
Simbahan nag-atubang sa grabing pinansyal nga mga kalisud nga
nahimo sa pamalaod sa federal nga gobyerno batok sa dinaghan
nga kaminyoon. Si Presidente Snow namalandong ug nag-ampo
alang sa giya mahitungod kon unsaon nga ang Simbahan
makagawas gikan sa makapaluya nga utang. Human sa kinatibuk-
ang komperensya niadtong Abril 1899, nadasig siya pagbisita sa
St. George, Utah. Samtang namulong sa usa ka miting didto
mihunong siya sa makadiyot, ug sa dihang mipadayon siya,
mipahayag siya nga siya nakadawat og pagpadayag. Ang mga
katawhan sa Simbahan mibaliwala sa balaod sa ikapulo, ug ang
Ginoo misulti kaniya nga kon ang mga sakop sa Simbahan
magmatinud-anon sa pagbayad sa hingpit nga ikapulo, ang mga
panalangin ibu-bu diha kanila.

Ang propeta misangyaw sa kamahinungdanon sa ikapulo
ngadto sa katiguman sa tibuok Utah. Ang mga Santos mituman 
sa iyang tambag, ug nianang tuiga sila mibayad og doble nga
ikapulo alang sa miaging tuig. Pagka 1907, ang Simbahan
nakatigum og igo-igong pundo aron ibayad sa tigpautang ug 
wala nay utang.

Niadtong 1893, sa pagdawat alang sa kinatibuk-ang hunta sa
Young Ladies Mutual Improvement Association, si Presidente
Geroge Q. Cannon mipahibalo nga ang Unang Kapangulohan
mihimo og desisyon sa pagtawag sa “atong pipila ka maalamon
ug mabuot nga mga kababayen-an ngadto sa natad sa
misyonaryo.”15 Sa wala pa kining higayona, pipila ka mga sister
miuban sa ilang mga bana sa misyon, apan kini mao ang unang
higayon nga ang Simbahan opisyal nga mitawag ug migahin og
mga sister isip mga ambasador nga misyonaryo ni Ginoong
Jesukristo. Samtang ang mga sister walay katungdanan sa pag-
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algad og mga misyon, sa miaging dekada liboan migamit niini 
nga kahigayunan ug mialagad sa Ginoo sa maisugong paagi isip
full-time nga misyonaryo.

Si Presidente Lorenzo Snow nangulo sa Simbahan ngadto sa
ika-baynte nga siglo. Sa dihang nagsingabot na ang bag-ong siglo,
ang Simbahan adunay 43 ka mga stake, 20 ka mga misyon, ug 967
ka mga ward ug mga branch. Dihay 283,765 ka mga sakop,
kadaghanan kanila nagpuyo sa may Rocky Mountain sa Estados
Unidos. Upat ka mga templo ang naglihok, ug ang Juvenile
Instructor, Improvement Era, ug Young Women,s Journal adunay mga
artikulo mahitungod sa Simbahan ngadto sa iyang mga sakop.
Mga huhungihong mikaylap nga dili mominos sa usa ka bag-ong
misyon ang pagaablihan, ug ang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw dili makahunahuna unsa ang mahitabo sa sunod nga
gatusan ka mga tuig. Apan sila masaligon nga ang mga panagna
mahitungod sa kapalaran sa Simbahan matuman.
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Gikan niadtong 1901 hangtud pagka 1970, upat ka mga
propeta ang midumala sa nagkadako nga Simbahan—sila si
Joseph F. Smith, Heber J. Grant, George Albert Smith, ug David O.
McKay. Kini nga mga Presidente nakasaksi sa pagkausab gikan sa
transportasyong ginamit ang kabayo ug tartanilya ngadto sa
pagbiyahe pinaagi sa rocket padulong ngadto sa kawanangan.
Duha ka mga gubat sa kalibutan ug usa ka global nga depresyon
ang nasagubangan sa mga Santos. Atol niining panahona, siyam
ka mga templo ang natukod. Pagka 1901, adunay gibanabana nga
300,000 ka mga sakop sa 50 ka mga stake, ug pagka 1970 ang
Simbahan adunay sobra sa 2,800,000 ka mga sakop nga
nagkatigum sa 500 ka mga stake sa tibuok kalibutan.

Presidente Joseph F. Smith

Si Joseph F. Smith natawo niadtong 1838 atol sa kinalisdang
panahon sa mga panggukod sa Missouri diha sa usa ka gamayng
balay duol sa luna sa templo sa Far West. Atol sa pagkahimugso ni
Joseph, ang iyang amahan, si Hyrum Smith, gipriso sa Richmond,
Missouri, ug ang iyang inahan, si Mary Fielding Smith, gibiyaan
nga nag-inusara sa pag-atiman sa iyang mga anak.

Ang batan-ong Joseph mibalhin uban sa iyang pamilya gikan
sa Missouri ngadto sa Nauvoo, Illinois, diin ang usa ka panghitabo
nahitabo nga iyang nahinumduman sa tibuok niyang kinabuhi—
ang pagpatay sa iyang amahan ug uyoan sa Bilanggoan sa
Carthage. Si Joseph wala gayud makalimot nga makita ang iyang
amahan sa katapusang higayon dihang, sa nagpadulong na
ngadto sa Carthage nga nagsakay sa kabayo, siya mikuha sa iyang
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anak, mihalok kaniya, ug mipalingkod kaniya. Ni siya makalimot
sa kalisang nga madungog ang usa ka silingan nga nanuktok sa
bintana pagkagabii aron pagpahibalo sa iyang inahan nga si
Hyrum gipatay. Ang makita ang iyang amahan ug uyoan nga
nagbuy-od sa ilang mga lungon diha sa Balay nga Mansyon sa
Nauvoo wala gayud mahanaw sa iyang panumduman.

Ang batang si Joseph nahingkod hapit dihadiha dayon. Dihang
si Mary Fielding Smith ug ang iyang pamilya miapil sa exodo
gikan sa Nauvoo, ang 7 anyos nga si Joseph mao ang nagdala sa
usa sa iyang mga bagon. Si Joseph 13 anyos dihang namatay ang
iyang inahan, nga mibiya kaniya nga usa ka ilong tuwapos, ug sa
wala pa siya mag-16 anyos, mibiya siya aron sa pagmisyon ngadto
sa mga Isla sa Sandwich (sa kaulahian gitawag nga mga Isla sa
Hawaii). Sulod sa tulo ka bulan human miabut sa Honolulu,
hanas na kaayo siyang namulong sa lumad nga pinulongan, usa
ka espirituhanong gasa nga gihatag kaniya nila ni Elder Parley P.
Pratt ug Orson Hyde sa Napulog Duha, kinsa migahin kaniya.
Dihang 21 anyos na siya, mibiya siya alang sa laing misyon,
niining higayuna alang sa tulo ka tuig nga misyon ngadto sa 
mga Isla sa Britanya.

Si Joseph 28 anyos lamang dihang si Presidente Brigham
Young nadasig sa pag-orden kaniya nga Apostol. Sa misunod nga
katuigan siya mialagad isip usa ka Magtatambag ngadto sa upat
ka mga Presidente sa Simbahan. Dihang si Lorenzo Snow
namatay niadtong Oktubre 1901, si Joseph F. Smith nahimong
ikaunom nga Presidente sa Simbahan. Siya naila na kaayo sa
iyang abilidad sa pagpasabut og maayo ug sa pagpanalipod sa
mga kamatuoran sa ebanghelyo. Ang iyang mga wali ug mga
sinulat gihugpong ngadto sa usa ka bolumen nga giulohan og
Doktrina sa Ebanghelyo, nga nahimong usa sa importanting mga
tekstong doktrinal sa Simbahan.

Sa unang mga dekada sa ikabaynte nga siglo, ang Simbahan
mipadayon diha sa pipila ka importanting mga paagi. Uban sa
nagpadayong paghatag og gibug-aton sa ikapulo ug sa matinud-
anong tubag sa mga Santos, ang Simbahan nakabayad ra sa
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tanang mga utang niini. Usa ka panahon sa pag-uswag misunod,
nakapahimo sa Simbahan sa pagtukod og mga templo, mga
kapilya, ug mga sentro sa mga bisita ug sa pagpalit sa
makasaysayong mga dapit sa Simbahan. Ang Simbahan nagtukod
usab sa Bilding sa Administrasyon sa Dakbayan sa Salt Lake nga
mao gihapon ang nagsilbing punoang buhatan niini.

Si Presidente Smith nahibalo sa panginahanglan alang sa mga
templo sa tibuok kalibutan. Atol sa usa ka komperensya pagka
1906 sa Bern, Switzerland, siya mituyhod sa iyang kamot ug
namahayag, “Ang panahon moabut nga kini nga dapit malukop 
sa mga templo, diin kamo makaadto ug makatubos sa inyong mga
patay.”1 Ang unang templo sa Uropa sa ulahing mga adlaw, ang
Templo sa Switzerland, gipahinungod hapit sa tunga sa siglo sa
kaulahian diha sa usa ka kasikbit nga balangay sa dakbayan diin 
si Presidente Smith mihimo sa iyang panagna. Si Presidente Smith
mipahinungod sa dapit alang sa usa ka templo sa Cardston,
Alberta, Canada, niadtong 1913 ug alang sa usa ka templo sa
Hawaii pagka 1915.

Sugod sa sayo sa mga 1900, ang mga lider sa Simbahan
miawhag sa mga Santos sa pagpabilin sa ilang kaugalingong mga
dapit kay sa magpundok sa Utah. Pagka 1911 si Joseph F. Smith 
ug ang iyang mga Magtatambag sa Unang Kapangulohan miisyu
niini nga pamahayag: “Kini tilinguhaon nga ang atong katawhan
magpabilin sa ilang mga yutang natawhan ug mohimo og mga
katiguman nga may makanunayong kinaiya sa pagtabang sa
buhat sa pagsangyaw.”2

Unom ka semana sa wala pa mamatay si Presidente Smith,
nakadawat og usa ka importanting pagpadayag mahitungod sa
katubsanan sa mga patay. Iyang nakita diha sa panan-awon ang
pangalagad sa Manluluwas didto sa kalibutan sa espiritu ug
nakahibalo nga ang matinud-anon nga mga Santos adunay
kahigayunan sa pagpadayon sa pagtudlo sa ebanghelyo didto sa
kalibutan sa mga espiritu. Kini nga pagpadayag gidugang ngadto
sa Perlas nga Labing Bililhon niadtong 1976 ug pagka 1979
gibalhin ngadto sa Doktrina ug mga Pakigsaad isip seksyon 138.
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Presidente Heber J. Grant

Sa wala pa ang iyang kamatayon niadtong Nobyembre 1918, 
si Presidente Joseph F. Smith migunit sa kamot ni Heber J. Grant,
nga nianang higayona maoy Presidente sa Napulog Duha, ug
miingon: “Ang Ginoo manalangin kanimo, akong higala, ang
Ginoo manalangin kanimo, ikaw adunay dakong responsibilidad.
Hinumdumi kanunay nga kini mao ang buhat sa Ginoo, ug dili sa
tawo. Ang Ginoo mas labaw kay ni bisan kinsa nga tawo. Siya
nasayud kon si kinsa ang Iyang gusto nga maoy mangulo sa Iyang
Simbahan, ug dili gayud makahimo og bisan unsa nga sayop.”3

Si Heber J. Grant nahimong ikapito nga Presidente sa Simbahan 
sa edad nga 62, nga nakaalagad isip usa ka Apostol sukad pa
niadtong 1882.

Isip usa ka batan-on ug sa tibuok niyang kinabuhi, si Heber
nagpakita og talagsaong determinasyon sa pagkab-ot sa iyang
mga tumong. Isip bugtong anak nga gipadako sa usa ka biyudang
inahan, siya morag napugngan gikan sa mga kalihokan sa ubang
mga bata nga iyang kaedad. Dihang misulay siya pag-apil sa usa
ka tim sa bisbol, gibugalbugalan siya tungod sa iyang kabakikaw
ug kakulang sa kahanas ug wala dawata isip usa ka sakop sa tim.
Imbis mawad-an og paglaum, migahin siya og daghang mga oras
sa makanunayong pagbansay sa paglabay sa bola ug sa katapusan
nahimo rang sakop sa laing tim nga nakadaog og pipila ka lokal
nga mga kampeyonato.

Sa bata pa gusto siya nga mahimong tighan-ay sa talaan
dihang nahibaloan niya nga mas dako kini og kitaon kay sa iyang
trabaho nga maglimpyo og mga sapatos. Niadtong mga
panahona, ang mahimong tighan-ay sa talaan nagkinahanglan og
maayog agi, apan ang iyang agi bati kaayo nga gani duha sa iyang
mga higala miingon nga mora kini og mga kinakha sa manok. Sa
makausa pa, wala siya mawad-i og paglaum apan migahin og
daghang mga oras sa pagbansay sa iyang agi. Nahimo siyang inila
tungod sa iyang abilidad sa maanindot nga pagsulat, sa katapusan
nagtudlo sa pagsulat sa usa ka unibersidad, ug kanunay nga
gitawag aron sa pagsulat og importante nga mga dokumento. 
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Siya usa ka bantugang ehemplo sa daghang mga tawo kinsa
nakakita sa iyang determinasyon sa pagbuhat sa iyang
pinakamaayo kutob sa iyang mahimo sa pag-alagad sa Ginoo 
ug sa iyang isigkatawo.

Si Presidente Grant usa ka maalamon ug malampusong
negosyante kansang mga kahanas nakatabang kaniya sa
pagpangulo sa Simbahan agi sa tibuok kalibutan nga depresyong
pinansyal ug sa personal nga mga problema nga miresulta tungod
niini. Siya malig-onong nagtuo sa pagka mapaningkamoton sa
kaugalingon ug sa pag-agad sa Ginoo ug sa iyang kaugalingong
pagkugi, dili sa gobyerno. Siya mipanalangin sa daghang
nanginahanglan nga mga tawo sa kwarta nga iyang kinitaan.

Niadtong mga 1930 ang mga Santos, sama sa uban pang mga
tawo sa kalibutan, nanglimbasog sa pagkawalay trabaho ug
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pagsangkap og pagkaon alang sa mga nanginahanglan. Ang mga sakop sa

Simbahan miamot sa ilang kahago, ingon nga gihulagway niining mga
Santos nga nagtrabaho sa usa ka uma sa sugar beet niadtong 1933.
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kakabus atol sa Dakong Depresyon. Pagka 1936, isip usa ka resulta
sa pagpadayag gikan sa Ginoo, si Presidente Grant mipasiugda sa
programa sa kaayohan sa Simbahan aron sa pag-abag niadtong
nanginahanglan ug sa pagtabang sa tanang mga sakop nga
mahimong mapaningkamoton sa kaugalingon. Ang Unang
Kapangulohan namulong kabahin niini nga programa: “Ang atong
unang katuyoan mao ang pagpahigayon, kutob sa mahimo kon
kini posible, sa usa ka sistema nga diin ang tunglo sa
pagkatapulan mawala, ang mga kadautan sa paghatag lang
mahanaw, ug ang kagawasan, kakugi, pagdaginot ug pagtahud 
sa kaugalingon maugmad pag-usab taliwala sa atong katawhan.
Ang tumong sa Simbahan mao ang pagtabang sa mga tawo nga
motabang sa ilang mga kaugalingon. Ang pagtrabaho
kinahanglang ipahiluna pag-usab isip ang madumalaong
baruganan sa mga kinabuhi sa atong pagkasakop sa Simbahan.”4

Si Presidente J. Reuben Clark Jr., kinsa nag-alagad isip
Magtatambag sa Unang Kapangulohan sulod sa 28 ka tuig,
mipasabut og maayo, “Ang tinuod nga taas og tagal nga tumong
sa Plano sa Kaayohan mao ang pag-ugmad og kinaiya diha sa
mga sakop sa Simbahan, mga tighatag ug mga tigdawat,
magluwas sa tanan nga pinakamaayo nga anaa sa ilang
kahiladman, ug mamulak ug mamunga ang tinagong kabuhong
sa espiritu.”5

Usa ka Kinatibuk-ang Komitiba sa Kaayohan gipasiugdahan
niadtong 1936 aron sa pagdumala sa mga paningkamot sa
kaayohan diha sa Simbahan. Si Harold B. Lee, presidente sa
Pioneer Stake, maoy gihimong tigdumalang direktor sa komitiba.
Sa kaulahian, ang mga tindahan sa Deseret Industries gipalambo
aron sa pagtabang sa mga walay trabaho ug adunay mga
kakulangan, ug mga proyekto nga pang-uma ug pang-
produksyon gipasiugdahan aron sa pagtabang sa mga
nanginahanglan. Ang programa sa kaayohan nagpadayon sa
pagpanalangin sa liboan ka mga tawo karon, sa managsamang
nanginahanglan nga mga sakop sa Simbahan ug ubang anaa sa
malisud nga mga kahimtang sa tibuok kalibutan.6
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Samtang ang misyonaryo nga buhat nagpadayon diha sa
nagkakusog nga paglambo, si Presidente Grant nahimong
hinungdan diha sa usa ka labing talagsaong pagkakabig. Si
Vincenzo di Francesca, usa ka Italyano nga ministro sa relihiyon,
naglakaw diha sa dalan sa Dakbayan sa New York padulong
ngadto sa iyang simbahan dihang nakita niya ang usa ka basahon
nga walay tabon diha sa usa ka barel nga puno sa mga abu. Iyang
gipunit ang basahon, mipakli sa mga pahina, ug nakakita sa
unang higayon sa mga ngalan nga Nephi, Mosiah, Alma, ug
Moroni. Mibati siya og kadasig sa pagbasa sa basahon bisan kon
wala siya masayud sa ngalan o gigikanan niini, ug sa pag-ampo
kabahin sa pagkamatuod niini. Samtang siya nagbuhat sa ingon,
siya miingon nga “usa ka pagbati sa kalipay, ingon nga nakakita
og usa ka butang nga bililhon ug talagsaon, naghatag og
kahupayan sa akong kalag ug mibilin kanako og hingpit nga
kalipay nga walay pinulongan sa tawo nga igong makahulagway.”
Siya misugod sa pagtudlo sa mga baruganan nga diha sa basahon
ngadto sa mga sakop sa iyang simbahan. Ang iyang mga lider sa
simbahan midisiplina kaniya tungod sa pagbuhat sa ingon ug
gani misugo kaniya sa pagsunog sa basahon, butang nga midumili
siya sa pagbuhat.

Sa kaulahian mibalik siya ngadto sa Italya, diin pagka 1930
iyang nasayran nga ang basahon gimantala sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Siya misulat
ngadto sa Simbahan sa Utah nga gihatag ngadto ni Presidente
Grant. Si Presidente Grant mipadala kaniya og kopya sa Basahon
ni Mormon nga Italyano ug mihatag sa iyang ngalan ngadto sa
presidente sa misyon sa Uropa. Ang mga kalisud sa panahon sa
gubat nakapugong kang Vincenzo nga mabunyagan sulod sa
daghang katuigan, apan sa katapusan nahimo ra siyang sakop 
sa Simbahan niadtong 18 sa Enero 1951, ang unang tawo nga
nabunyagan diha sa isla sa Sicily. Paglabay sa lima ka tuig siya na-
endowed sa Templo sa Switzerland.7

Niadtong 6 sa Mayo 1922 si Presidente Grant mipahinungod 
sa unang estasyonan sa radyo sa Simbahan. Paglabay sa duha ka
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tuig ang estasyonan nagsugod sa pagsibya sa mga sesyon sa
kinatibuk-ang komperensya, nagtugot sa daghan pa nga mga
sakop sa Simbahan nga makapaminaw sa mga mensahe sa mga
General Authorities. Sa wala madugay human niadto, pagka
Hulyo sa 1929, ang Tabernacle Choir nagsibya sa unang programa
sa Musika ug ang Gipamulong nga mga Pulong, usa ka sinemanang
pagsibya sa makapadasig nga musika ug sa gipamulong nga
mensahe. Kini nga programa nagpadayon nga gisibya matag
semana hangtud karon.

Si Presidente Grant namatay niadtong 14 sa Mayo 1945. Ang
iyang 27 ka tuig nga pag-alagad isip Presidente sa Simbahan
nalabwan lamang sa gidugayon sa katuigan sa pag-alagad ni
Brigham Young.

Presidente George Albert Smith

Si George Albert Smith misunod ni Heber J. Grant isip
Presidente sa Simbahan. Si Presidente Smith, kansang kinabuhi
usa ka ehemplo sa kalipay nga makita diha sa pagsunod sa
ebanghelyo, mipamatuod: “Matag kahinangop ug matag hingpit
nga kalipay nga nahimong takus sa ngalan maoy nahimong
resulta sa pagsunod sa mga sugo sa Dios ug sa pagtuman sa iyang
pahimangno ug tambag.”8

Ang pagsunod sa mga sugo sa Dios ug sa tambag sa mga lider
sa Simbahan nahimo nang sumbanan sa pagkamatarung diha sa
pamilya ni Presidente Smith sulod sa mga kaliwatan. Siya
ginganlan sunod sa iyang apohan sa amahan, si George A. Smith,
kinsa ig-agaw ngadto ni Propeta Joseph ug Magtatambag ngadto
ni Presidente Brigham Young. Ang amahan ni George Albert, si
John Henry Smith, nag-alagad sa Unang Kapangulohan ubos sa
pagpangulo ni Joseph F. Smith. Sa edad nga 33, si George Albert
Smith natawag ngadto sa Korum sa Napulog Duha. Gikan
niadtong 1903 hangtud pagka 1910, sila si John Henry ug George
Albert manag-ubang nag-alagad diha sa Korum sa Napulog Duha,
ang mao lamang nga panahon niini nga dispensasyon nga ang
amahan ug anak manag-ubang nag-alagad niana nga Korum.
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Ang 42 ka tuig ni George Albert Smith diha sa Korum sa
Napulog Duha napuno sa dungganon nga pag-alagad, bisan sa
mga higayon sa dili maayong panglawas. Ang iyang mga mata
nadaot sa adlaw samtang nag-survey alang sa riles sa tren sa
habagatang Utah, ug ang pag-opera napakyas sa pag-ayo sa iyang
hapit nga pagkabuta. Ang nagkabug-at nga kalisud ug mga
gipangayo sa iyang panahon nakapaluya sa iyang huyang nga
lawas, ug pagka 1909 gikuyapan siya tungod sa kahago. Ang sugo
sa doktor sa kompleto nga pagpahulay nakapahugno sa iyang
pagsalig sa kaugalingon, nakamugna og pagbati sa pagkawalay
bili, ug nakapasamot sa iyang tensyon.

Atol niining malisud nga panahon, si George adunay damgo
diin iyang nakita ang usa ka matahum nga lasang duol sa usa ka
dakong lawa. Human nakalakaw siya og layo-layo sa pagsuot sa
lasang, iyang nakita ang iyang pinalanggang apohan, si George A.
Smith, nga nagpadulong kaniya. Si George nagdali nga
nagpadulong, apan samtang ang iyang apuhan nagkaduol, siya
mihunong ug miingon, “Gusto kong masayud kon unsay imong
gibuhat sa akong ngalan.” Usa ka talan-awon sa iyang kinabuhi
milabay sa hunahuna ni George ug mapainubsanon siyang
mitubag, “Wala gyud koy gibuhat bisan unsa sa imong ngalan nga
angayan nimong ikaulaw.” Kini nga damgo nakapabag-o pag-usab
sa espiritu ug pisikal nga kusog ni George ug sa wala madugay
nakabalik ra siya sa pagtrabaho. Sa kaulahian sagad niyang
gihulagway ang kasinatian ingon nga usa ka sinugdanan sa
dakong kausaban sa iyang kinabuhi.9

Atol sa administrasyon ni Presidente George Albert Smith, 
nga milungtad gikan niadtong 1945 hangtud pagka 1951, ang
gidaghanon sa mga sakop sa Simbahan mikabat og usa ka milyon;
ang templo sa Idaho Falls, Idaho, napahinungod; ug ang
misyonaryo nga buhat gipadayon human sa Ika-II nga Gubat sa
Kalibutan.

Usab, mga paningkamot gi-organisar alang sa kahupayan sa
mga Santos sa Uropa kinsa nahimong makalolooy isip resulta sa
gubat. Ang mga sakop sa Simbahan sa Estados Unidos giawhag sa
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paghatag og mga sinina ug laing mga kagamitan. Si Presidente
Smith nakighimamat ni Harry S. Truman, presidente sa Estados
Unidos, aron sa pagdawat og pagtugot sa pagpadala sa nakolekta
nga mga pagkaon, mga sinina, ug kasangkapan sa higdaan ngadto
sa Uropa. Si Presidente Smith mihulagway sa miting niini nga
paagi:

Si Presidente Truman miingon: “ ‘Unsa may inyong tumong 
sa pagpadala niini didto? Ang ilang kwarta wala nay ayo.’

“Ako miingon, ‘Wala mi magkinahanglan sa ilang kwarta.’
Mitan-aw siya kanako ug nangutana: ‘Ayaw kog ingna nga inyo
nang ihatag ngadto nila?’

“Ako miingon: ‘Tinuod, amo nang ihatag ngadto nila. Sila
among mga kaigsoonan ug anaa sa kalisud. Ang Dios nanalangin
kanamo og sobra, ug malipayon kaming mopadala niini kon
makabaton kami sa pagpakigtambayayong sa gobyerno.’

“Siya miingon: ‘Maayo nang inyong gibuhat,’ ug midugang,
‘malipayon ming motabang ninyo sa bisan unsay among
mahimo.’ ”10

Samtang ang mga donasyon gilain-lain ug giputos didto sa
Utah aron ipadala sa laing nasud, si Presidente Smith miabut aron
sa pag-obserbar sa mga pagpangandam. Mga luha miagas sa
iyang nawong dihang iyang nakita ang daghan kaayong mga
kagamitan nga ubay-ubay gayud nga nahatag. Human sa pipila 
ka minuto iyang gihubo ang iyang bag-o nga kupo ug miingon,
“Palihug ipadala kini.” Bisan tuod nga pipila ka mga tawo nga
nagbarug sa duol miingon kaniya nga gikinahanglan niya ang
iyang kupo sa bugnaw nga adlaw sa tingtugnaw, miinsister siya
nga kini ipadala.11

Si Elder Ezra Taft Benson sa Korum sa Napulog Duha gitudlo
sa pag-abli pag-usab sa mga misyon sa Uropa, sa pagdumala sa
pagpang-apud-apod sa mga suplay sa kahupayan, ug sa
pagpangalagad sa espirituhanong mga panginahanglan sa mga
Santos. Usa sa unang mga pagbisita ni Elder Benson mao ang
pagbisita sa usa ka komperensya sa mga Santos sa Karlsruhe, 
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usa ka dakbayan sa Alimanya diha sa Suba sa Rhine. Si Elder
Benson misaysay kabahin sa kasinatian:

“Sa katapusan amo rang nakit-an ang dapit nga tigumanan, 
usa ka binombahan nga bilding nga nahimutang sa sudlonon nga
lugar. Ang mga Santos diha na sa sesyon mga duha na ka oras 
nga naghulat kanamo, naglaum nga moabut kami tungod kay
nakadungog sila nga basin moabut kami alang sa komperensya.
Ug unya sa unang higayon sa akong kinabuhi akong nakita ang
hapit tanan sa nanambong nanaghilak samtang kami nagpadulong
sa atubangan, ug sila nakaamgo nga sa katapusan, human sa unom
o pito ka taas nga katuigan, mga representante gikan sa Zion, kon
sila pay pasultihon, sa katapusan mibalik ra gayud kanila. . . .
Samtang ako nagtan-aw nila nga nanaghangad, luspad, daut,
daghan niining mga Santos nagsul-ob og gision, pipila kanila
nagtiniil, akong nakita ang kahayag sa hugot nga pagtuo sa ilang
mga mata samtang naghatag sila sa pagpamatuod sa kabalaan
niining mahinungdanong buhat sa ulahing mga adlaw, ug
mipahayag sa ilang pasalamat alang sa mga panalangin sa
Ginoo.”12

Lakip sa iyang daghang mga responsibilidad, si Elder Benson
midumala sa pagpang-apud-apod sa 127 ka mga kargada sa mga
pagkaon, mga sinina, kagamitan sa higdaanan, ug medisina sa
tibuok Uropa. Mga katuigan sa kaulahian dihang si Presidente
Thomas S. Monson nagpahinungod sa usa ka bag-ong kapilya sa
Zwickau, sa Alimanya, usa ka gulangon na nga igsoon miduol nga
naghilak ug mihangyo nga mahinumduman ngadto ni Presidente
Ezra Taft Benson. Miingon siya sa “pagsulti kaniya nga iyang
giluwas ang akong kinabuhi, ug niadtong daghan sa akong mga
kaigsoonan sa akong yutang natawhan tungod sa mga pagkaon
ug mga sinina nga iyang gidala ngari kanamo gikan sa mga sakop
didto sa Amerika.”13

Ang mga Santos nga taga-Netherlands adunay kahigayunan sa
paghatag og tinuod nga Kristohanong pag-alagad ngadto sa mga
gigutom nga mga Santos sa Alimanya. Ang mga sakop nga taga-
Netherlands nag-antus og maayo atol sa gubat ug dayon
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nakadawat og tabang sa kaayohan gikan sa mga sakop sa
Simbahan sa Estados Unidos. Sa tingpamulak sa 1947, gihangyo
sila sa pagsugod og mga proyekto sa kaayohan nga ilang
kaugalingon, diin madasigon nilang gibuhat. Nagsugod sila sa
pagtanom og mga patatas ug nagpaabut og dako kaayong ani.

Atol niining panahona, si Presidente Walter Stover sa Misyon
sa Silangang Alimanya miabut sa Holland ug, naghilak, misaysay
kabahin sa kagutom ug kalisdanan sa mga sakop sa Simbahan sa
Alimanya. Si Presidente Cornelius Zappey, ang presidente sa
Misyon sa Netherlands, nangutana sa iyang mga sakop kon sila ba
mosuplay sa ilang nagtubo nga mga patatas ngadto sa mga
Aliman, kinsa nahimo nilang mga kaaway atol sa gubat. Ang mga
sakop mauyonong misugot ug nagsugod sa pagtan-aw sa ilang
mga tinanom nga patatas uban sa nagkadako nga kaikag. Ang ani
mas dako pa kay sa gipaabut ni bisan kinsa, ug ang mga Santos
nga taga-Netherlands nakahimo sa pagpadala og 75 ka mga
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tonelada nga mga patatas ngadto sa ilang mga kaigsoonan sa
Alimanya. Usa ka tuig sa kaulahian, ang mga Santos nga taga-
Netherlands mipadala og 90 ka mga tonelada nga mga patatas ug
9 ka mga tonelada nga isda ngadto sa mga Santos sa Alimanya.14

Ang pagkaabunda sa Kristohanong gugma nga gipakita niining
mga Santos susama usab sa kang Presidente George Albert Smith,
kinsa mipakanap sa gugma ni Kristo ngadto sa talagsaon kaayo
nga kahimtang. Siya miingon, “Akong masulti kaninyo, akong
mga kaigsoonan, ang pinakamalipayong mga tawo niini nga
kalibutan mao kadtong kinsa naghigugma sa ilang mga silingan
sama sa ilang mga kaugalingon ug mipakita sa ilang pasalamat sa
mga panalangin sa Dios pinaagi sa ilang gawi sa kinabuhi.”15

Presidente David O. McKay

Si David O. McKay nahimong Magtatambag ngadto ni
Presidente George Albert Smith sa Unang Kapangulohan. Sa
tingpamulak sa 1951, dihang daw ang panglawas ni Presidente
Smith naarang -arang na, si Presidente McKay ug ang iyang
asawa, si Emma Rae, nakahukom sa pagbiya sa Dakbayan sa Salt
Lake alang sa ilang nalangan nga pagbakasyon ngadto sa
California. Mihunong sila sa St. George, Utah, aron sa pagkatulog.
Dihang si Presidente McKay mimata og sayo sa buntag, siya
adunay laing pagbati nga kinahanglan siya nga mobalik ngadto 
sa punoang buhatan sa Simbahan. Sa pipila ka adlaw human siya
miabut sa Dakbayan sa Salt Lake, si Presidente Smith giatake sa
kasingkasing nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon niadtong
4 sa Abril 1951. Si David O. McKay nahimo dayon nga ang
ikasiyam nga Presidente sa Simbahan.

Si Presidente McKay naandam nang daan sa pagpangulo sa
Simbahan. Isip usa ka bata nga nag-edad og otso anyos, iyang
giangkon ang mga responsibilidad sa usa ka amahan dihang ang
iyang amahan gitawag sa pagmisyon ngadto sa mga Isla sa
Britanya. Duha sa iyang magulang nga mga babaye bag-ohay pa
lang nga namatay, ang iyang inahan hapit na manganak, ug ang
iyang amahan mibati nga ang mga responsibilidad sa uma bug-at
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ra kaayo nga isangon ngadto sa inahan ni David. Ubos niining
mga kahimtanga si Brother McKay misulti ngadto sa iyang asawa,
“Siyempre imposible alang kanako sa pag-adto.” Si Sister McKay
mitan-aw kaniya ug miingon, “Siyempre kinahanglan nimo nga
dawaton; ayaw lang kabalaka nako. Si David O. ug ako maoy
modumala sa mga butang sa maayong paagi!”16 Ang hugot nga
pagtuo ug pagpahinungod sa iyang mga ginikanan nakasilsil sa
batan-ong David og usa ka tinguha sa pag-alagad sa Ginoo sa
tibuok niyang kinabuhi. Gitawag siya ngadto sa Konseho sa
Napulog Duha niadtong 1906 sa edad nga 32, ug nag-alagad siya
niana nga Konseho ug sa Unang Kapangulohan (isip
Magtatambag ngadto nila ni Presidente Heber J. Grant ug
Presidente George Albert Smith) sulod sa 45 ka tuig sa wala pa
mahimong Presidente sa Simbahan.

Si Presidente McKay nagsugod og usa ka taas nga eskedyul sa
pagbiyahe nga nagdala kaniya sa pagbisita sa mga sakop sa usa ka
Simbahan nga nahimong tibuok kalibutan nga simbahan. Mibisita
siya sa mga Santos sa Great Britain ug Uropa, Habagatang Africa,
Latin Amerika, ang Habagatang Pasipiko, ug ubang mga dapit.
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Si Presidente David O. McKay sa bata pa uban sa iyang pamilya. 
Si David gisabak sa iyang amahan.
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Samtang didto siya sa Uropa, mihimo siya sa unang mga
pagpangandam alang sa pagtukod og mga templo sa London 
ug Switzerland. Sa wala pa matapos ang iyang Pagpangulo,
nakabisita na siya sa hapit tibuok kalibutan, nagpanalangin ug
nagdasig sa mga sakop sa Simbahan.

Si Presidente McKay mihatag og binag-ong paghatag og gibug-
aton sa misyonaryo nga buhat pinaagi sa pag-awhag sa matag
sakop sa paghimo og pasalig sa pagdala og dili mominos usa ka
bag-ong sakop ngadto sa Simbahan matag tuig. Siya nahimong
inila alang sa iyang binalik-balik nga tambag: “Ang matag sakop
usa ka misyonaryo.”

Pagka 1952, sa usa ka paningkamot sa pagpalambo sa pagka-
epektibo sa full-time nga mga misyonaryo, ang unang opisyal 
nga plano sa pagsangyaw gipadala ngadto sa mga misyonaryo sa
tibuok kalibutan. Giulohan kini og Usa ka Sistematiko nga Programa
alang sa Pagtudlo sa Ebanghelyo. Naglakip kini sa pito ka
misyonaryo nga mga panaghisgutan nga naghatag og gibug-aton
sa pagtudlo pinaagi sa Espiritu ug mitudlo og klaro sa kinaiya sa
Dios nga Kapangulohan, sa plano sa kaluwasan, sa Hingpit nga
Pagbiya sa Kamatuoran ug sa Pagpahiuli, ug sa kaimportante sa
Basahon ni Mormon. Ang gidaghanon sa mga tawo nga nakabig
ngadto sa Simbahan sa tibuok kalibutan miusbaw pag-ayo sa
talagsaong paagi. Pagka 1961 ang mga pangulo sa Simbahan
nagtigum sa unang seminar alang sa tanang mga presidente sa
misyon, kinsa gitudloan sa pag-awhag sa mga pamilya sa
pagpakigdait sa ilang mga higala ug mga silingan ug dayon
patudloan kining mga tawhana sa mga misyonaryo diha sa ilang
mga panimalay. Usa ka programa sa pagbansay sa pinulongan
alang sa bag-ong gitawag nga mga misyonaryo gipasiugdahan
niadtong 1961, ug sa kaulahian usa ka sentro sa pagbansay sa
misyonaryo gitukod.

Sa panahon sa administrasyon ni Presidente McKay, ang mga
liso alang sa pagtubo sa Simbahan sa Asya gitanom pinaagi sa
mga sakop sa Simbahan nga nag-alagad sa mga armadong kusog.
Usa ka batan-ong ultimo nga sundalo gikan sa American Fork,
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Utah, nga nag-alagad sa South Korea, nakabantay nga ang mga
sundalo sa Estados Unidos kinsa nakasugat og mga sibilyan nga
Koreano mipadaplin sa mga Koreano sa agianan samtang ang mga
sundalo nangagi. Ang batan-ong sakop sa Simbahan, sukwahi
niini, mipadaplin ug mipagamit og una sa mga Koreano sa mga
agianan. Naningkamot usab siya sa pagkat-on sa ilang mga
ngalan ug maayong nangumusta kanila samtang siya molabay.
Usa ka adlaw misulod siya sa kan-anan uban sa iyang lima ka mga
higala. Ang linya sa pagkuha og pagkaon taas kaayo, mao nga
naghulat siya og taud-taod diha sa lamesa. Sa wala madugay usa
ka Koreano nga trabahante miabut dala ang usa ka bandehadong
pagkaon. Mitudlo sa usa ka badlis sa iyang bukton, ang sundalo
miingon, “Dili ka pwedeng moserbisyo nako. Usa lang ko ka
ultimo.” Ang Koreano mitubag, “Moserbisyo ko nimo. Ikaw
Numero Uno nga Kristiyano.”17

Pagka 1967 ang mga misyonaryo ug mga sundalo epektibo
kaayo nga nagtudlo sa ebanghelyo didto sa Korea nga gani ang
Basahon ni Mormon gihubad ngadto sa pinulongan nga Koreano
ug ang mga stake ug mga ward sa wala madugay milukop sa
dapit.

Ang mga misyonaryo usab adunay dakong kalampusan sa
Japan. Human sa Ika-II nga Gubat sa Kalibutan, ang mga sakop 
sa Simbahan sa Japan wala kaayoy permanenting kontak sa mga
representante sa Simbahan sulod sa pipila ka tuig. Apan ang mga
sundalo nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nadestino sa
Japan human sa gubat mitabang sa Simbahan nga molambo og
maayo. Niadtong 1945, si Tatsui Sato nakadayeg sa mga sundalo
nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa midumili sa pag-
inom og tsa, ug nangutana siya kanila og mga pangutana nga
maoy hinungdan sa iyang bunyag ug sa mga bunyag sa pipila ka
mga sakop sa iyang pamilya pagkasunod tuig. Si Elliot Richards
mibunyag ni Tatsui, ug si Boyd K. Packer, usa ka sundalo kinsa sa
kaulahian nahimong usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha,
mibunyag ni Sister Sato. Ang panimalay nga Sato nagsilbing dapit
diin daghang mga katawhan nga Hapon una nga nakadungog sa
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mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo. Sa wala madugay ang mga
misyonaryo kinsa nakig-away batok sa mga Hapon sa panahon sa
Ika-II nga Gubat sa Kalibutan miabli sa mga dakbayan sa Japan
alang sa misyonaryo nga buhat.

Samtang ang presensya sa Simbahan sa Pilipinas masubay usab
ngadto sa mga paningkamot sa mga sundalong Amerikano ug sa
uban human sa Ika-II nga Gubat sa Kalibutan, ang lig-ong
pagtubo sa Simbahan nagsugod niadtong 1961. Usa ka batan-ong
Pilipina kinsa dili sakop sa Simbahan nakadungog kabahin sa
Basahon ni Mormon ug nakahimamat og pipila ka mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Isip resulta, mibati siya og kadasig sa
pagduol sa mga opisyal sa gobyerno kang kinsa siya nakahangyo
nga ang pagtugot ihatag alang sa mga misyonaryo nga mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw nga makaabut sa Pilipinas. Ang
pagtugot gihatag ug pipila ka mga bulan ang milabay, si Elder
Gordon B. Hinckley sa Korum sa Napulog Duha mipahinungod
pag-usab sa nasud alang sa misyonaryo nga buhat.

Isip resulta sa talagsaong paglambo sa Simbahan sa panahon 
sa mga 1950, si Presidente McKay mipahibalo sa programa sa
priesthood correlation. Usa ka komitiba, nga gipangulohan ni
Elder Harold B. Lee sa Korum sa Napulog Duha, gitudlo aron sa
paghimo og usa ka bug-os, mainampoong pagtuon sa tanang mga
programa sa Simbahan aron sa pagsiguro giunsa niini pagtubag
ang labing importanting mga tumong sa Simbahan. Pagka 1961,
uban sa pagtugot sa Unang Kapangulohan, si Elder Lee
mipahibalo nga palamboon ang mga polisiya aron sa pagdumala
sa pagplano, pagsulat, ug pagpatuman sa tanang kurikulom nga
mga materyal sa Simbahan. Daghan niini nga mga materyal
napalambo na kaniadto pinaagi sa auxiliary nga mga
organisasyon sa Simbahan. Tungod niining bag-ong direksyon
malikayan ang pagkadoble sa mga programa ug mga materyal sa
leksyon aron nga ang ebanghelyo mahimong mas epektibong
matudlo ngadto sa mga sakop sa tanang pangidaron ug sa mga
pinulongan sa usa ka tibuok kalibutan nga Simbahan.
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Ang Simbahan mibuhat usab og ubang mga kausaban aron 
nga mas epektibong matakdo ang tanang mga programa ug mga
kalihokan—lakip sa kaayohan, misyonaryo, ug family history nga
buhat—aron mas matuman ang misyon sa Simbahan. Ang home
teaching, diin nahimo nang kabahin sa Simbahan sukad pa sa
panahon ni Joseph Smith, gihatagan pag-usab og gibug-aton sa
mga 1960 isip paagi sa pagtabang sa pag-atiman alang sa
espirituhanon ug temporal nga mga panginahanglan sa tanang
mga sakop sa Simbahan. Ang mga librarya sa mga balay-
tigumanan gitukod aron sa pagpalambo sa pagtudlo, ug usa ka
programa alang sa pagpalambo sa magtutudlo gipasiugdahan
usab. Niadtong 1971 ang Simbahan nagsugod sa pagmantala sa
tulo ka Iningles nga mga magasin ubos sa pagdumala sa General
Authority: ang Friend alang sa mga bata, ang New Era alang sa
mga batan-on, ug ang Ensign alang sa mga hingkod. Niining
susama nga panahon, ang Simbahan mihiusa sa langyaw nga
pinulongan nga mga magasin niini nga niadto tinagsa-tagsang
gimantala sa nagkalainlaing mga misyon. Usa ka magasin karon
ang gihubad ngadto sa daghang mga pinulongan ug gipadala
ngadto sa mga sakop sa Simbahan sa tibuok kalibutan.

Si Presidente David O. McKay dugay nang mihatag og gibug-
aton sa kaimportante sa kinabuhi diha sa panimalay ug pamilya
isip ang tinubdan sa kalipay ug ang pinakasiguradong panalipod
batok sa mga pagsulay ug mga pagtintal sa modernong kinabuhi.
Siya sa kasagaran mamulong mahitungod sa gugma nga iyang
gibati alang sa iyang pamilya ug sa walay pagkapakyas nga
suporta nga iyang nadawat gikan sa iyang asawa, si Emma Rae. 
Sa panahon sa administrasyon ni Presidente McKay, ang naandang
paghimo og sinemanang mga family home evening gihatagan pag-
usab og gibug-aton isip paagi alang sa mga ginikanan nga mas
mapaduol ngadto kanila ang ilang mga anak ug magtudlo kanila
sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Ang Relief Society nakaabag sa propeta sa paghatag og gibug-
aton sa kaimportante sa paglig-on sa mga panimalay ug mga
pamilya. Gikan sa pagsugod niini sa Nauvoo, ang Relief Society
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milambo ngadto sa paglakip sa ginatus ka liboan ka mga babaye
sa tibuok kalibutan, kinsa personal nga gipanalanginan ug diha sa
ilang mga pamilya pinaagi sa pagtudlo ug mga pagpakig-uban
nga ilang nadawat tungod sa Relief Society. Gikan niadtong 1945
hangtud pagka 1974, ang kinatibuk-ang presidente sa Relief
Society mao si Presidente Belle S. Spafford, usa ka sarang nga
pangulo kinsa nakadawat usab og nasyonal nga pag-ila sa dihang
nag-alagad siya isip presidente sa Nasyonal nga Konseho sa
Kababayen-an sa Estados Unidos gikan niadtong 1968 hangtud
pagka 1970.

Si Presidente McKay namatay niadtong Enero 1970 sa edad
nga 96. Iyang gipangulohan ang Simbahan dul-an sa 20 ka tuig,
sulod sa maong panahon ang gidaghanon sa mga sakop sa
Simbahan miusbaw hapit sa katulo ka pilo ug dagkong mga
lakang ang gihimo sa pagdala sa mensahe sa ebanghelyo ngadto
sa tibuok kalibutan.
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Presidente Joseph Fielding Smith

Dihang si David O. McKay namatay, si Presidente Joseph
Fielding Smith, nga nianang higayona hapit na mag 93 anyos ang
panuigon, nahimong Presidente sa Simbahan. Siya ang anak sa
kanhi Presidente sa Simbahan nga si Joseph F. Smith.

Sa bata pa, si Joseph Fielding Smith nagtinguha nga makakat-
on sa kabubut-on sa Ginoo, nga nag-aghat kaniya sa pagbasa sa
Basahon ni Mormon og kaduha sa wala pa siya mag-edad og dyes
anyos ug sa pagdala sa mga kasulatan kon siya molakaw. Kon
wala siya sa iyang ka-tim sila kanunay nga makakita kaniya diha
sa pundukanan sa mga dagami nga nagbasa og mga kasulatan.
Siya sa kaulahian miingon, “Gikan sa akong labing una nga
panumduman, gikan sa unang higayon nga nahibalo na kong
mobasa, nakadawat ako og mas dakong kalipay ug mas dako nga
katagbawan gikan sa pagbasa sa mga kasulatan, ug pagbasa
mahitungod ni Ginoong Jesukristo, ug mahitungod ni Propeta
Joseph Smith, ug sa buhat nga natuman alang sa kaluwasan sa
katawhan, kay sa bisan unsang butanga sa kalibutan.”1

Kining sayo nga pagtuon mipahiluna sa pundasyon alang sa
usa ka dako nga kahibalo sa mga kasulatan ug sa kasaysayan sa
Simbahan, nga iyang gikuhaan sa iyang mga wali ug diha sa
pagsulat og hapit sa duha ka dosena nga mga libro ug daghang
importanting mga artikulo kabahin sa doktrinal nga mga
hilisgutan.

Sa panahon sa iyang administrasyon, ang unang mga stake
naorganisar sa Asya (Tokyo, Japan) ug sa Africa (Johannesburg,
Habagatang Africa). Uban sa pag-usbaw sa gidaghanon sa mga
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Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan nagmaya 
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sakop sa Simbahan, si Presidente Smith ug ang iyang mga
Magtatambag nagsugod sa paghimo og mga komperensya sa area
sa tibuok kalibutan aron sa pagbansay sa mga lokal nga mga lider
ug matugotan ang mga sakop nga mahimamat ang mga General
Authorities. Ang una sa maong komperensya gihimo sa
Manchester, England. Aron nga mas maalagaran ang katawhan 
sa tibuok kalibutan, ang health care nga mga misyonaryo gitawag
aron sa pagtudlo og sukaranang mga baruganan sa panglawas ug
mga butang nga may kalabutan sa panglimpyo. Sa wala madugay
kapin sa 200 ka mga misyonaryo alang sa panglawas ang nag-
alagad sa daghang kanasuran.

Sukad pa niadtong 1912, ang Simbahan nagpasiugda og mga
klase sa seminary diha sa mga bilding nga tapad sa mga high
school sa kasadpang Estados Unidos. Niadtong mga 1920, ang
mga institute sa relihiyon gisugdan sa mga kolehiyo ug mga
unibersidad nga gi-eskwelahan sa daghang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Sa sayo sa mga 1950, sayo sa buntag nga mga
klase sa seminary gisugdan sa dapit sa Los Angeles, California, 
ug sa wala madugay sobra sa 1,800 ka mga estudyante ang
nanambong. Ang dili sakop nga mga nag-obserbar natingala nga
15 ngadto sa 18 anyos nga kabatan-onan nga mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw momata og 5:30 sa buntag sa lima ka adlaw 
sa usa ka semana aron sa pagtambong sa mga klase sa pagtuon 
sa relihiyon. Sa sayo sa mga 1970, ang programa sa panimalay 
nga pagtuon sa seminary gipasiugdahan aron nga ang mga
estudyante nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok
kalibutan makadawat sa pagtudlo sa relihiyon. Sa panahon sa
administrasyon ni Presidente Smith, ang pagpalista sa seminary
ug institute miusbaw pag-ayo.

Sa katapusang pakigpulong ni Presidente Smith sa publiko,
nga gihatag atol sa kinatibuk-ang komperensya niadtong Abril
1972, siya miingon: “Wala gayuy tambal alang sa mga sakit sa
kalibutan gawas sa ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo. Ang atong
paglaum alang sa kalinaw, alang sa temporal ug espirituhanong
kauswagan, ug sa katapusan alang sa usa ka kabilin diha sa
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gingharian sa Dios makita lamang diha ug pinaagi sa gipahiuli
nga ebanghelyo. Wala gayuy buhat nga maapilan ni bisan kinsa
kanato nga sama ka importante kay sa pagsangyaw sa ebanghelyo
ug sa pagtukod sa Simbahan ug gingharian sa Dios dinhi sa
yuta.”2

Human sa pag-alagad isip Presidente sa Simbahan sulod sa
duha ka tuig ug tunga, si Joseph Fielding Smith malinawong
namatay diha sa panimalay sa iyang anak nga babaye. Miabut siya
sa edad nga 95 ug maisugon nga nag-alagad sa Ginoo sa tibuok
niyang kinabuhi.

Harold B. Lee

Sa adlaw human sa kamatayon ni Presidente Joseph Fielding
Smith, ang pamilya ni Presidente Harold B. Lee, ang senior nga
sakop sa Korum sa Napulog Duha, nagtapok alang sa usa ka
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Si Elder Howard W. Hunter anaa sa podium.
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home evening. Usa ka sakop sa pamilya nangutana kon unsay
ilang mabuhat nga makatabang og maayo ni Presidente Lee.
“Magmatinuoron sa hugot nga pagtuo; sunda lang ang
ebanghelyo sama sa akong gitudlo ninyo,” siya mitubag. Kana nga
mensahe magamit sa tanang mga sakop sa Simbahan. Sa iyang
unang press conference isip Presidente sa Simbahan, si Harold B.
Lee namahayag: “Sunda ang mga sugo sa Dios. Anaa niana ang
kaluwasan sa mga indibidwal ug kanasuran atol niining malisud
nga panahon.”3

Sa dihang si Harold B. Lee nahimong Presidente sa Simbahan
niadtong 7 sa Hulyo 1972, siya 73 anyos, ang pinakabata nga
Apostol nga nahimong Presidente sukad ni Heber J. Grant. Dako
ang iyang nahimong papel sa pagdumala sa Simbahan sukad pa
niadtong 1935, dihang gitawag siya aron sa pagdumala sa
programa sa kaayohan sa Simbahan (tan-awa sa pahina 109).
Dako usab ang iyang nahimong papel sa pagribyu sa mga
programa ug kurikulom nga mga materyal sa Simbahan nga maoy
hinungdan sa pagpayano ug pagtakdo sa mga programa sa
Simbahan. Siya usa ka tawo sa hilabihan nga pagkaespirituhanon
kinsa dali kaayong makatubag sa mga impresyon nga iyang
nadawat gikan sa langit.

Si Presidente Lee ug ang iyang mga Magtatambag nangulo sa
ikaduhang komperensya sa area, nga gihimo sa Dakbayan sa
Mexico. Ang mga sakop sa Simbahan nga nagkapundok niining
komperensyaha maoy unang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
nga mipaluyo sa bag-ong Unang Kapangulohan. Si Presidente Lee
mipasabut nga ang mga miting gihimo sa Dakbayan sa Mexico
aron sa “paghatag og pagtamud ug sa pagdayeg sa talagsaong
mga buhat sa daghan kinsa . . . nahimong instrumento sa
pagpasangpot sa hilabihan nga paglambo sa Simbahan.”

Dihang ang mga Santos sa Mexico ug sa Tunga-tungang
Amerika nahibalo nga ang komperensya sa area pagahimoon sa
Dakbayan sa Mexico, daghan ang nagplano nga motambong. Usa
ka igsoong babaye nanuroy sa kada balay nga naghangyo nga
manglabada. Sulod sa lima ka bulan iyang gitigum ang pesos nga
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kinitaan gikan sa paglaba sa mga sinina sa iyang mga silingan ug
nakahimo sa pagbiyahe ngadto sa komperensya ug mitambong sa
tanang mga sesyon. Daghang mga Santos maandamong nagpuasa
atol sa mga adlaw sa komperensya tungod kay sila walay kwarta
nga ikapalit og pagkaon human sa pagtrabaho ug pagtigum aron
makatambong sa mga miting. Kadtong mihimo og mga
pagsakripisyo gigantihan og hilabihan nga espirituhanong kalig-
on. Usa ka sakop mipahayag nga ang komperensya mao “ang
labing maanindot nga kasinatian sa akong kinabuhi!” Ang lain
misulti ngadto sa usa ka tigbalita, “Malisud alang kanamo nga
makalimtan ang gugma nga among nabati dinhi niining mga
adlawa.”4

Sa panahon sa iyang administrasyon, si Presidente Lee
nakabisita sa Balaan nga Yuta, ang unang Presidente sa Simbahan
niini nga dispensasyon nga nakabuhat sa ingon. Siya mipahibalo
usab nga mas gagmay nga mga templo pagatukuron karon ug sa
katapusan molukop sa kalibutan.

Sa adlaw human sa Pasko pagka 1973, human nga nakaalagad
isip Presidente sa Simbahan sulod lamang sa 18 ka bulan, si
Presidente Lee namatay. Usa ka espirituhanong higante mibalik
ngadto sa iyang mahangturong panimalay.

Presidente Spencer W. Kimball

Usa ka tawo kinsa nasayud og dako kabahin sa kasakit ug pag-
antus, si Spencer W. Kimball, ang senior nga sakop sa Napulog
Duha, gipaluyohan isip Presidente sa Simbahan human nga si
Presidente Lee namatay. Hapit tanan niyang paningog gikuha
tungod sa kanser, ug mosulti siya sa hinay, pagaw nga tingog nga
nagustuhan ra sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nailhan sa
iyang pagkamapainubsanon, sa iyang pasalig, sa iyang abilidad 
sa pagbuhat, ug sa iyang personal nga slogan, “Buhata,” si
Presidente Kimball mibuhat kutob sa tanan niyang mahimo.

Ang unang pakigpulong ni Spencer W. Kimball isip Presidente
mao ang pakigpulong ngadto sa mga representante sa rehiyon sa
Simbahan, ug kadto halandumon alang sa matag usa kinsa
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mitambong. Usa ka miapil sa miting nahinumdom nga wala
gayud magdugay human masugdi ang pakigpulong, “napukaw
kami sa usa ka katingalahang espirituhanong presensya, ug kami
nakaamgo nga kami naminaw sa usa ka butang nga talagsaon,
gamhanan, lahi. . . . Kadto daw sama nga siya miabli sa mga tabil
nga mitabon sa katuyoan sa Makagagahum ug midapit kanamo sa
pagtan-aw uban kaniya sa kapalaran sa ebanghelyo ug sa panan-
awon sa pangalagad niini.”

Si Presidente Kimball mipakita sa mga lider “sa unsang
paagiha nga ang Simbahan wala magsunod sa hingpit diha sa
pagkamatinud-anon nga gipaabut sa Ginoo sa Iyang katawhan,
ug nga, sa usa ka piho nga kahimtang, mipahimutang kita ngadto
sa usa ka diwa sa pagkahimuot ug pagkatagbaw sa mga butang 
sa unsay nahimutangan niini. Mao kadtong higayona nga siya
mipasiugda sa inila karon nga slogan, ‘Kinahanglan atong patas-
an ang atong lakang.’ ” Siya mitambag sa iyang tigpaminaw sa
pagpadako sa ilang pasalig sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto
sa kanasuran sa yuta. Siya usab miawhag alang sa pagpataas sa
gidaghanon sa mga misyonaryo kinsa makaalagad sa ilang
kaugalingong mga nasud. Sa panapos sa wali, si Presidente Ezra
Taft Benson namahayag, “Sa pagkatinuod, adunay usa ka propeta
sa Israel.”5

Ubos sa makusganong pagpangulo ni Presidente Kimball,
daghan pang mga sakop ang nag-alagad og full-time nga mga
misyon, ug ang Simbahan nagpadayon sa tibuok kalibutan. Pagka
Agosto 1977, si Presidente Kimball mibiyahe ngadto sa Warsaw,
diin iyang gipahinungod ang yuta sa Poland ug mipanalangin sa
katawhan niini nga ang buhat sa Ginoo mahimo untang
magpadayon. Mga sentro sa pagbansay sa misyonaryo gitukod sa
Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, ug Japan. Pagka Hunyo 1978
siya mipahibalo sa usa ka pagpadayag gikan sa Dios nga adunay
dakong epekto sa misyonaryo nga buhat sa tibuok kalibutan.
Sulod sa daghang katuigan ang priesthood gihikaw ngadto sa
mga tawo nga may Afrikanhon nga kaliwat, apan karon ang mga
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panalangin sa priesthood ug sa templo mahatag na ngadto sa
tanang takus nga mga sakop nga lalaki.

Kini nga pagpadayag dugay na nga gipangandoy sa matinud-
anong mga tawo sa tibuok kalibutan. Usa sa unang mga itom nga
tawo nga midawat sa ebanghelyo sa Africa mao si William Paul
Daniels, kinsa nasayud kabahin sa Simbahan sugod pa sa sayo sa
1913. Siya mibiyahe ngadto sa Utah, diin nakadawat siya og usa
ka espesyal nga panalangin gikan ni Presidente Joseph F. Smith. 
Si Presidente Smith misaad kaniya nga kon siya magpabilin nga
matinud-anon, siya makahupot sa priesthood dinhi niining
kinabuhia o sa sunod. Si Brother Daniels namatay niadtong 1936,
sa gihapon matinud-anon nga sakop sa Simbahan, ug ang iyang
anak nga babaye naningkamot nga ang mga ordinansa sa templo
mapahigayon alang sa iyang amahan sa wala madugay human 
sa 1978 nga pagpadayag kabahin sa priesthood.6

Daghan pang mga tawo sa Africa ang nakapalambo og mga
pagpamatuod kabahin sa pagkatinuod sa ebanghelyo pinaagi sa
mga basahon sa Simbahan o pinaagi sa milagrosong personal nga
mga kasinatian, apan wala sila makatagamtam sa tanang mga
panalangin sa ebanghelyo.

Sulod sa daghang mga bulan sa wala pa ang Hunyo 1978 nga
pagpadayag, si Presidente Kimball naghisgot uban sa iyang mga
Magtatambag ug sa Napulog Duha ka mga Apostoles kabahin sa
paghikaw sa katungod sa priesthood ngadto sa mga tawo nga
may Afrikanhong kaliwat. Ang mga lider sa Simbahan
nagpanagana sa pag-abli sa mga misyon sa mga dapit sa kalibutan
diin ang hingpit nga mga panalangin sa ebanghelyo dili mahatag
ngadto sa takus nga mga sakop sa Simbahan. Sa usa ka
komperensya sa area sa Habagatang Africa, si Presidente Kimball
namahayag: “Ako nag-ampo uban sa hilabihang pagkatim-os. 
Ako nasayud nga may butang nga hilabihan ka importante ngadto
sa daghang mga anak sa Dios. Ako nasayud nga kita makadawat
sa mga pagpadayag sa Ginoo pinaagi lamang sa pagkatakus ug
pagkaandam niini ug pagkaandam sa pagdawat niini ug
pagbutang niini sa lugar. Sa matag adlaw miadto ako nga nag-
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inusara ug uban sa hilabihang pagkaligdong ug pagkamatinuoron
diha sa mga lawak sa taas sa templo, ug didto ako mihalad sa
akong kalag ug mihalad sa akong mga paningkamot sa
pagpadayon sa programa. Buot ako nga mobuhat sa unsay iyang
gusto. Nakig-istorya ako kaniya kabahin niini ug miingon, ‘Ginoo,
buot lamang nako kon unsay matarung.’ ”7

Sa usa ka espesyal nga miting diha sa templo uban sa iyang
mga Magtatambag ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, si Presidente Kimball mihangyo nga silang tanan
gawasnong mopahayag sa ilang mga hunahuna mahitungod sa
paghatag sa priesthood ngadto sa itom nga mga lalaki. Dayon sila
nag-ampo libot sa altar uban ni Presidente Kimball isip maoy nag-
ampo. Si Elder Bruce R. McConkie, kinsa anaa didto, sa kaulahian
miingon, “Niini nga higayon, tungod sa pagsigi og hangyo ug sa
hugot nga pagtuo, ug tungod kay ang oras ug ang panahon
miabut na, ang Ginoo sa iyang mga pagpang-alima mihatag sa
Espiritu Santo ngadto sa Unang Kapangulohan ug sa Napulog
Duha diha sa usa ka milagroso ug talagsaong paagi, labaw pa sa
bisan unsa nga si bisan kinsa nga anaa niadtong tungora
nakasinati.”8 Nahimo kadtong tataw ngadto sa mga lider sa
Simbahan nga ang panahon miabut na alang sa tanang takus nga
mga lalaki nga makadawat sa hingpit nga mga panalangin sa
priesthood.

Ang Unang Kapangulohan mipadala og usa ka sulat nga
gipetsahan og 8 sa Hunyo 1978 ngadto sa mga lider sa priesthood,
mipasabut nga ang Ginoo mipadayag nga “tanang takus nga mga
lalaking mga sakop sa Simbahan mahimong maordinahan ngadto
sa priesthood nga walay pag-isip sa kaliwat o kolor.” Pagka 30 sa
Septyembre 1978, ang mga Santos sa kinatibuk-ang komperensya
nagkahiusang miuyon sa pagsuporta sa aksyon sa ilang mga lider.
Kini nga sulat makita karon diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad
isip Opisyal nga Pahayag—2.

Sukad sa panahon niini nga pagpahibalo, liboan ka mga tawo
nga may Afrikanhong kaliwat mipasakop sa Simbahan. Ang
kasinatian sa usa ka kinabig sa Africa mihulagway kon giunsa sa
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kamot sa Ginoo sa pagpanalangin niini nga mga tawo. Usa ka
gradwado sa kolehiyo ug magtutudlo adunay usa ka damgo diin
iyang nakita ang usa ka dakong bilding nga may mga spire o
tower, nga diin ang mga tawo nga nanagputi misulod. Sa
kaulahian samtang siya nagbiyahe, iyang nakita ang usa ka
kapilya sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug mibati nga
kining simbahana daw konektado sa iyang damgo, mao nga
mitambong siya og usa ka tulumanon sa Domingo didto. Human
sa mga miting, ang asawa sa presidente sa misyon mipakita
kaniya og usa ka pampleta. Sa pag-abli niini, ang lalaki nakakita
og hulagway sa Templo sa Salt Lake, ang bilding sa iyang damgo.
Sa kaulahian siya miingon: “Wala lang nako mabantayi nga ako
nagbakho. . . . Dili nako masabut ang pagbati. Nakuhaan ako sa
tanang mga alantuson. . . . Akong gibati nga nakaadto ko sa usa ka
dapit nga kanunay nakong gibisitahan. Ug karon nakauli na ko.”9

Sa panahon sa administrasyon ni Presidente Kimball, ang
Unang Korum sa Kapitoan naorganisar pag-usab, ang tulo ka oras
nga eskedyul sa hiniusa nga miting sa Domingo gipahiluna, ug
mga templo paspas kaayong gipangtukod. Pagka 1982, 22 ka mga
templo sa tibuok kalibutan anaa sa kahimtang sa pagplano o sa
pagtukod, nianang higayona mao ang labing daghan sa
kasaysayan sa Simbahan. Usab, si Presidente Kimball nakahimo og
usa ka bisi nga eskedyul sa pagbiyahe nga maoy nagdala kaniya
sa daghang kanasuran aron sa paghimo og mga komperensya sa
area. Atol niini nga mga miting, gibaliwala niya ang iyang
kaugalingong mga panginahanglan ug mieskedyul aron sa pag-
atubang sa matag posible nga kahigayunan ug mipalig-on ug
mipanalangin sa lokal nga mga Santos.

Sa daghang kanasuran, ang mga sakop sa Simbahan
nangandoy nga makadawat sa sagrado nga mga ordinansa sa
kaluwasan nga gitanyag sa mga templo. Lakip niini mao ang usa
ka Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan sa Sweden kinsa mialagad
og daghang mga misyon ug mialagad diha sa kapangulohan sa
misyon. Dihang siya namatay, nagbilin siya og igo-igong bahin sa
iyang kabtangan ngadto sa pundo alang sa pagtukod og templo sa
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Sweden,  sa wala pa mopahibalo ang Simbahan nga usa ka templo
ang pagatukoron niana nga nasud. Dihang si Presidente Kimball
mipahibalo alang sa templo, ang amot niining tawhana
nakadawat na og interes ug nahimong dakong kantidad.
Pagkahuman dayon sa pagpahinungod sa templo, kini nga
matinud-anong igsoon, kinsa na-endowed samtang siya nabuhi
pa, gi-sealed ngadto sa iyang mga ginikanan sa mismong templo
nga ang iyang kwarta nakatabang sa pagtukod.

Usa ka amahan ug inahan sa Singapore determinado nga
modala sa ilang pamilya ngadto sa templo aron ma-sealed ug
makadawat sa ilang mga panalangin sa templo. Sila misakripisyo
og daghang mga butang aron makatigum sa gikinahanglan nga
mga pundo ug sa katapusan nakahimo sa pagbiyahe ug
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nakasulod sa templo. Miistar sila sa panimalay sa misyonaryo
kinsa nagtudlo kanila pipila na ka tuig ang milabay. Samtang
miadto sa usa ka tindahan, kini nga sister nabulag sa iyang bana
ug sa misyonaryo. Dihang ila na siyang nakit-an, nagkupot siya
og botelya sa shampoo ug naghilak. Siya mipasabut nga usa sa
mga sakripisyo nga iyang gihimo aron makasulod sa templo mao
ang pagkaligo nga walay shampoo, nga wala niya gamita sulod sa
pito ka tuig. Ang iyang mga sakripisyo, ingon nga lisud buhaton,
karon daw gamay ra, kay siya nasayud nga ang iyang pamilya
mahangturon nga gibugkos nga magkauban pinaagi sa mga
ordinansa sa balay sa Ginoo.

Lain nga dakong kalamboan sa panahon sa administrasyon ni
Presidente Kimball nahitabo niadtong 1979 dihang ang Simbahan
mimantala og usa ka bag-ong Iningles nga edisyon sa King James
Bible. Ang teksto wala usba, apan ang mga sinulat sa ubos nga
panid gidugang nga naghatag og dugang pakisayran sa Biblia
uban sa Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ug
Perlas nga Labing Bililhon. Usa ka bagang Topical Guide ug Bible
Dictionary naghatag og mga pagpasabut nga talagsaon sa mga
kasulatan sa modernong panahon. Kini nga edisyon adunay bag-
ong mga ulohan alang sa tanang mga kapitulo ug naglakip usab
sa mga sinulat gikan sa kang Joseph Smith nga dinasig nga mga
kabag-ohan sa King James Bible.

Pagka 1981 bag-ong mga edisyon sa Basahon ni Mormon,
Doktrina ug mga Pakigsaad, ug Perlas nga Labing Bililhon
gimantala usab. Kini naglakip sa bag-ong sistema sa mga sinulat
sa ubos nga panid, bag-ong kapitulo ug mga ulohan sa seksyon,
mga mapa, ug usa ka indeks. Atol niining panahona, ang
Simbahan nagsugod usab sa paghatag og gibug-aton sa paghubad
sa mga kasulatan sa ulahing mga adlaw ngadto sa daghang uban
nga mga pinulongan.

Sa iyang ehemplo ug mga pagtulun-an, si Presidente Kimball
midasig sa mga sakop sa Simbahan ngadto sa pagka labing maayo
sa tanan nilang mga paningkamot. Atol sa pagsaulog nga
nagpasidungog sa ika-100 nga anibersaryo sa pagkatukod sa
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Brigham Young University, siya miingon, “Ako malaumon ug
mapaabuton nga gikan niini nga Unibersidad ug sa Sistema sa
Edukasyon sa Simbahan adunay bantugan nga mga bitoon sa
drama, literatura, musika, eskultura, pagpintal, syensya, ug diha
sa tanang makinaadmanong mga kaanindot.”10 Sa laing mga
higayon, siya mipadayag sa iyang paglaum nga ang mga artist sa
Ulahing mga Adlaw mosaysay sa gipahiuli nga ebanghelyo sa usa
ka gamhanan ug madanihong paagi.

Bisan pa man sa kabisi sa eskedyul ni Presidente Kimball, siya
makanunayong mitabang sa uban diha sa gugma ug pag-alagad.
Siya adunay espesyal nga pagbati alang sa Lumad nga
Amerikanhong katawhan sa Amihanan ug Habagatang Amerika
ug sa katawhan sa mga isla sa Polynesia, ug migahin siya og
daghang mga oras sa nagkalainlaing mga paningkamot aron sa
pagtabang kanila. Siya nakadawat og usa ka panalangin gikan ni
Presidente George Albert Smith nga nagsugo kaniya sa pagbantay
kanila, ug isip Presidente sa Simbahan, siya mitudlo og mga sakop
sa Korum sa Napulog Duha sa pagpahinungod o pagpahinungod
pag-usab sa mga yuta sa Tunga-tunga ug Habagatang Amerika
alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Sukad nianang panahona,
liboan ka mga tawo sa tibuok Tunga-tunga ug Habagatang
Amerika ang nakatagamtam sa mga panalangin sa ebanghelyo.

Usa ka hitabo nga nagpaila sa iyang pagpakabana alang sa
tanang tawo nahitabo sa usa ka airport nga puno sa tawo diin usa
ka batan-ong inahan, natanggong tungod sa dautang panahon,
nagbarug diha sa nanaglinya uban sa iyang dos anyos nga anak
nga babaye, naningkamot nga makasakay padulong sa iyang
destinasyon. Siya duha ka bulan nga mabdos ug ubos sa mga
pahimangno sa doktor nga dili mokugos sa iyang anak, kinsa
gikapoy ug gigutom. Walay usa nga mitanyag nga motabang,
bisan pa og ang pipila ka mga tawo mihimo og kritikal nga mga
komentaryo mahitungod sa iyang naghilak nga anak. Dayon, 
ang babaye sa kaulahian mitaho:

“Usa ka tawo miduol kanamo ug uban sa mabinationg
pahiyum miingon, ‘Aduna ba koy ikatabang nimo?’ Uban sa
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mapasalamatong pangagho ako midawat sa iyang tanyag. Iyang
gialsa ang akong naghilak nga anak nga babaye gikan sa
bugnawng salog ug mahigugmaong mikugos kaniya samtang siya
hinayng nagpikpik sa buko-buko sa akong anak. Siya nangutana
kon pwede ba ang bata sa chewing gum. Dihang nahilum na ang
bata, siya mikugos sa bata ug mabinationg misulti sa uban diha sa
linya nga nag-una kanako, kabahin sa unsa nako ka kinahanglan
ang ilang tabang. Sila misugot ug dayon miadto siya sa palitanan
og tiket [diha sa atubangan sa linya] ug mihimo og mga
pakigsabot uban sa klerk nga mabutang ko sa biyahe nga molarga
na sa dili madugay. Gikuyogan mi niya ngadto sa usa ka
lingkuranan, diin nag-istorya kami sa makadiyot, hangtud nga
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nakasiguro siya nga maayo ra ang akong kahimtang. Milakaw na
siya. Paglabay sa mga usa ka semana nakakita ako og usa ka litrato
ni Apostol Spencer W. Kimball ug nakaila kaniya nga mao ang
estranghero diha sa airport.”11

Sulod sa pipila ka bulan sa wala pa ang iyang kamatayon, si
Presidente Kimball nag-antus sa hilabihang mga problema sa
panglawas, apan siya kanunay nga ehemplo sa pagpailub,
pagkamainantuson, ug kakugi diha sa pag-atubang sa pagsulay.
Siya namatay niadtong 5 sa Nobyembre 1985, human nakaalagad
isip Presidente sa Simbahan sulod sa 12 ka tuig.
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Samtang ang mga tawo sa tibuok kalibutan modawat sa gipahiuli 
nga ebanghelyo ni Jesukristo, sila mahimong makadawat sa mga

panalangin sa sagradong mga ordinansa.



Presidente Ezra Taft Benson

Si Ezra Taft Benson nahimong Presidente sa Simbahan human sa
kamatayon ni Spencer W. Kimball. Sayo sa iyang administrasyon,
siya mihatag og gibug-aton sa hilabihan kaimportante sa pagbasa
ug pagtuon sa Basahon ni Mormon. Siya mipamatuod nga “ang
Basahon ni Mormon modala sa mga tawo ngadto ni Kristo,” ug
mipamatuod pag-usab sa pamahayag ni Joseph Smith nga kini nga
basahon mao ang “tukurang bato sa atong relihiyon, ug ang tawo
labing maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda,
kay sa bisan hain nga basahon.”1

Sa kinatibuk-ang komperensya niadtong Abril 1986, si
Presidente Benson mipahayag: “Ang Ginoo midasig sa Iyang
sulugoon nga si Lorenzo Snow sa paghatag pag-usab og gibug-
aton sa baruganan sa ikapulo aron sa pagtubos sa Simbahan gikan
sa pagkaulipong pinansyal. . . . Karon, sa atong panahon, ang
Ginoo mipadayag sa panginahanglan sa paghatag pag-usab og
gibug-aton sa Basahon ni Mormon. . . . Ako mosaad kaninyo nga
gikan karon ug hangtud sa hangtud, kon kita adlaw-adlaw nga
mobasa gikan sa mga pahina niini ug motuman sa mga pagtulun-
an niini, ang Dios mobu-bu ngadto sa matag anak sa Zion ug sa
Simbahan sa usa ka panalangin nga sukad wala pa mailhi.”2

Minilyon sa tibuok kalibutan midawat sa hagit ug nakadawat sa
gisaad nga panalangin.

Lain nga nag-unang tema mao ang kaimportante sa paglikay
sa garbo. Sa kinatibuk-ang komperensya niadtong Abril 1989,
miawhag siya sa mga sakop sa Simbahan sa “paglimpyo sa sulod
sa sudlanan pinaagi sa pagbuntog sa garbo,” diin siya mipasidaan
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nga mao ang hinungdan sa kalaglagan sa nasud nga Nephite. 
Siya mitambag nga “ang tambal sa garbo mao ang
pagkamapainubsanon—kaaghup, pagkamanunuton.”3

Samtang nag-alagad pa siya isip sakop sa Korum sa Napulog
Duha, si Ezra Taft Benson adunay talagsaong kahigayunan nga
mahimong ehemplo sa pagsunod sa ebanghelyo. Niadtong 1952,
uban sa pag-awhag ni Presidente David O. McKay, siya midawat
sa pagtudlo isip Kalihim sa Agrikultura ubos ni Dwight D.
Eisenhower, presidente sa Estados Unidos. Kini mao lamang ang
panahon sa kasaysayan sa Simbahan nga ang usa ka sakop sa
Korum sa Napulog Duha nag-alagad diha sa kabinete sa
presidente sa Estados Unidos. Sulod sa iyang walo ka tuig nga
pangalagad, nakabaton siya og hilabihan nga pagrespeto masulod
o magawas sa nasud tungod sa iyang kaligdong ug sa iyang
kamaayo sa paggiya ug pagpatuman sa mga polisiya nga pang-
agrikultura sa gobyerno sa Estados Unidos. Nakigkontak siya
uban sa mga lider sa mga nasud ug miabli sa agianan alang sa
mga representante sa Simbahan sa tibuok kalibutan.

Ubos sa pagpangulo ni Presidente Benson, ang Simbahan
mihimo og importante nga mga pag-uswag sa tibuok kalibutan.
Niadtong 28 sa Agosto 1987, siya mipahinungod sa Templo sa
Frankfurt sa Alimanya sa Federal nga Republika sa Alimanya, usa
ka makahuluganong kahigayunan alang kaniya tungod kay siya
nag-istar sa punoang buhatan sa Frankfurt samtang nag-alagad
isip presidente sa misyon sa Uropa gikan niadtong 1964 hangtud
pagka 1965.

Ang Templo sa Freiberg sa Alimanya sa Demokratikong
Republika sa Alimanya gipahinungod niadtong 29 sa Hunyo 1985.
Kini nga pagpahinungod misunod sa ubay-ubay nga mga milagro
nga nahitabo aron ang pagkatukod niini mahimong posible. Sa
iyang unang pagbisita ngadto sa Demokratikong Republika sa
Alimanya niadtong 1968, si Elder Thomas S. Monson sa Korum sa
Napulog Duha misaad ngadto sa mga Santos: “Kon kamo
magpabilin nga matinuoron ug matinud-anon ngadto sa mga sugo
sa Dios, ang matag panalangin nga natagamtam ni bisan kinsang
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sakop sa Simbahan sa bisan asang nasud mainyo.” Pagka 1975,
samtang diha sa usa ka tulumanon sa samang nasud, si Elder
Monson nadasig sa Espiritu aron sa pagpahinungod niana nga yuta
ngadto sa Ginoo, nga nag-ingon, “Amahan, itugot nga kini
mahimong sinugdanan sa usa ka bag-ong adlaw alang sa mga sakop
sa Imong simbahan niini nga yuta.” Siya mihangyo nga ang
kinasingkasing nga tinguha sa mga Santos “aron makabaton og mga
panalangin sa templo” mahimong matuman. Ang iyang dinasig nga
saad ug mapanagnaong pag-ampo sa pagpahinungod nahitabo.4

Sa katapusang adlaw sa Marso 1989, ang mga misyonaryo nga
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gitugotan sa pagsulod sa
Demokratikong Republika sa Alimanya. Pagka 9 sa Nobyembre
1989, ang hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo sa daghang mga
Santos natubag dihang ang mga babag tali sa silangan ug
kasadpang Uropa nagsugod sa pagkahagsa, maoy hinungdan sa
nagsaka nga mga bunyag sa mga kinabig ug sa pagtukod sa mga
bilding sa Simbahan. Usa ka kinabig unang nahibalo kabahin sa
Simbahan dihang mibisita siya sa usa ka open house sa bag-ong
nahuman nga kapilya sa Dresden, sa Alimanya, pagka 1 sa Mayo
1990. Wala pay usa ka semana siya nabunyagan human nga iyang
nadawat ang mga leksyon sa mga misyonaryo, mibasa sa Basahon
ni Mormon sa makaduha gikan sa sinugdanan, ug nakabaton og
usa ka lig-ong pagpamatuod kabahin sa kamatuoran sa
ebanghelyo.5

Pagka 24 sa Hunyo 1991, sa usa ka salosalo pagkahuman sa
konsyerto sa Mormon Tabernacle Choir didto sa Moscow, ang bise
presidente sa Russian Soviet Federal Socialist Republic mipahibalo
nga ang Simbahan opisyal na nga giila sa iyang nasud. Kini
nagtugot nga ang Simbahan makatukod og mga kongregasyon sa
sulod niining dako nga republika. Sa panahon sa mga 1990, igo-
igong gidaghanon sa kanhiay nga mga republika sa Soviet ug sa
tunga-tunga ug silangang mga nasud sa Uropa gipahinungod alang
sa pagsangyaw sa ebanghelyo, lakip sa Albania, Armenia, Belarus,
Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, Russia, ug
Ukraine. Ang mga pasilidad sa Simbahan giabangan ug gitukod
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kada usa niining mga nasura, ug daghang mga tawo ang nakabaton
og mga pagpamatuod sa kamatuoran sa ebanghelyo. Atol sa
pagpahinungod sa unang balay-tigumanan sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw sa Poland sukad sa wala pay Ikaduhang Gubat
sa Kalibutan, si Elder Russell M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha
nag-ampo nga ang balay-tigumanan mahimong magsilbi isip “usa
ka kadangpan sa kalinaw alang sa nahasol nga mga kalag ug usa ka
pasilunganan sa paglaum alang niadtong kinsa gigutom ug giuhaw
sa pagkamatarung.”6 Kini nga panalangin natuman diha sa mga
kinabuhi sa mga Santos sa daghang kanasuran kinsa nakakita og
kalinaw ug hingpit nga kalipay sa ebanghelyo.

Isip resulta sa hilabihang paglambo sa gidaghanon sa mga
sakop sa Simbahan ug sa paghatag ni Presidente Benson og gibug-
aton sa misyonaryo nga buhat, atol sa panapos sa iyang
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administrasyon dul-an sa 48,000 ka mga misyonaryo nag-alagad 
sa 295 ka mga misyon sa Simbahan.

Sa panahon usab sa iyang administrasyon, ang programa sa
kaayohan sa Simbahan nagsugod sa pagtanyag og nagkadako nga
tawhanong pag-abag ngadto sa mga sakop sa ubang mga pagtuo 
sa tibuok kalibutan. Kini nga pag-abag gihatag aron sa paghupay 
sa pag-antus ug aron sa pagpasiugda og taas nga tagal sa panahon
nga kinaugalingong paningkamot. Daghang mga pagkaon, mga
sinina, mga suplay nga pang-medikal, mga habol, kwarta, ug ubang
mga aytem gipang-apud-apod ngadto sa mga nanginahanglan, ug
taas nga tagal sa panahon nga mga proyekto nagsangkap og pag-
atiman sa panglawas, pagbansay sa pagkat-on, ug ubang mga
pangalagad. Kini nga pag-alagad sa kalooy nakaabot ngadto sa
linibo nga katawhan karon sa daghang mga dapit sa kalibutan.

Nataptan sa mga kalisdanan sa katigulangon ug sa pagkawala
sa iyang minahal nga asawa, nga si Flora, si Presidente Benson
namatay niadtong 30 sa Mayo 1994 sa edad nga 94, nga
maisugong nakahuman sa iyang misyon isip usa ka propeta sa
Ginoo. Gisundan siya ni Howard W. Hunter, kinsa nianang
higayona nag-alagad isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha.

Presidente Howard W. Hunter

Sa iyang unang news conference niadtong 6 sa Hunyo 1994, 
si Presidente Howard W. Hunter mipasiugda sa pipila ka
importanting mga tema sa iyang administrasyon. Siya miingon:
“Ako modapit sa tanang mga sakop sa Simbahan sa pagpakabuhi
uban sa pagtagad og maayo ngadto sa kinabuhi ug ehemplo ni
Ginoong Jesukristo, ilabi na sa gugma ug paglaum ug kapuangod
nga Iyang gipakita.

“Ako nag-ampo nga kita unta motagad sa usag usa nga mas
mabination, mas matinahuron, mas mapainubsanon, ug
mapailubon ug mapasayloon.”

Siya mihangyo usab sa mga sakop sa Simbahan sa “paghimo 
sa templo sa Ginoo isip maoy mahinungdanong simbolo sa ilang
pagkasakop ug langitnong dapit alang sa ilang labing sagradong
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mga pakigsaad. Mao kini ang tinud-anay nga tinguha sa akong
kasingkasing nga ang matag sakop sa Simbahan takus nga mosulod
sa templo.”7 Daghang liboan ka mga sakop sa Simbahan midawat
niining mga mensahe ngadto sa ilang kinabuhi ug napanalanginan
uban sa mas dakong kalig-on sa pagkaespirituhanon.

Si Presidente Hunter nakapalambo gayud sa hunahuna nga
bililhon kaayo sa Simbahan. Sa hinapos sa mga 1970 nakadawat
siya og usa ka tulumanon nga nanginahanglan sa tanan niyang
mga kahanas. Nakahimo siya og importante nga tahas sa
pagpakigsabut sa pagpalit sa yuta ug sa pagdumala sa pagtukod sa
nag-unang bilding sa Simbahan sa Balaan nga Yuta—ang
Jerusalem Center for Near Eastern Studies sa Brigham Young
University. Kini nga sentro nahimutang sa Bungtod sa Scopus, usa
ka sumpay sa Bungtod sa mga Oliba. Dinhi niini makita ang mga
puluy-anan ug mga kalihokan sa pagtuon sa mga estudyante nga
nagtuon sa tinud-anay mahitungod niining piniling yuta, ang mga
katawhan niini (managsamang mga Judeo ug mga Arabo), ug ang
mga dapit diin si Jesus ug ang iyang karaang mga propeta
naglakaw. Kini nga sentro nahimong usa ka panalangin ngadto
niadtong kinsa nagtuon sa sulod niini, ug ang katahum niini
nakapadasig sa daghan nga nakabisita didto.

Si Presidente Hunter nakahimo usab og importanting bahin sa
pagpalambo sa Polynesian Cultural Center, nga nahimutang tapad
sa Brigham Young University—Hawaii sa Laie, Hawaii. Siya mao
ang nag-unang tsirman sa board alang niining 17.01 ka hektarya
nga makapadani sa mga bisita nga gipanag-iya ug gidumala sa
Simbahan. Ang katuyoan niini mao ang pagpreserbar sa kultura 
sa Polynesia ug sa paghatag og trabaho alang sa mga estudyante.
Natukod niadtong 1963, usa kini sa nag-unang makapadani nga
karon ginabisitahan dul-an sa usa ka milyon nga mga tawo matag
tuig, kinsa moadto aron malingaw sa musika, mga sayaw, mga
arte, ug mga abilidad sa mga isla sa Polynesia.

Sa wala pa siya mahimong Presidente sa Simbahan, si Elder
Hunter nag-alagad sulod sa walo ka tuig isip presidente sa
Genealogical Society of Utah, ang nag-una sa karon nga
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Departamento sa Family History. Atol niining panahona, ang
kapunongan nagpasiugda sa unang Komperensya sa Kalibutan
mahitungod sa mga Talaan niadtong 1969, diin, siya miingon,
“nakahimo og dakong kaayohan alang sa Simbahan ug nakaabli 
sa mga pultahan alang sa atong buhat sa tibuok kalibutan.”8 Siya
nakapalambo og dakong gugma alang sa tanang katawhan, buhi
ug patay, ug kanunayng nagtudlo nga kitang tanan kabahin sa
usa ka halangdon nga pamilya. Nailhan siya isip usa ka tawo
kinsa nagbaton sa Kristohanong gugma.

Sa iyang tibuok kinabuhi, si Presidente Hunter miatubang og
daghang mga kalisdanan. Uban sa hugot nga pagtuo ug kalig-on,
nagsagubang siya og grabe ug makapasakit nga mga problema 
sa panglawas, ang dugay na nga nagkagrabeng balatian ug ang
kamatayon sa iyang unang asawa, ug ubang mga kalisdanan.
Bisan pa niining mga babag, aktibo siyang nag-alagad sa Ginoo,
kanunay nga nagbiyahe ug nagkugi pagtrabaho sa pagdumala sa
mga gimbuhaton sa Simbahan. Ang iyang ehemplo haum sa iyang
mensahe: “Kon kamo adunay mga kahasol sa panimalay tungod
sa mga anak nga nahisalaag, kon kamo nag-antus sa kalisud sa
pangwarta ug emosyonal nga panglimbasog nga mihulga sa
inyong mga panimalay ug sa inyong kalipay, kon kamo
kinahanglan gayud nga moatubang sa pagkawala sa kinabuhi o
panglawas, unta ang kalinaw maanaa sa inyong kalag. Dili kita
pagatintalon lapas sa atong abilidad sa pagbuntog. Ang atong mga
kalisdanan ug mga kahigawad mao ang matul-id ug mapig-ot nga
agianan ngadto Kaniya.”9

Si Presidente Hunter nagdumala sa Dakbayan sa Mexico,
Mexico, niadtong 11 sa Disyembre 1994 isip ang ika-2,000 nga
stake sa Simbahan nga natukod, usa ka importante nga
panghitabo sa kasaysayan sa Simbahan. Ngadto niadtong
nagtigum siya miingon: “Ang Ginoo, pinaagi sa Iyang mga
sulugoon, mipahitabo niining milagroha. Kini nga buhat
magpadayon sa unahan diha sa kalig-on ug kadasig. Ang mga
saad nga gihatag ngadto ni Amahang Lehi ug sa iyang mga anak
mahitungod sa ilang kaliwatan natuman ug nagpadayon nga
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natuman sa Mexico.”10 Sulod sa panahon nga si Presidente Hunter
nag-alagad isip usa ka General Authority, ang Simbahan sa Latin
Amerika milambo sa talagsaong paagi. Sa dihang nahimo siyang
Presidente sa Simbahan, adunay kapin sa 1.5 ka milyon nga mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw sa mga nasud lamang sa Mexico,
Brazil, ug Chile, daghan pa kay sa mga sakop sa Simbahan nga
nagpuyo sa Utah nianang panahona.

Bisan tuod nga si Presidente Hunter nag-alagad isip Presidente
sa Simbahan sulod lamang sa siyam ka bulan, siya adunay
masangputong epekto diha sa mga Santos, kinsa naghinumdom
kaniya tungod sa iyang kapuangod, kamainantuson, ug
tulukibong ehemplo sa pagpuyo nga Kristohanon.

Presidente Gordon B. Hinckley

Sa dihang si Gordon B. Hinckley nahimong Presidente sa
Simbahan human sa kamatayon ni Presidente Hunter,
gipangutana siya kon unsay pokus sa iyang Kapangulohan. 
Siya mitubag: “Magpadayon. Oo, ang among tema mao ang
pagpadayon sa mahinungdanong buhat nga gipalambo sa mga
nag-una kanamo kinsa dalaygon kaayo nga mialagad, matinud-
anon kaayo ug maayo kaayo. Pag-ugmad og mga hiyas sa
pamilya, oo. Pagpalambo sa edukasyon, oo. Pag-ugmad og
espiritu sa pagkamasinabtanon ug pagpugong sa kaugalingon
taliwala sa atong mga katawhan bisan asa, oo. Ug pagsangyaw 
sa ebanghelyo ni Jesukristo.”11

Ang dakong kasinatian ni Presidente Hinckley sa pagpangulo
sa Simbahan miandam kaniya og maayo alang sa Kapangulohan.
Siya gipaluyohan ngadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles niadtong 1961. Sugod pagka 1981, nag-alagad siya isip
usa ka Magtatambag sa Unang Kapangulohan ngadto sa tulo ka
mga Presidente sa Simbahan—Spencer W. Kimball, Ezra Taft
Benson, ug Howard W. Hunter. Sulod sa pipila ka higayon niining
mga tuiga, talagsaon niyang gidala ang bug-at nga mga
responsibilidad dihang kini nga mga Presidente sa Simbahan 
nag-antus sa mga kalisdanan sa katigulangon.
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Samtang ang batan-ong Gordon B. Hinckley nagmisyon pa 
sa England, nakadawat siya og pipila ka tambag nga nakatabang
pag-ayo kaniya sa tibuok niyang katuigan sa mahagitong mga
responsibilidad. Daw nawad-an sa kadasig, siya misulat ngadto sa
iyang amahan, nga nagkanayon, “Nag-usik-usik lang ko sa akong
oras ug sa imong kwarta. Wala na koy nakitang hinungdan
nganong magpabilin pa ko dinhi.” Sa wala madugay, nakadawat
siya og mubo nga sulat gikan sa iyang amahan nga nagkanayon:
“Minahal nga Gordon. Nadawat nako ang imong sulat. . . . Duna
lang koy usa ka sugyot. Kalimti ang imong kaugalingon ug balik
sa trabaho. Naghigugma, Imong Amahan.”

Si Presidente Hinckley misulti kabahin niana nga higayon:
“Namalandong ako niana, ug pagka sunod buntag sa among 
klase sa kasulatan among nabasa kana nga mahinungdanong
pamahayag sa Ginoo: ‘Kay bisan kinsa nga buot magapatunhay sa
iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon siya niini; apan bisan kinsa
nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako ug tungod sa
Maayong Balita, magapatunhay niini’ (Marcos 8:35). Nakatandog
kini kanako. Kana nga pamahayag, kana nga saad, nga may
kalabutan sa sulat sa akong amahan, miaghat kanako sa pag-adto
sa taas, . . . nagluhod, ug mihimo og usa ka pakigsaad sa Ginoo
nga maningkamot ako sa pagkalimot sa akong kaugalingon ug
mobalik sa trabaho. Ako kanang giisip ingon nga adlaw sa
pagdesisyon sa akong kinabuhi. Ang matag nindot nga nahitabo
kanako sukad niana akong masubay pabalik ngadto sa desisyon
nga akong gihimo nianang higayona.”12

Si Presidente Hinckley naila kaayo isip usa ka tawo nga
malaumon kaayo, kanunay nga puno sa hugot nga pagtuo sa Dios
ug sa umaabot. “ ‘Ang mga butang magmaayo ra’ maoy labing
binalik-balik nga pasalig ni Presidente Hinckley ngadto sa
pamilya, mga higala, ug mga kaubanan. ‘Padayon lang og sulay,’
siya moingon. ‘Magmatuohon. Magmalipayon. Ayaw kawala og
paglaum. Ang mga butang magmaayo ra.’ ”13

Sa dihang gipangutana sa usa ka tigbalita sa pag-ila sa
pinakadakong hagit nga giatubang sa Simbahan, siya mitubag,
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“Ang pinakagrabe nga hagit nga among giatubang ug ang labing
talagsaong hagit mao ang hagit nga miabut tungod sa paglambo.”
Siya mipasabut nga ang nagkadako nga paglambo nagpakita sa
panginahanglan alang sa dugang pa nga mga bilding, lakip na
ang dugang pa nga mga templo: “Kini mao ang labing
mahinungdanong panahon sa kasaysayan sa Simbahan alang sa
pagtukod og mga templo. Wala pa gayud sukad mokusog pa-ayo
ang pagtukod sa templo sama sa gihimo karon. Kita adunay 47
nga gigamit nga mga templo. Kita adunay 13 ka laing mga templo
nga gitukod pa ngadto na sa drawing board. Magpadayon kita sa
pagtukod og mga templo.”14 Ang nagpadayon nga paglambo sa
Simbahan nagkinahanglan usab nga hubaron ang paghubad sa
Basahon ni Mormon ngadto sa daghang mga pinulongan.

Si Presidente Hinckley adunay personal nga kasinatian sa
talagsaong paglambo sa Simbahan. Samtang mitambong sa usa ka
komperensya sa Osaka, Japan, niadtong 1967, mitan-aw siya sa
nanambong, nga naglakip sa daghang mga batan-on, ug miingon:
“Diha kaninyo akong nakita ang kaugmaon sa Simbahan sa Japan.
Ug akong nakita ang usa ka hayag nga kaugmaon. Wala pa kaayo
kita kabuylo og maayo. Apan nadasig ako nga moingon nga sa
unsay dugay na nakong gibati, ug kana mao nga ang adlaw dili
kaayo halayo nga aduna nay mga stake sa Zion niining halangdon
nga yuta.”15 Sulod sa usa ka henerasyon, aduna nay 100,000 ka
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Japan, daghang mga stake,
mga misyon, ug mga district, ug usa ka templo.

Si Presidente Hinckley interesado usab kaayo sa kalamboan sa
Simbahan sa Pilipinas, diin ang unang stake naorganisar sa Manila
niadtong 1973. Paglabay sa duha ka dekada, sa panahon nga siya
nahimong Presidente sa Simbahan, sobra sa 300,000 ka mga
Pilipinong sakop ang nakadawat sa mga panalangin sa
ebanghelyo, lakip na ang usa ka templo sa ilang nasud. Si
Presidente Hinckley nagpakita usab og dakong pagpakabana
alang sa paglambo sa Simbahan sa ubang mga dapit sa Asya, 
lakip sa Korea, China, ug Habagatang-silangang Asya.
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Ang pagkaespirituhanon sa daghang mga sakop sa Asya
napakita pinaagi sa kasinatian sa usa ka General Authority kinsa
natudlo aron pagtawag og bag-ong presidente sa stake sa usa ka
stake sa Pilipinas. Human nainterbyu ang igo-igong gidaghanon
sa mga kaigsoonan, nadasig siya sa pagtawag sa usa ka tawo nga
mga baynte anyos kapin aron mahimong presidente sa stake.
Iyang gihangyo ang batang-ong igsoon sa pag-adto sa tapad nga
lawak ug maggahin og igong panahon sa pagpili sa iyang mga
magtatambag. Ang igsoon mibalik human sa mga 30 segundos.
Ang General Authority naghunahuna nga wala siya masabti, apan
ang bag-ong presidente sa stake miingon, “Dili. Ako nasayud
pinaagi sa Espiritu sa Ginoo nga ako ang mahimong presidente sa
stake usa na ka bulan ang milabay. Nakapili na ko sa akong mga
magtatambag.”

Angayan lang nga si Presidente Hinckley, kinsa dako kaayo
ang nabuhat sa pag-abag sa pagtukod sa Simbahan sa tibuok
kalibutan, maoy nakapahibalo atol sa iyang administrasyon: “Ang
atong mga batid sa estatistika misulti kanako nga kon ang dagan
karon magpadayon, niadtong mga Pebrero sa 1996, pipila lang ka
bulan gikan karon, adunay mas daghan pa nga mga sakop sa
Simbahan gawas sa Estados Unidos kay sa anaa sa Estados
Unidos. Ang pagtabok niana nga utlanan usa ka talagsaon kaayo
nga butang. Kini nagrepresentar sa bunga sa usa ka hilabihan 
nga paningkamot.”16

Usa ka nag-unang gihatagan og gibug-aton sa administrasyon
ni Presidente Hinckley mao ang kaimportante sa maayong
kinabuhi sa pamilya, ilabi na diha sa usa ka kalibutan nga sa
kasagaran wala magsuporta sa mga hiyas sa pamilya. Ubos sa
iyang direksyon, ang Unang Kapangulohan ug ang Konseho sa
Napulog Duha miisyu og usa ka linain nga pamahayag ngadto sa
kalibutan mahitungod sa hilisgutan sa pamilya, nga kabahin niini
namahayag:

“Ang banay gi-orden sa Dios. Ang kaminyoon tali sa lalaki ug
babaye mahinungdanon ngadto sa Iyang walay katapusan nga
laraw. Ang mga anak adunay katungod nga matawo sulod sa
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kasabutan sa kaminyoon, ug maamumahan sa usa ka amahan ug
sa usa ka inahan nga nagtahud sa mga panaad sa kaminyoon
uban sa hingpit nga pagkamatinuoron. Ang kalipay diha sa
kinabuhi sa banay labaw nga makab-ot kon gipasikad diha sa 
mga pagtulun-an sa Ginoong Jesukristo. . . .

“Kami mopahimangno nga ang tagsa-tagsa kinsa makalapas sa
mga pakigsaad sa kaputli, kinsa moabuso sa ilang kapikas o mga
anak, o kinsa mapakyas sa pagtuman sa mga kapangakohan sa
banay moabut ang adlaw nga mobarug nga adunay tulubagon 
sa atubangan sa Dios. Dugang pa, kami mopahimangno nga ang
pagkabungkag sa banay makadala sa tagsa-tagsa, sa mga
komunidad, ug sa mga nasud sa mga katalagman nga gipanagna
sa karaan ug sa bag-o nga mga propeta.”17

Atol sa Abril 1995 nga kinatibuk-ang komperensya, si
Presidente Hinckley mipahibalo nga pagka 15 sa Agosto 1995 ang
mga representante sa rehiyon sa Simbahan, kinsa maayo kaayo
nga nangalagad, mapaluwat ug nga usa ka bag-ong posisyon, nga
sa Area Authority, mapasiugdahan. Ang mga Area Authorities
magdumala sa mga komperensya sa stake; mag-organisar pag-
usab o maghimo og mga stake; maghatag og pagbansay ngadto sa
mga presidente sa stake, misyon, ug district; ug mopatuman sa
ubang mga tulumanon nga gihatag sa Unang Kapangulohan ug 
sa ilang mga Kapangulohan sa Area. Kining bag-o nga posisyon
nagtugot sa mga lider sa Simbahan sa pagpuyo ug pagtrabaho
nga mas duol sa mga tawo nga ilang gialagaran ug mopatunhay
sa nagkadako nga paglambo sa tibuok kalibutan.

Usa ka General Authority mipasabut kon unsaon sa matag
Santos nga labing makapaluyo ni Presidente Hinckley: “Sa iyang
pagdawat sa balaang katungdanan kon asa siya gitawag—propeta,
manalagna, tigpadayag, Tigdumalang High Priest ug Presidente sa
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
. . . ang labing maayong butang nga atong mabuhat aron sa
pagpaluyo kaniya sa iyang katungdanan mao ang ‘pagpadayon,
pagpadayon, pagpadayon!’ ”18
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Kini nga mga misyonaryo nagtabang sa pagtuman sa panagna ni 
Joseph Smith: “Ang kamatuoran sa Dios mopadayon nga maisugon,

halangdon, ug gawasnon, hangtud nga kini makasulod sa matag yuta, 
. . . ug makasulti sa matag dunggan.”



Matag usa kanato adunay lugar sa kasaysayan sa Simbahan.
Ang pipila ka mga sakop natawo sa mga pamilya kinsa sulod sa
mga henerasyon midawat sa ebanghelyo ug miamuma sa ilang
mga anak diha sa mga pamaagi sa Ginoo. Ang uban nakadungog
sa ebanghelyo sa unang higayon ug nagpabunyag, sa ingon niana
naghimo og sagradong mga pakigsaad sa pagbuhat sa ilang bahin
sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Daghang mga sakop nagpuyo
sa mga dapit diin sila nagsugod pa lang sa ilang panahon sa
kasaysayan sa Simbahan ug nanaghimo og usa ka panulundon sa
hugot nga pagtuo alang sa ilang mga anak. Bisan unsa pay atong
mga kahimtang, matag usa kanato usa ka mahinungdanong
kabahin sa kawsa sa pagtukod sa Zion ug sa pag-andam alang sa
ikaduhang pag-anhi sa Manluluwas. Kita “dili na mga langyaw 
ug mga dumuloong, kondili mga katagi-lungsod sa mga balaan 
ug mga sakop sa panimalay sa Dios” (Mga Taga-Efeso 2:19).

Mabag-o man kitang mga sakop o dugay na, nakapanunod 
kita og usa ka kabilin sa hugot nga pagtuo ug pagsakripisyo gikan
niadtong kinsa nag-una kanato. Kita usab mga pioneer sa
modernong adlaw ngadto sa atong mga anak ug ngadto niadtong
minilyon nga mga anak sa atong Langitnong Amahan kinsa wala
pa makadungog ug makadawat sa ebanghelyo ni Jesukristo.
Makahimo kita sa atong mga tampo sa nagkalainlaing mga paagi
sa tibuok kalibutan pinaagi sa matinud-anong pagpadayon sa
buhat sa Ginoo.

Ang mga amahan ug mga inahan mainampoong nagbansay sa
ilang mga anak diha sa mga baruganan sa pagkamatarung. Ang
mga home ug visiting teacher nag-amuma alang niadtong
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nanginahanglan. Ang mga pamilya nanamilit ngadto sa mga
misyonaryo kinsa mipili sa paggahin sa katuigan sa ilang kinabuhi
sa pagdala sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa uban. Ang mga
lider nga wala maghunahuna sa ilang mga kaugalingon mitubag
sa mga tawag sa pag-alagad. Pinaagi sa dili maihap nga mga oras
sa mahilumong pag-alagad nga gihatag sa pagsiksik sa mga
ngalan sa mga katigulangan ug sa pagpahigayon sa sagradong
mga ordinansa diha sa templo, ang mga panalangin gipadangat
ngadto sa mga buhi ug sa mga patay.

Matag usa kanato nagtabang sa pagtuman sa kapalaran sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga
gipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith. Niadtong 1842 siya
nanagna:

“Ang Sumbanan sa Kamatuoran gipatindog; walay dili balaan
nga kamot nga makapugong sa buhat sa pagpalambo; mga
panggukod mahimong magkakusog, ang mga manggugubot
mahimong maghiusa, mga kasundalohan magpundok, mga
pasangil mahimong modaot sa kadungganan, apan ang
kamatuoran sa Dios mopadayon nga maisugon, halangdon, ug
gawasnon, hangtud nga kini makasulod sa matag yuta, makabisita
sa matag dapit, makasilhig sa matag nasud, ug makasulti sa matag
dunggan, hangtud ang mga katuyoan sa Dios matuman, ug ang
Halangdong Jehova moingon ang buhat nahuman na.”1

Bisan tuod nga ang Simbahan nagpabilin nga gamay ra kaayo
sa panahon sa tibuok kinabuhi ni Propeta Joseph Smith, siya
nasayud nga kini mao ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta uban
sa kapalaran nga molukop sa tibuok yuta sa mga kamatuoran sa
ebanghelyo ni Jesukristo. Atong nakita ang paglambo og maayo 
sa Simbahan sa nangaging mga katuigan. Mapalaron kitang
magpuyo sa usa ka panahon nga makahalad kita sa atong hugot
nga pagtuo ug mga sakripisyo sa pagtabang sa pagtukod sa
gingharian sa Dios, usa ka gingharian nga mobarug hangtud sa
kahangturan.
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