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Pasiuna

Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles miestablisar sa han-ay sa Mga Pagtulun-an sa mga
Presidente sa Simbahan aron sa pagtabang kanato nga maduga-
ngan ang atong nasabtan sa gipahiuli nga ebanghelyo ug makapa-
duol ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga pagtulun-an sa mga propeta
sa ulahing mga adlaw. Samtang ang Simbahan magdugang og mga
libro sa niini nga han-ay, makakolekta ikaw og mga libro sa paki-
sayran [reference] sa ebanghelyo diha sa imong balay.

Kining libroha naghisgot sa mga pagtulun-an ni Presidente
Wilford Woodruff, kinsa nagserbisyo isip Presidente sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan
sa Abril 1889 hangtud sa Septyembre 1898.

Personal nga Pagtuon

Samtang ikaw magtuon sa mga pagtulun-an ni Presidente
Wilford Woodruff, tinguhaa ang inspirasyon sa Espiritu.
Hinumdumi ang makapadasig nga saad ni Nephi: “Kay siya nga sa
makugihon nga paagi mangita makakaplag; ug ang mga misteryo sa
Dios ipadayag ngadto kanila, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo”
(1 Nephi 10:19).

Sa katapusan sa kada hugna [chapter], imong makita ang “Mga
Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo.” Kining mga pangutana,
mga ideya, ug mga pakisayran [reference] sa kasulatan makata-
bang kanimo nga makasabut ug makagamit sa mga pulong ni
Presidente Woodruff ’. Hunahunaa ang pagribyu niini sa dili pa
ikaw mobasa sa hugna. Palandunga usab ang mosunod nga mga
pangutana samtang ikaw magtuon:

• Unsa nga baruganan ang gitudlo ni Presidente Woodruff?
Unsay akong makat-unan gikan niini?

• Sa unsang paagi nga ang mga pagtulun-an ni Presidente
Woodruff makatabang kanako sa akong personal nga kinabuhi?
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Sa unsang paagi nga kini makatabang kanako sa akong mga
responsibilidad sa panimalay ug sa Simbahan?

• Unsay angay nakong buhaton isip resulta sa mga butang nga
akong nakat-unan?

Pagtulun-an gikan Niining Libroha

Kon ikaw nagserbisyo isip titser sa Relief Society, elders quorum,
o sa grupo sa high priests, duna kay oportunidad nga motudlo gi-
kan niining libroha. Ang mosunod nga mga sumbanan makatabang
kanimo.

Pokus sa mga pulong ni
Presidente Woodruf ug sa mga Kasulatan

Misugo ang Ginoo nga dili kita mo-
tudlo og “lain nga mga butang gawas ni-
ana nga gisulat sa mga propeta ug mga
apostoles, ug kana nga gitudlo [kanato]
pinaagi sa Maghuhupay pinaagi sa pag-
ampo sa hugot nga pagtuo” (D&P 52:9).

Tingali usahay matintal ikaw sa dili
paggamit niining libroha ug mag-andam
og mga leksyon gikan sa laing mga ma-
teryal. Pero ang imong buluhaton mao

ang pagtabang sa uban nga makat-on sa ebanghelyo pinaagi sa mga
pulong ni Presidente Woodruff ug sa mga kasulatan. Itumong ang
kada leksyon sa mga kinutlo niining libroha ug sa mga kasulatan
nga may kalabutan nga anaa sa katapusan sa kada hugna. Paggahin
og taas-taas nga panahon sa leksyon sa pagbasa ug paghisgot sa
mga pulong ni Presidente Woodruff.

Awhaga ang mga partisipante sa pagtuon sa mga hugna sa dili
pa ang mga miting sa Dominggo ug sa pagdala sa ilang libro sa
simbahan. Kon mobasa sila pag-una, mas andam silang moapil ug
moghatag og kaayohan sa usag usa.

Tinguhaa ang Giya sa Espiritu Santo

Samtang ikaw mag-ampo alang sa panabang ug magkugi sa pag-
andam, ang Espiritu Santo mogiya sa imong mga paningkamot
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(tan-awa sa Alma 17:2–3; D&P 11:21; 42:14; 88:77–78). Pinaagi sa
hinay, hinagawhaw nga tingog sa inyong hunahuna ug kasingka-
sing, motabang Siya kanimo sa pagpili og mga kinutlo gikan sa li-
bro nga makapaawhag sa uban nga makat-on ug magsunod sa
ebanghelyo.

Kon ikaw magtudlo, pag-ampo nga ang gahum sa Espiritu mag-
uban sa imong mga pulong ug sa pagpanaghisgot sa klase. Si
Nephi miingon, “Kon ang tawo mamulong pinaagi sa gahum sa
Espiritu Santo ang gahum sa Espiritu Santo modala niini ngadto
sa mga kasingkasing sa mga katawhan” (2 Nephi 33:1; tan-awa
usab sa D&P 50:13–22).

Pag-andam og Outline sa Leksyon

Kon ang Espiritu modasig kanimo og mga ideya alang sa pag-
tudlo isulat kadtong mga ideya aron ikaw makahinumdom niini.
Sa pa dili ikaw motudlo, pag-andam og sinulat nga outline aron
maorganisar ang mga ideya ngadto sa usa ka plano sa leksyon.
Sulayi paggamit kining simpol nga upat ka paagi:

1. Tun-i ang hugna. Basaha ang hugna aron makapamilyar sa mga
pagtulun-an ni Presidente Woodruff. Sunda ang tambag ubos
sa “Personal nga Pagtuon,” sa pahina v.

2. Pilia sa mainampoong paagi ang mga pamahayag nga labing
makatabang niadtong imong gitudloan . . . Tun-i pa og maka-
usa ang hugna. Ribyuha ang mga bold subheading, nga naghis-
got sa mga baruganan nga imong itudlo. Hangyoa ang Ginoo sa
paggiya kanimo sa pagpili sa mga pamahayag nga mas makata-
bang sa mga miyembro nga makat-on ug makagamit niadtong
mga baruganan. Tungod kay ang kada hugna adunay daghang
mga impormasyon kay sa imong matudlo sa usa ka klasehan, ki-
nahanglang dili ikaw mobati nga obligado nga motudlo sa ta-
nang mga baruganan o mogamit sa tanang mga pamahayag.

3. Hukmi kon unsaon sa pagtudlo sa mga pamahayag. Kon
ikaw nakapili na sa mga pamahayag, ikaw andam na nga mop-
lano og mga paagi sa pagtudlo niini. Tinguhaa sa mainampo-
ong paagi ang giya sa Espiritu samtang imo kining gihimo.
Pangita og mga ideya diha sa “Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug
Pagtudlo” sa katapusan sa hugna. Hinumdumi nga ang inyong
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pagtudlo makatabang sa mga miyembro nga makasabut, maka-
hisgot, ug makagamit sa mga pulong ni Presidente Woodruff.

4. Pagsulat og outline aron maorganisar ang imong mga ideya.
Usa ka mubo nga sinulat nga outline makatabang nimo sa pag-
organisar sa imong mga ideya ug sa pagpahigayon sa leksyon.
Ang imong outline kinahanglang dunay tulo ka importanting
mga bahin:

• Pasiuna. Pag-andam og mubo nga pasiuna aron sa pagta-
bang sa mga miyembro nga makapokus sa ilang atensyon sa
mga pulong ni Presidente Woodruff.

• Paghisgot sa mga pagtulun-an ni Presidente Woodruff. Isulat
ang imong mga plano sa pagtudlo sa mga pamahayag nga
imong napilian. Mahimo nimong bahinon kini nga bahin sa
imong outline sumala sa mga baruganan nga anaa sa bold
subheadings sa hugna.

• Panapos. Pangandam sa pagsumarayis sa mga baruganan nga
imong gihisgutan ug pagpamatuod niadtong mga baruganan.
Mahimo usab nga ikaw magplano og mga paagi sa pag-imbi-
tar sa uban sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod.

Pahigayon [conduct] og mga Panaghisgutan
nga Makahatag og Kaayohan

Gipadayag sa Ginoo ang mga baruga-
nan sa epektibo nga pagtudlo sa dihang
Siya miingon, “Pagtudlo diha sa inyong
mga kaugalingon og usa ka magtutudlo,
ug dili ang tanan magdungan sa pagpa-
mulong; apan himoa nga ang usa mamu-
long sa tagsa-tagsa ka higayon ug himoa
nga ang tanan maminaw ngadto sa iyang
gipamulong, nga sa diha nga ang tanan
mahuman sa pagpamulong nga unta ang

tanan mahatagan og kaayohan sa tanan, ug nga ang matag tawo
makabaton og managsama nga kahigayunan” (D&P 88:122). Ang
mosunod nga mga sumbanan makatabang nimo sa pag-awhag ug
pagpahigayon og mga panaghisgutan nga makahatag og kaayohan:
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• Tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo. Moaghat siya kanimo sa
pagpangutana o sa pagpaapil sa mga tawo diha sa panaghis-
gutan.

• Tabangi ang mga partisipante nga mopokus sa mga pagtulun-an
ni Presidente Woodruff. Ipabasa nila ang iyang mga pulong aron
makasugod og panaghisgutan ug sa pagtubag og mga panguta-
na. Ibalik pag-usab ang mga panaghisgutan nga nagsugod na sa
pagsimang sa hilisgutan.

• Ipamatuod kanunay ang mga kamatuoran nga gihisgutan.
Dapita ang mga partisipante sa pagpakigbahin usab sa ilang
mga pagpamatuod.

• Kon angay, ipakigbahin ang mga kasinatian nga may kalabutan
sa mga baruganan sa hugna. Awhaga ang uban sa pagpakigba-
hin og mga kasinatian kon giaghat sila sa Espiritu Santo sa
pagbuhat sa ingon.

• Ayaw palabig sulti. Awhaga ang uban sa pagpakigbahin sa ilang
mga hunahuna, sa pagpangutana, ug sa pagtudlo sa usag usa.

• Ayaw kahadlok kon dunay kahilom human ikaw makapangu-
tana. Ang mga partisipante sa kasagaran nagkinahanglan og
panahon sa paghunahuna o sa pagtan-aw sa ilang mga libro sa
dili pa sila mopakigbahin og mga ideya, mga pagpamatuod, ug
mga kasinatian.

• Dawata ang tanang mga gisalmot sa diskasyon. Paminaw pag-
ayo, ug paningkamuti ang pagsabut sa mga komentaryo sa
mga sumasalmot. Pasalamati ang ilang mga paningkamot.

• Kon ang mga partisipante mopakigbahin og daghang mga
ideya, ipalista kini nga mga ideya sa usa ka tawo diha sa pisara.

• Ayaw putla ang maayong diskasyon aron lang mahuman ang ta-
nang materyal nga imong giandam. Unsay mas importante mao
nga ang mga partisipante mobati sa impluwensya sa Espiritu
ug molambo ang ilang pasalig sa pagsunod sa ebanghelyo.

Ang maayong mga pangutana mosangpot ngadto sa mapalandu-
ngon nga pagkat-on, panaghisgutan, ug sa paggamit. Sa katapusan
sa kada hugna niining libroha, makakita ikaw og mga pangutana
nga makatabang sa “Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo.”
Gamita kining mga pangutanaha pirme. Kon gikinahanglan,
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mahimong mohimo usab ikaw og imong kaugalingong mga
pangutana. Pag-andam og mga pangutana nga mogiya sa mga
miyembro sa pagsiksik, pag-analisar, ug paggamit sa mga pagtulun-
an ni Presidente Woodruff ’, sama sa gipakita sa ubos.

Mga pangutana sa pagsiksik [search question] makaawhag sa
mga partisipante sa pagbasa ug paghisgot sa mga pamahayag
ni Presidente Woodruff. Pananglit, mahimo kang mangutana,
“Unsay atong makat-unan gikan sa tambag ni Presidente
Woodruff mahitungod sa pagpakigbahin sa ebanghelyo?

Mga pangutana sa pag-analisar mogiya sa mga partisipante
sa pagpamalandong sa mga pagtulun-an ni Presidente
Woodruff ug aron madugangan ang sa ilang kahibalo sa mga
baruganan sa ebanghelyo. Pananglit, human makatubag ang
mga partisipante sa pangutana sa pag-analisar sa ibabaw, ikaw
mahimong mangutana, “Ngano nga ang misyonaryo nga buhat
usa gayud ka malipayon nga kasinatian?”

Mga pangutana sa paggamit [application questions] makata-
bang sa mga partisipante nga makahibalo kon unsaon nga si-
la makasunod sumala sa mga pagtulun-an ni Presidente
Woodruff. Sama pananglit, ikaw mahimong mangutana, “Unsa
gayud ang mga butang nga atong mahimo aron makahimo sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo?”

Impormasyon mahitungod sa mga
Tinubdan [sources] nga Gikutloan Niining Libroha

Ang mga pagtulun-an ni Presidente Woodruff niining libroha
gikuha direkta gikan sa iyang mga sermon, gimantala nga mga si-
nulat, ug mga journal. Sa mga kinutlo gikan sa iyang mga journal,
ang punctuation, spelling, capitalization, ug paragraphing gi-
moderno na. Nagpabilin sa ubang mga kinutlo ang punctuation,
spelling, capitalization, ug paragraphing sa orihinal nga mga ti-
nubdan gawas kon ang editorial o tipograpik nga mga kausaban
ang gikinahanglan aron mas mabasa pa kini. Tungod niini nga ka-
tarungan, makamatikod tingali ikaw og gagmay nga kalahian sa
teksto. Sama pananglit, ang pulong ebanghelyo sa gamay nga
mga letra sa ubang mga kinutlo ug gikapital sa uban.
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Si Presidente Woodruff usab, sa kasagaran mogamit og mga ter-
mino nga mga lalaki, lalaki, o mga katawhan nga nagpasabut sa
tanang mga tawo, lalaki ug babaye. Kanunay siyang mogamit sa
pronoun nga he nagpasabut sa lalaki ug babaye. Komon kini nga
pinulongan sa iyang panahon. Bisan pa sa kalahian tali niining
maong pinulongan ug sa bag-o nga paggamit, ang mga pagtulun-
an ni Presidente Woodruff magamit sa mga babaye ug lalaki.
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Summary sa Kasaysayan

Kining libroha dili usa ka kasaysayan, hinugpong kini sa mga
baruganan sa ebanghelyo nga gitudlo ni Presidente Wilford
Woodruff. Ang mosunod nga kronolohiya naghatag og mubo nga
dugukan sa kasaysayan niini nga mga pagtulun-an. Gilaktawan
ang daghang importante nga mga hitabo sa secular nga kasaysa-
yan. Gilaktawan usab ang daghang importanting mga hitabo sa
personal nga kinabuhi ni President Woodruff, sama sa iyang mga
kaminyoon ug sa mga pagkatawo ug mga kamatayon sa iyang
mga anak.

1807, Marso 1 Si Wilford Woodruff natawo sa Lalawigan
sa Farmington, Hartford, Connecticut,
ngadto nila ni Beulah Thompson
Woodruff ug Aphek Woodruff.

1808, Hunyo 11 Ang iyang inahan namatay sa edad nga 26.

1810, Nobyembre 9 Ang iyang amahan naminyo ni Azubah
Hart.

1821 Nagsugod sa pagtrabaho isip tiggaling.

1832 Mibalhin uban sa iyang igsoong lalaki
nga si Azmon ug sa asawa niini ngadto
sa Lalawigan sa Richland, Oswego,
New York, diin nakapalit sila og umahan.

1833, Disyembre 29 Nakadungog sa gipahiuli nga ebanghelyo
sa unang higayon sa usa ka miting nga
gidumala sa duha ka mga misyonaryo
nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
nga sila si Elder Zera Pulsipher ug Elijah
Cheney.

1833, Disyembre 31 Gibunyagan ug gikumpirmahan ni Zera
Pulsipher.
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1834, Enero 2 Giordinahan nga usa ka teacher ni Zera
Pulsipher.

1834, Abril Miadto sa Kirtland, Ohio, diin iyang
gikahimamat si Propeta Joseph Smith.

1834, Mayo hangtud Mibiyahe uban sa Kampo sa Zion ngadto 
sa Hunyo sa estado sa Missouri. Nagpabilin sa

Lalawigan sa Clay, Missouri, aron
tabangan ang mga Santos didto.

1834, Nobyembre 5 Giordinahan nga usa ka priest ni Simeon
Carter didto sa Lalawigan sa Clay,
Missouri.

1835, Enero 13 Mibiya sa Missouri alang sa iyang unang
full-time nga misyon, nagsangyaw sa
ebanghelyo didto sa Arkansas ug sa
Tennessee.

1835, Hunyo 28 Giordinahan nga usa ka elder ni Warren
Parrish duol sa Memphis, Tennessee.

1836, Abril 19 Gitawag ngadto sa Ikaduhang Korum
sa Seventy.

1836, Mayo 31 Giordinahan nga usa ka Seventy ni
David Patten.

1837, Enero 3 Gitawag ngadto sa Unang Korum sa
Seventy.

1837, Mayo 31 Mibiya sa Kirtland, Ohio, aron magmisyon
didto sa Fox Islands, layo sa kabaybayu-
nan sa estado sa Maine.

1838, Hulyo 8 Gitawag ngadto sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles pinaagi sa
pagpadayag ngadto ni Propeta Joseph
Smith (tan-awa sa D&P 118).

1839, Abril 26 Giordinahan nga usa ka Apostol ni
Brigham Young didto sa dapit sa templo
sa Far West, Missouri.



xiv

S U M M A R Y  S A  K A S A Y S A YA N

1839, Agosto 8 Nagmisyon didto sa England.

1840 hangtud Nagserbisyo isip usa ka misyonaryo sa 
sa 1841 England. Mitabang sa paggiya sa mga

2,000 ka mga tawo ngadto sa bunyag
ug kumpirma. Mitabang sa pagsiguro
sa katungod sa sinulat sa Basahon ni
Mormon sa London.

1841, Oktubre 6 Mibalik ngadto sa iyang pamilya ug sa
ubang mga Santos sa Nauvoo.

1841, Nobyembre 21 Mga saksi sa unang mga bunyag alang
sa mga patay nga gipahigayon sa bunya-
ganan sa Templo sa Nauvoo.

1843, Hulyo ngadto Nagmisyon didto sa silangang Estados 
sa Nobyembre Unidos, nangita og kwarta aron itabang

sa pagkompleto sa pagtukod sa Templo
sa Nauvoo.

1844, Mayo hangtud Nagserbisyo og laing misyon sa silingang 
sa Agosto Estados Unidos.

1844, Hulyo 9 Nakahibalo sa pagkamartir ni Joseph ug
Hyrum Smith, nga nahitabo niadtong
Hunyo 27.

1844, Agosto 6 Mibalik ngadto sa Nauvoo uban sa laing
mga miyembro sa Korum sa Napulog
Duha.

1844, Agosto 8 Mitambong sa komperensya diin ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw mipaluyo
ni Presidente Brigham Young ug sa
Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles isip mga lider sa Simbahan.

1844, Agosto 12 Midawat sa tawag nga modumala sa
Misyon sa Europe.
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1846, Abril hangtud Mibalik ngadto sa Nauvoo ug dayon 
sa Mayo miuban sa mga Santos sa ilang exodo

ngadto sa kasadpan.

1847, Abril 7 Mibiya sa Winter Quarters uban sa unang
pundok sa mga pioneer paingon sa Salt
Lake Valley.

1847, Hulyo 24 Miabut sa Salt Lake Valley.

1847 to 1850 Nakatuman og daghang mga buluhaton
sa pagtabang sa mga Santos nga mopuyo
sa Dakbayan sa Salt Lake gikan sa Winter
Quarters ug sa silangang Estados Unidos.

1856 hangtud 1883 Nagserbisyo isip Assistant Church
Historian.

1877, Enero 1 Nagserbisyo isip unang presidente 
hangtud 1884, sa Templo sa St. George Utah.
June 17

1877, Agosto 29 Nakahibalo sa kamatayon ni Presidente
Brigham Young ug mibiya sa St. George
paingon sa Siyudad sa Salt Lake.

1880, Oktubre 10 Gipaluyohan isip Presidente sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa
samang kinatibuk-ang komperensya
diin si John Taylor gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan.

1882 Ang Kongreso sa Estados Unidos mipasar
sa Edmunds Act, naghimo nga ang dinag-
han nga kaminyoon usa ka dakong sala ug
nagdili sa daghan og mga asawa sa pagbo-
tar, paghupot og publikong buhatan, o
paghimo sa katungdanan sa usa ka jury.

1883 hangtud 1889 Nagserbisyo isip Church Historian.
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1887, Pebrero 19 Ang Kongreso sa Estados Unidos mipasar
sa Edmunds-Tucker Act, laing balaod ba-
tok sa dinaghang kaminyoon, magtugot
sa federal nga gobyerno sa pagkompiskar
sa daghang mga yuta sa Simbahan. Ang
act nahimong balaod niadtong Marso 3,
1887.

1887, Hulyo 25 Nahimong senior nga Apostol ug ang
tigdumalang lider sa Simbahan sa kama-
tayon ni Presidente John Taylor.

1888, Mayo 17 Mipahinungod sa Templo sa Manti Utah.

1889, Abril 7 Gipaluyohan isip Presidente sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw.

1890, Septyembre 24 Ingon nga nakadawat og pagpadayag
gikan sa Ginoo, miisyu og usa ka dekla-
rasyon namahayag nga ang mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw kinahanglang
mohunong sa paghimo sa dinaghan
nga kaminyoon.

1890, Oktubre 6 Ang mga miyembro sa Simbahan nga na-
nambong sa kinatibuk-ang komperensya
nagkahiusa sa pagpaluyo sa pagpadayag
nga nadawat ni Presidente Woodruff ma-
hitungod sa dinaghan nga kaminyoon.

1893, Abril 6 Mipahinungod sa Templo sa Salt Lake.

1894, Nobyembre 13 Midumala sa pagkatukod sa Genealogical
Society sa Utah.

1897, Marso 1 Mitambong sa selebrasyon sa iyang ika-90
nga adlawng natawhan.

1898, Septyembre 2 Namatay sa San Francisco, California,
human sa kadiyot ra nga sakit.
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Ang Kinabuhi ug Pangalagad
ni Wilford Woodruff

Misteryoso ang pamaagi og lihok sa Dios sa Iyang mga kati-
ngalahang gipanghimo; Mimarka ang Iyang mga tunob sa dagat
ug misakay sa unos.”1 Sinugdanan kini sa paborito nga himno ni
Presidente Wilford Woodruff, “Ang Dios Naglihok sa Misteryosong
Paagi.”

“Ganahan siya [niana nga himno],” miingon si Presidente Heber
J. Grant, nga nag-alagad isip usa ka Apostol sa dihang si Wilford
Woodruff mao ang Presidente sa Simbahan. “Gikanta namo kini, si-
guro ko, usahay makaduha sa usa ka bulan sa among sinemana nga
miting sa Templo, ug panagsa rang molabay ang bulan nga dili ipa-
kanta ni Brother Woodruff kanang kantaha. May pagtuo siya niini
nga buluhaton sa tibuok niyang kasingkasing ug kalag, ug naning-
kamot pag-ayo ginamit ang tanang gahum nga gihatag sa Dios
kaniya alang sa kalamboan niini.”2

Si Matthias F. Cowley, kinsa nagserbisyo usab uban ni
Presidente Woodruff, nakaobserbar: “Tingali wala pay tawo sa
Simbahan nga mibati pag-ayo sa kamatuoran niining mga pulo-
nga, ‘Ang Dios naglihok sa misteryosong paagi sa Iyang mga kati-
ngalahang gihimo,’ kay ni Wilford Woodruff. Espiritwal kaayo siya,
hingpit kaayo nga mahalaron sa pagserbisyo sa Dios, nga sa iyang
tibuok kinabuhi ang gipakita sa milagroso nga paagi ang katuyoan
sa Dios. Wala gayud niya ibase ang iyang pagtuo diha sa mga mila-
gro, mikumpirmar lamang kini unsay iyang gituohan sa iyang
tibuok kasingkasing ug gisuportahan sa iyang mga ideya sa mga
pagtulun-an sa Balaang Kasulatan.”3

Sa naobserbahan ni Presidente Grant ug ni Brother Cowley,
ang paborito ni Presidente Woodruff nga himno mao ang angay
nga tema sa iyang kinabuhi. Naghulagway usab kini sa kauswa-
gan nga iyang nasaksihan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang himno mabasa:
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Mga Santos pagmaisugon;
Katalagman nga gikahadlokan
May kalooy ug mohatag og
Panalangin nimo.

Dayon ang katuyoan moabut,
Ipakita kada oras;
Mapait tingali kini,
Pero mahimong matam-is.

Ang di motuo mahadlok
Di kasabut kaniya;
Ang Dios maoy mosulti,
Ug himoon kini niyang yano.4

Si Wilford Woodruff maoy nag-unang sumasalmot sa importan-
ting mga panghitabo sa unang kasaysayan sa Simbahan, ug
pamilyar siya sa katalagman nga maoy makahatag og mga panala-
ngin sa mga matinud-anon sa katapusan. Nakasinati siya sa kapait
sa pagpanggukod ug pag-antus, pero bisan niining tanan nakaam-
bit usab siya sa katam-is nga gigiyahan sa kamot sa Ginoo. Sa di-
hang iyang nahibaloan ang Pagpahiuli sa ebanghelyo, nakaangkon
siya og klaro nga pagsabut sa buhat sa Dios.

Ang Pagkabata ug Kabatan-on ni Wilford Woodruff:
Usa ka Lig-on nga Pundasyon nga Gihimo diha sa Panimalay

Natawo si Wilford Woodruff niadtong Marso 1, 1807, didto sa
Farmington, Connecticut, ngadto nila ni Aphek Woodruff ug
Beulah Thompson Woodruff. Sa nag-edad pa lang siya og 15 ka
bulan, ang iyang inahan namatay tungod sa hilanat [spotted
fever]. Paglabay sa tulo ka tuig, naminyo pag-usab si Aphek. Si
Wilford ug ang iyang duha ka magulang nga igsoong lalaki gipa-
dako sa ilang amahan ug sa ilang ina-ina, nga si Azubah Hart
Woodruff. Si Aphek ug si Azubah adunay unom ka mga anak,
upat niini namatay sa ilang pagkamasuso ug pagkabata.

Ang mga sinulat ni Wilford Woodruff nagpakita nga siya nagda-
ko sama sa ubang mga batang lalaki sa iyang panahon. Mieskwela
siya ug nagtrabaho sa uma sa pamilya. Nagtrabaho usab siya sa sa-
wmill sa iyang amahan sa gamay pa kaayo siya, nakaangkon og
eksperyensya nga nakatabang kaniya sa dihang midako na siya sa
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pag-abli sa iyang kaugalingong sawmill. Usa sa iyang paborito
nga pagpalabay sa panahon mao ang pagpangisda, ug siya ug ang
iyang mga igsoong lalaki sa kasagaran makakuha og isda sa suba
nga nag-agi sa sawmill sa ilang amahan.

Iyang gimahal ang iyang pamilya ug nagtahud pag-ayo sa iyang
mga ginikanan. Uban sa pagdayeg ug pasalamat iyang gihulagway
ang iyang amahan nga kusgan kinsa kanunay nga “motrabaho pag-
ayo” ug kinsa “usa ka tawo sa gugma nga putli, matinuoron, ma-
ligdong, ug matinud-anon.”5 Nahinumdom usab siya kon sa unsa
nga paagi nga ang pagtudlo sa ebanghelyo sa iyang ina-ina naka-
tabang kaniya sa pagpangita sa tinuod nga Simbahan sa Ginoo.6

Bisan dako na siya, daghan sa iyang pinakamalipayong panahon
sa iyang kinabuhi may kalabutan sa iyang mga ginikanan ug mga
igsoon. Nagpasakop siya sa Simbahan sa samang adlaw nga nag-
pasakop ang iyang igsoon nga si Azmon. Nalipay siya sa dihang
iyang natudloan ug nabunyagan ang iyang amahan ug ina-ina ug
mga sakop sa ilang pamilya. Dayon iyang gisiguro nga ang buhat
sa templo mapahigayon alang sa iyang inahan, usa ka kahigayunan
nga iyang giingon nga igo nang ikabayad kaniya sa tanang mga
paninguha sa iyang kinabuhi.7

“Ang Panalipod ug Kalooy sa Dios”

Sa pagpahinumdom sa iyang pagkabata ug kabatan-on, giila ni
Wilford Woodruff ang gahum sa Ginoo nga miluwas sa iyang ki-
nabuhi sa daghang mga higayon. Sa artikulo nga giulohan nga
“Hugna sa mga Aksidente,” iyang gihulagway ang mga aksidente
nga iyang nasinati, natingala nga buhi pa siya aron iya kining ika-
istorya. Sama pananglit, miistorya siya sa usa ka panimpalad nga
iyang nasinati didto sa uma sa pamilya: “Sa nag-edad pa ako og
unom ka tuig, hapit ako mamatay sa nasuko nga toro. Ang akong
papa ug ako naglawog og kalabasa ngadto sa kabakahan, [ug] usa
ka toro nga nasuko miilog sa gikaon sa baka. Akong gikuha ang
kalabasa. Miingon si papa nga ilabay ang kalabasa ug modagan.
Midagan ako sa may bakilid, ug gidala ang kalabasa, determinado
nga adunay katungod ang baka. Migukod ang toro. Sa hapit na
ako niya maapsi, nahulog ako sa lungag sa poste; milayat ang
toro ibabaw nako, gikuha ang kalabasa, ug gitusoktusok kini sa
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iyang mga sungay, ug mao untay nahitabo kanako, kon wala pa
ako mahulog.”8

Miistorya usab siya sa usa ka aksidente sa dihang nag-edad pa si-
ya og 17 anyos: “Nagsakay ako og kabayo nga wala nako mahibaloi
nga masukihon diay, ug samtang nagdulhog sa batoon nga bung-
tod, ang kabayo nakakitag higayon, kalit lang misuki, ug midagan
sa bakilid, bisan og batoon, kusog kaayo, ug nagsugod sa pagpa-
matid, ug misulay sa pagsalibay kanako ngadto sa mga kabatoan;
pero milanding sa iyang ulo, migunit sa masig ka dalunggan nga
nakigbugno sa kamatayon, nagpaabut sa higayon nga malabay
ngadto sa mga bato. Samtang anaa niana nga kahimtang, nagling-
kod nga nagbikangkang sa iyang liog, nga walay rinda nga magamit
sa paggiya kaniya gawas sa iyang mga dalunggan, misutoy siya sa
pagdagan nga kusog kaayo, hangtud nga nabangga siya sa bato ug
nalup-og sa yuta. Nalabay ako saylo sa iyang ulo ug sa mga bato,
mga usa ka rod [mga lima ka metro o lima ug tunga ka yarda], ug
nabusdak sa yuta sa saktong angulo sa akong mga tiil, nga ingon
mao ra ang bugtong butang nga nakaluwas sa akong kinabuhi; kay,
kon nabusdak pa ang laing parte sa akong lawas, namatay na unta
ako diha-diha; ingon og, ang akong mga bukog mitusok sa akong
kalawasan sama sa bagakay. Nabali ang duha ka parte sa akong
walang tiil, ug grabing napiang ang akong buol-buol, ug hapit ako
maligiri sa kabayo sa iyang pagpaningkamot nga makatindog. Ang
akong tiyo, nga si Titus Woodruff, nakakita kanako nga natagak, na-
ngayog panabang, ug gidala ako sa iyang balay. Naghigda ako gikan
sa alas 2 sa hapon hangtud sa alas 10 sa gabii, nga wala matamba-
li; dayon ang akong papa miabut, kuyog si Dr. Swift, sa Farmington,
uban kaniya, nga mitarung sa akong mga bukog, ug misemento sa
akong mga bitiis, ug gipasakay ako sa iyang karwahe mga walo ka
milya paingon sa balay sa akong amahan. Ang akong pag-antus
grabe kaayo. Hinoon, giatiman ako pag-ayo, ug paglabay sa walo ka
semana makalakaw na ako ginamit ang mga sungkod.”9

Ang kinabuhi ni Wilford Woodruff padayong gipanalipdan, bisan
pa sa kanunayng aksidente og bisan gani sa iyang pagkahingkod. Sa
edad nga 41, iyang gisumarays ang mga disgrasya nga iyang
nasinati, nagpasalamat nga giluwas sa Ginoo:

“Nabali ang akong duha ka mga tiil––duha ang nabali sa usa ka
tiil––ang mga bukton, ang bukog sa dughan ug tulo ka gusok, ug
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duha ka buol-buol nalisa. Nalumos ako, mikaging ako sa kabug-
naw, napaso ug napaakan sa buang nga iro––diha ako sa kusog
kaayo nga tubig sa duha ka water wheels––miagi sa daghang
grabe nga atake sa sakit, ug nahilo nga grabe kaayo––mitugpa sa
mga ginuba nga rilis––hapit maigo sa mga bala, ug nakasinati og
laing daghang makuyaw nga mga hitabo.

“Milagro kini para nako, nga sa tanang kadaut ug bali nga mga
bukog nga akong nahiaguman, wala akoy piang, pero nakalahutay
sa pinakalisud nga trabaho, pagka-expose ug mga pagbiyahe––na-
kalakaw og kwarenta, singkwenta, ug sa usa ka okasyon, saysienta
ka milya sa usa ka adlaw. Ang panalipod ug kalooy sa Dios ania ka-
nako, ug ang akong kinabuhi hangtud karon napatunhay; tungod
sa maong panalangin gibati nako nga mohatag og kinasingkasing
nga pasalamat ngadto sa akong Langitnong Amahan, mag-ampo
nga ang nahibiling mga adlaw sa akong kinabuhi magahin sa
pagserbisyo Kaniya ug sa pagtukod sa Iyang gingharian.”10

Pagtinguha ug Pagpangita sa
Tinuod nga Simbahan sa Ginoo

Batan-on pa si Wilford Woodruff sa dihang nakahukom siya nga
moserbisyo sa Ginoo ug magkat-on mahitungod Kaniya. Siya mii-
ngon, “Sa batan-on pa ako interesado kaayo ako sa hilisgutan ma-
hitungod sa relihiyon.”11 Bisan pa niana, wala siya magpasakop og
bisan unsa nga simbahan. Hinoon determinado siya nga mangita
sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo. Nadasig sa mga pagtulun-an
sa iyang mga ginikanan ug sa ubang mga higala ug pinaagi sa in-
spirasyon sa Espiritu, nakombinser siya “nga ang Simbahan ni
Kristo wala pa sa yuta––nga dunay nawala gikan sa relihiyon nga
putli ug walay mansa sa atubangan sa Dios ug nga ang dako nga
kausaban hapit na moabut.”12 Nadasig kaayo siya sa mga pagtulun-
an sa usa ka tawo nga ginganlan og Robert Mason, kinsa nanagna
nga si Wilford mabuhi nga makaambit sa bunga sa gipahiuli nga
ebanghelyo (tan-awa sa mga pahina 1–3 niini nga libro).

Paglabay sa mga katuigan, sa pagtuo nga ang ubang mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw makakuha og kaayohan sa iyang personal
nga mga kasinatian,13 si Presidente Wilford Woodruff mosaysay ka-
nunay sa istorya sa iyang pagpangita sa kamatuoran. Siya miasoy:
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“Wala ako makakita og mga tinuohan kansang mga doktrina,
pagtuo o praktis, uyon sa Ebanghelyo ni Jesukristo, o sa mga or-
dinansa ug mga gasa nga gitudlo sa mga Apostoles. Bisan og ang
mga ministro niadtong panahona nagtudlo nga ang pagtuo, mga
gasa, mga grasya, mga milagro ug mga ordinansa, nga natagamtam
sa karaang mga Santos, gihunong ug wala na kinahanglana, wala
ako motuo nga kini tinuod, nawala lamang kini tungod sa pagka-
walay pagtuo sa mga katawhan. Nagtuo ako sa samang mga gasa,
mga grasya, mga milagro ug gahum ipakita sa usa ka panahon sa
kalibutan ingon man usab sa lain, sa dihang adunay Simbahan ang
Dios dinhi sa yuta, ug nga ang Simbahan sa Dios i-establisar pag-
usab dinhi sa yuta, ug nga ako mabuhi pa aron makakita niini. Kini
nga mga baruganan napatik sa akong hunahuna gikan sa pagbasa
sa Daan ug Bag-ong Tugon, uban sa mainitong pag-ampo nga ang
Ginoo mopakita kanako unsay sakto ug sayop, ug mogiya kanako
sa dalan sa kaluwasan, bisan unsa pay opinyon sa tawo; ug ang
paghunghong sa Espiritu sa Ginoo sulod sa tulo ka tuig nagtudlo
kanako nga siya hapit na motukod sa iyang Simbahan ug gingha-
rian dinhi sa yuta sa katapusang mga adlaw.”14

“Ang akong kalag nagpunting niining mga butanga,” siya mii-
ngon. “Sa akong pagkabatan-on nag-ampo ako adlaw ug gabii
aron ako mabuhi pa aron makakita og usa ka propeta. Mibiyahe
ako og liboan ka kilometro aron makakita og usa ka propeta, o
usa ka tawo nga makatudlo kanako sa mga butang nga akong na-
basa sa Biblia. Dili ako makaapil og bisan unsang simbahan, tu-
ngod kay wala akoy nakita nga simbahan niadtong higayona nga
nagtudlo niini nga mga baruganan. Migahin ako og daghang mga
oras sa tungang gabii, sa daplin sa sapa, sa kabukiran, ug sa
akong galingan …, maghangyo sa Dios nga ako mabuhi pa aron
makakita og usa ka propeta o tawo nga motudlo kanako sa mga
butang sa gingharian sa Dios sa akong pagbasa niini.”15

Ang pagsiksik ni Wilford Woodruff natapos sa dihang nag-edad
na siya og 26. Niadtong Disyembre 29, 1833, nakadungog siya sa
sermon nga gisangyaw ni Elder Zera Pulsipher, nga misyonaryo sa
mga Santos sa Ulahing Adlaw. Sa iyang journal iyang gihulagway
ang iyang tubag sa sermon ni Elder Pulsipher:

“Iyang gisugdan ang miting sa pasiunang pamahayag ug dayon
nag-ampo. Mibati ako sa Espiritu sa Dios sa pagpamatuod nga siya
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sulugoon sa Dios. Misugod dayon siya sa pagsangyaw, ug kadto
usab adunay awtoridad, ug sa dihang nahuman na niya ang iyang
pakigpulong tinud-anay nakong gibati nga mao kadto ang unang
sermon sa ebanghelyo nga wala gayud nako madungog sukad.
Naghunahuna ako nga mao na kini ang akong gipangita. Wala na-
ko batia nga mobiya sa balay nga dili makapamatuod sa kamatuo-
ran ngadto sa mga tawo. Akong gibuka ang akong mga mata aron
makakita, akong mga dalunggan aron makadungog, akong kasing-
kasing aron makasabut, ug ang akong mga pultahan aron mopaki-
tag kaayo kaniya nga nangalagad kanato.”16

Giimbitar ni Wilford Woodruff si Elder Pulsipher ug ang iyang
kompanyon, nga si Elijah Cheney, nga mopuyo sa panimalay sa
Woodruff. Paglabay sa duha ka mga adlaw, nga migahin og taas
taas nga panahon sa pagbasa sa Basahon ni Mormon ug nakig-
istorya sa mga misyonaryo, si Brother Woodruff gibunyagan ug
gikumpirmahan nga usa ka miyembro sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Gikan nianang ad-
lawa ang iyang kinabuhi nausab. Nga nakakaplag sa kamatuoran,
iyang gipahinungod ang iyang kaugalingon sa pagtudlo niini
ngadto sa uban.

“Tinguha sa Paglakaw ug Pagsangyaw sa Ebanghelyo”

Determinado sa pagtuman sa mga pakigsaad nga iyang gihimo
sa bunyag, si Wilford Woodruff usa ka intrumento nga giandam sa
mga kamot sa Ginoo, kanunayng andam sa pagbuhat sa Iyang ka-
bubut-on. Sa ulahing bahin niadtong 1834 duna “siyay tinguha sa
paglakaw ug sa pagsangyaw sa Ebanghelyo”17 ug nakadawat og ta-
wag nga moserbisyo sa habagatang silangang Estados Unidos.
Nasayud siya sa mga pagsulay nga naghulat kaniya ug nga ang
iyang kinabuhi mahimutang sa kakuyaw samtang siya magbiyahe,
pero nakakita siyag kalig-on sa iyang pagpamatuod ug hugot nga
pagtuo. Unya iyang nahinumduman: “nasayud ako nga ang
Ebanghelyo nga gipadayag sa Ginoo ngadto ni Propeta Joseph
Smith tinuod, ug bililhon kaayo nga gusto nakong isulti ngadto sa
mga tawo nga wala pa makadungog niini. Maayo ug yano kaayo
kini, para nako mapatuo nako ang mga tawo.”18

Sa dihang nagsugod si Wilford Woodruff sa iyang unang misyon,
bag-o lang siyang giordinahan nga priest sa Aaronic Priesthood.
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Ang iyang kompanyon, nga naordinahan nga elder, nagpabilin
uban kaniya sa unang mga pagsulay sa misyon pero nawad-an sa
kadasig ug mipauli sa ila sa Kirtland, Ohio. Nagbinugtong sa dili si-
nati nga lugar, si Wilford nag-ampo sa panabang ug mipadayon sa
iyang misyonaryo nga buluhaton, mitaak sa kalapukan ug basang
kayutaan. Sa katapusan miabut gayud siya sa siyudad sa Memphis,
Tennessee, “gikapoy ug gigutom.”19 Sa iyang unang misyonaryo
nga kasinatian didto, namulong siya sa daghang nanambong.
Iyang giasoy:

“Miadto ako sa pinakanindot nga balay paabangan [o balay
sak-anan] sa lugar nga gidumala ni Mr. Josiah Jackson. Giingnan
nako siya nga usa ako ka langyaw, ug walay kwarta. Mihangyo
ako niya kon makapuyo nianang gabhiona. Nangutana siya kon
unsay akong negosyo. Giingnan nako siya nga usa ako ka tig-
sangyaw sa Ebanghelyo. Mikatawa siya, ug miingon nga dili ako
usa ka tigsangyaw tan-awon. Dili ako makabasol kaniya, kay ang
tanang mga tigsangyaw nga iyang nailhan magsakay og nindot
nga mga kabayo o nindot nga mga karwahe, nagsinina og nindot
nga sinina, ug dunay dagko nga mga suweldo, ug gusto pang ma-
kita nga ang kalibutan maimpyerno kay sa pagtaak sa kalapukan
aron lang moluwas sa mga tawo.

“Ang tag-iya gusto lang nga malingaw, mao nga miingon siya
nga ako magpabilin aron mosangyaw. Gusto siyang motan-aw
kon ako makasangyaw ba. Angkunon nako nga niining higayona
ako nagpabadlong, ug mihangyo niya nga dili na lang ako mo-
sangyaw. Sa sige nakog balibad, mas gusto na hinoon si Mr.
Jackson nga mosangyaw gayud ko….

“Naglingkod diha sa dakong hawanan aron manihapon. Sa wala
pa ako mahuman, nangabut ang mga tawo nga datu ug posturawo
sa Memphis, nagsul-ob sa ilang nindot nga sinina ug sida, samtang
ang akong hitsura sa inyong mahunahuna, human miagi sa kala-
pukan. Sa dihang nahuman nako og kaon, ang lamesa gipagawas
agi sa mga tawo. Gipahimutang ako sa daplin sa kwarto, nga may
podyum nga dunay Biblia, libro sa himno ug kandila diha niini, gi-
libutan sa usa ka dosena ka mga tawo, nga ang tag-iya diha sa tu-
nga. Dihay mga lima ka gatus ka mga tawo ang mitambong, dili ang
pagpaminaw sa sermon sa Ebanghelyo pero aron maglingawli-
ngaw…. Ganahan ba kamo niining sitwasyuna? Sa inyong unang
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misyon, nga walay kompanyon o higala, ug gitawag sa pagsangyaw
sa maong kongregasyon? Alang kanako kini mao ang pinakanindot
nga mga takna sa akong kinabuhi, bisan og akong gibati nga
kinahanglan ako og kauban.

“Mibasa ako og usa ka himno, ug mihangyo nila sa pagkanta.
Walay usa nga mikanta. Giingnan nako sila nga dili ako makama-
ong mokanta; pero uban sa tabang sa Ginoo, ako mag-ampo ug
mosangyaw. Miluhod ako aron mag-ampo, ug ang mga tawo nga
naglibut kanako miluhod. Nag-ampo ako ngadto sa Ginoo sa pag-
hatag kanako sa iyang Espiritu ug ipakita nako ang mga kasing-
kasing sa mga tawo. Misaad ako sa Ginoo sa akong pag-ampo nga
akong ihatag niana nga kongregasyon bisan unsay iyang ihatag
kanako. Mibarug ako ug namulong sa usa ka oras ug tunga, ug
kadto maoy usa sa pinakamaayong sermon sa akong kinabuhi.

“Ang mga kinabuhi sa kongregasyon akong nakita sa panan-
awon sa akong hunahuna, ug gisultihan sila sa ilang dautang mga
binuhatan ug sa ganti nga ilang maangkon. Ang mga tawo nga nag-
libut kanako miduko sa ilang mga ulo. Ako nahuman sa paglabay
sa tulo ka minuto ako na lang ang nagpabilin sa kwarto.

“Sa wala madugay gidala ako ngadto sa higdaan, sa kwarto nga
tupad sa dakong kwarto dihay daghang nagpundok nga mga tawo
nga akong gisangyawan. Madungog nako ang ilang panag-istorya-
hanay. Usa ka tawo miingon nga gusto siyang masayud kon giunsa
nianang batan-ong lalaki nga Mormon pagkasayud sa ilang mga ki-
nabuhi kaniadto. Pagkataudtaud naglalis na sila mahitungod sa pi-
pila ka punto sa doktrina. Ang usa misugyot nga tawgon ako aron
maoy mohukom. Ang tag-iya miingon, ‘ayaw; duna na kitay igo.’

“Pagkabuntag, lami ang akong pamahaw. Ang tag-iya miingon
nga kon makabalik ako sa iyang balay, ug mahimong mopuyo
kutob sa akong gusto.”20

Niadtong Nobyembre 1836, si Wilford Woodruff nakahuman sa
iyang misyon sa habagatang silangang Estados Unidos. Iyang gire-
kord sa iyang journal nga niadtong 1835 ug 1836 nakabiyahe siya
og 9,805 ka mga milya [15,688 ka kilometro], nakahimo og 323
ka mga miting, miorganisar og 4 ka mga branch sa Simbahan,
mibunyag og 70 ka mga tawo ug mikumpirmar og 62, mipahigayon
og 11 ka ordinasyon sa priesthood, ug miayo sa upat ka mga tawo
pinaagi sa pagpandong sa mga kamot ug naluwas siya gikan sa mga
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Niadtong 1839, si Elder Wilford Woodruff (sa atubangan),
Elder Brigham Young (sa luyo),ug ang ubang mga miyembro sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mibiya sa ilang mga
panimalay aron mosangyaw sa ebanghelyo didto sa England.
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kamot sa 6 ka lain-laing mga mob.21 Giordinahan siya nga usa ka el-
der niadtong Hunyo 1835 ug usa ka Seventy niadtong Mayo 1836.

Sa dihang mibalik si Elder Woodruff ngadto sa Kirtland, iyang
nahibaloan nga daghang mga miyembro sa Simbahan didto mibiya
sa simbahan ug nakigbatok ni Propeta Joseph Smith. “Sa panahon
sa apostasiya sa Kirtland,” siya miingon, “Maglisud si Joseph Smith
pag-ila kon duna siyay ikaatubang nga usa ka tawo, gawas kon ipa-
dayag sa Espiritu sa Dios ngadto kaniya, kon siya higala ba o kaa-
way. Kadaghanan sa nangulong mga tawo nakig-away kaniya.”22

Bisan “sa taliwala niana nga kangitngit,”23 Si Wilford Woodruff
nagpabiling matinud-anon ngadto sa Propeta ug matinud-anon sa
iyang pagsangyaw sa ebanghelyo. Gitawag siya ngadto sa Unang
Korum sa Seventy, ug niana nga kapasidad nagpadayon siya sa
pagpamatuod sa kamatuoran, nagbiyahe ngadto sa mga kompe-
rensya sa maong dapit. Sa wala pay usa ka tuig nga siya miabut sa
Kirtland, iyang gisunod ang aghat sa pagserbisyo og full-time nga
misyon ngadto sa Fox Islands, saylo lang sa kabaybayunan sa es-
tado sa Maine. Siya miingon:

“Ang Espiritu sa Dios miingon ngari kanako, “Pagpili og kauban
ug lakaw ngadto sa Fox Islands.’ Nan, wala akoy nahibaloan unsay
anaa sa Fox Islands kay sa unsay anaa sa Kolob. Pero ang Ginoo mi-
sulti nako sa pag-adto, ug ako miadto. Akong gipili si Jonathan H.
Hale, ug miuban siya kanako. Among gipapahawa ang pipila ka
mga yawa didto, misangyaw sa Ebanghelyo ug mihimo og mga mi-
lagro…. Miabut ako sa Fox Islands, ug mihimo og nindot nga bu-
hat didto.”24 Sa dihang miabut si Elder Woodruff sa Fox Islands,
iyang nakita “ang mga tawo didto nga naghandom og karaang han-
ay sa mga butang.” Dayon siya mireport, “Nga dili na maghisgot ba-
hin niini, nga ako nakabunyag og sobra sa 100 ka ka tawo didto.”25

Nagpadayon sa Misyonaryong Pagserbisyo
isip usa ka Apostol ni Ginoong Jesukristo

Samtang nagmisyon si Elder Woodruff didto sa Fox Islands ni-
adtong 1838, nakadawat siya og tawag nga nakapalambo sa iyang
misyonaryong pagserbisyo sa nahibiling bahin sa iyang kinabuhi.
“Niadtong ika-9 sa Agosto, nakadawat ako og sulat,”miingon siya,
“gikan kang Thomas B. Marsh, kinsa mao ang Presidente sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, nagpahibalo kanako nga si
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Joseph Smith, ang Propeta, nakadawat og pagpadayag, naghingalan
sa mga tawo nga gipili sa pagpuli sa mga dapit niadtong napukan:
John E. Page, John Taylor, Wilford Woodruff ug Willard Richards.

“Si Presidente Marsh midugang, sa iyang sulat, ‘Hibaloi kini,
Brother Woodruff, nga pinaagi niini, nga ikaw gitudlo sa pagpuli
sa dapit sa usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug kana su-
mala sa pulong sa Ginoo, nga gihatag karong bag-o, nga kina-
hanglang magdali ikaw sa pag-adto sa Far West, ug sa moabut nga
ika-26 sa Abril, biyai usa ang mga Santos dinha ug lakaw ngadto
sa laing rehiyon tabok sa dakong lawod.’ ”

Dayon mikomentaryo si Presidente Woodruff, “Ang unod nii-
ning sulata gipadayag na ngari kanako pipila ka mga semana na
ang milabay, pero wala akoy gisultihan niini.”26

Ang instraksyon nga “lakaw ngadto sa laing rehiyon tabok sa
dakong lawod” nagpasabut sa sugo sa Ginoo nga ang Napulog
Duha ka mga Apostoles magmisyon ngadto sa Great Britain.
Pagkahuman sa pagkaorden nga usa ka Apostol niadtong Abril
26, 1839, si Elder Wilford Woodruff mibiya padulong sa Great
Britain isip usa sa “talagsaong mga saksi sa pangalan ni Kristo sa
tibuok kalibutan” (D&P 107:23).
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Si Elder Wilford Woodruff ug ang iyang pamilya
nagpuyo niini nga balay sa Nauvoo, Illinois.
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Si Elder Woodruff moserbisyo unya sa laing mga misyon sa
Estados Unidos ug sa Great Britain. Nailhan siya nga usa sa pina-
kabantugang misyonaryo sa kasaysayan sa Simbahan. Kining libro-
ha naglangkob sa daghang mga asoy sa iyang misyonaryong mga
kasinatian.

Pagtabang sa mga Santos nga Magkapundok

Karon ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw giawhag sa pag-
tukod sa gingharian sa Dios sa mga dapit diin sila magpuyo, sa
ingon makapalig-on sa Simbahan sa tibuok kalibutan. Sa unang
mga adlaw sa Simbahan, ang mga misyonaryo nga mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw miawhag sa mga Santos sa pagbalhin ngadto
sa punoang buhatan sa Simbahan, bisan sa Kirtland, Ohio, o
Lalawigan sa Jackson, Missouri, o Nauvoo, Illinois, o sa Dakbayan
sa Salt Lake, Utah.

Mga duha ka tuig human sa pagkamartir ni Joseph ug Hyrum
Smith, ang mga Santos napugos sa pagbiya sa ilang mga panima-
lay sa Nauvoo, nagtukod og temporaryong kapuy-an sa Winter
Quarters, Nebraska. Si Elder Woodruff, nga nagmisyon sa England,
mibalik ngadto sa kinabag-an sa Simbahan. Mibiya gikan sa Winter
Quarters, mitabang siya sa mga Santos sa ilang nailhan na kaayo
nga pagbalhin: ang ilang panaw tabok sa mga kapatagan ug mga
kabukiran sa Estados Unidos ngadto sa ilang gisaad nga yuta sa
Walog sa Salt Lake. Isip apil sa unang pundok sa mga pioneer,
iyang gidala si Presidente Brigham Young, kinsa nagmasakiton, sa
katapusang bahin sa panaw. Si Elder Woodruff diha sa dihang
mibangon si Presidente Young sa iyang higdaanan sa karwahe,
mianinaw sa yuta sa ilang atubangan, ug mipahayag: “Igo na. Mao
kini ang saktong dapit. Padayon.”27

Si Elder Woodruff mipadayon sa pagtabang sa mga Santos nga
magkapundok sa ilang gisaad nga yuta. Usa sa iyang misyon, siya
ug ang iyang pamilya migahin og duha ka tuig ug tunga sa Canada
ug sa amihanang silangang Estados Unidos, nagtabang sa mga mi-
yembro sa Simbahan nga makabalhin ngadto sa Salt Lake Valley.
Uban siya sa katapusang grupo niining mga Santos sa dihang na-
kasinati siya sa mosunod, nagpakita sa iyang pagkasensitibo sa
mga pag-aghat sa Espiritu:
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“Nakakita ako og barko nga nangandam sa paglarga. Miduol
ako sa kapitan ug nangutana kon pila ang iyang pasahero. ‘Tulo
ka gatus ug singkwenta.’ ‘Makapasakay ka pa ba og laing usa ka
gatus?’ ‘Oo.’ Sultihan ko na unta siya nga manakay na kami, sa di-
hang ang Espiritu miingon nako, ‘Ayaw pagsakay niana nga barko,
ikaw ug ang imong grupo.’ Sige, miingon ako. Nakakat-on ako
mahitungod nianang hinay, hinagawhaw nga tingog. Wala ako
mosakay niana nga barko, pero mihulat sa pagkasunod buntag.
Paglabay sa traynta minutos gikan sa pagbiya sa barko, nasunog
kini. Pisi ang gigamit sa pagtimon imbis metal, mao nga pagkasu-
nog niini dili na sila makabalik sa pantalan. Mangitngit nga gabii
kadtong higayona, ug walay usa ka tawo nga naluwas. Kon wala
pa ako mosunod sa impluwensya sa espiritu nga ania kanako, apil
unta ako, uban sa among grupo.”28

Pagserbisyo didto sa Salt Lake Valley

Human makapahimutang ang mga Santos sa Salt Lake Valley,
nausab ang mga katungdanan ni Elder Woodruff. Wala na siya ipa-
dala sa layo aron magmisyon. Hinoon ang iyang mga kalihokan
naglakip sa pagtabang sa mga Santos nga makabalhin ngadto sa
punoang buhatan sa Simbahan, makigmiting niadtong mobisita
sa maong dapit, nag-alagad isip usa ka magbabalaod, nagtrabaho
sa pagpatubig ug pag-ugmad sa yuta, ug nagpalambo og mga pa-
agi sa pagpananom ug pag-uma. Kanunay niyang bisitahan ang
mga panimuyo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Utah,
Arizona, ug Idaho, nagsangyaw sa ebanghelyo ug nag-awhag sa
mga Santos sa ilang mga katungdanan.

Si Wilford Woodruff nagserbisyo isip Assistant Church Historian
gikan sa 1856 hangtud sa 1883 ug isip Church Historian gikan ni-
adtong 1883 hangtud sa 1889, maoy panahon sa iyang daghang
pagserbisyo diha sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
Bisan og kini nga responsibilidad nagkinahanglan og daghang pa-
nahon, iya kining giisip nga pribilihiyo, nagtuo nga “ang kasaysayan
niini nga Simbahan magpabilin sa tibuok panahon ug sa kahangtu-
ran.”29 Ang iyang pagserbisyo isip historian maoy pagpadayon sa
usa ka buhat nga iyang gihimo niadtong 1835, sa dihang nagsugod
siya sa paghimo og journal––usa ka personal nga rekord sa iyang
kinabuhi ug sa kasaysayan sa Simbahan (tan-awa sa mga pahina
139–41).
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Sa iyang padayon nga mga paningkamot sa pagpalig-on sa
Simbahan, pagserbisyo sa komunidad, ug pagsangkap sa iyang pa-
milya, si Wilford Woodruff misunod sa mga baruganan nga iyang
nakat-unan gikan sa iyang kugihan nga amahan. Si Elder Franklin
D. Richards sa Korum sa Napulog Duha ka mga Aposotles miingon
nga si Elder Woodruff “giila sa iyang kalihokan, kakugi ug pisikal
nga paglahutay. Bisan og dili dakong tawo, nakahimo siya sa pag-
buhat og mga trabaho nga dili mahimo sa mga tawo nga ordinar-
yo lang og lawas.”30

Ang journal ni Elder Woodruff ’ puno sa mga sulat nga nagre-
kord sa daghang mga adlaw nga nagtrabaho og maayo. Miistorya si-
ya og usa ka higayon, sa edad nga 67, misaka sa usa ka 12 ka pye
nga hagdanan uban sa iyang anak nga lalaki nga si Asahel aron ma-
mupo og mga peaches. Nawad-an sa panimbang si Asahel. Sa pag-
paningkamot sa pagluwas ni Asahel, si Elder Woodruff maoy
nahulog. Siya misulat: “Nahulog sa hagdanan mga 10 ka pye ngad-
to sa yuta ug naigo ang akong tuong abaga ug bat-ang ug hilabihan
gyung sakita. Wala kaayo maunsa si Asahel. Hapdos kaayo ug napi-
ang ako sa tibuok gabii.”31 Pagkasunod adlaw iyang girekord,
“Nagping-it ako sa kasakit ug piang karon, pero miadto ako sa uma
ug mipauli sa pagkagabii.”32 Mikomentaryo niining hitaboa, si
Matthias Cowley miingon: “Ang tawo matingala gyud unsay gibuhat
niining tigulang sa taas sa kahoy. Sa laing bahin, alang kang Elder
Woodruff wala siya manumbaling sa iyang edad kon siya makakita
og unsay naa sa iyang hunahuna nga kinahanglang buhaton, basta
mahimo lang niya iya kining buhaton. Anaa siya bisan asa….
Andam siya sa bisan unsang kalit nga panghitabo sa bisan unsang
higayon. Kon makakita siya og sangang nabali sa ibabaw sa kahoy-
ng mansanas nga kinahanglang putlon, ang iyang hunahuna mo-
dala kaniya sa dili pa siya makaadto sa ibabaw sa kahoy, ug lisud
kaayo alang kaniya ang paghangyo sa uban sa pagbuhat og butang
nga mahimo niyang buhaton.”33

Pagtukod sa Templo ug Buhat sa Templo

Kon ang mga Santos mopuyo og dugay-dugay nga panahon sa
usa ka dapit, magtukod gayud sila og templo. Ilang gisunod kini
nga sumbanan didto sa Kirtland, sa Nauvoo, ug sa katapusan sa
Dakbayan sa Salt Lake. Sa pagbuhat sa ingon, matinud-anon sila
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sa pagpadayag gikan sa Ginoo nga pinaagi ni Propeta Joseph
Smith––usa ka pagpadayag nga girekord ni Elder Woodruff sa
iyang journal:

“Unsay tuyo nga pundukon ang mga Judeo, o ang mga katawhan
sa Dios sa bisan unsang panahon sa kalibutan? Ang pinakaimpor-
tanting tuyo mao ang pagtukod og balay ngadto sa Dios diin Iyang
ikapadayag ngadto sa Iyang mga katawhan ang mga ordinansa sa
Iyang balay ug mga himaya sa Iyang gingharian ug tudloan ang mga
tawo sa mga paagi sa kaluwasan. Kay adunay mga ordinansa ug
mga baruganan nga kon kini itudlo ug buhaton, kinahanglang hi-
moon sa usa ka dapit o balay alang niana nga katuyoan. Diha na ki-
ning daan sa hunahuna sa Dios sa wala pa ang kalibutan, ug sa
maong katuyoan nga giplano sa Dios ang pagpundok sa mga
Judeo, pero sila nagdumili. Alang sa maong katuyoan nga gipun-
dok sa Dios ang mga katawhan sa katapusang adlaw––sa pagtukod
og usa ka balay ngadto sa Ginoo aron sa pag-andam kanila alang sa
mga ordinansa ug mga endowment, mga paghugas ug mga pagdi-
hog, uban pa.”34

Si Elder Woodruff kanunay nga moawhag sa iyang isig ka mga
Santos sa pag-ambit sa mga panalangin nga anaa sa templo.

Ang Templo sa Manti Utah,
gipahinungod ni Presidente Wilford Woodruff niadtong 1888.
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Miingon siya: “Akong giisip nga ang pagtukod og mga templo usa
sa importanting mga butang nga gikinahanglan sa Ginoo gikan
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa dispensasyon sa kahing-
pitan sa mga panahon, aron kita moadto niadtong mga templo
ug dili lamang tubson ang buhi pero ang mga patay tubson
usab.”35 Sa makugihon nga kinaiya, iyang gipakita ang ehemplo
sa buhat sa templo, nagsiguro nga ang buhat mahimo alang sa
iyang liboan ka mga katigulangan.

Sama sa ubang daghang mga propeta sa iyang panahon, si Elder
Woodruff nanagna nga ang panahon moabut nga aduna na unyay
mga templo sa tibuok kalibutan.36 Nalipay siya sa opurtunidad nga
makakita nga ang panagna matuman, samtang ang upat ka mga
templo gitukod ug gipahinungod sa Teritoryo sa Utah mga 46 ka
mga tuig human moabut ang mga Santos sa Salt Lake Valley––sa
mga siyudad sa St. George, Logan, Manti, ug Dakbayan sa Salt Lake.

Gihalad ni Presidente Woodruff ang mga pag-ampo sa pagpahi-
nungod sa mga templo sa Manti ug sa Dakbayan sa Salt Lake. Sa
mensahe alang sa tanang mga miyembro sa Simbahan, siya ug ang
iyang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan mipamatuod sa
mga panalangin nga madawat niadtong motambong sa mga pag-
pahinungod sa templo sa espiritu sa matinuoron nga pagsimba:
“Ang maanindot nga inspirasyon sa Balaang Espiritu ihatag ngadto
kanila ug ang mga bahandi sa Langit, ang paghimamat sa mga ang-
hel, idugang matag karon ug unya, kay ang saad [sa Ginoo] gihatag
na ug kini dili mapakyas!”37 Iyang gisulat ang usa niini nga kasinati-
an, nga iyang nasinati sa pagpahinungod sa Templo sa Logan:

“Samtang nag-atiman sa pagpahinungod niini nga templo, mia-
but sa akong hunahuna sa daghang mga oras nga akong gigahin sa
pag-ampo sa akong pagkabatan-on sa paghangyo sa Ginoo sa pag-
tugot kanako nga magpabilin dinhi sa yuta aron makakita nga
matukod ang Simbahan ni Kristo ug makapundok og mga tawo
nga modawat sa karaang ebanghelyo ug makigbisog alang sa pag-
tuo kon mahatag na ngadto sa mga Santos. Ang Ginoo misaad ka-
nako nga ako mabuhi pa aron sa pagpangita sa mga katawhan sa
Dios ug makabaton og pangalan ug usa ka dapit … sulod sa iyang
balay, usa ka ngalan nga labi pang maayo kay sa mga anak nga
lalaki ug sa mga anak nga babaye, nga usa ka ngalan nga walay ka-
tapusan. Ug karon ako nalipay nga adunay pangalan uban sa iyang
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katawhan ug sa pagtabang sa pagpahinungod sa laing templo
ngadto sa iyang labing balaang pangalan. Daygon ang Dios ug ang
Kordero sa Kahangturan.”38

Ang Pagserbisyo ni Wilford Woodruff
isip Presidente sa Simbahan

Sa dihang namatay si Presidente John Taylor niadtong Hulyo 25,
1887, ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles maoy
nagdumala sa Simbahan, si Presidente Woodruff ang tigdumalang
opisyal. Sa gibating paggiya sa tibuok Simbahan, si Presidente
Woodruff mirekord sa mosunod nga mga hunahuna sa iyang jour-
nal: “Ania ako sa usa ka talagsaong sitwasyon, usa ka katungdanan
nga wala gayud nako damha sa akong tibuok kinabuhi. Pero sa
balaang giya sa Dios gihatag kini kanako, ug ako nag-ampo sa Dios
akong Langitnong Amahan sa paghatag kanako og grasya sa akong
responsibilidad. Taas ug may kapangakohan nga katungdanan nga
dawaton ni bisan kinsang tawo ug usa ka katungdanan nga nagki-
nahanglan og dakong kaalam. Wala ako magdahum nga mabuhi
pa kay ni Presidente Taylor…. Pero miabut kini…. Ang ikasulti ko

Si Presidente Wilford Woodruff, tunga, uban sa
iyang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan: sila si

Presidente George Q. Cannon, wala, ug Joseph F. Smith, tuo.
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lang, Katingalahan ang imong mga paagi, Ginoong Dios nga
Makagagahum, kay ikaw mipili sa huyang nga mga tawo niini nga
kalibutan sa pagpahigayon sa iyang buhat dinhi sa yuta. Hinaut
nga ang imong sulugoon nga si Wilford makaandam sa bisan un-
sang naghulat kaniya dinhi sa yuta ug adunay gahum sa pagpahi-
gayon sa bisan unsay isugo sa Dios sa Langit. Mangayo ako niini
nga panalangin sa akong Langitnong Amahan pinaagi sa pangalan
ni Jesukristo, ang Anak sa Buhing Dios.”39 Si Presidente Woodruff
gipaluyohan isip Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw niadtong Abril 7, 1889. Siya ang
ikaupat nga Presidente sa Simbahan niini nga dispensasyon.

Pagpamatuod sa Buhat sa Ginoo sa Ulahing Adlaw

Sa iyang mga mensahe ngadto sa mga miyembro sa Simbahan,
si Presidente Woodruff mibalikbalik sa pagpamatuod sa Pagpahiuli
sa ebanghelyo, sama sa iyang gibuhat sa iyang tibuok pagpangala-
gad. Bisan pa niana, nagpamatuod siya sa pagkadinalian sa kata-
pusang siyam ka tuig sa iyang kinabuhi. Siya ang katapusang buhi
nga tawo nga nakaalagad isip usa ka Apostol uban ni Joseph
Smith, ug iyang gibati ang dakong panginahanglan sa pagbilin og
klaro ug malungtarung pagpamatuod sa Propeta sa Pagpahiuli.
Mga usa ka tuig sa wala pa siya mamatay, miingon siya:

“Adunay daghang mga butang nga wala nako masabti, ug usa ni-
ini nganong ania ako karon niining panahona. Wala ako makasa-
but ngano nga ako gipreserbar niining gidugayuna nga daghan sa
mga Apostoles ug mga Propeta gipapauli na man…. Ako na lang
ang bugtong buhi nga tawo nga nakadawat sa mga endowments
ubos sa mga kamot ni Propeta Joseph Smith. Ako na lang ang bug-
tong tawo nga buhi nga uban sa Napulog Duha ka mga Apostoles
sa dihang iyang gisalig ang gingharian sa Dios ngadto kanila ug gi-
hatag ngadto kanila ang mga kasugoan sa pagdawat niini nga res-
ponsibilidad niininga gingharian. Nagbarug siya og mga tulo ka
oras sa kwarto mihatag kanamo sa iyang katapusang pagtudlo. Ang
kwarto napuno sa espiritu. Ang iyang nawong misanag sama sa
amber; ang iyang mga pulong sama kakusog sa kilat ngari kana-
mo. Mituhop kini sa tanang bahin sa among kalawasan gikan sa
alimpulo sa among ulo ngadto sa kiting sa among mga tiil.
Miingon siya, ‘Mga kaigsoonan, ang Ginoong Makagagahum misil-
yo sa akong ulo sa tanang Priesthood, sa tanang yawe, sa tanang
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gahum, sa tanang baruganan nga iya sa katapusang dispensasyon
sa kahingpitan sa mga panahon, ug sa pagtukod sa gingharian sa
Dios. Akong gi-sealed kadtong tanang mga baruganan sa inyong
mga ulo, Priesthood, pagkaapostol, ug mga yawe sa gingharian sa
Dios, ug karon kinahanglang andamon ninyo ang inyong mga aba-
ga ug dawaton kining responsibilidad niini nga gingharian o kamo
panghimarauton.’ Wala nako kalimti kadto nga mga pulong––dili
gayud nako malimtan samtang buhi pa ako. Mao kadto ang kata-
pusang pakigpulong nga iyang gihimo. Sa wala madugay siya
gimartir ug gipapauli ngadto sa himaya.”40

Isip Presidente sa Simbahan, si Presidente Woodruff miawhag sa
mga Santos sa pagpangita ug sa pagsunod sa giya sa Espiritu
Santo, nga magmatinud-anon sa ilang mga pakigsaad, mosangyaw
sa ebanghelyo dinhi ug sa layong dapit, magmatinuoron sa ilang
temporal nga mga responsibilidad, ug magmakugihon sa buhat sa
templo ug sa family history. Ang iyang tambag mipalanog sa
pamahayag nga iyang gihimo sa dihang usa pa siya ka sakop sa
Korum sa Napulog Duha: “Bisan og unsa na kita ka maayo kita
kinahanglang maningkamot nga molambo pa ug mahimong mas
maayo pa. Nagsunod kita og lain nga balaod ug ebanghelyo sa un-
say gisunod sa ubang mga tawo, ug aduna kitay lahi nga pagsabut
sa gingharian, ug ang atong tumong kinahanglang taas usab sa atu-
bangan sa Ginoo nga atong Dios, ug kinahanglang atong dumala-
hon ug kontrolon ang atong mga kaugalingon, ug ako mag-ampo
sa Dios ang akong Langitnong Amahan nga ang iyang Espiritu
magauban kanato ug makapahimo nato sa pagbuhat sa ingon.”41

Pag-isyu sa Pahayag [Manifesto]

Gilig-on sa gahum sa Ginoo, si Presidente Woodruff migiya sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa usa sa labing gubot nga mga
panahon niini nga dispensasyon. Sa ulahing bahin niadtong 1880
ang Simbahan nagpadayon sa pagpraktis sa dinaghan nga kamin-
yoon sa pagsunod sa sugo sa Ginoo ngadto ni Propeta Joseph
Smith. Bisan pa niana, ang gobyerno sa Estados Unidos bag-o lang
mipasar og mga balaod batok sa maong praktis, nga dunay grabe
nga mga silot sa mosupak niadtong mga balaora, lakip na sa pag-
kompiskar sa kabtangan sa Simbahan ug sa pagdili sa mga mi-
yembro sa Simbahan sa sibil nga mga katungod, sama sa katungod
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sa pagbotar. Kini nga kalamboan mibukas usab sa legal nga mga
paagi sa paggukod sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa
maghimo sa dinaghan nga kaminyoon. Ang Simbahan legal nga
mihangyo, pero walay nahimo.

Kining kahimtanga nakapabalaka pag-ayo ni Presidente
Woodruff. Nangayo sa kabubut-on sa Ginoo mahitungod niining
butanga ug nakadawat og pagpadayag nga ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw kinahanglang mohunong sa paghimo sa dinag-
han nga kaminyoon. Misunod sa sugo sa Ginoo, miisyu siya sa
unsay nailhan nga Manifesto––usa ka dinasig nga pamahayag nga
nagpabilin nga basehanan sa opisyal nga gibarugan sa hilisgutan sa
dinaghan nga kaminyoon. Niining pangpublikong deklarasyon, nga
pinitsahan og Septyembre 24, 1890, iyang gipahayag ang iyang in-
tensyon sa pagsunod sa balaod sa yuta. Mipamatuod usab siya nga
ang Simbahan mihunong na sa pagtudlo sa pagbuhat sa dinaghan
nga kaminyoon.42 Niadtong Oktubre 6, 1890, sa usa ka sesyon sa
kinatibuk-ang komperensya, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
mipaluyo sa deklarasyon sa ilang propeta, ang tanan misuporta sa
pamahayag nga siya “hingpit nga gitugyanan og katungod pinaagi
sa gahum sa iyang katungdanan sa pagpagula sa Manipesto.”43

Mihimatuod pag-usab sa Mahangturon
nga Matang [Eternal Nature] sa Pamilya

Mga tulo ka bulan sa wala pa gimartir si Propeta Joseph Smith,
namulong siya ngadto sa dakong pundok sa mga Santos. Si Elder
Wilford Woodruff, kinsa mirekord sa sinopsis o summary sa pa-
kigpulong, miingon nga ang Propeta namulong sa “usa sa labing
importante ug makapaikag nga mga hilisgutan nga sukad
gipresentar sa mga Santos.”44 Isip kabahin niini nga sermon, ang
Propeta mipamatuod sa mahangturong matang sa mga pamilya.
Namulong siya sa panginahanglan nga ma-sealed ngadto sa
atong mga ginikanan ug sa pagpadayon nianang ordinansa sa
pagsealed sa atong tibuok kaliwatan:

“Mao kini ang espiritu ni Elijah, nga atong tubson ang atong mga
patay ug mosumpay sa atong mga kaugalingon sa atong mga ama-
han nga atua na sa langit ug mosilyo sa atong mga patay nga ma-
banhaw sa unang pagkabanhaw, ug dinhi gusto kita nga ang gahum
ni Elijah mosealed niadtong nagpuyo sa yuta ngadto niadtong nag-
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puyo sa langit…. Lakaw ug i-sealed dinhi sa yuta ang inyong mga
anak nganha sa inyong mga kaugalingon ug ang inyong kaugali-
ngon ngadto sa inyong mga amahan sa mahangturong himaya.”45

Sa misunod nga pipila ka mga dekada, ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nasayud nga duna gyuy “nagsumpay nga pipi-
la ka matang o lain tali sa mga amahan ug sa mga anak” (D&P
128:18). Hinoon, ang ilang mga paagi wala pa mahan-ay sa hingpit;
sama sa naobserbahan ni Presidente Woodruff, nga si Propeta
Joseph wala magdugay sa kalibutan sa “pagdugang sa paghisgot
niining butanga.”46 Nagsunod sumala sa “tanang kahayag ug kahi-
balo nga [ilang] nadawat,”47 sa kasagaran ang nagpasilyo sa ilang
mga kaugalingon, o “nagpasagop,” ngadto ni Joseph Smith,
Brigham Young, o sa ubang mga lider sa Simbahan sa ilang pana-
hon kay sa ilang kaugalingong mga amahan ug mga inahan. Isip
Presidente sa Simbahan, si Presidente Woodruff naghisgot niini nga
praktis, nag-ingon: “Wala nato mahimo sa hingpit kadtong mga ba-
ruganan alang sa katumanan sa mga pagpadayag sa Dios kanato, sa
pagsilyo sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak
ug sa mga anak ngadto sa mga amahan. Wala ako matagbaw, ni si
Presidente [John] Taylor, ni si bisan kinsang tawo sukad ni Propeta
Joseph kinsa nakatambong sa ordinansa sa pagsagop diha sa mga
templo sa atong Dios. Gibati namo nga duna pay ipadayag mahi-
tungod niini nga hilisgutan kay sa atong nadawat.”48

Kana nga dugang pagpadayag miabut ngadto ni Presidente
Woodruff niadtong Abril 5, 1894.49 Paglabay sa tulo ka adlaw, sa usa
ka pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya, iyang gisulti ang ka-
bahin sa pagpadayag: “Sa dihang nag-ampo ako sa Ginoo aron ma-
hibaloan kinsa ang angay nga sagupon sa …, ang Espiritu sa Dios
miingon ngari kanako, ‘Wala ba kamoy amahan, nga mipanganak
kaninyo?’ Oo, duna ako.’ ‘Nan nganong dili man siya tahuron?
Nganong dili magpasagop ngadto kaniya?’ ‘Oo,’ miingon ako, ‘sak-
to kana.’ Gisagop ako sa akong amahan, ug nga ang akong amahan
nasealed ngadto sa iyang amahan, ug padayon pa; ug ang katung-
danan nga gusto nako sa kada tawo nga modumala sa templo mao
ang pagsiguro nga mapahigayon kini gikan niining adlawa hangtud
sa kahangturan, gawas kon isugo sa Ginoong Makagagahum, mao,
nga ang kada tawo sagupon sa iyang amahan…. Mao kana ang ka-
bubut-on sa Dios ngadto niining mga katawhan. Gusto nako nga
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ang tanang mga tawo kinsa modumala niini nga mga templo niini
nga mga bukid sa Israel sa paghinumdom niini. Unsay akong katu-
ngod sa pagkuha sa mga katungod sa kaliwatan ni bisan kinsang
tawo? Unsay katungod ni bisan kinsang tawo sa pagbuhat niini?
Wala; ako moingon himoa nga ang kada tawo masagop ngadto sa
iyang amahan; ug sa ingon gibuhat gyud ninyo unsa ang gisulti sa
Dios sa dihang mipahayag Siya nga Iyang ipadala si Elijah ang
propeta sa katapusang adlaw [tan-awa sa Malaquias 4:5–6]….

“Gusto namo nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan
niining higayona mosubay sa ilang mga kagikanan kutob sa ilang
mahimo, ug magpasealed ngadto sa ilang mga amahan ug mga
inahan. Ang mga anak magpasealed ngadto sa ilang mga ginika-
nan, ug sumpayon kini nga kaliwatan kutob sa inyong makuha….

“Mga kaigsoonan, dawata kining mga butanga sa inyong ka-
singkasing. Atong ipadayon ang atong mga rekord, sulati kini sa
matarung nga paagi sa atubangan sa Ginoo, ug padayuna kini nga
baruganan, ug ang mga panalangin sa Dios magauban kanato, ug
niadtong natubos mopanalangin kanato sa mga adlaw nga moa-
but. Ako nag-ampo sa Dios nga isip mga katawhan ang atong mga
mata mabuka aron makakita, atong mga dunggan aron makadu-
ngog, ug atong mga kasingkasing aron makasabut sa importante
ug dako nga buluhaton nga ania kanato, ug nga gisugo sa Dios sa
langit kanato.”50

“Nag-ampo Kami Kanimo”

Niadtong Marso 1, 1897, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
mipuno sa Salt Lake Tabernacle aron sa pagsaulog sa ika-90 nga
adlawng natawhan ni Presidente Wilford Woodruff. Didto naka-
dungog sila og bag-o nga himno: “Nag-ampo Mi Kanimo.” Bisan
si Evan Stephens mihimo sa musika sa himno karon ug misulat og
bag-ong mga pulong aron sa paghatag og pagdayeg ngadto sa
minahal nga propeta sa Simbahan:

Nag-ampo mi kanimo, mahal nga propeta,
Nga ang Dios mohupay kanimo;
Sa imong nagkadako nga edad,
Mosanag gihapon ang kahayag,
Mosanag gihapon ang kahayag.
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Nag-ampo mi kanimo sa kinasingkasing,
Nga hatagan kag kusog nga makahimo,
Sa paggiya ug pagtambag namo,
Sa pagdan-ag sa ‘mong agianan.
Sa pagdan-ag sa ‘mong agianan.

Nag-ampo mi kanimo uban sa gugma;
Sama’s sa pag-ampo sa mga bata nga nadungog,
Panalanginan ka sa Dios
Ang tanan mahimo ug maayo nimo,
Ang tanan mahimo ug maayo nimo.51

Paglabay sa diseotso ka bulan, niadtong Septyembre 2, 1898, si
Presidente Wilford Woodruff namatay, sa katapusan mitipon sa
iyang isig ka mga Santos nga miuna kaniya sa kamatayon. Sa iyang
haya, nga gihimo sa Salt Lake Tabernacle, ang “espiritu sa kalinaw
… mipatigbabaw sa tibuok kalihokan, ug mituhop sa katiguman
ug nagpabilin aron sa paghupay sa mga pagbati sa tanan.” Ang su-
lod sa Tabernacle gidayandayanan og puti,” nga dunay “daghan ug
talagsaong” han-ay sa mga bulak ug binugkos sa mga trigo ug mga
oats. Sa pikas bahin sa organ mao ang numero nga 1847 ug dag-
ko nga pongpong sa sagebrush ug mga sunflower [ug] mga sa-
lingsing sa pine trees,” nagpahinumdom sa pag-abut sa mga
pioneer sa Walog sa Salt Lake niadtong Hulyo 1847. Ibabaw sa usa
ka dako nga litrato ni Presidente Woodruff, ang deklarasyon nga
“Bisan og siya namatay namulong gihapon siya” misanag, agig ha-
lad sa usa ka propeta sa Dios kansang mga pagtulun-an ug ehem-
plo magpadayon aron sa pagdasig sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw sa ilang mga paningkamot sa pagtabang sa pagtukod sa
gingharian sa Dios.52
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Sugod sa Unang Panan-awon ni Joseph Smith,
“ang ebanghelyo miabut sa atong panahon sa iyang

tinuod nga himaya, gahum, kapunongan, ug kahayag.”
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Ang Pagpahiuli sa Ebanghelyo

Pinaagi kang Propeta Joseph Smith, ang
Ginoo mipahiuli sa Iyang ebanghelyo sa tinuod
niini nga himaya, gahum, han-ay, ug kahayag.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Sa bata pa si Wilford Woodruff, siya ug ang iyang pamilya
nakighigala ni Robert Mason, usa ka tawo nga nailhan na
pagkatalagsaon sa iyang relihiyosong pagtuo. Nahinumdom si
Presidente Woodruff:

“Nagtuo siya nga kinahanglan gayud nga dunay mga propeta,
mga apostoles, mga damgo, mga panan-awon ug mga pagpadayag
sa simbahan ni Kristo, sama sa karaang mga panahon; ug nagtuo si-
ya nga ang Ginoo mopasanay og katawhan ug simbahan, sa kata-
pusang mga adlaw, nga dunay mga propeta, mga apostoles ug ang
tanang mga gasa, mga gahum, ug mga panalangin, nga anaa sa bi-
san unsang panahon sa kalibutan. . . . Kanunay siyang moadto sa
balay sa akong amahan sa bata pa ako, ug mitudlo kanako ug sa
akong mga igsoon niadtong mga baruganan, ug ako mituo kaniya.

“Nag-ampo [Siya] sa tinud-anay, ug aduna siyay mga damgo ug
mga panan-awon, ug ang Ginoo mipakita kaniya og daghang mga
butang, pinaagi sa panan-awon, nga mahitabo sa katapusang mga
adlaw.

“Isaysay ako ang usa ka panan-awon, nga iyang giistorya kanako.
Ang katapusang higayon nga ako siyang nakita, miingon siya:
‘Nagtrabaho ako didto sa uma sa udtong tutok sa dihang nakita na-
ko ang panan-awon. Gibutang ako taliwala sa mabagang kakahoyan
sa mga prutas: gigutom kaayo ako, naglakaw og layo sa prutasan,
nangita og prutas nga makaon, pero wala akoy makita sa tibuok
prutasan, mihilak ako kay wala akoy makitang prutas. Samtang ako
nagbarug nga nagtan-aw sa prutasan, ug naghunahuna nganong
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walay prutas, ang mga kahoy nagsugod sa pagpangatumba sa
akong palibot, hangtud nga wala nay bisan usa ka kahoy nga nag-
barug sa tibuok prutasan; ug samtang ako nahibulong niini nga ta-
lan-awon, akong nakita ang gagmay nga mga udlot nga migitib
gikan sa mga gamut sa kahoy nga nangatumba, ug akong nakita nga
kusog kining mitubo. Nanalingsing kini, namulak, ug namunga
hangtud ang mga kahoy napuno sa pinakanindot nga prutas nga
akong nakita sukad, nalipay ako nga nakakita og daghan kaayong
nindot nga prutas. Mikatkat ako sa usa ka kahoy ug nanguha og
daghang mga prutas, ug natingala sa kanindot niini, ug sa dihang
tilawan na unta nako nahuman ang panan-awon, ug akong nakita
ang akong kaugalingon sa samang dapit sa uma sa pagsugod sa
panan-awon.

“ ‘Miluhod dayon ako, ug nag-ampo ngadto sa Ginoo, ug mi-
hangyo kaniya, pinaagi sa pangalan ni Jesukristo, sa pagpakita
kanako sa kahulugan sa panan-awon. Ang Ginoo miingon ngari
kanako: “Mao kini ang interpretasyon sa panan-awon; ang dag-
hang mga kahoy sa kalasangan nagrepresentar sa henerasyon sa
mga tawo sa imong panahon. Walay simbahan ni Kristo, o gingha-
rian sa Dios sa yuta sa imong henerasyon. Walay bunga ang
Simbahan ni Kristo sa yuta. Walay tawo nga naordinahan sa Dios
sa pagpangalagad sa bisan unsang mga ordinansa sa ebanghelyo
sa kaluwasan dinhi sa yuta niining panahona ug henerasyon. Pero,
sa sunod nga henerasyon, Ako ang Ginoo mopahimutang sa
akong gingharian ug sa akong Simbahan dinhi sa yuta, ug ang mga
bunga sa gingharian ug ang simbahan ni Kristo, sama sa pagsunod
sa mga propeta, mga apostoles ug mga santos sa kada dispensas-
yon, sa makausa pa makita sa ilang tanang kahingpitan dinhi sa
yuta. Mabuhi ikaw aron makakita sa maong panahon, ug makagu-
nit sa prutas; pero dili gayud makatilaw niini dinhi sa yuta.” ’ ”

Si Presidente Woodruff mipadayon: “Sa dihang nahuman na
[siya] sa pag-istorya sa panan-awon ug sa interpretasyon niini,
miingon siya ngari kanako, . . . ‘Dili gayud ako makakaon niini nga
prutas dinhi sa yuta, pero ikaw makakaon, ug ikaw mahimong
inila nga aktor niana nga gingharian.’ Mitalikod siya nako ug
mibiya. Mao kini ang katapusang mga pulong nga iyang gipamu-
long ngari kanako dinhi sa yuta. . . . 
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“Iyang nakita kini nga panan-awon sa tuig 1800, ug iya kining
giistorya nako niadtong 1830––sa samang tingpamulak nga gior-
ganisar kini nga Simbahan.

“Kini nga panan-awon, uban sa iyang laing mga pagtulun-an
ngari kanako, mituhop pag-ayo sa akong hunahuna, ug ako nag-
ampo pag-ayo ngadto sa Ginoo nga giyahan ako pinaagi sa iyang
Espiritu, ug sa pag-andam kanako kon matukod na ang iyang
Simbahan.”

Sa dihang si Wilford Woodruff mipasakop sa Simbahan, misulat
siya ngadto sa iyang higala nga si Robert Mason. “Giingnan  . . .  
nako siya nga ako nang nakaplagan ang Simbahan ni Kristo nga
iyang gisulti kanako,” nahinumdom siya. “Gisultihan nako siya sa
organisasyon niini ug sa pag-abut sa Basahon ni Mormon; nga ang
Simbahan adunay mga propeta, mga apostoles, ug ang tanang mga
gasa ug mga panalangin niini, ug nga ang tinuod nga bunga sa
gingharian ug sa Simbahan ni Kristo gipakita diha sa mga Santos 
sama sa gipakita sa Ginoo kaniya sa panan-awon. Iyang nadawat
ang akong sulat, ug gibasa kini sa daghang mga higayon, ug miam-
ping niini sama sa iyang pag-amping sa prutas sa panan-awon; pe-
ro tigulang na kaayo siya, ug namatay sa wala madugay. Wala na siya
makakita ni bisan kinsang Elder nga mangalagad sa mga ordinansa
sa Ebanghelyo ngadto kaniya.

“Ang una kong higayon, human mapadayag ang doktrina sa
bunyag alang sa mga patay, miadto ako ug nagpabunyag alang
kaniya.”1

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Ang ebanghelyo ni Jesukristo
walay katapusan ug walay pagkausab.

Ang Ginoo sa daghang panahon sa nagkalain-laing dispensas-
yon mitukod sa Iyang gingharian dinhi sa yuta; mipasanay Siya og
mga tawo––halangdong mga espiritu––kinsa natawo ug nakada-
wat og lawas sa lain-laing hugna ug mga panahon. Iyang gidasig
kadtong mga tawo; mihatag kanila og mga pagpadayag; mipuno
sa inspirasyon, uban sa kahayag, uban sa kamatuoran, uban sa
mga butang sa gingharian sa Dios.2



4

H U G N A  1

Kon inyong ikahimamat si amahang Adan, uban ni Seth,
Moises, Aaron, Kristo, o ang mga apostoles, silang tanan motud-
lo sa samang mga baruganan nga atong gitudlo; dili mausab
bisan unsa ka gamayng butang. Walay katapusan ang matang
niini nga ebanghelyo ug dili mausab ang hiyas niini.3

Usa ra gayud ang ebanghelyo, ug kini ra ang ebanghelyo nga
ibutyag ngadto sa mga anak sa mga katawhan, ug kana dili gayud
mausab sa karon nga panahon ug sa kahangturan. Mao ra gihapon
kini sa tanang panahon sa kalibutan; ang mga ordinansa niini mao
ra. Ang mga tumutuo sa ebanghelyo adunay pagtuo ni Jesus sa wa-
la pa siya magpakatawo sa yuta, ug ang paghinulsol sa sala gisang-
yaw sa iyang panahon ingon man usab sa una pa; naghimo usab
sila og bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala ug sa pagpandong
sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo; ug aduna silay or-
ganisasyon sa simbahan uban sa dinasig nga mga tawo. . . . Kining
mga butanga gikinahanglan sa tanang panahon sa kalibutan.4

Sa panahon nga ang Ginoo adunay Simbahan dinhi sa yuta, ug
kana nga Simbahan midawat sa Ebanghelyo ni Jesukristo, ug
nakatagamtam sila sa Espiritu Santo, ang tanang gasa ug grasya
nga anaa sa Simbahan sa Dios kabahin niana nga Simbahan.5

Si Jesukristo miistablisar sa Iyang Simbahan atol sa
Iyang mortal nga pangalagad, pero ang mga katawhan

mi-apostasiya human sa Iyang kamatayon ug Pagkabanhaw.

Si Jesukristo  . . .  mitudlo sa Ebanghelyo ngadto sa mga Judeo
ug miestablisar sa Iyang gingharian diha kanila, ug uban niini ang
tanang mga gasa, mga grasya ug mga gahum: ang masakiton
gipang-ayo; mga yawa gipalayas, ang mga gasa gipakita diha kanila.
Pero ang mga Judeo misalikway Kaniya, ug sa katapusan gipatay
nila Siya. . . . Wala Siya dawata, ug dayon, sumala sa sugo, kini nga
Ebanghelyo gitudlo sa mga Hentil.6

Sa dihang gipresentar ang gingharian ngadto sa mga Hentil,
gipresentar kini uban sa mga apostoles ug mga propeta, uban sa
makaayo nga mga gahum, uban sa mga pagpadayag nga direkta
gikan sa Dios, ug sa kada gasa ug grasya mituo ang mga Judeo, ug
nakatagamtam kon sila magpabilin nga matinud-anon: sa dihang
nahiadto kini ngadto sa mga Hentil hingpit ang organisasyon niini,
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“Si Jesukristo . . . midala sa Ebanghelyo ngadto sa
mga Judeo ug mitukod sa Iyang gingharian diha kanila.”

pero sa paglabay sa panahon ilang gipang-usab ang mga ordinansa
sa gingharian sa Dios, ug midangat sa pareho nga ehemplo sa pag-
kawalay pagtuo, ug nagpabilin sa mga siglo nga walay tinuod nga
lagda sa langit diha kanila. . . . Sa paglabay sa panahon ang mga
gasa, ug mga grasya, ug mga gahum sa gingharian sa Dios gikuha,
ug ang mga tawo nga nagpahigayon sa karaang simbahan sa Dios
gipamatay hapit ang tanan; gipatay sila tungod kay naninguha sila
sa pagpadayon sa kaputli niini, ug naningkamot kutob sa ilang ma-
himo sa pag-establisar sa mga baruganan nga gipadayag sa Dios.7

Daghang mga siglo na ang nanglabay. Minilyon ka mga tawo
ang nangatawo, nagpuyo sa yuta, namatay, ug miadto sa kalibu-
tan sa espiritu, ug walay bisan usa kanila, nga atong nahibaloan,
nga adunay gahum sa pag-adto sa mga katawhan ug mangalagad
sa mga ordinansa sa Ebanghelyo sa kinabuhi ug kaluwasan. Dili
kaduhaduhaan, nga dunay minilyon ka mga tawo, nga naglihok
sigon sa kahibalo nga ilang naangkon . . . , kinsa nabuhi sa ilang
panahon ug nagsangyaw sa Ebanghelyo sumala sa kahayag nga
ilang naangkon. Pero wala silay gahum sa pagpangalagad sa usa
ka ordinansa nga may katungod human sa kamatayon. Wala sila
maghupot sa balaang Priesthood.8
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Ang kalibutan hapit kawad-i sa kahibalo sa kamatuoran, ug sa
Espiritu Santo nga gibu-bu sa paggiya sa mga tawo pinaagi sa ka-
matuoran. . . . Ang tinuod nga kadto nga henerasyon human sa
laing henerasyon miabut ug miestablisar og mga sistema ug mga or-
ganisasyon, ang tanan nagsulti nga nagsubay sa plano sa kaluwasan,
ug pero wala sila magkasinabut, hangtud nga sila nakaorganisar og
daghang mga simbahan ang tanan may nagkadaiyang mga punto sa
doktrina, kini nagpasabut lang nga dunay butang nga sayop.9

Human sa gatusan ka mga tuig nga apostasiya,
ang Ginoo mipahiuli sa kahingpitan sa

ebanghelyo pinaagi ni Propeta Joseph Smith.

Ang ebanghelyo miabut karong panahona sa iyang tinuod nga
himaya, gahum, han-ay, ug kahayag, nga sagad nga ang Dios adu-
nay mga tawo taliwala sa mga katawhan nga miila kaniya. Kana nga
samang organisasyon ug ebanghelyo nga gipakamatyan ni Kristo,
ug gipaagasan sa dugo sa mga apostoles aron sa pagpanghimatu-
od, sa makausa giestablisar niini nga henerasyon. Sa unsa nga pa-
agi kini nahimo? Pinaagi sa pagpangalagad sa balaan nga anghel
gikan sa Dios, gikan sa langit, kinsa [nakigsulti] sa tawo, ug gipa-
dayag ngadto kaniya sa kangitngit nga mitabon sa kalibutan, ug
mipakita ngadto kaniya sa mabaga nga kangitngit nga miputos sa
mga kanasuran, kadtong mga talan-awon nga mahitabo niini nga
henerasyon, ug magsunod-sunod nga mahitabo bisan hangtud sa
pag-abut sa Mesiyas [tan-awa sa Joseph Smith––Kasaysayan
1:30–49]. Ang anghel mitudlo ni Joseph Smith niadtong mga ba-
ruganan nga gikinahanglan alang sa kaluwasan sa kalibutan; ug
ang Ginoo mihatag kaniya og sugo, ug gi-seal diha kaniya ang
priesthood, ug mihatag kaniya og gahum sa pagpangalagad sa mga
ordinansa sa balay sa Ginoo. Siya misulti kaniya nga ang ebang-
helyo wala diha sa mga tawo, ug walay usa ka tinuod nga organi-
sasyon sa iyang gingharian sa kalibutan, nga ang mga tawo mibiya
gikan sa iyang tinuod nga kapunongan, miusab sa mga ordinansa
ug misupak sa walay katapusang pakigsaad, ug nakapanunod og
bakak ug mga butang nga walay hinungdan. Siya misulti kaniya
nga ang panahon miabut na sa pagpahimutang sa pundasyon
alang sa pagtukod sa Gingharian sa Dios diha sa mga tawo sa ka-
tapusang higayon agig pagpangandam sa katapusan sa kalibutan.10
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Unsay gihimo ni Joseph Smith human madawat [ang] priest-
hood ug ang mga ordinansa niini? Sultihan ko kamo unsay iyang
gibuhat. Iyang gihimo ang butang nga wala mahimo sa tanang ka-
parian ug relihiyosong Kristiyano, ug sa tibuok kalibutan sulod sa
17 ka siglo ug 50 ka mga henerasyon––siya, bisan og batan-on nga
[walay kaalam], mitudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo sa iyang ka-
hingpitan, kayano ug kasayon, ingon sa gitudlo sa iyang
Tigpasiugda ug sa iyang mga apostoles; iyang gipahayag ang sim-
bahan ni Jesukristo ug ang gingharian sa Dios nga hingpit sa ilang
organisasyon, sama sa pagpasabut ni Pablo niini––nga dunay ulo
ug tiil, mga bukton ug mga kamot, ang matag miyembro sa lawas
hingpit sa atubangan sa langit ug sa yuta [tan-awa sa Mga Taga
Corinto 12:12–28]. Giunsa man niya, nga usa ka [walay kaalam]
nga batan-on, nakahimo nianang wala mahimo sa tanang maala-
mon sa kalibutang Kristiyano sulod sa napulog pito ka siglo?
Tungod kay siya gidasig sa gahum sa Dios, gitudloan siya sa mga
tawo kinsa, sa dinhi pa sa yuta, misangyaw sa mao gihapon nga
ebanghelyo mismo, ug sa pagbuhat niini iyang natuman ang
tanang gipanagna sa Amahan nga si Adan, Enoch, Moises, Elias,
Isaias, Jeremias ug ni Jesus ug sa iyang mga apostoles.

Nadawat ni Propeta Joseph Smith gikan sa mga kamot nila ni Pedro,
Santiago ug Juan ang pagkaapostol ug sa tanan nga anaa niini.”
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Sama sa gisulti ni Pablo “kay wala ko igakaulaw ang Maayong
Balita ni Kristo, kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kalu-
wasan sa matag usa nga nagatoo.” [Tan-awa sa Mga Taga Roma
1:16.] Hinaut nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw moi-
ngon––“Wala kami maulaw sa ebanghelyo ni Jesukristo.” Dili ako
maulaw nga moingon nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios;
dili ako maulaw sa pagpamatuod nga siya gitawag sa Dios, ug mi-
pahimutang sa pundasyon niini nga simbahan ug gingharian
dinhi sa yuta, kay kini tinuod, ug si bisan kinsang lalaki o babaye
nga gidasig sa Espiritu Santo makakita ug makasabut niining mga
butanga.

. . . Buhi pa siya hangtud iyang nadawat ang tanang yawe, ordi-
nansa ug balaod nga sukad gihatag ngadto ni bisan kinsang tawo
dinhi sa yuta, gikan pa ni Amahang Adan, kalabut niini nga dispen-
sasyon. Iyang nadawat ang mga gahum ug mga yawe gikan sa mga
kamot ni Moises alang sa pagpundok sa balay ni Israel sa katapu-
sang mga adlaw; iyang nadawat ubos sa mga kamot ni [Elijah] ang
mga yawe sa pagbugkos sa mga kasingkasing sa mga amahan ngad-
to sa mga anak ug sa mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa mga
amahan; iyang nadawat ang pagkaapostol ubos sa mga kamot nila
ni Pedro, Santiago, ug Juan, ug ang tanang nahiapil niini; iyang na-
dawat ubos sa mga kamot ni Moroni ang tanang mga yawe ug mga
gahum nga gikinahanglan diha sa sungkod ni Joseph sa mga kamot
ni Ephraim; iyang nadawat ubos sa kamot ni Juan Bautista ang
Aaronic priesthood, uban sa tanang mga yawe ug gahum niini; ug
sa tanang laing yawe ug gahum nga nalakip niini nga dispensasyon,
ug ako dili maulaw nga moingon nga siya usa ka propeta sa Dios.11

Si Joseph Smith, imbis mabuhi og dul-an og usa ka libo ka tuig
ang edad sama ni Adan, nabuhi sulod lang sa trayntay otso anyos.
Iyang gipadayag ang rekord sa sungkod ni Joseph sa mga kamot ni
Ephraim––ang kasaysayan sa karaang mga lumulupyo niini nga yu-
ta. Pinaagi sa gahum sa Dios iya kining gihubad, ug gimantala kini
sa daghang mga pinulongan. Gawas niini, iyang giorganisar ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw pina-
agi sa pundasyon sa mga apostoles ug mga propeta, si Jesukristo
ang ulohang bato sa pamag-ang [tan-awa sa Mga Taga-Efeso 2:20].
Ang mga lalaki giorden ngadto sa Priesthood ug gipadala, sila gikan
sa lain-laing mga trabaho sa kinabuhi, sa pagdala niini nga
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Ebanghelyo ngadto sa kalibutan. Ang Dios mipahibalo ni Joseph
Smith nga siya gitawag sa pagpul-ong sa ubasan sa makausa pa
alang sa katapusang higayon sa dili pa ang pag-anhi sa Anak sa
Tawo [tan-awa sa D&P 24:19]. Sukad niadto, liboan ka mga Elder
sa Israel gipadala ngadto sa kalibutan aron sa pagsangyaw sa
Ebanghelyo. . . . Ipabasa ni bisan kinsang tawo ang mga pagpada-
yag sa Libro sa Doktrina ug mga Pakigsaad, nga gihatag pinaagi ka-
niya sa mubong panahon sa iyang pagpuyo dinhi sa yuta. Mao kini
ang usa sa pinakaimportante nga rekord nga gikahatag sukad ni bi-
san kinsang tawo ngadto sa tawhanong pamilya. Dili lamang kini,
pero iyang giorganisar ang mga endowment ug mihimo og dag-
hang laing buhat? Kinsay motuo kaniya nga sa kamubo sa iyang ki-
nabuhi sa kalibutan, nakahimo siya og daghan. Akong nadawat ang
akong endowments gikan sa iyang mga kamot. Iyang gidala kining
tanang mga ordinansa nga gihatag ngadto sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw. Gani, katingalahan ug kahibulongan nga nahimo niya
ang daghan kaayong mga butang.12

Ania na kanato karon ang kahigayunan sa
paglakaw diha sa kahayag sa gipahiuli nga ebanghelyo.

Giisip nako nga bulahan kadtong si bisan kinsa nga gipadaya-
gan sa Ginoo sa ebanghelyo ni Jesukristo, diin iyang gihatagan sa
balaan nga priesthood ug awtoridad sa pagpangalagad sa mga or-
dinansa sa iyang balay. . . . Giisip nako kini nga atong pagkabu-
tang karon; gihatagan kitag katungod sa paglakaw diha sa
kahayag, duna kitay kahigayunan sa pagsabut ug pagkahibalo sa
kamatuoran, sa pagkahibalo sa paagi aron maluwas ug mahimaya
didto sa atubangan sa atong Amahan ug Dios. Ania kita sa dapit
nga makahibalo sa iyang hunahuna ug kabubut-on, pinaagi sa
iyang mga sulugoon ang mga propeta. Ang Ginoo mihatag kana-
to og mga titser ug dinasig nga mga tawo, mga tawo kinsa gidasig
sa Espiritu ug sa gahum sa Dios; nga gihatagan sa Dios sa kama-
tuoran ug gitugahan niini uban sa kaalam sa pagtudlo kanato sa
tanang panahon sa dalan nga angay natong pagalaktan. Usa kini
ka dako nga panalangin.13

Samtang ako namalandong  . . .  sa kahimtang sa tawhanong
pamilya, ug gihunahuna kon unsa kalahi ang atong sitwasyon gikan
sa kadaghanan sa katawhan, akong gibati nga kinahanglang
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magpasalamat kita sa atong Dios. Adunay minilyon ka tawhanong
pamilya nga nagpundok sa lainlaing mga balay, sa mga katedral,
mga simbahan ug mga kapilya, sa tuyo nga mosimba sa Dios, pero
aduna bay usa niadtong daghan kaayong mga katiguman kinsa nag-
kahiusa sa pagsabut sa kamatuoran, gawas lang kon dunay mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mga Elder kinsa gitawag sa pag-
sangyaw ngadto sa mga lumulupyo sa yuta? Nagkahiusa ba sila sa
pagsabut sa mga baruganan sa samang ebanghelyo sa samang
plano sa kaluwasan, sa ebanghelyo ni Jesukristo, sa usa ka paagi
nga makapahiusa kanila?

Karon, dili makahiusa sa Dios ang mga tawo nga dunay nagka-
lainlain nga matang sa pagtuo, ug daghang mga doktrina, nga
hingpit nga supak sa usag usa, nga ania sa kalibutan, pero bula-
han kita nga mga katawhan; aduna kitay mga baruganan sa panag-
uyon ug panaghiusa, ug ang pagsunod niini makapahiusa kanato.

Tungod niini nga baruganan ang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nabulahan, ug nahimong gawasnon. Naluwas kita nga layo
kaayo gikan sa mga kasamok ug mga kaguliyang, bakak nga mga
doktrina, sa kangitngit, sa sayop ug sa pagtuo-tuo nga gikalibgan sa
atong mga hunahuna hangtud nga ang kahayag gipakita ngadto sa
mga anak sa mga tawo nga sila anaa diay sa kangitngit, kay mao ki-
ni ang sitwasyon natong tanan; hangtud miabut ang kahayag kita
nagsukarap sa kangitngit, sa hilabihan. Bisan og kita matinuoron,
ug kita tingali naaghat pinaagi sa pinakamaayo ug pinakabalaang
mga pagbati, pero hangtud nga gipadayag ang kahingpitan sa
ebanghelyo, ang kalibutan sama sa buta nga nagpangapkap sa
bongbong [tan-awa sa Isaias 59:9–11]. Wala kitay mga Apostoles,
walay mga Propeta, wala kitay dinasig nga mga tawo nga mobarug
ug mosulti kanato unsay buhaton aron maluwas, ug kita miagi ni-
adtong tanang mga kasamok, kasakit ug kangitngit diin ang mga
anak sa mga tawo ulipon samtang anaa niining bakak nga mga dok-
trina, sayop nga mga tradisyon, ug mini nga mga magtutudlo. . . .

Giluwas kita gikan niining mga butanga, ang panganud sa ka-
ngitngit gikuha gikan kanato, ug ang kahayag sa mahangturong
kamatuoran nagsugod sa pagdan-ag sa atong mga hunahuna. . . .

Kini akong giisip nga usa sa labing dako nga mga panalangin nga
gihatag sa Dios ngadto sa mga anak sa mga tawo, nga ang yanong
kamatuoran matudlo kanila. . . .
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Hain ba ang lalaki o babaye nga nakasabut sa tanan mahitu-
ngod sa Dios o mahitungod sa kahangturan [eternity] hangtud
nga gipadayag ni Joseph Smith ang kahingpitan sa ebanghelyo?
Mabasa nako kadtong mga butanga sa Biblia nga karon atong
gituohan ug gidawat, pero gilibutan ako sa mga tradisyon sa ka-
libutan ug dili makasabut niini.

Gitudloan na kita karon, matag karon ug unya, sa tinuoray nga
mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo, sa plano sa kaluwa-
san––sa paagi sa pagpuyo aron adunay pagtugot sa atong Amahan
sa Langit. Dili ba kini panalangin labaw sa tanang mga panala-
ngin? Kon kini nga mga tawhana dili makasabut sa ilang mga pa-
nalangin dili sila angay nga magsubo. Kon kini nga mga tawhana
nakasabut sa ilang gibarugan ug sa ilang tinuod nga relasyon sa
Dios ilang bation ang hingpit nga katagbawan, ug ilang maamgo-
han nga maloloy-on ang atong langitnong Amahan kanato ug nga
iyang gitugyan ang dili maihap ug mahimayaong mga panalangin
ngari kanato.14

Nagpasalamat ako sa Dios nga ako buhi niining adlaw ug niining
panahona sa kalibutan, sa dihang ang akong mga dunggan naka-
dungog sa tingog sa kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo.15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Ribyuha ang istorya sa mga pahina 1–3. Unsay kulang sa kina-
buhi ni Robert Mason? Unsa ang gitudlo niini nga asoy mahitu-
ngod sa Dakong Apostasiya ug sa Pagpahiuli sa ebanghelyo?

• Tun-i ang mga pahina 3–6, mangita sa mga hiyas sa tinuod nga
Simbahan sa Ginoo. Nganong importante nga ang Simbahan i-
establisar kanunay sumala sa samang sumbanan?

• Sumala ni Presidente Woodruff, unsay hinungdan sa Dakong
Apostasiya? Unsa ang ubang resulta sa Dakong Apostasiya? (Tan-
awa sa mga pahina 4–6.) Sa unsa nga paagi nga atong makita
karon ang mga resulta?
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• Ribyuha ang mga pahina 6–9, mangita sa mga kalampusan ni
Propeta Joseph Smith diha sa Pagpahiuli sa ebanghelyo. Sa un-
sa nga paagi nga kini nga mga kalampusan nakaimpluwensya
sa inyong kinabuhi?

• Basaha ang pamahayag nga nagsugod sa ubos sa pahina 7. Sa
unsa nga paagi nato mapakita nga kita wala maulaw sa gipahi-
uli nga ebanghelyo ni Jesukristo?

• Timan-i ang mga pulong nga kangitngit ug kahayag sa pahina
9–11. Unsay inyong nakat-unan sa pagamit ni Presidente
Woodruff niining mga pulonga? Unsay kulang sa inyong kina-
buhi kon wala pa kamo modawat sa gipahiuli nga ebanghelyo?

May Kalabutan nga Kasulatan: Isaias 29:10–14; Amos 8:11–12;
Mormon 1:13–14; D&P 128:19–21
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Joseph Smith: Propeta,
Manalagna, ug Tigpadayag

Si Joseph Smith, ang Propeta niini nga
dispensasyon, nagmatinud-anon sa mga pagpadayag
nga iyang nadawat gikan sa kahitas-an, nagtuman sa

iyang giordinahan nang daan nga nga calling ug
mitimaan sa iyang pagpamatuod pinaagi sa iyang dugo.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Gikan sa iyang unang mga adlaw isip bag-ong miyembro sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, si
Wilford Woodruff adunay pagpamatuod sa Propeta nga si Joseph
Smith. Miingon siya: “Sigurado kaayo ako nga si Joseph usa ka
Propeta bisan sa wala pa nako siya makita. Wala akoy pagduhadu-
ha sa akong hunahuna kaniya.”1 Niadtong Abril 1834, mga upat ka
bulan human siya bunyagi, si Brother Woodruff mibiyahe ngadto
sa Kirtland, Ohio, diin iyang gikahimamat si Propeta Joseph sa
unang higayon. Dayon miistorya siya:

“Sa akong pagpaila sa unang higayon ngadto kaniya dili kasa-
garan. Nakita nako siya nga didto sa umahan uban sa iyang igso-
ong lalaki nga si Hyrum; nagsul-ob siya og daan na kaayo nga
kalo, ug bise nga nagpunting sa usa ka [target]. Gipaila ako ngad-
to kaniya ug iya kong giimbitar sa ilang balay.

“Akong gidawat ang imbitasyon ug nag-obserbar pag-ayo kani-
ya, aron makakat-on gikan kaniya. Misulti siya, samtang miagi sa
iyang balay, nga kini mao ang unang oras nga iyang gigahin sa
paglingawlingaw sulod sa dugay nang panahon.

“Sa wala madugay human sa among pag-abut misulod siya sa
tupad nga kwarto ug sa paggawas nagdala og panit sa lobo, ug
miingon, ‘Brother Woodruff, gusto akong tabangan ako nimo sa

H U G N A  2
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Mahitungod ni Propeta Joseph, si President Woodruff miingon,
“Sa iyang publiko ug pribado nga paningkamot nagauban kaniya ang

Espiritu sa Makagagahum, ug makita kaniya ang pagkabantugan
nga wala sukad nako makita sa laing tawo.
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pagtina niini,’ mao nga akong gihubo ang akong kupo, mitrabaho
ug mitabang kaniya, ug mibatig dungog sa pagbuhat sa ingon. . . .
Gusto niya nga kining panit sa lobo ibutang sa lingkuranan sa iyang
karwahe. . . .

“Mao kini ang akong unang paghimamat sa Propeta nga si
Joseph Smith, ang bantugang Manalagna niining katapusang
dispensasyon.”2

Sa paghinumdom niini nga kasinatian, si Presidente Woodruff
miingon nga ang ubang tawo malain gayud kon makakita nga ang
usa ka lider sa simbahan miapil sa mao nga mga kalihokan. Pero
ang iyang obserbasyon ni Joseph Smith, sa publiko ug sa pribado,
nakapalig-on lamang sa iyang pagpamatuod sa misyon sa Propeta.
Gikan niadtong unang mga adlaw sa Kirtland hangtud sa pagka-
martir sa Propeta mga 10 ka tuig ang milabay, si Wilford Woodruff
matinud-anong miserbisyo uban ni Joseph Smith, bisan sa dihang
ang mga higala ug mga kauban sa Simbahan mibiya sa kamatuoran.
Siya miingon, “Sa tanang mga pagbiya o apostasiya nga nahitabo,
ug uban sa tanang mga kalisud ug mga kasakit nga among gian-
tus, . . . wala gayud ako matintal sa pagduhaduha niini nga buluha-
ton o sa pagduhaduha nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios.”3

Niadtong Marso 19, 1897, ang 90 anyos nga si Presidente
Woodruff mihimo og audio recording sa iyang pagpamatuod.
Siya ang unang presidente sa Simbahan nga mibuhat niini. Sa
iyang mubo nga mensahe iyang gigahin ang hapit tanang pana-
hon sa pagpamatuod sa misyon ni Propeta Joseph Smith, nga
nagpakita sa tibuok kinabuhi nga paghalad ngadto sa iyang
higala ug lider:

“Akong ipamatuod nga si Joseph Smith tinuod nga Propeta sa
Dios, giordinahan sa Dios sa pagpahimutang sa pundasyon sa
Iyang Simbahan ug gingharian sa katapusang dispensasyon ug ka-
hingpitan sa panahon. . . . Si Propeta Joseph Smith mibuhis sa
iyang kinabuhi alang sa pulong sa Dios ug pagpamatuod ni
Jesukristo, ug siya pagakoronahan isip usa ka martir sa atubangan
sa Dios ug sa Kordero [lamb]. Sa iyang tanang mga pagpamatuod
ngari kanato, klaro kaayo nga ang gahum sa Dios gipakita diha ni
Propeta Joseph.”4

H U G N A  2
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Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Sa publiko ug pribado, si Propeta Joseph Smith
manggihatagon, maloloy-on, matinud-anon, ug matinuoron.

Nakabiyahe ako og liboan ka mga milya kuyog ni Joseph Smith.
Nakahibalo ako sa iyang espiritu.5

Dako ang akong gibati nga kalipay sa akong nakita ni brother
Joseph, kay sa iyang publiko ug pribado nga paningkamot iyang
gidala ang Espiritu sa Makagagahum, ug makita kaniya ang pag-
kabantugan nga wala sukad nako makita sa laing tawo.6

Ang iyang pagkatawo adunay diosnong kalooy alang sa kaayo-
han sa tawhanong pamilya.7

Masagup unta ni Brother Joseph ang kinatibuk-ang pundok sa
tawhanong pamilya diha sa mga baruganan sa kaluwasan kon
anaa pa niya ang gahum.8

Ang dispensasyon nga gitahas kaniya nga ipahiluna mao ang
pinakaimportante sukad nga gihatag sa tawo; ug nanginahanglan
lamang kini sa tawo nga sama kaniya sa pagpangulo niini––usa ka
tawo nga matinuoron ngadto sa Dios ug sa iyang mga kaigsoonan;
kinsa usa ka manalagna ug tigpadayag, ug kansang pagtuo sa Dios
wala gayud mausab o magduhaduha, pero nagpadayon sa iyang
kaugalingon ug miawhag sa uban sa pagpadayon sa importanting
buhat nga anaa kanila.9

Si Joseph Smith giordinahan nang daan sa 
pag-establisar sa buhat sa Dios sa ulahing mga adlaw.

Si Joseph Smith nagpabilin didto sa kalibutan sa espiritu sulod
sa liboan ka tuig aron matawo sa tukmang panahon, ug aron ma-
lamdagan sa Dios, aron Iyang bisitahan, ug aron mahimong
sarang ug andam sa misyon nga gisangon kaniya.10

Si Joseph Smith gitudlo sa Ginoo sa wala pa siya matawo sama
ni Jeremias. Ang Ginoo misulti ni Jeremias––“Sa wala pa ikaw bu-
hata nako diha sa tiyan naila ko na ikaw; ug sa wala pa ikaw mogula
sa tagoangkan gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw nga manalagna
alang sa mga nasud.” [Jeremias 1:5.] Gisugo siya sa pagpahimang-
no sa mga lumulupyo sa Jerusalem sa ilang pagkadautan. Mibati
siya nga malisud kini nga buluhaton, pero sa katapusan iyang
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gibuhat unsay gisugo kaniya. Mao nga ako moingon kabahin ni
Joseph Smith, iyang nadawat ang iyang pagkatudlo sa wala pa ang
pundasyon sa kalibutan, ug siya natawo sa tukmang panahon sa
Ginoo aron sa pag-establisar niini nga buhat sa yuta.11

Gitudloan si Propeta Joseph Smith sa Dios
nga Amahan, ni Jesukristo, sa Espiritu Santo,

ug sa mga anhel gikan sa langit.

Si Joseph Smith sa kasagaran gihinganlan nga illiterate, tawo
nga walay kabangkaagan. Anak siya sa usa ka mag-uuma, ug gamay
rag kahigayunan sa edukasyon. Unsay anaa niya nga mopadayag sa
kahingpitan sa ebanghelyo sa kalibutan? Wala gayud, gawas la-
mang kon siya natudloan pinaagi sa mga anghel gikan sa langit, pi-
naagi sa tingog sa Dios ug pinaagi sa inspirasyon ug gahum sa
Espiritu Santo. Ang mga baruganan nga gipadayag ngadto sa kali-
butan pinaagi kaniya tinuod sama sa trono sa Dios. Ang ilang im-
pluwensya nasinati na sa yuta, ug magpadayon sa pag-usbaw
hangtud sa pag-anhi sa Anak sa Tawo.12

Si Joseph Smith gidasig sa Espiritu Santo, ug gipangalagaran
siya, agig tubag sa iyang mga pag-ampo, sa Amahan ug sa Anak;
ug ang Amahan miingon ngadto kaniya, “Kini ang Akong
Hinigugmang Anak, paminaw Kaniya.” [Tan-awa sa Joseph
Smith––Kasaysayan 1:17.] Naminaw siya pag-ayo ngadto sa mga
pulong ni Jesukristo, ug nagpadayon sa pagbuhat sa ingon hang-
tud nga siya, sama sa Manluluwas, gipatay.13

Wala pa gayud akoy nabasahan, sa nahibaloan lang nako, sa sa-
mang gahum nga gipakita sa bisan unsang dispensasyon ngadto
sa mga anak sa mga tawo, nga gipakita ngadto sa Propeta sa Dios
sa organisasyon niini nga Simbahan, sa dihang ang Amahan ug
ang Anak nagpakita ngadto ni Propeta Joseph agig tubag sa iyang
pag-ampo. . . . Importante kini nga pagpadayag, nga wala gayud
ipakita sa samang paagi sa bisan unsang dispensasyon sa kalibu-
tan, nga gihatag sa Dios mahitungod sa Iyang buluhaton. Mao
nga sa organisasyon niini, ang Propeta sa Dios gipangalagaran sa
mga anghel sa langit. Sila mao ang iyang mga magtutudlo, sila
mao ang iyang tigpanudlo, ug ang tanang niyang gihimo, ug ang
tanang niyang gipahigayon gikan sa pagsugod, gikan niadtong
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adlawa ngadto sa adlaw sa iyang pagkamartir, nahimo pinaagi sa
pagpadayag ni Jesukristo.14

Moingon ako sa akong kaugalingon nga dili ako motuo nga
adunay tawo . . . nga sobra ra ka suod ug nakigtambayayong sa
Dios nga Amahan, ug sa Dios nga Anak, ug sa Dios nga Espiritu
Santo, kay ni Propeta Joseph Smith. Ang gahum sa pagpadayag
anaa kaniya gikan sa adlaw nga siya gitawag sa pagdawat sa
Priesthood hangtud sa panahon nga siya gimartir. Ang gahum sa
inspirasyon anaa kaniya kada adlaw. Sayon kining makita diha sa
mga pagpadayag nga anaa sa Libro sa Doktrina ug mga Pakigsaad.
Kon bation sa Ginoo nga angay niyang badlongon, si Joseph
Smith, pinaagi sa iyang kaugalingong ba-ba, mobadlong sa iyang
kaugalingon; ug dili magpanagana sa pagtudlo sa pulong sa
Ginoo, bisan og batok kini kaniya. Nahiusa siya sa Ginoo; nahiusa
siya sa Espiritu Santo; nahiusa siya sa mga anghel sa langit.15

Mga panagna, mga pagpadayag, ug mga balaod sa
Makagagahum, sa ginaingon, nga anaa nianang tawhana, ug siya
pagatudloan, dili pinaagi sa tawo ni pinaagi sa kabubut-on sa
tawo, pero gikinahanglan nga ang mga anghel sa Dios moanhi
ug motudlo kaniya; gikinahanglan ang mga pagpadayag sa Dios
sa pagtudlo kaniya, ug gitudloan siya sulod sa daghang mga tuig
pinaagi sa mga pagpadayag, ug pinaagi sa balaang mga anghel
nga gipadala sa Dios gikan sa langit sa pagtudlo ug pag-andam
kaniya sa pagpahimutang sa pundasyon niini nga simbahan.

. . . Si Joseph mismo sa iyang kaugalingon dili makasabut,
gawas lamang kon siya pakitaan sa mga panan-awon sa kahang-
turan, sa kaimportante sa buluhaton nianang pundasyon nga iya
nang gipahimutang. Kon iyang buksan ang iyang hunahuna
iyang masabtan, ang daghang mga bahin, sa mga plano sa Dios;
ug kini nga mga pagpadayag miabut kaniya ug migiya kini sa
iyang mga lakang.16

Bisan pa sa mga pagsulay ug pagpanggukod,
si Propeta Joseph Smith nagpabilin nga
matinud-anon sa iyang pagpamatuod.

Sa dihang gipresentar ni Joseph ang mga baruganan nga giha-
tag sa Dios kaniya ngadto sa mga Kristohanon, dihadiha nagsugod
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Si Joseph Smith “gipangalagaran, agig tubag 
sa iyang mga pag-ampo, sa Amahan ug Anak.”

ang pagpangdaot; nakigbisog siya batok sa mga tradisyon nga na-
panunod nila sa ilang mga amahan nga wala makaila sa Dios ni sa
iyang mga pamaagi, sa mga tradisyon nga gibilin kanila sa mila-
bayng mga panahon, nga sukwahi sa makaluwas nga mga kama-
tuoran sa langit.17

Ang tibuok kalibutan nakigbatok kaniya––pari ug katawhan.
Unsay nahitabo? Klaro lang nga kana si Joseph Smith sama sa
ubang mga propeta ug mga apostoles. Iyang giestablisar ang dis-
pensasyon sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga nakasugat sa mga
tradisyon sa mga tawo––mga tradisyon nga gipasa gikan sa usa ka
henerasyon ngadto sa laing henerasyon.18

Ang iyang kinabuhi puno sa pakigbisog, nag-antus sa pag-
panggukod gikan sa tanang tinubdan, ilabi na gikan sa mga ka-
parian nianang panahona; pero nakasugakod siya niini ug
nagmaya pag-ayo sa iyang gibuhat hangtud nahuman ang iyang
pagpamatuod dinhi sa yuta, human maghago sulod sa katorse ka
mga tuig hangtud sa katapusan. Nag-antus siya og daghang mga
pagsulay, pero wala gayud siya madismaya o mawad-i sa paglaum
bisan pa nga kinahanglan siyang makigbatok sa mga kaaway sa
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gawas o sa sulod sa Simbahan. Wala siya kawad-i sa panglantaw
sa kaharianon sa iyang calling, ni sa kabalaan niini nga buhat;
pero namulong ug nagbudlay taliwala sa mga katawhan ubos sa
tanang mga sitwasyon sa iyang pagka siya––ang propeta sa Dios,
ang manalagna ug tigpadayag sa katapusang dispensasyon.19

Ang tanang mga pagbati sa iyang kalag o pagkatawo, ang tanang
sentimento sa iyang hunahuna, ug ang tanang buhat sa iyang kina-
buhi, nagmatuod nga siya determinado sa pagpadayon sa baruga-
nan sa kamatuoran, bisan pa sa pagsakripisyo sa iyang kinabuhi.20

Si Elder Wilford Woodruff didto usab sa dihang gihatag
ni Propeta Joseph Smith ang mga yawe sa gingharian ngadto

sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
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Ang Ginoo misulti ni Joseph nga siya mosulay kaniya, kon si-
ya magpadayon ba sa pagsunod sa iyang pakigsaad o dili, bisan
ngadto sa kamatayon. Gisulayan gayud siya; ug, bisan og ang ti-
buok kalibutan nakigbatok, ug pagkamaluibon sa mini nga mga
higala, bisan og ang iyang tibuok kinabuhi usa ka talan-awon sa
kasamok ug kabalaka ug kahingawa, pero, sa iyang tanang mga
kasakit, sa iyang pagkabinilanggo, ang kagubot ug dili maayong
pagtagad nga iyang giagian, matinud-anon gayud siya sa iyang
Dios, ug matinuoron sa iyang mga higala.21

Uban sa panan-awon sa umaabut sa Simbahan,
si Propeta Joseph Smith miandam sa Napulog

Duha ka mga Apostoles ug mihatag nilag
gahum sa pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo.

Ang simbahan giorganisar niadtong ika-6 sa Abril, 1830, nga
adunay unom ka mga miyembro, pero si Joseph may pagtuo nga
ang gingharian nga nasugdan, sama sa liso nga mustasa,
mahimong bantugang simbahan ug gingharian dinhi sa yuta.22

Si Joseph Smith mao gayud nga sama sa iyang gisangyaw, usa
ka propeta sa Dios, usa ka manalagna ug tigpadayag. Iyang gipa-
himutang kini nga simbahan ug gingharian, ug gilugwayan ang
kinabuhi igo usab nga mahatag ang mga yawe sa gingharian
ngadto sa mga elders sa Israel, ngadto sa napulog duha ka mga
apostoles. Iyang gigahin ang katapusang tingtugnaw [winter] sa
iyang kinabuhi, mga tulo o upat ka mga bulan, uban sa korum sa
napulog duha, sa pagtudlo kanila. Dili lamang pipila ka mga oras
nga pagpangalagad ngadto kanila sa mga ordinansa sa ebanghel-
yo; pero migahin siya kada adlaw, semana, ug bulan nagtudlo ka-
nila og sa pipila ka mga butang bahin sa gingharian sa Dios.23

Dihay panahon sa wala pa siya mamatay si Propeta Joseph gida-
sig sa Ginoo sa pagpangandam sa iyang pagbiya sa mortalidad.
Gipakita kini sa nagkalain-laing mga paagi; ilabi na sa dakong ka-
balaka nga iyang gipakita sa pagtugyan diha sa Napulog Duha ka
mga Apostoles sa tanang mga yawe ug awtoridad sa Balaang
Priesthood nga iyang nadawat. Iyang gideklarar sa pribado ug sa
publiko nga sila andam na ug hingpit nga sarang, ug nga iyang gi-
hatag ang responsibilidad sa gingharian ngadto sa Napulog Duha
ka mga Apostoles.
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Ako, si Wilford Woodruff, nga mao na lang ang nagpabiling bu-
hi karon nga didto sa mao nga okasyon, mibati nga akong ka-
tungdanan nga utang ngadto sa Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, ngadto sa Balay ni Israel, ug ngadto
sa tibuok kalibutan, sa pagsaksi niining akong katapusang pagpa-
matuod ngadto sa tanang mga nasud, nga sa tingtugnaw niadtong
1843–4, si Joseph Smith, ang Propeta sa Dios, mitawag sa Napulog
Duha ka mga Apostoles nga magpundok sa Siyudad sa Nauvoo, ug
migahin og daghang mga adlaw uban kanamo sa paghatag kana-
mo sa among mga endowment, ug nagtudlo kanamo niadtong
mahimayaong mga baruganan nga gipadayag sa Dios ngadto kani-
ya. Ug usa niana ka okasyon mibarug siya sa among atubangan su-
lod sa tulo ka mga oras, namahayag ngari kanamo sa importante
ug katapusang dispensasyon nga gipahimutang sa Dios aron ma-
pahigayon dinhi sa yuta niining katapusang mga adlaw. Ang kwar-
to napuno sa kahayag; ang Propeta nakaangkon og tumang gahum
sa Dios, ug ang iyang nawong misanag ug tin-aw kaayo, ug iyang
gitapos kadto nga pakigpulong, nga dili-gayud-makalimtan karon
o sa kahangturan, uban niining mosunod nga mga pulong:

“Mga kaigsoonan, naguol ako pag-ayo sa kahadlok nga ako ku-
haon gikan sa yuta uban sa mga yawe sa gingharian sa Dios ngari
kanako, nga dili matugyan diha sa mga ulo sa laing mga tawo. Ang
gi-seal sa Dios sa akong ulo ang tanang mga yawe sa Gingharian
nga kinahanglanon alang sa pag-organisar ug pagtukod sa
Simbahan, sa Zion, ug gingharian sa Dios dinhi sa yuta, ug sa pag-
andam sa mga Santos alang sa pag-anhi sa Anak sa Tawo. Karon,
mga kaigsoonan, nagpasalamat ako sa Dios nga ako buhi pa nga
makakita sa adlaw nga ako makahimo sa paghatag kaninyo sa in-
yong mga endowment, ug karon akong i-seal diha sa inyong mga
ulo ang tanang mga gahum sa Aaronic ug sa Melchizedek pries-
thood ug ang pagkaapostol, uban sa mga yawe ug mga gahum ni-
ini, nga gi-seal sa Dios ngari kanako; ug karon akong ihatag ang
responsibilidad, ang kabug-at ug pag-amuma niini nga Simbahan
ug gingharian sa Dios diha kaninyo, ug karon ako nagmando ka-
ninyo sa pangalan ni Ginoong Jesukristo sa paglig-on sa inyong
mga abaga, ug agaka kini nga Simbahan ug gingharian sa Dios sa
atubangan sa langit ug yuta, ug atubangan sa Dios, mga anghel ug
mga tawo; ug kon dili ninyo kini buhaton kamo panghimarauton.”



23

H U G N A  2

Ug ang mao gihapong Espiritu nga mipuno sa kwarto niad-
tong higayona mipainit sa akong dughan samtang nagsulat ko
niini nga pagpamatuod.24

Si Propeta Joseph Smith mitimaan sa
iyang pagpamatuod pinaagi sa iyang dugo.

Si Joseph Smith nagpakabuhi hangtud nga iyang nahatag ang
iyang testamento ngadto sa kalibutan, ug sa dihang iya nang gi-se-
al kining tanang mga yawe, mga gahum ug mga panalangin diha sa
ulo ni Brigham Young ug sa iyang mga kaigsoonan; sa dihang iya
nang natisok kini nga mga yawe dinhi sa yuta aron kini dili na pa-
gakuhaon pa sa kahangturan; sa dihang nahimo na niya kini, ug mi-
dala niana nga rekord, niana nga libro sa pagpadayag, ang
pamahayag nga naglakip sa kapalaran niining tibuok heneras-
yon––Judeo, Hentil, Zion ug Babelon, sa tanang mga nasud sa yu-
ta, iya kana nga pagpamatuod pinaagi sa iyang dugo didto sa
bilanggoan sa Carthage, diin ang iyang kinabuhi ug ang kinabuhi sa
iyang igsoon nga si Hyrum gikutlo pinaagi sa mga kamot sa dautan
ug dili diosnon nga mga tawo.25

Moingon ako nga para nako ingon og makapahibulong kad-
tong higayona ngano nga gitugutan nga mawala ang Propeta ug
ang iyang igsoon nga si Hyrum sa among taliwala. Pero si Joseph
Smith, pinaagi sa sugo sa Dios ug pinaagi sa gahum ug mga pag-
padayag sa langit, giordinahan ug mipahimutang sa pundasyon
niining importante nga dispensasyon ug kahingpitan sa mga pa-
nahon. Gidala siya nganhi sa kalibutan ug giordinahan sa pag-or-
ganisar niini nga Simbahan ni Kristo sa katapusang higayon dinhi
sa yuta, sa pag-andam niini alang sa pag-anhi sa Anak sa Tawo.
Human sa iyang kamatayon, samtang namalandong ako niini, na-
kombinser ako nga siya giordinahan nga mamatay––sa pagpaagas
sa iyang dugo isip usa ka pagpamatuod niini nga dispensasyon.26

Si Joseph . . . matinuoron, matinud-anon ug maisug sa iyang
pagpamatuod ni Jesus hangtud sa adlaw sa iyang kamatayon.27

Iyang gihatag ang iyang pagpamatuod, mirekord niini, ug mi-
silyo niini pinaagi sa iyang dugo ug mitugyan sa iyang kinabuhi,
ug kana nga pagpamatuod adunay kalig-unan karon sa tibuok
kalibutan, ug magpabilin hangtud sa katapusan sa panahon.28
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Unsa ang dili kasagaran mahitungod sa pagpaila ni Wilford
Woodruff ngadto ni Joseph Smith? (Tan-awa sa mga pahina
13–16.) Unsa ang gitudlo niini nga istorya mahitungod ni
Propeta Joseph Smith?

• Paklia ang mga pahina 16–17, ug ribyuha ang seksyon mahitu-
ngod sa kinaiya ni Joseph Smith. Nganong makatabang man ang
pagkahibalo sa kinaiya ni Joseph Smith sa pribado ingon man
usab sa publiko? Sa unsa nga paagi nga ang atong pribado nga
kinaiya makaapektar sa atong abilidad sa pagtudlo ug paggiya?

• Unsay nakapadani ninyo kabahin sa pamaagi sa pagkat-on ni
Joseph Smith mahitungod sa kahingpitan sa ebanghelyo? (Tan-
awa sa mga pahina 17–19).

• Giunsa pag-atubang ni Propeta Joseph ang kalisdanan? (Tan-
awa sa pahina 21). Unsaon man nato nga makakuha og kaa-
yohan gikan sa iyang ehemplo?

• Nganong gihatag ni Propeta Joseph Smith ang mga yawe sa
gingharian ngadto sa Napulog Duha ka mga Apostoles? (Tan-
awa sa mga pahina 21–23.) Ngano nga importante alang ka-
nato nga makahibalo nga kini nahitabo?

• Ribyuha ang mga pulong ni Presidente Woodruff mahitungod
sa kamatayon ni Joseph Smith pahina 23. Unsay inyong gibati
samtang naghunahuna kamo mahitungod sa sakripisyo nga gi-
himo nila ni Joseph ug Hyrum Smith?

• Unsay nakapadani ninyo samtang nagbasa kamo sa mga pulong
ni Presidente Woodruff mahitungod ni Propeta Joseph Smith?

• Nganong importante man nga makadawat og pagpamatuod
kabahin ni Propeta Joseph Smith? Unsay atong mabuhat sa pag-
palig-on sa atong mga pagpamatuod sa Propeta?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 2 Nephi 3:6–15; D&P 5:10;
135; Joseph Smith––Kasaysayan
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Isip miyembro sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, si
Elder Wilford Woodruff mitabang pag-ayo sa pag-establisar sa Simbahan ni
Jesukristo dinhi niini nga dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon.



27

H U G N A  3

Ang Dispensasyon sa
Kahingpitan sa Panahon

Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, duna kitay
sagrado nga katungdanan sa pagtabang sa pagpalambo
sa gingharian sa Dios niining katapusang dispensasyon.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Sa nagkalain-laing mga panahon sa tibuok kasaysayan sa kali-
butan, ang Ginoo miistablisar sa mga dispensasyon sa ebanghel-
yo. Sa matag dispensasyon Iyang gipadayag ang Iyang ebanghelyo
pinaagi sa usa o daghan pang gitugutan nga mga sulugoon. Si
Propeta Joseph Smith maoy nahimong instrumento sa pagtukod
sa kasamtangang dispensasyon, nga gipasabut sa mga kasulatan
nga “ang dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon” (Mga
Taga-Efeso 1:10; D&P 128:20).

Sa tingpamulak niadtong 1834, si Wilford Woodruff mitam-
bong sa usa ka miting sa priesthood didto sa Kirtland, Ohio. Atol
niini nga miting nagsugod siya sa pagkasabut sa padulngan sa
Simbahan niini nga dispensasyon. Unya iyang giasoy:

“Ang Propeta mitawag sa tanan nga naghupot sa Priesthood nga
magpundok ngadto sa gamay nga eskwelahan nga kahoy didto.
Gamay kini nga balay, tingali mga 14 ka pye kwadrado. Pero nasu-
lod ang tanang mga Priesthood sa Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw nga didto sa lungsod sa Kirtland . . . .
Mao kadto ang unang higayon nga akong nakita si Oliver Cowdery,
o nakadungog kaniya nga namulong; unang higayon nga akong
nakita si Brigham Young ug Heber C. Kimball, ug ang duha ka mga
Pratt [Orson ug Parley], ug si Orson Hyde ug daghan pa. Wala pay
mga apostoles sa Simbahan niadtong higayona gawas kang Joseph
Smith ug Oliver Cowdery. Sa nagkapundok na kami ang Propeta
mitawag sa mga Elder sa Israel sa pagpamatuod niini nga buhat



28

H U G N A  3

uban kaniya. Kadtong akong gihinganlan namulong, ug daghan pa
nga wala nako mahinganli mihatag sa ilang mga pagpamatuod. Sa
dihang nahuman na sila ang propeta miingon, ‘Mga kaigsoonan
nalig-on ako pag-ayo ug natudloan sa inyong mga pagpamatuod
karong gabhiona, pero gusto kong mosulti ninyo sa atubangan sa
Ginoo, nga kamo walay nahibaloan mahitungod sa padulngan ni-
ini nga Simbahan ug gingharian kay sa usa ka bata sa sabakan sa
iyang inahan. Wala kamo makasabut niini.’ Nasurprisa ako.
Miingon siya ‘gamay ra nga mga Priesthood ang inyong nakita ka-
rong gabhiona, pero kini nga Simbahan molukop sa Amihanan ug
Habagatang Amerika––molukop kini sa kalibutan.’ ”1

Gipahinungod ni Wilford Woodruff ang iyang kinabuhi sa pag-
palambo sa gingharian sa Dios, ug nagpadayon sa pagdawat og in-
straksyon gikan ni Joseph Smith, bisan og patay na ang Propeta.
Miistorya siya sa panan-awon nga iyang nadawat diin siya nakig-
istorya ni Joseph Smith: “Nakita nako siya sa pultahan sa templo sa
langit. Miduol siya kanako ug namulong ngari kanako. Miingon
siya nga dili siya mahimong mohunong aron makig-istorya nako tu-
ngod kay nagdali siya. Ang sunod nga tawo nga akong gikahimamat
mao si Papa Smith [Joseph Smith Sr.]; dili siya makaistorya nako
tungod kay nagdali siya. Nakahimamat ako og tunga sa dosena ka
mga kaigsoonan kinsa naghupot og taas nga katungdanan dinhi sa
yuta, ug walay usa kanila nga mihunong aron sa pagpakigsulti
kanako tungod kay sila nagdali. Nahibulong kaayo ako.
Pagkataudtaud akong nakita ang Propeta pag-usab ug nakahigayon
ako sa pagpangutana kaniya.

“ ‘Karon,’ miingon ako, ‘Gusto kong masayud nganong nag-
dali ka man. Pirme kong nagdali sa akong tibuok kinabuhi; mao
nga naghandom ako nga ang akong pagdalidali matapos na inig
adto nako sa langit, kon makaadto man ako.’

“Miingon si Joseph: ‘Sultihan nako ikaw, Brother Woodruff. Ang
matag dispensasyon nga adunay priesthood dinhi sa yuta ug naka-
adto na sa celestial nga gingharian adunay buluhaton nga himoo-
non sa pangandam sa pag-anhi sa yuta uban sa Manluluwas sa
higayon nga siya mohari na sa yuta. Ang matag dispensasyon adu-
nay igong panahon sa paghimo niini nga buhat. Kita wala. Kita ang
katapusang dispensasyon, ug daghan kaayong buhatunon, ug
kinahanglan kita nga magdali aron matuman kini.’ ”2
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Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Ang Ginoo ug ang Iyang mga propeta nakakita na
niini nga dispensasyon sa wala pa malalang ang kalibutan.

Ang tanang dinasig nga mga tawo, gikan sa mga adlaw ni ama-
hang Adan ngadto sa mga adlaw ni Jesus, nakakita, sa importan-
te ug katapusang dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon,
sa panahon nga ang Ginoo mogamit sa iyang gahum sa pag-
andam sa yuta ug sa katawhan alang sa pag-anhi sa Anak sa Tawo
ug maghari sa katarung.3

Giisip nako nga kining trabahoa . . . nga nagpadayon gikan pa
sa panahon nga naorganisar kini nga simbahan, mao ang pagpa-
dayon sa importante nga plano sa atong Amahan sa Langit,––kana
nga plano giorden na sa wala pa ang pundasyon sa kalibutan. Gani
walay laing dispensasyon nga gipaabut uban sa tumang tinguha sa
tanang mga propeta sa Dios ug sa dinasig nga mga tawo. . . .

Si Isaias, nga nagtan-aw sa mapanagnaong panan-awon niining
panahona, migamit og bug-at nga pinulongan sa pagpaningka-
mot sa pagpadayag sa iyang mga pagbati kalabut niini. Sa usa ka
higayon niana siya miingon “Panag-awit, Oh mga langit; ug pag-
malipayon, Oh yuta: ug humunat sa pag-awit, Oh mga bukid, kay
nagalipay si Jehova sa iyang katawhan, ug adunay kalooy sa iyang
ginasakit.” Ang Zion nag-ingon “Gibiyaan ako ni Jehova, ug hing-
kalimtan ako sa Ginoo.” “Malimot ba ang usa ka babaye sa iyang
masuso nga bata, nga dili siya magabaton ug kalooy sa anak nga
lalaki sa iyang tagoangkan?” “Oo,” kini sila mahikalimot tingali,
apan ako dili gayud malimot sa Zion. Miingon siya “ako na ikaw
gipatik sa mga palad sa akong mga kamot, ang imong kuta ania
kanunay sa akong atubangan.” [Tan-awa sa Isaias 49:13–16.]

Karon kini nga Zion sa Dios anaa sa Iyang atubangan gikan pa
sa katukuran sa kalibutan.4

Ang Ginoo wala molalang niini nga kalibutan nga sulagma
lang, wala gayud siya mohimo sa bisan unsang buhat nga sulag-
ma. Ang yuta gilalang tungod sa usa ka katuyoan; ug usa niini
nga katuyoan mao ang katapusang pagtubos niini ug sa pag-
establisar sa iyang panggobyerno ug gingharian diha niini sa ula-
hing mga adlaw, sa pag-andam niini alang sa paghari sa Ginoo



30

H U G N A  3

“Kini nga Simbahan nagpadayon sa pagtubo. . . .
Mao kini ang gingharian nga nakita ni Daniel, ug kini

magpadayon hangtud nga kini molukop sa tibuok kalibutan.”

nga si Jesukristo, kansang katungod mao ang paghari. Ang gitak-
da nga panahon miabut na, kana nga dispensasyon ania na ka-
ron kanato, nagpakabuhi kita taliwala niini.5

Walay makapugong sa Simbahan
sa pagtuman sa padulngan niini.

Kini nga simbahan nagpadayon sa pagtubo. Kini ang bugtong
tinuod nga simbahan ibabaw sa tibuok yuta. Ang kasaysayan
niini dayag sa kalibutan. Nagpadayon kini sa pagtubo ug pag-
daghan sukad niadtong adlaw nga kini giorganisar hangtud
karong panahona. . . . Giplano kini sa Labawng Makagagahum
nga Dios nga matukod sa yuta nga may gahum, ug himaya ug
ginsakupan, sama sa nakita sa mga propeta sa Dios sa ilang pa-
nahon ug henerasyon. Kini ang gingharian nga nakita ni Daniel,
ug kini magpadayon sa pagkaylap hangtud nga kini mopuno sa
tibuok yuta [tan-awa sa Daniel 2:34–35, 44–45; D&P 65:2].6

Kita nagtuo nga kini nga Simbahan moandam sa pag-anhi ni
Kristo nga magdumala isip hari, ug nga kini nga Simbahan
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mahimong gingharian sa Dios, nga giampo sa tanang mga
Kristiyano nga matuman, nga ang kabubut-on sa Dios matuman
dinhi sa yuta maingon man didto sa langit [tan-awa sa Mateo 6:10].7

Walay gahum sa ibabaw sa yuta nga makapukan niini nga
Simbahan. Ngano? Tungod kay ang Dios nagkupot niini sa Iyang
mga kamot. Siya ang Tigpasiugda niini, ug misaad Siya, pinaagi
sa mga ba-ba sa daghang mga propeta, nga kini matuman.8

Sa dihang ilang gipatay si Joseph ug si Hyrum wala nila mapatay
ang “Mormonismo,” wala nila mapatay ang pagtuo sa Dios, wala ni-
la mapatay ang paglaum ug gugma nga putli, wala nila mawagtang
ang mga ordinansa sa balay sa Dios, ni ang gahum sa Balaang
Priesthood. Ang Dios sa langit miorden niining mga butanga.9

Ang gingharian sa Dios padayong magtubo, dili kini mokun-
hod.10

Hain ang Santos sa Ulahing mga Adlaw o si bisan kinsang nga
nakakita niini nga simbahan o gingharian nga mikunhod? . . .
Bisag unsa pay atong kahimtang kini nga gingharian padayong
magtubo ug modaghan sa walay hunong hangtud karong pana-
hona. Mokunhod ba kini? Dili, dili mahitabo. Kining Zion sa
Ginoo, ang tanan niyang katahum, gahum ug himaya napatik di-
ha sa mga palad sa Makagagahum nga Dios, ug kini anaa kanu-
nay sa iyang atubangan; ang iyang mga mando napahimutang na
ug walay tawo nga makausb niini.11

Bisan og ang tanang gahum sa kangitngit makiggubat batok
kanato, ang Ginoo atong Higala ug Siya mopaluyo kanato ug mo-
hatag kanato sa gahum sa pagtukod sa Zion ug sa pagpadayon ni-
ini nga buhat hangtud sa pag-anhi sa Anak sa Tawo. Busa, himoa
nga ang inyong kasingkasing magmaya. . . . Kinahanglang mag-
kahiusa kitang tanan sa kawsa nga atong giapilan. Kon ato kining
buhaton kita mogawas nga magmadaugon.12

Dili kini sayon alang kanato, duna kitay mga gubat ug oposis-
yon gikan sa pasugod hangtud niining adlawa; pero kita ug ang
kalibutan mahimong mopahulay sa atong mga kasingkasing ma-
hitungod sa “Mormonismo,” kay kini dili mohunong hangtud
nga moabut si Jeuskristo sa mga panganud sa langit.13

Ang bulawan ug pilak mahimong mahanaw; mga balay ug ka-
yutaan mahimong mangaguba; ang tanang temporal nga mga
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butang mangawala; pero ang priesthood dili gayud mawala, ang
kaluwasan dili gayud mawala, ang gingharian sa Dios dili gayud
mawala, ug ang panagna dili gayud mahitabo nga dili matuman.14

Gitagana kita didto sa kalibutan sa espiritu aron sa
pagtukod sa gingharian sa Dios niini nga dispensasyon.

Gitagana kita didto sa kalibutan sa espiritu sa liboan ka mga
tuig, aron matawo niining ulahing mga adlaw, ug sa pagdala sa
gingharian sa Dios ug sa pagtukod niini. Ang pagsabut niining mga
butanga, unsay atong gihunahuna isip mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw? Aduna kitay mangilngig nga gubat. Si Lucifer, ang anak sa
kabuntagon, ug ang iyang tanang mga ginsakpan, nagkahiusa sa
pagpakigbatok kanato. Maihap ra kita, kon ikomparar sa mga lu-
mulupyo sa yuta. Dunay gamay ra kaayo nga mga lalaki ug baba-
ye, sa bisan unsang panahon sa kalibutan, kinsa may pagsalig sa
kaugalingon sa pagsalikway sa dautan ug sa pag-alagad sa Ginoo.
Pero kita giisip nga takus nga iphon isip Iyang mga katawhan.
Busa, panahon na, nga kita kinahanglang makaamgo, nga kita ma-
higmata, ug nga, sinul-uban sa gahum sa Dios ug sa Balaang
Priesthood, kiinahanglang atong palamboon kini nga Priesthood
ug dawaton ang mga panalangin nga kauban niini.15

Wala pay mga tawo nga sama niini. Wala pay buhat nga sama
niini sukad gilalang sa Dios ang kalibutan. Tinuod, adunay mga
tawo nga misangyaw sa ebanghelyo; pero diha sa kahingpitan sa
mga panahon ang Ginoo misugod sa pag-establisar sa iyang ging-
harian. Mao kini ang katapusan dispensasyon. Mipadala siyag
mga lalaki ug mga babaye nga mopadayon sa iyang buluhaton,
ug sama sa akong gisulti pirme, kadaghanan kanato gipugngan
didto sa kalibutan sa espiritu gikan sa pagkaorganisar niini nga
kalibutan hangtud niini nga henerasyon sa atong panahon.16

Ang mga pagpadayag sa Dios diha sa Biblia, sa Basahon ni
Mormon ug Doktrina ug mga Pakigsaad natuman. Kita ang nagpa-
tuman niini. Ug samtang ania kita dinhi kinahanglang magmati-
nud-anon kita ngadto sa Dios, ang Gamhanang Elohim, ang Dios
sa mga Judeo ingon man usab sa mga Hentil. Kita ang Iyang gisa-
ligan ug wala nay lain. Naglaum Siya sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. Ngano? Tungod kay walay laing nakadawat sa kahingpitan
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sa walay katapusan nga Ebanghelyo; walay laing nangusog sa pag-
tukod niini nga gingharian. Ang akong pagtuo ug pagbati mahitu-
ngod niining butanga mao nga kita gipili sa wala pa ang kalibutan,
sama sa karaang mga apostoles, nga matawo dinhi sa yuta ug
modawat sa responsibilidad niini nga Gingharian, ug kinahanglan
nga ato kining buhaton, kay kon dili kita panghimarauton. Kana
ang atong katungdanan. Ang mga mata sa langitnong mga panon
nagtan-aw kanato; ang mga mata sa Dios mismo ug sa iyang anak
nga si Jesukristo ug kadtong tanang mga apostoles ug mga prope-
ta kinsa mi-sealed sa ilang mga pagpamatuod pinaagi sa ilang
dugo nagtan-aw niini nga mga katawhan. Mobisita sila kaninyo,
moobserbar sila kaninyo, kay nasayud gayud sila nga ang inyong
kapalaran mao ang pagpalambo niini nga Gingharian, sa pagtukod
sa Zion, pagbalaan niini, pagbalaan sa yuta ug pag-andam sa kali-
butan alang sa pag-anhi sa Anak sa Tawo.17

Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
duna kitay dakong buluhaton nga pagahimoon.

Si Joseph Smith . . . miabut agig katumanan sa panagna, na-
katuman sa unsay gikinahanglan gikan kaniya, mipahimutang sa
pundasyon sa buluhaton, nakadawat sa mga yawe sa priesthood
ug pagka-apostol, ug ang tanang gasa ug grasya sa organisasyon
sa simbahan nga gikinahanglan sa pagpadayon niini. Kita gitawag
aron sa pagtukod sa pundasyon nga iyang gipahimutang.18

Kon atong mabuksan ang panan-awon sa atong mga hunahuna
ug ipaabut kini ngadto sa umaabut ug makakita niini nga gingha-
rian ug unsa gayud ang mahimo niini, ug unsay atong buluhaton,
sa mga gubat nga atong maagian, sigurado natong makita nga
kita adunay importanting mga buluhaton nga giatubang.19

Ang atong talagsaon nga katungdanan mao ang pagtukod sa
Zion, ug sa pag-andam sa mga katawhan nga mobarug sa balaang
mga dapit samtang ang mga paghukom sa Ginoo gibu-bu diha sa
mga dautan.20

Maoy hunahuna ug kabubut-on sa Dios nga ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw kinahanglang makasabut pag-ayo alang sa
ilang mga kaugalingon nga sila nagbarug taliwala sa importante ug
katapusang dispensasyon sa Dios ngadto sa mga tawo; ug nga sila
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“Ang atong espesyal nga calling mao ang pagtukod sa Zion, ug 
mag-andam sa mga katawhan nga mobarug sa balaang mga dapit.” 

kinahanglan gayud nga makasabut nga ang mga responsibilidad
nga gitugyan diha kanila miabut diha kanila isip mga trabahante
niini nga dispensasyon. Ug kinahanglan nga dili sila makalimot sa
kamatuoran nga ang tanang gahum sa kangitngit bisan magkahiu-
sa dili gayud makahimo sa pagpakyas sa mga katuyoan sa Dios
mahitungod sa buhat nga Iyang gisugdan sa pagpahigayon, nii-
ning panahona ug sa henerasyon nga atong gipuy-an. Ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglang magpuyo sa atuba-
ngan sa Ginoo sa paagi nga atong masabtan ang mga katungdanan
nga atong gidawat, ug ang mga katungdanan nga gipangayo gikan
kanato; kay ang Ginoo nanginahanglan og butang niining atong
panahon ug henerasyon, sama sa Iyang gipangayo sa Iyang mga
katawhan sa kada panahon, sa dihang Iyang gihatag ngadto kanila
ang kahingpitan sa walay katapusan nga Ebanghelyo, ug ang
gahum ug awtoridad sa balaan nga Priesthood. . . .

Kabubut-on usab sa Dios nga kita kinahanglang mobayad sa
atong mga ikapulo ug mga halad; Iyang kabubut-on nga kita mo-
sunod sa Pulong sa Kaalam; Iyang kabubut-on nga kita mosunod sa
mga sugo, ug motudlo niini ngadto sa uban. Kita maoy responsib-
le sa tanan nga wala nato himoa nga kinahanglan unta natong
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himoon, ingon man usab sa atong gipangbuhat. Kinahanglan nga
usa ang atong kasingkasing ug usa ang atong hunahuna, ug dili
motugot sa bisan unsa nga matang temporal man o espiritwal nga
mopabulag kanato gikan sa gugma sa Dios ug sa tawo.

. . . Kinahanglang maghiusa kita ug kinahanglang magtinguha
kita sa kaayohan sa usag usa. Kinahanglan itudlo nato ang mga
baruganan sa Ebanghelyo ni Kristo ngadto sa atong mga anak.
Ingon man usab ngadto sa kalibutan, ug andamon ang atong
mga kaugalingon sa mga panghitabo nga moabut nga gipamu-
long diha sa mga pagpadayag nga gihatag sa Ginoo ngari kanato.
Nakasugod na Siya sa Iyang buhat, sa Iyang katingalahan ug
kahibulongan nga buhat, diha sa mga lumulupyo sa yuta, nga
maoy gipasabut ni Isaias [tan-awa sa Isaias 29:14]. Dili gyud Siya
mohunong hangtud Iyang matuman ang Iyang mga katuyoan.21

Aduna kitay dakong trabaho nga giatubang, ug kini nangina-
hanglan sa atong tanang mga paningkamot ug sa atong tanang
mga talento ug abilidad sa paghimo niini. Kinahanglan nga pa-
ngitaon nato ang Espiritu sa Dios sa pagtabang kanato; kay kon
wala kini nga Espiritu gamay ra ang atong mahimo.22

Sultihan nako kamo kon inyong tan-awon ang palibot ug tan-
awon ang kahimtang sa kalibutan sa pikas bahin ug unsay pay
lain natong buhaton, ug unsay nakab-ot sa sa Simbahan aron ma-
tuman ang kapalaran niini ug sa mga pagpadayag ni Jesukristo,
ang atong pinakaimportanting tumong mao ang pagpalambo sa
gingharian sa Dios ug padayong palamboon kini. . . .

. . . Kinahanglang maningkamot kita sa pagpalambo sa ginghari-
an, ug dili lamang pagtipig sa mga panalangin alang sa atong mga
kaugalingon, pero maninguha nga mahimong mga manluluwas sa
mga tawo sa Bukid sa Zion, ug maningkamot sa pagbuhat sa tanang
maayo nga atong mahimo, motrabaho aron ipadayon ang katuyo-
an ug interes sa Zion sa kada departamento niini diin kita gitawag.

Pinaagi sa pagpadayon niini nga dalan kita mouswag, ug ang ka-
linaw sa atong mga hunahuna magpadayon ug sama sa gisulti sa
Ginoo, walay mopugong ni bisan kinsang tawo nga nagtinguha sa
pagkamatarung ug mga panalangin sa gingharian sa Dios. . . .

. . . Adunay daghang mga butang nga hapit na mahitabo, dag-
hang importanting mga kausaban nga modangat sa yuta, ug ang
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gingharian nagtubo; ug ako moawhag sa tanang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga nakadungog kanako niining adlawa nga
magtuon pag-ayo sa inyong katungdanan, ug mosiksik sa inyong
mga kasingkasing ug mosiguro kon kita pabor ba sa atong Ginoong
Dios, ug dayon atong dugangan kanunay ang pagtuo, pinaagi sa
paglaum, sa pagkamatarung, ug sa tanang mahiyason nga baruga-
nan nga kinahanglan natong gamiton aron kita makalahutay sa
tanang mga pagsulay nga atong maagian aron mamatud-an nato
nga kita mga higala sa Dios, kon motuman ba kita sa pakigsaad o
dili; pagasulayan kita gikan niining higayona hangtud sa pag-anhi
sa Mesiyas o samtang magpuyo kita dinhi sa yuta.23

Dili gayud angay mahadlok kon ang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw magmatinud-anon lamang sa mga pakigsaad nga ilang
gihimo uban sa ilang Dios ug sundon gayud ang mga baruganan
nga Iyang gisulti kanato nga maoy modumala kanato sa pagtukod
sa Iyang Zion.

Bisan pa niana, kon, makalimtan nato ang atong mga pakigsa-
ad, ug mobiya ug mobaliwala sa mga pagtulun-an nga Iyang gi-
hatag kanato, ipaniguro nako, ang atong kahimtang puno sa
katalagman. Ang mga katuyoan sa Dios dili kababagan; pero kita
kastigohon, ug kadtong magpadayon niining buhata isalikway ug
hikawan sa tanang bahin sa mga panalangin nga gisaad sa Zion.24

Ang Ginoo nagauban niini nga mga katawhan, pero isip mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, wala ako magtuo nga kanunay na-
tong gitagaan og bili ang atong mga pribilihiyo. Gitawag kita sa
pagbuhat og usa ka buluhaton; gihatag sa Dios kini nga buhat ka-
nato, ug kita responsable atubangan sa langit ug yuta sa paggamit
niini nga mga talento––ang kahayag ug kamatuoran, nga gihatag
ngari kanato.25

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.
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• Ribyuha ang mga pahina 27–28. Sa unsang paagiha nga natu-
man ang panagna ni Joseph Smith? Unsay atong makat-unan
gikan sa panan-awon ni Preisdente Woodruff?

• Ngano nga ang mga propeta nag-paabut niini nga dispensas-
yon? Ngano nga importante alang kanato nga makasabut nga
“kita nagpuyo” sa katapusang dispensasyon? (Tan-awa sa mga
pahina 28–29).

• Unsay atong gipasabut kon kita magpamatuod sa pag-ingon nga
kita nahisakop sa “bugtong tinuod nga simbahan sa ibabaw sa
tibuok yuta”? (pahina 29; tan-awa usab sa D&P 1:30). Sa unsa nga
paagi kita makapaambit niini nga kamatuoran ngadto sa uban?

• Unsay nakapadani nimo samtang nagtuon ikaw sa mga pagtu-
lun-an ni Presidente Woodruff mahitungod sa padulngan sa
Simbahan? (Tan-awa sa mga pahina 29–32.)

• Paklia ang mga pahina 31–32, mangita sa mga butang nga
lumalabay ug sa mga butang nga mohangtud sa kahangturan.
Unsay mga kalainan tali sa mga butang nga lumalabay ug sa mga
butang nga mohangtud?

• Basaha ang mga pagtulun-an ni Presidente Woodruff mahitu-
ngod sa giingon nga kita “gitagana didto sa kalibutan sa espiri-
tu” nga matawo niini nga dispensasyon (tan-awa sa mga pahina
32–33). Unsay inyong gibati samtang namalandong kamo niini
nga mga pamahayag?

• Tan-awa ang litrato naa sa pahina 34. Unsay kalabutan niini
nga litrato sa pagpalambo sa gingharian sa Dios? Sumala ni
Presidente Woodruff, unsay atong mga katungdanan samtang
motabang kita sa pagpalambo sa gingharian sa Dios? (Tan-awa
sa mga pahina 33–36.)

• Basaha ang katapusang paragrap sa pahina 36. Unsay atong
mga pribilihiyo niini nga dispensasyon? Unsa sa inyong huna-
huna ang gipasabut sa “paghatag bili sa atong mga pribilihiyo”?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: D&P 6:32–34; 64:33–34;
121:26–32; 138:53–56
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Ang Gahum ug Awtoridad
sa Balaang Priesthood

Gitugyan sa Dios ang priesthood diha sa Iyang mga
katawhan alang sa ilang panalangin ug kahimayaan.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Sa iyang pagkabatan-on, naghandom si Wilford Woodruff nga
makakita sa usa ka simbahan nga dunay tinuod nga awtoridad sa
priesthood––nga adunay “gahum nga giila sa langit ug dinhi sa
yuta.”1 Sa iyang pakigpulong niadtong 1889, siya misaysay:

“Mitambong ako og Sunday school, sa akong pagkabata. . . .
Niana nga Sunday school gibasa nako ang Bag-ong Tugon. Nakakat-
on ako gikan sa mga bersikulo ug mga kapitulo. Unsa ang gitudlo
sa Bag-ong Tugon kanako? Nagtudlo kini kanako sa Ebanghelyo sa
kinabuhi ug kaluwasan; nagtudlo kini kanako sa gahum sa
Ebanghelyo sa langit ug sa yuta. Nagtudlo kini kanako nga ang
organisasyon sa Simbahan naglangkob sa mga Propeta, mga
Apostoles, mga Pastor, ug mga Magtutudlo, uban sa tabang ug
panggobyerno. Alang sa unsa? ‘Alang sa kahingpitan sa mga Santos,
alang sa buhat sa pangalagad: alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo,
hangtud makakat-on kitang tanan sa panaghiusa sa pagtuo sa kahi-
balo mahitungod sa Anak sa Dios, ug makakab-ot sa kahamtong sa
pagkatawo, sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo.’ 
[Tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 12:28; Mga Taga-Efeso 4:11–13.]

“Mao kining mga butanga nga akong nakat-unan, ug nakahatag
kini og impresyon kanako. Mituo ako niini; pero wala pa gayud ako
makadungog nga kini gitudlo ni bisan kinsa nga pari o ministro
dinhi sa yuta. Sa akong pagkabatan-on mitambong ako og mga mi-
ting sa hapit tanang mga denominasyon. Usa ka higayon niana mi-
apil ako og usa sa dakong miting nga gihimo didto sa Connecticut,
diin kwarenta o singkwenta ka mga ministro sa lain-laing mga
denominasyon ang nagpundok. Nag-ampo sila sa pagkunsad sa

H U G N A  4



Si Pedro ug si Juan miayo sa bakul nga tawo (tan-awa sa mga Buhat 3).
Ang batan-on nga si Wilford Woodruff nangita sa “pagtuo nga gihatag sa

makausa ngadto sa mga Santos”––usa ka relihiyon nga adunay sama nga
“gahum sa Dios” sa Simbahan sa Manluluwas sa tunga-tunga nga panahon.
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Espiritu Santo ug alang sa daghang maayong mga butang. Niining
mitinga gitugutan si bisan kinsa nga mohimo og pakigpulong.
Batan-on pa ako niadtong panahona. Mibarug ako ug miadto sa
may agianan ug miingon ako ngadto sa pundok sa mga ministro:
‘Mga higala, mahimo bang sultihan ako ninyo nganong wala man
kamo makigbisog sa paghisgot sa tinoohan nga sa makausa gitug-
yan ngadto sa mga balaan? Sultihi ako nganong wala man kamo
makigbisog alang sa Ebanghelyo nga gitudlo ni Jesukristo, ug gi-
tudlo sa Iyang mga Apostoles? Nganong dili man kamo makigbisog
alang niana nga relihiyon nga mohatag kaninyo og gahum sa atu-
bangan sa Dios, gahum sa pag-ayo sa masakiton, sa paghimo sa bu-
ta nga makakita, sa kimpang nga makalakaw, ug kanang makahatag
kaninyo sa Espiritu Santo ug kadtong mga gasa ug mga grasya nga
gipakita gikan sa pagkalalang sa kalibutan? Nganong dili man nin-
yo tudloan ang mga tawo niadtong mga baruganan nga gitudlo sa
karaang mga Patriyarka ug mga Propeta samtang sila nadasig sa
mga pagpadayag sa Dios? Nangalagad ang mga anghel kanila; duna
silay mga damgo ug mga panan-awon, ug kanunay nga pagpadayag
sa paggiya ug pagtudlo kanila sa dalan nga ilang pagalaktan.’
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“Ang nagdumalang elder mingon: ‘Mahal kong batan-ong lalaki,
maalamon kaayo ikaw nga tawo, ug mapuslan sa kalibutan, kon
dili ka motuo niadtong binuang nga mga butang. Kining mga bu-
tanga gihatag ngadto sa mga anak sa tawo sa mangitngit nga pa-
nahon sa kalibutan, ug gihatag kini sa tuyo nga malamdagan ang
mga anak sa mga tawo nianang panahona, aron sila motuo ni
Jesukristo. Karon nagpuyo na kita sa kahayag sa mahimayaong ka-
hayag sa ebanghelyo, ug wala kita magkinahanglan niadtong mga
butanga.’ Miingon ako: ‘Nan ihatag kanako ang mangitngit nga
mga panahon sa kalibutan; ihatag kanako kadtong mga panahona
sa dihang ang mga tawo nakadawat niining mga baruganan.’ ”2

Niadtong Disyembre 29, 1833, si
Wilford Woodruff sa katapusan nakadu-
ngog sa ebanghelyo gikan sa may gitugu-
tan nga mga sulugoon sa Dios. Iyang
nahinumduman: “Sa unang higayon sa
akong kinabuhi, nakita nako ang Elder sa
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Siya mao si Zera
Pulsipher. Miingon siya kanako nga gida-
sig siya sa Ginoo. Naggiok siya og mga
pasi sa iyang kamalig sa dihang iyang na-
dungog ang tingog sa Ginoo ug misulti

kaniya sa pagbarug ug sa pag-adto sa amihanan, ang Ginoo adunay
ipabuhat niya didto. Iyang gitawag si Brother [Elijah] Cheney, ang
iyang silingan ug miyembro sa Simbahan. Milakaw sila og saysenta
ka mga milya . . . agi sa baga nga snow, ug ang unang lugar nga
ilang gibati nga duolon mao ang akong balay ug sa akong igsoong
lalaki. Misulod sila sa balay ug nakigsulti sa asawa sa akong igsoon,
ug misulti kaniya kon si kinsa sila ug unsay ilang tuyo. Sila miingon
nga sila gisugo sa pag-anhi sa amihanan, ug wala gayud nila batia
nga mohunong bisan asa hangtud miabut sila niana nga balay. Sa
dihang gisultihan nila siya sa ilang mga baruganan, miingon siya
nga ang iyang bana ug bayaw nga lalaki mga tawo nga mituo niana
nga mga baruganan, ug nag-ampo sila alang niini sulod sa daghang
katuigan. Mitakda sila og miting sa eskwelahan diha sa among uma.

“Mipauli ako sa pagkagabii, ug ang akong bayaw nga babaye mi-
sulti nako kabahin niini nga miting. Naghakot ako og mga troso

Zera Pulsipher
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Si Presidente Wilford Woodruff mitudlo nga ang priesthood
mao ang “gahum nga gitugyan gikan sa Dios ngadto sa tawo, nga

naghatag og awtoridad kaniya sa pagbuhat alang sa Dios.”

gikan sa baybayon sa Lake Ontario (nagnegosyo ako og lumber),
ug akong gitugway ang akong mga kabayo, ug wala na ako mouli
aron mokaon, ug midiretso ngadto sa miting. Akong nakita ang ba-
lay ug ang nataran nga napuno sa tawo. Naminaw ako sa unang hi-
gayon sa akong kinabuhi sa usa ka sermon sa Ebanghelyo nga
gitudlo sa mga Elder niini nga Simbahan. Mao kadto ang akong
gipangita gikan pa sa akong pagkabata. Akong giimbitar sila sa
akong balay. Akong gihulaman ang Basahon ni Mormon, ug wala
matulog sa tibuok gabii ug nagbasa. Pagkabuntag akong giingnan
si Brother Pulsipher gusto akong magpabunyag. Duna akoy pag-
pamatuod sa kaugalingon nga kadtong mga baruganan tinuod.
Ako ug ang akong igsoong lalaki . . . nagpabunyag––ang unang
duha niana nga lalawigan.”3

Si Elder Pulsipher mibunyag ni Wilford Woodruff sa sapa niad-
tong Disyembre 31, 1833, ug mikumpirma kaniya nianang adlawa.
Paglabay sa tulo ka adlaw, si Wilford Woodruff nakadawat sa
Aaronic Priesthood ug giordinahan ngadto sa katungdanan nga
usa ka teacher. Mao kini ang sinugdanan sa tibuok kinabuhi nga
pangalagad sa pagserbisyo sa Dios. Sa paghinumdom niadtong
adlawa, miingon siya, “Ang akong misyon nagsugod gyud dayon.”4
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Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Ang Dios mohimo sa Iyang tanang mga
buluhaton pinaagi sa gahum sa priesthood.

Wala akoy nahibaloan nga bisan unsa nga hilisgutan sa
Simbahan nga mas importante alang sa mga lumulupyo sa yuta ug
sa atong mga kaugalingon kay sa Balaan nga Priesthood.5

Pinaagi sa gahum [sa] Priesthood, ang Dios, nga atong
Mahangturong Amahan, miorganisar sa tanang mga kalibutan,
ug mitubos sa tanang mga kalibutan nga sukad natubos. Pinaagi
nianang maong Priesthood ang mga lalaki mipahigayon sa mga
ordinansa dinhi sa yuta sa Ebanghelyo ni Kristo.6

Ang Dios makigsulti ug makigsabot sa tawo pinasubay sa
Balaang Priesthood dinhi sa yuta; ug ang langitnong mga men-
sahero nga nakabisita sa yuta aron sa pagpahayag sa mga tawo
nga naghupot ug nagtahud sa priesthood samtang ania sa yuta;
ug ang tanan nga gustong himoon sa Dios alang sa kaluwasan sa
tawo, sukad pa sa pag-anhi sa tawo sa yuta hangtud sa katubsa-
nan sa kalibutan, gihimo ug pagahimoon pinaagi sa hiyas sa
walay katapusan nga priesthood,7

Wala gayuy Simbahan sa Ginoo sa ibabaw sa yuta, gikan sa unang
pagkabuhat niini hangtud karon, gawas kon kana nga simbahan
giorganisar pinaagi sa pagpadayag, nga adunay mga propeta ug
mga apostoles, mga pastor, mga magtutudlo, mga tabang ug mga
panggobyerno nga gitugahan sa Balaang Priesthood––kana nga
gahum nga gitugyan gikan sa Dios ngadto sa tawo, nga naghatag
kaniyag katungod sa pagbuhat alang sa Dios; ug kon wala kini nga
Priesthood walay tawo, sukad sa adlaw sa pagkabuhat sa kalibutan,
adunay katungod sa pagpangalagad sa bisan unsang mga ordinan-
sa sa iyang balaan nga balay, ni si bisan kinsang tawo adunay katu-
ngod niana nga Priesthood gawas kon siya gitawag sa Dios sama ni
Aaron kinsa, nga kita giingnan, gitawag pinaagi sa pagpadayag [tan-
awa sa Mga Hebreohanon 5:4]. Alang sa unsa kini nga Priesthood?
Kini gamiton sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa Ebanghelyo,
bisan ang Ebanghelyo sa atong Amahan sa Langit, ang mahangtu-
rong Dios, ang Elohim sa mga Judeo ug ang Dios sa mga Hentil.8
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Walay tawo nga dunay awtoridad gikan sa Dios sa pagpangala-
gad ngadto sa mga anak sa katawhan sa mga ordinansa sa kinabu-
hi ug kaluwasan [gawas lamang] sa gahum sa Balaang Priesthood.
Ang gahum sa mao nga Priesthood anaa sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw.9

Ang mga naghupot sa Priesthood kinahanglang
mogamit niana nga priesthood sa pagserbisyo ug

pagpalambo sa gingharian sa Dios, dili ang
pagpasigarbo sa ilang mga kaugalingon.

Pagkadako niini nga responsibilidad nga maghupot niining la-
ngitnon, niining mahangturon, niining walay katapusan nga
Priesthood! Ug kita manubag niini. Ang mga Apostoles, mga
Seventy, mga High Priest, mga Elder, ug ang tanang mga lalaki
kinsa naghupot og bisan unsa nga bahin niini nga Priesthood
nga gihatag kanato, may tulubagon niini.10

Aduna kitay mga buluhaton nga gisangon kanato. Si Joseph
Smith aduna, si Brigham Young aduna, ang Napulog Duha aduna,
kitang tanan aduna, ug kita panghimarauton kon dili nato kini tu-
manon. Mahibaloan nato kini kon moabut na kita sa kalibutan sa
espiritu. . . . Daghan nang panahon sa akong pagpamalandong
nga gusto unta nako nga masabtan gayud ang akong responsibili-
dad ngadto sa Dios, ug ang responsibilidad sa tanang tawo kinsa
naghupot sa priesthood niini nga henerasyon. Pero sultihan nako
kamo, mga kaigsoonan, ako nagtuo nga ang atong mga kasingka-
sing gipahimutang ra kaayo diha sa mga butang niini nga kalibu-
tan. Wala kita magtamud, isip mga lalaki nga naghupot sa Balaang
Priesthood niini nga henerasyon, sa dako kaayo nga responsibili-
dad ubos sa Dios ug sa kahitas-an, ingon man usab sa yuta. Sa
akong pagtuo layo ra kaayo kita sa Ginoo.11

Kon kita . . . , nga naghupot sa balaan nga priesthood, mogamit
niana nga priesthood sa laing katuyoan gawas sa pagpalambo sa
Gingharian sa Dios, kon buhaton nato kini ang atong gahum ma-
hanaw. . . . Daghang maayong mga tawo nga misulay sa pagbuhat
niini––mga lalaki nga anaa sa halangdon nga Priesthood, bisan
anaa sa pagka-Apostol––sa pagbayaw sa ilang mga kaugalingon
pinaagi sa awtoridad sa priesthood. Ug asa na sila? Mahimong
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moingon kamo og amen sa ilang gahum ug katungod. . . .
Hunahunaon nato kining mga butanga. Mao usab ang akong isulti
sa akong kaugalingon. Mao ra gihapon ang akong isulti sa mga
Apostoles, mga Seventy ug mga High Priest. Dili ninyo magamit ang
priesthood sa laing mga katuyoan gawas sa pagpalambo sa gingha-
rian ug pagbuhat sa kabubut-on sa Dios; ug kon kamo mosulay sa
pagbuhat og lain ang inyong gahum pagakuhaon gikan kaninyo.12

Gibasa nako pag-ayo kadto nga pagpadayag nga gihatag ngadto
ni Joseph Smith agig tubag sa iyang pag-ampo didto sa Bilanggoan
sa Liberty [tan-awa sa D&P 121:34–46]. Akong giisip kana nga usa
ka pagpadayag sa Dios ngadto niana nga tawo, paglakbit sa pipila
ka mga pulong naglakip kini og daghang mga doktrina sa pagpa-
dayag sa Dios nga gihatag ngadto sa tawo. Iyang gipasabut si Joseph
nga siya naghupot sa priesthood, nga ang mao nga priesthood
pinasubay sa kapunongan sa Dios, han-ay sa kapunongan ni
Melchizedek, sa samang priesthood nga gigamit sa Dios mismo sa
pagpahigayon sa Iyang tanang mga buhat didto sa langit ug dinhi
sa yuta, ug si bisan kinsa nga tawo nga naghupot niana nga pries-
thood adunay sama nga gahum. Kana nga priesthood adunay ko-
munikasyon sa kalangitan, gahum sa pagbalhin sa mga langit,
gahum sa pagpahigayon sa buhat sa kalangitan, ug kon si bisan kin-
sang tawo ang mopalambo niana nga katungdanan, ihatag sa Dios
ang iyang mga anghel sa pagbantay kaniya ug ang iyang pagpanga-
lagad may gahum ug kalig-on dinhi sa kalibutan ug sa kalibutan nga
moabut; pero kon gamiton nianang tawhana ang priesthood sa la-
ing katuyoan kay sa pagpalambo sa gingharian sa Dios, diin niana
nga katuyoan kini gihatag, ug ang kalangitan mobiya, ang gahum sa
priesthood mahanaw, ug siya maglakaw sa kangitngit nga mag-
inusara ug dili sa kahayag, ug mao kini ang hinungdan sa
apostasiya sa tanang mga tawo niini nga henerasyon o sa uban.13

Gihatag kanato ang priesthood, ug kon mapakyas man kita sa
paggamit niini sa matarung nga paagi, kita panghimarauton. Busa,
kinahanglang lig-unon nato ang atong mga abaga ug dawaton ang
responsibilidad niini nga gingharian. Maningkamot kita nga ma-
kabaton sa Balaang Espiritu––ug gahum sa ebanghelyo ni
Jesukristo––nga gihatag kanato, ug kon buhaton nato kini, ang pa-
nalangin sa Dios ihatag tungod alang sa atong mga paningkamot.14
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“Pagkadako nga responsibilidad ang paghupot niining langitnon,
niining mahangturon, niining walay katapusan nga Priesthood!”

Ang Ginoo mopaluyo ni bisan kinsang tawo nga maghupot og
bahin niana nga Priesthood, bisan og siya usa ka Priest, usa ka
Elder, usa ka Seventy, o usa ka Apostol, kon iyang palamboon
ang iyang calling ug mohimo sa iyang katungdanan.15

Nalipay kaayo ako nga nakakita og pipila ka mga Deacon nga
nagpalambo sa ilang calling. . . . Ilang gilibot ang [ilang] siyudad
ug mibugha sa tanang kahoy sa tanang biyuda niana nga lungsod.
Si Brother [George] Teasdale, ang Presidente sa Stake, adunay tulo
o upat ka mga piraso sa kahoy nga cedar sa iyang yuta, ug mipauli
siya usa ka gabii niana ug nakamatikod nga kini nawala.
Nahibulong siya kon unsay nahitabo; pero sa dihang iya kining gi-
pangita iyang nakit-an nga ang tanang nabugha na didto sa iyang
butanganan. Gipalambo gayud pag-ayo nila ang ilang calling didto.

Kita karon, ania sa dili sagad nga mga kahimtang. Kinahanglang
mosalig kita sa Ginoo ug mobuhat unsa ang matarung. Nasayud
ako nga ang Priesthood gihatag alang sa kaluwasan sa mga tawo ug
alang sa pagpangalagad sa mga ordinansa alang sa mga buhi ug
mga patay. Liboan ang natubos didto sa kalibutan sa espiritu pina-
agi sa ilang mga kaliwatan nga ania sa yuta ug naghupot sa mga
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yawe sa kaluwasan sa ilang mga patay. Mga manluluwas sa bukid sa
Zion gipakatawo, samtang ang gingharian iya sa Ginoo, sama sa
gisulti ni Propeta Obadias nga kini mao [tan-awa sa Obadias 1:21].
Kining mga tawhana naghimo niini nga buhat karon. Ang Ginoo
magauban kaninyo, ug ang inyong mga katigulangan didto sa kali-
butan sa espiritu nagmalipayon. Busa, magmatinud-anon kita, sam-
tang ania kita dinhi. Ang Dios mipili kanato nga mohupot niini nga
Priesthood. Gikan sa . . . minilyon ka mga tawo sa kalibutan ang
Ginoo mipili niining pipila ka mga tawo sa pagdala niini; sa pag-
orden, sa pag-organisar, sa pagpasidaan sa kalibutan, sa pagsang-
yaw sa Ebanghelyo ngadto kanila. Manghinaut ako nga ang akong
mga kaigsoonan nga naghupot niini nga Priesthood makahinum-
dom sa ka bililhon niini. . . .

. . . Magmatinuoron kita ug magmatinud-anon. Kinahanglang
dili nato lugakan ang paghupot sa Priesthood ni ang Gingaharian
sa Dios. Mag-ampo kita sa tago sa atubangan sa Ginoo ug mota-
wag sa Iyang balaan nga pangalan. Anaa diha ang atong kusog
nag-agad.16

Kon matinud-anon kita sa atong mga pakigsaad ug
mga responsibilidad, madawat nato ang mga panalangin sa
priesthood niining kinabuhia ug sa kinabuhi nga moabut.

Kon ang Ginoo mohatag og mga gasa ngadto sa mga tawo ma-
hitungod sa Priesthood, kadtong nakadawat niadtong mga gasa
maoy responsable sa ilang paggamit niini.17

Kon magdumala ang usa ka apostol o presidente, bishop o si
bisan kinsang tawo nga naghupot sa priesthood, nangalagad siya
pinaagi sa awtoridad sa Ginoo nga si Jesukristo; sa ingon kana nga
priesthood adunay epekto, ug ang tanang mga panalangin nga gi-
hatag sa sulugoon sa Dios nganha sa mga anak sa mga tawo, mo-
epekto niining kinabuhia ug sa kinabuhi nga moabut. Kon dunay
panalangin gihatag ngari kanako pinaagi sa balaan nga priesthood,
o kon ako makadawat og panalangin gikan sa patriyaka, kadto nga
mga gasa ug mga panalangin adunay epekto ngadto sa laing kali-
butan; ug kon ako magmatinud-anon sa akong mga pakigsaad
niining kinabuhia, akong maangkon ang mga panalangin nga gi-
hatag kanako, tungod kay ang awtoridad nga gigamit sa pagtugyan
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niini giorden sa Dios, ug pinaagi usab niini ang mga anak sa
Labing Halangdon mangalagad sa mga ordinansa sa kinabuhi ug
kaluwasan ngadto sa mga anak sa tawo, ug kadtong maayong
buhat adunay epekto niadtong mga tawo human sa kamatayon
ingon man usab niining kinabuhia. Mao kini ang tinuod nga mga
katigayunan; mga katigayunan kini nga molungtad sa hangtud sa
kahangturan, ug makabaton kita og gahum pinaagi niini nga mga
panalangin, nga gitugyan pinaagi sa ebanghelyo, sa pagdawat sa
atong mga lawas pag-usab ug sa pagpatunhay sa atong pagkatawo
sa kahangturan. Oo, maangkon nato kini pinaagi sa hiyas sa
balaan nga priesthood.18

Kanunay akong magpalandong sa mga saad nga gihimo mahi-
tungod sa priesthood. Ang Ginoo, sa usa ka pagpadayag, mii-
ngon, . . . “Kay kinsa kadto nga matinud-anon sa pagbaton niining
duha ka mga pagkapari [priesthood] diin Akong gipamulong, ug
sa pagpalambo sa ilang balaan nga tawag, pagabalaanon pinaagi sa
Espiritu ngadto sa pagbag-o sa ilang mga lawas. . . . Ang tanan nga
iya sa akong Amahan ihatag ngadto kaniya. Busa, kadtong tanan
kinsa modawat sa pagkapari, makadawat niini nga panumpa ug
pakigsaad sa akong Amahan, diin siya dili makalapas, ni mahimo
kini nga mausab.” [Tan-awa sa D&P 84:33–40.] Karon, usahay
akong pangutan-on ang akong kaugalingon, nakasabut ba kita ni-
ining mga butanga? Nakasabut ba kita nga kon kita mosunod sa
mga balaod sa Priesthood mahimo kitang mga manununod sa
Dios ug ka manununod uban ni Jesukristo? Nakaamgo ako nga
ang atong mga mata wala makakita, ang atong mga dunggan wala
makadungog, ni kini misulod sa atong mga kasingkasing aron ma-
sabtan ang himaya nga giandam alang sa matinud-anon [tan-awa
sa 1 Mga Taga-Corinto 2:9].19

Unsang matanga sa mga tawo nga kita angay mahisama, kinsa gi-
tawag sa pag-apil niining dako nga buhat sa Ulahing mga Adlaw?
Kinahanglan gayud nga kita mga lalaki ug babaye sa hugot nga pag-
tuo, maisug sa kamatuoran nga gipadayag ug gihatag ngari kanato.
Kinahanglang mahimo kitang mga lalaki ug babaye sa kaligdong
ngadto sa Dios ug ngadto sa Iyang balaan nga Priesthood, matinud-
anon ngadto Kaniya ug matinud-anon ngadto sa usag usa.
Kinahanglang dili nato tugutan ang mga balay ug mga yuta , bula-
wan ug pilak, ni bisan unsa nga mga butang sa kalibutan sa
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pagbalda kanato sa pagpadayon sa importante nga butang nga
gipadala sa Dios nga atong himoonon. Ang atong tumong halang-
don, ang atong padulngan mahabog ug kinahanglan nga dili nato
pakyason ang atong Amahan, ni ang langitnong mga panon nga
nagbantay kanato. Kinahanglang dili nato pakyason ang minilyon
nga anaa sa kalibutan sa espiritu, kinsa nagtan-aw usab kanato uban
sa tinguha ug kabalaka nga kini wala matugkad sa atong mga ka-
singkasing aron matuman. Kining importante ug mahinungdanong
mga butang nga gikinahanglan sa Dios kanato. Dili kita mahimong
takus sa kaluwasan, dili kita mahimong takus sa mahangturong
mga kinabuhi sa gingharian sa atong Dios, kon adunay mokabig
nato palayo gikan sa kamatuoran o gikan sa gugma niini.20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Unsa nga mga impresyon ang nakagiya sa batan-on nga si
Wilford Woodruff sa pagpangita sa tinuod nga Simbahan?
(Tan-awa sa mga pahina 39–41.) Sa unsa nga paagi nga kini
nga mga impresyon may kalabutan sa priesthood?

• Ribyuha ang mga pahina 43–44 ug pangitaa ang mga butang
nga nahimo sa Ginoo pinaagi sa gahum sa priesthood. Sa unsa
nga paagi nga ang mga naghupot sa priesthood makaapil sa bu-
hat sa Ginoo?

• Ngano nga importante alang sa mga lalaki ug mga babaye nga
makat-on mahitungod sa priesthood?

• Sa unsa nga paagi napanalanginan ang inyong kinabuhi sa
priesthood?

• Samtang nagbasa kamo sa mga pagtulun-an ni Presidente
Woodruff mahitungod sa mga responsibilidad sa mga naghupot
sa priesthood, unsa ang tinuod nga mga baruganan ang inyong
nakita? (Tan-awa sa mga pahina 44–46.)

• Sumala ni Presidente Woodruff, unsa nga mga kinaiya ug mga bi-
nuhatan nga maoy makaingon o hinungdan nga biyaan sa kala-
ngitan gikan sa naghupot sa priesthood? Ngano nga imposible
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alang sa usa ka tawo sa paggamit sa priesthood alang sa perso-
nal nga kaayohan? (Tan-awa sa mga pahina 44–46; tan-awa usab
sa D&P 121:34–40].) Sa unsa nga paagi nga magpuyo ang usa ka
naghupot sa priesthood aron makabaton og “gahum sa pagpa-
higayon sa buhat sa kalangitan”? (Tan-awa sa mga pahina 44–46;
tan-awa usab ang D&P 121:41–46].)

• Unsa ang gipasabut sa pagpalambo sa calling diha sa pries-
thood? (Tan-awa sa mga pahina 45–46.) Unsa nga mga ehem-
plo ang inyong nakita sa kaigsoonan nga nagpalambo sa ilang
mga calling diha sa priesthood?

• Ribyuha ang katapusang seksyon sa hugna (mga pahina 46–49).
Sa unsang mga paagi nga ang priesthood makahatag og mga pa-
nalangin niining kinabuhia ug sa kinabuhi nga moabut?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Juan 15:16; Mga
Hebreohanon 5:4–6; Alma 13:1–20; D&P 84:17–48; 107:18–20;
Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5
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Ang Espiritu Santo ug
Personal nga Pagpadayag

Sumala sa atong pagkamatinud-anon, atong
madawat ang pagpakig-uban sa Espiritu Santo sa

paglamdag ug sa paggiya kanato sa atong mga
kinabuhi ug sa pagtultol kanato sa kinabuhing dayon.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Niadtong Oktubre 1880, si Presidente Wilford Woodruff misulti
sa mga Santos nga bag-o lang siyang gibisitahan ni Presidente
Brigham Young, kinsa namatay niadtong 1877, ug ni Presidente
Heber C. Kimball, kinsa namatay niadtong 1868. “Sa dihang miabut
na kami sa among destinasyon,” misaysay pag-usab si Presidente
Woodruff, “akong gipangutana si Presidente Young kon mosang-
yaw ba siya kanamo. Miingon siya, ‘Dili, nahuman na nako ang
akong pagpamatuod dinhi sa yuta. Dili na ako makigsulti niining
mga tawhana.’ ‘Pero,’ miingon siya, ‘mianhi ako aron makigkita ka-
nimo; mianhi ako aron sa pagtabang kanimo, ug tan-awon kon
unsay gibuhat sa mga tawo.’ Dayon, siya miingon, ‘Gusto ko nga
tudloan nimo ang mga tawo––ug gusto ko nga ikaw mismo kina-
hangalan mosunod niini nga tambag––kinahanglan silang maning-
kamot ug magpakabuhi aron makaangkon sa Balaang Espiritu, kay
kon wala kini dili kamo makapalambo sa gingharian; kay kon wala
ang Espiritu sa Dios kamo anaa sa kapeligro nga maglakaw sa ka-
ngitngit, ug sa pagkapakyas sa pagtuman sa inyong calling isip mga
apostoles ug mga elder sa simbahan ug gingharian sa Dios.’ ”1

Kini nga tambag dili bag-o kang Presidente Woodruff. Ang
iyang kaigsoonan nakaila kaniya nga “tawo nga sensitibo sa mga
impresyon sa Espiritu sa Ginoo, usa ka tawo nga gigiyahan pina-
agi sa inspirasyon sa paghimo sa iyang katungdanan, mas labaw
pa kay sa bisan unsang gasa sa kaalam o sa paghukom nga anaa
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kaniya mismo.”2 Kanunay niyang hisgutan ang kasinatian uban sa
mga impresyon sa Espiritu. Nahitabo kini sa dihang siya ug ang
iyang pamilya mibiyahe ngadto sa silangang Estados Unidos,
diin siya gitawag nga moserbisyo og misyon. Miingon siya:

“Akong gipahimutang ang akong karwahe usa ka gabii niana sa
nataran ni Brother Williams [usa ka lokal nga miyembro sa
Simbahan]. Si Brother Orson Hyde [sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apsotoles] mipahimutang sa iyang karwahe tupad sa
akoa. Diha ang akong asawa ug mga anak sa karwahe. Human na-
ko mahipos ang akong mga kabayo ug nakapanihapon, natulog
ako didto sa karwahe. Bag-ohay pa lang kaayo akong miabut sa di-
hang ang Espiritu miingon ngari kanako. ‘Bangon ug ibalhin ang
karwahe.’ Akong giingnan ang akong asawa nga kinahanglang
mobangon ako ug ibalhin ang karwahe. Siya miingon, ‘alang sa
unsa?’ ako miingon, ‘wala ako makahibalo.’ Mao ra kadto ang ta-
nan niyang gipangutana sa mao nga higayon; sa dihang gisultihan
nako siya nga wala ako makahibalo, igo na kadto. Mibangon ako
ug gibalhin ang karwahe. . . . Gianinaw dayon nako ang palibut
ug mihigda. Ang mao gihapon nga Espiritu miingon, ‘Lakaw ug
balhina ang imong mga hayop gikan sa kahoy nga tugas.’. . .
Miadto ako ug gibalhin ang akong mga kabayo ug gibutang sila sa
gamay nga kahoy. Mibalik ako sa higdaanan.

“Human sa traynta minutos usa ka alimpulos miabut ug miba-
li sa kahoy nga tugas mga duha ka pye gikan sa punoan. Miguba
kini og tulo o upat ka mga koral ug kini nahagba eksakto sa na-
taran, duol sa karwahe ni Brother Orson Hyde, ug diha gayud sa
dapit diin mahimutang ang akong karwahe. Unsa kaha unta ang
sangputanan kon wala pa ako maminaw niadto nga Espiritu? Sa
walay duhaduha ako ug ang akong asawa ug mga anak nangama-
tay unta. Mao kadto ang hinay, hinagawhaw nga tingog ngari
kanako––dili linog, dili dugdug, dili kilat, pero hinay, hinagaw-
haw nga tingog sa Espiritu sa Dios. Nakaluwas kini sa akong
kinabuhi. Mao kini ang espiritu sa pagpadayag ngari kanako.”3

Si Presidente Woodruff mihatag og gibug-aton sa panginahang-
lan alang sa tanang mga miyembro sa Simbahan nga magiyahan
sa Espiritu Santo––sa pagtinguha og personal nga pagpadayag.
Mipahayag siya, “Ang Simbahan sa Dios dili molungtad og baynte
kwatro oras kon walay pagpadayag.”4
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Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Ang Espiritu Santo usa ka personahe sa espiritu
kinsa nagsaksi sa Dios nga Amahan, ni Jesukristo,

ug sa pagkatinuod sa ebanghelyo.

Ang Espiritu Santo usa sa mga personahe sa Dios nga
Kapangulohan [Godhead]. Ang Dios nga Amahan ug ang Dios
nga Anak adunay mga tabernakulo [mga lawas nga unod ug bu-
kog], ug ang Dios mismo milalang sa tawo sunod sa Iyang kau-
galingong hitsura; pero ang Espiritu Santo usa ka personahe sa
Espiritu, nga nagsaksi sa Amahan ug sa Anak ngadto sa mga anak
sa mga tawo [tan-awa sa D&P 130:22].5

Unsa ang pinakalig-on nga pagpamatuod nga maangkon ni bi-
san kinsang lalaki ug babaye nga kini mao ang buhat sa Dios?
Sultihan ko kamo unsa ang akong pinakalig-on nga pagpamatuod
sukad nga akong naangkon, ang labing siguro nga pagpamatuod,
mao kana ang pagpamatuod sa Espiritu Santo, ang pagpamatuod
sa Amahan ug sa Anak.6

Ang atong mga mata ug mga dunggan mahimong mailad pi-
naagi sa maliputon ug pangilad sa tawo; pero ang Espiritu Santo
dili gayud mangilad ni bisan kinsa.7

Ang mga kasulatan nagsulti nato nga adunay espiritu sa tawo ug
nga ang inspirasyon sa Makagagahum mihatag niini og panabut
[tan-awa sa Job 32:8]. Ania niini nga baruganan nga kita mahimong
makahibalo sa kamatuoran, ug sa gahum sa ebanghelyo nga atong
nadawat. Ang mga baruganan sa kinabuhing dayon gipakita ngari
kanato pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo, kay kana nga
Espiritu ania kanato, moimpluwensya kini sa atong mga hunahuna,
ug kon kita maminaw niadtong mga pagtulun-an, nga mobati og
maanindot nga pagbati, klarong masabtan nato ang mga butang.8

Ang matag usa ka matinud-anong Santos sa Ulahing
mga Adlaw makadawat sa gasa sa Espiritu Santo,

nga mao ang pinaka importante nga gasa nga
madawat ni bisan kinsa niining mortalidad.

Ang matag tawo nga naghinulsol sa iyang mga sala, ug nabun-
yagan alang sa kapasayloan, sunod sa kapunongan sa Dios ug
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Ang gasa sa Espiritu Santo ikahatag “ngadto sa tanang 
matinud-anon nga lalaki ug babaye, ug ngadto sa tanang bata nga

may igo nang pangidaron sa pagdawat sa ebanghelyo ni Kristo.”

adunay pagkahisama ni Jesukristo, kinsa gipaunlod diha sa tubig
sa kamatayon nga sama kaniya, ug mobangon diha sa pagkaban-
haw nga sama kaniya, adunay katungod sa Balaan nga Espiritu;
gisaad kini, ug kini iyaha; katungod sa tanang mga tawo nga ma-
katagamtan niini, ug kon sila makadawat sa Espiritu Santo ug sa
[Iyang] mga gasa sila adunay inspirasyon, kahayag ug kamatuoran;
duna silay mga mata nga makakita, mga dunggan nga makadu-
ngog ug mga kasingkasing nga makasabut.9

Karon, kon anaa kanimo ang Espiritu Santo uban kanimo––ug
ang tanan kinahanglan nga aduna––ingnon nako ikaw nga walay la-
ing mas importante nga gasa, walay mas importante nga panala-
ngin, walay laing mas importante nga pagpamatuod nga gihatag
ngadto ni bisan kinsang tawo sa yuta. Makasinati tingali kamo og
pagpangalagad sa mga anghel; makakita tingali kamo og daghang
mga milagro; makakita tingali kamo og daghang mga kahibulongan
sa yuta; pero moingon ako nga ang gasa sa Espiritu Santo mao ang
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pinakaimportante nga gasa nga ikatugyan diha sa tawo. Pinaagi ni-
ini nga gahum nga kita makapahigayon nianang ania kanato. Mao
kini ang makapalahutay nato sa tanang mga pagpanggukod, mga
pagsulay ug mga kalisdanan nga moabut kanato.10

Ang matag lalaki ug babaye nga nagpasakop sa simbahan sa Dios
ug nabunyagan alang sa kapasayloan sa mga sala adunay katungod
sa pagpadayag, may katungod sa Espiritu sa Dios, sa pagtabang ka-
nila sa ilang mga paningkamot, sa pagtudlo sa ilang mga anak, sa
pagtambag sa ilang mga anak ug niadtong gitawag nga maoy mag-
dumala. Ang Espiritu Santo dili lang para sa mga lalaki, ni sa mga
apostoles o sa mga propeta; alang kini sa tanang matinud-anong la-
laki ug babaye, ug ngadto sa tanang bata kinsa adunay igong
pangidaron nga modawat sa ebanghelyo ni Kristo.11

Kinahanglan natong sination ang atong mga
kaugalingon sa hinay, hinagawhaw nga tingog
sa Espiritu Santo––ang tingog sa pagpadayag.

Adunay gitakda nga paagi . . . diin ang pagpadayag gikan sa
Ginoo alang sa panggobyerno sa iyang simbahan madawat.
Adunay usa lamang ka tawo sa yuta, matag panahon, nga naghu-
pot niini nga gahum. Pero ang matag indibidwal nga miyembro
adunay pribilihiyo sa pagdawat og pagpadayag gikan sa Ginoo
alang sa iyang kaugalingong mga kalihokan, ug mopamatuod
ngadto kaniya mahitungod sa pagkasakto sa mga pagtulun-an
nga pangpubliko ug mga kalihokan.12

Unsa ang pagpadayag? Inspirasyon kini sa Espiritu Santo ngad-
to sa tawo. Si Joseph Smith miingon ngadto ni Brother John Taylor
sa iyang panahon: “Brother Taylor, bantayi ang mga timailhan sa
Espiritu sa Dios; bantayi ang mga hunghung sa Espiritu kanimo;
buhata kini sa imong kinabuhi, ug [kini] mahimong usa ka baru-
ganan sa pagpadayag diha kanimo, ug ikaw makahibalo ug maka-
sabut niini nga Espiritu ug gahum.” Mao kini ang yawe, ang
pundasyon nga bato sa tanang pagpadayag. . . . Sa akong kaugali-
ngong kasinatian naningkamot ako nga makasinati niana nga
Espiritu, ug magkat-on sa iyang mga pamaagi.13

Pila man kaninyo ang nakadawat og pagpadayag? Pila man
kaninyo ang gihunghungan sa Espiritu sa Dios––ang hinay
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hinagawhaw nga tingog? . . . Daghan na ako og pagpamatuod
sukad nga ako nahisakop niini nga Simbahan ug gingharian.
Gipanalanginan ako sa makadaghan og mga gasa ug mga grasya,
mga pagpadayag ug mga pagpangalagad; pero niining tanan
wala gayud nako makita ang bisan unsa nga masaligan nako pag-
ayo kay sa hinay hinagawhaw nga tingog sa Espiritu Santo.14

Ang tawo gusto nga motan-aw og taas o magpaabut og dagko
nga mga butang mao nga ilang masaypan ang Espiritu sa Dios ug
ang inspirasyon sa Makagagahum. Dili nato pangitaon sa dalug-
dug o sa alimpulos ang Espiritu sa Dios pero sa hinay hinagaw-
haw nga tingog [tan-awa sa 1 Mga Hari 19:11–12].15

Pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, makadawat kita og
mga panalangin nga moggiya sa atong mga kinabuhi karon

ug sa pag-andam kanato alang sa kinabuhing dayon.

Mahimong imong hatagan si bisan kinsang lalaki o babaye sa
tanang bahandi ug himaya kutob sa mahanduraw sa tawo nga ma-
angkon, ug natagbaw ba sila? Wala. Duna gihapoy kulang sa ilang
kinabuhi. Sa laing bahin, pakit-a ako og usa ka makililimos diha
sa dalan, nga adunay Espiritu Santo, kansang hunahuna napuno
niana nga Espiritu ug gahum, ug pakit-on ko kamo og usa ka tawo
nga adunay kalinaw sa hunahuna, kinsa adunay tinuod nga mga
katigayunan, ug ang katagbawan dili maangkon ni bisan kinsang
tawo gikan sa laing tinubdan [source].16

Kon nakatagamtam kita sa Balaang Espiritu, kon naningkamot
kita sa pagsunod sa atong relihiyon dinhi sa yuta, kita ang labing
malipayon nga mga tawo dinhi sa yuta, bisag unsa pa ang atong
mga kahimtang. Dili nako igsapayan madato man kita o mapo-
bre, anaa ba sa kalipay o kasakit, kon ang tawo nagsunod sa
iyang relihiyon ug nakatagamtan sa kahimuot ug Espiritu sa
Dios, walay angay kabalak-an alang kaniya unsay mahitabo sa
yuta. Mahimong dunay mga linog, gubat o sunog o kagubot sa
yuta, pero iyang gibati nga maayo ra ang tanan alang kaniya. Mao
kana ang akong gibati.17

Ang matag tawo nga makadawat niana nga Espiritu adunay
maghuhupay nga uban kaniya––usa ka lider nga modiktar ug mo-
giya kaniya. Kini nga Espiritu mopadayag, adlaw adlaw, ngadto sa



57

H U G N A  5

tanan nga adunay hugot nga pagtuo, sa mga butang alang sa
iyang kaayohan. . . . Kini ang inspirasyon sa Dios ngadto sa iyang
mga anak sa tanang panahon sa kalibutan nga mao ang usa sa
gikinahanglan nga mga gasa aron sa pagpatunhay sa tawo ug
makahimo kaniya sa paglakaw pinaagi sa pagtuo, ug magpadayon
ug magsunod sa tanang mga pagdiktar ug mga kasugoan ug mga
pagpadayag nga gihatag sa Dios sa Iyang mga anak sa paggiya ug
pag-agak kanila sa kinabuhi.18

Ang tanang tawo kinahanglan nga makaangkon sa Espiritu sa
Ginoo, ug dayon mosunod sa iyang direksyon. Pagpadayag kini.
Walay kalainan kon unsa may isulti sa Espiritu nga inyong buhaton;
dili gayud kini mosulti kaninyo sa pagbuhat og butang nga dili
maayo.19

Gilibutan kita . . . sa dautang mga espiritu nga nakiggubat ba-
tok sa Dios ug batok sa tanan nga naningkamot sa paglig-on sa
gingharian sa Dios; ug nagkinahanglan kita niining Balaang
Espiritu aron kita makabuntog niini nga mga impluwensya. . . .

. . . Kini ang Espiritu nga atong gikinahanglan aron matuman
ang mga katuyoan sa Dios dinhi sa yuta. Nagkinahanglan kita nia-
na labaw pa kay sa bisan unsang gasa. . . . Kita ania taliwala sa mga
kaaway, taliwala sa kangitngit ug tintasyon, ug kinahanglan nga gi-
yahan kita sa Espiritu sa Dios. Kinahanglang mag-ampo kita ngad-
to sa Ginoo hangtud nga atong maangkon ang Maghuhupay. Mao
kini ang gisaad ngari kanato sa dihang gibunyagan kita. Mao kini
ang espiritu sa kahayag, sa kamatuoran, ug sa pagpadayag, ug
makig-uban natong tanan sa samang higayon.20

Inyong makita nga kon mohimo kitag butang nga lahi ra kay sa
pagsunod sa mga direksyon sa Espiritu Santo, makasum-ok kita
ngadto sa gabon ug ngadto sa kangitngit ug kasamok, ug mawad-
an kita sa direksyon. Kada adlaw sa atong pagpakabuhi nagkina-
hanglan kita sa gahum sa Ginoo––sa gahum sa iyang Balaan nga
Espiritu ug sa kusog sa priesthood nga magauban kanato aron
masayud kita unsay buhaton. Ug kon kita magbinuotan atubangan
sa Ginoo, ang Espiritu mopadayag ngari kanato kada adlaw unsa
ang atong mga katungdanan; wala akoy labot unsay atong mga
trabaho, kinahanglan unahon nato ang kabubut-on sa Ginoo ug
dayon buhaton kini, ug dayon ang atong buluhaton may kahuma-
nan ug dawaton sa Ginoo.21
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Sa akong tibuok kinabuhi ug mga paningkamot, bisan unsa ang
ipabuhat sa Espiritu sa Ginoo kanako, pirme nakong makaplagan
nga maayo ang pagsunod niini. Gipreserbar ako pinaagi niana nga
gahum. . . . Paningkamuti nga inyong maangkon ang espiritu sa
pagpadayag. Ug kon inyo kining maangkon maluwas kamo, ug
buhaton gayud ninyo unsay gusto sa Ginoo nga inyong buhaton.22

Ang paghunahuna nga kita makasunod ug mabalaan [sanctified]
pinaagi sa ebanghelyo, ug makaandam sa pagpanunod sa kinabu-
hing dayon, mao ang usa sa labing mahimayaong mga baruganan
nga gipadayag ngadto sa tawo. . . . Aduna kitay paglaum nga wala
mahibaloi sa kalibutan, kana nga paglaum dili makasulod sa ilang
mga hunahuna. Gawas kon sila gipakatawo sa Espiritu sa Dios dili
gani sila makakita sa gingharian sa Dios, ug dili sila makasulod
ngadto niini gawas kon sila natawo sa tubig ug sa Espiritu [tan-awa
sa Juan 3:5], sa ingon dili sila makaambit sa mahimayaong pang-
lantaw ug paglaum nga atong naangkon. Ang ilang mga mata, mga
dunggan ug mga kasingkasing dili makakita ug dili makadungog ug
dili mobati sa gahum sa ebanghelyo ni Kristo.23

Takus nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makadawat sa
Espiritu Santo “sa pagtabang kanila sa ilang mga paningkamot,

sa pagtudlo sa ilang mga anak, sa pagtambag sa ilang mga
anak ug niadtong gitawag nga maoy magdumala.”
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Atong pribilihiyo ang pagsunod sa mga direksyon sa Espiritu sa
Ginoo, ug sa pagbaton niini isip atong giya ug kauban, ug pinaagi
sa paghimo niini ang mga panalangin sa kalangitan moabut dayon
kon unsa kita ka andam sa pagdawat niini.24

Ang kanunay nga pagpakig-uban sa
Espiritu nanginahanglan sa atong kanunay
nga paningkamot ug pagkamatinud-anon.

Akong tinguha . . . nga kita isip katawhan mobuhat sa atong
katungdanan, magsunod sa atong relihiyon, magbaton og
pagtuo, magbinuotan atubangan sa Ginoo aron ang Espiritu
Santo mahimo natong kauban kanunay nga mogiya kanato sa
mga adlaw nga umaabut. Mao kini ang akong pag-ampo ug
akong tinguha.25

Nasayud ako nga nagkinahanglan kini og kanunay nga pakigbi-
sog, paningkamot ug pagkamatinud-anon sa atubangan sa Ginoo
aron kita magpabilin sa pakigdait sa Balaan nga Espiritu, ug mag-
puyo sa paagi aron atong maangkon kining mga panalangin.26

Wala kitay lain angay nga paningkamutan nga angkunon sam-
tang buhi pa kay sa Espiritu sa Dios, ang Espiritu Santo, ang
Maghuhupay, diin kita adunay katungod sa pagdawat bugti sa
atong pagsunod sa mga gikinahanglan sa ebanghelyo.27

Ang pinakaimportanting saad nga nag-uban sa pagsangyaw sa
Ebanghelyo, ingon nga gipadayag gikan sa langit sa atong pana-
hon, mao nga ang Espiritu Santo itugyan diha sa mahinulsulon
kinsa nagsunod sa balaang mga ordinansa niini. Pinaagi sa Espiritu
Santo ang kahibalo sa mga butang nga nangagi, karon ug sa uma-
abut gipahibalo ug ang hunahuna ug kabubut-on sa Amahan ipa-
hibalo. Niining paagiha ang Makagagahum mopadayag sa Iyang
mga katuyoan niadtong mosunod sa Iyang mga kasugoan ug kan-
sang kinabuhi putli ug angayan nga Iyang dawaton, aron sila ma-
kaandam alang sa tanang mga hitabo ug mga pagsulay nga anaa sa
ilang agianan.

Kon aduna may mga miyembro sa Simbahan nga wala makahi-
balo pinaagi sa ilang kaugalingong kasinatian nga kini tinuod, kini
nasiguro nga sila wala magpakabana sa ilang mga pribilihiyo. Ang
tanang mga Santos kinahanglan nga adunay pagpakig-ambit sa
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Espiritu Santo, ug, pinaagi niini, ngadto usab sa Amahan, o tingali
peligro nga sila mabuntog sa dautan ug mahisalaag.

Busa, kami, moingon ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw: ang Espiritu Santo dili mopuyo sa dili balaan nga taber-
nakulo. Kon kamo gustong makatagamtam sa hingpit nga gahum
ug mga gasa sa inyong relihiyon, kamo kinahanglan gayud nga
putli. Kon kamo sad-an sa mga kahuyang, mga kabuang ug mga
sala, kinahanglang maghinulsol kamo niini; mao kana, kinahang-
lan nga inyo kining biyaan. Walay laing paagi nga kita makapahi-
muot sa Dios. “Tawo sa pagkabalaan” mao ang Iyang pangalan
[tan-awa sa Moises 6:57], ug mahimuot Siya sa mga paningkamot
sa Iyang mga anak nga buot mahimong putli.28

Kon wala kitay nadawat nga pagpadayag, tungod kini kay kita
wala magpuyo sa unsay sakto, tungod kay wala kita mopalambo
sa atong balaan nga tawag [calling] sa priesthood nga mao untay
angay natong buhaton; kon naghimo kita aduna gayud kitay
pagpadayag, walay usa nga dili makadawat.29

Likayan nato ang tanang dautang mga binuhatan, ang tanang
kinaiya nga makapugong sa pagpakig-uban sa Dios. . . . Kon ki-
ning gagmayng mga butang adunay kalagmitan nga makapugong
sa atong pagtagamtam ug makapaubos sa atong kahimtang sa
mga mata sa Ginoo, kinahanglan nga ato kining isalikway ug ipa-
kita ang determinasyon nga buhaton ang kabubut-on sa atong
Amahan sa Langit, ug sa pagtuman niana nga buluhaton nga gi-
hatag ngari kanato. . . . Kon mobuhat ako og butang nga maka-
pugong nako sa pagtagamtam sa Espiritu sa Ginoo, dihadiha
dayon, kini akong likayan.30

Naningkamot kita sa pagsunod sa celestial nga balaod sa Dios;
nagsangyaw kita sa ebanghelyo ni Jesukristo ug naningkamot sa
pagpadayon sa mga baruganan niini. Karon ang pangutana, maka-
kuha ba kitag kaayohan niini? Mapuslan ba ang pagkamatinud-
anon? Mapuslan ba nga moagi sa mga pagsulay o mga kasakit, o
pagpanggukod, o bisan kamatayon, alang sa gingharian sa Dios,
alang sa kaluwasan ug kinabuhing dayon, nga maoy pinakadako sa
tanang mga gasa nga ikahatag sa Dios sa mga anak sa tawo?
Moingon ako nga kini mapuslan, ug nanghinaut ako nga ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga ang tanang mga lalaki nga dunay
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awtoridad––nga kitang tanan magmatinud-anon sa atubangan sa
Dios, nga atong hinumduman ang pag-ampo, maningkamot alang
sa Espiritu Santo, maningkamot nga masayud sa hunahuna ug
kabubut-on sa Dios, nga kita makahibalo sa dalan nga pagalaktan,
nga kita makabaton sa Espiritu sa Ginoo ug sa Espiritu Santo, ug
nga kita makabuntog sa kalibutan ug mopalambo sa atong calling
hangtud nga kita makalatas niini nga pagsulay.31

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Unsay imong nakat-unan gikan sa mga istorya nga naa sa mga
pahina 51–52?

• Samtang magtuon ikaw niini nga hugna, unsay imong nakat-
unan mahitungod sa Espiritu Santo ug sa Iyang mga tahas?

• Ribyuha ang ikaduhang tibuok paragrap sa pahina 53–54.
Nganong atong giisip ang gasa sa Espiritu Santo nga “ang pi-
nakaimportante nga gasa” nga atong madawat sa pagkamortal?
Ribyuha ang katapusang paragrap sa hugna, sa mga pahina
59–60. Sa unsang paagi nga ang gasa sa Espiritu Santo
nag-andam nato alang sa kinabuhing dayon, “nga mao ang
pinakaimportante sa tanang mga gasa”?

• Sa unsang paagi nga ang mga pagtulun-an ni Presidente
Woodruff makatabang kanato sa pag-ila sa mga pag-aghat sa
Espiritu Santo? (Tan-awa sa mga pahina 52, 55; tan-awa usab
sa D&P 6:15, 22–23; 11:12–14]). Nganong importante man
nga hinumduman nga ang Espiritu Santo sa kasagaran makig-
sulti sa “hinay hinagawhaw nga tingog”?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod sa kinaubsan sa pahina
55–56. Unsa ang pipila sa “tinuod nga mga katigayunan” nga
atong madawat kon kita makabaton sa Espiritu Santo? (Tan-
awa sa mga pahina 55–58.)

• Paghunahuna og kasinatian sa dihang gigiyahan ikaw sa
Espiritu Santo. Sa unsang mga paagi nga ikaw napanalanginan
pinaagi sa pagpakig-uban sa Espiritu Santo?
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• Ribyuha ang katapusang seksyon sa hugna(mga pahina 58–60).
Nganong gikinahanglan ang padayon nga paningkamot aron
makadawat sa kanunay nga pagpakig-uban sa Espiritu Santo?
Unsay makapugong kanato nga mobati sa impluwensya sa
Espiritu Santo? Unsay makatabang nato nga mobati sa implu-
wensya sa Espiritu Santo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Juan 14:26; 15:26; 16:13;
1 Mga Taga-Corinto 2:9–14; 1 Nephi 10:17–19; 2 Nephi 32:1–5;
Moroni 10:5; D&P 8:2–3; 14:7
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Pagtudlo ug Pagtuon
pinaagi sa Espiritu

Nagkinahanglan kita og giya sa
Espiritu Santo samtang magtuon sa ebanghelyo

ug samtang magtudlo kita sa uban.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Samtang nangandam si Elder Wilford Woodruff alang sa kom-
perensya niadtong Oktubre 1855, nag-ampo siya nga giyahan,
nangutana kon unsay ilang itudlo sa mga katawhan. Agig tubag
sa iyang pag-ampo, nakadawat siya sa mosunod nga pagpadayag:
“Papaninguhaa ang akong mga sulugoon nga makaangkon sa
Espiritu Santo ug magpabilin ang Espiritu uban kanila, ug kini
motudlo kanila unsay itudlo sa mga katawhan kanunay; ug mo-
tudlo sa akong mga katawhan nga magpadayon ang akong
Espiritu uban kanila, ug sila makasabut sa pulong sa Ginoo kon
itudlo na kini kanila.”1

Uban sa malahutayong pagpamatuod niini nga baruganan, si
Presidente Woodruff kanunayng mosugod sa iyang mga pakig-
pulong sa komperensya pinaagi sa pagpahayag og tinguha sa
pagtudlo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Dugang niini, ka-
nunay niyang gipahinumduman ang mga Santos sa ilang katung-
danan sa pagpaminaw ug pagkat-on pinaagi sa samang gahum.
Miingon siya makausa, “kitang tanan nagsalig sa Espiritu sa
Ginoo, sa pagpadayag, sa inspirasyon, sa Espiritu Santo, aron
mahimong angayan sa pagtudlo sa katawhan nga maoy pasulti-
han ninyo, ug kon ang Ginoo dili mohatag kanako sa Balaan nga
Espiritu niining hapona, mosaad ako ninyong tanan [nga] wala
kaayo kamoy makuha gikan ni Brother Woodruff.”2

H U G N A  6
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Isip mga magtutudlo sa ebanghelyo, kinahanglan nga mangita kita sa
Espiritu aron kita makasunod sa ehemplo ni Jesus. Kon kita magpundok aron

magtuon sa ebanghelyo, kinahanglan nga maminaw kita ug magmatinud-anon,
sama ni Maria sa dihang “milingkod sa tiilan ni Jesus, ug nagpatalinghug

sa iyang pulong” (tan-awa sa Lucas 10: 38–42).
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Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Kinahanglang kita motudlo lamang sa
ebanghelyo kon kita nadasig sa Espiritu Santo.

Dili ako makahimo, ni si bisan kinsang tawo makahimo sa
pagtudlo sa mga anak sa tawo ug makahatag og kaayohan kani-
la sa Ebanghelyo ni Jeuskristo nga wala ang Balaan nga Espiritu,
nga wala ang pagpadayag, nga wala ang inspirasyon sa
Makagagahum nga Dios. Busa, nagkinahanglan ako sa pagtuo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug usab sa ilang mga pag-
ampo. Nagkinahanglan ako sa Espiritu sa Dios sa pagtabang
kanako, ingon man usab sa tanang tawo nga naningkamot sa
pagtudlo sa mga butang sa gingharian sa langit.3

Sa akong pagtuo nga walay tawo, karon, o sa bisan unsang he-
nerasyon, nga makahimo sa pagtudlo ug paglig-on sa mga lumulu-
pyo sa yuta nga wala ang inspirasyon sa Espiritu sa Dios. Isip mga
katawhan gipahimutang kita . . . nga nakatudlo, sa tanan natong
pagpangalagad ug mga paningkamot, ang panginahanglan sa pag-
ila sa gahum sa Dios sa tanang mga butang. Atong gibati ang pa-
nginahanglan karon. Nasayud ako nga dili ako sarang nga motudlo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw o sa kalibutan kon wala ang
Espiritu sa Dios. Nagtinguha ako niini . . . ug usab sa inyong pag-
tuo ug mga pag-ampo, aron ang akong hunahuna magiyahan sa
paghunahuna nga makaayo kaninyo. Sa akong pagtudlo sa publiko
wala nako tuguti ang akong hunahuna nga mosunod sa bisan un-
sang pamaagi gawas nianang gidiktar sa Espiritu kanako, ug mao
kini ang pagkabutang natong tanan kon kita makigmiting sa mga
Santos, o kon kita mosangyaw sa ebanghelyo.4

Ang Ginoo miingon, nakigsulti ngadto ni Joseph Smith: “Ug bi-
san unsa ang ilang ipamulong kon nadasig pinaagi sa Espiritu
Santo mahimo nga kasulatan, mahimo nga kabubut-on sa Ginoo,
mahimo nga hunahuna sa Ginoo, mahimo nga pulong sa Ginoo,
mahimo nga tingog sa Ginoo, ug ang gahum sa Dios ngadto sa ka-
luwasan. [D&P 68:4.] Ngano kini? Tungod kay ang Espiritu Santo
usa sa Dios nga Kapangulohan [Godhead], ug kon ang usa ka tawo
mamulong pinaagi sa Espiritu Santo, kini pulong sa Dios.
Kinahanglang maningkamot kita nga maangkon ang Espiritu nga
makig-uban kanato sa tanang higayon ug mahimong baruganan sa
pagpadayag ngari kanato.5

H U G N A  6
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Ang mga hunahuna niini nga katawhan kinahanglan nga tud-
loan kanunay, ug kitang tanan magsalig sa Balaan nga Espiritu ug
sa Ginoo sa patudlo sa atong mga hunahuna gikan sa dili
mahutdan nga tuburan sa kaalam nga nagagikan sa Dios, kay dili
kita makakuha og kaalam gikan sa laing tinubdan aron ipasulod
sa imortal nga hunahuna sa tawo.6

Ang tawo kinahanglang adunay espiritu nga molahutay sa ka-
hangturan, usa ka espiritu nga nagagikan sa Dios, ug kon dili ki-
ni katudloan gikan sa samang tinubdan o gahum nga naglalang
kaniya dili siya matagbaw.7

Kon wala kanato ang Espiritu Santo kinahanglang dili kita
motudlo.8

Samtang magtudlo kita sa ebanghelyo, kinahanglang
hinumduman nato nga ang pinakatataw ug pinakayano

nga mga kamatuoran nga maoy makahatag og kaayohan.

Ang mga pagpadayag ni Jesukristo nagtudlo kanato nga ang
Manluluwas natawo sa mortalidad, ug ang Amahan miingon nga
siya wala mohatag kaniya sa kahingpitan sa sinugdanan pero
nakaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya hangtud iyang
nadawat ang kahingpitan ug gitawag og Anak sa Dios tungod kay
wala siya makadawat sa kahingpitan sa sinugdanan [tan-awa sa
D&P 93:12–14]; kita usab kinahanglang maningkamot kutob sa
atong mahimo nga motubo diha sa grasya, kahayag ug kamatuo-
ran, nga sa tukma nga higayon makadawat kita sa kahingpitan
[tan-awa sa D&P 93:20].

Ang Ginoo nagtagana og daghang mahinungdanong mga
baruganan para kanato, ug ang pinaka mahinungdanong mga ba-
ruganan nga gitagana alang kanato mao ang labing yano ug tataw.
Ang unang mga baruganan sa ebanghelyo nga makahatag kanato
sa kinabuhing dayon mao ang pinakayano ug gani walay labaw pa
ka mahimayaon o ka importante ngari kanato. Ang mga tawo
mahimong maningkamot sa pagpakita og ngilngig nga talento,
kaalam ug kahibalo sa pagsulat o sa pagsangyaw, mahimong mo-
sangyaw sila sa mga misteryo ug mopahayag og butang nga kati-
ngalahan, importante ug talagsaon, ug mahimo nila kining
paningkamutan pag-ayo, pinaagi sa espiritu ug kusog sa tawo nga
walay tabang sa Balaan nga Espiritu sa Dios ug sa gihapon ang
mga tawo wala kahatagig kaayohan ug ang ilang pagsangyaw dili
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makahatag og katagbawan. Ang pinakayano ug sa pinakatataw
nga mga butang ang makahatag nato og kaayohan, kon gitudlo
pinaagi sa Espiritu sa Dios, ug walay laing mas importante o ma-
kaayo ngari kanato. Kon anaa kanato ang Espiritu, kon mag-uban
kini kanato kanunay, naglamdag sa atong mga hunahuna adlaw
ug gabii––anaa kita sa luwas nga dalan.9

Gusto kong mosulti sa akong kasinatian niini nga Simbahan, na-
kakita akog mga tawo, matag karon ug unya nahimong bantugan
ug mga sulugoon sa Dios. Naningkamot sila nga mopasabut sa mga
butang nga wala nila mahibaloi, aron ingnon nga sila maantigo.
Adunay daghan niining matanga niining panahona. Dihay nag-
unang mga Elder sa Simbahan nga nangatubang sa mga tawo ug
misangyaw sa mga baruganan. Si Joseph nakadungog niini ug gus-
to nga ipresentar niya ang doktrina pinaagi sa pagsulat niini.
Gisulat niya kini, ug sa dihang nahuman na iya kining gibasa ngad-
to sa Propeta. Nangutana siya ni Joseph unsay iyang hunahuna
niini. “Ngano,” miingon si Joseph, “nindot na nga sistema, dunay
usa lang ka sayop nga akong nakita niini––” “Unsa kana Brother
Joseph?” miingon si Joseph––“Dili kana tinuod.” Mao nga miingon
ako, may higayon nga kon ang usa ka tawo nagtuo nga siya maala-
mon, mosulay sa pagtudlo og butang nga wala sa Doktrina ug mga
Pakigsaad ug sa mga buhat sa Simbahan, ug kini dili tinuod. . . .

“Nagkinahanglan kitang tanan sa inspirasyon sa
Makagagahum . . . , mosangyaw man o maminaw.
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. . . Itudlo ang kamatuoran sumala sa imong pagsabut niini.
Ayaw pagpangagpas sa mga butang nga wala nimo mahibaloi,
kay wala kiniy ikahatag nga kaayohan. Kon maminaw kamo sa ba-
kak nga mga doktrina tintalon kamo sa dautan nga mga espiritu.
Hinumdumi ug sunda kini, ug dili na ikaw mahasol. Padayon sa
dalan sa kamatuoran, ug maayo ra ang tanan alang kanimo.10

Kon kita magpundok aron sa pagtuon sa ebanghelyo,
nagkinahanglan kita sa Espiritu sama sa magtutudlo.

Nanghinaut ako nga ang Espiritu sa Dios mag-uban dili lamang
niadtong mamulong ug motudlo . . . , pero ngadto usab niadtong
naglingkod ug naminaw.11

Gikinahanglan natong tanan ang imspirasyon sa
Makagagahum . . . , magsangyaw man kita o maminaw.12

Moingon ako sa akong mga kaigsoonan, atong paningkamutan
ug andamon ang atong mga hunahuna pinaagi sa pag-ampo sa atu-
bangan sa Ginoo, aron makaangkon kita og kahayag sa Espiritu ug
impluwensya sa Espiritu Santo, aron makakita ug mapatunhay sa
dalan sa kinabuhi, ug kon kita makadawat sa mga pagtulun-an ug
mga tambag sa mga sulugoon sa Dios, nga kita mahinumdom niini
sa atong mga kasingkasing ug gamiton kini sa atong mga kinabuhi.13

Kon aduna kita niana nga tipik sa Espiritu sa Dios nga mao ang
atong pribilihiyo nga matagamtaman, ug sa pagpalambo sa atong
calling, atong maangkon kana nga pagpamatuod nga kinahang-
lang atong maangkon, kon dunay bag-ong doktrina nga ipahayag,
o ang daang doktrina hingpit nga gipasabut. Niining paagiha ma-
kakuha kitag kaayohan sa mga pagsangyaw sa atong mga kaigsoo-
nan, ug mahatagag bili ang mga baruganan sa kinabuhing dayon.14

Manghinaut ako ug mag-ampo nga samtang magpundok kita
atong matagamtam ang Espiritu sa Dios ug ang atong mga
kasingkasing magkahiusa sama sa kasingkasing sa usa ka tawo;
aron ang atong mga pag-ampo mapadayag ngadto sa Ginoo,
aron ang Iyang mga panalangin atong maangkon ug nga kadtong
kinsa namulong ngari kanato mobuhat sa ingon pinaagi sa
inspirasyon sa Espiritu Santo ug sa gahum sa Dios.15

Kinahanglan nga atong ipakita ang atong pagpaminaw, mga
pag-ampo, pagtuo ngadto sa [titser], ug kon buhaton nato kini
daghan ang atong madawat gikan sa iyang kasingkasing kadtong
mga butang nga makatabang kanato.16
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Kon adunay Kapangulohan niini nga Simbahan, o sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, o si bisan kinsa nga mga Elder
nga mobarug . . . nga mamulong, kining mga tawhana misalig ka-
niya, ug naglaum nga maangkon nila ang Balaan nga Espiritu nga
igo nga makasulti og butang nga makaayo kanila; hapit ang tanang
mga tawo nagpaabut niini. Sa laing bahin moingon ako nga ang
Kapangulohan, ang Napulog Duha ug ang mga Elder . . . nagpaa-
but nga ang mga tawo makabaton [usab] sa Espiritu sa Ginoo aron
sila makasabut, ug mao kini ang gikinahanglan, nga sila makasabut
unsay gisulti ngadto kanila ingon man gikinahanglan kini sa mga
kaigsoonan nga mamulong sa pagtudlo sa doktrina, baruganan,
kamatuoran ug sa mga pagpadayag ni Jesukristo.

Kon ang mga hunahuna sa tawo makasabut, ug malamdagan sa
gahum sa Dios ug sa gasa sa Espiritu Santo nga ilang mahimut-an
ug hatagag bili ang mga baruganan sa mahangturong kamatuoran
ug ang mga pagpadayag nga gihatag sa Dios . . . nan andam sila nga
makadawat og kaayohan sa mga panalangin nga gibu-bu diha kani-
la. Si kinsa kaninyo ang nakasinati niini nga panalangin, nagtuo ako
nga ang tanan nakasinati niini usahay, nahibulong nianang higayo-
na sa ilang kinabuhi nga dunay kalainan sa ilang mga hunahuna.
Nasayud ako niini nga mao kini ang nahitabo sa akong kaugalingon
ug nagtuo ako nga mao usab ang uban.

Dihay mga panahon nga ang panan-awon sa akong hunahuna
nabuksan aron makasabut sa pulong sa Dios ug sa mga pagtulun-
an sa iyang mga sulugoon.––Ang panan-awon sa akong hunahuna
gibuksan ug nakasabut sa gahum sa Dios ug sa gasa sa Espiritu
Santo. Mao nga sa akong paglingkod dinhi ug nakadungog sa
Kapangulohan, ug sa mga sulugoon sa Dios nga mitudlo sa
baruganan sa pagkamatarung, ug sa pulong sa Dios ngari kanato,
gibati nako ang kakusog, ang gahum ug ang kaimportante niining
mahangturong mga kamatuoran nga ilang gipahayag sa atong mga
hunahuna, bisan sa laing mga panahon ang sama nga mga kama-
tuoran tingali gitudlo, pero kini milabay nga wala makahatag og
samang impresyon sa akong hunahuna.

. . . Giisip nako nga importante nga maningkamot kita nga ma-
kaangkon sa Espiritu, nga magkadugang kini ngari kanato ug kini
magauban kanato nga kon kita makadungog og pagtulun-an ang
atong mga hunahuna andam sa pagdawat niini. . . .
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Moingon ako karon kay tungod daghan kanato ang midawat sa
ebanghelyo ug nagpundok uban sa mga Santos sa Dios, impor-
tante nga maningkamot kita karon, nga magpuyo kita ubos sa im-
pluwensya niana nga Espiritu nga magpadayon kini sa pagtubo ug
sa pagdumala kanato sa atong mga buhat diha sa mga anak sa ta-
wo.––Karon kon ang Espiritu Santo anaa sa tawo ug makadungog
sa yano, tataw nga mga kamatuoran sa kaluwasan mas bililhon ki-
ni kay sa bisan unsa pa, ug andam siya sa pagsakripisyo sa tanang
yutan-ong butang aron masiguro ang iyang kaluwasan, pero kon
mangitngitan ang mga hunahuna sa katawhan, mawala kanila ang
Balaan nga Espiritu ug ang ka biliIhon sa ebanghelyo, ug dili nila
maamgohan ang pribilihiyo ug dungog nga makauban ang mga
Santos sa Dios . . . , ni magpadayon sila sa ilang pagdapig ngadto
sa ilang Langitnong Amahan, ug motahud sa iyang pangalan dinhi
sa yuta o hatagan og bili ang ilang panag-uban niadtong naghupot
sa balaan nga priesthood, ug mao nga sila nasum-ok sa kangit-
ngit. . . . Matingala ug mahibulong kita sa higayon nga kita gilam-
dagan sa Espiritu sa Dios ug sa mga pagpadayag nga iyang gihatag
ngari kanato, ug kon kita makaalinggat sa pagkaimportante nii-
ning mga butanga og sa higayon nga atong makita ang epekto ug
sangputanan niini ngari kanato, dili lamang sa pag-andam sa atong
mga hunahuna nga moadto sa kalibutan sa mga espiritu, pero sa
pag-andam kanato nga makahimamat sa atong Amahan sa Langit.17

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Basaha ang mga pamahayag ni Presidente Woodruff sa unang
duha ka mga paragrap niini nga hugna (pahina 63). Unsa ang
gipasabut niini nga mga pamahayag mahitungod kaniya? Unsa
nga mga pagpasabut ang gihatag niini mahitungod sa pagtud-
lo ug pagtuon?

• Unsay inyong nakat-unan gikan sa mga pulong ni Presidente
Woodruff mahitungod sa pagtudlo pinaagi sa gahum sa Espiritu?
(Tan-awa sa mga pahina 63, 65; tan-awa usab sa 2 Nephi 33:1–2.)
Sa unsa nga paagi nga kita makaandam sa pagdawat sa giya sa
Espiritu Santo kon kita motudlo?
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• Unsay inyong mga kasinatian sa pagtudlo ug pagkat-on pinaa-
gi sa Espiritu?

• Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 66. Nganong pe-
ligro ang pagbanabana sa mga butang nga wala nato masabti?
Nganong mahatagan kita og kaayohan pinaagi sa yano ug ta-
taw nga mga kamatuoran?

• Unsa ang mga katungdanan sa nagtuon? (Tan-awa sa mga pahi-
na 68–70.) Sa unsa nga paagi nato makuha ang pinakadako nga
kaayohan gikan sa leksyon sa ebanghelyo o sermon?
Palandunga o hisguti ang mga paagi aron kamo makaandam
nga matudloan sa Espiritu.

• Ribyuha ang unang paragrap sa pahina 69. Sa inyong mga kasi-
natian sa pagtudlo sa ebanghelyo, sa unsa nga paagi nga naka-
kuha kamog kaayohan gikan sa “pagpaminaw, mga pag-ampo
ug pagtuo” niadtong inyong gitudloan?

• Sa unsang paagi nga ang mga baruganan niini nga hugna ma-
katabang kanato sa atong pagtuon niining libroha? (Tan-awa
usab sa mga pahina v–x.) Sa unsang paagi nga kining mga ba-
ruganan magamit samtang magtuon ug magtudlo kita sa ebang-
helyo sa atong panimalay?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Hebreohanon 4:2;
2 Pedro 1:21; 2 Nephi 31:3; Alma 17:2–3; D&P 11:18–21; 42:14;
50:13–22; 52:9; 100:5–8
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“Ang Kordero sa Dios . . . mihimo alang sa [tawo]
unsay dili niya mahimo sa iyang kaugalingon.”
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Ang Pag-ula ni Jesukristo

Ang Pag-ula ni Jesukristo mao ang sukaranang
baruganan [fundamental principle] sa kaluwasan ug

ang hinungdan sa paglaum sa tanang katawhan.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Sa dihang nagsugod si Elder Wilford Woodruff sa iyang pangala-
gad isip usa ka Apostol, siya ug ang iyang mga kaigsoonan nagtra-
baho sa Estados Unidos ug England sa mga tawo nga nagtahud ni
Jesukristo nga Anak sa Dios ug Manunubos sa katawhan. Sa kahi-
balo nga ang ilang mga tigpaminaw aduna nay pagtuo sa Pag-ula
ni Jesukristo, ilang gitumong ang ilang pagtudlo sa mga hilisgutan
sama sa pagkatawag ni Propeta Joseph Smith, sa pagtungha sa
Basahon ni Mormon, ug sa pagpahiuli sa priesthood.1 Hinoon, sa
dihang ang mga tawo mihagit sa doktrina sa Pag-ula, si Elder
Woodruff misupak sa ilang gituohan uban sa gahum ug katin-aw.
Nagpamatuod siya nga “ang tumong sa misyon ni Kristo sa yuta
mao ang paghalad sa iyang kaugalingon isip usa ka sakripisyo sa
pagtubos sa katawhan gikan sa mahangturong kamatayon.”2

Niadtong 1845 usa ka miyembro sa Simbahan sa British Isles mi-
mantala og pamphlet naningkamot nga mapamatud-an nga wala
na kinahanglana nga si Jesukristo mag-antus ug magpakamatay
alang sa katubsanan sa katawhan. Si Elder Woodruff, kinsa nag-ala-
gad isip tigdumalang awtoridad sa Simbahan sa British Isles, misu-
pak sa iyang gituohan pinaagi sa usa ka artikulo nga gimantala
alang sa publiko nga giulohan og “Rationality of the Atonement.”
[Pagkamakatarunganon sa Pag-ula]. Sa pagmantala niining artikulo,
iyang gilauman nga masiguro “nga ang pagsabut [sa Simbahan] sa
maong hilisgutan hustong masabtan sa tanan, ug nga ang mga
Santos sa Dios makaandam sa pagbarug sa mga pang-ataki sa pina-
kabantugang kaaway sa kaluwasan, ingon man usab magpabiling
natubag ang maong pangutana sa mga hunahuna niadtong mituo
sa mga pagpadayag sa Dios.”3 Ang iyang mga pulong, nagkondinar

H U G N A  7
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sa bakak nga pagtulun-an ug sa pagdayeg sa Manluluwas, nagpaki-
ta sa iyang walay katapusang gugma sa Ginoo ug sa iyang dakong
pasalamat alang sa plano sa katubsanan.

Mipadayag siyag kasubo sa tawo nga misulat sa pamphlet “nga
sa iyang hunahuna nalupig sa mga gahum sa kangitngit, nga na-
kapalayo kaayo gikan sa lagda ug tambag sa gingharian sa Dios.”
Miingon siya, “Mas maayo pa alang sa usa ka tawo nga walay ta-
lento, kay sa mosulay nga mopamatuod nga ang pag-ula ni Kristo
wala kinahanglana.”4

Si Elder Woodruff mikuha sa kadaghanan sa iyang artikulong
mga kinutlo gikan sa mga kasulatan, nagpakita og “daghang pagpa-
matuod” gikan sa karaang mga propeta ug gikan sa Ginoo mismo.5

Miingon siya nga ang doktrina sa Pag-ula “dili lamang hilisgutan nga
gustong isangyaw sa karaang mga propeta ug mga sulugoon sa
Dios, pero mao ang hinungdan sa ilang tanang mga paglaum, ug
ang tinubdan nga kakuhaan sa ilang kusog ug suporta.”6

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Sumala sa kabubut-on sa Iyang Amahan,
si Jesukristo mianhi sa yuta aron sa pagtubos
kanato gikan sa mga epekto sa Pagkapukan.

Nagtuo ako nga ang Makagagahum nasayud unsay Iyang bu-
haton niini nga kalibutan sa wala pa kini Niya buhata. Nasayud
Siya unsang matanga sa mga espiritu ang mopuyo niini, ug un-
sang matanga sa buhat nga himoon aron sa pagluwas sa Iyang
mga anak nga moanhi sa yuta. Ug ang pagbasa sa kasaysayan sa
pagpakigsandurot sa Dios ngadto sa tawo, gikan sa pagkalalang
sa kalibutan hangtud niini nga dispensayon, atong makita ang
Amahan nga naningkamot sa pagpanalangin sa Iyang mga anak.
Iyang gihatag ang Iyang bugtong Anak nga magpakamatay aron
sa pagtubos sa kalibutan––usa ka sakripisyo nga ang Dios lamang
gayud ang makahatag. Ug niining katapusang mga adlaw Iyang
gisugdan ang organisasyon sa importante ug katapusang dispen-
sasyon––ang labing talagsaon sa tanang mga dispensasyon.7

Gipahibalo kita sa Manluluwas mismo, unsay tumong sa iyang
Amahan sa iyang pag-anhi sa kalibutan. “Kay gihigugma gayud sa
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Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang
bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag
kondili may kinabuhing dayon: Kay gipadala sa Dios ang iyang
Anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paga-
hukman sa silot, kon dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi ka-
niya.” [Juan 3:16–17.]

Ang mga pagpadayag nga gihatag sa Dios sa tawo, nagmatuod
gayud nga ang Dios ug ang mahangturong mga kalibutan gidu-
mala sa celestial nga balaod; ug aron nga ang tawo makaangkon
sa samang himaya sa iyang kaugalingon, gikinahanglan nga siya
mosunod usab sa samang balaod, “kana nga gidumala pinaagi sa
balaod mao usab ang gitipigan pinaagi sa balaod ug gihingpit ug
gibalaan pinaagi sa mao.” [D&P 88:34.] Pero ang tawo, nga na-
kalapas sa balaod sa Dios, makiangayon nga mahiagom ang iyang
kaugalingon sa tunglo sa pagkamasinupakon, nga dili siya maka-
himo sa pagtubos sa iyang kaugalingon, walay bisan kinsa nga
ubos niining walay katapusang sakripisyo nga makatubos sa
iyang pagkapukan.

Ang epekto sa pagkamasinupakon sa tawo, nga nahibaloan na,
mao ang kamatayon, ug kini nga tunglo moabut sa tanang kaliwat
ni Adan. Hinumdumi nga ang tawo, samtang modawat niini nga
silot, midawat nga walay madala bisan unsa nga gahum, mag-inu-
sara, sa iyang kaugalingon sa pagtuman sa iyang pagkabanhaw ug
pagpahiuli ngadto sa atubangan sa Dios ug sa iyang himaya. Siya
karon ubos sa gahum ug pagmando sa kamatayon, ug aron ma-
kab-ot ang kadaugan gikan sa kamatayon gikinahanglan nga du-
nay usa nga mas balaan ug putli kay sa tawo nga nahimong
malapason mosulod sa iyang dominyon sa kamatayon, aron iyang
mabuntog kana nga dominyon; ug kon dili kini mahimo, ang pag-
mando nga anaa sa kamatayon mahimong hangtud sa hangtud.
Nagkinahanglan kini og gamay nga pagprobar nga ang Anak sa
Dios, sa tanang paagi, adunay katakus sa paghimo niini nga bu-
luhaton, tungod sa pagkaputli, pagkabalaan, ug walay mansa; ug
nga siya mao ang tawo nga gitudlo sa paghimo niini, hingpit nga
gilig-on sa pagpamatuod ni Juan mahitungod kaniya––“Tan-awa,
mao kana ang Kordero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibu-
tan” [tan-awa sa Juan 1:29]––nga “Kay maingon nga diha kang
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Adan ang tanan mangamatay, maingon man usab diha kang Kristo
ang tanan mangabuhi.” [1 Mga Taga-Corinto 15:22.] . . .

. . . Naestablisar gayud kini sa hingpit nga dili na malalis, gikan
sa daghang pagpamatuod . . . gikan sa mga pagpadayag sa Dios,
nga gihatag sa lain-laing mga dispensasyon ug panahon sa kali-
butan, ug sa lain-laing mga bahin sa kalibutan, nga ang tumong
sa misyon ni Kristo nganhi sa yuta mao ang paghalad sa iyang ka-
ugalingon isip sakripisyo sa pagtubos sa katawhan gikan sa ma-
hangturon nga kamatayon, ug nga kini tukma nga pinasubay sa
kabubut-on sa Amahan nga ang maong sakripisyo kinahanglang
himoon. Hingpit siyang misunod sa kabubut-on sa iyang Amahan
sa tanang mga butang gikan sa sinugdanan, ug miinom sa kopa
nga pait nga gihatag kaniya. Tungod niini gidala ngadto sa kaha-
yag, himaya, dungog, pagkaimortal, ug kinabuhi nga dayon,
uban nianang gugma nga putli nga mao ang mas importante pa
sa pagtuo o paglaum, kay ang Kordero sa Dios nakapahigayon sa
butang nga dili mahimo sa [tawo] sa iyang kaugalingon.8

Makadawat kita sa gasa sa kahimayaan pinaagi lamang
sa Pag-ula ni Jesukristo ug sa atong pagkamasulundon

ngadto sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo.

Kinahanglan nga kita, isip mga katawhan, makaamgo sa kama-
tuoran nga ang atong Amahan sa Langit mihimo sa tanan niyang
mahimo alang sa kaluwasan sa tawhanong pamilya. Iyang gipahi-
balo ang mga balaod nga gikinahanglan alang sa kahimayaan ug
himaya sa tawo ug nakahimo sa tanan nga mahimong himoon sa
balaod. . . . Nagpakamatay si Jesus aron tubson ang tanang mga
tawo; pero aron nga sila makaangkon og kaayohan sa Iyang ka-
matayon, ug nga ang Iyang dugo makalimpyo kanila gikan sa ta-
nang personal nga sala nga nahimo sa unod, kinahanglang
mosunod sila sa balaod sa ebanghelyo. Gitubos kita gikan sa mga
sala nga nahimo ni Adan pinaagi sa dugo ni Kristo; ug aron ma-
kaangkon og kaluwasan kinahanglang magmasulundon kita ug
magmatinud-anon sa mga lagda sa ebanghelyo.9

Kon maangkon nako ang hingpit nga kaluwasan tungod kini
sa akong pagsunod sa mga balaod sa Dios.10
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“Ang tumong sa misyon ni Kristo sa yuta mao ang
paghalad sa iyang kaugalingon isip usa ka sakripisyo sa

pagtubos sa katawhan gikan sa mahangturong kamatayon.”

Ang hustisya sa laing bahin nangayo sa bahin niini, ug ang mga
pulong sa Dios napamatud-an––“Kay sa adlaw nga mokaon ka
niini, mamatay ka gayud.” [Tan-awa sa Genesis 2:17.] Mao, nga sa
laing bahin, ang kalooy gihatag, ug ang gugma sa Dios gipakita pi-
naagi sa pagbugto sa mga higot sa kamatayon, diin ang mga espiri-
tu ug mga lawas sa mga tawo hiusahon pag-usab. Ang mga espiritu
sa makiangayon makadawat og kahimayaan sa atubangan sa Dios
ug sa Kordero––sa sama nga mga tabernakulo [pisikal nga mga la-
was] nga maoy naningkamot, nagtrabaho, ug nag-antus samtang
dinhi pa sa yuta, nga kon wala kini nga paghiusa imposible sa mga
kalag sa tawo nga makadawat og kahingpitan sa himaya. Adunay hi-
maya nga konektado niini, nga maoy mahangturong tinubdan sa
kalipay sa kada lumulupyo sa celestial nga gingharian. Ang mga
espiritu, sa laing bahin, kadtong misalikway sa Ebanghelyo ni
Jesukristo ug mibiaybiay sa iyang mga kalooy, mobalik ngadto sa
ilang mga lawas sa katapusang pagkabanhaw aron modawat sa
ilang silot sa sama nga mga tabernakulo nga ilang gipuy-an samtang
nakig-away batok sa Dios. Pinaagi niini mopasidaan kami sa tanang
mga tawo nga makadungog sa tingog niining mga pulonga, sa
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paghinulsol sa ilang mga sala ug sa pagsunod sa Ebanghelyo sa
Anak sa Dios.11

Unsa ang ebanghelyo nga gitudlo mismo ni Jesus? Ang una ga-
yud nga baruganan mao ang hugot nga pagtuo diha sa Mesiyas;
mao kini ang unang baruganan nga gitudlo sa tawo. Sa dihang si
Adan, human giabug gikan tanaman sa Eden, miadto sa Adam-on-
di-Ahman aron mohalad og sakripisyo, ang anghel sa Ginoo na-
ngutana kaniya nganong gibuhat niya kini. Si Adan mitubag nga
wala siya masayud, pero ang Ginoo misugo kaniya sa pagbuhat ni-
ini. Giingnan siya nga ang dugo sa mga toro ug mga kanding, ug
sa karnero kinahanglang ipaagas diha sa altar isip simbolo sa im-
portante ug katapusang sakripisyo nga ihalad alang sa mga sala sa
kalibutan. [Tan-awa sa Moises 5:4–7.] Ang unang baruganan, nga
gitudlo ngadto sa Amahang Adan mao ang pagtuo ni Mesiyas, nga
moanhi sa kinatung-an sa panahon aron sa paghalad sa iyang ki-
nabuhi alang sa katubsanan sa tawo. Ang ikaduhang baruganan
mao ang paghinulsol. Ug unsa ang paghinulsol? Ang pagbiya sa sa-
la. Ang tawo nga maghinulsol, kon siya tigpanumpa, dili na ma-
numpa; o usa ka kawatan, dili na mangawat; mobiya siya sa tanang
mga sala ug dili na mobuhat niini. Dili paghinulsol ang pag-ingon,
maghinulsol ako karon, ug dayon mangawat ugma; mao kana ang
paghinulsol sa kalibutan, nga dili makapahimuot sa panan-aw sa
Dios. Ang paghinulsol mao ang ikaduha nga baruganan.

Nakadungog ako og daghang mga tawo nga moingon nga wa-
lay mga ordinansa nga gikinahanglan, nga ang pagtuo lamang sa
Ginoong Jesukristo ang gikinahanglan aron maluwas. Wala ako
makahibalo niana gikan sa bisan unsang pagpadayag sa Dios
ngadto sa tawo, ni sa karaan o sa moderno. Pero sa laing bahin,
ang hugot nga pagtuo ni Kristo, paghinulsol, ug bunyag alang sa
kapasayloan sa mga sala gitudlo sa mga patriyarka ug mga prope-
ta ug ni Jesukristo ug sa Iyang mga apostoles. Ang bunyag alang
sa kapasayloan sa mga sala usa ka ordinansa sa ebanghelyo.
Miingon ang usa ka tawo, ang bunyag dili mahinungdanon sa ka-
luwasan. Si Jesus wala lamang motudlo niini, pero misunod mis-
mo niana nga panginahanglan, dili aron bunyagan siya alang sa
kapasayloan sa mga sala––pero, sama sa iyang giingon, “aron sa
pagtuman sa tibuok pagkamatarung,” sa ingon, sama sa laing mga
bahin mihatag og ehemplo aron sundon sa tanan [tan-awa sa
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Mateo 3:15.] Kon kining mga baruganan sa ebanghelyo tumanon,
ang tawo takus nga modawat sa Espiritu Santo; ug kining balaan
nga gasa gihatag karon sama kaniadto, pinaagi sa pagpandong sa
mga kamot sa mga tawo nga adunay awtoridad sa pagpangalagad
sa mga ordinansa sa ebanghelyo. Mao kini ang unang mga baru-
ganan sa ebanghelyo nga gituohan nato nga mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw ug itudlo ngadto sa atong isig ka tawo.12

Kon ang mga tawo tawagon sa paghinulsol sa ilang mga sala,
ang tawag alang sa ilang kaugalingong mga sala, dili sa mga kala-
pasan ni Adan. Unsay gitawag nga orihinal nga sala gitubos pina-
agi sa kamatayon ni Kristo nga wala magkinahanglan og aksyon sa
kabahin sa tawo; ang indibidwal usab nga sala gitubos sa samang
sakripisyo, pero sa kondisyon sa iyang pagkamasulundon sa pla-
no sa kaluwasan sa ebanghelyo kon kini gisangyaw na kaniya.13

Ang tanang mga anak sa tawo kinsa [miabut na] sa tuig nga
may tulubagon sa pagkamakasasala, tungod kay ang tanan ma-
kasala gayud. “Unsay atong buhaton aron maluwas” mao ang pa-
ngutana sa mga tawo nga nakadungog sa pagsangyaw ni Pedro
sa adlaw sa Pagkunsad sa Espiritu Santo [tan-awa sa mga Buhat
2:37], ug pareha ra ang ikasulti nga magamit sa tanang mga ta-
wo sa tanang henerasyon. Ang tubag mao, sunda ang balaod sa
Ebanghelyo. Mao kini ang luwas nga paagi alang sa kaluwasan sa
tawhanong pamilya.14

Akong gibati nga kita isip mga katawhan kinahanglang magli-
pay; ug kinahanglan nga atong hatagag bili kini nga mga gasa ug
mga panalangin nga gihatag kanato sa Dios, ug kinahanglang
maningkamot kita sa pagpalambo sa atong mga calling, ug isip
mga katawhan motuman sa gusto sa atong Amahan sa Langit, ug
sa gilauman niadtong nag-una na kanato. . . .

. . . Ang Ebanghelyo ni Kristo maoy usa sa labing dako nga mga
panalangin nga ikahatag sa tawo. Kinabuhing dayon, miingon
ang Ginoo, mao ang labing mahinungdanon nga gasa sa Dios
[tan-awa sa D&P 14:7]. Makaangkon kita niana, pinaagi lamang
sa pagsunod niini nga Ebanghelyo. Kini, mga kaigsoonan, mao
ang atong panalangin.15

Ang kinasingkasing nako nga pag-ampo mao nga ang mga pana-
langin sa Dios atong madawat niining kinabuhia, nga kon mamatay
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na kita ug moadto sa sunod nga kinabuhi, atong nabuhat ang tanan
nga atong gikinahanglan, ug makaandam sa pagpuyo uban sa bala-
an ug nahingpit pinaagi sa dugo sa Kordero.16

Tungod sa bili sa Pag-ula, mahingpit kita pinaagi ni Kristo.

Walay laing tawo nga adunay gahum sa pagluwas sa mga kalag
sa mga tawo ug mohatag kanila og kinabuhing dayon, gawas ni
Ginoong Jesukristo, ubos sa sugo sa Iyang Amahan.17

Mao gayud unta kana ang atong tun-an pag-ayo ang pagmahal
sa mga pulong sa kinabuhi aron kita motubo diha sa grasya ug
magtubo sa kahibalo sa Dios ug mahimo nga hingpit diha ni
Kristo Jesus, aron kita makadawat sa kahingpitan ug mahimong

“Walay laing tawo nga adunay gahum sa pagluwas sa
mga kalag sa mga tawo ug mohatag kanila og kinabuhing dayon,

gawas ni Ginoong Jesukristo, ubos sa sugo sa Iyang Amahan.”
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manununod sa Dios ug isig ka manununod ni Jesukristo. [Tan-
awa sa Mga Taga-Roma 8:16–17.]18

Mga kaigsoonan, dili ba kita mga anak sa Dios, ug kon magpa-
kita siya, kon kita matinud-anon, dili ba kita pareho kaniya? [Tan-
awa sa 1 Juan 3:2.] Oo; ug kon ang mahimayaong adlaw moabut
kita adunay pribilihiyo sa pagbarug pag-usab niini nga yuta ug
magpundok sa kalipay ug pasalamat . . . ang uban nga liboan kan-
sang mga saput nahugasan nga puti pinaagi sa dugo sa Kordero,
ug kinsa, pinaagi sa bili sa Iyang pag-ula, gidihugan mahimong
mga hari ug mga pari ngadto sa Dios, ug uban Kaniya mohari nga
nahimaya [exalted] sa Iyang gingharian. Hinaut nga kitang tanan
makita nga takus niini nga ganti; ug karon, samtang magpakabu-
hi kita niini nga kalibutan sa kausaban ug kasubo, hinaut nga
atong himoon nga ehemplo ang mga kinabuhi sa matarung . . .
ug, labaw sa tanan, sunda ang mga lakang sa bantugang Ehemplo
sa tanang pagkamatarung, ang atong Ginoong Jesukristo, kan-
sang grasya magauban kaninyo kanunay.19

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Unsa ang gipadayag sa istorya sa mga pahina 73–74 mahitu-
ngod sa mga pagbati ni Presidente Woodruff ngadto ni
Jesukristo?

• Ribyuha ang mga pagtulun-an sa mga pahina 74–76. Unsa ang
gitudlo ni Presidente Woodruff mahitungod sa atong pangina-
hanglan sa Pag-ula sa Manluluwas?

• Paklia ang hugna ug tun-i ang pipila ka mga kasulatan nga gi-
lista sa ubos niini nga pahina. Sa imong pagbuhat niini, pangi-
taa ang mga pulong nga naghulagway kon unsay gilahutay ni
Jesukristo aron sa pagluwas natong tanan gikan sa pisikal nga
kamatayon ug sa pagtanyag kanato og kaluwasan gikan sa
atong mga sala. Unsay imong gibati samtang mamalandong
ikaw kon unsay gihimo sa Manluluwas alang kanimo?
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• Unsay inyong isulti sa tawo nga moingon nga “walay ordinan-
sa ang gikinahanglan, nga ang pagtuo lamang sa Ginoo nga si
Jesukristo ang gikinahanglan aron maluwas”? (Tan-awa sa mga
pahina 77–78).

• Basaha ang katapusang seksyon niini nga hugna (pahina 81,
hatagi og espesyal nga atensyon ang pulong “ang mga bili sa
Iyang Pag-ula.” Dayon tun-i ang 2 Nephi 2:6–8 ug Alma 22:14.
Sa unsa nga paagi nga kini nga mga pagtulun-an makadugang
sa inyong pagsabut sa Pag-ula?

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong pagpamatuod sa Pag-ula sa
Manluluwas nakaimpluwensya sa inyong kinabuhi?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Sa artikulo nga gihisgutan sa
mga pahina 73–74, si Elder Woodruff mikutlo o migamit sa
mosunod nga mga tudling sa kasulatan mahitungod sa Pag-ula ni
Jeuskristo: Job 19:25; Mateo 26:28; 27:52; Juan 1:29; 3:16–17; Mga
Buhat 2:23; 4:12; 20:28; Mga Taga-Roma 3:24–25; 1 Mga Taga-
Corinto 15:22; Mga Taga-Galacia 3:17–24; Mga Taga-Efeso 1:7; Mga
Taga-Colosas 1:19–20; Mga Hebreohanon 9:28; 10:7–10, 29; 11:26,
35; 1 Pedro 1:18–21; 1 Juan 2:2; Pinadayag 1:5; 5:9–10; 13:8;
1 Nephi 10:5–6; 11:32–33; 2 Nephi 2:26; 9:3–14; 26:23–24; Jacob
6:8–9; Mosiah 3:11, 16–18; 15:19–20; 18:2; Alma 7:12; 11:42; 21:9;
34:8–15; 42:13–17; 3 Nephi 11:9–11; 27:14; Mormon 9:13; Ether
3:14; Moroni 10:33; D&P 18:10–11; 19:16–19; 35:2; 38:4; 45:3–4;
88:34

Mubo nga mga Sulat

1. Tan-awa sa Dallin H. Oaks, sa
Conference Report, Oktubre 1990,
38; o Ensign, Nobyembre 1990, 31.

2. “Rationality of the Atonement,”
Millennial Star, Oktubre 1, 1845, 118.

3. Millennial Star, Oktubre 1, 1845, 113.
4. Millennial Star, Oktubre 1, 1845, 113.
5. Millennial Star, Oktubre 1, 1845, 118.
6. Millennial Star, Oktubre 1, 1845,

113–14.
7. Deseret Weekly, Agosto 17, 1889, 225.
8. Millennial Star, Oktubre 1, 1845,

114–15, 118.
9. Deseret News: Semi-Weekly,

Agosto 11, 1868, 2.
10. The Discourses of Wilford Woodruff,

pin. G. Homer Durham (1946), 23.

11. Millennial Star, Oktubre 1, 1845,
118–19.

12. The Discourses of Wilford Woodruff,
18–19.

13. The Discourses of Wilford Woodruff,
3–4.

14. Deseret News: Semi-Weekly,
Hunyo 13, 1882, 1.

15. Deseret News: Semi-Weekly,
Agosto 11, 1868, 2.

16. Deseret News: Semi-Weekly, Hulyo 26,
1881, 1.

17. Deseret News: Semi-Weekly,
Pebrero 15, 1898, 7.

18. Deseret News, Abril 1, 1857, 27.
19. Millenial Star, Hulyo 9, 1888, 436–37.



83

Ang Pagsabut sa Kamatayon
ug Pagkabanhaw

Kon mamatay ang minahal ug mamalandong kita sa
atong mortalidad, makaplagan nato ang kahupayan ug

kasiguroan diha sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo
ug sa mahangturong reyalidad sa pagkabanhaw.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Sayo niadtong Agosto 1839, si Elder Wilford Woodruff mibiya sa
iyang panimalay sa Montrose, Iowa, aron sa pagtuman sa tawag
sa Ginoo nga magmisyon didto sa British Isles. Nanamilit siya sa
iyang asawa, nga si Phoebe, ug sa iyang bugtong anak, nga nag-
edad og usa ka tuig nga si Sarah Emma. Niining higayona si
Phoebe mabdos ni Wilford Jr., nga matawo inig ka Marso 22, 1840.

Pipila ka mga bulan human makabiya sa Montrose, si Elder
Woodruff didto na sa silangang Estados Unidos, nagsangyaw sa
ebanghelyo ug nangandam nga mobiyahe padulong sa Great
Britain. Niining higayona misulat siya sa iyang journal kabahin sa
tulo ka lain-laing mga damgo diin iyang nakita ang iyang asawa.
Human sa unang damgo iya kining gisulat sa iyang journal:
“Akong nakita si Mrs. Woodruff nga nag-antus pag-ayo didto sa
Montrose. Wala nako makita si Sarah Emma.”1 Ang iyang report sa
ikaduhang damgo mubo usab: “Nagdamgo ako nianang pagkaga-
bii ug nakig-istorya ni Mrs. Woodruff pero wala nako makita si
Sarah Emma.”2 Ang ikatulo mas detalyado: “Nalipay kaayo kami
nga nagkaistoryahanay, pero ang among kalipay gisagulan og ka-
subo, kay pagkahuman sa panag-istorya kabahin sa iyang mga ka-
lihokan sa panimalay, nangutana ako kon hain si Sarah Emma. . . .
Naghilak siyang miingon, . . . ‘Patay na siya.’ Naguol kaayo ako, ug
nahigmata ako. . . . Tinuod ba kaha kining damgoha?
Kinahanglang maghulat ako sa balita.”3

H U G N A  8
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Si Presidente Woodruff mipamatuod nga ang
Manluluwas mao “ang unang bunga sa pagkabanhaw.”
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Niadtong Hulyo 14, 1840, si Elder Woodruff, karon anaa sa
Great Britain, misulat sa iyang journal agig pagsaulog sa usa ka
importante nga adlaw sa iyang pamilya: “Si Sarah Emma duha na
ka tuig karong adlawa. Hinaut nga ang Ginoo mopanalipod sa
akong asawa ug mga anak gikan sa sakit ug kamatayon hangtud
sa akong pagbalik.” Isip usa nga moila kanunay sa kabubut-on sa
Ginoo, mipuno siya, “O Ginoo, akong isalig sila sa imong mga ka-
mot; sa pagpakaon, pagsinina, ug paghupay kanila, ug imoha ang
himaya.”4 Paglabay sa tulo ka adlaw, ang bata nga si Sarah Emma
namatay.

Wala makahibalo si Elder Woodruff sa kamatayon sa iyang anak
hangtud pagka Oktubre 22, 1840, sa dihang iyang nabasa ang ba-
lita sa sulat nga gipadala sa iyang mga kaigsoonan sa Korum sa
Napulog Duha.5 Paglabay sa upat ka adlaw nadawat niya ang bali-
ta gikan gayud ni Phoebe, sa usa ka sulat nga pinitsahan og Hulyo
18. Iyang gikopya ang parte sa sulat diha sa iyang journal:

“Minahal kong Wilford, unsay imong bation kon ako moingon
nga kagahapon gitawag ako sa pagsaksi sa pagbiya sa atong ga-
may nga anak nga si Sarah Emma gikan niini nga kalibutan? Oo,
wala na siya. Ang walay kalooy nga kamot sa kamatayon mikuha
kaniya gikan kanako. . . . Kon magsud-ong ako kaniya, pirme na-
kong maghunahuna kon unsay akong bation nga mahimulag ka-
niya. Naghunahuna ako nga dili ako mabuhi nga wala siya, ilabi
na nga wala ang akong bana. Pero wala na siya. Ang Ginoo mi-
kuha kaniya alang sa maalamon nga katuyoan.

“Pagsulay kini kanako, pero ang Ginoo miagak kanako sa ta-
lagsaong paagi. Akong nakita ug nabati nga Iya siyang gikuha ug
mas makaamuma kaniya kay kanako sa makadiyot hangtud nga
ako moadto ug makigkita kaniya. Oo Wilford, duna kitay gamay
nga anghel sa langit, ug sa akong pagtuo ang iyang espiritu ang
mibisita kanimo sa wala pa kining higayona.

“Lisud ang pagpakabuhi nga wala siya. . . . Mibilin siya og ha-
lok para sa iyang papa ngari kanako sa wala pa siya mamatay. . . .
Ang mga elder mipandong sa ilang mga kamot diha kaniya ug
midihog kaniya sa makadaghan nga higayon, pero pagkasunod
adlaw ang iyang espiritu mibiya gikan dinhi ngadto sa laing
kalibutan nga wala magbagulbol.

H U G N A  8
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“Karon si Wilford [Jr.] ug ako, uban sa pipila ka mga higala nga
miuban kanamo, miadto sa Commerce, [Illinois,] aron mohatag
sa among katapusang pagtamud sa atong pinalangga nga makita
siya nga desente ang pagkalubong. Wala siyay mga paryente nga
mosunod kaniya ngadto sa lubnganan o magpaagas og luha alang
kaniya gawas sa iyang mama ug gamayng igsoon nga si
Wilford. . . . Bag-o lang nakong gihatud si Sarah sa lubnganan nga
subo ug naguol. Mipahulay na siya sa kalinaw. Makasulti ako nga
ang Ginoo mohatag ug ang Ginoo mokuha, ug bulahan ang
pangalan sa Ginoo [tan-awa sa Job 1:21].”6

Gawas sa pagkopya sa sulat ni Phoebe, si Elder Woodruff mi-
sulat rag gamay kaayo sa pagkamatay sa iyang anak. Miingon lang
siya nga si Sarah Emma “gikuha niining kinabuhia ug nga dili na
siya makita niining kinabuhia.”7

Sa iyang 91 ka mga tuig, si Wilford Woodruff nakasinati og mga
kamatayon sa daghang mga minahal sa kinabuhi, lakip na sa ubay-
ubay nga mga miyembro sa pamilya ug sa tanang mga Apostoles
nga iyang gikauban sa pagserbisyo ubos sa direksyon ni Propeta
Joseph Smith. Niining mahinuklugong mga panahon, nakakita si-
yag kahupayan sa iyang pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo
ug sa “mahangturong reyalidad” sa pagkabanhaw.8 Kanunay siyang
motudlo nga ang kamatayon sa usa ka matarung nga Santos sa
Ulahing mga Adlaw usa ka panahon sa pagsulay ug panahon sa
pagmaya. Gani, sa hapit na matapos ang iyang kinabuhi misulat si-
ya sa mosunod nga mga panudlo mahitungod sa iyang kaugali-
ngong haya. “Dili ako gusto nga ang akong pamilya o mga higala
magsul-ob og luto alang nako sa akong haya o pagkahuman, kay
kon ako matinuoron ug matinud-anon hangtud sa kamatayon wa-
la na kinahanglana nga dunay magbangutan alang kanako.”9

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Sa kamatayon ang matag espiritu sa tawo moadto
sa kalibutan sa espiritu, diin ang matarung magmaya

ug magpadayon sa buhat sa Ginoo.

Daghan kaayong mga [tawo] nagtuo nga kon ang usa ka tawo
mamatay mao na kana ang iyang katapusan, nga wala nay sunod
nga kinabuhi. Aduna bay tarung nga tawo nga nagtuo nga ang
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Dios sa langit milalang og duha o tulo ka gatus ka libo ka milyon
nga mga espiritu, ug mohatag kanila og tabernakulo [pisikal nga
mga lawas], moanhi lamang ug magpuyo sa yuta ug dayon ka-
limtan na lang o mahanaw. Alang nako walay tawo nga adunay
maayong panghunahuna nga magbaton niana nga pagtuo. Supak
kini sa maayong kabuot ug seryoso nga paghunahuna.10

Kon magbangutan sa pagkawala sa atong mibiya nga mga higa-
la, wala akoy mahimo gawas sa paghunahuna nga sa matag
kamatayon adunay pagkahimugso; ang espiritu nga mobiya sa pa-
tayng lawas, ug moadto sa kalibutan sa espiritu ngadto sa bantu-
gan ug halangdon nga pundok nga nagtrabaho usab alang sa
katumanan sa mga katuyoan sa Dios, sa katubsanan ug kaluwasan
sa napukan nga kalibutan.11

Adunay kamaya kon ang espiritu sa usa ka Santos sa atong
Buhi nga Dios mosulod ngadto sa kalibutan sa espiritu ug ma-
kahimamat sa mga Santos nga nag-una na didto.12

Ang uban dinhi niining kinabuhia nagtrabaho, ang uban atua
didto sa pikas bahin sa tabil. Kon magpabilin kita dinhi gipaabut
nga kita molihok alang sa katuyoan sa kaluwasan, ug kon moad-
to kita didto makapaabut kita nga magpadayon sa atong trabaho
hangtud sa pag-anhi sa Anak sa Tawo.13

Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, ang tanang mga
tawo mabanhaw, ang ilang mga espiritu magkahiusa 

pag-usab sa ilang imortal nga mga lawas.

Nakahibalo kita nga pinaagi ni Adan ang tanan mamatay, nga
ang kamatayon pinaagi sa pagkapukan moabut sa tibuok tawha-
nong pamilya, ingon man usab sa mga kahayupan sa kaumahan,
sa mga isda sa dagat ug kalanggaman sa kahanginan ug sa tanang
mga binuhat sa Dios, kon hisgutan ang mahitungod lang niining
nga yuta. Balaod kini nga dili matuis ug dili mabakwi. . . . Ang
Manluluwas mismo nakasinati sa kamatayon, nagpakamatay Siya
aron tubson ang kalibutan; ang Iyang lawas gipahimutang sa
lubnganan, pero wala madunot; ug paglabay sa tulo ka adlaw mi-
bangon kini gikan sa lubnganan ug nahimong imortal. Siya mao
ang unang bunga sa pagkabanhaw.14
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Natagbaw gayud ako, mahitungod sa pagkabanhaw. Malipayon
ako niini. Ang agianan gipakita ngari kanato pinaagi sa dugo sa
Anak sa Dios.15

Kon moabut na ang pagkabanhaw. mabanhaw kita nga may
imortal nga mga lawas; ug ang pagpanggukod, pag-antus, kasu-
bo, kasakit, ug kamatayon, kalabut sa mortalidad, mawala na sa
dayon.16

Kini nga doktrina sa pagkabanhaw sa mga patay mao ang la-
bing mahimayaon. Makapahupay kini, bisan sa akong espiritu, sa
paghunahuna, nga, sa kabuntagon unya sa pagkabanhaw, ang
akong espiritu adunay pribilihiyo sa pagpuyo sa maong giha-
pong lawas nga giokupar niini dinhi. Isip mga elder sa Israel kita
nakabiyahe og liboan ka mga kilometro sa kakapoy ug kabudlay,
naningkamot sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto
sa mga anak sa tawo. Malipay gayud ako nga makaangkon sa mao
gihapong lawas inig kabanhaw nga maoy akong giubog sa kala-
pukan, gisawom sa mga sapa ug gibiyahe ug gigamit sa pagtukod
sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.17

Ang ebanghelyo makahupay
kon dunay minahal nga mamatay.

Kon wala pa ang ebanghelyo ni Kristo ang panagbulag pinaagi
sa kamatayon maoy usa sa labing masulub-ong hilisgutan nga po-
sibling mahinuktukan; pero sa dihang naangkon nato ang ebang-
helyo ug nakat-on sa baruganan sa pagkabanhaw ang kasubo,
kaguol ug pag-antus nga miabut tungod sa kamatayon, sa kasaga-
ran nawala. Naghunahuna ako kanunay nga, ang pagtan-aw og
patayng lawas, ug ang pagtan-aw nga ang lawas ilubong diha sa
lubnganan ug tabunan sa yuta, maoy usa labing masulub-ong
mga butang sa yuta; kon wala ang ebanghelyo sama ra kini nga
milukso ngadto sa kangitngit. Pero sa dihang atong naangkon ang
ebanghelyo, sa dihang ang espiritu sa tawo nalamdagan sa inspi-
rasyon sa Makagagahum, makatuaw siya uban sa karaan––“O ka-
matayon hain na ang imong pagkamadaugon, o kamatayon , hain
na ang imong ikos [sting]? Ang ikos sa kamatayon mao ang sala,
ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Ginoong
Jesukristo.” Apang salamat sa Dios nga mao ang naghatag kanato
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sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesukristo [Tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 15:55–57.] Ang pagkabanhaw sa mga patay
nagpakita sa nalamdagan nga hunahuna sa tawo, ug siya adunay
pinuy-anan nga kapahulayan sa iyang espiritu. Mao kana ang pag-
tuo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw karon. Nakahibalo ga-
yud kita, dili kita mga ignorante niining butanga; ang Dios
mipadayag niini kanato ug nakasabut kita sa baruganan sa pagka-
banhaw sa mga patay, ug nga ang ebanghelyo makahatag og ki-
nabuhi ug pagkawalay kamatayon gidala niya ngadto sa kahayag.
[Tan-awa sa 2 Timoteo 1:10].18

Malisud, gayud nga mahimulag sa atong mga higala. . . .
Natural lamang nato ang pagpadayag sa atong mga pagbati pina-
agi sa paghilak inig lubong sa mga lawas sa atong mga minahal
nga higala, ug adunay angay natong buhaton nga angay ug husto;
pero adunay hilabihan ra kaayo nga pagbangutan, nga dili na
angay ni husto nga sundon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.19

Kon unsay katarungan o rason wala ako masayud, nagpabilin
akong buhi aron makatambong sa mga haya ug makaadto sa lub-
nganan sa daghang mga Propeta ug mga Apostoles ug daghang
mga Santos nga naghago niini nga Simbahan sa ilang panahon
ug henerasyon. . . . Wala ako mobati nga magbangutan ang
akong espiritu samtang ako naghatud ni bisan kinsang Propeta,
bisan kinsa nga Apostoles, ni bisan kinsa nga Santos sa buhi nga
Dios ngadto sa lubnganan kinsa nagmatinuoron ug nagmatinud-
anon ngadto sa Dios, nga nagmatinuoron ug nagmatinud-anon
ngadto sa Iyang mga pakigsaad, nga nakadawat sa Ebanghelyo ni
Jesukristo ug sa mga ordinasa niini, ug sa balaang Priesthood.
Ang mao nga mga lalaki ug babaye nakahimo sa ilang misyon
dinhi sa yuta uban sa dungog, paningkamot, gugma, hangtud
nga gipapauli. Namatay sila diha sa pagtuo, ug makadawat sila og
korona sa himaya.

Mao kadto ang akong mga pagbati sa kamatayon ni Presidente
[Brigham] Young, Brother [Heber C.] Kimball, Brother [John]
Taylor, sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug sa tanang mga ta-
wo nga nakadawat sa Ebanghelyo ni Kristo ug nagmatinuoron ug
nagmatinud-anon niana nga misyon. Adunay mahangturong re-
yalidad––nga mahibaloan sa tibuok kalibutan––sa kinabuhi.
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Adunay mahangturong reyalidad sa kamatayon. Adunay ma-
hangturong reyalidad sa pagkabanhaw, ug sa umaabut nga mga
paghukom, ug sa pagpakigsandurot sa Dios sa tanang mga tawo
sa umaabut sumala sa mga binuhatan nga gihimo sa mortal nga
lawas, ug kon ang lalaki ug babaye kinsa nakahimo og pakigsaad
uban sa Ginoo, kinsa nakadawat sa Ebanghelyo ug sa mga ordi-
nansa niini, ug nagmatinuoron ug nagmatinud-anon sa iyang
panahon ug henerasyon, nga gitawag sa pagpauli ngadto sa kali-
butan sa espiritu, hain ang tawo nga nakasabut niini nga mga
baruganan nga magbangutan alang niana nga brother o sister?20

Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, ang tanang mga bata
nga nangamatay nga wala pa moabut sa tuig nga

pagkamay-tulubagon makaangkon sa celestial nga himaya.

Ang tanang masuso o bata nga namatay nga wala pa moabut sa
tuig sa pagkamay-tulubagon nangatubos na, ug busa hingpit nga
dili maapil sa kasakit sa impyerno. . . . Akong gihagit si bisan kin-
sang tawhana sa pagpangita og mga rekord sa balaang kamatuo-
ran sa bisan unsa nga ordinansa nga gihimo alang sa kaluwasan
sa mga batang inosente; dili na kinahanglan nga lalison kana, ug
ang bugtong higayon nga makita mao kadtong higayon nga giku-
gos ni Jesus ang gagmayng mga bata ug mipanalangin kanila, nga
mao gayud ang husto nga buhaton sumala sa lagda sa Dios. Pero
ang pagbunyag sa bata pinaagi sa pagsablig o ang doktrina nga
ang mga masuso moadto sa impyerno ubos sa bisan unsang mga
kahimtang, usa ka doktrina nga hinimo sa tawo ug dili sa Dios, ug
busa walay kapuslanan ug sayop gayud ug dili makapahimuot sa
Dios. Wala na kitay angay hisgutan kabahin sa masuso. . . .
Gitubos na sila sa dugo ni Jesukristo.21

Ang mga bata inosente sa atubangan sa Ginoo; sa ilang kama-
tayon ug sa hinungdan niini, anaa kana sa mga kamot sa Dios, ug
kinahanglang dili na kita magbagulbol sa Ginoo o sa iyang mga
aksyon sama ni Job. . . . Mao kini ang makalipay kalabut niining
butanga––inosente sila, wala silay kalapasan. Nabayran nila ang
silot sa balaod sa kamatayon nga gihatag sa Dios ngadto ni Adan
ug sa iyang tanang kaliwat; pero sa dihang ang ilang mga espiritu
mibiya sa ilang mga lawas ug miabut ngadto sa kalibutan sa espi-
ritu ang kasamok ug kasakit natapos. . . . Mobangon sila gikan sa
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“Sa pagkadawat gyud nato dayon sa ebanghelyo ug nakat-on
sa baruganan sa pagkabanhaw ang kasubo, kaguol ug pag-antus

nga napahigayon tungod sa kamatayon, dihadiha, nawala.”

ilang mga lubnganan sa kabuntagon sa pagkabanhaw, . . . koro-
nahan sa himaya, pagka-imortal ug kinabuhi nga dayon, sa ma-
hangturong katahum ug kadasig, ug ihatag sila ngadto sa mga
kamot sa ilang mga ginikanan, ug ang mga ginikanan modawat
kanila sa organisasyon sa pamilya sa celestial nga kalibutan, ug
ang ilang mga ginikanan makaangkon kanila sa dayon.
Magpabilin sila nga buhi samtang ang ilang Dios buhi. Kini, alang
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga mituo sa pagkabanhaw,
usa ka tinubdan sa kahupayan ug kalipay.

. . . Tingali makapangutana kita––“Nganong gikuha sa Ginoo ang
akong mga anak?” Dili ako makatubag niana, tungod kay wala ako
masayud; anaa kini sa mga kamot sa Ginoo, ug mao kini gikan pa sa
pagkalalang sa kalibutan hangtud karon. Ang mga bata kuhaon sa
gagmay pa, ug moadto sila sa kalibutan sa espiritu. Mianhi sila ug
mituman sa tumong sa ilang pag-anhi, mao ang pagpuyo diha sa
unod. Mianhi sila aron makadawat og pagsulay ug kabilin sa yuta;
nakadawat sila og lawas, o tabernakulo, ug kana nga tabernakulo
itagana alang kanila, ug sa kabuntagon sa pagkabanhaw ang mga es-
piritu ug mga lawas pagahiusahon, ug dinhi atong makita ang mga



92

H U G N A  8

bata nga nagkalain-lain og edad sa usa ka pamilya, gikan sa pagka-
masuso ngadto sa pagkahamtong, mao usab kini ang organisasyon
sa pamilya didto sa celestial nga kalibutan. Ang atong mga anak iba-
lik ngari kanato sa samang bayhon nga sila gilubong kon kita, nga
ilang mga ginikanan, nagmatinud-anon ug nagpakita sa atong mga
kaugalingon nga takus makaangkon og kinabuhing dayon; ug kon
dili kita makaprobar sa atong kaugalingon ang atong mga anak ipre-
serbar gihapon, ug makapanunod sa celestial nga himaya. Mao kini
ang akong nasabtan kabahin sa tanang mga masuso nga nangama-
tay, mga Judeo man sila o Hentil, matarung o dautan. Nagagikan si-
la sa ilang mahangturong amahan ug sa ilang mahangturong inahan
nga natawo sa mahangturong kalibutan, ug ibalik sila ngadto sa
ilang mahangturong ginikanan; ug ang tanang mga ginikanan nga
nakadawat sa mga anak dinhi sumala sa kapunongan sa Dios ug sa
balaan nga priesthood, bisan unsa pay ilang edad, makaangkon ni-
adtong mga bata sa kabuntagon sa pagkabanhaw, ug ihatag sila
ngadto kanila ug sila mahimong panalangin sa ilang mga organisas-
yon sa pamilya sa celestial nga gingharian. . . .

. . . Ako moingon sa atong nagbangutan nga mga higala, ang in-
yong mga anak gikuha ug dili kamo makapugong niini, walay bisan
kinsa kanato ang makapugong niini; dili mabasol ang mga ginika-
nan kon gibuhat nila ang tanan nilang mahimo. Ang usa ka inahan
dili mabasol kay wala niya maluwas ang iyang masakiton nga anak,
ug kinahanglan nga atong itugyan kining tanan ngadto sa kamot sa
Dios. Dili lang madugay nga kini sila ibalik ngari kanato. . . .

Kabahin sa pagtubo, himaya o kahimayaan sa mga bata sa kina-
buhi nga moabut ang Dios wala mopadayag bisan unsa mahitu-
ngod niana ngari kanako, ni mahitungod sa inyong mga anak, sa
akoa o ni bisan kinsa, dugang sa atong nahibaloan nga sila luwas.
Ug akong gibati nga kinahanglan nga atong ihatag ang atong pag-
salig sa Ginoo niini nga mga kasakit, kinahanglang mosalig kita ka-
niya ug magtinguha sa kahupayan ug kalipay gikan kaniya. Dili kita
magbangutan niini nga mga kasakit sama niadtong walay pagla-
um; dili kita magbangutan sa pagkawala sa atong mga anak ingon
og dili na nato sila makita pa pag-usab, tungod kay mas nakahiba-
lo kita. Ang Ginoo mitudlo kanato, ug mao usab ang ebanghelyo;
ang mga pagpadayag ni Jesukristo mipakita kanato nga sila ibalik
ngari kanato unya sa pagkabanhaw sa mga matarung. . . .
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Nagpamatuod sa Pag-ula sa Manluluwas, si
Presidente Wilford Woodruff mihatag og kahupayan sa mga

ginikanan kansang gagmayng mga anak nangamatay.

. . . Mag-ampo ako sa akong Langitnong Amahan nga iyang pa-
nalanginan sila si Brother ug Sister Wheeler [magtiayon kansang
mga anak nga lalaki nga nag-edad og kwatro ug sais anyos bag-o
lang namatay] sa ilang pagbangutan, ug mohatag kanila sa iyang
Balaan nga Espiritu, nga, kon sila matulog sa gabii ug mobangon
sa buntag ug mingawon sa ilang mga anak, bation nila ang pagsa-
lig sa Ginoo, ug makahibalo nga ang pagkawala sa ilang mga anak
dili hangtud sa hangtud, pero sa dili madugay ibalik ra sila ngadto
kanila. Mao usab kini natong tanan kon mamatay ang atong mga
anak. Ilubong nato sila sa lubnganan, pero mobangon sila sa
kabuntagon sa pagkabanhaw, ug kon kita magmatinud-anon sa
kamatuoran, kita modawat kanila ug magmaya uban kanila.22

Kinahanglang magpakabuhi kita sa paagi nga
makapaandam kanato nga madawat ang mga panalangin

sa Dios nga giandam alang kanato kon kita mamatay.

Ang atong dangatan sa umaabut anaa sa kalibutan sa espiritu.
Kon ako mamatay gusto ako nga makaadto diin atua ang Dios ang
akong Langitnong Amahan, ug si Jesukristo, ang Manluluwas sa
kalibutan.23
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Kinahanglang maningkamot kita sa pagpalambo sa atong higa-
yon, sa atong mga talento ug sa atong mga oportunidad samtang
ania pa kita sa yuta. Akong naamgohan nga kining kalibutana di-
li gayud mao ang atong pinuy-anan. Duna kitay ebidensya niini
kada adlaw sa atong mga kinabuhi. Ang kahigayunan nagsugo na-
to nga kinahanglang atong ilubong ang atong mga propeta, mga
apostoles, mga elder, amahan, mga inahan, asawa ug mga bata,
ang tanan nagpakita nga dili molungtad ang atong mortal nga
kinabuhi. Busa kinahanglang atong himoon nga mapuslan ang
atong panahon karon.24

Kini nga pahimangno gitumong gayud ngadto sa mga tawong
buhi, “Busa kamo usab kinahanglang mangandam.” [Mateo
24:44.] Ug kini alang natong tanan. Ug alang kini natong mga gi-
nikanan ug mga elder sa Israel nga maningkamot alang sa Dios,
samtang gitugutan pa nga magpabilin; magmasulundon sa kaha-
yag ug kahibalo nga gihatag ngari kanato. Kay adunay panahon
nga gitagana sa tanan; ug iyang pagakuhaon ang daghan kanila
sumala sa iyang kaugalingong kabubut-on. Iyang kuhaon kinsay
iyang kuhaon, ug luwason kinsay iyang luwason alang sa maala-
mon nga katuyoan sa iyang kaugalingon.25

Kon moagi na kita sa mga kasubanan sa pagkamortal ug unya
makabaton sa kalipay ug himaya sa celestial nga gingharian nga
ihatag ngari kanato atong masayran nga ang mga kasakit sa pag-
kamortal nakapaandam kanato ug nakapahimo kanato nga
mapasalamaton sa mga panalangin nga giandam sa Dios alang sa
matinud-anon.26

Hinaut nga kining mga tawhana maghinulsol sa ilang tanang
sala ug mabanhaw ug makabaton og gahum sa pag-atubang sa
Dios aron ang ilang mga pag-ampo madungog, makaandam sa
pagpanalipod sa gingharian ug dili gayud mobiya sa ilang mga pa-
kigsaad ug sa ilang mga kaigsoonan, o mosalikway sa ebanghelyo,
pero mobuntog sa kalibutan ug mangandam nga mahimong isig
ka manununod uban ni Kristo sa kahingpitan sa unang pagkaban-
haw nga giandam alang niadtong nagsunod sa mga kasugoan sa
Dios, mao ang akong pag-ampo.27
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Ribyuha ang istorya sa kamatayon ni Sarah Emma Woodruff
(mga pahina 83, 85–86). Unsa nga mga doktrina ang nakapa-
hupay ug nakapalig-on ni Elder ug Sister Woodruff? Unsay
atong makat-unan niini nga istorya?

• Sumala ni Presidente Woodruff, unsa nga mga kasinatian ang
atong mapaabut sa kalibutan sa espiritu? (Tan-awa sa mga
pahina 86–87) Sa unsa nga paagi nga kining kahibalo
makatabang kanimo?

• Samtang inyong basahon ang tambag ni Presidente Woodruff
mahitungod sa pagbangutan sa kamatayon sa mga minahal, un-
sa nga mga baruganan [principle] ang inyong nakita? (Tan-awa
sa mga pahina 88–89.) Sa unsang paagi nga inyong nakita ang
kalinaw sa dihang dunay minahal nga namatay? Sa unsa nga pa-
agi nga makatabang kita sa uban nga nagbangutan tungod sa ka-
matayon?

• Sa unsa nga paagi nga ang Pag-ula ni Jeuskristo nakapawala sa
ikos [sting] sa kamatayon? (Tan-awa sa mga pahina 87–89; tan-
awa usab sa 1 Mga Taga-Corinto 15:55–57; Mosiah 16:6–9.)

• Unsay inyong nakat-unan sa mga pagtulun-an ni Presidente
Woodruff mahitungod sa mga bata nga nangamatay? (Tan-awa
sa mga pahina 90–92.)

• Ribyuha ang pahina 93. Sulayi sa paghinumdom ang mga mi-
yembro sa pamilya o mga higala kinsa ingon og andam na
dihang panahon na nilang mamatay. Unsay atong makat-unan
gikan niining mga tawhana? Sumala ni Presidente Woodruff,
unsay angay natong buhaton aron makaandam alang sa kinabu-
hi human sa kamatayon? (Tan-awa sa mga pahina 92–93.)

• Sa unsang paagi nga ang mga pagatulun-an ni Presidente
Woodruff nakatampo sa inyong kahibalo sa kamatayon ug
pagkabanhaw?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Taga-Corinto 15; Alma
11:42–45; 28:12; 34:32–41; Moroni 8:12–19; D&P 42:45–47;
76:50–70; 138:57
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Pagsangyaw sa Ebanghelyo

Kinahanglang magkugi kita ug magmatinud-anon
nga motabang sa uban nga madawat ang mga

panalangin sa gipahiuli nga ebanghelyo.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Human gayud siya mabunyagi ug makumpirmahi nga miyem-
bro sa Simbahan, “nakabaton siya og dakong tinguha sa pagsang-
yaw sa Ebanghelyo.” Nahinumdom siya: “Usa ka gabii Dominggo
kadto nag-inusara akong miadto sa kakahoyan, ug nag-ampo sa
kinasingkasing ngadto sa Ginoo, nga hatagan akog higayon nga
makasangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga lumulupyo sa yuta.
Ang Espiritu sa Ginoo misaksi nga ang akong pag-ampo gidu-
ngog, ug pagatubagon. Mibarug ako nga malipayon, ug nakala-
kaw og mga 40 ka bara [mga duha ka gatus ka metros o duha ka
gatus ug baynte ka yarda], ug nasugatan nako si Elias Higbee, usa
ka High Priest, nga akong gikauban sulod sa daghang mga bulan.
Sa nagkaduol na ako kaniya, miingon siya, ‘Brother Wilford, ang
espiritu sa Ginoo misulti kanako nga kinahanglang ordinahan ka,
ug magmisyon.’ Mitubag ako, ‘andam na ako.’ ”1

Ubos sa direksyon sa iyang bishop, si Wilford Woodruff giordi-
nahan nga usa ka priest niadtong Nobyembre 5, 1834, ug gipa-
misyon ngadto sa habagatang Estados Unidos. Miserbisyo siya
uban ang pagtuo ug kakugi, ang sinugdanan sa tibuok kinabu-
hing misyonaryong pag-alagad diin nakatabang siya og liboan nga
modawat sa gipahiuli nga ebanghelyo. Mahitungod kaniya, si
Presidente Heber J. Grant miingon, “Nagtuo ako nga walay laing
tawo sa ibabaw sa yuta nga gibantog nga maayong mokabig og
mga tawo ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo.”2

Niadtong Enero 1840, human dayon maordinahe nga usa ka
Apostol, si Elder Wilford Woodruff miadto sa England aron mag-
serbisyo isip usa ka misyonaryo. Iyang gisugdan ang iyang serbisyo
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sa nasud sa Staffordshire, nakatagamtam og igong kalampusan.
“Dihay nadugang nga 40 ka tawo ngadto sa simbahan pinaagi sa
bunyag,” mitaho siya, “ug daghang mga pultahan ang giablihan; ug
taliwala sa pag-uswag niini nga buhat, sa dihang mibarug ako aron
sa pagpamulong atubangan sa dakong kongregasyon sa Hanly, ni-
adtong unang adlaw sa Marso, ang Ginoo mipakita ngari kanako
nga mao kadto ang katapusang higayon nga ako mopasidaan niad-
tong mga katawhan sulod sa daghang mga adlaw, natingala sila, kay
sa ilang pagtuo, ingon man usab ako, sa akong pagsulod sa balay,
abi nako og makig-uban ako kanila sa daghang mga bulan; pero
ang mga pamaagi ug mga hunahuna sa Dios dili sama sa atong mga
paagi ug mga hunahuna sa tanang higayon.”

Si Elder Woodruff nag-ampo sa Ginoo pagkasunod adlaw,
nangutana asa siya paingon. Iyang giasoy pag-usab: Sa pagtuo nga
mao kadtoy higayon ug katungdanan nga masayud sa kabubut-on
sa Ginoo sa maong hilisgutan, busa, nangutana ako sa akong
Langitnong Amahan pinaagi sa pangalan ni Jesukristo sa pagtudlo
kanako sa iyang kabubut-on niining butanga, ug ako nangutana,
ang Ginoo mihatag, ug mipakita kanako nga mao kini ang iyang
kabubut-on nga moadto dayon ako sa habagatang England. 

H U G N A  9

Ang umahan ni John Benbow. Pinaagi sa makugihong pagtuon sa Biblia,
si John Benbow ug ang iyang pamilya ug mga higala nakaandam sa

ilang mga kaugalingon sa pagdawat sa gipahiuli nga ebanghelyo.
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Nakig-istorya ako ni brother William Benbow mahitungod niini,
kinsa nagpuyo sa Herefordshire ug adunay mga higala nga nagpu-
yo didto, ug gusto nga akong bisitahan kadtong dapita, ug [siya]
mitanyag sa pag-uban kanako ngadto sa balay sa iyang igsoong
lalaki ug mobayad sa akong pamilite, nga akong gidawat dayon.”3

Niadtong Marso 4, 1840, si Elder Woodruff ug si William
Benbow miabut sa balay sa igsoon ni William nga si John. “Mga usa
ka oras sa akong pag-abut sa iyang balay,” nahinumdom si
Presidente Woodruff, “akong nahibaloan ngano nga ang Ginoo mi-
padala nako dinhi. . . . Akong nakita ang pundok sa mga lalaki ug
mga babaye, mga unom ka gatus, kinsa nagkahiusa ubos sa panga-
lang Nagkahiusang mga Kaigsoonan [United Brethren], nga na-
ningkamot sa pag-establisar sama sa karaang lagda sa mga butang.
Gusto nilang itudlo ang Ebanghelyo nga gitudlo sa propeta ug mga
apostoles, sama sa akong gihimo sa batan-on pa ko.”4

Ang pamilyang Benbow dali rang midawat sa mensahe sa
Pagpahiuli, ug si William mibalik ngadto sa Staffordshire “human
sa kalipay nga nakakita sa iyang igsoon nga si John Benbow, ug sa
iyang pamilya, . . . nga nabunyagan ngadto sa bag-o ug walay ka-
tapusan nga pakigsaad.”5 Si Elder Woodruff nagpabilin sa maong
dapit sulod sa walo ka bulan. Unya nahinumdom siya: “Ang unang
tranyta ka adlaw human sa akong pag-abut sa Herefordshire naka-
bunyag ako og kwarentay singko ka mga tigsangyaw ug gatusan ka
mga miyembro. . . . Nakadala kami og duha ka libo sulod sa walo
ka bulan nga pagpaningkamot.”6

Kabahin niini nga kasinatian, si Presidente Woodruff misulat:
“Ang tibuok kasaysayan niining misyon sa Herefordshire nagpaila
sa kaimportante sa pagpaminaw sa hinay hinagawhaw nga tingog
sa Dios ug sa mga pagpadayag sa Espiritu Santo. Ang Ginoo adunay
mga tawo didto nga andam na alang sa Ebanghelyo. Nag-ampo sila
alang sa kahayag ug kamatuoran, ug ang Ginoo mipadala kanako
ngadto kanila.”7

Mga duha ka tuig sa wala pa magserbisyo si Elder Woodruff
didto sa England, ang Espiritu migiya kaniya sa pagsangyaw sa
ebanghelyo ngadto sa gamayng pundok sa mga tawo––sa iyang
kaugalingong pamilya. Sa iyang patriyarkal nga panalangin, nga
gihatag ni Joseph Smith Sr., gisaaran siya nga iyang “dad-on ang
pamilya sa [iyang] amahan ngadto sa gingharian sa Dios.”8

H U G N A  9
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Niadtong 1838, samtang nagserbisyo siyag misyon sa dapit nga
duol sa iyang lungsod, iyang gibati nga ang panahon miabut na
alang niini nga panagna aron matuman. Siya misulat:

“Migahin ako . . . og diseotso ka adlaw sa Farmington ug Avon,
pagbisita sa kabanay sa akong amahan, ang akong mga uyoan, mga
ig-agaw, mga silingan ug mga higala, nagsangyaw sa Ebanghelyo ni
Jesukristo ngadto kanila, ug naningkamot sa pagdala kanila ngad-
to sa gingharian sa Dios. . . . Pinaagi sa tabang sa Dios, matinud-
anon nakong gisangyaw ang Ebanghelyo ngadto sa kabanay sa
akong amahan ug sa tanan nga diha uban kaniya, ingon man usab
sa akong kaparyentihan.”

Niadtong Hulyo 1, 1838, si Elder Woodruff mibunyag og unom
ka tawo, lakip na kadtong tanan nga nagpuyo sa balay sa iyang ama-
han, sumala sa gisaad sa iyang patriyarkal nga panalangin.
“Malipayon kaayo ako niadtong adlawa,” miingon siya. “Ang akong
amahan, ina-ina ug igsoong babaye apil niadtong gibunyagan.
Gidugangan pa kini sa ubang mga kaparyentihan. Akong gibati nga
ang nahitabo sulod lamang niining adlawa maoy dakong ganti sa
tanang nakong mga paningkamot sa pangalagad.

“Kinsa ang makasabut sa kamaya, sa himaya, sa kalipay ug kahu-
payan nga gibati sa usa ka Elder sa Israel nga nahimong instru-
mento sa mga kamot sa Dios sa pagdala sa iyang amahan, inahan,
igsoong babaye, igsoong lalaki o bisan kinsa nga kaliwat ni Adan
nga mosulod ngadto sa kinabuhi ug kaluwasan? Walay tawo nga
mobati niini gawas iyang masinati kining mga butanga, ug maka-
angkon sa pagpamatuod ni Jesukristo ug sa inspirasyon sa
Makagagahum nga Dios.”9

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Gihimo kita sa Dios nga responsable sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban.

Ang katawhan sa tanang panahon nangita sa kalipay; nagtingu-
ha sila sa sosyal nga kalinaw ug kalinaw sa panimalay; ug kon mag-
hunahuna sila sa umaabut, nagtinguha sila nga maapil sa mga
panalangin nga gipamulong mahitungod niana nga kahimtang sa
pagpuyo; pero wala sila masayud unsaon sa pag-angkon niini,
gawas kon dunay usa ka sulugoon sa Dios nga moabut ug motud-
lo sa pamaagi sa kinabuhi.10
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Kita ra ang mga tawo nga gihatagan niining balaan nga ebang-
helyo, priesthood ug mga pakigsaad sa atong panahon, ug kita
ang responsable kon unsaon nato paggamit niini. Kinahanglan
nga magmakugihon kita ug magmatinud-anon sa pagtanyag nii-
ning dakong kaluwasan ngadto sa mga anak sa tawo, ug sa pag-
tukod sa Zion ug sa gingharian sa atong Dios.11

Bisan unsa pa ka walay hinungdan niining mga tawhana sa mga
mata sa kalibutan, ang Dios sa langit mohimo natong responsable
sa pagsangyaw niini nga Ebanghelyo ngadto sa tanang nasud ubos
sa langit, ug kinahanglang buhaton nato o kita panghimarauton.
Dili kita makalikay niini. Ngano? Tungod kay, sama sa gisulti ni
Pablo: “Alaut ako kon dili nako iwali ang Maayong Balita.” [1 Mga
Taga-Corinto 9:16.] Adunay usa lang ka Ebanghelyo; wala gayuy la-
in gawas sa usa, ug wala na gayuy lain; ug si Pablo miingon: “Apan
bisan pa kon kami, o usa ba ka manulonda nga gikan sa langit, ma-
gawali kaninyog Maayong Balita nga sukwahi sa amo nang giwali
kaninyo, ipatunglo siya” [Mga Taga-Galacia 1:8.] Kana nga
Ebanghelyo, kamong mga Santos sa buhing Dios, . . . ania sa atong
mga kamot, gipadala ngari kanato pinaagi sa pagpangalagad sa
mga Anghel––ang samang Ebanghelyo nga gitudlo gikan ni Adan
ngadto ni Kristo, ug gikan ni Kristo hangtud sa atong panahon ug
henerasyon, kon ang Dios adunay mga katawhan dinhi sa yuta.12

Walay pundok sa mga tawo sukad sa paglalang sa Dios niining
kalibutan nga dunay dakong responsibilidad sa pagpahimango nii-
ni nga henerasyon, sa pagsinggit sa atong lanog nga tingog, adlaw
ug gabii kon duna kitay opurtunidad ug mopahayag sa mga pulong
sa Dios niini nga henerasyon. Kinahanglan nga buhaton nato kini.
Ato kining calling. Ato kining katungdanan. Ato kining buluhaton.13

Miubog ako sa kalapukan ug misawom sa mga sapa, ug nanga-
yog pagkaon sa lainlaing balay; ug nakagahin og dul-an sa sing-
kwenta ka tuig niini nga buluhaton. Ug ngano? Duna bay daghang
bulawan sa California aron kasuhulan ako sa pagbuhat niini?
Wala, sa pagkatinuod; ug kon unsa man ang akong nahimo ug un-
sa ang nahimo sa akong mga kaigsoonan kini among gibuhat kay
gisugo kami sa Dios. Ug mao kini ang atong katungdanan karon.
Nagsangyaw kita ug naningkamot dinhi sa ato ug didto sa layong
dapit, ug gusto natong padayunon ang atong mga paningkamot,
pinaagi sa tabang sa Dios, hangtud nga duna kitay kagawasan sa
pagbuhat niini.14
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Naghunahuna ako, sa makadaghan, nga kita, isip mga elder sa
Israel ug mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, napakyas sa pagsabut
sa atong katungdanan sa atubangan sa Ginoo. Ang buluhaton nga
gikinahanglan gikan kanato dako ug hilabihan; mao kini ang bu-
hat sa Makagagahum nga Dios. Kita ang responsable alang niining
tanan ug alang sa pagtukod og mga templo ngadto sa Labing
Halangdon, nga atong kasudlan ug kahimoan sa mga ordinansa
alang sa kaluwasan sa atong mga patay.15

Ug dayon, aduna kitay katungdanan sa pagsangyaw ngadto sa
daghang mga tawo nga naglibot sa atong panimalay, kay sama ra ka-
importante ang pagsangyaw diha sa panimalay ingon man ngadto
sa layong dapit.16

Makaangkon kitag dakong kalipay sa
pagtabang sa uban nga moduol ngadto ni

Kristo ug mouswag ngadto sa kahimayaan.

Ihatag ngadto ni bisan kinsang tawo ang mga baruganan sa ki-
nabuhi ug kaluwasan ug ipahigayon kining mga ordinansa ngadto
kaniya, ug mahimo kamong instrumento sa mga kamot sa Dios sa
kaluwasan niana nga kalag. Walay laing gihatag ngadto sa mga anak
sa tawo nga makatupong niini. . . .

Kon sinsero natong amumahan ang atong pakighigala sa uban, ang Ginoo
mohatag og mga oportunidad kanato sa pagpakigbahin sa ebanghelyo.
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. . . Ang Ginoo [miingon], “Ug kon kini mahimo nga ikaw man-
limbasog sa tanan nimong mga adlaw sa pagsangyaw og paghinul-
sol ngadto niini nga mga katawhan, ug magdala, bisan usa ka kalag
ngari kanako, unsa ka dako ang imong hingpit nga kalipay uban ka-
niya diha sa gingharian sa akong Amahan.” [D&P 18:15.] . . . Atong
gisangyaw ang Ebanghelyo ngadto sa matag kanasuran, kaliwatan,
pinulongan ug katawhan, kutob sa gihatag sa Ginoo nga paagi ka-
nato ug nakaangkon kita niana nga kahigayunan sa pagsangyaw. Sa
gihapon ang kalibutan puno sa mga tawo nga wala pa makadungog
sa Ebanghelyo ni Jesukristo; ug samtang ang Priesthood ania kana-
to aduna kitay obligasyon ug responsable alang sa kaluwasan sa
mga anak sa tawo, samtang duna pa kitay kahigayunan sa paghatag
niining mga gasa diha sa mga anak ni Adan. Hunahunaa lamang
nga pinaagi sa pagdawat sa Ebanghelyo ni Jesukristo mahimo ki-
tang manununod sa Dios ug isig ka manununod uban kang Kristo,
nga kita adunay bahin diha sa unang pagkabanhaw, ug mobangon
gikan sa atong mga lubnganan ug sininaan sa himaya, pagka-imor-
tal, ug kinabuhing dayon, ug moagi sa atubangan sa Dios ug sa
Kordero ug magpuyo uban kanila sa kahangturan didto sa kalangi-
tan! Kinsa ang nakasabut niini? Ang mga lumulupyo ba sa yuta?
Wala sila makasabut. . . . Nakaamgo ako nga nagsalig kita sa Ginoo
sa tanang mga butang. Ang Ginoo mao ang atong tigpatunhay. Siya
ang tuburan sa atong kaluwasan. Si Jesukristo misakripisyo sa Iyang
kinabuhi aron sa pagtubos kanato pinaagi sa Iyang dugo, ug pina-
agi niana gihatag kini nga mga panalangin ngari kanato. . . .

. . . Wala nay madawat pa nga mas dakong katungdanan ang
tawo kay sa pag-angkon niini nga katungod ug kahigayunan sa pag-
adto ug pagluwas sa mga kalag sa tawo––pagluwas kanila pinaagi
sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto kanila, pinaagi sa pagpanga-
lagad sa mga ordinansa ngadto kanila, aron maandam ang ilang
mga kaugalingon sa pag-adto ngadto sa gingharian sa langit ug
ngadto sa celestial nga himaya. . . .

Sa akong pagtuo daghang higayon nga wala nato hatagig bili
ang mga panalangin nga atong natagamtam ug naangkon. Ang
atong mga kasingkasing kinahanglan nga itumong sa pagpalambo
sa gingharian Dios, ang Zion sa Dios, ug ang buluhaton sa Dios,
samtang ania kita dinhi ug adunay gahum sa paghimo niining mga
butanga. Katungdanan nato isip Kapangulohan ug isip mga
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Apostoles, dili lamang ang pagpaningkamot sa atong kaugalingon,
pero sa pagpadala sa mga Elder sa Israel ngadto sa mga nasud sa
yuta aron sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Dunay opurtunidad ka-
ron sa daghang mga nasud sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo,
ug sa pagdala sa mga katawhan ngadto ni Kristo, aron ilang
madawat kini nga mga panalangin.17

Hapit ang tibuok nakong kinabuhi gigahin dinhi niini nga
Simbahan; ug gikan sa panahon nga miapil ako sa Simbahan nag-
misyon ako ug wala gayud mohunong gikan niadtong adlawa
hangtud karon. Nalipay ako kanunay niini, ug nalipay karon. Kon
ako mamatay ug ilubong ang akong lawas, dili ako gusto nga du-
nay tawo nga mobarug ug makaingon nga ako nagpasagad sa
akong katungdanan sa pagtudlo sa paghatag kaniya sa kaluwasan
kutob sa akong mahimo. Nalipay ako kanunay sa pagsangyaw sa
Ebanghelyo; nalipay ako sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa
kinabuhi ug kaluwasan dinhi ug sa layong dapit, tungod kay na-
sayud ako nga kini mao ang buluhaton sa Dios, ug nasayud ako
niini karon.18

Imbis mosaway sa laing mga relihiyon,
kinahanglang magpuyo kita nga magpakita sa
kamatuoran ug kaayo sa atong kaugalingon.

Kon moadto kamo sa kasilinganan aron isangyaw ang
Ebanghelyo, ayaw gayud sulayi ang pagdaot ang tinuohan sa tawo
sa dili pa nimo siya hatagan sa mas maayo nga tinuohan; gani, ayaw
gayud atakiha ang relihiyon sa usa ka tawo, bisan asa kamo moad-
to. Tuguti ang matag tawo nga malipay sa iyang kaugalingong reli-
hiyon. Katungod niya ang pagbuhat sa ingon. Kon dili siya
modawat sa inyong pagpamatuod kabahin sa Ebanghelyo ni Kristo,
iya kanang kalihokan, ug dili inyo. Ayaw paggahin og panahon sa
pag-ataki sa ubang mga sekta ug relihiyosong grupo. Wala kitay pa-
nahon sa paghimo niana. Dili gayud husto ang pagbuhat niana.19

Pangitaa pinaagi sa pagtuo, pag-ampo, ug pagpaubos, ang pag-
angkon og kaalam, ug sa Espiritu sa Dios nga mogiya sa inyong ta-
nang paningkamot. Ang kaalam maoy usa sa labing importante nga
mga gasa sa Dios, ug ang tingog sa kaalam dili mosulti kanato nga
igahin ang atong panahon sa pagpakig-away batok sa mga sekta
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nianang panahona, makigbatok sa mga opinyon sa mga tawo, mag-
tamay sa mga relihiyon nga naglibut kanato, sa ingon ang mga ta-
wo magdumili sa pagpaminaw kanato, mosira sa kasingkasing sa
mga tawo batok sa kahayag ug kamatuoran; ang mga opinyon ug
mga relihiyon sa ubang mga tawo mahal nila sama nga mahal nato 
ang atoa. . . . Himoa nga ang Kaluwasan mao ang inyong hisgutan-
, sa kaaghup ug pagpaubos, uban sa gahum sa mahangturong ka-
matuoran, kaalam, kahayag ug kahibalo nga anaa sa unang mga
baruganan sa ebanghelyo sa Anak sa Dios. Kamo mahimong in-
strumento sa pagluwas sa kalag sa mga tawo, ug malipay sila uban
kaninyo nga ilang nakita ang kahayag sa ebanghelyo; dili gayud ki-
ta mosangyaw nga wala sa ebanghelyo, o mobiya niini aron mo-
sangyaw og butang nga lahi sa atong katungdanan; o sa
pagpakiglalis nga walay hinungdan; ang matag kahoy maila pinaa-
gi sa iyang bunga; kon matinud-anon kita sa Ginoo, padayon sa ma-
alamon ug mabuot nga dalan, ang maayong bunga sigurado nga
mosunod sa atong mga paningkamot.20

Mao gyud unta kini ang tumong sa tanang miyembro sa
Simbahan sa pagpadayon gayud sa ilang mga kinabuhi ginamit ang
mga baruganan sa Ebanghelyo. Walay laing paagi nga atong ma-
kombinser ang kalibutan sa kamatuoran gawas sa pagpakita sa
atong mga buhat ug pagpakigsandurot sa usag usa ug sa katawhan
nga makatuboy kanato. Atong giangkon ang dagkong espirituha-
nong mga butang, ug kinahanglan nga dunay taas nga sumbanan
sa kaputli sa kinabuhi aron sa pagtubag uban niining espirituha-
nong mga butang.21

Ang Espiritu Santo mohatag og giya niadtong kinsa
mopakigbahin sa ebanghelyo ug niadtong modawat niini.

Ang tanang sekreto sa atong kalampusan kon ang pagkabig
ang hisgutan, mao nga kita nagsangyaw sa mao gihapon nga
ebanghelyo sama kasayon ug kayano sa pagsangyaw ni Jesus nii-
ni, ug nga ang Espiritu Santo magpabilin niadtong modawat nii-
ni, magmaya diha sa ilang mga kasingkasing ug dili matukib nga
kalipay, ug sila nagkahiusa; ug dayon sila sa ilang kaugalingon
makahibalo sa doktrina kon kini gikan ba sa Dios o sa tawo.22
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Giunsa niining gatusan ug liboan ka mga Elder sa Israel . . . pag-
adto sa layong dapit, . . . ug misangyaw sa Ebanghelyo aron maka-
big ang mga anak ni Adan? Nahimo kini tungod sa gahum sa Dios.
Walay Elder niini nga Simbahan ang adunay gahum sa pagsangyaw
ug pagbuhat sa kabubut-on sa Dios [gawas] lang pinaagi sa gahum
sa Dios. Kon duna man kitay gahum, kini gikan sa Dios, ug kina-
hanglang isalig nato kaniya ang tanang mga butang.23

Kon siya nga adunay awtoridad sa pagsangyaw sa ebanghelyo,
mosaad siya, pinaagi sa pangalan ni Jesukristo, ngadto sa tanan nga
motuo ug mosunod, nga ang Espiritu Santo ihatag kanila. Pinaagi
sa kaligdong niini nga saad, ang tanang mga tawo makahibalo sa
ilang mga kaugalingon, kon kini iya ba sa Dios, o kon kini iya ba sa
tawo. Kon ang walay awtoridad nga tawo mosangyaw, magpakaa-
ron-ingnon nga nagsangyaw niining sama nga ebanghelyo, bisan
unsa pa siya ka maalamon ug ka hanas, ang iyang doktrina mailhan,
tungod sa mga saad nga madawat unta sa mga tumutuo pero wala
mahitabo, ang Espiritu Santo nga maoy naghatag og mga gasa [wa-
la madawat], ug tungod niini ang pagkabakak sa mga doktrina sa
mga tawo mahibaloan, mao nga kinahanglang walay magpailad.24

Samtang maningkamot kita sa pagpakigbahin sa ebanghelyo,
kinahanglang atong pangitaon ang giya sa Espiritu Santo.
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Gawas nga mag-uban ang Espiritu Santo kaninyo inig sangyaw
ninyo sa Ebanghelyo, dili kamo makahimo sa inyong katungdanan;
pero kon anaa kaninyo ang Espiritu Santo luwas kamo, bisan asa
kamo moadto, ang inyong mga pulong modulot diha sa mga ka-
singkasing sa matinuoron ug maaghup sa yuta.25

Walay kalainan kon pila may edad sa tawo nga mosangyaw sa
ebanghelyo, ma-baynte singko, nubenta, o lima ka gatus ka tuig
ang edad, kon nadasig lang siya sa Espiritu ug sa gahum sa Dios.26

Hinaut nga ang Ginoo magauban kanato ug moandam sa agi-
anan ug motabang kanato nga matandog ang kasingkasing sa
mga tawo, aron ang maayo mabuhat ug ang gingharian sa Dios
magpadayon.27

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Ribyuha ang asoy ni Elder Wilford Woodruff nga miadto sa pa-
nimalay ni John Benbow (mga pahina 97–99). Sa unsa nga
mga paagi nga gidala si Elder Woodruff ngadto sa uma ni
Benbow? Samtang ikaw magbasa niini nga asoy, unsay imong
nakat-unan gikan sa ehemplo ni William Benbow?

• Sa mga pahina 99–100, pangitaa ang pulong o mga pulong
nga nagpakita kon unsay gibati ni William Benbow ug Wilford
Woodruff sa dihang ang ilang pamilya midawat sa ebanghelyo.
Unsay inyong gibati sa dihang ang minahal miapil sa Simbahan
o mibalik sa pagkaaktibo sa Simbahan?

• Ribyuha ang mga pulong ni Presidente Woodruff mahitungod
sa atong responsibilidad sa pagpakigbahin sa ebanghelyo (mga
pahina 100–102). Sa pagkatinuod, unsay atong mahimo aron sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa mga miyembro sa pa-
milya ug mga higala? Sa unsang paagi nga atong matabangan
ang full-time nga mga misyonaryo niini nga paningkamot?
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• Sa unsang mga paagi nga atong matuman ang atong responsi-
bilidad sa pagtudlo sa ebanghelyo “ngadto sa tanang mga
kanasuran sa yuta”? (pahina 102–103).

• Ngano man nga kita usahay magpanagana sa pagpakigbahin sa
ebanghelyo? Sa unsang paagi nato mabuntog ang atong
kahadlok?

• Ngano nga ang misyonaryo nga buhat usa ka malipayon nga
kasinatian? (Tan-awa sa pahina 103–104.) Unsay imong mga
kasinatian diin imong gibati ang kalipay sa pagpakigbahin sa
ebanghelyo?

• Nganong importante nga likayan ang pagpanaway sa relihiyon
sa uban? (Tan-awa sa pahina 104–105.) Sa unsang paagi kita
makapamatuod sa pagkatinuod sa Simbahan nga dili manaway
sa laing mga simbahan?

• Ribyuha ang katapusang paragrap sa pahina 105. Sa unsang
paagi nga ang atong mga aksyon makaimpluwensya sa mga
opinyon sa mga tawo kabahin sa Simbahan.?

• Samtang ikaw magbasa sa mga pulong ni Presidente Woodruff
mahitungod sa Espiritu Santo ug misyonaryo nga pag-alagad,
unsay imong nakat-unan? (Tan-awa sa mga pahina 106–107.)
Unsay angay natong buhaton aron mahimong takus sa pagpa-
kig-uban sa Espiritu?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 28:19–20; D&P 4;
18:10–16; 42:11–14; 50:13–22; 60:2–3; 84:88; 88:81
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Si Presidente Wilford Woodruff miingon: “Obligado ako nga ihatag
ang himaya ngadto sa Dios sa tanan nakong nadawat. Kon nakahimo

man ako og kaayohan . . . kini tungod sa gahum sa Dios.”
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Mapainubsanong
Pagsalig sa Dios

Ang tinuod nga gahum nagagikan
sa mapainubsanong pagsalig sa Dios.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Ang bugtong nakapatingala sa akong tibuok kinabuhi,” mii-
ngon si Presidente Wilford Woodruff, “mao nga ang Ginoo mipi-
li kanako, ilabi na nga mahimong usa ka Apostol ug usa ka
Presidente. Pero kana Iyang kaugalingong katungod; dili akoa.”1

Bisan og si Presidente Woodruff natingala sa iyang katungda-
nan niini nga Simbahan, nasayud siya ngano nga ang Ginoo mi-
tawag kaniya. Nakaobserbar siya: “Ngano nga ang Ginoo mipili
og usa ka huyang nga tawo sama kanako nga modumala sa Iyang
Simbahan? Nganong Iyang gipili si Joseph Smith––nga walay ki-
naadman nga batan-on, nga maoy tawag kaniya? Nganong Iyang
gipili kanang grupoha sa mga tawo? Tungod kay makasalig Siya
kanila. Mipili siyag mga tawo nga moila sa gahum sa Dios.”2

Si Presidente Woodruff miila kanunay sa gahum sa Dios, sa per-
sonal nga mga kalampusan ug sa pag-uswag sa Simbahan. Sa usa
ka pakigpulong nga iyang gihimo didto sa Salt Lake Tabernacle,
miingon siya: “Nagpasalamat ako sa Ginoo sa akong kinabuhi.
Nagpasalamat ako Kaniya sa Iyang mga panalangin ug mga kalooy
ngari kanako. Duna akoy katarungan nga malipay niini, ug ako ob-
ligado sa paghatag sa Dios sa himaya sa tanan nakong nadawat.
Kon nakahimo man ako og kaayohan; kon ako nakasangyaw sa
Ebanghelyo ug sa pagpadayon diin ako nakatabang sa akong isig
ka tawo, dinhi o sa layong dapit, kini tungod sa gahum sa Dios. . . .
Kini nga gahum nag-uban kanato. Mao nga ania kita karong adla-
wa. Mao nga kining tabernakulo [Tabernacle] nagbarug karon, ka-
tumanan kini sa mga panagna sa mga propeta sa Dios sa karaang
panahon. Mao nga ang Zion sa Dios gitukod dinhi niini nga mga
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walog sa kabukiran. Nahimo kining tanan tungod sa gahum sa
Dios, ug dili sa tawo.”3

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Nagsalig kita sa Dios alang sa tanang
espirituhanon ug temporal nga mga panalangin.

Nagsalig gyud ako. Kanunay akong ingon niini sa tibuok na-
kong kinabuhi, ug sa akong mga biyahe ug mga panaw, sa pag-
sangyaw sa ebanghelyo ni Kristo ngadto sa akong isig ka tawo.4

Kinahanglang atong masabtan nga ang mga pamaagi sa Dios
mas maayo pa kay sa atong mga pamaagi, ug nga ang Iyang mga
tambag, bisan og ingon nga nagkinahanglan og sakripisyo, mao
ang labing maayo kanunay ug labing luwas nga atong sundon ug
gamiton. Liboan kanato makapamatuod sa kamatuoran niini gikan
sa indibidwal nga kasinatian. . . . Kinahanglang makat-on usab ki-
ta niining importanting kamatuoran, nga ang Dios makaangkon sa
tanang himaya ug dungog alang sa pagkatukod sa Iyang Simbahan
ug gingharian dinhi sa yuta. Ang tawo dili makaangkon niini o sa
bisan unsang panahon sa kalibutan. Walay lain gawas sa gahum sa
Dios ang makahatag sa kahingpitan sa Ebanghelyo, sa pag-organi-
sar sa Simbahan, sa pagpundok sa Iyang katawhan ngadto sa Zion
sa katumanan sa pagpadayag ug pagpahigayon sa natuman nga
buluhaton.5

Ibutang nato sa hunahuna nga ang atong kusog, ang atong pag-
laum ug ang atong gahum anaa sa mga kamot sa Dios, ug dili sa
tawo. Ang Ginoo mismo milugway sa Iyang kamot aron pag-estab-
lisar niini nga Simbahan, Iyang gingharian, Iyang buluhaton. . . .
Wala kitay gahum sa atong kaugalingon. Sukad masukad wala
gayud kitay gahum sa paggiya ug pagdumala niini nga gingharian,
gawas lamang kon magpataliwala ang Makagagahum nga Dios.6

Ang tinuod nga kita dunay mga katawhan, nga duna kitay Zion,
nga duna kitay gingharian, nga duna kitay simbahan ug priesthood
nga konektado sa kalangitan, ug adunay gahum sa pagtandog sa ka-
langitan, ug nasayud kita nga ang kalangitan mopahayag kanato,
naggiya sa pagpahigayon niining importanting buluhaton niining
ulahing mga adlaw diin maoy giatiman sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, kini nga kamatuoran mao lamang ang motagbaw sa
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atong mga kasingkasing sa pagkamapainubsanon atubangan sa
Ginoo nga atong Dios, ug kinahanglan nga kanunay magpahinum-
dom kanato sa atong mga pagpamalandong ug mga pagbati sa
atong responsibilidad ngadto Kaniya ug ngadto sa usag usa, ug
usab sa atong pagsalig kaniya sa tanang mga panalangin nga atong
natagamtaman sa espirituhanon ingon man usab sa temporal nga
matang.7

Ang akong mga pagbati ug mga panglantaw mao nga ang Ginoo
wala gyuy mga katawhan gikan pa ni Amahang Adan hangtud ka-
ron nga gitawag sa pagtukod sa Iyang gingharian ug pag-establisar
sa Iyang Zion sa kalibutan, o sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa pag-
hinulsol ngadto sa mga anak sa tawo, nga wala silay laing gisaligan
kon dili ang panabang sa Dios [sa] langit alang sa ilang suporta.8

Nasayud ug nakasabut gayud kita sa atong padulngan, sa atong
pagkabutang, ug sa atong mga panalangin nga anaa sa iyang mga
kamot.9

Moingon ako sa katawhan—Judeo ug Hentil, dagko ug gagmay,
datu ug pobre––nga ang Ginoong Makagagahum adunay gahum sa
iyang kaugalingon, ug wala magsalig ni bisan kinsang tawo, sa pag-
padayon sa iyang buluhaton; pero kon motawag siya og mga tawo
sa paghimo sa iyang buluhaton kinahanglang mosalig sila kaniya.10

Ang Dios mipili sa mapainubsanon
sa pagbuhat sa Iyang buluhaton.

Ang Ginoo mipili sa huyang nga mga tawo sa kalibutan sa pag-
himo sa Iyang buluhaton. Pero Siya makahimo sa pagtudlo kanako,
o ni bisan kinsa sa akong mga kaigsoonan, sama sa Iyang gibuhat
sa bisan unsang panahon sa kalibutan. Kanunay niyang gipili ang
huyang nga mga tawo. Pananglit si Moises sa pagpangulo sa mga
anak sa Israel. Si Moises miingon nga dili siya madanihon nga mo-
sulti, ug nagtuo siya nga wala siyay mahimo. Pero ang Ginoo mii-
ngon nga mohatag siya og usa ka tigpama-ba alang kaniya. Sa
dihang ang Ginoo gusto og hari alang sa Israel, iyang gipili si David,
ang anak ni Jesse, nga magbalantay sa karnero. Ang tanang mga
anak ni Jesse, gawas ni David, gidala ngadto sa Propeta; pero si
Samuel dili modihog ni [bisan kinsa] kanila. Iyang gipangutana si
Jesse kon duna pa ba siyay anak nga lalaki. Si Jesse miingon, Oo;
naay gamayng batan-on nga nag-atiman sa karnero. Ang Propeta
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gustong makakita kaniya. Sa dihang miabut siya, si Samuel midihog
kaniya nga hari sa Israel. Mao usab sa adlaw sa mga Apostoles.
Kinsa sila? [Walay kaalam] nga mga mananagat. Mao usab karon.
Sugod ni Joseph Smith ug hunahunaa kitang tanan. Kinsa kita?
Pobre kita, huyang nga mga wati sa yuta. Pero ang Ginoo mipili
kanato tungod kay nagtuo Siya nga duna Siyay mahimo kanato.
Nanghinaut ako nga makahimo Siya.

Sa akong pagtuo ako ang kinadugayan nga naghupot sa
pagka-Apostol kay ni bisan kinsa nga tawo sa ibabaw sa yuta
niining katapusang mga adlaw. Manghambog ba ako niini o
magmapasigarbuhon ug magpakahimaya tungod kay nahuptan
nako ang Priesthood sa dugay nga higayon? Kon buhaton nako,
usa ako ka buang nga tawo. Obligado kita nga mopasidungog sa
Dios; obligado kita nga moila sa gahum sa Dios. Ang yawa na-
ningkamot sa paglaglag kanako gikan sa akong pagkahimugso
hangtud karong adlawa. Pero ang Ginoo anaa kanunay sa akong
tuong kamot ug miluwas kanako. Dihay duha ka mga gahum
nga nag-inilugay––ang usa molaglag kanako, ang lain moluwas
kanako. Ug ania ako karon, usa ka huyang nga instrumento sa
kamot sa Dios. Pero, samtang buhi ang Dios, kon Siya mosulti
kanako unsa ang akong katungdanan, buhaton gyud kini nako!

. . . Mag-ampo ako sa Dios nga hatagan kita og kaalam, ug sa
pagtabang kanato nga magpaubos, magmatinud-anon, magmaag-
hup ug may mapainubsanon nga kasingkasing.11

Daghang higayon sa akong pagbiyahe nga ako makadungog sa
mga tawo nga moingon––Nganong gipili man sa Dios si Joseph
Smith, nganong iyang gipili kadtong bataa sa pagsugod niini nga
dispensasyon ug mopahimutang sa pundasyon niini nga
Simbahan? Nganong wala man siya mopili og bantugang tawo . . . ?
Duna lang akoy usa ka tubag nga ikahatag sa maong pangutana,
mao kini, nga ang Ginoong Makagagahum walay mahimo kanila,
dili niya mahimong pugson sila sa pagpaubos magpaubos nila. Dili
sila ang klase sa tawo nga gipili alang niining matanga sa buluhaton
sa bisan unsang panahon sa kalibutan. Ang Ginoong Makagagahum
mipili sa huyang nga mga tawo sa kalibutan. Makaagak siya kanila.
Busa iyang gipili si Joseph Smith tungod kay siya huyang, ug siya
adunay igo nga panabut nga makahibalo niini.12
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Kon ang mga tawo magmapagarbuhon, sila mapukan.

Walay adlaw nga milabay, walay adlaw nga moabut, karon o sa
kahangturan, nga kamo dili na magkinahanglan sa panalipod ug
pag-amuma sa Dios. Gikinahanglan ninyo kini sa inyong tibuok ki-
nabuhi. Kon ang atong mga batan-ong lalaki, o ang atong katigula-
ngan, o ang atong mga dalaga, mobati nga sila miabut na sa punto
nga wala na nila kinahanglana ang Ginoo, maamguhan unya nila
nga dako kaayo silang sayop.13

Kon ang Presidente sa Simbahan o ang iyang mga magtatambag
o ang mga apostoles o bisan kinsa nga tawo nagtuo diha sa iyang
kasingkasing nga ang Dios walay mahimo kon wala siya, ug nga
siya importante gayud kaayo aron mapadayon ang buluhaton sa
Ginoo, peligro siya nga mapukan. Nakadungog ako ni Joseph
Smith nga miingon nga si Oliver Cowdery, kinsa mao ang ikaduha
nga apostol niini nga Simbahan, miingon ngadto kaniya, “Kon
mobiya ako niini nga Simbahan kini mapukan.”

Si Joseph miingon, “Oliver, sulayi kana.” Gisulayan ni Oliver.
Napukan siya; pero ang gingharian sa Dios wala maunsa. Nakaila
ako sa ubang mga apostoles sa akong higayon ug panahon kinsa
mibati nga walay mahimo ang Ginoo kon wala sila; pero ang
Ginoo nagpadayon sa iyang buluhaton bisan og wala sila.14

Akong nakit-an si Oliver Cowdery ingon nga anaa kaniya ang
gahum sa Dios. Wala pa gyud ko makadungog og tawo nga mas lig-
ong mipamatuod kay kaniya kon ubos sa impluwensya sa Espiritu.
Pero sa dihang mibiya siya sa gingharian sa Dios, niadtong gutloa
nawala ang iyang gahum. . . . Gikuhaan siya sa iyang kusog, sama
ni Samson nga diha sa sabakan ni Delilah. Nawala kaniya ang ga-
hum ug pagpamatuod nga iyang naangkon, ug wala na gayud kini
mabalik kaniya sa hingpit samtang buhi pa siya, bisan og namatay
siya nga [usa ka miyembro sa] Simbahan.15

Ang ikatulong bahin sa mga espiritu sa langit gisalikway tungod
sa ilang pagrebelde. . . . Anaa sila sa kada siyudad ug balangay nga
gipuy-an sa mga lumulupyo sa yuta, ug ilabi na kon dunay mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw. . . . Nagtuo ba kamo nga kining mga
yawa ania sa atong palibut nga walay himoon? Natulog ba sila? Wala
ba silay angayng buhaton? Sultihan ko kamo mga kaigsoonan kin-
sa naghupot sa Priesthood, aduna kitay dakong gubat uban niini
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nga mga espiritu. Dili kita makalikay niini. Unsay ilang buhaton
kaninyo? Maningkamot sila nga makahimo kita og bisan unsang
butang nga dili husto. Kini nga mga yawa malipay kaayo nga ako ug
ang akong mga kaigsoonan maghunahuna nga kami bantugang
mga tawo, maantigo kay ni bisan kinsa; aron nga magkasumpaki
kami sa usag usa, nga magtudlo kanato nga maninguha sa pagsu-
gid sa mga sala sa atong igsoon imbis ang atong kaugalingong sala.
Kinahanglang matngunan nato ang atong mga kaugalingon pag-
ayo. Kinhanglang buhaton ko kini; kinahanglang buhaton kini sa
akong mga Magtatambag ug sa mga Apostoles; kinahanglang
buhaton natong tanan. . . . Ug kon bukas ang atong mga mata aron
masabtan ang mga butang sa Dios, masabtan nato ang atong mga
responsibilidad; atong masabtan ang mga gahum sa Balaan nga
Priesthood ug sa relasyon nga atong gipasalig ngadto sa Dios.
Kinahanglang magpaubos gayud kita sa atong mga kaugalingon sa
atubangan sa Ginoo.16

Pagmapainubsanon, pagmabinantayon, pagmainampoon.
Paglikay sa garbo, tingali og mapukan kamo sama sa uban.17

Kon mapainubsanon kitang mosalig sa Ginoo,
Siya manalipod ug molig-on kanato.

Duha ka importanting mga hiyas . . . nga makahatag sa tawo og
gahum sa kalangitan––kaligdong ug kaputli sa kinaiya. Ipaangkon
kini sa tawo, himoa nga ang iyang kasingkasing magmatinuoron
ug makanunayon, himoa nga iyang kinabuhi putli, ug, kon atong
idugang ang pagkamapainubsanon, siya [mapanalipdan] batok sa
daghang mga kahuyang ug makasalikway sa daghang mga tintas-
yon. Kitang tanan dunay mga kahuyang; ang Dios mitugot niini
aron matudloan kita sa pagpaubos sa atong mga kaugalingon ug
may gugma nga putli ngadto sa uban.

Walay usa nato nga hingpit samtang ania pa kita sa yuta; pero
ang tawo kinsa mapainubsanong nagsalig sa Dios dili gayud
mapakyas sa pagpakig-away alang sa katarung, dili gayud magdu-
haduha sa iyang pagdapig sa kamatuoran, ug magpadayon sa
pagtuman sa iyang mga pakigsaad, maoy usa ka tawo nga angay
natong daygon, ug maningkamot, nga sundon, pinaagi sa tabang sa
langit.18
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Gusto nakong isulti ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw, nga ang tanang angay buhaton mao ang pagmatinud-anon,
sa pagsunod sa Iyang mga sugo, magpainubsanon, sa pagpangita
Kaniya pinaagi sa pag-ampo, ug maayo ra kanato ang tanan.19

Ang Dios maga-uban niini nga katawhan. Gisugo kita sa pagpa-
minaw sa Iyang tingog, pagsunod sa Iyang mga kasugoan, ug pag-
paubos sa atong kaugalingon sa Iyang atubangan. . . . Ang kakalma
maoy nagpatigbabaw sa mga Mormon—nga maoy tawag kana-
to––katingalahan ug kahibulongan kana sa kalibutan. . . . Ang ra-
son sa atong pagkakalma mao—nga ang Dios atong higala, atong
magbabalaod, atong tigluwas. Kon ang Ginoo dili makahimo sa
Iyang buluhaton, kita usab dili. Pero makahimo siya. Gihimo niya
kini kanunay, ug buhaton kini hangtud sa katapusan. Busa ako
moingon ngadto sa mga Santos, ayaw kahadlok. Salig sa Dios.
Ayaw itugot nga ang inyong kasingkasing maluya. Itugot nga ang
inyong mga pag-ampo mahidangat sa mga dalunggan sa Ginoo sa
mga Kasundalohan [Lord of Sabaoth] sa adlaw ug gabii. Pangayoa
unsay inyong gusto. Kon buhaton ninyo kana, ang Ginoo motubag
sa inyong mga pag-ampo, kon ang inyong gipangayo husto. Dinha
mag-agad ang atong kusog. Anaa kini sa Dios.20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Nganong importante nga atong ilhon ang atong pagsalig
[dependence] sa Dios? (Tan-awa sa mga pahina 112–13.) Sa
unsang paagi nga kini nga pag-ila makaimpluwensya sa atong
pag-atubang sa kinabuhi?

• Kinsa ang gipasabut ni Presidente Woodruff nga “huyang nga
mga tawo sa kalibutan”? (Tan-awa sa mga pahina 111, 113–14
tan-awa usab sa 1 Mga Taga-Corinto 1:25–28.) Ngano nga ang
Ginoo mipili man sa maong mga tawo sa pagtuman sa bulu-
haton? Kanus-a kamo nakakita nga ang Ginoo migamit sa “hu-
yang nga mga tawo sa kalibutan”?
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• Basaha ang tibuok nga ikatulo nga paragraph sa pahina 114,
ug palandunga o hisguti kon unsay mahitabo sa inyong kina-
buhi kon wala ang panalipod ug pag-amuma sa Dios. Unsa
ang natudlo niini kaninyo mahitungod sa garbo? Unsa pa ang
ubang mga resulta sa garbo?

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa istorya mahitungod ni
Oliver Cowdery sa mga pahina 114–15?

• Basaha ang tanan nga tibuok ikaduhang paragrap sa pahina
115. Ngano nga si Satanas ug ang iyang mga ginasakupan gus-
to nga “kita maghunahuna nga bantugan kita [ug] maalamon
kay sa uban”? Ngano nga gusto nila nga atong “ipanabi ang
mga sala sa uban kay sa ang atong kaugalingong mga 
sala”? Unsaon nato pagbuntog kini nga mga tintasyon?

• Ribyuha ang katapusang upat ka mga paragrap sa hugna, ilista
ang pulong o mga pulong nga may kahulugan nganha kaninyo
(tan-awa sa mga pahina 115–16). Unsa nga mga panalangin
ang atong madawat kon mosalig kita sa Ginoo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Proverbio 3:5–7; Lucas
18:9–14; Jacob 2:13–21; Alma 36:3; Helaman 3:35; D&P 112:10;
121:34–40
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Mag-ampo aron Makadawat
sa mga Panalangin sa Langit

Kon mag-ampo kita pinaagi sa pagtuo, giandam
nato ang atong mga kaugalingon aron makadawat sa mga
panalangin nga giandam sa Langitnong Amahan kanato.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Niadtong Marso 1835, samtang nagserbisyo sa iyang unang
misyon, si Wilford Woodruff mibiyahe agi sa mga sapa ug mga ka-
tubigan sa habagatang silangang Estados Unidos. Aron makala-
bang sa mga katubigan, siya ug ang iyang kompanyon miputol
og kahoy ug gihimo og sakayan. Luwas silang namugsay og mga
150 ka milya sa wala pa biyai ang sakayan ug nanglakaw. Si
Presidente Woodruff nahinumdom nga misubay sila og dalan
nga “diha sa katubigan, ug kasagaran niini natabunan sa lapok
ug tubig, mga usa ka gatus ug setenta ka mga milya. Nanglakaw
kami og mga kwarenta ka milya sa usa ka adlaw nga miagi sa la-
pukon ug tubigan nga kutob sa tuhod ang giladmon. Marso 24
kadto, human makabiyahe og mga napulo ka milya agi sa kala-
pukan, nagtakiang ako tungod sa grabing kasakit sa akong
tuhod. Milingkod ko sa usa ka troso.’

Niining higayona sa biyahe, ang iyang kompanyon, kinsa
naluya sa trabaho ug nakahukom nga mopauli, mibiya kaniya
didto, nga naglingkod sa usa ka troso sa katubigan nga dunay
mga buaya. Wala matandog, si Wilford Woodruff midangop sa
Ginoo. Miingon siya, “Miluhod ako diha sa lapok ug nag-ampo,
ug ang Ginoo miayo kanako, ug mipadayon ako sa paglakaw nga
nagmalipayon.”1

Milabay ang mga katuigan, si Presidente Woodruff mipakita sa
iyang hugot nga pagtuo sa dihang siya, ang iyang asawa, ug ang
uban mibiyahe sakay sa barko aron magserbisyo didto sa England.
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“Adunay usa ka pahimangno sa atong Manluluwas nga ang tanang
mga Santos sa Dios kinahanglang mosunod, pero, nahadlok ako, nga wala
kita magsunod, ug kana mao ang pag-ampo kanunay ug dili makaluya.”
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“Nagbiyahe na kami sulod sa tulo ka adlaw ug gabii sa kusog nga
unos, ug gipadpad balik sa agi,” miasoy siya. “Sa katapusan akong
gitawag ang akong mga kompanyon sa pagsulod sa kabin uban
kanako, ug giingnan nako sila nga mag-ampo aron ang Ginoo
mousab sa hangin. Wala ako mahadlok nga malunod; pero dili ako
gusto nga ibalik ngadto sa New York, kay gusto ako nga mopada-
yon sa akong biyahe. Mihalad kami og pareho nga pag-ampo, ang
mga lalaki ug mga babaye; ug sa dihang migawas kami ug walay
usa ka minuto morag may usa ka tawo nga mikuha og espada ug
mitigbas sa unos, ug nga kon moitsa kag panyo ug dili na gayud
kini paliron.”2

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Katungdanan nato ang pag-ampo pinaagi sa hingpit
nga pagtuo alang sa panabang nga atong gikinahanglan.

Adunay pahimangno sa atong Manluluwas nga kinahanglang
sundon sa tanang mga Santos sa Dios, pero, nahadlok ako, nga wa-
la kita magbuhat sa atong buluhaton, ug kana mao ang, pag-ampo
kanunay ug dili magkaluya [tan-awa sa Lucas 18:1; D&P 88:126].
Nahadlok ako, nga isip mga katawhan, wala kaayo kita mag-ampo
ginamit ang pagtuo. Kay kon dili niya kita panalipdan ug tubson ug
luwason, walay laing gahum ang makahimo. Busa ang atong mga
pag-ampo kinahanglang moabut ngadto sa mga dunggan sa atong
Langitnong Amahan adlaw ug gabii.3

Ang mga lumulupyo sa yuta wala makaamgo unsay epekto ug
kaayohan sa pag-ampo. Ang Ginoo maminaw ug motubag sa mga
pag-ampo sa mga lalaki, mga babaye ug mga bata. Ang pag-ampo
adunay dakong gahum, hilabihan gayud, aron mahatag ang mga
panalangin sa Dios, kay sa bisan unsang butang.4

Kon ang kalibutan mobatok sa gingharian sa Dios niining kata-
pusang mga adlaw, angay bang mahadlok ang mga Santos? . . .
Kinahanglang dili kita mahadlok. Adunay usa ka butang nga atong
buhaton, ug kana mao ang, pag-ampo ngadto sa Dios. Ang tanang
matarung nga tawo nakahimo niini; bisan si Jesus ang Manluluwas,
ang Bugtong Anak sa Amahan sa unod, kinahanglang mag-ampo,
gikan sa kamalig ngadto sa krus, sa tanang panahon; kada adlaw ki-
nahanglan siyang motawag sa iyang Amahan sa paghatag kaniya og
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grasya aron katabangan siya sa iyang takna sa kasakit ug makapahi-
mo niya sa pag-inom sa mapait nga kopa. Mao usab ang iyang mga
tinun-an.5

Unsay kinahanglan natong madawat ug matagamtaman, katung-
danan nato nga pangayoon kini sa Ginoo. Kinahanglan moduol
kita Kaniya sa sekreto nga mga dapit ug ipahibalo ang atong gusto,
aron ang atong mga pag-ampo madungog ug matubag . Ania dinhi
ang atong kusog. Ang atong pagsalig sa Dios, ug dili sa tawo.6

Katungdanan sa kada Santos sa Dios . . . nga moabut ang iyang
mga pag-ampo ngadto sa dunggan sa Ginoo sa Kasundalohan
[Lord of Sabaoth], adlaw ug gabii sa tukmang panahon, sa nag-
pundok nga pamilya ug sa pribado nga mga dapit, kay ang Ginoo
mopaluyo sa iyang mga katawhan, sa pagtukod sa Zion ug sa
pagtuman sa iyang mga saad. . . .

. . . Mas dako ang akong pagtuo sa pag-ampo atubangan sa
Ginoo kay sa laing baruganan dinhi sa yuta. Kon wala kitay pagtuo
sa pag-ampo ngadto sa Dios, wala kitay makuha kaniya o sa ebang-
helyo. Kinahanglang mag-ampo kita ngadto sa Ginoo, mangayo
kaniya unsay atong gusto. Himoa nga ang mga pag-ampo niini nga
katawhan moabut sa Ginoo kanunay sa tukma nga panahon, ug
ang Ginoo dili mobaliwala niini, pero kini pagadunggon ug paga-
tubagon, ug ang gingharain ug ang Zion sa Dios mobarug ug
mosanag, iyang isul-ob ang iyang matahum nga mga saput ug
sininaan uban sa himaya sa iyang Dios, ug motuman sa tumong sa
iyang organisasyon dinhi sa yuta [tan-awa sa D&P 82:14].7

Isip mga katawhan kinahanglang mobarug kita nga may pag-
tuo ug gahum sa atubangan sa Dios ug ipahibalo ang atong
gusto, ug itugyan ang atong kapalaran sa Iyang mga kamot. Anaa
sa Dios ang atong kapalaran. Magpabilin kini dinha.8

Kinahanglang mag-ampo kita aron makasabut sa 
kabubut-on sa Ginoo ug makadawat sa Iyang paggiya.

Akong gibati nga kinahanglang atong bayawon ang atong mga
kasingkasing sa pag-ampo ngadto sa Dios nga atong Langitnong
Amahan alang sa Iyang kalooy, ug nga Siya mogiya ug motudlo
kanato pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo, aron ang atong
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mga hunahuna malamdagan, ug ang atong panabut mabuksan
aron masabtan ang Iyang hunahuna ug kabubut-on mahitungod
sa Iyang mga katawhan.9

Kon kamo nagduhaduha mahitungod sa bisan unsang katung-
danan o buluhaton nga inyong himoonon, ayaw gayud padayon
sa pagbuhat og bisan unsa hangtud nga nahimo ug naningkamot
kamo sa pag-ampo ug makaangkon sa Espiritu. Kon ang Espiritu
momando kaninyo sa pagpadayon o sa pagbuhat, husto kana; ug,
pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pagmando, mogawas kamo nga
husto.

Pagadad-on kita ngadto sa daghang mga dapit panahon sa atong
pagpangalagad sa mga nasud sa yuta, diin atong gihunahuna ang
usa ka pamaagi kon husto ba; pero, kon wala kita masayud, mas
maayo nga mag-ampo kita sa Ginoo, ug mangutana pinaagi sa
hugot nga pagtuo aron kita matudloan sa pamaagi sa kinabuhi.10

Maningkamot kita sa matinud-anon ug mag-ampo ngadto sa
Ginoo alang sa kaalam kada adlaw, aron kita makabaton og
gahum ug magdaugon.11

Ang mga ginikanan adunay sagrado nga mga
katungdanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa 

pag-ampo ug sa pagsiguro nga ang pamilya mag-ampo.

Maoy hunahuna ug kabubut-on sa Dios nga ang matag lalaki
ug babaye nga misulod sa pakigsaad sa kaminyoon, ug adunay
mga anak nga gihatag ngadto kanila, inig ka dako na sa mga
anak, kinahanglang tudloan sa pag-ampo.

Katungdanan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang pag-
tudlo sa ilang mga anak sa pag-ampo samtang gagmay pa; sa
pagtudlo kanila nga makasabut sa baruganan ug kaayohan sa
pag-ampo, aron sila makaampo alang sa ilang mga ginikanan ug
sa tanan nga gikinahanglan. Kon inyong sugdan niining paagiha
ang mga bata, ug inyong bansayon sila diha sa kahadlok sa
Ginoo, dili sila mobiya gikan niini. Ang pangulo sa pamilya kina-
hanglang dili mohimo sa tanang pag-ampo nga siya lang, pero ki-
nahanglang motawag sa mga miyembro sa iyang pamilya sa
pag-ampo, ug sa pagpangayo og panalangin diha [sa] lamesa.12
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Kon magsunod kita sa ebanghelyo, ang atong mga 
pag-ampo pagatubagon uban sa usa ka panalangin.

Kita isip mga katawhan kinahanglang magmapainubssanon,
magmainampoon, magmasinugtanon ngadto sa mga gahum sa
Dios, aron kita makadawat sa mga panalangin sa atong
Langitnong Amahan.13

Kinahanglang magpakabuhi kita sa paagi nga makaadto kita sa
atubangan sa Ginoo ug mangayo niadtong mga panalangin, pi-
naagi sa hugot nga pagtuo ug pinaagi sa gahum, nga atong giki-
nahanglan aron mapadayon nato ang mga katuyoan sa Dios. . . .
Gikinahanglan kini alang sa atong pag-uswag. . . .14

Tuyo sa Dios nga Iyang ihatag ngadto sa Iyang mga Santos ang
maayong mga butang sa yuta, ingon man usab ang mga panala-
ngin sa langit, kon sila maayo nang mogamit niini . . .

. . . Kadaghanan kaninyo nakahibalo sa pag-ampo; dayon na-
pakyas sa pagpadangat sa inyong pag-ampo ngadto sa dalunggan
sa Dios sa mga Kasundalohan [Lord of Sabaoth]; ug Siya maminaw
kaninyo. . . . Pero ang mga panalangin sa langit maangkon lamang
ug madumala pinaagi sa mga baruganan sa pagkamatarung.15

Kinahanglang wala kitay usikan nga panahon sa pag-andam sa
atong mga kaugalingon sa mga butang nga moabut dinhi sa yuta;
ug kinsa ang may gusto nga mawad-an sa iyang korona, sa iyang hi-
maya, ug paglaum sa kinabuhing dayon nga iyang naangkon kani-
adto pinaagi sa pagdawat sa ebanghelyo ni Jesukristo? Wala gayuy
tawo ang adunay bahin sa Espiritu sa Ginoo. Mobarug kita ug mo-
palambo sa atong calling, ug maningkamot atubangan sa Ginoo
hangtud nga atong maangkon ang Espiritu Santo, ug hangtud nga
ang atong mga pag-ampo molahus sa tabil sa kahangturan ug mo-
abut sa mga dalunggan sa Dios sa Kasundalohan [God of Sabaoth]
ug pagatubagon pinaagi sa pagpanalangin kanato.16

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.
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• Ribyuha ang mga istorya nga anaa sa mga pahina 119–21].
Palandonga o hisguti ang nagkalain-laing paagi nga posibling
buhaton ni Elder Woodruff sa kada usa niini nga mga sitwas-
yon. Unsa ang atong makat-unan niini nga tubag?

• Unsay nakapadani ninyo samtang nagbasa kamo sa mga pag-
tulun-an ni Presidente Woodruff mahitungod sa atong katung-
danan sa pag-ampo? (Tan-awa sa mga pahina 121–122.) Unsay
gipasabut nga mag-ampo pinaagi sa pagtuo? Nganong mag-
ampo kita aron makadawat sa mga panalangin nga atong giki-
nahanglan? Unsa ang ubang mga katuyoan sa pag-ampo?

• Basaha ang tibuok nga ikatulong paragrap sa pahina 121.
Ngano nga ang Manluluwas kinahanglan pa nga mag-ampo?
Unsa ang atong makat-unan gikan sa Iyang pag-ampo? (Tan-
awa s Mateo 26:39; Juan 11:41; 3 Nephi 13:9–13.)

• Sa unsang paagi nga ang pag-ampo makatabang kanato kon
aduna kitay himoonon nga mga desisyon o kon kita adunay
mga pangutana mahitungod sa atong mga katungdanan? (Tan-
awa sa pahina 122.)

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga gitubag sa Langitnong
Amahan ang inyong mga pag-ampo? Unsay atong itubag kon
ang tubag sa pag-ampo lahi sa tubag nga atong gipaabut nga
madawat?

• Unsa nga kasiguroan ang gihatag ni Presidente Woodruff sa
mga ginikanan kinsa motudlo sa ilang mga anak sa pag-ampo?
(Tan-awa sa pahina 123–24.) Unsa ang ubang mga baruganan
sa pag-ampo nga kinahanglang itudlo sa mga ginikanan ngad-
to sa ilang mga anak? Sa unsang paagi nga ang mga ginikanan
makatabang sa ilang mga anak sa paghimo nga ang pag-ampo
mahimong kabahin sa ilang mga kinabuhi?

• Sa pag-ampo sa pamilya, nganong importante nga ang tanang
mga miyembro sa pamilya adunay kahigayunan sa pag-ampo?
(Tan-awa sa pahina 123–24.) Sa unsa nga paagi nga ang pag-
ampo nakapalig-on sa pamilya?

• Tun-i ang katapusang seksyon sa kapitulo (mga pahina 123–25),
pangita sa mga hiyas nga gisulti ni Presidente Woodruff nga ki-
nahanglang atong mahuptan. Ngano nga kining mga butanga
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gikinahanglan samtang kita mag-ampo ug samtang mangita sa
tubag sa atong mga pag-ampo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 7:7; Santiago 1:5–6;
5:16; 2 Nephi 32:8–9; Alma 33:3–11; 34:17–28; 37:36–37; 3 Nephi
18:19–21; D&P 10:5; 68:28; 112:10
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Daghang mga Bahandi
diha sa Kasulatan

Kon kita magsiksik sa mga kasulatan uban sa
samang Espiritu diin kini gihatag, maangkon nato

ang dugang pagsabut sa kabubut-on sa Dios.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Niadtong Marso 1, 1845, si Elder Wilford Woodruff, kinsa kani-
adto nag-alagad isip tigdumalang awtoridad sa Simbahan sa British
Isles, nakadawat og sulat gikan sa usa ka higala sa Estados Unidos.
Gilakip uban sa maong sulat ang kopya sa laing sulat, diin ang usa
ka tawo naghimo og plano sa pagpaimprinta sa Doktrina ug mga
Pakigsaad sa England ug pagkuha og katungod sa pagkopya didto
alang sa iyang kaugalingon. Ang lihok sa maong tawo makasanta
unta sa Simbahan sa pagpaimprinta sa libro didto sa England.
Misulat si Elder Woodruff sa iyang journal: “Sa pagkatinuod kini
usa ka mapangahasong lihok, alang sa usa nga mibiya sa kamatu-
oran o mga mibiya sa kamatuoran nga mopaimprinta sa mga ba-
sahon sa Simbahan ug buot kawatan ang Simbahan sa halin sa mga
libro. Alang kanako kini kalooy gikan sa Dios nga mahibaw-an
nako kining mga butanga. Migugol ako og panahon aron pagsuta
sa balaod kon unsay akong mahibaw-an kabahin sa pagkuha og
katungod sa pagkopya.”1 Misuhol siya og tig-imprinta aron pag-
typeset ug pag-imprinta og 3,000 ka mga kopya sa libro.2 Dayon,
kay nakasabot na sa mga balaod sa British sa katungod sa pagko-
pya, nagkuha siya og katungod sa pagkopya sa iyang kaugalingong
pangalan niadtong Hunyo 7, 1845, “sulod sa kwarenta y otso ka
oras human nga ang katapusang mga pahina nakuha gikan sa mga
tig-imprinta.”3 Busa napreserbar niya ang legal nga katungod sa
Simbahan sa pagpaimprinta sa libro didto sa England.

Dili kini ang unang higayon nga si Wilford Woodruff milihok
aron ang mga kasulatan moabut sa mga kamot sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Sa wala pa gani maimprinta ang Doktrina ug
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“Mahalon gyud nato ang mga pulong sa kinabuhi.
Mosiksik gyud kita sa mga rekord sa balaanong kamatuoran.”
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mga Pakigsaad, gikinamot niya pagkopya ang daghan nga mga pag-
padayag ug gidala kini sa iyang misyonaryong mga lakaw. Samtang
nag-alagad siya sa iyang unang misyon sa England, gikan sa Enero
1840 hangtud sa Abril 1841, mitrabaho siya uban ni Presidente
Brigham Young ug sa uban aron imantala ang unang edisyon sa
Basahon ni Mormon gawas sa Estados Unidos. Sa wala madugay
miabag siya ni Propeta Joseph Smith sa Nauvoo, Illinois, nag-type-
set alang sa peryodiko sa Simbahan nga giulohan og Times and
Seasons. Taliwala sa Marso 1, 1842, ug Enero 16, 1843, ang maong
mga dokumento mabasa sa Times and Seasons, dugay pa una kini
namantala diha sa Perlas nga Labing Bilihon: ang basahon ni
Abraham; Joseph Smith—Kasaysayan; ang sulat sa Wentworth, diin
naglangkob sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo; ug tipik sa basa-
hon ni Moises.

Kay nakatabang man sa mga Santos nga moabut sa ilang mga ka-
mot ang mga kasulatan, si Presidente Woodruff miawhag kanila “sa
pagtipig niini diha sa [ilang] mga kasingkasing.”4 Miingon siya:
“Magkinabuhi kita sa atong relihiyon. Buhaton gyud nato sa atong
mga kaugalingon og unsay atong gisangyaw. Mahalon gyud nato
ang mga pulong sa kinabuhi. Mosiksik gyud kita sa mga rekord sa
balaanong kamatuoran. Maninguha gyud kita nga makasabut sa
panahon ug gidugayon diin kita nagpuyo. Mao kini ang akong
panglantaw sa atong kahimtang karon. Wala ko magtan-aw sa mga
pagpadayag nga girekord niining mga basahon, kalabut sa dispen-
sasyon sa kahingpitan sa panahon, isip usa ka butang nga molabay
nga walay katumanan.”5

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Tun-an gayud nato ang mga kamatuoran sa mga
kasulatan, tipigan kini sa atong mga kasingkasing,

ug buhaton kini sa atong mga kinabuhi.

Basaha ang Biblia, ang Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug
Mga Pakigsaad ug ang mga rekord nga gihatag sa Ginoo kanato,
ug mahala kini nga mga pagpadayag ug susiha unsa ang gisaad sa
Ginoo ngari kanato. Dayon kita magmahal og usa ka butang nga
bililhon kanato.6

Ato kining katungdanan . . . isip mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw sa pagpamalandong, sa paghinuktok, sa pagbasa sa pulong
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sa Dios, ug sa pagpaninguha sa pagsabut sa atong kahimtang, sa
atong gibarugan, ug sa atong kaakohan sa atubangan sa Ginoo.7

Ang kalibutan layo sa Ginoo. Mismo kita layo usab kaayo sa
Ginoo isip mga tawo. Magpaduol gyud kita sa Ginoo, ug maning-
kamot sa pagbaton sa Balaang Espiritu, aron kon kita mobasa sa
mga pagpadayag sa Dios mabasa nato pinaagi sa samang Espiritu
diin kini gihatag. Dayon kita makasabut sa ilang [kahulogan] kon
ihatag sa mga anak sa katawhan.8

Ang yawa anaa sa tanang bahin niini nga yuta, ug siya molingla
sa kada tawo taman sa iyang mahimo. Siksika ang mga kasulatan
nga anaa kanato, ingon man kadtong anaa sa Biblia, ug magkat-on
sa pagsabut sa hunahuna ug kabubut-on sa Dios, nga atong mahi-
mo pinaagi sa pagbasa niini kon ang kahayag sa Balaang Espiritu
anaa kanato, ug busa moandam sa atong mga kaugalingon alang
nianang manghitabo sa kinabuhi.9

Kining mga butanga [ang mga baruganan nga gitudlo sa mga
kasulatan] tinuod. Tun-an gyud nato kini; tipigan kini sa atong
mga kasingkasing, ug buhaton kini sa atong mga kinabuhi.10

Ang mga Propeta, mga Apostoles ug mga Patriyarka mibilin sa
ilang dinasig nga mga sinulat nga girekord alang sa atong pag-
gamit ug kaayohan, ug manubag gyud kita sa atong paggamit sa
kabubut-on sa pamaagi sa atong pagtagad sa Pulong sa Dios nga
miabut ngari kanato.11

Ang Biblia ug ang Basahon ni Mormon naghiusa
aron pagpahayag sa kahingpitan sa ebanghelyo.

Dili gayud ko maulaw nga moangkon sa akong kaugalingon nga
usa ka lig-on nga tumutuo sa tinuod nga katumanan sa Biblia,
ingon man sa kada komunikasyon sa Dios ngadto sa tawo. . . .
Nagtuo ako nga ang balaang mga tawo sa karaan nagsulat ug
nagsulti ingon nga sila natandog sa Espiritu Santo, ug nga ilang
gisulti ang buot nilang ipasabut, ug nga si Apostol Pablo tinud-
anayng miingon, “nga walay panagna sa Kasulatan nga mahimo sa
kinaugalingon nga pagsabut.” [2 Pedro 1:20.]12

Nagpamatuod ako nga si Joseph Smith gimatuto pinaagi sa
Makagagahum nga Dios isip Propeta sa katapusang dispensasyon
ug sa kahingpitan sa panahon; nga iyang napatim-aw ang Basahon
ni Mormon ug mihubad niini pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios
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alang sa kaayohan sa kalibutan sa ulahing mga adlaw. Nasayud ako
nga ang Basahon ni Mormon tinuod ug usa ka balaanong dinasig
nga talaan.13

Aduna kitay Biblia—ang sungkod sa Judah—naglakip sa balaod
sa Dios pinaagi ni Moises ug pinaagi sa karaang mga propeta ug
mga patriyarka. Napanunod kini nato sulod sa nangaging mga
liboan ka katuigan. Samtang ang mga librariya, sama sa librarya ni
Alexandria . . . nawala na, ang Biblia gipreserbar alang kanato, ug
ania kini kanato aron mabasa. Naghatag kini kanato sa balaod sa
Dios nga gihatag sa mga karaan. Apan walay kausaban niana nga
balaod, taman sa may kalabutan ang ebanghelyo, gikan nianang
adlawa hangtud karon. Ang Biblia—ang Daan ug ang Bag-ong
Tugon—naghatag kanato sa balaod diin mahimo kitang mahimaya
ug mobalik pag-usab sa atubangan sa Dios ug mopuyo uban Kaniya
hangtud sa hangtud. Naghatag kini kanato sa dalan nga atong
sundon aron makadawat og bahin sa unang pagkabanhaw, nga
kita unta makita nga sinul-oban sa himaya, imortalidad ug kinabu-
hing dayon. Naghatag usab kini kanato sa kasaysayan, dili lamang
sa unsa ang nahitabo sa mga Judeo, kon dili sa unsa unya ang
mahitabo. Dayon aduna kitay Basahon ni Mormon—ang sungkod
ni Jose nga anaa sa mga kamot ni Ephraim—nga gisulat diha sa ka-
yutaan sa [America] pinaagi sa mga apostoles ug sa mga propeta.
Anaa niini, lakip sa ubang mga butang, ang mga pagtulun-an ni
Jesukristo sa dihang siya nagpakita, human sa iyang pagkabanhaw,
sa iyang imortal ug mahimayaong lawas, ug mitudlo sa ebanghelyo
dinhi. Kadto nga mga pagpadayag naglakip og daghang talagsaong
mga baruganan. Nagpakita kini kanato sa katapusang mga adlaw
dinhi sa yuta, ang sitwasyon sa gamhanang Babelonia ug ang mga
paghukom nga mapahinabo sa katapusang mga adlaw sa dili pa
moabut ang Anak sa Tawo.14

Miingon si Ezequiel nga sa katapusang mga adlaw ang sungkod
ni Jose nga anaa sa mga kamot ni Ephraim ibutang gayud uban sa
sungkod sa Judah, sa atubangan sa mga mata sa mga nasud diha
sa mga kamot sa Ginoo, alang sa usa ka linain nga katuyoan—aron
pagpundok sa balay sa Israel sa katapusang mga adlaw [tan-awa sa
Ezequiel 37:15–28]. Kining duha ka mga talaan pagagamiton usab
alang sa pagsangyaw sa kahingpitan sa walay katapusang ebang-
helyo alang sa Judeo ug Hentil; ug sila mobarug sa hukmanan
batok sa henerasyon nga nagpuyo sa yuta kon sila moabut.15
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Ania ang Biblia, ang talaan sa mga Judeo, gihatag pinaagi sa pag-
dasig sa Ginoo ni Moises ug sa karaan nga mga patriyarka ug mga
propeta. Paglingla ba kini, ug sama sa gisulti sa dili matuhoon, ang
buhat sa tawo? Dili, wala gyuy gahum si bisan kinsang buhing tawo
nga makahimo sa maong basahon nga walay inspirasyon sa
Makagagahum. Mao usab kini sa Basahon ni Mormon—ang tanang
kabatid sa tanang tawo ubos sa langit dili gayud makahimo ug ma-
kapakita sa kalibutan og usa ka basahon sama sa Basahon ni
Mormon. Ang mga baruganan niini balaanon—gikan kini sa Dios.
Dili gyud kini moabut sa hunahuna sa usa ka impostor, o gikan sa
hunahuna sa usa ka tawo nga nagsulat og nobela. Ngano? Tungod
kay ang mga gisaad ug mga panagna nga anaa niini natuman na nga
nakita sa tibuok yuta.16

Naglakip ba og lahi nga ebanghelyo ang Basahon ni Mormon
nianang anaa sa Biblia? Kini dili lahi. Naghatag kini og kasaysayan
sa mga tawo kinsa karaang nagpuyo sa kayutaan sa [America], nag-
sulti kini diin sila gikan ug giunsa nila pag-abut dinhi, nagsulti
bahin sa mga pagdumala sa Dios kanila, ug sa pagtukod sa
Simbahan ni Kristo taliwala kanila. Gibisitahan sila ni Jesus human
sa Iyang pagkabanhaw. Busa miingon siya “Ako adunay ubang mga
karnero, nga dili sakop niini nga panon: dad-on ko usab sila ug
magapatalinghug sila sa akong tingog; ug usa ra ang panon ug usa
ra ang magbalantay.” [Juan 10:16.] . . . Ang duha ka mga basahon
naglakip sa samang ebanghelyo. Usa ra gyud ang ebanghelyo ug
wala na gyuy lain pang gipadayag ngadto sa tawhanong pamilya.17

Ang Doktrina ug mga Pakigsaad mao ang
atong testamento sa ulahing mga adlaw.

Aduna usab kitay Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, nga
aduna kamo sa inyong mga balay ug nga kamo makabasa niini.
Kining hinugpong nga pagpadayag gihatag pinaagi sa baba ni
Propeta Joseph Smith, pinaagi sa Urim ug Thummim ug sa ubang
mga paagi. Kana nga basahon naglakip sa ubang pinakamahimaya-
on ug pinakahalangdong mga pagpadayag nga ang Dios sukad
mihatag sa tawo. Nagpakita kini ngari kanato unsa ang naghulat
kanato sa unahan, unsa ang naghulat niini nga nasud ug sa mga
nasud sa yuta, ug unsa ang hapit na mahitabo sa mga lumulopyo sa
yuta. Klaro kining mga butanga, kini tin-aw, kini lig-on, ug kini mga
pagpadayag sa Dios, ug kini pagatumanon, bisan kon ang mga
tawo motuo man o dili.18
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Anaa sa akong kamot ang Doktrina ug mga Pakigsaad, nga nag-
lakip sa mga pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Propeta Joseph
Smith samtang buhi pa siya. Basaha kadto nga mga pagpadayag,
ug gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan kini nakapahiusa
sa tanang dispensasyon sa Dios dinhi sa yuta.19

Giisip nako nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad, ang atong
Testamento, naglakip og usa ka hinugpong nga pinakaligdong, sa
pinaka-Diosnon nga mga pagpahayag nga nahatag ngadto sa taw-
hanong pamilya. Akong hisgutan ang “Panan-awon” [sa seksyon
76] lang, isip usa ka pagpadayag nga naghatag og dugang kahayag,
dugang kamatuoran ug dugang baruganan kaysa bisan unsa nga
pagpadayag nga anaa sa bisan unsa nga basahon nga atong naba-
sa. Nakapasayon kini sa atong pagsabut sa atong kahimtang karon,
diin kita gikan, nganong ania kita dinhi, ug asa kita paingon. Bisan
kinsang tawo mahimong masayud pinaagi niana nga pagpadayag
kon unsa unya ang iyang dangatan ug kahimtang. Kay ang tanang
tawo nasayud unsang mga balaod ang ilang gisunod, ug ang mga
balaod nga gisunod dinhi maoy motino sa ilang kahimtang human
dinhi; pagapreserbahon sila niadtong balaora ug modawat sa mga
panalangin nga alang kanila.20

Ang Basahon sa mga Sugo, ang unang hinugpong
sa mga pagpadayag ni Joseph Smith. Kini nga kopya
sa basahon naglakip sa pirma ni Wilford Woodruff.
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Ang Doktrina ug mga Pakigsaad [maoy] usa ka hinugpong nga
mga pagpadayag nga gihatag sa Ginoo ni Joseph Smith. Kini nga
basahon naglakip sa pinakamahimayaon nga pagpadayag sa dok-
trina, sa baruganan, sa gobyerno, sa gingharian sa Dios ug sa nag-
kalahi nga mga himaya, ug sa daghang mahinungdanong mga
butang nga moabut hangtud sa walay katapusang mga kalibutan.21

Ang Perlas nga Labing Bililhon naglakip
sa mahimayaong mga kamatuoran nga

gipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith.

Mubong sulat: Sulod sa dugayng panahon sa kinabuhi ni Wilford
Woodruff, ang Perlas nga Labing Bililhon dili usa sa sumbanan
nga mga basahon sa Simbahan. Hinoon, ang mga pagtulun-an
niini gibasag maayo sa mga Santos, uban sa mga kinutlo nga
unang gimantala sa ubang mga peryodiko sa Simbahan.
Niadtong Oktubre 10, 1880, ang Perlas nga Labing Bililhon
nahimong usa ka sumbanan nga basahon sa Simbahan pinaagi
sa aksyon sa Unang Kapangulohan ug pinaagi sa pagbotar atol
sa kinatibuk-ang komperensya.

Sa mosunod nga mga kinutlo gikan sa iyang journal, si Elder
Woodruff nagpadayag sa iyang pagpamatuod kalabut sa basa-
hon ni Abraham, nga gihubad ni Propeta Joseph Smith pinaagi sa
gahum sa Dios ug nga sa wala madugay gilakip sa Perlas nga
Labing Bilihon.

Ang Ginoo mipanalangin ni Joseph sa gahum sa pagpadayag sa
mga misteryo sa gingharian sa Dios, sa paghubad . . . sa daang mga
rekord ug sa hieroglyphics nga ingon ka karaan ni Abraham o ni
Adan, diin naghimo sa atong mga kasingkasing nga nagdilaab diha
kanato samtang atong nakita ang ilang mahimayaong mga kama-
tuoran. Si Joseph ang Manalagna mipakita kanato sa pipila ka ba-
sahon ni Abraham, nga gisulat mismo ni [Abraham] apan gitago
gikan sa kahibalo sa tawo sulod sa nangaging upat ka libo ka tuig
apan karon ania na pinaagi sa kalooy sa Dios.22

Ang mga kamatuoran sa basahon ni Abraham makapabayaw
gayud, mahinungdanon, ug mahimayaon, nga apil sa daghang
mga bahandi nga gipadayag kanato sa ulahing mga adlaw.23



135

H U G N A  1 2

Ang mga panagna sa kasulatan
makatabang kanato sa pagpangandam sa

mga panghitabo sa katapusang mga adlaw.

Mga kaigsoonan, basahon nato ang mga pagpadayag sa Dios
alang sa atong kaugalingon, ug kon mabasa na nato kini, ato
kining tuhoan, ug maninguha sa pagkinabuhi sa maong paagi nga
mahimo kitang andam sa bisan unsang mga dispensasyon nga gi-
tagana sa Ginoo kanato, ug sa ingon makadawat kita sa iyang pla-
no sama sa gihimo ni Job, ug dili mangita og sayop diha kaniya
tungod sa iyang mga gipanghatag ngari kanato. Kon dili kini nato
masabtan karon, masabtan ra nato kini sa dili madugay.24

“Kinsa Ako, miingon ang Ginoo, nga Ako nagsugo ug Ako wala
gisunod? Kinsa Ako, miingon ang Ginoo, nga Ako nagsaad ug wa-
la magtuman?” [Tan-awa sa D&P 58:30–32.] . . . Miingon kita, ma-
tag higayon, ug matag tuig, nga nagpuyo kita sa lahi kaayo nga
panahon, henerasyon ug dispensasyon, ug tinuod kini. Molabay
ang panahon, uban sa mga panghitabo, ug mopahitabo sa mga
pagpadayag sa Dios, labi na ngari kanato. Nagpuyo kita sa pana-
hon sa kangitngit; ang ka walay pagtuo ug ang ka dili matinud-
anon mikatap sa tibuok yuta. . . . Makapatingala kini sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw nga makita ang gidak-on sa kangitngit ug
ang ka dili matinud-anon nga mikatap sa yuta. Busa, isip mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, nagtuo ako nga nagkinahanglan
kini sa atong bahin sa pagdugang sa atong kamatinud-anon sa
pagsunod sa atong relihiyon, ug sa daghang mga pagpadayag
sa Dios nga anaa sa Biblia, sa Basahon ni Mormon ug sa Basahon
sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

Makita gayud nato, sa mga katuigan, ang mga timailhan sa langit
ug sa yuta, ug ang katumanan sa panagna, apan isip mga tawo un-
sa kadako ang pagtubo sa atong hugot nga pagtuo sa Dios? Mitubo
ba kita ingon sa pagtubo sa ka dili matinud-anon sa kalibutan? Dili
tingali ako huwes, apan akong makita nga wala gayud kita makasa-
but. Ang buhat nga atong gihimo naapil, ug ang Biblia, ang
Basahon ni Mormon ug ang Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad
ingon ka tinuod karon sama sa baynte, traynta, o kwarenta ka tuig
ang milabay. . . . Moingon ako nga kini nga buhat ingon ka tinuod
karon sama kaniadto, ingon man sa panultihon nga akong gikut-
lo—”Kinsa Ako, miingon ang Ginoo, nga Ako nagsugo ug Ako wala
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gisunod? Kinsa Ako, miingon ang Ginoo, nga Ako nagsaad ug wala
magtuman?” Nagtuo ako nga ang Ginoo motuman kon unsa ang
iyang gisulti; nagtuo ako nga siya motuman sa iyang mga gisaad sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug ngadto sa kalibutan, ngadto
sa Zion ug Babelon; ug kon iyang buhaton adunay usa ka butang
nga naghulat, usa ka butang alang kanato, isip mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, nga buhaton.25

Buot akong moingon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw:
Ipakita ang hugot nga pagtuo sa Dios, ug ipakita ang hugot nga
pagtuo sa Iyang mga pagpadayag, basaha kini ug hinuktuki kini
ug mainitong mag-ampo nga unta kamo makabaton og hustong
pagsabut sa tanang gipadayag sa Dios, aron kamo motubo diha sa
kahayag ug kahibalo sa Dios, ug makita ang importansya sa pag-
sunod sa inyong relihiyon ug sa pagpuyo nga matarung sa Iyang
atubangan.26

Mga Sugyot sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Unsa sa inyong pagtuo ang gipasabut sa pagbasa sa mga kasula-
tan “pinaagi sa samang Espiritu diin kini gihatag”? pahina 129.

• Ribyuha ang unang paragrap sa pahina 130. Sa unsa man nga
paagi nga ang mga kasulatan naghatag og proteksyon gikan sa
mga impluwensya sa yawa?

• Sa ikaduhang paragrap sa pahina 130, mitambag kanato si
Presidente Woodruff sa pagbuhat og tulo ka butang diha sa
mga kasulatan. Nganong importante man kini nga mga aksyon?

• Nganong importante man ang pagtuon sa Biblia ug sa Basahon
ni Mormon? (Tan-awa sa mga pahina 130–32; tan-awa usab sa
1 Nephi 13:40; 2 Nephi 3:12.)

• Unsay nakadani kanimo bahin sa pagpamatuod ni Presidente
Woodruff ’ sa Doktrina ug mga Pakigsaad? (Tan-awa sa mga pa-
hina 132–33 Sa unsa man nga paagi nga ang Doktrina ug mga
Pakigsaad “atong Testamento”?
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• Si Wilford Woodruff miingon nga ang mga kamatuoran sa
basahon ni Abraham “daghang mga bahandi” (pahina 135.
Unsa man nga mga bahandi ang inyong nakit-an sa Perlas nga
Labing Bililhon?

• Sa unsa man nga paagi nga ang mga kasulatan motabang ka-
nato sa pag-andam “alang nianang manghitabo sa kinabuhi”?
(Tan-awa sa mga pahina 130, 135–36.)

• Unsa man ang inyong gibuhat sa paghimo sa inyong pagtuon
sa kasulatan nga makahuluganon? Unsa man ang mga tudling
sa kasulatan nga partikular nga nakatabang kaninyo? Sa unsa
man nga paagi kini nga mga tudling nakatabang kaninyo?

• Sa unsa man nga paagi nga ang mga ginikanan, mga apohan, ug
mga titser makatabang sa mga anak ug sa mga batan-on sa pag-
tuon sa mga kasulatan ug mogamit niini sa ilang mga kinabuhi?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Timoteo 4:13–16;
2 Timoteo 3:16; 1 Nephi 15:24; Helaman 3:29–30; Moroni 10:3–5
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Niini nga pahina sa iyang journal, si Wilford Woodruff mirekord sa
iyang mga pagbati sa iyang kaminyoon ni Phoebe Whittemore Carter.
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Mga Journal: 
“Mas Bililhon Pa
kay sa Bulawan”

Ang atong mga journal mga bililhon alang kanato sa
personal, ug makahatag usab kini og mga panalangin sa

atong mga pamilya ug sa tanang umaabot nga henerasyon.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Niadtong 1835 si Wilford Woodruff nagsugod sa iyang unang
journal, “nagtuo nga kini makaayo ang pagribyu sa atong nanga-
ging kinabuhi ug dili lang atong kahigayunan apan atong katung-
danan ang paghino og husto nga asoy sa atong mga gibuhat.”
Misulat siya, “Busa kini akong tuyo nga maningkamot sa paghimo
og journal sa akong mga paglakaw, nga kon ako sukton mahimo
kong makahatag sa akong asoy sa pagdumala.”1 Naghimo siya og
journal sulod sa misunod nga 63 ka tuig, naghimo sa iyang kata-
pusang pagsulat niadtong Agosto 31, 1898, duha ka adlaw sa wa-
la pa siya mamatay. Ang mga sinulat sa iyang journal nagbilin og
tinuod ug matinud-anong rekord sa iyang personal nga kinabuhi,
nagpakitag gugma sa iyang pamilya, sa iyang interes sa iyang mga
palibot, sa iyang kakugi sa pagbuhat sa inadlawng buluhaton, sa
iyang hugot nga pagtuo sa panahon sa iyang mga pagsulay, ug ang
iyang pagpamatuod ug pagsabut sa ebanghelyo. Ang iyang mga
sinulat naghatag usab og mga panglantaw sa mga kinabuhi sa
ubang mga miyembro sa Simbahan nianang panahona.

Dugang sa iyang pagsulat kalabut sa iyang personal nga kinabu-
hi ug sa iyang pagpangalagad, si Wilford Woodruff naghimo og gi-
ampingan nga rekord sa kasaysayan sa Simbahan. Mipasabut siya:
“Nadasig ko ug natandog sa paghimo og journal ug pagsulat sa mga
kalihokan niini nga Simbahan taman sa akong mahimo. Wala nako
masabti nganong ang akong mga pagbati mainiton kaayo nga
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mohimo og journal samtang bag-o pa kining Simbahan, apan ka-
ron nasabtan na nako. Usahay madungog nako si Brother Joseph o
ang Napulog Duha nga nagsangyaw o nagtudlo sa bisan unsa nga
baruganan apan ang akong pagbati ingon kalisud sa isda nga wala
sa tubig hangtud nga ako kining gisulat. Dayon nindot na ang
akong gibati. Makahimo ko pagsulat sa wali ni Joseph usa ka se-
mana gikan sa iyang pagdiskurso hapit gyud sama sa iyang gisulti,
ug human kini masulat, mawala kini gikan kanako o mawala gikan
sa akong hunahuna. Kadto gasa gyud gikan sa Dios ngari kanako.”2

Isip kabahin sa iyang paningkamot sa pagsulat sa kasaysayan sa
Simbahan, si Presidente Woodruff mirekord sa importanting mga
detalya gikan sa mga miting nga iyang gitambongan. Sa usa ka mi-
ting, mitudlo siya og baruganan nga mahimong maggamit sa mga
journal ingon man sa opisyal nga mga rekord sa Simbahan: “Kon
moagi sa kusog nga bul-og nga tubig dili kita makaagi makaduha sa
samang tubig. Ni kita makagamit makaduha sa samang higayon.
Kon kita nakagawas na nianang pultahan, ang gibuhat niini nga mi-
ting sirado na gyud hangtud sa hangtud. Dili na gyud kita makaga-
mit sa panahon karong gabhiona pag-usab. Nan dili ba gyud kita
motipig og rekord sa atong gibuhat, sa mga pagtulun-an, ug sa tam-
bag diin atong gihatag karon nga miting? Mohimo gyud kita.”3

Pinaagi sa iyang mga journal, si Presidente Woodruff naghatag
og mahangturong gasa sa iyang mga kaliwatan ug sa tanang mga
miyembro sa Simbahan. Ang Biographer nga si Matthias F.
Cowley miingon: “Ang kinabuhi ni Wilford Woodruff puno sa
mga katingala. Simpli lamang kini diin gawasnon niyang gipada-
yag ang iyang kasingkasing ug ang iyang mga tuyo. Ang kaprang-
ka sa iyang mga panultihon, ang iyang pagtagad sa mga detalya,
ug ang iyang makugihon nga pagtagad sa kamatuoran nakapahi-
mo tingali kaniya, nga pinakamaayo nga tigsulat sa mga hitabo sa
tanang kasaysayan sa Simbahan.”4 Si Elder B. H. Roberts, mi-
yembro sa Unang Konseho sa Seventy ug giila nga historyan sa
Simbahan, misulat: “Si Presidente Woodruff nakahatag og pina-
kaimportanting serbisyo sa simbahan. Ang iyang Journals, regu-
lar ug han-ay ug limpyo nga gitipigan ug lig-on nga gibugkos, . . .
naglangkob og orihinal nga pagsulat sa makasaysayon nga
bahandi nga dili mabayran. Ang Simbahan utangan niini nga
Journals alang sa masaligan nga rekord sa mga diskurso ug mga
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panultihon sa Propeta sa Bag-ong Dispensasyon—si Joseph
Smith—nga alang kaniya mawala unta hangtud sa hangtud. Sama
usab katinuod sa mga diskurso ug mga panultihon ni Brigham
Young, ug sa ubang nangulong mga elder sa simbahan; [ug]
alang sa mga gihisgutan sa importanting miting sa konseho, mga
desisyon, mga palisiya, ug daghang opisyal nga mga aksyon nga
may pagkapribado, kon wala ang tigsulat sa kasaysayan mahi-
mong dili makakuha og husto nga punto sa daghang mga bu-
tang—sa tanan niining pagrespeto kini nga mga Journal ni
Presidente Woodruff mga bililhon.”5

Kadaghanan sa mga pamahayag niini nga hugna gikuha gikan
sa mga rekord sa wali ni Presidente Woodruff nga iyang gisulti sa
mga miting sa priesthood. Bisan pa kadaghanan sa iyang mga pa-
mahayag gitumong sa mga elders, ang iyang mga pagtulun-an
bililhon alang sa tanang mga miyembro sa Simbahan.

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Kon atong irekord ang kasaysayan sa atong kinabuhi,
mahatagan nato og kaayohan ang atong kaugalingon,

ang atong kaliwatan ug ang Simbahan.

Ang rekord ug ang kasaysayan niining Simbahan ug gingharian
gikinahanglan sa umaabot nga adlaw. Walay gyuy laing dispensas-
yon sa yuta nga ang kalihokan niini labaw nga makapainteres kay
sa dispensasyon diin kita nagpuyo. . . .

Tinuod kini nga si Joseph Smith nagtipig og kasaysayan sa iyang
kaugalingong kinabuhi ug kadtong uban nga may kalabutan kani-
ya. Patay nga siya karon, apan ang iyang kinabuhi ug pagpamatuod
karon gimantala sa kalibutan. . . . Si Presidente Young usab [adu-
nay] tigsulat kinsa [mirekord] sa iyang adlaw-adlawng mga buhat
ug kinabuhi, diin husto ug maayo. Apan kana nagrekord ba sa ka-
saysayan sa kinabuhi ug sa mga pagdumala sa Dios uban sa dag-
hang liboan ka mga Apostoles ug mga elder kinsa anaa o maanaa
sa tanang kalibutan taliwala sa tanang kanasuran ubos sa langit?
Dili, sa pagkatinuod dili. Nan tanan kamong mga elders sa Israel
isulat ang inyong kasaysayan ug ang mga pagdumala sa Dios ka-
ninyo sa tanang kalibutan alang sa inyong kaugalingong kaayohan
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ug sa inyong kaliwatan, alang sa kaayohan sa balay sa Israel, alang
sa kaayohan sa mga Judeo ug sa Hentil, alang sa kaayohan sa
umaabot nga henerasyon.6

Ang uban tingali naghunahuna nga dili importante ang pagsu-
lat o pagtipig og rekord sa atong gibuhat o sa buhat sa Dios, apan
nagtuo ko nga kini importante. Kay kon dili pa ang mga propeta
dili unta maninguha sa pag-awhag kanato nga magmatinud-anon
kabahin niini nga hilisgutan. Ang Ginoo misulti kanato nga unsa
ang gibugkos sa yuta pagabugkoson sa langit ug unsa ang gitala sa
yuta itala sa langit, ug unsa ang wala mabugkos o matala sa yuta
dili mabugkos o matala sa langit [tan-awa sa D&P 128:7–8]. Busa
masabut nga importante gyud kaayo nga kita maghupot og
tinuod ug matinud-anon nga rekord sa tanang mga butang.7

Ang uban moingon nga ang [paghupot og journal] samok kaa-
yo. Apan dili gyud nato tawgon nga samok ang bisan unsa nga
makahatag og kaayohan. Gihunahuna ko kini nga bahin sa akong
kinabuhi ang gigamit nga panahon sa paghupot og journal ug sa
pagsulat sa kasaysayan nga mao ang labing mapuslanon sa tanan.8

Bisan kon ang mao lamang nga katuyoan nga atong gihunahu-
na (sa pagtipig og mga journal) nga makahimo pagsublisubli og
basa niini ug aron mabasa sa atong mga anak, takus gyud kini sa
oras nga gigamit sa pagsulat sa atong mga journal.9

Irekord gyud nato ang mga panalangin sa Dios kanato
ug ang atong opisyal nga mga buhat sa Simbahan.

Kada tawo mosulat gyud og mubong kasaysayan sa iyang kina-
buhi: sa iyang mga ginikanan, sa iyang natawhan, sa iyang relihi-
yon, kanus-a siya nabunyagan ug kinsa ang nagbunyag, kanus-a
giorden, para unsa ang pag-orden ug kinsa ang nag-orden—pag-
hatag og mubo nga skets sa tanan niyang mga misyon ug ang ta-
nang opisyal nga buhat ug mga pagdumala sa Dios kaniya. Unya
kon siya mamatay ug ang mga historian ganahan nga momantala
sa iyang kasaysayan, aduna silay mga impormasyon nga magamit.
Daghan tingali ang naghunahuna nga bati kini nga buluhaton ug
dili importante, apan alang kanako importante kini.10

Awhagon ko kamo nga isulat ninyo ang tanan ninyong mga
panalangin ug tipigi kini. . . . Gibati ko sa pagsugo kaninyo sa
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paghimo og rekord sa tanang opisyal nga buhat sa inyong kinabu-
hi. Kon kamo nagbunyag, nagkumpirma, nag-orden, o nagpanala-
ngin ni bisan kinsang tawo o nangalagad sa masakiton, pagsulat
og asoy niini. Kon ang kada tawo mohimo niini, ang Simbahan ma-
kahimo og husto nga asoy niini. . . . Kon ang gahum ug mga pa-
nalangin sa Dios gihatag nga kamo nalikay gikan sa kakuyaw, . . .
irekord gyud ninyo kini. Pagtipig og asoy sa mga pagdumala sa
Dios kanimo kada adlaw. Gisulat nako ang tanang mga panalangin
nga akong nadawat, ug dili nako ibaylo kini sa bulawan.11

Wala ba kitay igong respeto sa Dios sa paghimo og rekord ni-
adtong mga panalangin nga iyang gibubu ngari kanato ug sa
atong opisyal nga mga buhat nga atong gihimo sa Iyang pangalan
dinhi sa yuta? Nagtuo ko nga mohimo gyud kita.12

Ang Kapangulohan sa Simbahan kinsa nagdumala nato karon. . .
nagtipig og kasaysayan sa mga pagdumala sa Dios ug sa tawo uban
kanila . . . diin makapainteres sa minilyon sa umaabut nga mga he-
nerasyon. Apan kini nakapasumangil ba sa daghang liboan ka mga
elders ug mga high priest ug mga Apostoles kinsa nagbiyahe sulod
sa daghang mga tuig ug nagtukod niini nga Simbahan ug ginghari-
an ug adunay mga gasa sa Espiritu Santo uban kanila aron sila adu-
nay gahum sa pag-ayo sa masakiton ug sa pag-abog sa mga yawa, sa
mga buta nga makakita, sa bungol nga makadungog, sa bakol nga
makalakaw . . . ,ug mimando sa demonyo nga sila mituman kanila,
ug nakaangkon og mga anghel nga magbalantay aron malikay sila
sa kakuyaw ug sa kanamatayon? Ako moingon, ang mga elders na-
panalanginan ba niini nga mga butang ug wala hunahunaa kini nga
bililhon irekord? Ang mga elder ba dili maghimo og marka sa pen
aron mobilin og asoy nga girekord aron mabasa sa ilang mga anak
ug sa umaabut nga mga henerasyon? Ako moingon mohimo gyud
sila. Nagtuo ko nga ang Ginoo maningil niini gikan sa atong mga
kamot, ug kini bahandianon ug balaan nga kabilin nga takus gyud
ihatag sa atong mga kaliwatan.13

Mohimo gyud kita og rekord
sa mga hitabo kon kini moabut.

Mga tawo kita nga giorden sa Dios aron pagtukod sa Iyang
gingharian dinhi sa yuta, magtukod sa Zion, ug mag-andam sa
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agianan alang sa pag-anhi ni Jesukristo. Karon, dili ba kita mag-
hupot og journal, og rekord, ug kasaysayan sa mga pagdumala sa
Dios uban [kanato] kon sila mahitabo matag adlaw sa atubangan
sa atong mga mata? Mohimo gyud kita. . . .

. . . Imbis nga dili magpakabana niini nga sanga sa atong buhat
himoa nga ang kada tawo kinsa makahimo, sa paghupot og jour-
nal ug irekord ang mga hitabo nga mahinabo nga inyong makita
kada adlaw. Mahimo kini og usa ka bililhon nga kabilin sa atong
mga anak ug dakong kaayohan sa umaabot nga mga henerasyon
pinaagi sa paghatag kanila sa tinuod nga kasaysayan sa pagtubo ug
pag-uswag sa Simbahan ug sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta ni-
ining katapusang dispensasyon, imbis nga mohatag niini sa atong
mga kaaway nga mosulat og bakak nga kasaysayan sa tinuod nga
Simbahan ni Kristo.14

Dili kaayo kita hilig maghunahuna sa ka kaimportante sa mga
hitabo kon kini moabut kanato, apan kita bation sa kaimportante
niini pagkahuman na. Nagpuyo kita sa usa sa pinakimportanteng
henerasyon sukad magpuyo ang tawo sa yuta, ug mosulat gyud ki-
ta og asoy niadtong importanteng mga transakyon nga atong ma-
kita nga nanghitabo isip katumanan sa mga panagna ug sa mga
pagpadayag sa Dios. Adunay daghang mga pagpadayag nga natu-
man na sa atong panahon, ug samtang kini nahitabo sa among atu-
bangan buot kami nga mohimo og rekord gikan niini.15

Kinahanglang magsugod gyud og sayo ang
mga bata pagtipig og mga journal.

Ganahan kong mosulti sa akong batan-ong mga higala nga da-
ko gyud kini nilang panalangin, ug sa ilang mga anak unya, kon
motipig sila og inadlawng journal kon unsa ang mahitabo nila ug
sa ilang palibot. Pakuhaa og gamayng notebook ang mga batang
lalaki ug mga babaye, pasulata og dyutay niini hapit kada adlaw.

“Unsa may akong isulat?” mangutana ka. Isulat ang bisan unsang
bililhong ipreserbar, o ang pinakanindot nga nahitabo nimo; ug
kon mosugod ka niini samtang bata ka pa, daw sayon ra kini kon
mahimo na kamong batan-ong mga lalaki ug babaye. Kalipay kaha
gyud ni ninyo, ug sa inyong mga anak, traynta, singkwenta, o ot-
senta ka tuig gikan karon, nga manglingkod ug mobasa unsa ang
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nahitabo sa inyong palibot ug sa inyong pagkabata ug kabatan-on!
Dili ba kamo ganahan nga mobasa unsa ang nahitabo sa inyong
mga amahan, ug mga inahan, ug mga apohan, sa dihang mga
batan-on pa sila ug sa panahon sa ilang mga kinabuhi? Pero ang tu-
mong dili kaayo pag-aghat kaninyo sa paghimo og journal samtang
bata pa kamo, kay sa pag-aghat kaninyo sa pagpadayon niini sa in-
yong pagkahingkod, gani sa tibuok ninyong mga kinabuhi.
Gikinahanglan kini pag-ayo sa henerasyon diin kamo nagpuyo, kay
kamo nagpapuyo nga ingon ka importante nga henerasyon nga
ang mga anak sa tawo sukad makita, ug labaw pa kining mas
importante nga magsugod gyud og sayo sa paghupot og journal ug
sundon ang gibuhat samtang buhi pa mo, kay sa ubang mga
henerasyon nga mobuhat sa ingon.

Mga anak kamo sa Zion, ug ang inyong mga ginikanan gitawag
sa Dios aron pagtukod sa Simbahan ni Kristo ug sa Gingharian sa
Dios dinhi sa yuta sa katapusang mga adlaw, ug sa dili madugay ang
inyong mga ginikanan mamatay, ug mopuli gyud mo sa ilang mga
dapit. Mahimo kamong mga amahan ug mga inahan, ug [kamo]
mga gagmayng lalaki . . . mahimong mga propeta, mga apostoles

“Pakuhaa og gamayng notebook ang mga batang lalaki
ug mga babaye, pasulata og dyotay niini hapit kada adlaw.”



146

H U G N A  1 3

ug mga elders, ug magpakabuhi aron mobiyahe ug mosangyaw sa
ebanghelyo, ug magpakabuhi aron modawat sa pulong sa Ginoo.
Mao nga gikinahanglan gyud nga kamo maghupot og journal ug
mosulat og asoy sa mga pagdumala sa Ginoo uban kaninyo. . . .

. . . Karon dako kaayo nakong kalipay ug sa akong pamilya nga
manglingkod ug mobasa sa asoy sa among mga pagbiyahe, diin
kami niadto, ug unsa ang among nahino, ug sa mga pagdumala
sa Dios uban kanamo, ug sa daghang nindot nga higayon nga
uban kami sa among mga higala. Mabasa nako sa akong mga jour-
nal ang maayong mga pagtulun-an nga akong nadungog daghang
mga tuig na ang milabay gikan sa mga Presidente nga sila si
Joseph Smith, Brigham Young, Heber C. Kimball, sa Napulog du-
ha ka mga Apostoles, ug sa daghan pang ubang nindot nga mga
elders, ug sa makalingaw nga mga higayon nga kami nagkapun-
dok. Kon ang akong batan-ong mga higala magsugod sa pagbuhat
niini ug magpadayon niini, mas dako pa kini og bili kay sa bula-
wan alang kanila sa umaabot nga adlaw.16

Mga Sugyot sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahuna kining mga ideya samtang kamo magtuon sa hugna o
samtang kamo mag-andam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Ngano man nga ang kang Presidente Woodruff ’nga mga jour-
nal importante sa Simbahan? (Tan-awa sa mga pahina 139,
141.) Unsa kaha unta ang isulti ni Presidente Woodruff sa mga
tawo kinsa nagtuo nga ang ilang mga journal dili gyud maka-
himo og kalainan ni bisan kinsa?

• Unsa man ang pipila ka mga panghitabo nga nahitabo sa
Simbahan sa inyong tibuok kinabuhi? Sa unsa unta nga paagi nga
ang inyong rekord niining mga panghitabo makatabang sa in-
yong mga anak ug mga apo?

• Ribyuha ang unang paragrap sa pahina 141. Sa unsa man nga
paagi nga ang pamahayag ni Presidente Woodruff niini nga pa-
ragrap magamit sa paghupot og journal? Hinuktuki ang epek-
to sa importanteng mga hitabo nga mawala sa karon ug sa
umaabot nga mga henerasyon.
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• Paklia ang hugna, tan-awa ang nagkalainlaing matang sa impor-
tanteng mga impormasyon nga ato gyud nga iapil sa atong mga
journal. Sa unsa man nga paagi nga ang maong mga rekord per-
sonal nga mihatag nato og kaayohan? Sa unsa man nga mga pa-
agi nga kini mihatag og kaayohan sa atong mga pamilya?

• Unsa man kaha ang ganahan ninyong mahibaw-an sa mga ki-
nabuhi sa inyong mga kaliwatan? Unsa man ang gisugyot niini
kalabut sa inyong isulat sa inyong journal?

• Nganong importante man nga isulat ang mga panghitabo diha
dayon human kini nahitabo? (Tan-awa sa pahina 144.) Unsa man
ang atong buhaton aron makahigayon paghupot og journal?

• Paklia sa mga pahina 144–46 ug ribyuha ang tambag ni
Presidente Woodruff sa mga bata ug mga batan-on. Sa unsa
man nga paagi nga ang mga ginikanan ug mga apohan maka-
paambit niini nga mga ideya sa ilang mga anak ug mga apo? Sa
unsa kaha nga paagi nga magamit kini ninyo nga mga ideya sa
family home evening o family council?

May kalabutan nga nga Kasulatan: 1 Nephi 1:1; Omni 1:17;
Mosiah 1:1–6; Alma 37:1–9; Moises 6:5–6
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Paghinumdom sa Atong
Espirituhanong Kabilin

Ang mga asoy sa mga sakripisyo ug pagtuo sa unang
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makapadasig nato
nga mahimong mas makugihon sa paghupot sa atong

mga pakigsaad ug sa pagpalambo sa gingharian sa Dios.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Sa pagtudlo sa mga miyembro sa Simbahan, si Presidente Wilford
Woodruff; sagad mosubli sa mga asoy [account] sa hugot nga pag-
tuo ug kadasig sa unang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.
Giawhag niya kadtong iyang kahenerasyon sa pagpadayon sa pag-
tuo, ug mitambag sa nagtubo nga henerasyon sa pagsunod sa
ehemplo sa ilang mga kagikan—sa “pagbutang sa ilang hunahuna
ang kabudlay, ang pag-amuma, ug mga kalisud diin ang [ilang] mga
amahan nag-antus sa pagpahiluna sa katukuran sa Zion sa atong
Dios.”1 Miingon siya: “Kini mga kalooy gyud sa [Dios] nga kita gigi-
yahan hangtud karong panahona. Ang mga panalangin sa Dios
anaa kanato gipilo-pilo sa makadaghan kada tuig, ug gani gihatagan
kita og mas labaw pa kay sa atong katakus, ug ang tambag ug mga
panudlo nga gihatag kanato maayo gyud. Naglaum ko nga kita
magmaalamon, ug kadto nga mga butang dili mawala lamang sama
sa dili tinuod nga mga istorya, apan tinoa ang katinuod niini ug ma-
ngandam sa tanang butang nga gikinahanglan sa Ginoo kanato.”2

Kini nga hugna naglangkob sa mga asoy ni Presidente
Woodruff sa upat ka mga panghitabo nga mga mahinungdanon
sa iyang personal nga kinabuhi ug sa kasaysayan sa Simbahan:
(1) Zion’s Camp; (2) nagtuman sa sugo sa Ginoo nga magkita
didto sa dapit sa templo sa Far West, Missouri; (3) pagpang-ayo
sa mga masakiton sa Commerce, Illinois, ug sa Montrose, Iowa;
ug (4) ang pag-abut sa mga pioneer sa Salt Lake Valley. Kini nga
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mga asoy kabahin sa espirituhanong kabilin sa kada miyembro sa
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Kampo sa Zion

Niadtong 1833 ang mga Santos sa Dios giabug pagawas sa
Jackson County, Missouri, sa mga malapasong mangugubot
[mob], sa Clay County. . . . Ang ilang mga balay gisunog ug ang
ilang mga kabtangan gipangguba, ug giabug sila, walay kwarta ug
timawa, lahos sa suba sa [Missouri]. Ang Konseho [diha nga erya]
mitawag og mga bolunter aron moadto sa Kirtland, usa ka libo ka
milya ang gilay-on, aron makigkita ni Propeta Joseph magpaki-
tambag aron masayud unsay buhaton. Si Parley P. Pratt, kinsa
uban sa iyang pamilya karon kabus kaayo sa tanang yutan-ong ka-
himoan, ug si Lyman Wight, uban sa iyang asawa nga naghigda
tupad sa troso didto sa kakahoyan, uban sa tulo ka adlawng ba-
tang masuso, ug walay pagkaon, sinina o kapasilongan, mibolun-
taryo pag-adto aron mobisita sa Propeta sa Dios. . . .

Sa dihang miabut sila si Elder Pratt ug Wight sa Kirtland, mi-
sugilon sila ni Propeta Joseph sa ilang mga pag-antus, kinsa na-
ngutana sa Ginoo unsa ang iyang buhaton. Ang Ginoo miingon
kaniya sa pag-adto ug pundokon ang matinud-anon sa panima-
lay sa Ginoo, ang mga batan-on mga lalaki ug mga hamtong, ug
sa pag-adto ug pagluwas sa Zion. . . . Kadto kabubut-on sa Dios
nga sila kinahanglan mopundok og 500 ka mga lalaki, apan dili
sila paadtoon kon kulang sa 100 [tan-awa sa D&P 103]. Ang mga
Santos sa Ginoo nakapundok og 205 ka mga lalaki, kadaghanan
kanila nagpundok sa Kirtland sa tingpamulak sa 1834. . . . Kami
giorganisar og tagnapulo sa kada pundok nga may lider kada
pundok, ug ang Propeta sa Dios nangulo niining pundok sa 205
ka mga lalaki sa Zion’s Camp 1,600 ka kilometro.

. . . Ang tambag ug ang pulong sa Ginoo pinaagi sa propeta sa
Ginoo, ug sa katumanan niini, uban sa among kalipay ug mga ka-
sakit kalabut niadtong mga eksena ug mga panghitabo, nakulit sa
among mga kasingkasing ingon sa tinalinsan nga puthaw nga giku-
lit ibabaw sa bato, ug ang kasaysayan niina buhi kanunay sa tibuok
panahon ug sa kahangturan.3
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Nagsulti kalabut sa Kampo sa Zion, si Presidente Woodruff
miingon, “Nakabaton kami og kasinatian nga dili gyud

unta namo maangkon sa bisan unsang paagi.”

Didto ako sa Kampo sa Zion uban sa Propeta sa Dios. Nakita
nako ang mga pagdumala sa Dios diha kaniya. Nakita nako ang
gahum sa Dios diha kaniya. Nakita nako nga siya usa ka Propeta.
Unsa ang gipakita kaniya pinaagi sa gahum sa Dios niana nga mis-
yon dako kaayo og bili ngari kanako ug sa tanang nakadawat sa
iyang mga panudlo. Maghisgot kog usa ka hitabo. Sa hapit na mi
moabut sa Missouri gitawag ni Joseph ang tanang nagpundok sa
kampo. Didto siya nanagna ngari kanamo, ug misulti kanamo un-
sa ang naghulat kanamo sa unahan. Mihatag siya sa rason nganong
aduna kami mga pagsulay. Nag-ingon siya: “Isipa ninyo nga ako ba-
ta sama kaninyong tanan. Wala kamo makaamgo si kinsa ako sa
atubangan sa Ginoo. Apan duna gyuy mga pagsulay nga moabut
niini nga kampo.” Misulti siya kanamo nga moabut gyud kini tu-
ngod kay wala man sunda ang iyang mga tambag. Usa ka oras sa
among pag-abut sa Missouri ug nagpahimutang sa among mga
tolda . . . , usa ka tawo natumba dinhi, laing natumba didto, ug sa
mubong panahon usa ka dosena sa among kampo nasakit og cho-
lera. Ang Propeta sa Dios, sa dihang nakakita siya niini, nalooy ni-
la, ug siya ug si Hyrum mipandong sa ilang mga kamot ni Brother
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Carter, ang unang tawo nga nasakit, apan wala madugay sa ilang
pagbuhat niini sila mismo nasakit usab, ug kinahanglan mobiya
gyud sila sa kampo. Miingon siya human niana: “Misulti na ako ka-
ninyo kon unsa ang mahitabo, ug kon ang mga kasakit moabut
ako kining pugngan, ug gani ako mismo hapit gyud mabiktima.”
Kadto nga misyon halandumon kaayo kanako.4

Samtang kami nagkaduol sa Clay County, Missouri, ang mga lu-
mulopyo sa Jackson County wala mahimutang, ug usa ferry boat,
nga dunay dose ka mga lalaki, mitabok sa Sapa sa Missouri ngad-
to sa Liberty, Clay County, nagpatawag og miting sa mga lumulo-
pyo sa State House, ug misultig makapakasukong mga pulong
aron ang mga tawo moadto ug mosamok sa Kampo sa Mormon.
Apan ang mga tawo sa Clay County wala mobuhat niini. . . .

Bisan pa niana, ang manggugubot [mob] nagpundok sa
Jackson county, mga sundalong nagsakay og kabayo ug mga tawo
nga naglakaw lang, milabang sa sapa ngadto sa Clay county ug
pagsugat ug pagpatay kanamo. Nagkampo mi sa silangang dapit
sa Fishing River, ug intensyon nila sa pagpakiggubat kanamo.
Nagkampo kami sa kilid sa simbahan sa Baptist, ubos sa tin-aw ka-
ayo nga langit, nga wala gyuy dag-um nga makita. Pagkahuman
namo og pahimutang sa among mga tolda, duha ka nagkabayo
nga mga lalaki miagi sa among kampo namalikas. . . . Samtang si-
la nagsakay paingon sa silangan pagawas sa kampo, dunay ginag-
mayng dag-um nga mitunga sa amihanang kasadpan, nga
nagsugod pagbukhad daw gikang linukot nga papel, ug wala ma-
dugay ang tibuok langit napuno sa dag-um nga ingon ka itom sa
tinta. Wala madugay adunay mga pagkilat, ang mga dalugdog mi-
dahunog, mibunok ang kusog nga ulan, ug nag-ulan og yelo, ang
uban diha sa among kaugalingong kampo nga ingon og gidak-on
sa itlog sa laggam (2.5 cm), nga dali kaayong mitabon sa yuta sa-
ma sa puting mantil. Midagan mi sulod sa simbahan aron mapro-
tektahan. Si Propeta Joseph maoy usa sa katapusang misulod.5

Samtang si Propeta Joseph misulod nga nanaktak sa ulan gikan
sa iyang kalo ug sinina miingon, “Mga kauban, duna gyud ni kahu-
logan. Ang Dios anaa niining unosa.” Nanganta mi og pagdayeg sa
Dios, ug sa tibuok gabii naghigda sa bangko nga tinabunan sam-
tang ang among mga kaaway gibunokan sa mapintas nga unos.6
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Ang sapa, nga amo untang labngon sa uga pa unta sa dihang
nagkampo pa mi, mitubo og unom ka metros ang tubig, nga wa
gyuy kaaway nga makaabot gikan sa kasadpan ug ang mga sun-
dalong nangabayo, nga didto sa silangan, kinahanglan modangup
sa eskwelahan, o bisan unsang mapasilongan nga ilang maadtoan
aron dili maigo sa unos sa dagkong mga yelo. Sa kinatibuk-an gi-
abog sa dagkong mga yelo ug sa unos ang ilang mga kabayo, ug
nagkatibulaag og mga kilotmetrong gilay-on lahus sa kalasangan,
diha pa gani ang mga montura ug mga busal sa kabayo, ug wala
igkita sulod sa daghang mga adlaw.7

Gikataho kadto nga ang lider sa pundok didto sa eskwelahan
miingon nga katingad-an kadto nga wala silay mabuhat batok sa
mga Mormon kay duna may niabut nga unos sa dagkong yelo ug
lain pang butang pagsanta sa ilang buhaton, apan dili sila buot
moila nga ang Dios nakig-away sa among mga gubat.8

Mapasalamaton kami nga ang Ginoo nakig-away sa among
mga gubat ug miluwas kanamo ug nga ang among mga kaaway
wala na gyud mosulay pagpakig-away kanamo pag-usab.

Pagkasunod buntag (ika 22 sa Hunyo) gihatag kana nga pagpa-
dayag, sa Fishing River, diin girekord sa Doktrina ug mga Pakigsaad,
seksyon 105 [tan-awa sa mga bersikulo 9–14, diin ang Ginoo mita-
pos sa orihinal nga misyon sa Zion’s Camp]. Gikan nianang petsa-
ha ang mga kasingkasing sa mga tawo sa Clay County nalukmay, ug
nagpadayon kami sa among pagbiyahe didto, ug mihimo sa among
katapusang pagkampo . . . , diin miagi kami og pipila ka mga kagul-
anan agi nga katumanan sa pulong sa Ginoo pinaagi sa baba ni
Joseph ang Propeta. . . .

Human nagpabilin og pipila ka adlaw ug naghan-ay sa Simbahan
sa Clay County, si Propeta Joseph mibalik sa Kirtland uban niad-
tong mga miyembro sa Zion’s Camp nga dunay mga pamilya, apan
kadtong walay mga pamilya, mipabilin sa Missouri hangtud [kami]
milangyaw sa ubang bahin sa nasud aron pagsangyaw sa
Ebanghelyo ni Kirsto.9

Sa dihang ang mga miyembro sa Zion’s Camp gitawag, daghan
kanamo wala pa gayud sukad magkakita; dili gyud kami kaila ug
daghan ang wala makakita sa propeta. Nagkatag gyud mi sa kayu-
taan, sama sa mais sa ayagan, sa tibuok nasud. Kami mga batan-ong



153

H U G N A  1 4

lalaki, ug gitawag kami nianang sayo nga panahon aron moadto ug
moluwas sa Zion, ug kon unsa ang among gibuhat amo kining gi-
buhat pinaagi sa hugot nga pagtuo. Nagkapundok kami gikan sa
nagkalainlaing mga dapit sa Kirtland ug miadto aron pagluwas sa
Zion, agig katumanan sa sugo sa Dios kanamo. Ang Dios midawat
sa among mga buhat sama sa Iyang gihimo sa mga buhat ni
Abraham. Daghan mi og nahimo, bisan kon ang mga namiya sa ka-
matuoran [apostates] ug ang mga wala motuo sila nangutana sa
daghang mga higayon, “Unsa may inyong nahimo?” Nakabaton mi
og kasinatian nga dili gyud unta namo maangkon sa bisan unsang
paagi. Nakabaton mi og kahigayunan sa pagtan-aw sa nawong sa
propeta, ug nakahigayon mi pagbiyahe og liboan ka mga milyas
uban kaniya, ug nakakita sa mga gibuhat sa Espiritu sa Dios diha ka-
niya, ug ang mga pagpadayag ni Jesukristo kaniya ug sa katumanan
niadto nga mga pagpadayag.10

Ang kasinatian nga [among] naangkon sa pagbiyahe sa Zion’s
Camp kadto adunay mas dako og bili kay sa bulawan, ug ang
kasaysayan niana nga kampo mahatod ngadto sa katapusang
mga henerasyon sa katawhan.11

Nagtuman sa sugo sa Ginoo nga magkita
didto sa dapit sa templo sa Far West, Missouri

Mubong Sulat: Niadtong Abril 26, 1838, ang Ginoo mipadayag
pinaagini Propeta Joseph Smith nga ang tigdumalang mga opis-
yal sa Simbahan magsugod na og tukod og templo sa siyudad sa
Far West, Missouri (tan-awa sa D&P 115:7–10). Misugo usab siya
kanila sa “pagsugod pag-usab sa pagpahimutang sa tukuranan”
niadtong Abril 26, 1839, ensakto gyud nga usa ka tuig gikan sa
paghatag niini nga pagpadayag (tan-awa sa D&P 115:11). Si
Presidente Wilford Woodruff wala madugay mipasabut nga kini
usa ka sugo sa “pagpahimutang sa tukuranang bato sa
Templo.”12 Niadtong Hulyo 8, 1838, si Propeta Joseph nangamu-
yo, “Pakit-a kami sa imong kabubut-on, O Ginoo, mahitungod sa
Napulog Duha” (ulohan sa seksyon, D&P 118). Agi og tubag, ang
Ginoo mipadayag nga sa sunod nga tingpamulak, ang mga mi-
yembro sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles moadto sa
England aron mosangyaw sa ebanghelyo. Ang Korum nagkita
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didto sa dapit nga tukuranan sa templo sa Far West niadtong
Abril 26, 1839, aron pagsignal sa pagsugod niana nga misyon.
Ila usab nga aksyonan aron sila si Elder John Taylor, John E.
Page, Wilford Woodruff, ug Willard Richards mapahiluna sa mga
bakante sa Korum sa Napulog Duha. (Tan-awa sa D&P 118:4–6.)

Sa dihang ang pagpadayag gihatag [niadtong 1838], ang tanan
adunay kalinaw ug kahilum sa Far West, Missouri, ang siyudad
diin nagpuyo ang kadaghanan sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw; apan sa wala pa moabut ang panahon sa katumanan nii-
ni, ang mga Santos sa Dios giabog pagawas sa State sa Missouri
ngadto sa State sa Illinois, ubos sa balaod ni Governor Boggs; ug
ang mga Missourian nanumpa nga kon ang tanang ubang mga
pagpadayag ni Joseph Smith natuman, kanang [usa] dili gyud
matuman. Kini nagpahayag sa adlaw ug sa dapit diin ang
Napulog Duha kinahanglan manamilit sa mga Santos, aron sa
pagpadayon sa ilang misyon tabok sa dagkong katubigan, ug ang
mga mobocrats sa Missouri mipahayag nga ilang paniguroon nga
dili gyud kini matuman. . . .

Sa dihang nagkaduol na ang panahon sa katumanan niining
sugo sa Dios, si Brigham Young mao ang Presidente sa Napulog
Duha ka mga Apostoles; [si Thomas] B. Marsh, kinsa mao ang sen-
yor nga Apostol, mibiya sa kamatuoran [na apostatized]. Si Brother
Brigham mitawag sa tanan niadtong Napulog Duha kinsa anaa sa
Quincy, Illinois, aron pagsuta unsa ang ilang mga hunahuna kala-
but sa pag-adto sa Far West, aron pagtuman sa pagpadayag. Si
Propeta Joseph ug iyang igsoong si Hyrum, si Sidney Rigdon, si
Lyman Wight ug si Parley P. Pratt napriso sa Missouri, nianang hi-
gayona; apan ang Amahan ni Joseph Smith, ang Patriyarka, naa sa
Quincy, Illinois. Siya ug ang uban nga diha anang higayona nagtuo
nga dili maayo alang kanamo nga mosulay sa pagbiyahe, kay ang
among mga kinabuhi kuyaw kaayo. Nagtuo sila nga ang Ginoo mo-
dawat ra sa ilang tinguha sa pag-adto apan wala magpugos kanila.
Apan sa dihang si Presidente Young nangutana sa Napulog Duha
unsa ang gibati sa gihisgutan, kaming tanan, ingon sa tingog sa usa
ka tawo, miingon nga ang Ginoong Dios misulti na ug kana ato
gyud nga sundon. Katungod na kadto sa Ginoo sa pagpanalipod sa
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iyang mga sulogoon, ug tumanon gyud nato ang sugo, o mamatay
nga misulay sa pagtuman.

Aron masabtan pag-ayo ang kapeligro nga atubangon sa
Napulog Duha ka mga Apostoles sa maong pagbiyahe kinahanglan
hinumduman sa akong magbabasa nga si Lilburn W. Boggs, nga
gobernador sa State sa Missouri, mihimo og proklamasyon, diin
ang tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikinahanglang mo-
biya sa State kay kon dili sila pamatyon. Ang Far West ubos sa pag-
mando sa militia, kinsa sa tinuod mga giorganisar lamang nga mga
manggugubot; ang mga tagilungsod napugos sa pagsurender sa
ilang mga armas; ang tanang mga lalaki nga nangulo sa [Simbahan]
kinsa dili masakpan gipangpriso; ang mahibiling mga Santos—mga
lalaki, mga babaye ug mga bata—kinahanglan gyud nga mobiya sa
State aron pagluwas sa ilang mga kinabuhi, gibiyaan ang ilang mga
balay, mga yuta ug ubang kabtangan nga dili nila madala, pagaku-
haon sa manggugubot. Gani sa pagkatinuod, ilang gipusil ang mga
baka ug mga baboy sa mga Santos nga ilang makit-an, ug kawaton
nila ang hapit tanan nga ilang magunitan. Ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw gipahiagum sa walay kalooy nga kabangis ug
nag-antus sa pinakamakalilisang nga abuso. Kadto hilabihan gyud
ka lisud nga daghan kanila nga mipahawa sa State, labi na ang ini-
lang mga tawo; kay daghang mga tawo niana nga State niadtong pa-
nahona, kinsa nagpakita nga ingon nga dili pagdagmal ang
pagpusil og “Mormon” kay sa pagpusil sa buang nga iro. . . .

Tungod kay determinado sa pagtuman sa mga gipadayag na,
. . . migikan mi paingon sa Far West. . . .

Pagkabuntag niadtong ika-26 sa Abril, 1839, bisan pa sa mga
panghadlok sa among mga kaaway nga ang pagpadayag diin pa-
gatumanon karong adlawa dili gyud mahitabo, ug bisan pa nga
ang pulo ka libo ka mga Santos giabog sa State pinaagi sa balaod
sa gobernador, ug bisan pa si Propeta Joseph ug ang iyang igso-
on, si Hyrum Smith, uban sa ubang nangulong mga lalaki anaa sa
mga kamot sa among mga kaaway, gikadinahan ug gipriso, mipa-
dayon mi sa tukuranang dapit sa templo sa siyudad sa Far West,
ug naghimo og konseho, ug mituman sa gipadayag ug mga sugo
nga gihatag kanamo, ug mibuhat og daghang ubang mga butang
niini nga konseho. . . .
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Ang dapit sa templo sa Far West, Missouri,
diin nagkita ang mga sakop sa Korum sa Napulog Duha
niadtong Abril 26, 1839, sa pagsunod sa sugo sa Ginoo.

Nanamilit sa pipila nga nahibilin sa mga Santos kinsa nagpabilin
sa tukuranang dapit sa templo aron pagtan-aw namo nga mituman
sa gipadayag ug sa mga sugo sa Dios, mibiya kami sa Far West ug sa
Missouri, ug mibalik sa Illinois. Among natuman ang misyon nga
walay iro nga nagpaghot kanamo [tan-awa sa Exodo 11:7], o bisan
kinsang tawo nga miingon, “Nganong inyo kining gibuhat?”

Among gilabang ang Mississippi River sakay sa steam ferry, mi-
abut sa Quincy sa ika-2 sa Mayo, ug ang tanan nalipay nga miabut
sa among mga pamilya sa makausa pa uban sa kalinaw ug luwas
sa kakuyaw.13

Nang-ayo sa mga masakiton sa
Commerce, Illinois, ug sa Montrose, Iowa

Sa wala pa magsugod sa among misyon sa England [niadtong
1839], kinahanglan gyud nga kami mopahiluna una sa among mga
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pamilya. Usa ka dapit nga gitawag og Commerce, dayon ginganlan
og Nauvoo, napilian nga dapit diin ang among mga tawo mopuyo.

Mibiya ko sa Quincy, kauban ni brother Brigham Young ug sa
among mga pamilya niadtong ika-15 sa Mayo, ug miabut sa
Commerce [niadtong] ika-18. Human sa interbyu uban ni
Joseph milabang kami sa sapa sa [Mississippi] sa Montrose,
Iowa. Si Presidente Brigham Young ug ako, uban sa among mga
pamilya, miokupar og usa ka kwarto mga katorse ka tiil kwadra-
do. Sa katapusan si brother Young nakakuha og laing kwarto. . .
. Dayon si brother Orson Pratt ug pamilya mibalhin sa samang
kwarto uban nako ug pamilya.

Samtang nagpuyo ako niini nga cabin sa karaang bodega, na-
kasinati kami og usa ka adlaw sa gahum sa Dios uban ni Propeta
Joseph. Kadto panahon gyud sa mga sakit ug si Joseph mihatag
sa iyang balay sa Commerce ngadto sa mga masakiton, ug nag-
tolda sa nataran sa may pultahan ug nagpuyo siya didto. Ang
daghan kaayo nga mga Santos kinsa giabog pagawas sa Missouri,
nagpundok didto sa Commerce; apan walay balay nga kapuy-an,
ug nagpuyo lamang sa mga wagon, sa tolda, ug sa yuta. Busa,
daghan, ang nangasakit tungod sa katun-og nga ilang nahigu-
man. Si Brother Joseph nagbantay sa mga masakiton, hangtud
nga siya naluya ug hapit na usab masakit.

Niadtong buntag sa ika-22 sa Hulyo, 1839, mibangon siyang na-
malandong sa sitwasyon sa mga Santos sa Dios sa ilang mga mahi-
agumang pagpanggukod ug mga kagul-anan, ug nag-ampo siya sa
Ginoo, ug ang gahum sa Dios gamhanang mikunsad kaniya uban
sa dakong gahum, ug sama nga si Jesus miayo sa mga masakiton li-
bot kaniya sa iyang panahon, mao usab si Joseph, ang Propeta sa
Dios, miayo sa tanan niining higayona. Giayo niya ang tanang diha
sa iyang balay ug sa nataran gawas sa may pultahan; unya, kauban
si Sidney Rigdon ug pipila sa Napulog Duha, miadto siya sa tanang
masakiton nga naghigda sa kilid sa sapa, ug mimando siya kanila sa
kusog nga tingog, sa pangalan ni Jesukristo, barug ug magpakaayo,
ug silang tanan nangaayo. Sa dihang naayo ang tanan nga diha sa
sa silangang tampi sa sapa, mitabok sila sa Mississippi River sakay
sa ferry boat paingon sa kasadpang tampi, sa Montrose, diin didto
kami. Ang unang balay nga ilang giadtoan mao ang kang Presidente
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Brigham Young. Masakiton siyang naghigda nianang higayona.
Misulod ang Propeta sa iyang balay miayo kaniya, ug nagdungan si-
la sa pagpang. Sa ilang pag-agi sa akong pultahan, miingon si
brother Joseph: “Brother Woodruff, sunod nako.” Mao ra gihapon
kining mga pulonga ang nasulti niya ngadto sa tanang mikuyog gi-
kan sa ilang pagbiya sa balay ni brother Brigham hangtud sa among

Niadtong Hulyo 22, 1839, si Propeta Joseph Smith miadto
sa mga masakiton sa Commerce, Illinois, ug sa Montrose, Iowa

miayo kanila pinaagi sa gahum sa priesthood.
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paglabang sa public plaza, ug misulod sa balay ni brother [Elijah]
Fordham. Si Brother Fordham himatyon na, ug nagdahum kami sa
kada minuto nga mao na ang katapusan.

Gibati nako ang gahum sa Dios nga mikuyanap sa Propeta.

Sa dihang misulod kami sa balay, si brother Joseph milakaw pa-
ingon ni brother Fordham, ug mikuha sa iyang tuong kamot; sa
iyang walang kamot naggunit siya sa iyang kalo.

Nakita niya ang mga mata ni Brother Fordham nga nagsiga na
lang, ug wala siya magtingog ug walay panimuot.

Human guniti ang iyang kamot, mitan-aw sa nawong sa himat-
yon ug miingon: “Brother Fordham, wala ka ba makaila nako?” Sa
sinugdanan wala siya motubag; apan among nakita ang epekto sa
Espiritu sa Dios nga diha kaniya.

Miusab siya pang-ingon: “Elijah, wala ka ba makaila kanako?”

Sa hinay kaayo nga tubag, si brother Fordham miingon, “oo!”

Dayon miingon ang Propta, “Wala ka bay pagtuo nga mamaayo?”

Ang tubag, diin mas klarog gamay kay sa una, mao: “Nahadlok
ko nga ulahi na kaayo. Kon nakaanhi ka pa og sayo, nagtuo kong
mamaayo pa ko.”

Ang iyang hitsura daw sa tawong gikan natulog. Katulog kadto
sa kamatayon.

Dayon miingon s Joseph: “Wala ka ba magtuo nga si Jesus mao
si Kristo?”

“Mituo ko, brother Joseph,” mao ang tubag.

Dayon ang Propeta sa Dios misulti uban sa lanong nga tingog,
sama sa kahalangdon sa Dios sa Kapangulohan [Godhead]:
“Elijah, nagmando ako kanimo, sa pangalan ni Jesus nga
Nazareno, sa pagbangon ug pagpakaayo!”

Ang mga pulong sa Propeta dili sama sa mga pulong sa tawo,
apan sama sa tingog sa Dios. Alang kanako daw ang balay miuyog
gikan sa iyang pundasyon.

Si Elijah Fordham milayat gikan sa iyang gihigdaan sama sa usa
ka tawo nga mibangon gikan sa pagkamatay. Mahimsog nga kolor
makita sa iyang nawong, ug aduna gyuy kinabuhi ang matag lihok.
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Ang iyang mga tiil naputos sa panapton . . . nga may hampol
[poultices]. Giwilik kini gikan sa iyang mga tiil, nga nakapakatag
sa mga hampol, ug nangayog sinina ug gisul-ob kini. Nangayo
siyag pan ug gatas, ug mikaon niini; misul-ob sa iyang kalo ug
mikuyog namo pagawas, aron mobisita sa uban kinsa nangasakit.

Ang dili tumutuo malagmit mangutana: “Dili ba kini pangilad?”

Kon duna may pangilad sa hunahuna sa dili tumutuo, apan wa-
la gyud alang ni Elijah Fordham, ang tawong himatyon, ni niadtong
iyang mga kauban, kay sa nagsunod nga pipila ka minuto siya unta
tua na sa kalibutan sa espiritu, kon wala pa siya matabang. . . .

Wala madugay sa among pagbiya sa balay ni brother Fordham,
miadto mi sa balay ni Joseph B. Noble, kinsa luya kaayo ug grabe
ka masakiton. Sa dihang misulod mi sa iyang balay, mikuha si
brother Joseph sa iyang kamot, ug mimando kaniya, sa pangalan
ni Jesukristo, sa pagbarug ug magpakaayo. Mibarug tuod siya ug
naayo dayon.

Samtang kini nagpadayon, ang mga manggugubot nianang da-
pita . . . naalarma, ug misunod kanamo didto sa balay ni brother
Noble.

Sa wala pa sila moabut didto, si brother Joseph mihangyo ni
brother Fordham nga mohatag sa pag-ampo.

Samtang nag-ampo siya, ang manggugubot misulod, inubanan
sa tanang yawan-ong espiritu nga mikuyog kanila.

Pagsulod gyud nila, si brother Fordham, kinsa nag-ampo, naku-
yapan ug natumba sa salog.

Sa pagkakita ni Joseph sa manggugubot diha sa balay, mibarug
siya ug iyang giabog kadtong matang sa mga lalaki ug ang ilang
mga yawan-ong gabay. Unya si brother Fordham naulian dayon
ug mihuman sa iyang pag-ampo.

Nagpakita kini nga ang dautang mga espiritu makasulod gyud
sa lawas sa mga tawo. Ang mga Santos maluwas lamang gikan sa
gahum sa yawa pinaagi sa gahum sa Dios.

Ang panghitabo ni Brother Noble maoy katapusang pagpang-ayo
nianang adlawa. Kadto maoy pinakabantugang adlaw sa pagpakita
sa gahum sa Dios pinaagi sa gasa sa pagpang-ayo sukad ang
Simbahan naorganisar.14
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Ang pag-abut sa mga pioneer sa Salt Lake Valley

Mubong sulat: Niadtong Abril 1834, si Wilford Woodruff nakadu-
ngog ni Propeta Joseph Smith nga nanagna: “Adunay mga napu-
lo ka libo nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga
pagapundokon sa Rocky Mountains, ug didto moabli sila sa pul-
tahan alang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo taliwala sa mga
Lamanite, kinsa modawat sa Ebanghelyo ug sa ilang mga pagtu-
ga ug sa mga panalangin sa Dios. Kining mga tawhana moadto
sa Rocky Mountains; motukod sila og mga templo alang sa
Labing Halangdon.”15 Ingon nga katumnan niini nga panagna,
ang mga Santos nagsugod sa pagpuyo sa Salt Lake Valley pagla-
bay sa13 ka tuig, human gipanggukod ug giabog gikan sa nag-
kalainlaing dapit. Si Elder Woodruff, nga kaniadto miyembro sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles,, apil sa unang grupo
sa pioneer nga mibiyahe sa bag-ong gisaad nilang yuta, mibiya
sa Winter Quarters, Nebraska, niadtong Abril 1847 ug miabut sa
Salt Lake Valley niadtong Hulyo 1847.

Niadtong ika-22 [sa Hulyo 1847] si Orson Pratt, [George] A.
Smith ug uban pang pito misakay paingon sa walog [valley], gi-
biyaan ang ilang kampo nga mosunod ug motrabaho sa kalsada.
Si Presidente Young nga masakiton pa, akong gidala nga gibuha-
tan og higdaanan sa akong karwahe, ug nagkampo kami uban sa
unang grupo. . . .

Niadtong ika-24, akong gipadagan ang karwahe, uban ni
Presidente Young nga naghigda, didto sa lapad nga walog, ang
kaubanan nagsunod ra. Sa dihang migawas mi didto sa canyon
nga makita ang tibuok talan-awon sa walog, akong gipaatubang
ang kilid sa akong karwahe, ngadto sa kasapdan, ug si Presidente
Young mibarug ug milantaw og maayo sa palibot. Samtang nag-
tan-aw sa palibot diha sa among atubangan, giliminan siya sa pa-
nan-awon sa pipila ka minuto. Nakita na niya sa una ang walog
diha sa panan-awon, ug karong higayona nakita niya ang umaa-
but nga himaya sa Zion ug sa Israel, nga mao gyud kini, ibutang
sa mga walog niining mga bukira. Sa dihang ang panan-awon
milabay na, miingon siya, “Husto na kini. Kini mao ang hustong
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dapit. Padayon. “Mao nga nagpadayon ko og padagan paingon sa
kampo nga giandam na sa nag-una kanamo.

Sa dihang miabut na mi didto, ang mga kaigsoonan nagsugod
na og pag-uma. Nagdala ko og 35 ka litro [bushel] nga patatas,
ug nakahukom nga dili gyud mokaon ni moinom hangtud ako
ning matanum. Natanum gyud nako pagka ala una, ug kini, uban
sa mga patatas nga gitanum sa ubang mga kaigsoonan, nahi-
mong sinugdanan sa umaabot nga patatasan sa Utah.

Nianang pagkagabii, uban ni Heber C. Kimball, [George] A.
Smith ug E. T. Benson, misakay ko paingon sa City Creek
[Canyon] aron mangita og kahoy. Samtang didto mi nag-ulan nga
may dalugdog, ug ang ulan hapit milukop sa tibuok walog. . . .’

Pagka buntag sa ika-28, . . . si Presidente Young nagtigum sa
konseho sa Napulog Duha, ug nakigsuroy sa among kampo.
Unya mihunong siya, mitugsok sa iyang sungkod sa yuta, ug mi-
ingon, “Dinhi mobarug ang Templo sa atong Dios.” Kadto hapit
mao ang sentro sa tukuranan sa Templo sa [Salt Lake].16

Niadtong Hulyo 24, 1847, si Presidente Brigham Young mibangon
sa iyang higdaanan sa wagon ni Wilford Woodruff, mipahayag nga

ang mga Santos miabut na sa ilang bag-ong pinuy-anan.
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Gipanalanginan kami sa Dios, gipanalanginan niya ang yuta, ug
ang mga kahago sa pag-uma napanalanginan pag-ayo. . . . Kadto
palanas, awaaw, puno sa mga apan-apan [grasshopper], mga ga-
ngis ug gagmayng mga lobo, ug kining mga mananapa daw mao
ray natural nga abot niining yutaa. Mitrabaho mi uban sa hugot
nga pagtuo, dili pinaagi sa makita, sa pag-uma. Hapit ang tanan
namong gamit sa pang-uma nangaguba sa unang adlaw. Among
gibalhin ang agianan sa tubig aron mabasa ang yuta, ug sa maong
kasinatian nakat-on kami pagpatubo bisan unsa. Usa ka langyaw
miabut sa Dakbayan sa Salt Lake ug nakakita sa among mga pru-
tasan, ug mga kahoy daplin sa among mga kalsada ug siya nag-
hunahuna, pagkamabungahon ug makalingaw ning dapita. Wala
siya maghunahuna nga, sulod sa baynte o baynte kwatro ka tuig,
hapit ang tanang kahoy nga iyang nakita, segun sa iyang giduga-
yon, bubuan gyud kaduha kada semana sa tibuok kwaresma, o ki-
ning tanan dugay ra untang nangamatay. Maghiusa gyud kami
niining butanga, gipanalanginan sa Ginoo ang among mga kaha-
go, ug ang iyang kalooy anaa niini nga mga tawo.17

Niadtong biyahia sa pioneer, ang pag-anhi dinhi [sa Salt Lake
Valley], pinaagi sa hugot nga pagtuo kami minganhi; wala gyud
mi kasayuran kabahin ning nasura, apan tuyo namo moanhi sa
mga kabukiran. Si Joseph miorganisar og grupo aron moanhi
dinhi, sa wala pa siya namatay. Nakakita siya niining mga butanga,
ug hingpit gyud nga nakasabut niini. Ang Dios mipadayag kaniya
sa umaabut niini nga Simbahan ug sa Gingharian, ug gisultihan
siya, matag karon ug unya, nga ang mga buhat nga iyang gipahi-
mutang nga pondasyon mamahimong walay katapusang gingha-
rian—magpabilin sa kahangturan. Si Presidente Young nangulo
sa mga pioneer paingon niini nga nasud. Aduna siyay hugot nga
pagtuo nga ang Ginoo mopaluyo gyud kanamo. Ang tanang mi-
biyahe niining dapita nianang higayona anaa niini nga pagtuo.
Ang Espritu sa Dios nag-uban kanamo, ang Espiritu Santo nag-
uban kanamo; ug ang mga Anghel sa Ginoo nag-uban kanamo ug
gipanalanginan kami. Ang tanan, ug labaw pa sa among gipaabut,
sa pag-anhi dinhi, natuman gyud, segun sa gitugot sa panahon.18

Kami, isip mga pioneer ug isip mga tawo sa Dios, maoy nagtu-
man sa mga panagna ug nagmugna og kasaysayan. . . . Ang among
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tibuok kinabuhi, kasaysayan ug mga pagbiyahe gisulti na sa kara-
ang mga propeta. Samtang ang mga Pioneer miabut niining pala-
nas [barren] nga desyerto, ug ang mga Santos misunod kanila
aron pagtuman sa mga panagna sa paghimo niining desyerto nga
mamulak sama sa rosas [tan-awa sa Isaiah 35:1], sa pagtisok sa
among liso tampi sa gagmayng sapa ug sa nag-urong nga tubig,
ug sa paggamit sa fir, sa pine, ug sa box sa [kahoy], aron ipanin-
dot sa dapit nga sanktwaryo sa Dios, ug paghimo sa lugar sa iyang
mga tiil nga mahimayaon [tan-awa sa Isaiah 60:13], . . . atong
palamboon ang atong balaang tawag ug motukod sa Zion ug sa
gingharian sa Dios hangtud nga kini mahingpit sa atubangan sa
mga langit ug yuta, ug dili madismaya kadtong kinsa mipadala ka-
nato, ni kadtong kinsa nakakita kanato pinaagi sa panan-awon ug
sa pagpadayag, apan atong humanon ug tumanon ang atong ka-
palaran aron malipay ang atong Langitnong Amahan, ang iyang
nga anghel, ug ang tanang maayong mga tawo.19

Mga Sugyot sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kining mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna o
samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Ribyuha ang mga komentaryo ni President Woodruff sa pahina
148. Nganong magkat-on man gyud kita bahin sa unang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw? Unsaon man pagseguro nga ang
ilang mga istorya dili “mawala lang sama sa dili tinuod nga is-
torya”? Unsaon man nato pagpreserbar sa mga asoy gikan sa
mga kinabuhi sa atong kaugalingong mga kaliwatan?

• Sa unsa man nga paagi nga si Wilford Woodruff nahatagan og
kaayohan gikan sa iyang mga kasinatian sa Kampo sa Zion?
(Tan-awa sa mga pahina 149–53.) Unsa sa inyong pagtuo nga
kini nga mga kasinatian nakatabang kaniya pag-andam sa pag-
pangulo sa Simbahan sa kaulahian sa iyang kinabuhi? Sa unsa
man nga paagi nga ang inyong mga kasinatian nakatabang nin-
yo sa pag-alagad?

• Ngano nga ang mga miyembro sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles mibati man nga moadto sila sa tukuran sa templo
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sa Far West, Missouri? (Tan-awa sa mga pahina 154–56.) Unsa
man ang atong makat-unan gikan niini nga asoy?

• Unsa man ang inyong nakat-onan gikan sa istorya kalabut sa
pagkaayo ni Elijah Fordham ug sa uban? (Tan-awa sa mga pa-
hina 157–60) Sa unsa man nga paagi nga kini nga asoy maka-
tabang sa mga naghupot sa Melchizedek Priesthood kon sila
mag-andam sa pagpangalagad sa mga masakiton?

• Unsa man ang gitudlo kalabut sa hugot nga pagtuo sa pagbi-
yahe sa pioneer sa Salt Lake Valley? Unsa ang ubang mga ba-
ruganan sa ebanghelyo nga inyong nakita sa mga kinabuhi
niining unang mga pioneer? (Tan-awa sa mga pahina 161–63.)

• Kinsa man ang pipila ka modern-day pioneer sa inyong pa-
milya? Sa inyong kumunidad o nasud? Unsa man ang nabuhat
niini nga mga tawo nga nakapahimo nilang mga pioneer?

• Sa unsa man nga paagi nga ang tanang mga miyembro sa
Simbahan nakaambit sa kabilin sa unang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Santiago 5:14–15; Alma
15:1–12; Ether 12:6; D&P 42:44–48; 103; 105; 115; 118; 136
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“Bisan gani ang mga gibuhat ni Jesus , . . . ang tanan tungod
sa pagtuo. Kadto pinaagi sa gahum sa Amahan, kinsang buhat

Siya mianhi aron ipahigayon, nga Siya nakalahutay.”
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Pagpakabuhi pinaagi
sa Hugot nga Pagtuo

Magpakabuhi kita pinaagi sa pagtuo ug dili
pinaagi sa makita, uban sa kasiguroan nga ang

Ginoo molig-on kanato sa atong mga pagpaninguha
sa pagpalambo sa Iyang gingharian sa yuta.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Niadtong Nobyembre 1834, si Wilford Woodruff giorden nga
priest sa Aaronic Priesthood ug gihatagan sa iyang unang assign-
ment isip full-time missionary. Nagpuyo siya kaniadto sa Clay
County, Missouri, nagpuyo didto human nag-alagad sa Zion’s
Camp. Sa wala pa siya magsugod sa iyang misyon, nakigsulti siya sa
iyang bishop, kinsa mihatag niya og assignment. Nangutana siya sa
dalan nga iyang agian paingon sa iyang adtoan. Nangutana usab
siya kon siya ug ang iyang kauban mobiyahe ba nga walay puntil ni
puyo, sama sa gisugo sa Ginoo sa mga misyonaryo niadtong pana-
hona (tan-awa sa D&P 24:18; 84:78, 86). Ang pagbiyahe nga walay
puntil o puyo nagpasabut nga moadto nga walay kwarta, mag-agad
lang sa kaayo sa mga miyembro sa Simbahan ug sa uban nga mo-
hatag og pagkaon ug kapuy-an. Sa kaulahian si Presidente
Woodruff nahinumdum sa iyang pagpakigsulti sa iyang bishop:

“Niadto kuyaw ni bisan kinsa sa atong mga kaigsoonan nga
moagi sa Jackson County [Missouri]. Buot siya nga moadto ko sa
Arkansas, ug ang dalan moagi sa Jackson County. Nangutana ko
kon moagi ba gayud mi didto (Naa akoy kauban—usa ka elder).

“Miingon siya, ‘Kon duna kay hugot nga pagtuo sa paghimo sa
ingon, mahimo mo kana; ako wala gayud.’

“Nagtuo akong lain kadto nga pagkasulti gikan sa usa ka bishop.
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“ ‘Nan,’ miingon ko, ‘ang Ginoo miingon nga mobiyahe gayud
kita bisag walay kwarta; ato ba kanang buhaton?’

“Miingon siya, ‘Balaod kana sa Dios, kon kamo adunay hugot
nga pagtuo sa pagbuhat sa ingon, mahimo ninyo kana.’ ”1

Wala madugay human niana nga diskusyon, si Wilford
Woodruff ug ang iyang kauban mipaingon na sa ilang misyon,
mibiyahe paingon sa Jackson County nga walay kwarta. Unya si
Presidente Woodruff miingon: “Mibutang kami og pipila ka mga
Basahon ni Mormon ug mga sinina sa among bag, mihigot niini
sa among mga likod ug nagsugod paglakaw. Misakay mi sa ferry
boat paingon sa Jackson County, ug niabut didto. Sa pipila ka
mga higayon ang Ginoo miluwas kanamo pinaagi sa milagro,
gikan sa mga manggugubot.”2

Dugang sa pagpanalipod sa duha ka mga misyonaryo gikan sa
mga manggugubot sa Jackson County, ang Ginoo nanalipod kanila
gikan sa ubang mga peligro sa ilang pagbiyahe. Si Presidente
Woodruff miasoy og usa sa maong kasinatian. Samtang siya ug ang
iyang kauban nagsingabot sa kakahoyan, usa ka dako og itom nga
oso nagpaingon kanila. “Wala mi mahadlok niya,” miingon siya, “tu-
ngod kay anaa kami sa trabaho sa Ginoo, ug wala magbugalbugal
sa propeta sa Dios ingon niadtong gibuhat sa kwarenta y dos ka da-
utang mga bata kinsa miingon ni Eliseo ‘Tumungas ka upawon,’ un-
ya gikuniskunis sila sa mga oso [tan-awa sa 2 Mga Hari 2:23–24]. . . .
Sa dihang ang oso duol na namo [nagdistansya og mga 44 ka yarda
o 40 ka metros] miyaka siya ug mitan-aw kanamo og makadiyot, ug
dayon midagan palayo; ug nalipay ming mipadayon.”3

Si Presidente Woodruff kanunay nga mosulti niining unang
misyon, nahinumdum sa mga panalangin nga iyang nadawat sam-
tang siya nag-alagad sa Ginoo uban sa hugot nga pagtuo: “Wala pa
sukad sa akong kinabuhi, isip apostol, isip seventy, o isip elder,
nga ako napanalipdan og maayo sa Ginoo samtang naghupot sa
katungdanan [sa] usa ka priest. Mipadayag kanako ang Ginoo pi-
naagi sa panan-awon, sa mga pagpadayag, ug pinaagi sa Balaang
Espiritu, sa daghang mga butang nga naghulat kanako.”4
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Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Sa panahon sa atong kinabuhi sa yuta, magpakabuhi
kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa makita.

Ang hugot nga pagtuo maoy unang baruganan sa Ebanghelyo.
Unsa ang hugot nga pagtuo? Si Pablo, sa pagsulat sa mga
Hebreohanon, misulay sa pagpasabut niini. Miingon siya nga “ang
hugot nga pagtuo mao ang pagsalig sa mga butang nga ginapaabut,
ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili makita,”
ug aron sa pagpamatuod niini mipadayon siya sa pagsulti unsa ang
nakab-ot sa nagkalainlaing tawo pinaagi sa pagtuo [tan-awa sa Mga
Hebreohanon 11]. Ang akong pagsabot sa hugot nga pagtuo ingon
sa usa sa pinakaimportanteng mga baruganan nga sukad gipadayag
sa Dios ngadto sa tawo.5

Kon duna kitay husto nga panabut makita gyud kini nato sama
sa nakita sa Ginoo, ug makasabut gayud unsaon pagtuman sa
iyang mga katuyoan; apan kita magpakabuhi uban sa pagtuo ug
dili pinaagi sa makita.6

Kon atua na kita sa kalibutan sa espiritu, aduna na kitay mahi-
baw-an. Molihok na kita pinaagi sa pagtuo. Aduna kitay mga ebi-
densya sa mga butang nga dili makita. Ang pagkabanhaw, ang
mahangturong paghukom, ang celestial nga gingharian, ug ang
mahinungdanong panalangin nga gihatag sa Dios sa balaang mga
pagdihog ug pagtuga sa mga templo, ang tanan alang sa umaabut,
ug kini adunay katuman, kay kini mahangturong mga kamatuo-
ran. Dili gyud kita hingpit nga makasabut unsa ang nagpaabut ka-
nato sa kalibutan samtang buhi pa kita, uban niini nga tabil nga
anaa kanato. Maayo alang ni bisan kinsang tawo nga moalagad sa
Dios ug mohupot sa Iyang mga sugo sa mga adlaw sa inyong pag-
puyo dinhi sa yuta.7

Mga kaigsoonan, magpakabuhi gayud kamo pinaagi sa pagtuo,
nga makasabut sa kada adlaw nga ang tanang gahum anaa sa
Dios, ug nga pinaagi kaniya mahimong mabuhi sa kalinaw ug
makatagamtam og kabuhong.8

Ang Ebanghelyo ni Kristo nagkinahanglan og pagtuo sa tanang
adlaw.9
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Mapakita nato ang atong pagtuo pinaagi sa atong mga buhat.

Maayo gayud nga . . . maminaw sa pulong sa Ginoo, ug sa ti-
nuod maayo nga motuo niini, apan mas maayo pa gayud ang
paghimo niini.10

Ang unang baruganan [sa] Ebanghelyo mao ang hugot nga
pagtuo. Nan, ang mga tawo sa kalibutan mahimong moingon, ki-
tang tanan nagtuo ni Jesukristo. Oo, apan adunay usa ka butang
nga buhaton gawas sa pagtuo ni Kristo. Maghinulsol gayud kita
sa atong mga sala, magpabunyag alang sa kapasayloan niini, ug
modawat sa Espiritu Santo. Mao kini ang doktrina nga gitudlo ni
Kristo ug sa Iyang mga Apostoles.11

Ang pagtuo gikinahanglan sa mga Santos aron magpakabuhi
sa ilang relihiyon, mobuhat sa ilang katungdanan, molakaw nga
matarung sa atubangan sa Ginoo ug mopalambo sa iyang Zion sa
yuta. Unya kini nagkinahanglan og mga buhat aron mahiuyon sa
atong hugot nga pagtuo. . . . Katungdanan nato isip mga tawo
nga magkahiusa ug dili magtinapulan sa pagbuhat og maayo.12

Ato gayud nga ipakita ang hugot nga pagtuo samtang
kita motabang sa pagpalambo sa gingharian sa Dios.

Kining gasa ug baruganan sa pagtuo gikinahanglan sa mga
Santos sa kada panahon sa kalibutan aron makahimo sila sa pag-
palambo sa gingharian sa Dios ug mopahigayon sa buhat nga gi-
sugo kanila.13

Basaha ang ika-onse nga kapitulo sa Mga Hebreohanon ug in-
yo kanang makit-an nga, sa pagsugod sa paglalang sa kalibutan,
ang tanan natuman pinaagi sa hugot nga pagtuo. Ang kinatibuk-
an sa buhat sa tanang karaang mga patriyarka ug mga propeta na-
tuman pinaagi sa paggamit niini nga baruganan; ug kini mao usab
sa katapusang dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon.14

Bisan gani ang mga paningkamot ni Jesus, gikan sa pagkatawo
hangtud sa kamatayon, hangtud sa Iyang tibuok kinabuhi sa kasa-
kit, kagul-anan, kakulian, pag-antus, panggukod ug pagbiaybiay,
ang tanan tungod sa hugot nga pagtuo. Kadto pinaagi sa gahum sa
Amahan, kansang buhat Siya mianhi aron ipahigayon, nga Siya gi-
paluyohan. Hingpit gayud Siyang nagtuo nga Iyang mahimo ang
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tanang katuyoan nga Siya gipadala dinhi sa pagbuhat. Kini mao ang
baruganan nga Iyang gituman ang tanang gikinahanglan ug misu-
nod sa tanang balaod, bisan gani ang bunyag. . . . Ang mga aposto-
les, sa ilang mga paningkamot, motrabaho gyud sa samang
baruganan nga ang mga Santos sa nag-una ug sa ulahing mga adlaw
ilang nagahimo,—ginganlan og baruganan sa hugot nga pagtuo.

Si Joseph Smith mibuhat pinaagi sa pagtuo. Tinuod nga aduna
siyay kahibalo sa daghang mahinungdanong butang, ingon nga
aduna ang mga Santos sa unang mga adlaw, apan sa daghang bu-
luhaton mogamit gayud siya sa hugot nga pagtuo. Nagtuo siya nga
siya ang katumanan sa mga panagna sa karaang mga propeta.
Nasayud Siya nga ang Dios nagtawag kaniya, apan sa pagtukod sa
Iyang gingharian mopadayon gayud siya sa pagbuhat pinaagi sa
pagtuo. Ang simbahan giorganisar niadtong ika-6 sa Abril, 1830,
nga may unom ka mga miyembro, apan si Joseph adunay hugot
nga pagtuo nga ang gingharian nagsugod na, nga sama sa liso sa
mustasa, mamahimong bantugang simbahan ug gingharian dinhi
sa yuta; ug gikan nianang adlawa hangtud sa adlaw diin mitimaan
siya sa iyang pagpamatuod pinaagi sa iyang dugo, ang iyang tibuok
kinabuhi sama sa niubog sa lawum nga tubig sa pagpanggukod ug
pangdaugdaug, nga nadawat gikan sa mga kamot sa iyang isigkata-
wo. Kining tanan nalahutay niya pinaagi sa pagtuo, ug matinuoron
siya, matinud-anon ug maisug sa pagpamatuod kang Jesus hangtud
sa iyang kamatayon. . . .

. . . Sa atong paningkamot sa pagpalambo sa Simbahan ug sa
Gingharian sa Dios sa yuta, atong buhaton uban sa hugot nga
pagtuo. Kini gikinahanglan gihapon.15

Gatusan ka mga tawo naghago sa [mga templo]. Alang kang kin-
sa? Alang sa mga buhi ug sa mga patay. Nganong maghago man si-
la alang sa mga patay? Nakakita na ba sila sa pagkabanhaw sa mga
patay? Wala, gawas lamang sa panan-awon o pagpadayag. Apan du-
na silay pagtuo niini, ug isip ebidensya niana nga pagtuo sila mi-
pahigayon niini nga buhat. Nagpaabut sila sa pagkabanhaw ug sa
mahangturong paghukom, sa celestial nga gingharian ug sa mahi-
nungdanong mga panalangin nga gipadayag sa Dios alang sa kalu-
wasan ug kahimayaan sa mga anak sa katawhan. Gibuhat nila kini
uban sa pagtuo, ug pinaagi niini nga gahum nga sila nakatuman sa
ilang gihimo. . . . Pinaagi sa hugot nga pagtuo ang tabernakulo [sa
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Si Presidente Woodruff miingon nga ang mga misyonaryo
“nakasugakod pinaagi sa mga pagtuo; mibiyahe pinaagi sa pagtuo;

mitrabaho sila pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo maoy nakapalahutay kanila.”

Salt Lake] natukod, . . . ang mga templo napadaghan, ug . . . ang
mga tawo napundok gikan sa mga kanasuran sa kalibutan.

Liboan ka mga Elders gitawag, dili gikan sa mga kolehiyo, apan
gikan sa nagkalainlaing okupasyon sa kinabuhi, ug gipadala sa kali-
butan aron pagsangyaw sa Ebanghelyo nga walay kwarta ug walay
ganti. . . . Ang mga tawo naminaw kanila, ug ang ubang espiritu ug
gahum mikombinse kanila nga ang pagpamatuod nga gihatag niini
nga mga Elder tinuod. . . . Unsa man ang resulta niini? Liboan ang
mituo niana nga pagpamatuod ug nagmatuod nga kini tinuod. Kini
nga mga Elder naghago pinaagi sa pagtuo; mibiyahe sila pinaagi sa
pagtuo; mitrabaho sila pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo lamang ang
nakapalahutay kanila sa pagsugod hangtud sa pagkahuman sa mis-
yon. Mibyahe sila nga walay puntil og puyo, ug pinaagi sa pagtuo
ang Dios sa langit mipakaon ug mipasinina kanila, ug mibukas sa
agianan sa ilang unahan. . . . Ug daghang mga tawo ang mituo sa
pagpamatuod niining simpling mga tawo. Naghinulsol ang daghang
mga tawo sa ilang mga sala, daghan ang nabunyagan alang sa kapa-
sayloan niini, sa pangalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu
Santo; nakadawat sila sa Espritu Santo, ug kini nagpamatuod kanila
sa katinuod sa Ebanghelyo.16
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Bisan kanus-a ug sa matag panahon sa kalibutan ang Dios
mitawag o misugo og tawo o mga tawo sa pagpahigayon og usa
ka buhat, pinaagi sa determinasyon ug paglahutay, ug sa pagtuo
diha kaniya, sila nakahimo sa pagtuman niini.17

Samtang kita magtuman sa atong mga
pakigsaad ug mohupot sa mga sugo, ang Ginoo

modugang sa gahum sa pagtuo diha kanato.

Ang tanang kahago nga atong gihimo . . . tungod sa hugot nga
pagtuo, ug kita, isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kinahang-
lang maningkamot sa pag-amuma ug magtubo niini nga baruga-
nan.18

Ato kining katungdanan sa pagpadayon nga magtubo ang pag-
tuo, aron kita makahimo sa paghangyo sa Ginoo ug tubagon
Niya.19

Nagtuo ako nga ang Ginoo nagkinahanglan niini gikan sa matag
lalaki ug babaye sa Israel, sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw,
nga unahon nato pag-angkon ang Balaang Espiritu [ug] dayon
maghatag og mga bunga niini ngadto sa kaluwasan. Dayon inyong
makita nga kining mga tawhana motuman sa ilang mga pakigsaad
ug mohupot sa mga sugo sa Dios; kini ang katungdanan natong
tanan, ug magpakabuhi gyud kita sa atong relihiyon ug mosunod
sa sumbanan niini. Kon mahimo na kini inyong makita nga kining
mga tawhana aktibo na ug magdala og mga buhat sa pagkamata-
rung, dayon makabaton na sila og pagtuo ug makaangkon na sila
og gahum, ug mailhan ug ang gahum ug himaya sa Dios mahi-
mong makita pinaagi sa maong mga tawo ingon nga ang Ginoo
mipili kanila niini nga dispensasyon dinhi sa yuta, ngadto kang
kinsang mga kamot siya mitugyan sa Holy Priesthood.20

Gibati gayud nako nga ang Ginoo maloloy-on ngari kanato, ug
atong hatagan og bili labaw sa tanang mga butang sa yuta ang
mga pulong sa mahangturong kinabuhi nga gihatag ngari kana-
to. Samtang kita gidumala pinaagi sa Balaang Espiritu ang atong
mga hunahuna malig-on, ug ang atong hugot nga pagtuo mag-
dugang. Ug kinahanglan kitang maghago alang sa pagpalambo sa
gingharian sa Dios.21
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Makagagahum nga Amahan, idugang kanamo ang mga gahum
nianang hugot nga pagtuo nga gihatag ug giangkon sa mga Santos.
Lig-ona kami sa mga handumanan sa mahimayaong mga pagluwas
nga nangagi, sa mga paghinumdum sa sagradong mga pakigsaad
nga imong gihimo uban kanamo, aron nga, kon ang dautan mo-
hulga kanamo, kon ang mga kasamok mohasi kanamo, kon kami
makasinatig kahiubos, unta kami dili magpanuko, unta dili mag-
duhaduha, apan uban sa kalig-on sa imong balaang pangalan unta
matuman namo ang tanan nimong matarung nga mga katuyoan ka-
labut namo, nga makatuman sa katuyoan sa among pagkalalang, ug
mahimayaong magmadaugon, pinaagi sa imong grasya, ibabaw sa
tanang mga sala nga naghasol, unta matubos gikan sa tanang dau-
tan, ug mahimong maihap sa gingharian sa langit uban niadtong
kinsa mopuyo sa imong presensya sa kahangturan.22

Mga Sugyot sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Unsa man ang pagtuo? (Tan-awa sa mga pahina 168–69; tan-
awa usab sa Mga Hebreohanon 11:1, footnote b; Alma 32:21.)
Sa unsa man nga paagi nga kita makadawat “sa ebidensya sa
mga butang nga dili makita”? Alang kanimo unsa ang gipasabut
sa “paglakaw pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa makita”?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagtuo ni Jesukristo makaimplu-
wensya sa atong inadlawng kinabuhi? Sa unsa man nga paagi
nga ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo makaimpluwensya
sa atong paglaum alang sa kinabuhing dayon? (Tan-awa sa
Moroni 7:41–42.)

• Samtang kamo magtuon sa mga pagtulun-an ni Presidente
Woodruff niini nga hugna, unsa man ang inyong makita nga
kalabutan tali sa atong pagtuo ug sa atong mga binuhatan?
(Tan-awa usab sa Santiago 2:17–26.)

• Sa unsa man nga paagi nga napakita ni Wilford Woodruff ang
iyang hugot nga pagtuo sa dihang gitawag siya aron pag-alagad
sa iyang unang full-time mission? (Tan-awa sa mga pahina 167,
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168–69.) Unsa man ang inyong mga kasinatian diin nagkina-
hanglan nga mogamit sa inyong pagtuo?

• Unsa man ang atong makat-onan kalabut sa hugot nga pagtuo
gikan sa ehemplo ni Jesukristo? gikan sa ehemplo ni Propeta
Joseph Smith? gikan sa mga ehemplo sa mga misyonaryo ug
bag-ong mga convert karon? (Tan-awa sa mga pahina 170–171.)

• Sa unsa man nga paagi nga gipanalangin kamo sa Ginoo sam-
tang kamo naggamit sa pagtuo diha Kaniya?

• Timan-i ang pulong gasa sa unang paragrap sa pahina
170–171. Hinuktoki kini ug hisguti ang importansya sa paghi-
numdum nga ang hugot nga pagtuo usa ka gasa gikan sa Dios.
Unsa man ang atong buhaton aron madawat kini nga gasa?
(Tan-awa sa mga pahina 173–74.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Taga-Roma 10:17;
2 Mga Taga-Corinto 5:7; Helaman 15:7–8; Ether 12:2–27; Moroni
7:20–33
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Upat ka mga henerasyon sa pamilya ni Presidente Woodruff. Gikan
sa kinaibabwan sa wala: anak nga lalaki si Wilford Woodruff Jr.,

apong lalaki si Wilford Woorruff, apong lalaki sa tuhod si
Charles W. Woodruff, ug si Presidente Wilford Woodruff.
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Kaminyoon ug Pagkaginikanan:
Pag-andam sa Atong mga Pamilya

alang sa Kinabuhing Dayon

Giniyahan sa matarung ug mahigugmaong mga
ginikanan, ang mga pamilya mahimong magkahiusa
sa pagtabang pagpalambo sa gingharian sa Dios ug

moambit sa tanang mga panalangin sa langit.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Si Wilford Woodruff ug si Phoebe Whittemore Carter naminyo
niadtong Abril 13, 1837, sa Kirtland, Ohio. Sa tibuok nilang kina-
buhi nga panagtipon, nakalahutay sila sa daghang mga pagsulay,
mao nga nitubo ang ilang debosyon sa usag usa, sa ilang mga
anak, ug sa gingharian sa Dios. Usa sa maong kasinatian miabut ni-
adtong tingtugnaw sa 1838, mga lima ka bulan una pa matawag si
Wilford Woodruff sa pagka-apostol. Samtang si Brother Woodruff
nangulo sa biyahe sa grupo sa mga Santos aron magpundok sa
ubang mga miyembro sa Simbahan, ang iyang asawa nasakit og
grabe. Dayon siya miasoy:

“Niadtong ika-23 sa Nobyembre ang
akong asawa, si Phoebe, gisakitan og
maayo sa ulo, nga nisangpot sa brain
fever. Nagkagrabe gayud ang iyang sakit
kada adlaw samtang kami nagpadayon
sa among pagbiyahe. Pait gayud kaayo
kadto para sa usa ka babaye nga mobi-
yahe sa usa ka karwahe sa libaongon
nga kadalanan, sa ingon kaniya nga ma-
sakiton. Dungan sab niana ang among
anak nga babaye masakiton usab kaayo.”

Phoebe Woodruff

H U G N A  1 6
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Sa misunod nga mga adlaw, ang kondisyon ni Sister Woodruff
migrabe, bisan gani og sila mihunong sa ilang biyahe ug nangitag
dapit nga pahulayan. Si Brother Woodruff nahinumdum: “Ika-3 sa
Disyembre ang akong asawa grabe na kaayo. Tibuok adlaw nako
siyang giamumahan, ug sa sunod adlaw mibalik ako sa Eaton [du-
ol nga lungsod] aron pagkuha og pipila ka butang alang kaniya.
Daw siya nag-anam og kaluya, ug pagkagabii ang iyang espiritu sa
tataw nang mibiya na sa iyang lawas ug siya namatay.

“Ang mga sister nagpundok palibot sa iyang patayng lawas,
nanghilak, samtang ako nagbarug nga magul-anong nagtan-aw ka-
niya. Ang Espiritu ug gahum sa Dios misugod sa pagkunsad diri
kanako, sa unang higayon sulod sa iyang pagkasakit, ang hugot
nga pagtuo mipuno sa akong kalag, bisan kon daw patay na siyang
naghigda.”

Gilig-on sa iyang pagtuo, si Wilford Woodruff mihatag sa iyang
asawa og panalangin sa priesthood. “Gipandong nako ang akong
mga kamot sa iyang ulo,” siya miingon, “ug sa pangalan ni
Jesukristo akong gihinginlan ang gahum sa kamatayon ug sa tig-
laglag, ug mimando sa pagpahawa gikan kaniya, ug ang espiritu
sa kinabuhi sa pagsulod sa iyang lawas.

“Ang iyang espiritu mibalik sa iyang lawas, ug gikan nianang
orasa naayo siya; ug kaming tanan mibatig pagdayeg sa pangalan
sa Dios, ug sa pagsalig kaniya ug sa paghupot sa iyang mga sugo.

“Samtang kini nga kalihokan nagpadayon diri kanako (sigun sa
gisaysay sa akong asawa human niadto) ang iyang espiritu mibiya
sa iyang lawas, ug nakita niya ang iyang lawas sa higdaanan, ug ang
mga sisters nanghilak. Mitan-aw siya kanila ug kanako, ug sa iyang
masuso, ug, samtang nagtan-aw niini nga eksena, duha ka mga per-
sonahe misulod sa kwarto. . . . Usa niining mga mensahero mipa-
hibalo kaniya nga mahimo siyang mopili: mahimo siyang
mopahulay sa kalibutan sa espiritu, o, sa usa ka kondisyon nga du-
na siyay kahigayonan sa pagbalik sa iyang lawas ug mopadayon sa
iyang mga paghago sa yuta. Ang kondisyon mao, nga kon gibati ni-
yang makasuportar siya sa iyang bana, ug uban kaniya moagi sa ta-
nang kabalaka, mga pagsulay, mga kasakitan ug mga kagul-anan sa
kinabuhi diin iyang maagian hangtud sa katapusan tungod sa
Ebanghelyo. Sa dihang iyang gitan-aw ang sitwasyon sa iyang bana
ug sa iyang anak miingon siya: ‘Oo, buhaton ko kana!’
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“Nianang higayona nga ang desisyon gihimo ang gahum sa hu-
got nga pagtuo mikunsad kanako, ug sa dihang ako siyang gipa-
nalanginan, ang iyang espritu misulod sa iyang tabernakulo. . . .

“Niadtong buntag sa ika-6 sa Dis., ang Espiritu miingon kana-
ko: ‘Bangon, ug padayon sa inyong biyahe!’ ug pinaagi sa kalooy
sa Dios ang akong asawa nakabangon ug nag-ilis sa iyang kauga-
lingon ug milakaw paingon sa karwahe, ug malipayon kaming
nagpadayon.”1

Matinud-anon sa iyang saad, si Sister Woodruff misuporta sa
iyang bana, bisan kon ang iyang mga katungdanan isip Apostol
nagkinahanglan nga mahilayo siya sa pamilya og dugay. Niadtong
Mayo 4, 1840, dihang si Elder Woodruff nag-alagad og misyon sa
England, nagpadala siyag sulat, nga nag-ingon: “Nakahibalo ako
nga kabubut-on kini sa Dios nga ikaw maghago gayud sa iyang
ubasan; busa, gibati kong nahi-uyon ko sa iyang kabubut-on nii-
ning mga butanga. Wala ako magbagulbol o moreklamo sukad sa
imong pagbiya kanako, apan nagpaabut ako sa panahon nga
mopauli ka sa makausa pa sa imong pamilya, nga nakatuman sa
imong misyon uban sa gugma ug kahadlok sa Dios. Anaa ka ka-
nunay uban kanako kon ako moduol sa trono sa Dios, ug kon
mangayo ako og proteksyon ug mga panalangin alang sa akong
kaugalingon ug sa akong mga anak, mao usab ang akong gipa-
ngayo alang sa akong mahal nga kauban, kinsa nahilayo gikan ka-
nako, gani sa langyawng nasud, aron pagsangyaw sa kahingpitan
sa ebanghelyo ni Jesukristo.”2

Sa maong higayon sa paglinay-anay, si Presidente Woodruff mi-
pahayag usab og kamingaw sa iyang pamilya, inubanan og deter-
minasyon sa pagbuhat sa kabubut-on sa Ginoo. Niadtong Abril 3,
1847, nangandam siya sa pagbiyahe uban sa unang grupo sa pio-
neer paingon sa Walog sa Salt Lake. Misulat siya sa iyang journal:
“Bisan kanus-a wala gayud nako batia ang kahingawa kay sa karon
sa pagbiya sa akong pamilya aron magmisyon. Ang akong pag-am-
po sa Dios mao nga Siya motabang kanako ug sa akong pamilya
nga magkita pa kami pag-usab sa yuta sama sa iyang gibuhat sa
daghang mga misyon nga akong giadtoan diha sa ubasan sa
Ginoo.”3 Paglabay sa upat ka adlaw ang iyang pamilya naglantaw
kaniya nga nagpalayo gikan sa gipuy-an sa mga Santos sa Winter
Quarters, Nebraska. Mihunong sa ibabaw sa bungtod dili kaayo



180

H U G N A  1 6

layo sa ilang gipuy-an, gitan-aw niyag balik ang iyang pamilya pi-
naagi sa teleskopyo.4

Si Wilford Woodruff nalipay uban sa kahibalo nga ang iyang
pamilya mahimong mahangturon. Kini nga kamatuoran nakaha-
tag kaniya og kalig-on sa paglahutay sa mga kalisud sa kinabuhi.
Miingon siya, “Naghunahuna ako sa makadaghan nga kon mag-
hago ako hangtud ingon na katigulang ni Methuselah ug sa
ingon niana makahimo sa akong pamilya nga mopuyo uban ka-
nako sa himaya sa walay katapusang mga kalibutan, kini magba-
los gayud kanako sa tanang mga kasakit ug pag-antus nga
mahimo nakong malahutay niini nga kalibutan.”5 Ang saad sa
mahangturong pamilya nakaimpluwensya sa iyang mga lihok
ngadto sa mga miyembro sa iyang pamilya. Sa usa ka sulat ngad-
to sa iyang anak nga babaye nga si Blanche, mihisgut siya:
“Kitang tanan nagpaabut nga magtipon pagpuyo hangtud sa ka-
hangturan human sa kamatayon. Nagtuo ako nga kitang tanan
isip mga ginikanan ug mga anak kinahanglan gayud nga moda-
wat sa tanang kasakit taman sa mahimo aron magmalipayon ang
usag usa sa atong pagpakabuhi nga kita wala gyuy ikamahay.”6

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Ang mga panalangin sa kaminyoon ug pagkaginikanan
mas mahinungdanon kaysa kalibutanong bahandi.

Ang Ginoo mipahibalo kanato nga ang kaminyoon giorden sa
Dios ngadto sa tawo [tan-awa sa D&P 49:15]. Ang institusyon sa
kaminyoon, diha sa ubang komunidad nga atong mabasahan, nag-
kaanam nga wala hatagi og bili. Ginaingon nga adunay purohan
nga nagpaingon na kini kanato. Ang hinungdan mao, sa walay pag-
duda, tungod sa nagkadaghang bahandi ug sa pagdumili sa batang-
ong mga lalaki nga mosagubang sa pagbuhi sa asawa ug sa pamilya.
Samtang kita mobiya gikan sa kasimpli sa unang panahon, natural
lang nga kita magpaabut nga kini may purohan nga modaghan kon
ang mga batan-ong lalaki magpanuko na sa paghagad og kaminyo-
on sa mga batan-ong babaye gawas kon sila makahatag kanila og
komportabling panimalay sama sa ilang gipuy-an diha sa ilang mga
ginikanan. Ang mga babaye nga gipadako nga gastoso o maluho
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nga mga kinaiya mahimong mao usab ang makapugong sa mga
mga batan-ong lalaki sa pagminyo. . . . Ang mga batan-ong lalaki ug
babaye kinahanglan tudloan gayud nga ang kalipay sa kaminyoon
wala kinahanglana nga magdato.7

Kon ang mga anak nga babaye sa Zion hangyoon sa mga batan-
ong lalaki nga magminyo, imbis nga mangutana—”Kining tawhana
naa bay nindot nga balay, daghang ba og maayong mga kabayo ug
nindot nga karwahe?” kinahanglan sila mangutana —”Diosnon ba
siya nga pagkatawo? Anaa ba kaniya ang Espiritu sa Dios? Siya usa
ba ka Santos sa Ulahing mga Adlaw? Mag-ampo ba siya? Anaa ba ka-
niya ang Espiritu nga makapahimo niyang takus sa pagpalambo sa
gingharian ?” Kon siya aduna niana, sagdi lang ang karwahe ug nin-
dot nga balay, dawata ug paghiusa kamo sumala sa balaod sa Dios.8

Katungdanan niining batan-ong mga lalaki [sa] Zion nga ma-
ngasawa sa anak nga mga babaye sa Zion, ug mag-andam og mga
tabernakulo [pisikal nga mga lawas] alang sa mga espiritu sa mga
tawo, nga mga anak sa atong Amahan sa Langit. Naghulat sila og
mga tabernakulo, giorden sila nga moanhi dinhi, ug kinahanglan
gayud unta silang matawo sa yuta sa Zion imbis sa Babelon.9

Maghangyo ako sa mga ginikanan sa tibuok Zion sa pagbuhat
kutob sa inyong mahimo sa pag-awhag sa inyong mga anak nga
lalaki ug babaye sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarung ug ka-
matuoran ug mopalambo sa mga kahigayonan nga naa kanila.
Ayaw pasagdi ang inyong mga kasingkasing nga mahiuban sa
mga pasigarbo ug sa mga kalihokan sa kalibutan, apan pagkat-on
sa pagpasalamat sa katinuod nga ang matinud-anong mga anak
nahiuban sa pinakapinili ug talagsaong mga panalangin.10

Ang panalangin nga gipadayag sa Dios kanato sa patriyarkal nga
orden sa kaminyoon—nga nasilyo alang sa karon ug sa kahangtu-
ran—wala nato hatagi og bili ingon nga kini gikinahanglan unta.11

Hatagan gayud natog bili ang atong mga pamilya, ug ang
atong panag-uban, maghinumdum nga kon kita matinud-anon
atong mapanunod ang kahimayaan, imortalidad ug kinabuhing
dayon, ug kini mao ang labing mahinungdanon sa tanang mga
gasa nga gihatag sa Dios sa tawo. [tan-awa sa D&P 14:7].12
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Pinaagi sa pagtudlo ug ehemplo sa mga ginikanan, ang
mga anak mahimong makapangandam sa pag-alagad sa

Simbahan ug magpabiling matinud-anon sa pagtuo.

Wala gayud akoy bisag gamayng mga pagduda kalabut sa kati-
nuod ug sa hingpit nga kadaugan niini nga trabaho. Wala gayud
ako niana karon. Wala gayud akoy pagduda bahin sa Zion nga na-
himo ang tanang nakita sa mga propeta, diha sa himaya niini, sa
gahum niini, sa kagamhanan ug kalig-on niini, uban sa gahum sa
Dios nga anaa niini.

Tungod niining tanang mga butang, ang pangutana nga mi-
santop sa akong hunahuna, ug maoy nakahimo kanako sa pag-
hunahuna og maayo, mao nga, kinsa man ang modawat niini nga
gingharian ug modumala niini? Kinsa man unya ang kasaligan sa
Ginoo nga modala niini nga gingharian ngadto sa iyang katapu-
sang kadaugan ug moandam niini sa iyang kahingpit ug himaya
alang sa pag-anhi sa Anak sa Tawo? Ngadto sa atong mga anak
nga lalaki ug babaye. . . . Ngadto kanila gisalig kini nga ginghari-
an, kon ang ilang mga amahan ug mga katingulangan moadto na
sa kalibutan sa mga espiritu. Nakaseguro ako ingon kahayag sa
adlaw nga anaa sa kawanangan sa langit. Sa akong paghunahuna
niini, gipangutana nako ang akong kaugalingon, unsa man ang
kahimtang sa atong mga batan-ong lalaki ug mga babaye? Kita ba,
isip mga ginikanan, naghimo ba sa atong katungdanan ngadto
kanila? Naninguha ba sila nga mahimong takus sa ilang kaugali-
ngon ug nag-andam alang sa mahinungdanong padulngan ug
buhat nga nagpaabut nila sa unahan?13

Walay usa kanato nga masayud kon unsa nga dalan ang suba-
yon sa atong mga anak. Mohatag kita og maayong ehemplo ka-
nila, ug maningkamot kita nga motudlo kanila og matarung nga
mga baruganan; apan kon moabut na sila sa tuig sa pagkaadunay
tulubagon [accountability] aduna na silay ilang pagpili [agency]
ug molihok sila alang sa ilang kaugalingon.14

Sa atong kadasig sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa mga tawo sa
tanang kanasuran, dili gayud nato kalimtan ang mga katungdanan
nga anaa kanato kalabut sa hustong pagpadako sa atong mga anak,
isilsil kanila, samtang batan-on pa, ang gugma sa kamatuoran ug
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hiyas, ug ang pagtamud sa sagradong mga butang, ug ang pagha-
tag kanila og kahibalo sa mga baruganan sa Ebanghelyo.15

Maninguha ug modala gayud kita sa atong mga anak diha sa pag-
matuto ug pagpahimatngon sa Ginoo [tan-awa sa mga Taga-Efeso
6:4]. Mopakita kita kanila og maayong mga ehemplo ug tudloan si-
la og maayong mga baruganan samtang mga batan-on pa sila. Sila
gitugyan kanato sa atong langitnong Amahan; sila ang atong ging-
harian, sila mao ang pondasyon sa atong kahimayaan ug himaya; si-
la ang mga tawo nga inila [tan-awa sa D&P 124:61], ug maninguha
gayud kita sa pagpadako kanila nga lig-on ang pagtuo sa Ginoo, ug
tudloan sila sa pag-ampo ug sa pagbaton og hugot nga pagtuo sa
Ginoo taman sa atong mahimo, nga kon kita mamatay na ug ma-
wala na ug unya mosunod sila niining kinabuhia sila modumala sa
mahinungdanong buhat niining ulahing adlaw ug sa gingharian sa
Dios dinhi sa yuta.16

Kadtong kinsa nagpuyo ubos sa sibilisado nga pamalaod, gitud-
loan sa moral nga balaod—ang napulo ka mga sugo—gitudloan si-
la nga dili mamakak, dili mamalikas, dili mangawat, sa laktod, dili
mobuhat niadtong mga butang nga giisip nga dautan, dili balaanon

“Maninguha kita ug mopadako sa atong mga
anak diha sa pagmatuto ug sa pahimatngon sa Ginoo.”
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ug dili matarung diha sa katilingban. Kon ang mga ginikanan sa-
yong nagtudlo sa ilang mga anak niini nga mga baruganan sa ilang
pagkabatan-on kini masilsil na sa ilang mga hunahuna, ug ingon ka
dali sa mga anak nga moabut sa tuig sa pagkamaytulubagon, ang
unang nasilsil sa hunahuna maoy moimpluwensya sa ilang mga
lihok, ug sa tibuok nilang kinabuhi. Ang mga anak nga nakahuna-
huna ug nabansay na, gani mahikurat kon makadungog sila sa ilang
mga higala nga mamalikas, ug mopasipala sa ngalan sa Dios, ug
kon ugaling makat-on sila sa pagpamalikas maglisud gayud sila sa
pagbuntog sa ilang unang mga impresyon.17

Kini . . . usa ka dakong panalangin sa mga anak nga makabaton
og mga ginikanan kinsa moampo ug motudlo sa ilang mga anak
og maayong mga baruganan, ug mopakita og maayong ehemplo
kanila. Ang mga ginikanan dili gayud makabadlong sa ilang mga
anak sa ilang gipamuhat kon sila mismo nagbuhat sa ingon.18

Kon mopakita kita og maayong ehemplo sa atong mga anak, ug
maninguha sa pagtudlo kanila gikan sa ilang pagkabata hangtud
sa pagkahamtong; motudlo kanila sa pag-ampo ug pagtahud sa
Makagagahum; motudlo kanila niadtong mga baruganan nga mo-
palahutay kanila taliwala sa tanang mga pagsulay, nga ang Espiritu
sa Ginoo mahimong mokunsad kanila, . . . nan dili gayud sila da-
ling mahisalaag. Ang maayong mga impresyon mouban nila sa
tibuok kinabuhi, ug kon bisan unsang mga baruganan ang itudlo,
kadtong maayong mga impresyon dili gayud mawala kanila.19

Ang maalamong mga ginikanan dili
gayud motugot nga ang mga kabalaka sa gawas

maoy mopasulabi sa ilang mga pamilya.

Dugay na akong nagtuo nga ang yawa naningkamot gayud
pag-ayo sa pagmugna og panaglalis tali sa mga ginikanan ug mga
anak, naninguha sa pagdasig ug pagsilsil sa mga hunahuna sa
mga anak nga lalaki ug babaye sa mga santos niadtong dautang
mga hunahuna nga makapugong kanila sa pagsunod sa tunob sa
ilang mga amahan ug mga inahan. . . .

. . . Importante kaayo nga kita magmaalamon nga mga amahan
ug mga inahan, ug nga kita magmaalamon gayud nga mosilsil sa
linghod pa nilang mga hunahuna niadtong tanang mga baruga-
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nan nga modala kanila ngadto nianang makiangayon, ug sa pag-
patuman diha sa ilang kinabuhi sa mga baruganan sa pagkamata-
rung ug kamatuoran. . . .

. . . Importante kaayong mahibalo unsay himoon aron maang-
kon ang mga pagbati ug mga pagmahal sa atong mga pamilya, nga
maoy modala kanila ngadto sa dalan diin sila maluwas. Kini usa
ka pagtuon ug usa ka buhat nga dili gayud mahimong ihikling sa
mga ginikanan. . . . Daghang mga higayon nga atong mahunahu-
na nga ang mga negosyo hilabihan ka dinalian nga kinahanglan
kini mawala sa atong mga hunahuna, apan dili gayud kini mao.
Bisag kinsang tawhana nga bukas ang hunahuna, ug kinsa nag-
paabut sa trabaho nga naghulat kanato, makakita ug mobati nga
ang responsibilidad nga anaa kaniya bahin sa iyang kaugalingong
pamilya, ug ilabi na sa pagpadako sa iyang mga anak, mahinung-
danon kaayo.

Buot kita nga moluwas sa atong mga anak, ug nga sila mahi-
mong makaambit sa tanang mga panalangin nga anaa sa pagka-
balaan, nga sila makadawat sa mga panalangin sa ilang mga
ginikanan nga nagmatinud-anon sa kahingpitan sa ebanghelyo.20

Tan-awon nato ang atong mga panimalay, ug matag usa mani-
nguha sa pagdumala sa iyang kaugalingong pamilya ug ipahimu-
tang sa kahusay ang iyang kaugalingong panimalay. 21

Ang kada amahan kinahanglan modumala
sa iyang pamilya sa kabuotan ug sa katarung.

Sa dihang bata pa ako ug nag-eskwela, ang maestro sagad moa-
but nga magdala og binugkos nga lipak mga walo ka pye ang gitas-
on, ug usa sa unang mga butang nga among mapaabut mao nga
malatusan gayud. Bisan unsang dili makapahimuot niya makada-
wat gayud kami og grabeng bunal. Ang pagbunal nga akong nada-
wat niadto wala makahatag nako og kaayohan. . . . Ang kabuotan,
kalumo ug kalooy mas maayo sa tanang paagi. Buot ko nga kining
baruganan masilsil sa mga hunahuna sa atong mga batan-ong lala-
ki, nga mahimo nilang mapatuman sa tanan unya nilang gimbuha-
ton sa kinabuhi. Ang pangdaogdaog dili maayo, bisag hari ang
nagbuhat niini, mga presidente, o sa mga sulugoon sa Dios. Ang
manggiloy-ong mga pulong mas maayo pa kaysa mga mapintas
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mga pulong. Kon aduna kitay panaglalis sa usag usa, kinahanglan
kita magmaloloy-on ug magmabination sa usag usa. Mapahilayo na-
to ang atong mga kaugalingon sa dakong kasamok.

. . . Lakaw ngadto sa pamilya diin ang bana maayong motratar sa
iyang asawa ug mga anak, imong makita nga sila sama usab kama-
ayo nga motratar kaniya. Mga sumbong moabut kanako sa pagtra-
tar sa mga bana sa ilang mga asawa. Wala sila mosangkap kanila.
Wala kini sila motratar nila sa kalooy. Kining tanan nakapasakit ka-
nako. Kining mga butanga dili gyud angay. . . . Magmabination gyud
kita sa usag usa, mobuhat og maayo sa usag usa, ug maghago aron
pagpalambo sa kaayohan, sa interes ug sa kalipay sa usag usa, ilabi
na sa atong kaugalingong mga panimalay.

Ang bana mao ang pangulo sa pamilya. Siya ang patriyarka sa
iyang panimalay. . . . Walay gayuy labaw pa kanindot nga tan-
awon dinhi sa kalibutan kon di makakita nga usa ka bana nga na-
ngulo sa iyang pamilya ug nagtudlo kanila sa matarung nga mga
baruganan ug naghatag kanila og maayong tambag. Kini nga mga
anak mopasidungog sa ilang mga amahan, ug sila mahupay ug
malipay nga adunay amahan kinsa matarung nga tawo.22

Ang mga pagtulun-an ug ehemplo
sa inahan makaimpluwensya sa iyang

pamilya karon ug sa kahangturan.

Kasagaran, giisip nato ang inahan nga mao gayud ang moumol
sa mga kinaiya sa anak. Nagtuo ko nga ang inahan adunay mas
dakong impluwensya sa iyang kaliwatan kaysa ni bisan kinsang
tawo. Ug ang pangutana usahay moabut, “Kanus-a man kini nga
edukasyon magsugod?” Ang atong mga propeta miingon, “Kon
ang kinabuhi nga espiritu gikan sa Dios mosulod na sa taberna-
kulo.” Ang kondisyon sa inahan nianang higayona adunay epek-
to sa gimabdos sa iyang sabakan; ug gikan sa pagkatawo sa bata,
ug sa tibuok kinabuhi, ang mga pagtulun-an ug ang ehemplo sa
inahan modumala og mokontrolar may dakong kalabutan niana
nga bata, ug ang iyang impluwensya bation niini sa tibuok pana-
hon sa tanang kahangturan.23

Mga inahan gisangon diha sa inyong mga abaga ang dili masu-
kod, ang responsibilidad sa husto nga pagpalambo sa mental ug
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moral nga gahum sa nagtubo nga mga henerasyon, sa pagkama-
suso man, pagkabata, o bisan sa pagkahamtong na. . . . Wala gayuy
inahan sa Israel nga motugot nga molabay ang adlaw nga dili mo-
tudlo sa iyang mga anak sa pag-ampo. Kamo mismo mag-ampo
gyud, ug motudlo sa inyong mga anak nga mobuhat sa ingon, ug
mopadako kanila niini nga paagi, nga kon kamo mamatay, ug sila
mopuli sa inyong dapit malampusong modawat sa mahinungda-
nong buhat sa Dios, nga sila unta makabaton sa mga baruganan
nga nasilsil sa ilang mga alimpatakan nga mopalahutay kanila sa ti-
buok panahon ug sa kahangturan. Kanunay ko nga moingon nga
ang inahan gyud ang mohulma sa mga hunahuna sa bata. . . .

. . . Pakit-a ko og usa ka inahan nga mag-ampo, kinsa nakala-
bang sa mga pagsulay sa kinabuhi pinaagi sa pag-ampo, kinsa mi-
salig sa Ginoong Dios sa Israel sa iyang mga pagsulay ug mga
kalisud, ug ang iyang mga anak mosunod sa samang lakaw.
Kining mga butanga dili gyud mobiya kanila kon sila na unya ang
manlimbasog alang sa gingharian sa Dios.24

Ang atong mga sister . . . adunay mga katungdanan ngadto sa
ilang mga bana. Maghunahuna gyud sila sa iyang pagkabana ug sa
iyang kahimtang. . . . Matag asawa magbinuotan gyud ngadto sa
iyang bana. Mohupay gyud siya kaniya ug mobuhat unsa ang ma-
kaayo alang kaniya, diha sa tanang pagkabutang sa kinabuhi. Kon
ang tanan sa pamilya magkahiusa, makatagamtan sila sa langitnong
espiritu dinhi sa yuta. Kini mao gyud unta ang mahitabo; kay kon
ang lalaki niini nga Simbahan mangasawa siya magpaaabut gyud
nga magpabilin uban kaniya sa tibuok panahon ug sa kahangturan.
Sa buntag sa unang pagkabanhaw nagsalig siya nga maangkon
kana nga asawa ug ang iyang mga anak uban kaniya sa usa ka org-
nisasyon sa pamilya, nga magpabilin niana nga kondisyon hangtud
sa hangtud. Pagkamahimayaon gyud niana nga hunahunaon!25

Mga Sugyot sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.
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• Unsa man ang nakadani ninyo kalabut sa relasyon ni Wilford
and Phoebe Woodruff? (Tan-awa sa mga pahina 177–79)

• Ribyuha ang tambag ni Presidente Woodruff ’ sa iyang anak nga
babaye nga si Blanche (pahina 179–80). Paghunahuna o pag-
hisgot og tinuod nga mga butang nga imong mahimo aron pag-
tabang sa mga miyembro sa inyong pamilya nga magmalipayon.

• Unsa ang nakapadani kaninyo samtang kamo nagbasa sa tam-
bag ni Presidente Woodruff ’ ngadto sa mga batan-on kalabut sa
kaminyoon ug pagkaginikanan? (Tan-awa sa pahina 180–81.)
Sa unsa man nga paagi nga ang iyang tambag magamit sa mga
kinabuhi sa tanang miyembro sa Simbahan?

• Basaha ang katapusang tulo ka mga paragrap sa unang seksyon
sa mga pagtulun-an (mga pahina 181). Sa unsa man nga paagi
nga ang “mga pasigarbo ug mga hitabo sa kalibutan” makapali-
nga kanato gikan sa kalipay sa pamilya? Unsaon man nato pag-
batok sa maong mga impluwensya? Unsaon man nato
pagpakita sa mga miyembro sa atong pamilya nga atong gipa-
kabililhon ang atong pakig-uban kanila?

• Basaha ang unang tibuok nga paragrap sa pahina 183. Unsa sa
inyong pagtuo ang gipasabut sa “pagdala sa inyong mga anak
diha sa pagmatuto ug pagpahimatngon sa Ginoo”? Unsa man
ang pipila ka mga butang nga inyong nahimo aron pagtuman
niini?

• Ribyuha ang ikatulo ug ikaupat nga tibuok paragrap sa pahina
182–183. Unsaon man sa mga ginikanan sa pagtabang sa ilang
mga anak nga makabaton og tinguha sa pag-alagad sa
Simbahan?

• Samtang kamo magbasa sa tambag ni Presidente Woodruff ka-
labut sa pagtudlo sa mga anak, unsa man ang tinuod nga mga
baruganan nga inyong nakit-an? (Tan-awa sa mga pahina
182–184.)

• Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 184–85. Unsa
man ang buhaton sa mga ginikanan aron ang mga relasyon sa
pamilya maoy labing unahon?

• Unsa nga mga baruganan ang makat-onan sa mga ginikanan
gikan sa mga kasinatian ni Wilford Woodruff uban sa iyang
maestro? (Tan-awa sa pahina 185.)
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• Unsa man ang gisulti ni Presidente Woodruff kalabut sa im-
pluwensya sa mga bana ug mga amahan? (Tan-awa sa mga pa-
hina 185–86.) Unsa ang iyang gisulti kalabut sa impluwensya
sa mga asawa ug mga inahan? (Tan-awa sa mga pahina 186–87)
Unsaon man sa mga bana ug asawa sa pagtabang sa usag usa
sa ilang mga responsibilidad?

• Sa unsa man nga paagi nga ang mga pagtulun-an niini nga
hugna adunay kalabutan sa mga apohan? Unsa man nga mga
kasinatian ang napakita giunsa sa mga apohan paghatag og
matarung nga impluwensya sa ilang mga apo?

• Unsa man nga mga ehemplo ang inyong nakita sa mga ginikanan
ug mga apohan nga nagtuman sa ilang mga responsibilidad
ngadto sa ilang mga pamilya?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Enos 1:1; Mosiah 4:14–15;
Alma 56:45–48; D&P 68:25–31; 93:38–40
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“Buot kami nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw . . .
mosubay sa ilang mga katigulangan kutob sa ilang mahimo, 

ug i-seal sila sa ilang mga amahan ug mga inahan.”



191

H U G N A  1 7

Buhat sa Templo:
Pagpabalik sa Atong mga

Kasingkasing ngadto sa Atong
mga Pamilya ug sa Ginoo

Kon kita takus mosulod sa balay sa Ginoo,
madawat nato ang mga ordinansa nga makatabang
kanato nga maandam, sa atong mga katigulangan

ug sa atong mga kaliwatan nga mopuyo sa
presensya sa Dios sa kahangturan.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Sa dihang gipahinungod ang Templo sa Kirtland niadtong
Marso 27, 1836, si Wilford Woodruff nag-alagad og full-time mis-
yon sa habagatang Estados Unidos. Paglabay sa tulo ka semana
nadungog niya ang mga panghitabo sa dedikasyon ug misulat
siya sa iyang journal nga ang balita “wala gyuy makatupong sa ka-
mahimayaon.”1 Pagkahuman sa iyang misyon, mibalik siya sa
Kirtland, miabut “nga naglakaw diha sa kusog nga unos sa snow.”
Mirekord siya, “Nakita namo ang templo sa Ginoo sa wala pa ka-
mi moabut sa lungsod, ug sa tinuoray nalipay gyud ako og maa-
yo pagkakita kay kini man ang unang higayon nga nakakita ko og
balay sa Ginoo nga gitukod pinaagi sa sugo ug pagpadayag.”2

Ang gugma ni Wilford Woodruff ’ sa buhat sa templo wala ga-
yuy paglubad. Mitabang siya sa tanang bahin sa trabaho—gikan
sa pagtukod hangtud sa pagpahinungod ug gikan sa buhat sa
family history ngadto sa buhat sa ordinansa sa mga patay.
Nalipay sab siya pag-ayo sa mga ordinansa sa templo nga nada-
wat niya ug sa miyembro sa iyang kaugalingong pamilya.

Kanunay magsulti si Presidente Woodruff niadtong higayon sa
dihang iyang nadawat ang pagtuga [endowment]. Si Propeta
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Joseph Smith, nga nakamatikod nga ang iyang yutan-ong
pagministro hapit na matapos, mitugyan sa pagtuga ngadto sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa Nauvoo, bisan wala
pa mahuman ang templo. Si Presidente Woodruff mipamatuod: “Si
Joseph Smith ang unang mipasabut nako sa mismong mga ordi-
nansa nga gihatag nato sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa
atong mga pagtuga. Nadawat nako ang akong mga tuga ubos sa
direksyon ni Joseph Smith.”3

Isip miyembro sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
ug sa wala madugay isip Presidente sa Simbahan, si Wilford
Woodruff mitabang sa mapadayonong paningkamot sa pagtukod
og mga templo. Mitabang siya sa trabaho sa templo sa Nauvoo,
Illinois, ug sa mga templo sa upat ka mga siyudad sa Utah:
Logan, St. George, Manti, ug sa Dakbayan sa Salt Lake. Mihatag
siya sa mga pahinungod nga pag-ampo sa mga templo sa Manti
ug sa Dakbayan sa Salt Lake.

Ang Templo sa Salt Lake, nga nahuman sulod sa 40 ka tuig nga
mga maunongong paghago sa mga Santos, adunay talagsaong ka-
hulogan para ni Presidente Woodruff. Nakita niya ang templo sa
detalye nga panan-awon sa wala pa moabut ang mga Santos sa
Walog sa Salt Lake [Salt Lake Valley].4 Upat ka adlaw gikan sa ilang
pag-abut sa walog, diha siya sa dihang si Presidente Brigham
Young nadasig sa pagpili sa tukuranang dapit sa templo.5 Mga tu-
ig una pa mahuman ang templo, nagdamgo siya nga gihatagan
siya og yawe sa templo ug gipahimangnoan ni Presidente Young sa
“pagpasulod sa templo sa tanan kinsa nangita og kaluwasan.”6 Usa
siya sa walay kakapoy nga tigpasiugda aron mahuman ang templo,
bisan gani sulod sa mga panahon sa pagsulay ug pagpanggukod.
Ug sa dihang ang konstraksyon sa katapusan nahuman na niad-
tong Abril 1893, gituman niya ang tugon ni Presidente Young nga
diha sa damgo, nag-organisar og tulo ka semana nga tulumanon
sa pagpahinungod aron pagsiguro nga ang tanang mga Santos
adunay kahigayunan sa pagtambong.

Human sa pagpahinungod sa Templo sa Salt Lake, si Presidente
Woodruff mipasabut pag-ayo sa kamahinungdanon sa pamilya diha
sa buhat sa templo. Miingon siya: “Buot kami nga ang mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw mosubay gikan karon sa ilang mga kagikan
taman sa ilang maabot, ug ma-seal sila sa ilang mga amahan ug mga

H U G N A  1 7
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inahan. Ang mga anak ipa-seal ngadto sa ilang mga ginikanan,
hiusahon ang mga kaliwatan taman sa inyong maabut.” 7 (Aron pag-
basa sa historikal nga asoy kalabut niini nga pagtulun-an, tan-awa
sa mga pahina  xxxvii–xxxix sa pasiuna niining libro.)

Niadtong 1894, si Presidente Woodruff midumala sa pagtukod
sa Genealogical Society of Utah, diin midala sa tibuok kalibutan
nga paningkamot sa Simbahan aron pagtabang sa mga tawo nga
mosubay sa ilang mga kaliwatan. Paglabay sa usa ka gatus ka tuig,
si Elder Russell M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles nakamatikod, “Ang mga hitabo nianang makasaysayong
tuig nakapasugod sa family history research ug temple service
isip usa ka buhat sa Simbahan.” 8 Kining hitaboa kabahin sa nag-
padayong katumanan sa panagna nga “ang mga kasingkasing sa
mga anak mobati sa ilang mga amahan” (D&P 2:2; tan-awa usab
sa Malaquais 4:5–6).

Tungod sa daghang makahuloganong mga pagtulun-an ni
Presidente Woodruff sa buhat sa templo, kini ang unang duha ka
mga hugna sa hilisgutan niini nga libro. Kini nga hugna nagpokus
sa mga panalangin sa pagtambong sa templo ug sa walay katapu-
sang kinaiyahan sa pamilya, ug ang hugna 18 nagpokus sa mga
buhat alang sa mga patay.

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Moapil kita sa buhat sa templo uban sa langitnong
kalipay, kay nasayud kita nga motabang kini sa 

pag-andam nato, sa atong mga kaliwatan, ug sa atong
mga katigulangan nga mopuyo sa presensya sa Dios.

Wala gyuy buhat nga gitinguha pag-ayo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw kaysa pagtukod ug paghuman sa mga templo.9

Kon maghunahuna ako sa gahum nga diha kanamo sa pagtu-
kod sa mga Templo diha sa ngalan sa Labing Hataas nga Dios . . .
ug ang mga pribilihiyo nga diha kanamo nga nakaadto niadtong
mga Templo ug nakahimo sa buhat nga gikinahanglan alang sa
among kaugalingong kaluwasan ug ingon man alang sa katubsa-
nan sa atong mga patay, dako kaayo ang akong kalipay, ug gibati
nga kita gipanalanginan gyud pag-ayo.10

H U G N A  1 7
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Ang kasaysayan niini nga mga Templo anaa sa inyong atubangan.
Nasayud kamo nga gipatay ang mga Propeta [Joseph ug Hyrum
Smith], ug ang Ginoo nagmando nga magtukod og Templo [sa
Nauvoo] gikan sa mga kamot sa mga Santos sa wala pa sila giabog
ngadto sa kamingawan. Dihay usa ka pagpadayag nga gihatag nga
hilabihang nakapadasig sa mga Elders sa Simbahan sa Dios aron
pagpahigayon niana nga buhat [tan-awa sa D&P 124:25–41].
Naghago sila uban sa tibuok kusog diha kanila, ug nahuman gyud
nila kadto nga trabaho. Misulod sila niadto nga Templo ug nakada-
wat sa mga ordinansa ug mga pagtuga sa wala pa sila mobiya pai-
ngon sa kamingawan. Kini nga mga Templo nga atong natukod . . .
nagbuntaog isip monumento sa atubangan sa Dios, mga anghel ug
mga tawo, sa hugot nga pagtuo ug buhat sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw.11

Klaro kaayo nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mapasa-
lamaton sa mga panalangin nga mahimong maangkon pinaagi nii-
ning buhat sa Templo. . . . Ang among mga kasingkasing puno sa
kalipay ug dili kapugngan nga modayeg sa atong Dios ug sa Iyang
kamaayo ngadto sa Iyang mga tawo sa paghatag kanila og kahiga-
yunan, bisan pa man sa oposisyon ug sa daghang mga kalisud nga
ilang gisagubang, aron pagtukod sa maong bilding ug pagpahinu-
ngod niini, sumala sa sumbanan nga Iyang gihatag niining sagrado
nga mga katuyoan.

Kada Santos sa Ulahing Adlaw nga dunay hustong pangisip ka-
bahin niining butanga bation gyud og kahinam uban sa langitnong
kalipay kon unsa ang nabuhat sa Dios alang kanato sa atong hene-
rasyon, naghatag kanato, sama sa Iyang gihimo, sa tanang pamaagi
sa pag-andam kanato, sa atong kaliwatan ug sa atong mga katigula-
ngan alang nianang mahangturong kalibutan nga anaa lapas nii-
ning kinabuhia. Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa
pagkatinuod, pinalabi kaayo nga mga tawo, ug ang pagdayeg sa
Dios kinahanglan mokayab gikan sa kada kasingkasing ug panimu-
yo sa atong yuta tungod sa dakong kalooy ug kaayo nga Iyang gi-
pakita kanato. Mihatag Siya kanato og saad nga labing bilihon, ug
Iya kanang gituman hangtud karon. Tingali kita na ang pinakawa-
lay utang buot ug dili takus nga mga tawo nga sukad nabuhi kon,
human nato madawat ang ingon ka talagsaong mga pagpakita sa
Iyang kaayo, nagtinapulan kita o napakyas sa atong pagsunod ug
pagmahal Kaniya ug sa Iyang dakong katuyoan.12
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Buot natong ipadayon kining mga templo. Buot kita nga ma-
puno kini sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Buot kita nga
ang atong mga kaigsoonan magpadayon sa pag-adto didto ug
motubos sa mga patay ug manalangin sa mga buhi.13

Gikan sa pag-ampo sa pagpahinungod sa Templo sa Salt Lake:
O Ginoo, among giisip uban sa mainiton ug dili matukib nga mga
pagbati ang pagkahuman niining sagradong balay. Itugot ang pag-
dawat niining ikaupat nga templo diin ang imong sinaaran nga
mga anak imong gitabangan sa pagpabarug dinhi niini nga mga
bukid. Sa miaging mga panahon imong gidasig uban sa imong
Balaang Espritu ang imong mga sulugoon, ang mga Propeta, sa
pagsulti bahin sa usa ka panahon sa ulahing mga adlaw sa dihang
ang balay sa Ginoo matukod sa ibabaw sa mga bukid, ug ihimaya
ibabaw sa mga bungtod [tan-awa sa Isaias 2:2; Micah 4:2].
Mapasalamaton kami niining mahimayaon nga kahigayunan sa
pag-abag sa katumanan niini nga mga panan-awon sa imong kara-
ang mga manalagna, ug makiangayon ikaw nga mitugot kanamo
nga makaapil sa mahinungdanong buhat.14

Mga rekomen sama niini gipanghatag sa mga miyembro sa Simbahan nga
takus motambong sa tulumanon sa pagpahinungod sa Templo sa Salt Lake.
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Pinaagi sa buhat sa family history ug sa mga ordinansa sa
templo, kita gi-seal ngadto sa atong mga pamilya, naghimo

og tiunay nga panagsumpay tali sa mga henerasyon.

Ang mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo adunay gahum
ug epekto human sa kamatayon; modala kini sa paghiusa sa mga
bana ug sa ilang mga asawa ug mga anak sa organisasyon sa
pamilya ug manag-uban pag-usab sa mga kalibutan nga walay ka-
tapusan. . . . Ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang mga
ordinansa sa pag-seal gipadayag na, ug kini adunay epekto human
sa kamatayon, ug ‘sa gikaingon ko na, mag-uban pag-usab ang
bana ug asawa sa kahangturan sa pamilya nga organisasyon. Mao
gani kon ngano nga kining mga baruganan kabahin sa atong reli-
hiyon, ug pinaagi kanila ang mga bana ug mga asawa, mga ginika-
nan ug mga anak mag-uban pag-usab hangtud nga ang mga
dugtong sa kadena masumpay og balik ngadto sa Amahang Adan.
Dili nato maangkon ang kahingpitan sa celestial nga himaya kon
wala kining ordinansa sa pag-seal.15

Mga kaigsoonan, ang himaya niining tanan mao, nga kon kita
makahuman na maangkon nato ang atong mga pamilya—ang
atong mga amahan ug atong mga inahan, ang atong mga igsoong
lalaki ug babaye, ang atong mga asawa ug mga anak—unya sa bun-
tag sa pagkabanhaw, sa pamilya nga organisasyon sa celestial nga
kalibutan, aron mopuyo hangtud sa hangtud. Kini mao ang tug-
bang nga bili sa tanan ninyo o sa akong pagsakripisyo sa pipila ka
tuig niining atong pagpuyo sa yuta.16

Himoa nga ang tanang tawo [ma-seal] ngadto sa iyang amahan;
ug dayon mobuhat gyud kamo sa husto unsa ang gisulti sa Dios sa
dihang mipahayag Siya nga Iyang ipadala si Elias ang propeta sa ka-
tapusang mga adlaw [tan-awa sa Malaquias 4:5–6]. Si Elias ang
propetang mipakita ngadto ni Joseph Smith ug misulti kaniya nga
ang adlaw moabut nga kini nga baruganan ipahinabo gyud [tan-
awa sa D&P 110:13–16]. Si Joseph Smith wala mabuhi og dugay
aron makatuon ug makasulti niining mga butanga. Iyang gihalad
ang kaugalingon niini nga buhat sa wala pa siya gipatay tungod sa
pulong sa Dios ug sa pagpamatuod ni Jesukristo. Miingon siya ka-
nato nga duna gayuy tiunay nga sumpay sa tanang dispensasyon ug
sa buhat sa Dios gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa lain [tan-awa
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sa D&P 128:18]. Diha na kini sa iyang hunahuna labaw pa sa ubang
butang nga gihisgutan nga nahatag kaniya.

Sa akong mga pag-ampo ang Ginoo mipadayag kanako nga
akong katungdanan ang pagsulti ngadto sa tanan sa Israel sa pag-
tuman niini nga baruganan, ug agi og katumanan niini nga mga
pagpadayag ako kining gitudlo sa mga tawo . . . . buot kami nga
ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan karon mosubay sa
ilang mga kaliwatan taman sa ilang mahimo, ug ma-seal sa ilang
mga amahan ug mga inahan. Ang mga anak ipa-seal sa ilang mga
ginikanan, ug ipadayon kini kutob sa inyong maabut.17

Gikan sa pag-ampo sa pagpahinungod sa Templo sa Salt Lake:
Among Amahan sa langit, among ihatag diha kanimo ang mga altar
nga among giandam alang sa imong mga sulugoon nga mga lalaki
ug babaye sa pagdawat sa ilang mga panalangin nga ma-seal. Amo
kining ipahinungod sa pangalan sa Ginoong Jesukristo, ngadto sa
sa imong labing balaang pangalan, ug nangayo kami kanimo sa
pagbalaan niini nga mga altar, nga kadtong mosulod niini mahi-
mong mobati sa gahum sa Espiritu Santo nga mokunsad kanila, ug
makaamgo sa kasagrado sa mga pakigsaad nga ilang gihimo. Ug
among iampo nga ang among mga pakigsaad ug mga panumpa nga
among gihimo diha kanimo ug sa usag usa mahimong magiyahan
sa Balaang Espiritu, nga sagradong gihuptan namo ug gidawat ni-
mo, ug nga ang tanang mga panalangin nga gisaad mahimong ma-
tuman sa tanang mga Santos nga moampo niini nga mga altar, sa
buntag sa pagkabanhaw sa mga makiangayon. . . .

O ikaw ang Dios sa among mga katigulangan, nga si Abraham,
Isaac, ug Jacob, kinsang Dios mahimuot nga pagatawgon, mapa-
salamaton kaayo kami kanimo sa naghingaping pasalamat nga
imong gipadayag ang mga gahum diin ang mga kasingkasing sa
mga anak mobati ngadto sa ilang mga amahan ug ang mga ka-
singkasing sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak, nga ang mga
anak sa katawhan, sa tanan nilang mga henerasyon mahimong ma-
kaambit sa mga himaya ug sa kalipay sa gingharian sa langit.
Ipamatuod kanamo ang espiritu ni Elias, nag-ampo kami kanimo,
nga unta matubos namo ang among mga patay ug usab magka-
dugtong ang among mga kaugalingon uban sa among mga ama-
han kinsa patay na, ug dugang pa i-seal ang among mga patay nga
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maapil sa unang pagkabanhaw nga kami kinsa nagpuyo sa yuta
unta mahimong mabugkos niadtong kinsa nagpuyo sa langit.
Nagpasalamat kami kanimo tungod kanila kinsa nakahuman na sa
ilang buhat sa mortalidad, ingon man alang sa among kaugali-
ngon, nga ang mga pultahan sa prisohan maablihan na, nga ang
kaluwasan gipahayag ngadto sa binilanggo, ug ang mga bugkos
nahubad na niadtong gigapos. Nagdayeg kami kanimo nga ang
among mga amahan, gikan sa katapusan ngadto sa sinugdanan, gi-
kan karon, balik ngadto sa sinugdanan, mahimong mahiusa uban
kanamo sa dili mabugto nga mga dugtong, hiniusa sa balaan nga
Priesthood, ug isip usa ka talagsaong pamilya gihiusa diha kanimo
ug gilig-on pinaagi sa imong gahum mag-uban kaming mobarug sa
imong atubangan, ug pinaagi sa gahum sa matubsanong dugo sa
imong Anak maluwas gikan sa tanang dautan, mahimong maluwas
ug mabalaan, mabayaw ug mahimaya.18

Espirituhanon gayud kitang mangandam aron
madawat ang mga panalangin sa temple service.

Sa dili pa kamo moadto sa Templo, . . . pag-inusara, nga se-
kretong mag-ampo. Ihalad ang inyong mga pag-ampo sa Ginoo,
ug mag-ampo nga ang inyong mga sala dili lang mapasaylo, apan
kamong tanan unta makabaton sa Espiritu sa Dios ug pamatuod
sa Ginoong Jesukristo; nga ang Espiritu sa Dios maanaa unta ni-
adtong kinsa moadto sa Templo. . . .

Nagtinguha ako nga ang mga Santos mobuhat niini, tungod
kay nangandoy kong makakita niadtong mosulod sa Templo nga
mosulod uban sa putling mga kasingkasing, ug nga ang Espiritu
sa Dios magauban kanila, nga sila malipay, nga sila untang tanan
mobati sa impluwensya niana nga gahum.19

Walay miyembro sa Simbahan kinsa giisip nga takus mosulod
nianang sagrado nga balay nga matawag natong ignorante sa mga
baruganan sa Ebanghelyo. Maoy gilauman nga kada usa nasayud
unsay iyang katungdanan sa Dios ug sa iyang isigkatawo. Walay
malimtanon kaayo nga makalimot sa pahimangno nga kita kina-
hanglan mapuno sa putling gugma alang sa atong mga kaigsoo-
an. Ug busa walay usa nga bisag sa unsang panahon magduda sa
hilabihan ka importante sa kada miyembro sa kongregasyon nga
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makigdait sa tanan niyang mga kaigsoonan, ug may kadait sa
Dios. Unsaon pa man nato paglaum nga makaangkon sa mga pa-
nalangin nga Iyang gisaad kon dili sa pagtuman sa mga sugo diin
kadtong mga panalangin mao ang ganti!

Ang mga lalaki ug mga babaye nga misupak sa balaod sa Dios,
o kadtong napakyas sa pagtuman sa Iyang mga sugo, makapaa-
but ba nga bisan ang pagsulod lang sa Iyang balaang balay . . .
makapahimo na nilang takus nga modawat, ug makahimo nila
nga modawat, sa Iyang panalangin?

Nagtuo ba sila nga ang paghinulsol ug pagbiya sa ilang mga
sala dali ra nga mapasaylo?

Mangahas ba sila, bisan sa hunahuna lang, nga mopasangil sa
atong Amahan og inhustisya ug nga may pinalabi, ug mopasangil
Kaniya sa kawalay pag-amping nga tumanon ang Iyang kaugali-
ngong mga pulong?

Sigurado gayud nga walay usa nga nahisakop sa Iyang katawhan
nga moangkon nga nahimong sad-an sa maong butang.

Nan kinsa kadtong dili takus dili makapaabut sa panalangin
tungod lang sa ilang pagsulod sa Templo samtang ang wala ma-
hinulsoling mga sala nagpahugaw pa kanila, ug samtang ang
kaligutgot o gani walay kadasig sa pagpasaylo sa ilang mga kaig-
soonan anaa pa sa ilang mga kasingkasing.

Niining ulahing hilisgutan atong bation nga daghan pang
angay isulti. Sa tinguha nga matuman ang klarong kaayo nga labi
pang mahinungdanong mga butang sa kasugoan, adunay posibi-
lidad nga ang kabililhon niini nga espiritu sa gugma ug kalooy ug
pagkamahatagon mahimong giisip nga dili kaayo importante. . . .

. . . Sa dili pa mosulod sa Templo aron paghalad sa atong mga
kaugalingon ngadto sa Ginoo . . . , atong tangtangon gikan sa atong
mga kaugalingon ang tanang mapintas ug walay kalooy mga pag-
bati batok sa usag usa; nga dili lang kay atong mga panagbingkil
ang hunongon, apan ang hinungdan niini wagtangon, ug ang ta-
nang sentimyento nga nag-aghat ug nagpabilin niini mawala na;
nga kita motug-an sa atong mga sala sa usag usa, ug mangayog pa-
saylo sa usag usa; nga kita mangamuyo sa Ginoo uban sa espiritu
sa paghinulsol, ug, kon maangkon na kini, mosunod sa mga pag-
aghat niini, aron sa pagpaubos sa atong mga kaugalingon sa Iyang
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atubangan ug sa pagpangayo og pasaylo sa usag usa, atong maha-
tag kanang putling gugma ug kaaghup niadtong kinsa uhaw sa
atong pagpasaylo nga atong gipangayo ug gipaabut gikan sa Langit.

Busa moadto kita sa balaang dapit nga ang atong mga kasing-
kasing walay pagpakaron-ingon ug ang atong mga kalag andam
sa kaayohan nga gisaad! Sa ingon ang atong mga pangamuyo,
dili matugaw sa panagbingkil, ang tanan moabut ni Jehovah ug
mabubu ang piniling mga panalangin sa Dios sa Langit! . . .

. . . Moawhag kami [sa matag miyembro sa Simbahan] nga ma-
ninguha sa pagpakigdait sa ilang mga kaigsoonan, ug sa ilang tibu-
ok nga pagsalig ug gugma; labaw sa tanan maninguha sa
pagpakigdait ug paghiusa sa Espiritu Santo. Tuguti kini nga Espiritu
tinguhaon ug mahalon ingon kamakugihon sulod sa kinagamyan
ug kinaubsan diha sa pamilya sama sa pagkamiyembro sa pinaka-
taas nga organisasyon ug korum. Unta kini motuhop sa mga ka-
singkasing sa mga kaigsoonan, sa mga ginikanan ug mga anak diha
sa panimalay, ingon man sa mga kasingkasing sa Unang
Kapangulohan ug sa Napulog Duha. Unta kini mopalumo ug mo-
humok sa tanang panagsumpaki tali sa mga miyembro sa mga
Stake Presidencies ug sa mga High Council, ingon man tali sa mga
silingan nga nagpuyo sa amo gihapong ward. Unta maghiusa ang
mga batan-on ug mga tigulang, lalaki ug babaye, ang kongregasyon
ug mga lider, mga tawo ug ang Priesthood diha sa mga bugkos sa
pagpasalamat ug pagpasaylo ug gugma, aron [kita] bation nga gi-
kahimut-an sa Ginoo, ug nga kita unta moatubang kaniya uban sa
iyang atubangan uban sa tanlag nga walay sala sa isig katawo.
Dayon wala nay kapakyasan bahin sa mga panalangin nga gisaad
ngadto sa kinasingkasing nga nagsimba Kaniya. Ang tam-is nga mga
pagdasig sa Balaang Espiritu ihatag kanila ug ang mga bahandi sa
Langit, ang pagpakigsulti sa mga anghel, idugang matag karon ug
unya, kay ang Iyang saad gihatag na ug kini dili makawang!20

Gikan sa pag-ampo sa pagpahinungod sa Templo sa Salt
Lake: Among Amahan sa Langit, ikaw kinsa nagbuhat sa mga la-
ngit ug sa yuta, ug sa tanang mga butang nga anaa niini; ikaw nga
labing mahimayaon, hingpit sa kalooy, gugma, ug kamatuoran,
kami, nga imong mga anak, midangup karong adlawa sa imong
atubangan ug niini nga balay nga among gitukod sa imong labing
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balaang pangalan mapaubsanong nangamuyo sa hiyas sa matub-
sanong dugo sa imong Bugtong Anak, nga unta ang mga sala dili
na mahinumduman pa batok kanamo sa kahangturan, apan nga
ang among mga pag-ampo unta mopaabut diha kanimo ug ga-
wasnong makaduol sa imong trono, nga kami unta madungog
diha sa imong balaang pinuy-anan. Ug unta kini makapahimuot
kaayo kanimo aron maminaw sa among pangilyupo, motubag ni-
ini sumala sa imong walay kinutubang kaalam ug gugma, ug tu-
goti nga ang mga panalangin nga among gitinguha unta ibubo
ngari kanamo, gani gatusan ka pilo, ug kay kami nagtinguha nga
may kaputli sa kasingkasing ug kahingpitan sa katuyoan sa pag-
buhat sa imong kabubut-on ug mohimaya sa imong pangalan. . . .

Ania kami sa imong atubangan uban sa kalipay ug pasalamat,
uban sa mga espiritu nga malipayon ug mga kasingkasing nga
puno sa pagdayeg, nga kami imong gitugutan nga makita karong
adlawa diin, sulod niining kwarenta ka tuig, naglaum kami, ug
naghago, ug nag-ampo, nga makapahinungod kami diha kanimo
niini nga balay diin among gitukod sa imong labing mahimaya-
ong pangalan. Usa ka tuig ang milabay among gipahimutang ang
tabong bato [capstone] uban sa mga singgit nga Hosanna sa Dios
ug sa Kordero. Ug karon among ipahinungod ang tibuok diha ka-
nimo, uban sa tanan nga may kalabutan niini, nga unta kini bala-
anon sa imong panan-aw; nga unta kini mahimong balay sa
pag-ampo, balay sa pagdayeg ug pagsimba; nga ang imong hima-
ya maanaa niini; nga unta ang imong balaang presensya magpa-
dayon nga maanaa niini; nga unta kini ang mahimong pinuy-anan
sa imong pinalanggang Anak, ang among Manluluwas; nga ang
mga anghel kinsa anaa sa imong atubangan mahimong balaang
mensahero kinsa mobisita niini, magdala kanamo sa imong ti-
nguha ug imong kabubut-on, nga unta kini mahimong mabalaan
ug mapahinungod sa tanang bahin nga balaan nganha kanimo,
ang Dios sa Israel, ang Labing Makagagahum nga Magmamando
sa katawhan. Ug kami nag-ampo nga ang tanang tawo kinsa mo-
sulod sa tugkaran niini, sa imong balay, unta bation sa imong ga-
hum ug mapugos sa pag-ila nga ikaw mipabalaan niini, nga kini
imong balay, usa ka dapit sa imong kabalaan.21
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Mga Sugyot sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Unsa man ang hunahuna ni Elder Wilford Woodruff sa dihang
nakadungog siya sa pagpahinungod sa Templo sa Kirtland ug
sa dihang nakakita siya sa templo sa unang higayon? (Tan-awa
sa pahina 191–92.) Duna ba kamoy susama nga mga kasinati-
an nga angay ipakigbahin?

• Sa unsa man nga mga paagi nga ang unang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw mipakita og interes sa mga templo? (Tan-
awa sa mga pahina 193–94.) Ngano man nga kita angay “ma-
interesado kaayo” sa buhat sa templo?

• Ribyuha ang katapusang paragrap sa pahina 192–93. Sa unsang
paagi nga inyong nakita ang temple service ug family history re-
search nga “hiniusang buhat”? (Tan-awa sa mga pahina 193–97.)
Giunsa niini kini nga trabaho pagtabang kaninyo nga mobati ang
inyong mga kasingkasing ngadto sa inyong mga katigulangan ug
sa inyong mga kaliwatan?

• Nganong nagkinahanglan kita sa ordinansa sa pag-seal aron
“maangkon ang kahingpitan sa celestial nga himaya”? (Tan-
awa sa mga pahina 196; tan-awa usab sa D&P 131:1–4.)

• Paklia ang tibuok hugna, pangitaa ang mga pamahayag bahin sa
pakigrelasyon sa pamilya. Unsa man ang atong makat-unan gi-
kan niini nga mga pagtulun-an? Sa unsa man nga paagi nga ang
atong pagsabut sa balay sa Ginoo makaimpluwensya sa atong
mga pagbati bahin sa atong kaugalingong mga panimalay?

• Sa unsang mga paagi nga ang pagtambong sa templo mipana-
langin kaninyo ug sa inyong pamilya? Unsaon man sa mga gi-
nikanan pagtudlo sa ilang mga anak sa pagbalaan sa templo
ug pag-andam sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo?

• Mga pahina 196–98 naglakip sa pipila ka mga tambag ni
Presidente Woodruff ’ aron pagtabang sa mga Santos sa pag-an-
dam sa pagpahinungod sa Templo sa Salt Lake. Sa unsa man



203

H U G N A  1 7

nga paagi nga kini nga mga tambag makatabang kanato sa kada
higayon nga kita mosulod sa templo?

• Unsa man ang pipila ka mga baruganan nga gitudlo sa pag-am-
po sa pagpahinungod sa Templo sa Salt Lake? (Tan-awa sa mga
pahina 196–98, 198–9.) Hinuktuki o hisguti kon sa unsang
paagi nga ang mga pulong sa pag-ampo makatabang kanato sa
atong paningkamot sa paghimo sa buhat sa templo ug sa
family history.

May Kalabutan sa mga Kasulatan: Mga Salmo 24:3–5; Mateo
16:18–19; D&P 27:9; 97:10–17; 109; 110; 138:46–48
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Ang Templo sa Salt Lake, gipahinungod ni
Presidente Wilford Woodruff niadtong Abril 6, 1893.
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Buhat sa Templo:
Mahimong mga Manluluwas

sa Bukid sa Zion

Naghupot kita sa mga yawe sa kaluwasan sa atong
mga kaliwatan kinsa namatay nga walay ebanghelyo.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Niadtong Oktubre 1841, human dayon sa pagbalik sa Nauvoo
gikan sa misyon sa England, si Elder Wilford Woodruff mitam-
bong og miting diin si Propeta Joseph Smith mitudlo sa doktrina
sa katubsanan sa mga patay. Kini mao ang unang higayon nga si
Elder Woodruff nakadungog nga ang buhing mga miyembro sa
Simbahan makadawat sa makaluwas nga mga ordinansa alang sa
ilang mga kaliwatan kinsa namatay na. Miingon siya: “Daw kadto
sama sa haligi sa kahayag gikan sa trono sa Dios ngadto sa atong
mga kasingkasing. Nag-abli kini og lapad nga hawan nga daw ma-
hangturon sa among mga hunahuna.”1 Mikomentaryo usab siya:
“Kini nagpakita kanako nga ang Dios kinsa mipadayag niana nga
baruganan ngadto sa tawo maalamon, makiangayon ug tinuod,
adunay pinakamaayo nga mga hiyas ug maayong panabut ug ka-
hibalo. Gibati nako nga makanunayon siya sa gugma, kalooy, hus-
tisya ug paghukom, ug gibati nako nga nahigugma ko sa Ginoo
og labaw pa kaysa sukad sa wala pa ang akong kinabuhi. . . .
Gibati nako sa pag-ingon og hallelujah sa dihang ang pagpadayag
miabut nagpahayag ngari kanato sa bunyag alang sa mga patay.
Gibati nako nga aduna kitay katungod sa paglipay sa mga panala-
ngin sa Langit.”2

Sa pagkadungog niini nga doktrina, si Elder Woodruff naghu-
nahuna sa iyang inahan. “Ang unang butang nga miabut sa akong
hunahuna,” miingon siya, “mao nga aduna koy inahan sa kalibu-
tan sa espiritu. Namatay siya mga 14 pa ko ka bulan. Wala gyud ko
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Ang Templo sa Winter Quarters Nebraska, natukod diin daghang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw nagkampo niadtong tingtugnaw sa 1846–47

sa wala pa sila magsugod sa pagbiyahe paingon sa Walog sa Salt Lake.

kaila sa [akong] mama. Naghunahuna ko sa akong kaugalingon,
Duna ba koy gahum sa pag-seal sa akong mama ngadto sa akong
papa? Ang pulong mao nga, oo.”3 Wala madugay misulti siya sa pa-
nahon nga sa katapusan aduna na siyay opurtunidad sa pagpa-
seal sa iyang mama ngadto sa iyang papa: “Aduna na siyay bahin sa
unang pagkabanhaw; ug kini lang gani mobayad na nako sa ta-
nang paghago sa akong kinabuhi.”4 Mipamatuod usab siya sa kali-
pay nga iyang gibati samtang siya nagpahigayon sa mga ordinansa
sa templo alang sa ubang miyembro sa pamilya nga namatay na:
“Naangkon nako ang panalangin ug pribilihiyo sa pagtubos diha
sa Templo sa atong Dios mga upat ka libo nga mga kaliwatan sa
akong papa ug mama. Nagsulti ko niini tungod kay kini maoy usa
sa atong mga panalangin, ang kahingpitan ug himaya diin dili
gyud kita mahibalo hangtud maabli ang bilo.”5
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Samtang nag-alagad isip Presidente sa Simbahan, si Wilford
Woodruff mipahinungod sa Templo sa Salt Lake. Nianang okas-
yona nangamuyo siya sa Ginoo sa pagtabang sa mga Santos sa
ilang mga paningkamot sa pagtubos sa mga patay: “Kamo ba . . .
motugot sa balaang mga mensahero nga mobisita kanato sulod
niining sagradong mga bungbong ug mopaila kanato kalabut sa
buhat nga ato gyud nga ipahigayon alang sa atong mga patay. Ug,
kay ikaw gusto man sa mga kasingkasing sa daghan kinsa wala pa
makasulod og pakigsaad uban kanimo nga mosiksik sa ilang mga
kagikanan, ug sa pagbuhat sa ingon sila nagsiksik sa ilang dag-
hang mga kaliwatan sa imong nga Santos, nag-ampo kami kanimo
nga unta dugangan pa nimo ang ilang tinguha sa ilang kasingka-
sing, nga sila unta niining paagiha motabang sa pagtuman niini
nga buhat. Panalangini sila, nag-ampo kami kanimo, sa ilang mga
paghago, nga sila unta dili masayop sa pag-andam sa ilang mga
kaliwatan; ug dugang pa, nangayo kami kanimo sa pag-abli diha
sa ilang atubangan og bag-ong mga paagi sa impormasyon, ug
mobutang sa ilang mga kamot sa mga rekord sa nangagi, nga ang
ilang buhat dili lamang husto apan kini usab kompleto.”6

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Ang Langitnong Amahan maloloy-on sa tanan
Niyang nga anak ug dili mosilot niadtong namatay
nga walay kahigayunan sa pagdawat sa ebanghelyo.

Kon ang mga patay wala makadungog sa Ebanghelyo, ang
Ginoo dili mopadala nila sa impyerno tungod lang kay wala sila
makadawat niini. Ang Ginoo mao ang Amahan sa tanan. Maloloy-
on siya sa tanan. . . . Minilyon ka mga tawo ang natawo, nagpa-
kabuhi ug namatay, kinsa wala gyud makakita sa nawong sa
propeta sa tibuok nilang mga kinabuhi; wala gyud makakita og ta-
wo nga gitawag sa Dios ug adunay gahum sa pagpangalagad sa
usa sa mga ordinansa sa Balay sa Dios. Mosilot ba ang Dios kani-
la tungod lang kay wala sila makadawat sa Ebanghelyo? Dili gyud.7

Wala gyuy pagtamud sa tawo ang Dios; dili siya mohatag og
mga pribilihiyo sa usa ka henerasyon ug itago kini sa uban; ug
ang tibuok tawhanong pamilya, gikan ni amahang Adan hangtud
sa atong panahon, adunay pribilihiyo, bisan diin, sa pagpaminaw
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sa ebanghelyo ni Kristo; ug ang mga henerasyon nga milabay na
ug miagi nga wala makadungog sa ebanghelyo sa kahingpitan ni-
ini, sa gahum ug himaya, dili gyud responsable sa Dios sa wala
pagtuman niini. Ni sila dad-on ubos sa pagsilot sa pagsalikway sa
balaod nga wala gyud nila makita o masabut; ug kon sila magpa-
kabuhi sa kahayag nga anaa kanila sila makatarunganon, ug sila
pagatudloan diha sa kalibutan sa espiritu.8

Mahimo kitang mga manluluwas sa Bukid sa Zion
samtang kita magtukod sa mga templo ug modawat

sa makaluwas nga mga ordinansa alang sa mga patay.

Daghan sa atong mga kaliwatan, karon anaa sa kalibutan sa es-
pritu, nga wala gyud makakita sa nawong sa apostol, propeta o di-
nasig nga tawo, ug sila dili prisohon. Si Joseph Smith, Heber
Kimball, George A. Smith ug liboan ka mga elders sa Israel mahi-
mong motudlo didto sa mga espiritu, ug sila mahimong modawat
sa mga pagpamatuod diin ang mga elder mihatag; apan ang mga
elder dili mobunyag sa mga mituo didto; wala nay bunyag didto sa
kalibutan sa espiritu kaysa adunay pagminyo o paghatag og kasal.9

Pipila ka tawo o mga tawo nga buhi pa mohimo gyud niini nga
bahin sa buhat alang kanila; kay kini sama ka importante sa pag-
luwas sa patay kinsa wala gyud makadawat sa Ebanghelyo ingon
sa buhi. Ug kadtong tanan kinsa namatay na nga walay
Ebanghelyo adunay katungod sa pagpaabut og usa ka tawo nga
buhi nga mohimo niini nga buhat alang kanila.10

Katungdanan kini nato ang pagdawat sa responsibilidad ug pag-
tukod niini nga mga Templo. Gihunahuna ko kini nga bahin sa
atong pangalagad ingon nga misyon nga ingon ka importante sa
pagtudlo sa mga buhi; ang mga patay makadungog sa tingog sa
mga sulogoon sa Dios sa kalibutan sa espiritu, ug dili sila makaapil
sa buntag sa [unang] pagkabanhaw, gawas lang kon usa ka piho
nga ordinansa gihimo, alang sa ilang kaayohan ug puli alang kani-
la, sa mga Templo nga gitukod sa pangalan sa Dios. . . . Aduna gyuy
motubos kanila, pinaagi sa paghimo sa maong mga ordinansa
alang kanila nga buhi kay dili man sila makahimo sa ilang kaugali-
ngon isip espiritu, ug aron kini nga buhat mahimo gyud, aduna
gyud kitay mga templo diin himoon kini; ug unsa ang akong buot



209

H U G N A  1 8

isulti ninyo, akong mga kaigsoonan, mao nga ang Dios sa langit
nagsugo kanato sa pagdawat sa responsibilidad ug pagtukod niini,
nga ang buhat sa katubsanan mahimong mapadali. Ang atong gan-
ti mosugat kanato kon kita moadto na sa pikas bilo. . . .

. . . Dili ko matingala sa gisulti ni Presidente [Brigham] Young
nga natandog siya sa pag-awhag sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw sa pagpadali sa pagtukod sa mga Templo. Gibati niya ang
importansya sa buhat; apan karon wala na siya, gisangon kini ka-
nato sa pagpadayon niini, ug ang Dios manalangin sa atong mga
kahago ug malipay gyud kita. Pag-andam kini nga gikinahanglan sa
ikaduhang pag-anhi sa Manluluwas; ug kon kita nakatukod sa mga
Templo nga karon gipamalandong, unya magsugod kita sa pagka-
kita sa panginahanglan sa pagtukod sa uban, tugbang sa atong ka-
kugi sa atong mga paghago niini nga direksyon, masabtan nato
ang gidak-on sa buhat nga dapat buhaton, ug karon mao lang ang
sinugdanan. Kon ang Manluluwas moabut, liboan ka mga tuig ang
itagana niini nga buhat sa katubsanan; ug ang mga Templo maki-
ta sa tibuok yuta ni Joseph,—sa Habagatan ug sa Kasadpang
America—ug usab sa Europe ug bisan asa; ug ang tanang kaliwa-
tan ni Shem, Ham ug Japheth kinsa wala makadawat sa buhi pa ki-
nahanglan ipahigayon sa mga templo sa Dios sa dili pa ang
Manluluwas mopresentar sa gingharian sa Amahan, moingon,
“Nahuman na.”11

Adunay gipahimutang sa inyong atubangan . . . pipila ka mga
butang nga may kalabutan sa pagtubo sa sa atong mga patay, ug pi-
pila ka mga butang kalabut sa pagtukod og mga templo. Kini, mga
kaigsoonan, mahinungdanong mga buhat. Kini mga buhat diin
atong gibuhat alang sa uban nga dili sila makabuhat alang sa ilang
kaugalingon. Kini mao ang gibuhat ni Jesukristo sa dihang mitug-
yan Siya sa Iyang kinabuhi alang sa atong katubsanan, tungod kay
kita dili makatubos sa atong kaugalingon. Duna kitay mga amahan
ug mga inahan ug mga kaliwatan sa kalibutan sa espiritu, ug duna
kitay himoon alang kanila. Isip indibidwal duna koy dakong inte-
res niini nga buhat sa pagtubos sa mga patay, ug mao usab kamo
mga kaigsoonan. Kini ang trabaho nga atong ipadayon hangtud
nga duna kitay oprtunidad. . . . Kini ang buhat nga gisangon sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Buhata ang taman nga imong
mahimo niini nga bahin, aron kon moadto na kita sa laing bahin
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Ang Templo sa St. George Utah, diin si 
Presidente Wilford Woodruff nag-alagad isip presidente sa templo.

sa bilo ang inyong mga amahan, mga inahan, mga paryente ug
mga higala manalangin kaninyo tungod sa inyong nabuhat, ug tu-
ngod kay kamo nahimong mga instrumento sa mga kamot sa Dios
sa pag-angkon sa ilang katubsanan, pagailhon kamo isip mga
Manluluwas sa Bukid sa Zion agi og katumanan sa panagna [tan-
awa sa Abadias 1:21].12

Gipanalanginan kita uban sa gahum ug awtoridad, naghupot
sa Holy Priesthood pinaagi sa sugo sa Dios, mobarug sa yuta ug
motubos sa mga buhi ug mga patay. Kon wala kini nato buhata,
kita tunglohon ug isalikway sa yuta, ug ang Dios sa Israel mopa-
tubo og mga tawo kinsa mobuhat niini.13

Mga kaigsoonan, tugoti ang inyong kaugalingon nga maimplu-
wensya niining mga butanga. Magpadayon kita sa atong mga re-
cord sa family history, pagsulat niini og husto sa atubangan sa
Ginoo, ug ipatuman kini nga baruganan, ug ang mga panalangin sa
Dios moatiman kanato, ug kadto kinsa gitubos mopanalangin ka-
nato sa mga adlaw nga moabut. O Dios mag-ampo ako nga isip mga
tawo ang among mga mata unta mabuka aron makakita, ang
among mga dunggan makadungog, ug ang among mga kasingka-
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sing unta makasabut sa mahinungdanon ug gamhanang buhat nga
gisangon kanato, ug nga ang Dios sa langit nagsugo kanato sa
atong mga kamot. Mahinungdanon ug mahimayaon kini nga mga
baruganan diin ang Dios mipadayag kanato kalabut sa katubsanan
sa atong mga patay.14

Ang mga patay nahingawa alang kanato nga modawat
sa mga ordinansa alang kanila, ug ang Dios mismo

nagbantay sa buhat sa templo uban sa dakong interes.

Duna kitay dakong buhat sa atong atubangan sa pagtubos sa
atong mga patay. Ang dalan nga atong gisubay gibantayan pag-
ayo sa tanang langit.15

Ang atong mga kaliwatan nagpaabut kanato nga moatiman ni-
ini nga buhat. Nagbantay sila kanato uban sa dakong kahingawa,
ug matinguhaon nga kita makahuman gyud niini nga mga tem-
plo ug moatiman sa mga ordinansa alang kanila, aron sa buntag
sa pagkabanhaw makaapil sila ug matagamtam ang samang mga
panalangin nga atong nadawat.16

“Tanan kinsa namatay nga wala kahibalo niini nga Ebanghelyo,
kinsa makadawat unta niini kon sila gitugotan pa sa pagpabilin,
mahimo nga manununod sa celestial nga gingharian sa Dios; ug
usab ang tanan nga mamatay sukad karon nga walay kahibalo ni-
init, kinsa makadawat unta niini sa ilang tibuok nga kasingkasing,
mahimong mga manununod niana nga gingharian, kay Ako, ang
Ginoo, mohukom sa tanang mga tawo sumala sa ilang mga buhat,
sumala sa tinguha sa ilang mga kasingkasing.” [D&P 137:7–9.]
Mao usab kini uban sa inyong mga amahan. Gamay ra gyud kaa-
yo, kon duna man, nga dili modawat sa Ebanghelyo. . . . Ang mga
amahan niini nga mga tawo modawat gyud sa Ebanghelyo.17

Si Presidente Young miingon ngari kanato, ug tinuod gyud,
kon ang mga patay mahimo pang makasulti ingon ka lanog sa
pulo ka libo nga mga dugdog, magtawag sa mga sulugoon sa
Dios sa pagbarug ug sa pagtukod sa mga Templo, sa pagbuhat sa
ilang mga tawag ug motubos sa ilang mga patay.18

Kon [kita] nasayud ug nakasabut pa sa mga pagbati ni Propeta
Joseph Smith, ug niadtong mga kaigsoonan nga nagtrabaho uban
niya, ug ang mga pagbati sa minilyon sa tawhanong pamilya kinsa
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anaa sa prisohan sa mga espritu, dili gyud ta kapoyon. . . .
Motrabaho gyud kita alang sa katubsanan sa atong mga patay.19

Ang mga mata sa langit anaa nagtan-aw kanato; ang mata sa
Dios mismo, ang mga mata sa kada Propeta ug sa Apostol sa
kalibutan sa espiritu, nagbantay kaninyo, nagbantay niining
Priesthood, aron pagsuta unsa ang ilang gihimo ug unsa ang ilang
buhaton. Kini labaw pa ang importansya kay sa atong maamgohan
ug masabtan. Maamgohan unta nato ang importansya sa mga or-
dinansa sa Balay sa Dios ug mobuhat unta sa atong katungdanan,
nga aron kita mahimong makatarunganon.20

Kon magkita unya kita sa atong mga
kaliwatan sa kalibutan sa espiritu, mamahimo

kining panahon sa kalipay o pagbasol, magdepende
sa buhat nga atong nahimo alang kanila dinhi.

Aduna kamoy gahum sa . . . pagtubos sa inyong mga patay.
Daghan kaayo kanato nga nagbuhat na niini, ug naglaum ko nga
kamo magpadayon kon kamo adunay bisan kinsang patay nga itu-
bos. Ayaw gyud kamo paghunong nianang trabahoa samtang kamo
aduna pay gahum sa pagsulod sa Templo. . . . Duna koy mga libo-
an nga natubos dinhi. Duna koy mga pagbunyag, mga pag-orden,
mga pagpanghugas ug pagdihog, mga pagtuga ug mga pag-seal
alang kanila, sama ra nga sila mismo nagbarug sa buhi pa. Moadto
ko ug makigkita kanila sa pikas bahin sa bilo. Moadto kamo ug ma-
kigkita sa inyong mga paryente.21

Kon ihaya na ang akong lawas ug ang akong espiritu moadto sa
kalibutan sa espiritu, malipay gayud ako ug maghimaya uban ka-
nila sa buntag sa pagkabanhaw, tungod kay sila nakadawat man ni-
ini nga mga baruganan. “Nan,” tingali kamo moingon, “unya kon
kining mga tawhana nga inyong gipabunyagan dili modawat sa
Ebanghelyo?” Ila na kanang sayop, dili ako. Kini ang katungdanan
nga gisangon sa tanan sa Israel, nga sila moatiman niining traba-
hoa, hangtud nga anaa kanila ang opurtunidad dinhi sa yuta.22

Unsa kahay akong bation, human sa akong dugay nga pagpaka-
buhi, uban sa mga pribilihiyo nga anaa nako sa pag-adto niini nga
mga templo, nga moadto sa kalibutan sa espiritu nga wala himoa
kining trabahoa? Magkita kami sa kaliwatan sa akong amahan,
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magkita kami sa kaliwatan sa akong inahan, magkita kami sa akong
kagikanan, ug sila anaa sa prisohan sa mga espiritu; naghupot ako
sa mga yawe sa ilang kaluwasan, ug unya walay nahimo alang
kanila; unsa kaha ang akong bation, o unsa gyud [kaha] ang ilang
bation ngari kanako?23

Dili ako buot nga moadto sa kalibutan sa espiritu ug makigki-
ta sa akong mga kagikanan kinsa wala gayud makadungog sa
Ebanghelyo sa ilang panahon ug henerasyon, ug moingon sila ka-
nako, “Gihuptan nimo ang gahum sa pag-adto ug pagtubos kana-
ko, ug wala kana nimo buhata.” Dili ko buot nga mahitabo kana.
Dili ako buot nga mahitabo kana sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. Nagtuo ako nga maayo kaayo ang atong nabuhat. Duna ki-
tay upat ka templo nga anaa nining mga bukira [niadtong 1897],
ug kini nagamit gayud pag-ayo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. Apan buot kami nga mopadayon niini hangtud nga atong
matubos ang tanan ubos sa atong gahum sa pagtubos. Kon atong
ipatuman kini nga baruganan, kita mapanalanginan gyud niini.
Maanaa kini kanato sa buntag sa pagkabanhaw, kon ang atong
mga amahan ug mga inahan ug atong mga kagikanan makig-uban
nato tungod kay ato silang gitubos.24

Kon dili nato buhaton ang gisugo kanato niining butanga,
anaa kita sa panghimaraut. Kon kita nakahimo niini, nan kon
magkita na kita sa atong mga higala sa celestial nga gingharian,
moingon sila, “Nahimo namo kamong mga manluluwas, tungod
kay duna kamoy gahum sa pagbuhat niini. Gibuhat ninyo kini
nga mga ordinansa nga gisugo sa Dios.”25

Gitawag kita isip mga Manluluwas sa Bukid sa Zion, samtang
ang gingharian iya sa Ginoo. Kini mao ang mahimayaong mga ba-
ruganan. Nga maluwas ang atong kaugalingon, ug sa pagluwas sa
atong isigkatawo, pagkamahimayaon! Unsa ang bulawan ug plata;
unsa ang bahandi niini nga kalibutan? Kining tanan mawala ra.
Mamatay kita ug biyaan kini. Apan kon kita adunay kinabuhing da-
yon, kon magpabilin kitang matinud-anon ug mobuntog sa kali-
butan, malipayon kita nga moadto sa kalibutan sa espiritu. Malipay
gayud ako niining tanang mga butang. Wala pa gyuy bisan unsang
baruganan nga gipadayag sa Ginoo nga akong gikalipay og dako
kaysa pagtubos sa atong mga patay, nga makauban nato ang atong



214

H U G N A  1 8

mga amahan, atong mga inahan, atong mga asawa ug atong mga
anak sa organisasyon sa pamilya, sa buntag sa unang pagkaban-
haw ug sa Celestial nga Gingharian. Kini mao ang labing taas nga
baruganan. Takus gyud kini sa tanang sakripisyo.26

Mga Sugyot sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Unsa man ang gibati ni Wilford Woodruff sa dihang iyang unang
nadungog ang doktrina sa katubsanan sa mga patay? Unsa man
ang iyang unang nahunahunaan? (Tan-awa sa pahina 205–6.)
Unsay atong makat-unan gikan niining mga tubag?

• Miingon si Presidente Woodruff nga ang buhat sa templo
alang sa mga patay sama ka importante sa buhat sa misyonar-
yo alang sa mga buhi (pahina 208). Hinuktuki ug hisguti ang
kamahinungdanon niini nga pamahayag. Unsa man ang mga
kasinatian nga imong nakita nga may koneksyon tali sa buhat
sa templo ug buhat sa misyonaryo?

• Miingon si Presidente Woodruff nga kon kita modawat sa mga
ordinansa alang sa mga patay, makahimo kita og trabaho nga ang
uban “dili gyud makahimo alang sa ilang kaugalingon” (pahina
208–9). Sa unsa man nga paagi nga ang pagsabut niini makaim-
pluwensya sa imong gibati kalabut sa buhat sa templo?

• Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 211. Sumala pa
ni Presidente Woodruff, unsa man ang gibati sa atong mga ka-
liwatan kalabut sa buhat sa templo? Giunsa man sa Dios nga
Amahan paghunahuna sa trabaho? Unsay imong gibati sam-
tang nagbasa kamo niini nga mga pamahayag?

• Ribyuha ang katapusang seksyon sa hugna, nagsugod sa pahi-
na 212. Hunahunaa kuno unsa kahay imong bation kon mag-
kita mo sa inyong mga kaliwatan sa kalibutan sa espiru.

• Unsaon man nato paggahin og panahon alang sa buhat sa tem-
plo ug sa family history? Unsa ang mga kapanguhaan nga
gihatag sa Simbahan aron paggiya ug pagtabang kanato?
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• Sa unsa man nga paagi nga ang pag-apil sa buhat sa templo
ug sa family history makapalig-on sa atong mga pamilya?
Unsay atong buhaton aron pagtabang sa mga kabatan-onan sa
Simbahan nga malipay sa ilang responsibilidad sa pagtubos sa
mga patay?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Taga-Corinto 15:29;
D&P 128; 138
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Si Wilford Woodruff nagserbisyo isip Presidente
sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga

Adlaw gikan sa Abril 7, 1889, ngadto sa Septyembre 2, 1898.
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Pagsunod sa Buhing Propeta

Samtang magsunod kita sa pulong sa Ginoo
nga gipadayag nganha sa buhi nga propeta,

makakaplag kita og kaluwasan ug kalipay niini nga
kalibutan ug pagkabayaw sa umaabot nga kalibutan.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Usa ka hapon niana didto sa pinuy-anan ni Elder Wilford
Woodruff gisultihan siya nga buot makigkita kaniya si Presidente
Brigham Young didto sa Church Historian Office. Sa pagkadawat
niini nga hangyo gikan sa Presidente sa Simbahan, “miadto da-
yon sa opisina,” si Elder Woodruff 1 diin nagserbisyo pa siya isip
Assistant Church Historian. Sa kaulahian girekord niya kini sa
iyang journal:

“Si Presidente Young miingon kanako sa akong pag-sulod,
‘Aduna ka bay parisan [nga kabayo]?’ Ako siyang gisultihan nga
aduna akoy parisan sa gagmayng’ mga kabayo. Mihangyo siya
kon ako ba kining ikatagana. Nagpanuko ako og kadiyut ug mii-
ngon, ‘Oo sir, mabuhat nako ang tanang gikinahanglan.’ Dayon
miingon siya, ‘aduna akoy maayong parisan nga mga kabayo nga
akong ipahulam kanimo, tungod kay nagtrabaho ikaw dinhi.’
Mao ra og nakalitan ako. Wala ako magdahum niini. Akong gida-
wat ang mga kabayo ug mapasalamaton, bisan og wala dayon
ako makasulti niini nianang panahona.”2

Sa dihang miuyon si Elder Woodruff sa paghatag sa iyang gagmay
nga kabayo, mihukom lang siya sa pagsunod sa mga sugo ni
Presidente Young; wala siya magpaabut og ganti sa iyang gibuhat.
Hinoon, nasayud siya sa mga panalangin nga moabut sa pagsunod
sa buhi nga propeta. Sa milabayng’ pipila ka mga bulan, siya mipa-
hayag, “Ang Ginoo molamdag sa hunahuna ni Brother Brigham ug
mogiya kaniya sa daghang mga baruganan kabahin sa kaluwasan ni-
ini nga katawhan, ug dili mahimong pugngan ang atong mga hu-
nahuna ug moingon nga layo na ang atong naabtan ug kutob na
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lang diha; dili kita makahimo niini nga dili mahimutang sa kakuyaw
ang atong relasyon sa Dios.”3

Kini nga pamahayag makanunayon nga walay paglubad nga
pagkaloyal ngadto sa mga Presidente sa Simbahan sa dihang mi-
serbisyo siya isip miyembro sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Sa diha nga siya na mismo and nahimong Presidente sa
Simbahan, mipamatuod siya sa iyang balaanon nga katungdanan
ug mipasalig sa mga Santos nga kanunay gayud sila nga pangulo-
han sa usa ka buhi nga propeta. Siya miingon:

“Sa dihang mihatag ang Ginoo sa mga yawe sa gingharian sa
Dios, ang mga yawe sa Melchizedek Priesthood, sa pagka apostol,
ug gi-seal kini sa ulo ni Joseph Smith, gi-seal Niya kini diha sa
iyang ulo aron magpabilin dinhi sa yuta hangtud nga muabot ang
Anak sa Tawo. Angayan si Brigham Young nga moingon, ‘Ang
yawe sa gingharian sa Dios ania na.’ Diha kini kaniya hangtud sa
adlaw sa iyang kamatayon. Unya gipatong nila kini sa ulo sa laing
tawo—si Presidente John Taylor. Gikuptan niya kadtong mga
yawe hangtud sa oras sa iyang kamatayon. Dayon gitugyan kini, o
sumala sa kabubut-on sa Dios, diha ni Wilford Woodruff.

“Moingon ako sa mga Santos sa Ulahing mga adlaw ang mga
yawe sa gingharian sa Dios ania na, ug magpabilin usab kini din-
hi, hangtud muabot ang Anak sa Tawo. Pasabta niana ang mga
katawhan sa Israel. Mahimong dili magdugay kini kanako, apan
mahiadto unya kini ngadto sa laing apostol, ug lain sunod kani-
ya, ug magpadayon sa ingon hangtud sa pag-abut ni Ginoong
Jesukristo diha sa mga panganod sa langit.”4

Ang mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Gikan sa panahon ni Adan, ang Ginoo mitawag
og mga propeta aron pagdumala sa Iyang Simbahan

ug mopasidaan sa mga lumulupyo sa yuta.

Ang Dios nangulo niini nga Simbahan sukad pa sa sinugdanan,
pinaagi sa mga propeta ug dinasig nga mga tawo. Pagadumalahon
Niya kining Simbahan hangtud matapus ang kalibutan.5

Ang Dios wala gayuy simbahan o katawhan, sa bisan kanus-a nga
panahon sa kalibutan, nga gidumala ug gikontrolar gawas kon ipa-
agi sa pagpadayag. Ang buhi nga mga manalagna sa Dios diha uban
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kanila—kadtong naghupot sa mga yawe sa gingharian, ug kina-
hanglan nga makadawat sila og pagpadayag aron pagtabang kanila
sa ilang mga buluhaton.6

Ang Ginoo wala gayud mohatag og mga paghukom sa bisan
kinsa nga kaliwatan nga wala kita makahibalo hangtud nga mita-
wag siya og mga propeta ug dinasig nga mga tawo aron sa pag-
pasidaan sa mga lumulupyo sa yuta. Mao kini ang paagi ang paagi
sa Ginoo pagdumala sa tanang mga tawo sukad pa sa panahon ni
Amahan Adan hangtud karong panahona.7

Pinaagi sa buhing mga propeta, ang Ginoo
mopadayag sa Iyang kabubut-on alang sa Simbahan ug
mogiya kanato sa dalan paingon sa kinabuhing dayon.

Ang Ginoo nagtudlo kanato . . . nga walay kalainan kon nag-
sulti siya gikan sa langit pinaagi sa iyang kaugalingong tingog, o
pinaagi sa pagpangalagad sa mga anghel, o pinaagi sa baba sa
iyang mga sulugoon kon sila madasig sa Espiritu Santo, pareho ra
kini sa hunahuna ug kabubut-on sa Dios [tan-awa sa D&P 1:38].8

Ang balaod sa Dios anaa sa baba niadtong kinsa gitahasan sa
pagpangulo kanato.9

Kon anaa pa kanato ang matag pagpadayag nga gihatag sa Dios
sa kada tawo, kon anaa pa kanato ang Basahon ni Enoch, kon
anaa pa kanato ang wala mahubad sa pinulungang ingles nga pi-
nulongan nga bahin sa mga palid; kon anaa pa kanato ang mga
rekord sa Tigpadayag nga si San Juan nga gitaguan, ug ang ubang
mga pagpadayag, ug gipundok dinhi mga traynta ka mitros ang
gitas-on, ang simbahan ug ang gingharian sa Dios dili molambo,
karon o sa bisan unsang panahona sa kalibutan, kon walay buhi
nga mga manalagna sa Dios.10

Ania kanato ang pagpadayag. Tinuod, nga ang mga lider niini
nga Simbahan sukad sa kamatayon ni Propeta Joseph Smith wala
[makapamahayag] og daghang mga pagpadayag. Gipagawas ni
Joseph Smith ang Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ug kini
usa ka dako kaayo nga libro sa pagpadayag—usa sa labing
mahimayaon nga mga rekord nga sukad gikahatag sa Dios ngadto
sa tawo dinhi sa yuta. Apan buot ako nga mosulti nga si Brother
Brigham Young walay panahon sa iyang kinabuhi nga walay pag-
padayag. Kanunay gayud siya nga nakadawat og pagpadayag. Dili
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siya makatrabaho kon wala kini, dili siya makasangyaw o mobuhat
sa kabubut-on sa Dios nga wala kini. Ni bisan kinsa nga tawo nga
maghupot niana nga katungdanan. Dili motugot ang Ginoo sa ta-
wo nga mangulo niini nga Simbahan gawas kon siya gidumala ug
gikontrolar pinaagi sa pagpadayag. Huyang ra kaayo kita nga mga
instrumento—huyang nga mga ulod sa abug, apan ang Dios mipi-
li sa huyang nga mga butang sa yuta aron sa paglibug sa maala-
mon, ug sa pagpalambo sa Iyang Zion, ug gihatagan kita Niya og
pagpadayag ug gipahibalo ngari kanato ang Iyang hunahuna ug
kabubut-on.11

Lahi kita kaysa kalibutan; aduna kitay’ daku nga tinubdan diin
atong madawat ang kahayag, kahibalo ug mga panalangin. . . .
Mahimo nga sulayan nimo ang may mahait og salabutan nga mga
tawo nga sukad nakaangkon sa talento ug kahibalo ug ibutang ki-
ni diha sa simbahan sa Dios, ug dili gayud sila makalupig sa ilang
lider. Ang ilang kaalam mahimo nga binuang. Ngano? Tungod kay
wala sila matawag aron mangulo. Bisan kon ang tawo wala maka-
kat-on sa pagbasa, kon tawagon siya sa Ginoo aron mangulo sa
simbahan ug gingharian sa Dios, hatagan siya og gahum sa Ginoo
sa pagbuhat niini. Ania kanato ang mga leksyon nga gipahimutang
sa atong atubangan matag adlaw, nagtawag kanato nga maghiusa,
ug ang atong mga kasingkasing maingon sa kasingkasing sa usa ra
ka tawo, nga ang atong mga pag-ampo ug mga buhat maghiusa sa
pagsunod sa tambag sa atong pangulo.

Ang Ginoo mogiya [sa Presidente sa Simbahan] ngadto sa buot
niya nga padulngan. Nasayud kita nga ang Dios nag-uban kaniya,
ug mogiya kaniya sa tanang panahon. . . . Gisugo niini [ang pro-
peta] sa pagsulti kanato unsa ang husto ug unsa ang sayop sa dag-
hang mga butang, tungod kay mao kana ang iyang kapangakuhan
ug katungdanan. . . . Usa ka perpekto nga paagi sa pagpadayag
anaa tali sa Ginoo ug kaniya, diin iyang nakuha ang kaalam, unya
mosangyaw sa dugang nga pamaagi paingon ngadto sa katawhan.
Nasayud na kita niana. Kinahanglan nga makat-on kita unsaon sa
paggamit niini nga kahibalo.12

Ang Ginoo dili gayud motugot kanako o ni bisan kinsa nga tawo
kinsa mobarug ingon nga Presidente niini nga Simbahan sa paggi-
ya kaninyo nga mahisalaag. Kini wala sa plano. Kini wala sa huna-
huna sa Dios. Kon ako mangahas niana, ang Ginoo mopapahawa
kanako gikan sa akong katungdanan.13
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Nanghinaut ako nga atong subayon ang agianan nga gipahimu-
tang kanato sa mga sulugoon sa Ginoo, kay kon kini atong sundon
nasayud ako nga luwas kita niining kalibutana, ug makaangkon og
kalipay ug kahimayaan sa umaabot nga kalibutan. . . . Kon kita ma-
tinud-anon modala sila kanato sa dalan sa kinabuhi, ug ingon nga
aduna kitay hugot nga pagtuo sa pagsunod sa ilang mga panudlo,
sa mga pagtulun-an sa Espiritu Santo pinaagi kanila, kita anaa
kanunay sa luwas nga dalan, ug makasiguro sa atong ganti.14

Nagpaluyo [sustain] kita sa buhing propeta ug
ubang mga lider sa Simbahan pinaagi sa pag-ampo

alang kanila ug pagsunod sa ilang tambag.

Ako ug ang ubang mga tawo, ang mga apostoles, ug ang tanan
nga gitawag aron pagpangatungdanan diha sa pangalan sa Ginoo
nagkinahanglan sa hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo sa mga
Santos sa Ulahing mga adlaw.15

Samtang buhi pa ako buot ako nga magmatinud-anon ug mag-
masulundon sa akong Dios ug sa mga Santos. Usa sa pinakamahi-
nungdanon nga mga panalangin sa Dios ngari kanako mao ang
kamatuoran nga ako ug ang mga magtatambag pinangga sa mga
Santos sa Ulahing mga adlaw, ug akong gibati ang pagkaubos diha
sa atubangan sa Ginoo tungod niini. Nasayud kami nga nag-ampo
kamo alang kanamo. Nasayud kami nga inyo kaming gitahud. Ug
nabuhi kami tungod niini nga baruganan. . . . Ang Ginoo “mipili sa
pinakahuyang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan; . . .
ug mga butang nga wala magalungtad aron pagwagtang sa mga bu-
tang nga nagalungtad.” [Tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 1:27–28.]
Among giila ang among mga kahuyang. Akong gipangandoy mismo
nga unta mahimo akong labaw pa ka maayo nga tawo. Sa pagkati-
nuod naninguha ako sa pinakamaayo nga akong mahimo sa akong
huyang nga paagi. Nangandoy gihapon ako sa pagbuhat sa ingon.
Apan nagsalig ako sa Ginoo ug sa mga pag-ampo sa mga Santos,
ingon man sa akong kaigsoonan.16

Nanghinaut ako sa akong mga kaigsoonan nga kinasingkasing si-
la nga mopaluyo sa mga Kapangulohan niini nga Simbahan pinaa-
gi sa ilang pagtuo, mga buhat ug sa pag-ampo, ug dili sila pasagdan
nga magpas-an sa tanang responsibilidad, samtang kami lakip ang
mga miyembro molikay sa among katungdanan. Kon amo kining
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buhaton dili kami takus sa among katungdanan isip mga Elder sa
Israel, ug mga amahan ug inahan sa Israel. Kinahanglan nga ang
kada usa kanato mobuhat sa iyang bahin; ug kon atong tul-iron ang
ato mismong mga kabuang, ug husayon ang atong kaugalingong
panimalay, ug buhaton ang matarung, makabuhat kita og maayo
nga butang, ug makatabang nga magaan ang buluhaton niadtong
kinsa nangulo. . . . Hilabihan ka bug-at alang [sa Presidente sa
Simbahan] kon makita niya ang mga katawhan nga mapasagaron sa
pagpadayon sa ilang buluhaton nga modala kanila sa kalaglagan;
kon wala silay tinguha nga motuman sa iyang tambag ug mosunod
sa mga doktrina nga iyang gitudlo; apan kon makita niya ang mga
katawhan nga andam nga motuman sa maayo nga tambag, ug mag-
tinguha aron mabalaan ang ilang mga kaugalingon sa atubangan sa
Ginoo, mobati siya nga nalig-on ug gipaluyohan.17

Kinahanglan gayud nga dili kita mobaliwala
sa tambag sa Presidente sa Simbahan.

Kon ang Ginoo modasig sa mga tawo ug mopadala kanila
ngadto sa bisan asa nga kaliwatan, patubagon niya kana nga ka-
liwatan kon giunsa nila pagdawat ang pagpamatuod sa iyang
mga sulugoon.18

Kinahanglan nga ang tanan nga mga miyembro sa Simbahan
mogamit sa ilang mga gahum sa pangatarungan ug panghunahu-
na, ug sabton og maayo kon ngano nga ila gayud nga pilion ang
agianan nga gitudlo sa Dios. Maalamon nga pagsunod diha sa
Iyang mga Santos ang gitinguha sa atong Langitnong Amahan.
Gihatagan kita Niya og kabubut-on sa paghunahuna ug pagbuhat
alang sa atong mga kaugalingon, sa ato mismong kabubut-on, sa
pagbaton og pagpamatuod alang sa atong mga kaugalingon gikan
Kaniya kabahin sa kamatuoran sa mga baruganan nga Iyang gi-
tudlo, ug dayon magmaligdong ug dili matarug sa pagpahigayon
sa tanang gikinahanglan alang sa kaluwasan.19

Atong kahigayonan sa pagpakabuhi nga anaa ang Espiritu sa
Dios nga mosaksi sa kamatuoran sa bisan unsa nga pagpadayag
nga moabut gikan sa Dios pinaagi sa baba sa Iyang propeta nga
nangulo sa Iyang mga katawhan, ug kini mao gayud ang akong
nag-una nga baruganan nga kon ang propeta kinsa nangulo og
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mopresentar sa usa ka doktrina o baruganan o moingon “ang
Ginoo nagaingon niini” naningkamot ako sa pagdawat niini bisan
sukwahi kini sa akong tradisyon o mga panan-aw, kay nakapani-
guro gayud ako nga ang Ginoo mopadayag sa kamatuoran ngad-
to sa Iyang propeta nga Iyang gitawag aron mangulo sa Iyang
Simbahan sa dili pa Niya ako tawagon. Ug ang pulong sa Ginoo
pinaagi sa propeta mao ang katapusang Balaod ngari kanako.20

Buot ako nga mosulti ngadto sa akong mga kaigsoonan nga [ang
Presidente sa Simbahan] mao ang atong lider, siya ang atong tigha-
tag og balaod diha sa Simbahan ug sa Gingharian sa Dios. Gitawag
siya niini nga katungdanan; katungod niya ang pagsulti sa mga ka-
tawhan kon unsay buhaton, ug atong katungdanan ang pagsunod
sa tambag nga iyang gihatag karon sa mga kaigsoonan. Kita, isip
mga katawhan, dili gayud mobaliwala niini nga tambag, kay ako
moingon kaninyo sa pangalan sa Ginoo, ug ako nakabantay niini sa
una pa nakong pagkamiyembro niining Simbahan, walay tawo nga
mangako sa pagsupak sa tambag sa matuod nga gihatagan og
awtoridad nga lider niini nga mga katawhan nga milambo, ug wala
gayuy ingon nga tawo nga molambo.21

Sa diha nga mipataas kita sa atong mga kamot sa pagpili,
misaad kita sa “sa pagpaluyo sa Kapangulohan niini nga Simbahan

pinaagi sa [atong] pagtuo, mga buhat, ug mga pag-ampo”
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Sumala sa karaan nga paagi atong nakat-unan nga [ang mga
magbalantay sa karnero] kanunay nga mag-una ug moandam sa
agianan, aron makabantay siya kon adunay peligro sa unahan aron
pagluwas sa karnero. Kon [ang karnero] tugotan nga mag-una sa
magbalantay, malagmit nga madakpan kini sa lobo ug patyon kini,
ug sa higayon nga ang mga tawo niini nga gingharian mosulay sa
pagsupak og unsay gitudlo sa ilang mga lider, bisan sa unsa pa nga
katarungan, sa higayon nga mobuhat sila niini mamiligro sila sa
kadaut niadtong buot molaglag kanila.

Mao kini ang hilisgutan nga ako nang gihunahuna sa makadag-
han, ug nakaangkon ako og igo-igong kahibalo diha sa akong
kasinatian pinaagi sa pagpaniid sa kinaiya sa mga tawo, ug wala pa
gayud nako makita nga kini napakyas sulod sa akong kinabuhi nga
kon ang mga tawo mosupak sa tambag sa ilang mga lider, . . .
kanunay sila nga malambigit sa mga problema ug mag-antus sa
kadaut sa pagbuhat sa ingon.

Karon bisan unsa nga kahibalo nga akong nakat-unan, pinaagi
sa pagsiksik ug pagtuon mahitungod sa mga arte ug syensya sa
mga tawo, bisan unsa nga mga baruganan nga akong nadawat atol
sa akong syentipikanhon nga mga pagsiksik, bisan pa niana kon
ang propeta sa Dios mosulti kanako nianang dili kadudahan nga
baruganan, o teyoriya nga tingale akong makat-unan nga sayop,
bisan unsa pa kadtong mga ideya, akong gihunahuna nga akong
katungdanan, ang pagtuman sa sugyot sa akong lider sa priestho-
od sa pagsalikway nianang sayop nga baruganan o teyoriya. . . .

Akong nakit-an ang daghang mga tawo sa panahon ni Joseph
nga mipahayag og mga baruganan, ug mibasa ug mitudlo, ug mi-
duso og mga teyoriya nga kon moingon ang propeta “dili kini hus-
to nga buhaton, dili kini tinuod.” Makiglalis lang gihapon kadtong
mga tawhana, mopabilin sa ilang baruganan, ug modepensa sa
ilang mga teyoriya pinaagi sa pagsulat kon sawayon sila sa prope-
ta, ug moingon nga, “wala kamiy’ pagtuo sa imong teyoriya, ni sa
sistema nga imong gipresentar.”

Sa higayon nga buhaton kana sa tawo misupak siya sa sulugoon
sa Dios nga gibutang aron sa paggiya sa dalan sa kinabuhi ug kalu-
wasan. Mao kini ang usa ka butang nga kinahanglang likayan sa
mga Elder. Sa pagkatinuod may daghang mahinungdanong mga
butang nga gitudlo sa pagtukod niini nga gingharian nga mao ra og
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kahibulongan alang kanato, nga sukwahi sa atong mga tradisyon,
ug giandam aron pagsulay sa mga tawo. Si Brother Joseph migamit
og daghang mga paagi sa pagsulay sa ka ligdong sa mga tawo, ug
mitudlo siya og daghang mga butang nga tungod sa tradisyon na-
nginahanglan og pag-ampo, hugot nga pagtuo ug pagpamatuod gi-
kan sa Ginoo una pa motuo niini ang daghang mga Santos. . . .

Kabahin sa pagsupak ni bisan kinsa nga tawo nga gitudlo nga
mangulo kanato, ako moingon nga dili gayud kini nato buhaton,
ug dili nako igsapayan kon unsay atong mga pagbati ug panan-aw
niana kon atong hisgutan ang atong mga tradisyon ug edukasyon.

Kon ang Dios adunay bisan unsang butang nga ipadayag, kini
iyang ipadayag ngadto sa tawo nga nangulo. . . . Walay laing pla-
no, walay laing sistema nga mogiya ug modumala sa mga tawo
niini nga gingharian, gawas lamang sa giestablisar nga pinaagi sa
mga pagpadayag sa Dios diha sa han-ay sa Iyang simbahan ug
gingharian, ug kana alang sa pangulo nga mangulo, motambag
ug modumala sa tanang mga dispensasyon diin ang kabubut-on
sa Dios gipadayag ngadto sa tawo.22

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Unsa nga mga baruganan ang atong makat-unan gikan sa
istorya sa pahina 217–18?

• Unsay mga responsibilidad sa mga propeta? (Tan-awa sa mga
pahina 219–21.) Unsaon man sa Presidente sa Simbahan karon
pagtuman niining mga responsibilidad?

• Ribyuha ang ikatulo nga tibuok paragrap diha sa pahina 219.
Nganong mas importante ang pagagiyahan sa usa ka buhi nga
propeta kaysa pagbaton og mga rekord sa karaan nga mga pro-
peta?

• Ribyuha ang ikaduhang tibuok paragrap sa pahina 220. Sa unsa
nga paagi kini nga pasalig makatabang kanimo?

• Unsay atong buhaton aron paluyohan ug suportahan ang
Presidente sa Simbahan? (Tan-awa sa mga pahina 221–25.)
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Hunahunaa kon unsay buhaton nimo aron sa pagpaluyo sa
buhi nga propeta.

• Unsa nga mga tambag nga atong nadawat gikan sa bag-o nga
Presidente sa Simbahan? Unsay inyong gibuhat aron sa pagsu-
nod niana nga tambag? Unsang mga panalangin ang inyong
nadawat isip resulta sa inyong pagkamasulundon?

• Unsa nga mga pasidaan ang gihatag ni Presidente Woodruff
niadtong mosalikway o mobaliwala sa mga pulong sa buhi nga
propeta? (Tan-awa sa mga pahina 223–25.)

• Basaha ang ikaduhang tibuok paragrap sa pahina 222. Unsay
imong makat-unan sa hugpong nga mga pulong “maalamon
nga pagsunod”?

• Sa unsa nga paagi kita makatudlo sa atong mga anak sa pag-
paluyo sa Presidente sa Simbahan?

May kalabutan nga mga Kasulatan: Amos 3:7; Mateo 10:41;
1 Mga Taga-Tesalonica 5:25; Mosiah 2:7–9; D&P 21:4–7; 28:6–7;
43:1–3; 107:22
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Kabubut-on [Agency]:
Pagpili sa Kinabuhi

o Kamatayon

Karon ang panahon nato sa pagpili tali sa maayo
ug sa dautan, kay ang atong mga buhat modala sa mga

sangputanan niini nga kinabuhi ug didto sa kahangturan.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Si Presidente Wilford Woodruff mipamatuod nga ang kaluwasan
moabut “pinaagi sa dugo ni Jesukristo, ug gipasabut usab niya og
maayo nga ang kahingpitan sa kaluwasan moabut “pinaagi sa pag-
sunod sa Ebanghelyo.”1 Niini nga pagsabut, siya nagtudlo nga “ki-
tang tanan adunay atong kabubut-on [agency] sa pagpili sa maayo
ug pagsalikway sa dautan, o sa pagpili sa dautan ug pagsalikway
sa maayo”2 ug ang Dios “mohukom [kanato] nga may tulubagon
sa paggamit niini nga kabubut-on.”3 Giawhag niya ang mga Santos
sa paghimo’g matarung nga mga desisyon, nagpahimumdom ka-
nila sa kalainan tali sa “pipila ka mubong tuig sa kalibutanong ka-
lipay” ug “usa ka mahangturon nga kahayag, kamatuoran, mga
panalangin, ug kahibalo nga itugyan sa Ginoo sa kada tawo nga
naghupot sa iyang balaod.”4

Sama kanatong tanan, si Presidente
Woodruff adunay dili maihap nga mga
kahigayonan aron paggamit sa gasa sa ka-
bubut-on. Usa niana nga kahigayonan
miabut didto sa Herefordshire, England,
sa pinuy-anan ni John Benbow (tan-awa
sa pahina 99 niini nga basahon). “Si John
Benbow usa ka halangdon nga tawo,” na-
hinumdom si Presidente Woodruff.
“Sama siya sa usa ka gamhanan nga
Englis; ingon niana siya ka dato nga 

John Benbow
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tawo, sa akong hunahuna, nga sukad siya misulod sa Simbahan.
Wala pay usa nga nabunyagan, wala ako magdahum, nga sa dihang
misulod siya sa gamay nga sala uban sa iyang asawa, ug tingali mi-
lungtad og tulo ka bahin sa oras sa pagsulti kanako nga iyang na-
basa diha sa Daang Tugon kon giunsa diha sa panahon sa mga
Apostoles sa pagbaligya nila sa tanan nilang mga kabtangan ug gi-
butang kini sa tiilan sa mga Apostoles [tan-awa sa Mga Buhat
4:31–37], ug miingon siya nga gibati niya nga iyang katungdanan
ang pagtuman niana nga balaod ug buot niya nga buhaton kini.
Mapailubon ako nga naminaw kaniya ug sa pagkahuman niya niini
milungtad tingali ako og tunga sa oras sa pagpasabut kaniya sa ka-
lainan tali sa atong baruganan sa pagkakaron ug sa baruganan sa
mga Apostoles niadto nga panahon. Mipasabut ako kaniya nga ang
Dios wala mopadala kanako sa England aron pag-atiman sa iyang
bulawan, mga kabayo, mga baka, ug mga katigayonan; Gipadala
Niya ako aron pagsangyaw sa Ebanghelyo. Hinoon, ako siyang gi-
sultihan, nga dawaton sa Ginoo ang iyang sakripisyo, nga kon
makahigayon siya sa pagbuhat og maayo, buhaton gayud niya; ki-
nahanglang motabang siya sa mga kabus, motabang sa pagmantala
sa Basahon ni Mormon, ubp.”
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Litrato sa farm house nga gipanag-iya kaniadto ni John Benbow.
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Sa pag-asoy niining kasinatian, mikumentaryo si Presidente
Woodruff sa dako nga impluwensya sa iyang desisyon sa pagba-
libad sa matinahuron nga paagi sa tanyag ni Brother Benbow:

“Karon, unsa kaha ang resulta kon ako pang gidawat kadto, ug
miingon, ‘O sige ihatag kanako ang imong katigayunan ug ako nay
mahibalo niini’? Unya, tingali mobiya lang sab dayon siya. Dili la-
mang kana, duna unyay usa ka buang nga Apostol, kinsa mahimo
unyang kandidato usab sa apostasiya. Apan tentasyon ba kana alang
kanako? Dili, dili kini. Dili kini mahitabo ngadto ni bisan kinsa nga
Elder nga may Espiritu sa Dios aron pag-ila sa kalainan tali sa usa ka
gatus ka libo ka libra nga salapi ug sa usa kabahin sa unang pagka-
banhaw, nga may gahum sa pag-agi sa mga anghel ug sa mga dios
ngadto sa pagkabayaw ug himaya, ug mobarug sa atubangan sa Dios
ug sa Kordero hangtud sa kahangturan.”5

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Tungod kay ang Dios mihatag kanato og kabubut-on
[agency], may tulubagon kita sa atong mga lihok.

Ang Dios mihatag ngadto sa tanan niyang mga anak niini nga dis-
pensasyon, sama sa paghatag niya ngadto sa tanan niyang mga anak
sa nangagi nga dispensasyon, sa indibidwal nga kabubut-on. Kini
nga kabubut-on mao gayud kanunay ang kabilin sa tawo ubos sa
lagda sa pangagamhanan sa Dios. Naghupot [kita] niini didto sa
mga kalangitan sa wala pa ang kalibutan, ug ang Ginoo mipatun-
hay ug nanalipud niini batok sa pagrebelde ni Lucifer ug niadtong
midapig kaniya, aron palagputon si Lucifer ug usa sa ikatulo nga
bahin sa langitnong mga panon [tan-awa sa Pinadayag 12:1–9; D&P
29:36–37; Moises 4:1–4]. Pinaagi sa gahum niini nga kabubut-on
ikaw ug ako ug tanang mga katawhan nahimong may tulubagon
nga mga nilalang, may tulubagon alang sa dalan nga atong gisubay,
sa atong pagpakabuhi, sa atong mga binuhatan ning kinabuhia.6

Kabahin kini sa balaanon nga pagdumala nga dili ipamugos si
bisan kinsa nga tawo ngadto sa langit, dili pugson ang hunahu-
na apan pasagdan kini nga gawasnong molihok sa iyang kaugali-
ngon. [Ang Dios] mipahimutang sa atubangan sa Iyang nilalang
sa walay katapusan nga ebanghelyo, mga baruganan sa kinabuhi
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ug kaluwasan, ug dayon gipasagdan siya nga mopili o mosalik-
way alang sa iyang kaugalingon, nga may pagsabut nga siya ma-
himong may tulubagon ngadto Kaniya tungod sa mga resulta sa
iyang mga binuhatan.7

Ang atong mga desisyon sa pagbuhat
og maayo o dautan may mga sangputanan

niini nga kinabuhia ug sa kahangturan.

Moani ang tanan sa ilang mga hinagoan. Bisan unsa nga atong
itanom, ni maayo o dautan, mao usab ang atong pagaanihon
[tan-awa sa Mga Taga-Galacia 6:7; D&P 6:33].8

Ang Ginoo mimando kanato, ug kinahanglang mosunod kita
sa iyang mga kasugoan kon kita [buot nga] makadawat sa mga
panalangin sa pagkamasulundon.9

Kon kanunay kita nga magsunod sa kasugoan sa Dios, mas labaw
pa kitang masaligon nga ang Dios atong higala ug Siya nagbantay
kanato ug nga ang Iyang Anak nga si Jesus mao ang atong manla-
laban uban sa Amahan, nga Siya nagpataliwala niini nga katawhan,
ug Siya makig-away alang sa katungod sa Iyang mga Santos, ug sag-
ngon ang kada hinagiban nga isulong batok sa Zion.10

Itanum nato diha sa hunahuna sa atong mga anak ang dautang
mga sangputanan sa paghimo og sala o paglapas sa bisa’g unsang
mga balaod sa Dios; ipasabut kanila nga sa pagbuhat og sayop
makaangkon sila og kasub-anan ug kalisdanan nga sayon ra
nilang malikayan pinaagi sa pagbuhat og matarung, ug kina-
hanglang makat-onan nila kini nga baruganan pinaagi sa lagda
nga dili bation og kagul-anan ug kasakit nga masinati tungod sa
pagbuhat og kasaypanan.11

Wala akoy nahimo nga sala niini nga Simbahan ug gingharian
nga wala nako paga-antusi og dako nga labaw pa kay sa gibug-aton
niini. Dili mahimo nga makasala kita nga walay pag-antus sa silot,
kon dili kita mosunod sa tambag, makasinati kita og kasub-anan.12

Mga kaigsoonan, tinguhaa ang Dios; tawaga siya diha sa inyong
tago nga mga dapit, ug ayaw biyai ang katarung ug kamatuoran;
walay maani sa pagbuhat niana, gawas sa pagkaalaut.13

Kadtong mga tawo nga dili magtuman sumala sa kamatuoran
nga ilang naangkon, sa dili madugay o sa kaulahian makaangkon
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og grabe nga mga kasakit sa ilang mga kaugalingon; wala silay
hingpit nga kalipay dili sama sa tawo nga nagsunod sa kasugoan
sa Dios ug kanunay nga nagbuhat kon unsay matarung. Ang dau-
tan kanunay nga mahadlok. Walay nagpugos sa lalaki ug babaye sa
paghimo og sala, kini walay ganti. Maayo alang kanato ang pag-
alagad sa Ginoo, kay kadtong nag-alagad sa Ginoo sa buntag,
udto ug gabii mga malipayon madato man sila o pobre.14

Pangutan-a si bisan kinsang katawhan, mga nasud, gingharian,
o kaliwatan sa mga tawo niining pangutanaha, ug sultihan ka ni-
la nga nangita sila og kalipay, apan sa unsa nga paagi ang ilang
pagpangita niini? Tan-awa ang pinakadakong bahin sa mga ka-
tawhan isip usa ka ehemplo, ug giunsa nila sa pagpangita ang
kalipay? Pinaagi sa pagserbisyo sa yawa kutob sa ilang mahimo, ug
hapit ang katapusang nilalang o butang nga gisimba sa katawhan,
ug ang katapusang nilalang kansang mga balaod buot nilang sun-
don mao ang mga balaod sa Dios sa langit. Dili nila simbahon ang
Dios ni pasidunggan ang iyang ngalan, ni sundon ang iyang mga
balaod, apan nagpasipala sa iyang ngalan, sa kada adlaw, ug hapit
tibuok kalibutan [ang] nagtinguha og kalipay pinaagi sa pagpaka-
sala, paglapas sa balaod sa Dios, ug mipasipala sa iyang ngalan ug
misalikway sa bugtong tinubdan diin nagdagayday ang kalipay.

Kon tinuod gayud nga nakasabut kita nga dili kita makabaton og
kalipay pinaagi sa pagpakasala ug paglapas sa mga balaod sa Dios,
kinahanglan nga dili nato buhaton kini, kinahanglan nga hunahu-
naon sa kada lalaki ug babaye nga aron makabaton og kalipay
magtrabaho gayud kita ug mopahigayon sa mga buhat sa katarung,
ug buhaton ang kabubut-on sa atong Amahan sa Langit, kay atong
madawat gikan kaniya ang tanang kalipay, panalangin, himaya,
kaluwasan, pagkabayaw, ug mahangturon nga mga kinabuhi, nga
madawat gayud nato sa kapanahonan ba o sa kahangturan.15

Magmatinud-anon kita ug dayandayanan ang atong kaugali-
ngon sa mga grasya sa ebanghelyo. Kita walay maani sa pagbuhat
og sayop. Pagpamakak, pagpangawat, pagpasipala, paghuboghu-
bog, paglibak, ug paglimud ni Ginoong Jesukristo magdala og ka-
sub-anan ug pagbasul; makapakubos kini sa tawo nga gilalang sa
panagway sa Dios, apan sa pagbuhat og matarung, sa pagsunod sa
kasugoan sa Dios, ang pagkamangihatagon ug pagkamaloloy-on,
magdala og hingpit nga kalipay ug kalinaw ug sa Espiritu Santo, ug
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“Kadtong nag-alagad sa Ginoo sa buntag, udto
ug gabii mga malipayon ma dato man sila o pobre”
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sa katapusan ang pagkabayaw didto sa gingharian sa atong
Amahan.16

Gantihan kita sa hangtud sumala sa
balaod nga atong gipili nga sundon atol
sa mubo natong pagpuyo dinhi sa yuta.

Ayaw usiki ang inyong panahon, pipila lamang ka adlaw ang
tagal sa atong mga kinabuhi dinhi, apan sa pikas nga bahin sa ta-
bil magpuyo kita sa kahangturan, magpuyo kita ug molungtad
ingon kadugayon sa paglungtad sa atong Tiglalang, ug ang atong
mahangturong kapalaran [destiny] nag-agad sa paagi nga gigahin
nato sa mobu natong mga kinabuhi sa pagkamortal.17

Kon masabtan gayud nato ang atong umaabot nga kapalaran—
umaabut nga kalipay, pagkabayaw ug himaya, o ang atong umaa-
but nga kaalautan, pagkaubos ug kasub-anan nag-agad ang tanan
sa gamay nga panahon nga atong gigahin dinhi sa kalibutan, ma-
kaingon ako nga dili makaayo ni bisan kinsa nga tawo ubos nii-
ning mga langit sa paggahin sa iyang panahon sa pagbuhat og
sayop. . . . Kon ang tawo makabaton og mga panalangin gikan sa
bisan diin nga tinubdan, kinahanglan nga makuha niya kini gikan
sa Ginoo, kay walay katungod ang yawa sa pagpanalangin, ug di-
li mopanalangin sa mga katawhan; apan magbudlay siya aron sa
pagpahisalaag kanila gikan sa dalan sa katarung ug kamatuoran.18

Ang Dios sa langit, nga milalang niini nga yuta ug mibutang sa
iyang mga anak dinhi, mihatag kanila og balaod diin mabayaw ug
maluwas unta sila sa usa ka gingharian sa himaya. Kay adunay ba-
laod nga gihatag sa tanang mga gingharian, ug ang tanan gidu-
mala pinaagi sa balaod sa tibuok kalibutan. Bisan unsang balaod
nga sundon ni bisan kinsa, tipigan siya niana nga balaod, ug ma-
dawat niya ang bisan unsa nga ganti nga gipasalig niana nga ba-
laod ngadto kaniya [tan-awa sa D&P 130:20–21]. Pagbuot kini sa
Dios nga ang tanan niyang mga anak mosunod sa pinakataas nga
balaod, aron mahimo nilang dawaton ang pinakataas nga hima-
ya nga giorden sa tanang immortal nga mga nilalang. Apan
mihatag ang Dios sa tanan niyang mga anak og kabubut-on, sa
pagpili sa balaod nga buot nilang sundon.19
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Walay tawo nga makadawat og celestial nga himaya gawas kon
magsunod siya sa celestial nga balaod, walay tawo nga makada-
wat og terrestrial nga himaya gawas kon magsunod siya sa ter-
restrial nga balaod, ug walay tawo nga makadawat og telestial
nga himaya gawas kon magsunod siya sa telestial nga balaod
[tan-awa sa D&P 88:19–33]. Dako ang kalainan tali sa kahayag sa
adlaw sa udtong tutok ug sa sidlak sa mga bitoon sa gabii, apan
kana nga kalainan dili labaw pa kay sa kalainan sa himaya sa
pipila ka mga bahin sa gingharian sa Dios.20

Ang Ginoo mipadayag kanato sa celestial nga balaod, mao
kana, nga siya mihatag kanato sa kahingpitan sa ebanghelyo ni
Jesukristo, ug mihatag kanato sa kahibalo sa mga baruganan sa
kinabuhing dayon. . . .

Kon moadto kita sa kalibutan nga celestial madasig dayon kita
sa espiritu nga nagduminar na didto, ug magpadayon uban kana-
to kadtong mga baruganan diin kita pagadumalahon. Kinahanglan
nga batonan nato ang pareho nga espiritu ug mga baruganan nii-
ni nga kalibutan, ug kinahanglan nga magsunod kita sa celestial
nga balaod dinhi, ug makighiusa sa baruganan nga naghiusa sa
mga katawhan sa Dios nga nagpuyo sa iyang atubangan, aron
makaangkon sa pareho nga himaya nga ilang gipahimuslan.

Kini ang mga baruganan ang gitudlo kanato kada adlaw, ug
kinahanglan gayud nga makat-onan nato ang pagsunod niini, ug
kinahanglan nga wad-on nato ang pagkahakog ug tanang sayop
nga mga baruganan.21

May ganti ang mga tawo nga magbuhat sa matarung, ug ang
mga tawo maguol ug magbasul sa hilabihan sa pagbuhat niini o
sa bisan unsa nga kaliwatan batok sa Dios o sa iyang buhat. . . .
Kon magtarung ang tawo, maisugon sa pagpamatuod ni
Jesukristo, magsunod sa ebanghelyo, ug motuman sa iyang mga
pakigsaad, kon molabang na siya sa kalibutan sa espiritu makasu-
lod siya ngadto sa atubangan sa Dios ug sa Kordero; kay nagasu-
nod sa celestial nga balaod makasulod siya ngadto sa celestial nga
himaya, tipigan siya pinaagi sa balaod, ug moapil siya nianang hi-
maya hangtud sa kahangturan. May ganti ang tawo ubos sa langit
nga magmasulundon ug magmatinud-anon sa balaod sa Dios sa
iyang mubo nga panahon sa pagkamortal.22
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Kinahanglan nga mosiksik kita sa atong mga kaugalingon, ug
mohukom dayon nga buhaton nato ang mga buhat sa pagkamata-
rung, pasidunggan ang atong Amahan sa Langit, mobuhat sa atong
katungdanan sa Dios ug sa tawo, dawaton ug palamboon ang ging-
harian sa Dios, ug dayon makasabut kita nga aron makabaton og
kalipay ug matagbaw ang immortal nga kalag diha sa kahingpitan
sa himaya nga kinahanglan gayud sa tawo nga magsunod sa celes-
tial nga balaod ug mabuhi pinaagi sa usa ka bahin sa celestial nga
Espiritu sa Dios; ug makasabut usab kita nga ang pagpakasala, ma-
kalapas sa balaod sa Dios ug mopasipala sa iyang ngalan, magdala
og kasubo ug kaalaut ug magdala kini sa temporal ug espirituha-
non nga kamatayon. Kon subayon nato ang dalan sa dili pagkama-
tarung, kita makapasubo sa Balaang Espiritu ug makapasabu sa
atong kaigsoonan ug masakitan ang atong mga kaugalingon.23

Ang dalan sa kinabuhi gipakita ug kon dili kita magpakabana sa
pagsubay niini, walay lain gawas sa kamatayon [nga] moatubang
kanato. Mohunong kita ug mamalandong og makadiyut —tan-awon
nato kon pinakamaayo ba alang kanato ang pagdawat sa kinabuhi o
kamatayon. . . . Nakadungog na kamo sa yano nga mga kamatuoran,
ug gimando kini pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo ug pinaagi sa
pagpamatuod ni Jesukristo, ug karon mao ang higayon alang
kaninyo sa pagdesisyon kon kinsa ang inyong alagaran.24

Ang umaabot ninyo nga mga panalangin, ang umaabot ninyo
nga pagkabayaw ug pagkahimaya, mga kalibutan nga walay kata-
pusan, mag-agad sa agianan nga inyong subayon dinhi. Tataw
ang agianan sa inyong atubangan nga nagpaingon sa kinabuhing
dayon. . . . Anaa na karon ninyo ang pagsubay niini.25

Gihimo sa Dios nga sayon natong 
makab-ot ang kaluwasan, nagsangkap og simple

nga mga baruganan sa pag-agak ug naghatag kanato
og gahum aron makatuman niini.

Anaa sa iyong atubangan ang kaluwasan, kinabuhing dayon ug
kabahin sa unang pagkabanhaw, gani, ang tanang mga panalangin
mga gisaad sa Dios ngadto ni bisan kinsa nga mga tawo nga na-
kabaton og lawas, gitunol kaninyo ug sayon ra ninyong makab-ot
kon buhaton ninyo ang inyong katungdanan.26
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Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, gihatagan sa tanang
pag-awhag, ang ilang agianan yano ug madapiton kanila.27

Adunay usa lamang ka husto nga dalan, ug kini matul-id; ug
ang mga baruganan ug mga lagda nga modumala kaninyo niana
nga dalan simple ug sayon nga masabtan. Mao kini ang dalan nga
atong pagalaktan, ug akong gihunahuna nga gipanalanginan kita
og dako kay nakahibalo sa tinuod nga dalan.28

Bisag’ unsay isugo kanato sa Ginoo karon, dili siya mosugo ka-
nato og bisan unsang butang nga dili nato mahimo. Makasunod ki-
ta sa iyang mga sugo sumala sa katungdanan nga atong gihuptan
ug sa mga kapanguhaan nga ania kanato. Walay kabus kaayo nga
lalaki o babaye nga dili makasunod sa ebanghelyo, makapadayon
sila ug magkapabunyag alang sa kapasayloan sa ilang mga sala, ug
kon magsunod sila sa mga kasugoan sa Ginoo itugyan niya diha sa
ilang mga kamot ang gahum ug mga paagi aron matuman ang
gimando kanila.29

I-ampo nako nga ato unta nga mapadayon kana nga tunong nga
kon moabut kita sa pikas nga bahin sa tabil matagbaw kita sa atong
rekord. Atong makit-an ang atong kasaysayan ug ang atong record
didto sa dakong librarya sa gingharian nga celestial sa atong Dios,
ug masayud kita kon unsa ang atong gibuhat nining kinabuhia. Kon
magbuhat kita’g bisan unsa nga sayop pagabasulan nato kini.
Kinahanglan nga maghinulsol kita sa kasaypanan ug maninguha sa
pagbuhat og labaw pa ka maayo. I-ampo nako nga mag-uban kana-
to ang Espiritu sa Dios aron mogiya ug modumala kanato sa atong
mga kabudlay hangtud nga mobiya na kita dinhi, dayon kon ma-
matay kita dawaton kita didto sa gingharian sa Dios. Magmaya kita
kon magbuhat kita sa matarung, kay ang atong mga mata wala ma-
kakita, ang atong mga dalunggan wala makadungog, ug wala gayud
mosulod sa mga kasingkasing sa mga katawhan ang himaya nga gi-
tagana sa anak nga mga lalaki ug mga babaye ni Adan. Gitago ka-
ron kini sa atong mga mata, ug dili gayud ipadayag kanato hangtud
nga makasulod kita sa atubangan sa Dios ug sa Kordero.30

Walay lalaki o babaye nga nakapuyo sa yuta ug naghupot sa
mga kasugoan sa Dios nga maulaw, o magbasul alang niini, kon
moatubang na sila sa Dios.31
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Mga sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Ribyuha ang istorya diha sa mga pahina 227–29. Unsa nga mga
baruganan nga migiya sa desisyon ni Elder Woodruff agi og
tubag ngadto ni Brother Benbow?

• Basaha ang tibuok paragrap sa pahina 229. Nganong supak sa
kinaiya sa Dios nga “ipugos ni bisan kinsa nga tawo ang langit”
o “pagbut-an ang hunahuna”? Unsa ang buhaton sa atong
Langitnong Amahan aron pagdasig kanato nga mopili sa agia-
nan paingon sa kinabuhing dayon?

• Miingon si Presidente Woodruff, “Ang tanan moani sa ilang
hinagoan” (pahina 230). Unsay ipasabut niini nganha kanimo?
Sa unsa nga paagi nga makaimpluwensya kini nga pamahayag
sa mga desisyon nga atong himoon?

• Sumala ni Presidente Woodruff, unsang mga panalangin ang
madawat niini nga kinabuhi kon mosunod kita sa mga sugo?
Unsang mga sangputanan ang moabut niini nga kinabuhi kon
pilion nato nga dili mosunod sa mga sugo? (Tan-awa sa mga
pahina 230–31.)

• Ribyuha ang ikaupat ug ikalima nga mga paragrap diha sa
pahina 230–31. Unsay bayad sa sala?

• Sa unsang paagi nga ang atong adlaw-adlaw nga mga desisyon
makaapekto sa atong mahangturon nga kapalaran? (Tan-awa
sa mga pahina 233–34, 234–35.) Nganong importante nga ang
paghunahuna nga mubo ra kining kinabuhia ikomparar sa
mga kahangturan?

• Unsay ikasulti nimo sa miyembro sa pamilya o higala nga na-
ngita og kalipay nga wala maghupot sa mga sugo? Unsa nga
mga eksperyensya ang ikapakigbahin nimo aron matabangan
kanang tawhana?

• Nganong sa inyong hunahuna nga bation usahay sa mga tawo
nga dili nila makab-ot ang kaluwasan? Samtang nagtuon kamo sa
mga pagtulun-an ni Presidente Woodruff ’ diha sa mga pahina
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235–36, unsa nga mga pamahayag sa inyong hunahuna ang la-
bing mapasaligon alang sa mga tawo nga mibati niini?

• Unsay buhaton sa mga ginikanan aron matagad ang kabubut-
on sa ilang mga anak og sa gihapon matabangan ang ilang mga
anak nga makahimo og matarung nga mga desisyon?

May kalabutan nga mga Kasulatan: Josue 24:15; Isaias 64:4;
Mga Taga-Colosas 3:24–25; 1 Nephi 3:7; 2 Nephi 2:25–30; Alma
7:14–25; 41:10; Helaman 14:30–31; D&P 130:20–21
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Matinud-anon nga Molahutay
sa mga Pagsulay ug Oposisyon

Kon matinud-anon ug masulundon kita sa
panahon sa mga pagsulay, molig-on kanato ang Ginoo

ug gamiton ang kalisdanan aron pagtabang kanato
nga maandam sa celestial nga himaya.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Luwas kita kon buhaton nato ang atong katungdanan,” si
Presidente Wilford Woodruff mitudlo. “Bisa’g unsa pa man nga
mga pagsulay o mga kalisdanan ang atong sagubangon, tabangan
kita sa Dios ug paluyohan kita.”1 Sa pagtudlo niini nga baruganan,
si Presidente Woodruff misulti gikan sa kasinatian. Milahutay siya
sa relihiyoso ug politikanhon nga pagpanggukod, kabangis sa mga
manggugubot, pagbatok sa misyonaryo nga buhat, pagkasakit, ka-
matayon sa mga miyembro sa pamilya ug mga higala, ug sa kada
adlaw nga mga pagsulay sa kinabuhi. Apan gitubag niya ang ingon
nga kalisdanan uban sa hugot nga pagtuo kaysa pagkawalay pag-
laum, misalig sa mga panaad sa Ginoo ug nakakita og kalig-on sa
iyang pagpamatuod sa ebanghelyo.

Niadtong Nobyembre 1835, sa dihang nagmisyon si Wilford
Woodruff didto sa habagatang bahin sa Estados Unidos, siya ug ang
iyang mga kauban sa pagbiyahe nakadawat og paggiya sa Ginoo sa
panahon sa pagsulay. Siya misulat: “Samtang nagbiyahe sa gabii, . . .
naabtan kami og usa ka kusog kaayo nga unos sa hangin ug ulan.
Miabut kami sa usa ka sapa nga gisanapan sa tubig tungod sa ka-
kusog sa ulan, nga dili kami makalabang gawas kon palanguyon
namo ang among mga kabayo. . . . Misulay kami sa paglibot didto
sa tinubdan sa sapa, aron labangon kini; apan sa pagsulay, taliwala
sa kangingit ug sa naghaguros nga hangin ug ulan, nangawala ka-
mi sa mabagang kakahoyan, taliwala sa ulan, hangin, mga sapa ug

“
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Sama sa unang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nag-atubang kitang
tanan og mga pagsulay. Si Presidente Woodruff mitudlo nga ang Dios nagtugot

sa Iyang mga Santos nga masulayan “aron mapamatud-an nila ang ilang
kaligdong ug mahibalo sa kinaiya sa pundasyon nga diin natukod kini”
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nangahulog nga putol nga tumoy sa kahoy. Gilabang namo ang
mga sapa dul-an sa baynte ka higayon. . . . Apan maloloy-on ang
Ginoo ngari kanamo taliwala sa among mga kalisud, kay samtang
nagpangapkap kami sa kangitngit, nag-ungaw sa kakuyaw nga ma-
disgrasya kami og ang [among] mga kabayo, nga samtang nagka-
bayo diha sa handag kaayo nga bakilid, kalit usa ka makasulaw nga
kahayag ang midan-ag kanamo, ug nakita ang among makuyaw nga
sitwasyon, kay diha kami sa ngilit sa lawom kaayo nga bung-aw.
Nagpadayon ang kahayag uban kanamo hangtud among nakita ang
usa ka balay, ug nakatultol kami sa husto nga dalan.”2

Sa pagkumentaryo niini nga kasinatian, si Presidente Woodruff
miingon, “Mipadayon kami nga nagmaya, bisag mibalik ang ka-
ngitngit ug nagpadayon ang ulan.”3 Kini nga pamahayag nagha-
tag og ehemplo sa iyang pamaagi sa mga kalisud sa kinabuhi.
Kanunay siya nga nagpadayon, nagmaya diha sa mga panalangin
sa Ginoo bisan kon ang pipila ka mga pagsulay nagpabilin.

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Mga pagsulay ug oposisyon naghatag
kanato og kasinatian ug makatabang kanato
nga maandam alang sa celestial nga himaya.

Dili kaduhaduhaan nga ikahibulong sa daghang mga higayon,
diha sa hunahuna sa mga lalaki ug babaye, nganong gibutang sa
Dios ang mga lalaki ug mga babaye sa ingon niini nga kalibutan,
nganong iyang gipasinati ang iyang mga anak sa kasubo ug kasa-
kit dinhi sa pagkamortal. Mipadayag ang Ginoo og usa ka butang
ngari kanato kabahin niining butanga, ug nakakat-on kita og dag-
han kabahin niini aron masayud nga kining mga butanga gikina-
hanglan.4

Yano nga makitang katuyoan kini sa Dios nga mag-antus ang
Iyang mga Santos aron masulayan og maayo, aron mapamatud-
an nila ang ilang kaligdong ug mahibalo sa kinaiya sa pundasyon
nga diin matukod kini.5

Samtang bation nato usahay ug mibati sa adlaw nga nanglabay,
nga moreklamo tungod kay nakasugat kita og pagdaugdaug, pag-
panggukod, ug kasakit, hinoon, buot nako nga isulti sa akong mga

H U G N A  2 1
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kaigsoonan nga kining mga butanga kabilin sa mga Santos sa
Dios. . . . Wala pa sukad ako makabasa og bahin sa mga tawo sa
Dios sa bisan unsa nga dispensasyon nga nabuhi, sa gisulti sa mga
sakop sa laing mga tinuohan, diha sa kabuhong sa kinabuhi, nga
walay bisag unsa nga matang sa oposisyon. . . . Nakasagubang na
kita og mga pagsulay sa daghang mga higayon, ug dili nako mag-
hunahuna nga moreklamo pa kita, kay kon kita walay mga pagsu-
lay maulaw kita nga mopuyo didto sa laing kalibutan uban sa mga
Propeta ug mga Apostoles kinsa gipanghabas, gipanglansang, ubp.
tungod sa pulong sa Dios ug pagpamatuod kang Jesukristo.6

Imposible . . . nga ang mga Santos sa Dios makapanunod sa
celestial nga gingharian nga dili pagasulayan kon magmasulun-
don ba sila o dili sa mga pakigsaad sa Ginoo.7

Si Jesus . . . nagpakaubos sa tanang mga butang aron mopatig-
babaw sa tanang mga butang ug makatugkad sa tanang mga bu-
tang. Walay tawo nga nagpakaubos pa kay sa Manluluwas sa
kalibutan. Natawo diha sa kwadra, giduyan sa pasungan, milakaw
gikan didto nga mipaingon ngadto sa krus pinaagi sa pag-antus inu-
banan sa dugo dayon ngadto sa trono sa kahimayaan, ug sa tibuok
niya nga kinabuhi wala magbaton og kalibutanon nga kinaiya nga
angay maangkon. Nagpuyo Siya sa kakabus, pag-antus, kasakitan,
kalisdanan, kabudlay, pag-ampo, pagbangutan ug kasub-anan
hangtud nga namatay siya diha sa krus. Sa gihapon Siya ang bug-
tong anak sa Dios ug ang Manunubos sa kalibutan. Tingali ikapa-
ngutana nganong gitugot sa Ginoo nga moanhi ang iyang Anak ug
mopuyo ug magpakamatay nga maoy iyang gibuhat. Kon makaad-
to na kita sa kalibutan sa espiritu, ug ablihan na ang tabil ato ra nga
masabtan ang mga tubag niining tanan nga mga butang.

Sa paghatag ug pagsangkap og mga butang sa Dios ngadto sa
tawo mao ra og natawo kita aron mag-antus sa kasakit, kalisda-
nan, kasub-anan ug mga pagsulay, mao kini ang mando sa Dios
nga kinahanglang makasinati sa tawhanong pamilya; ug kon mag-
tinarung kita ning panahon sa pagsulay, ang kasinatian nga ma-
dala niini sa katapusan mahimo nga usa ka mahinungdanon nga
panalangin alang kanato, ug kon madawat nato ang pagkaimortal
ug kinabuhing dayon, pagkabayaw, mga gingharian, mga trono,
mga kayutaan ug mga kagamhanan inubanan sa mga panalangin
sa kahingpitan sa ebanghelyo ni Kristo, atong masabtan ug
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matugkad kon ngano nga gitawag kita aron mosinati sa nagpada-
yon nga pakiggubat sulod sa pipila ka tuig nga gigahin nato diha
sa pagkamortal.8

Unsa nga butang ang mabuhat nato o antuson, aron ikakom-
parar sa daghang mga gingharian, mga trono, ug mga kayutaan
nga gipadayag sa Dios ngari kanato?9

Sa gubat tali sa kangitngit ug kahayag, ang
Ginoo ug ang Iyang katawhan magmadaugon.

Ang pagbatok ngadto sa Dios ug sa Iyang Kristo, pagbatok sa
kahayag ug kamatuoran diha na sukad pa sa sinugdanan hangtud
karon. Kini mao ang gubat nga nagsugod didto sa langit, nga mi-
lungtad sa tanang panahon, ug nagpadayon hangtud sa iyang
pag-abut, hangtud nga Siya maghari kansang katungod mao ang
paghari, kon, moabut Siya diha sa mga panganod sa himaya aron
gantihan ang matag tawo sumala sa iyang binuhatan diha sa pag-
kamortal.10

Ang espiritu sa pakiggubat nga gipakita niining panahona diha
na sa tanang katuigan sa dihang ang priesthood diha pa sa yuta.
Kanunay nga may panaggubat tali sa kahayag ug kangitngit, sa Dios
ug sa yawa, sa santos ug mga makasasala, sa husto nga mga baru-
ganan ug bakak nga mga doktrina. Kita mismo may pakiggubat ba-
tok sa atong kaugalingong kinaiya nato sa pagbuhat og dautan.11

Adunay duha ka gahum sa yuta ug diha sa taliwala sa mga lu-
mulupyo sa yuta—ang gahum sa Dios ug ang gahum sa yawa. Sa
atong kasaysayan kita adunay talagsaon kaayo nga mga kasinati-
an. Kon ang Dios adunay mga tawo dinhi sa yuta, dili kini igsa-
payan kon unsa nga panahona, si Lucifer, ang anak sa
kabuntagon, ug ang minilyon sa gilaglag nga mga espiritu nga
gihinginlan sa langit, nakiggubat batok sa Dios, batok ni Kristo,
batok sa buhat sa Dios, ug batok sa mga tawo sa Dios. Ug dili si-
la magduhaduha sa pagbuhat niini sa atong panahon ug kaliwa-
tan. Sa higayon nga ang Ginoo mobuhat sa bisag’ unsa nga
trabaho, kadto nga mga gahum molihok aron paglumpag niini.12

Dili lamang kita makiggubat sa mga gahum sa kangitngit, ang
dili makita nga mga pundok nga naglibot kanato, apan kina-
hanglan kita makiggubat sa daghan kaayong kalibutanon nga
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mga kahimtang ug sa pagsagubang og daghan kaayo nga mga ka-
lisud nga kinahanglan atong atubangon, ug kon makasinati pa
kita og daghang mga pagsulay kinahanglan nga mas labaw pa ki-
tang magmadasigon sa pagbuhat, ug maghago sa tibuok natong
gahum atubangan sa Ginoo aron sa pagmugna sa katarung ug
kamatuoran ug sa pagtukod sa buhat sa Dios, ug aron mosiguro
nga ang iyang ngalan pagapasidunggan dinhi sa yuta.13

Ang yawa nasayud nga sa diha nga ang anghel mitugyan sa
[Basahon ni Mormon] ngadto ni Joseph Smith nga mao kini ang
pundasyon sa sistema nga molumpag sa iyang gingharian. Ang pag-
palayas, [sa mga Santos], ubp, nga nasinati niini nga mga katawhan
[nahimo] dili tungod kay malapason sila sa balaod—tungod kay
mas dautan sila kay sa uban, apan tungod kay gihan-ay nila ang
pundasyon sa gingharian sa Dios nga magtubo, ug molambo, . . .
ug moandam sa agianan alang sa pag-abut ni Ginoong Jesukristo
kinsa mao ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo, kinsa mo-
abut ug maghari sa tibuok kayutaan ug sa tanang mga gingharian,
ug sa tanang mga presidente ug mga gobernador ug sa ilang mga
alagad maobligar sa pag-ila nga si Jesus mao ang Kristo. Ang

“Natawo diha sa kwadra, giduyan sa pasungan, [si Jesukristo]
milakaw gikan didto nga paingon ngadto sa krus pinaagi sa 

pag-antus inubanan og dugo dayon ngadto sa trono sa kahimayaan.”
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ulahing adlaw nga buluhaton nga atong gibarugan mogapus sa
gahum sa yawa nga mipasulabi diha sa mga anak sa tawo. . . . Mao
nga dili kini ikahibulong nga ang yawa masuko og maayo, ug
mohulhog sa mga dautan aron makiggubat batok niini. Ang Ginoo
modasig sa Iyang mga sulugoon ug hatagan sila og abilidad sa pag-
patunhay niini nga gingharian dinhi sa yuta. Siya ang nangulo. Wala
ako’y hugot nga pagtuo niini nga buhat kon dili pa Siya ang nagtu-
kod niini—dili kini makalahutay kon wala Siya batok sa dakong
gahum nga nakiggubat niini.14

Anaa ra kanato ang pagtuman sa atong katungdanan, ug ma-
pailubon nga motawag sa Ginoo, ug magpaduol Kaniya, ug ma-
kita na sa atong mga mata, sama sa batan-on nga lalaki, nga
sulugoon sa karaan nga Propeta Eliseo, ug atong makita nga mas
daghan ang dapig kanato kay sa batok kanato [tan-awa sa 2 Mga
Hari 6:8–17]; ug kanang mga elemento sa pagbatok mao lamang
ang mopadali sa katumanan sa mga katuyoan sa Dios. Ibutang
ang inyong pagsalig sa Dios ug mag-agad sa Iyang mga saad, mag-
puyo sa kahayag ug kahibalo nga imong naangkon, ug mamaayo
ra ang tanan alang kaninyo buhi man o kamatyonon.15

Ang Ginoo nagbantay kanato panahon sa pagsulay, 
naglig-on kanato sumala sa atong hugot nga pagtuo,

pagka mapainubsanon, ug pagka masulundon.

Dayag lang nga wala gayud kita makaagi og labaw pa kay sa na-
agian sa Manluluwas, ni sama kadaghan. Apan Siya sa tibuok
Niya nga kinabuhi nagpabilin nga matinud-anon ug masulundon
sa Iyang Amahan ug sa Iyang katungdanan isip Manluluwas sa ka-
libutan. Nag-ampo siya sa hilabihan, ug nagbangutan Siya sa atu-
bangan sa Ginoo tungod sa mga sala sa kalibutan. Karon ania
Siya uban kanato. Siya ang atong Manlalaban sa Amahan. [Tan-
awa sa D&P 29:5.] Iya kitang gibantayan, ug buhaton Niya kutob
sa Iyang mahimo alang sa atong kaluwasan.16

Gipanggukod kita, gisakit kita, ug nalabyan nato ang grabe
nga mga pagsulay sa atong kinabuhi; apan gitabangan kita sa
Ginoo bisan pa man niining tanan.17

Nagkadaghan ang katalagman dinhi sa yuta, ug may kahulu-
gan kining tanan. Hinumdomi kini, ug palandongi kining mga
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butanga. Kon buhaton ninyo ang inyong katungdanan, ug buha-
ton nako ang akong katungdnan, mapanalipdan kita, ug malab-
yan ra ang mga kasakit diha sa kalinaw ug kaluwasan.18

Nagkinahanglan kini og gawasnon nga panghunahuna, kamati-
nud-anon sa kasingkasing, hugot nga pagtuo sa Dios ug kaligdong
sa kinaiya sa pagpuyo sa kinabuhi sa usa ka Santos sa Ulahing mga
adlaw, atubangan sa mabiaybiayon nga kalibutan, ug taliwala sa
mga pagsulay ug kasamok ug pagpanggukod.19

Si Daniel andam nga mosulod sa langob sa mga lion; ang tulo
ka mga Hebreohanon nga mga bata [Shadrach, Meshach, ug
Abednego] wala mahadlok sa kapalaran nga naghulat kanila, mai-
sugon ang mga Apostoles alang sa kamatuoran ug dili mahadlok
nga mamatay alang niini, ug ngano kaha nga kadtong mga tawha-
na ug uban pa nga ubos sa sama nga kahimtang nagpabilin sa ilang
mga pagtuo sa walay pagduhaduha? Tungod kay, una, diha kanila
ang kamatuoran ug nasayud sila niini mismo; ug ang ikaduha, ang
Espiritu Santo, ang Maghuhupay, mipaluyo kanila kay kana la-
mang nga gahum ang makatabang sa tanang malisud nga kahim-
tang diin ang katawhan sa Dios kinahanglan nga mosinati. Ug mao
usab kini karon.20

Kanunay ako nga maghunahuna nga wala pa sukad nako ma-
kita kining mga tawhana nga labaw pang malipayon kay sa ilang
panahon sa hilabihan nga kakabus, mga pagpanglutos ug mga ka-
sakit, tungod sa pulong sa Dios ug sa pagpamatuod ngadto kang
Jesus. Ang Espiritu sa Dios nag-uban kanila, ug diha sa ilang pag-
kamapainubsanon ug mga pag-antus, ang Espiritu Santo, ang
Maghuhupay ang makanunayon nilang kauban, ug napuno sila sa
hingpit nga kalipay ug kahupayan, ug nanagmaya sa atubangan sa
Ginoo tungod niining tanan. Wala unta nila kini batia kon wala pa
sila magsunod sa mga sugo sa Ginoo.21

May panginahanglan alang kanato sa paghinulsol ug pagpaubos
sa atong mga kaugalingon sa atubangan sa Ginoo nga atong Dios,
aron atong maangkon ug labaw pa nga makapahimulos sa Balaang
Espiritu aron maandam kita alang sa umaabot.22

Buot ako nga magpamatuod ngadto sa mga Santos sa Ulahing
mga adlaw. Nga ang Dios nag-uban niini nga katawhan. Gihan-ay
Niya ang atong padulngan, ug magpadayon sa pagbuhat sa ingon
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kon ato lamang paminawon ang Iyang tingog, ug magpadayon
Siyang maghatag kanato og igo nga grasya aron makabarug sa pa-
nahon sa pagsulay ug kasamok. Nagmaloloy-on ang Ginoo ngadto
sa Iyang katawhan sa tanang panahon sa kalibutan, apan sama sa
pag-antus ni Kristo, sama sa pag-antus sa mga Apostoles—gani ang
pipila kanila ngadto sa kamatayon sa pipila—tungod sa pagsaksi
kang Jesus, ingon man miantus usab ang mga Santos sa Ulahing
mga adlaw, ug pipila kanila mitimaan sa ilang pagpamatuod pina-
agi sa ilang dugo. Nakasinati sila og hilabihan nga mga kasakit tu-
ngod sa Ebanghelyo, apan kita wala gayud hatagi og pagsulay nga
dili nato masugakod, ug dili gayud kon mosunod lang kita sa mga
tambag sa langit.23

Gilugwayan sa Dios ang iyang kamot alang sa kaluwasan niini
nga katawhan, ug bisan unsa pa ka dautan ang sitwasyon, bisan un-
sa pa ka grabe ang pagpanggukod, pagpanglupig ug pagbatok nii-
ni nga buhat, ang Ginoo sukad pa, sa sinugdanan, hangtud karon
nagbantay sa iyang katawhan, ug mipaluyo ug mipatunhay niini, ug
magpadayon nga buhaton niya kini hangtud sa katumanan niini,
hangtud nga ang Zion mobangon ug mosul-ob sa iyang matahum
nga mga sapot, ug ang tanang mahinungdanong mga hitabo sa
katapusang mga adlaw matuman.24

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Basaha ang istorya sa mga pahina 239–41. Unsay imong nakat-
onan niini nga istorya?

• Daghang mga tawo ang nahibulong ngano nga gitugot sa Dios
nga ang Iyang mga anak nga “makasinati sa kasubo ug kasakit”
(pahina 241). Giunsa pagtubag ni Presidente Woodruff kini
nga pangutana? (Tan-awa sa mga pahina 241–42.)

• Nganong kinahanglan nga mag-antus si Jesus? (Tan-awa sa pa-
hina 242; tan-awa usab sa Alma 7:11–12; D&P 88:6.) Giunsa
Niya pagtubag ang pagbatok? (Tan-awa sa mga pahina 243–45.)
Unsaon nato pagsunod sa Iyang ehemplo?
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• Si Presidente Woodruff mitudlo nga ang gubat tali sa kahayag
ug kangitngit “diha na sa tanang panahon” (pahina 243).
Unsay imong panan-aw sa gubat nga nagpadayon karon?
Unsay mabuhat nato aron madepensahan ang atong mga kau-
galingon ug sa atong mga pamilya niini nga gubat? (Tan-awa sa
mga pahina 244–45.)

• Sa unsa nga mga paagi nga kamo “nadasig sa paglihok” (pahi-
na 243–44) isip resulta sa mga pagsulay?

• Tun-i ang 2 Mga Hari 6:8–17. Unsay nakadani kaninyo niini nga
istorya? Unsay gitudlo ni Presidente Woodruff sa dihang naghis-
got siya niini nga panghitabo? (Tan-awa sa pahina 245.)

• Sa unsang mga paagi makatabang nato ang Ginoo sa pagsagu-
bang niini nga mga pagsulay? (Tan-awa sa mga pahina 246–47;
tan-awa usab ang Mosiah 24:13–16.) Unsay atong buhaton
aron makadawat sa kahupayan ug kalig-on nga gitanyag sa
Ginoo? Sa unsa nga paagi nakatabang ang Ginoo sa paglahu-
tay sa inyong kalisdanan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 2 Nephi 2:11–24; Alma
36:3; D&P 58:2–5; 101:1–5; 121:7–8, 29; 122:5–9
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“Kinahanglan nga 
Manag-uban,” ang Temporal

ug Espirituhanon nga Pagkugi

Sa atong mga pagpaninguha aron malig-on ang
atong mga pamilya ug mapalambo ang gingharian sa Dios

dinhi sa yuta, kinahanglan gayud nga magkugi kita sa
temporal ug espirituhanon nga paagi.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Sa unang mga adlaw sa Simbahan, ang mga propeta ug mga
apostoles kanunay nga nag-awhag sa mga tawo sa pagbuhat sa
ilang bahin sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Kini nga pani-
nguha nagkinahanglan sa espirituhanon ug temporal nga pag-
kugi. Dugang pa sa ingon nga mga kalihokan sama sa pag-ampo,
pagtuon sa mga kasulatan, ug sa pagpakig-ambit sa ebanghelyo,
ang mga Santos mitukod og mga pinuy-anan ug mga siyudad, mi-
establisar og pang publiko nga mga eskwelahan, miugmad ug
mihimo’g irigasyon sa bantok nga yuta, ug mihakot og mga bato
gikan sa kabukiran aron tukuron ang Templo sa Salt Lake.
Niadtong 1857, napulo ka tuig human ang mga pioneer nga
Santos sa Ulahing mga adlaw unang misulod sa Walog sa Salt
Lake, miingon si Elder Wilford Woodruff: “Kon motrabaho kita
ug palamboon ang gingharian sa Dios nga imbis ang atong mga
kaugalingon, walay sapayan kon unsaon nato paghimo niini, bi-
sag’ magbuhat og kanal, o magtukod og templo, magsangyaw sa
ebanghelyo, mag-ugmad sa yuta, o bisan unsa pang butanga. . . .
Atong makita nga tabangan kita sa Ginoo ug mopaluyo kanato,
ug hatagan kita niya og kalig-on uban sa iyang gahum, ug mota-
bang kanato sa tanang butang nga atong himoon.”1
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“Ang kada usa kinahanglan nga maghimo niini nga ikapasigarbo
nga butang nga mahimong tiggama ug dili lamang usa ka pumapalit.”
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Kadtong nasuhito ni Presidente Woodruff nasayud nga wala la-
mang siya magsulti mahitungod sa bili sa pagkugi sa trabaho—gi-
gamit niya ang baruganan sa iyang kinabuhi. Agi og dugang sa
pagpalambo sa iyang mga katungdanan sa priesthood, makugi-
hon siya sa temporal nga mga buhat, bisan diha sa iyang katigu-
langon. Ang Santos sa Ulahing mga adlaw nga tigsulat sa
kasaysayan nga si Andrew Jenson mirekord: “Ang iyang kakugi
makita kaayo nga kabahin na sa iyang pagkatawo nga, sa edad nga
nubyenta anyos, usa sa iyang apo nga lalaki nakabintaha lang og
dyutay kaayo sa pagpangguna og sagbot sa tanaman sa utanon,
matud niya uban sa klaro nga pagpaubos: ‘Nan, una pa kining hi-
gayon sa akong kinabuhi nga usa sa akong mga anak ang nakalu-
pig nako sa pagpangguna.’ ”2

Usa ka kadungan-dungan ni Presidente Woodruff nag-ingon:
“Ganahan siya og trabaho, dili lang tungod niini, apan giubanan
kini sa balaanon nga pagmando. Ni alang kaniya dili lamang aron
mainila sa kalibutan, sa pagdugang og kaharuhay ug kahayahay
sa kaugalingong kinabuhi ug ingon man usab sa nagsalig kaniya,
alang kaniya usa kini ka panalangin, usa ka prebilihiyo, usa ka ka-
higayonan nga iyang pahimuslan sa matag higayon nga itugot sa
iyang katungdanan. . . . Ang pagpatulo sa singot, usa kini ka ba-
laang mando sama sa pag-ampo, ug sa iyang kinabuhi gipanig-
ingnan niya diha sa pinakataas nga matang nianang yano nga
Kristohanong kinabuhi nga naghimo sa pisikal, mental, ug mata-
rung nga kinaiya sa tawo. Dako ang iyang pagtuo sa dignidad sa
pisikal nga trabaho. Ganahan ug nalingaw siya niini.”3

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Samtang nagpalambo kita sa gingharian sa Dios, kita
adunay temporal nga mga katungdanan nga buhaton.

Ang atong Presidente [Brigham Young] kanunay nga nagsulti
kanato nga dili nato mahimulag ang temporal gikan sa espiritu-
hanon, apan kinahanglan gayud nga maghiusa sa buhat, ug mao
kini ug busa kinahanglan nga molihok kita aron palamboon ang
simbahan ug ang gingharian sa Dios.4

Ang ubang mga tawo nagtuo nga ang Kapangulohan niini nga
Simbahan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles walay labut sa
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temporal nga mga buluhaton. Nan, mahimutang kami sa kadaut
kon dili kami magtagad sa temporal nga mga butang.5

Nagpalambo kita og tinuod nga gingharian sa Dios dinhi sa yu-
ta, ug kita may temporal nga katungdanan nga pagabuhaton.
Nagpuyo kita sa temporal nga mga lawas, nagkaon kita sa tem-
poral nga pagkaon, nagtukod kita og temporal nga mga balay,
nagbuhi kita og temporal nga mga baka ug temporal nga trigo,
nangibot kita sa temporal nga mga sagbot, ug uban sa temporal
nga mga kaaway sa atong yuta, ug kining mga butanga natural
lang nga kinahanglang atimanon ug sa pagpahigayon og daghang
mga katungdanan sa usa ka temporal ug malisud nga kinaiyahan,
ug kini, dayag, lang nga gidawat sa atong relihiyon.6

Dili kita makapalambo sa Zion nga maglingkud lamang sa bang-
ko magkanta sa atong mga kaugalingon palayo sa walay katapusan
nga kasadya, kinahanglan nga maugmad nato ang yuta, aron ma-
kuha ang mga bato ug mga elemento gikan sa kabukiran ug mopa-
barug og mga templo ngadto sa Labing Makagagahum nga Dios, ug
kini nga temporal nga buhat gipangayo sa Dios sa langit gikan ka-
nato, sama sa iyang pagsugo ni Kristo nga mamatay aron pagtubos
sa kalibutan, o sama sa gisugo sa Manluluwas ngadto nila ni Pedro,
Santiago ug Juan sa paglakaw ug magsangyaw sa ebanghelyo ngad-
to sa mga kanasuran sa yuta. Mao kini ang mahinungdanon nga dis-
pensasyon diin kinahanglan gayud nga tukuron ang Zion sa Dios,
ug kita isip mga Santos sa Ulahing mga adlaw ang motukod niini.7

Sa temporal nga mga butang, dawaton gayud
nato ang tambag sa Ginoo ug sa Iyang mga sulugoon.

Gikan sa pagsugod niini nga buhat hangtud karon ang trabaho
nagkalisud alang sa mga sulugoon sa Dios sa pag-andam sa mga ka-
singkasing sa mga tawo aron ang Ginoo modumala ug momando
kanila sa ilang temporal nga trabaho ug mga paagi kay sa mga bu-
tang nga may kalabutan sa ilang mahangturon nga kaluwasan. . . .

Kahibulongan kining butanga, apan nagtuo ako, nga tingali, re-
sulta kini sa atong katungdanan. Adunay tabil tali sa tawo ug sa ma-
hangturon nga mga butang, kon kuhaon kana nga tabil ug atong
makita ang mahangturon nga mga butang sama nga diha sa atuba-
ngan sa Ginoo walay tawo nga matintal kabahin sa bulawan, plata
o mga butang niini nga kalibutan, ug walay tawo, tungod niini, ang
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dili mosugot nga ang Ginoo magmando kanila. Apan dinhi aduna
kitay kabubut-on, ug kita ubos sa pagsulay, ug adunay tabil tali ka-
nato ug sa mahangturon nga mga butang, tali kanato ug sa atong
Langitnong Amahan ug sa kalibutan sa mga espiritu; ug kini sa usa
ka maalamon ug tukma nga katuyoan diha sa Ginoo nga atong
Dios, aron sulayan kon ang mga anak sa mga tawo mosunod ba sa
iyang balaod o dili sa sitwasyon nga gibutangan nila dinhi. Ang mga
Santos sa Ulahing mga adlaw, naghunahuna niining mga butanga.
Mauyunon kita, uban sa tibuok nato nga kasingkasing, nga sila si
Joseph Smith, Presidente Young ug ang mga lider sa katawhan mo-
giya ug modumala gayud kanato kabahin sa atong mahangturon
nga mga tinguha; ug ang mga panalangin nga gihatag ngari kanato
pinaagi sa ilang awtoridad mosangko ngadto sa kalibutan sa mga
espiritu ug may epekto gihapon human sa kamatayon, ug makaa-
pekto kini sa atong kapalaran ngadto sa walay katapusan nga katu-
igan sa kahangturan.

Ang mga tawo, sa panahon nila ni Abraham, Isaac ug Jacob, ug
ni Jesus ug sa mga Apostoles, may mga panalangin nga gihatag diha
kanila, mga gingharian, mga trono, mga kayutaan ug mga gahum
uban sa tanang mga panalangin sa Bag-o ug Walay katapusan nga
Pakigsaad. Mahimo nga ikapangutana kini, kini ba nga mahangtu-
rong mga panalangin makaayo kanato? Makaayo gyud, o kinahang-
lan gyud. Kini ba nga mga panalangin sama ka bililhon sa atong
kalibutanon nga bahandi, bisan kon dyutay ra o daghan? Ang kalu-
wasan ba, ang kinabuhing dayon sama ba kabililhon sa usa ka pa-
risan nga baka, balay, 40 ka mga ektarya nga yuta, o bisan unsang
butang nga ania kanato dinhi sa kalibutan? Kon mao kinahanglan
gyud nga andam kita sa pagtugot sa Ginoo nga modumala ug
momando kanato sa tanang temporal nga mga buhat ingon man sa
atong espirituhanon nga mga buhat.

Usab, kon ang tawo mamatay dili niya madala ang iyang mga
baka, mga kabayo, mga balay o mga yuta; adto siya paingon sa
lubnganan—ang kapahulayan sa tanang mga unod. Walay tawo
nga makalingkawas niini, ang balaod sa kamatayon anaa sa tanan.
Diha kang Adan ang tanan mangamatay, maingon man usab diha
kang Kristo ang tanan mangabuhi [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
15:22]. Nasabtan natong tanan nga ang kamatayon moagi sa
tanang mga tawo, apan . . . walay usa kanato nga nasayud kon
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kanus-a moabut ang atong turno, bisan nasayud kita nga dili
magdugay tawagon kita aron mosunod sa mga kaliwatan nga nag-
una kanato. Kon palandungon nato kining mga butanga nagtuo
ako nga kinahanglan nga mouyon kitang tanan nga ang Ginoo
maoy mogiya kanato sa temporal nga mga butang.8

Ang pagsunod sa ebanghelyo naglakip sa
espirituhanon ug temporal nga edukasyon
inubanan sa matinud-anon nga pagtrabaho.

Adunay proberbio o panultihon nga akong nadungog sa ma-
kadaghan na kaayong higayon sa akong kinabuhi, ug sa akong hu-
nahuna naghatag og dako kaayong gibug-aton, ug kana mao, “ang
kamatuoran gamhanan ug modaug.” Sa akong hunahuna nakita
kini sa matag kahimtang diin ang kamatuoran nagamit bisan kon
gigamit kini sa temporal o espirituhanon nga paagi, o gigamit di-
ha sa kahimtang sa mga nasud o mga pamilya o mga indibidwal,
gigamit ngadto sa kalibutan o ngadto sa Gingharian sa Dios.9

Ang pagpalambo sa Zion sa Dios ning ulahing mga adlaw nag-
lakip sa, maingon nga mosulti ako sa tinuoray, kada sanga sa pa-
tigayon, sa temporal ug espirituhanon, nga ato karong gibuhat.
Dili kita makasulti sa bisa’g unsa nga hilisgutan nga nagsunod sa
balaod ug legal diha sa panan-aw sa Dios ug sa tawo nga wala da-
wata sa atong relihiyon. Ang ebanghelyo ni Jesukristo nga atong
gidawat, ug atong gisangyaw, naglakip sa tanang kamatuoran, ug
tanang legal nga katungdanan ug pangita sa tawo.10

Dili gayud nato pasagdan ang atong mga anak; kinahanglan nga
makadawat sila sa tukma nga edukasyon sa mga butang nga espi-
ritual ug temporal. Kana ang pinakamaayo nga kabilin sa bisa’g
kinsang mga ginikanan nga ikabilin ngadto sa ilang mga anak.11

Samtang nagkadugang ang tinguha sa giingon nga kahibalo pi-
naagi sa mga libro ug edukasyon, kinahanglan nga dili kalimtan ang
kaimportante sa pisikal nga trabaho. Kinahanglan nga manag-uban
ang edukasyon sa hunahuna ug edukasyon sa lawas. Ang hanas nga
salabutan kinahanglan nga ubanan sa hanas nga kamot. Ang pisikal
nga trabaho kinahanglan atong hatagan og bili ug kanunay hatagan
og dignidad. Ang padulngan niini nga komon kaayo karong mga
panahona sa batan-on nga mga lalaki mao ang pagkuha og taphaw
nga edukasyon ug dayon maghunahuna sa ilang mga kaugalingon
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nga dili angay sa mikanikal o ubang bug-at nga trabaho maoy dili
angay nga magdaghan diha kanato. . . . Angay nga ikapasigarbo sa
matag usa nga mahimong tiggama ug dili lamang usa ka pumapa-
lit. Ang atong mga anak kinahanglan nga tudloan nga tabangan ang
ilang mga kaugalingon pinaagi sa ila mismong kakugi ug kahanas,
ug dili lamang mobuhat niini, apan tabangan usab ang uban, ug
ang pagbuhat niini pinaagi sa matinuuron nga pagbudlay mao ang
dungganon nga mga paagi nga gisangkap sa Dios ngadto sa Iyang
mga anak dinhi sa yuta. Ang hilisgutan sa tukma nga edukasyon sa
mga batan-on sa Zion mao ang usa sa pinakaimportante.12

Sa atong pinansiyal nga mga paningkamot,
kinahanglan mosangkap kita sa atong mga pamilya,
magsunod sa balaod sa ikapulo, magmanggihatagon

sa unsay anaa kanato, ug maglikay sa utang.

Mahitungod sa atong temporal nga pagkabutang, kinahanglan
nga magtrabaho kita ug sangkapan ang atong mga kaugalingon.13

Kabahin sa mga bahandi ug katigayunan, wala ako magkina-
hanglan niini kon magdala kini og tunglo kanako. Buot lamang

“Ang hilisgutan sa tukma nga edukasyon sa mga 
batan-on sa Zion mao ang usa sa pinakaimportante.”
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nako nga makasangkap og sapot, sapatos ug makapakaon sa
akong [pamilya], ug himoon sila nga komportable, kon makuha
nako kini sa minatarung nga paagi sa atubangan sa Ginoo; apan
palabihon ko pa nga magpuyo sa kakabus uban kanila kaysa ma-
kaangkon og katigayunan ug malaglag. Peligro ang bahandi
gawas kon gamiton kini nga dili kita malaglag, kon dili nato ma-
gamit kini alang sa kahimayaan sa Dios ug sa pagpalambo sa
iyang gingharian, maayo pa nga wala kini.14

Ang ubang mga tawo nagtan-aw sa balaod sa ikapulo nga isip usa
ka matang sa buhis ug ang kabudlay ilang gipas-an, apan alang kang
kinsa kini? Ang atong ikapulo, ang atong trabaho, ug sa tanan natong
gibuhat diha sa gingharian sa Dios, alang kang kinsa kining tanan? . . .
Ang atong ikapulo, ang atong kabudlay, ang atong mga trabaho dili
alang sa pagbayaw sa Labing Makagagahum, apan kini alang kana-
to. . . . Atong sabton nga ingon kini niana ug mamaayo ra kita. Sa
pagbayad sa atong ikapulo, sa pagsunod sa kada balaod nga gihatag
aron sa pagbayaw kanato ug makaayo kanato, kining tanan alang sa
atong indibidwal nga kaayohan ug sa kaayohan sa atong mga anak,
ug dili kini alang sa bisan unsang partikular nga kaayohan sa Ginoo,
kondili sa iyang kahimuot diha sa pagkamatinud-anon sa iyang mga

Ang ikapulo maoy usa ka “balaod nga gihatag aron
sa pagbayaw kanato ug makahatag nato og kaayohan.”
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anak ug nagtinguha nga magtan-aw kanila nga naglakaw diha sa
dalan nga nagpaingon sa kaluwasan ug sa kinabuhing dayon.15

Tan-awon lamang nato ang atong palibut aron mapamatuod-an
sa ato mismong mga kaugalingon . . . nga kinsa kadtong musal-
mot sa buhat sa Dios mao ang pinalabi sa Ginoo. Mao kini ang ka-
sinatian sa karaang Israel, ug kini atong kasinatian. Bisan pa niana
sa kabahin sa boluntaryo nga mga donasyon adunay hilabihang
pagpasagad, bisan pa man sa bililhon nga mga saad nga nagdug-
tong niini. Kinahanglan nga pahinumdoman ang mga Santos sa
obligasyon nga gisalig diha kanila. Usab, ang atong mga anak,
kinahanglan nga tudloan niini nga katungdanan, aron mahimo na
nilang kinaiya ang paghatag niini. Kadtong hugot nga nagsunod
niini nga kasugoan makapamatuod niining dakong kalipay ug
daghang mga ganti nga ilang madawat sa pagsunod niini.

Kini nga balaod sa pagkamanggihatagon makita nga usa sa
mga panalipod nga gisagup sa Ginoo aron malikayan niining
mga tawhana ang dautan nga mga linugdangan nga nagsunod sa
pag-angkon og katigayunan. Nagsulti Siya kanato nga ang ba-
handi sa yuta Iyaha aron ipanghatag, Apan mipahimangno Siya
kanato nga magbantay sa garbo, tingali unya og mahisama kita sa
mga Nephite sa karaan [tan-awa sa D&P 38:39]. Nasayud kita sa
kalaglagan nga midangat kanila, ug kinahanglan nga magbantay
kita aron malikayan nato ang makadaot nga epekto sa bahandi.
Daghan ang makalahutay sa kakabus ug magmapaubsanon, ug
nagpaduol sa Ginoo, [apan] dili makaagwanta sa bahandi.
Nagmapagarbuhon sila ug nahimong maibugon, ug nakalimot sa
ilang Dios. Hinoon, kinsa kadtong, nahinumdom kanunay sa
mga pagtulun-an sa Ginoo kalabut sa yuta ug sa mga lumulupyo
niini, ug miamot sa mga katigayunan nga gihatag sa Ginoo kani-
la aron pagtabang sa mga kabus ug motabang sa pagpalambo sa
buhat sa Dios, magpugong sa ilang mga kaugalingon ug dili nila
hatagan og higayon si Satanas sa pagtintal kanila.16

Nadasig kami sa pagpasidaan sa mga Santos sa Ulahing mga ad-
law batok sa dili pag-anad sa dautang bisyo sa pagpangutang ug sa
pagsulod og daghang mga utang nga bug-at na kaayo sa pagbayad,
nga mopaingon sa pagkawala sa ilang mga pinuy-anan ug ubang
mga kabtangan. Nasayud kami nga nauso na karon sa paggamit sa
kredit kard nga ingon og walay kinutuban. . . . Hilabihan kini ka
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dautan ug usa ka butang nga kita, isip katawhan, ug isip mga indi-
bidwal, angay nga maglikay. Ang atong transaksyon kinahanglan
nga himoon, kutob sa mahimo, diha sa naandan nga paagi sa pag-
bayad dayon sa atong gipalit, ug ang atong mga gikinahanglan mag-
agad gyud sa atong maabot. Ang atong pagpamasin sa pagsulod sa
walay klarong negosyo aron lang makaganansiya og dako kina-
hanglan nga limitahan. . . .Pagkontento sa igong mga ganansiya, ug
ayaw padala sa malamaton nga mga paglaum nga makaangkon og
bahandi. Hinumdomi ang panultihon sa maalamon nga tawo:
“Apan kadtong nagadali sa pagkaadunahan dili makalikay sa silot.”
[Tan-awa sa Mga Proberbio 28:20.] Tugoti nga matudloan usab ang
atong mga anak nga maanad sa pagdaginot, ug dili magpatuyang sa
mga tinguha nga dili nila matuman kon dili mosulod sa utang.17

Sa atong mga pagpaninguha, kinahanglan gayud
nga pangitaon nato og una ang gingharian sa Dios.

Adunay dako kaayong tinguha nga gipakita niining mga tawha-
na nga madato, ug motrabaho alang sa kaugalingon kay sa ging-
harian sa Dios. Apan unsay maani nimo ug kanako nga mobiya sa
pag-ampo ug motrabaho aron madato? Kay unsa may kapuslanan
alang sa usa ka tawo ang pag-angkon sa tibuok kalibutan nga
pagapildihan sa iyang kinabuhi? Dili daghan. Unsa may ikahatag sa
tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi kon makaabut siya
[didto] nga pikas bahin sa tabil? [Tan-awa sa Marcos 8:36–37.]

Nahibulong kaayo ako sa dyutay’ng interes nga gipakita sa mga
lumulupyo sa yuta diha sa ilang umaabot nga kahimtang. Ang
matag tawo dinhi mopuyo sa pikas nga bahin sa tabil nga sama ka
dugay sa iyang tiglalang—sa walay katapusan nga tuig sa kahangtu-
ran, ug ang mahangturon nga kapalaran sa kada indibidwal nag-
agad sa pamaagi nga gigahin diha sa mubong panahon sa
pagkamortal. Mangutana ako diha sa pangalan sa Ginoo, unsa may
bili sa pupolaridad diha nimo o kanako? Unsay bili sa bulawan o pi-
lak, o sa mga butang niining kalibutan sa bisan kinsa kanato, kay sa
paghimo kanato nga makakuha sa atong gikinahanglang kan-on,
imnon ug isul-ob, ug sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ug alang
kanato ang pagbiya sa pag-ampo ug pagtinguha sa bahandi sa kali-
butan mao ang hilabihan nga pagpakabuang.



259

H U G N A  2 2

Kon tan-awon ang paagi sa gibuhat sa mga tawo, imong mahu-
nahuna nga mopuyo sila dinhi sa hangtud, nga ang ilang kapala-
ran nag-agad diha sa gidaghanon sa ilang dolyar. Mangutana
usahay ako sa mga Santos sa Ulahing mga adlaw, kon pila’y atong
kwarta sa pag-anhi nato dinhi? Pila ang atong gidala, ug diin kini
gikan? . . . Wala ako magtuo nga ang kada usa kanato natawo di-
ha sa ibabaw sa kabayo o sa karuwahe, o nagdala kita og puho-
nan alang sa train o mga baka ug mga balay, apan natawo kita nga
hubo sama ni Job, ug sa akong hunahuna mobiya kita dinhi ingon
kaniya ka hubo [tan-awa sa Job 1:20–21]. Unya kabahin sa mga
bahandi niini nga kalibutan unsa ang bili niini nganhi nato, nga
makaawhag kanato nga wad-on ang atong kaluwasan tungod lang
niini? Ako moingon nga mas maayo pang pobre ako sa tibuok
kong kinabuhi, kon ang bahandi motunglo kanako ug kuhaon
gikan kanako ang himaya nga akong gilauman nga maangkon
pinaagi sa pagsunod sa mga kasugoan sa Dios, mag-ampo ako sa
Dios nga dili ako makaangkon niini.

Gikuptan sa Dios diha sa iyang mga kamot ang mga bahandi ni-
ini nga kalibutan: ang bulawan ug ang plata, ang mga baka ug ang
yuta iyaha, ug hatagan niya kon kinsay buot niyang hatagan. Sa di-
hang didto sa bukid si Kristo, si Lucifer, ang yawa, mipakita kani-
ya sa kahimayaan sa kalibutan ug mitanyag nga ihatag kini kaniya
kon mohapa ug simbahon siya [tan-awa sa Mateo 4:8–9]. Apan
nasayud ba kamo nga kanang alaut nga yawa wala makapanag-iya
og bisa’g usa na lang ka pye nga yuta sa tibuok kalibutan, ug nga
wala gani siyay lawas o tabernakulo? Ang kalibutan mao ang tung-
tonganan sa tiil sa Ginoo, ug kon gusto kitang moangkon og lu-
na niini alang sa kaugalingon ang Ginoo mohatag niini kanato, ug
kinahanglan nga magmatinud-anon lamang kita sa atong relihi-
yon, kon aduna kitay diyes mil ka bilyon nga dolyar sama nga wa-
la gihapon nato kini. Unta ang kinabuhing dayon maoy atong
tinguhaon, ug kana, bisag’ unsa pay kahimtang ug pagkabutang
nato sa kinabuhi, mao kana ang una natong tinguhaon. . . .

. . . Naghisgot ako kabahin sa bahandi. Wala ako’y nakitang da-
utan sa bahandi. Iyaha sa Dios ang bulawan ug plata. Buot kita
nga [mutukod ] og mga balay ug kinahanglan gayud nga ugma-
ron ang yuta. Maayo ra kini. Wala ako’y nakitang sayop sa pagpa-
kadato sa tawo. Nakita nako ang sayop sa wala nato paghatag og
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bili sa gingharian sa Dios, sa wala pagpakabana sa ebanghelyo ug
nga mahikawan ang atong mga kaugalingon sa kinabuhing dayon
tungod lamang sa pagtagbaw sa kaibog sa unod, garbo sa kina-
buhi, ug ang mga uso sa kalibutan, ug pagpahimutang sa atong
mga kasingkasing niining mga butanga.18

Hisgutan nako ang mga pulong ni Jesukristo sa dihang misulti
siya ngadto sa iyang mga tinun-an: “Unaha ninyo pagpangita ang
gingharian ug ang pagkamatarung gikan sa Dios, ug unya kining ta-
nang mga butanga igadugang ra kaninyo.” [Tan-awa sa Mateo
6:33.] Sultihan ko kamo, mga kaigsoonan, mahimong sulayan nato
kini sa tibuok natong kinabuhi, mahimong sulayan nato ang matag
agianan ug baruganan niini nga kalibutan ug kita isip mga Santos
dili mouswag diha sa lain nga paagi sa pagpadayon kay sa pag-una
og pangita sa gingharian sa langit ug pagkamatarung; kon ato
kining buhaton matag panalangin, matag maayo nga butang, pag-
kabayaw, gasa, tinguha, o bisa’g unsang butang nga pangandoyon
sa buotan nga tawong mapuslanon, igahatag ngari kanato karon ug
sa kahangturan.

Daghan kaayong mga tawo nga misulay sa pagpangita og
kalipay nga wala unaha sa pagpangita ang gingharian sa langit, . . .
apan kanunay nga malisud kini alang kanila, ug pareho ra usab
nato kon ato kining sulayan.19

Ang atong tinguha halangdon. Nagtinguha kita og usa ka dapit
sa celestial nga gingharian sa Dios, aron mabaton og kinabuhing
dayon, ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios
ngadto sa tawo. Ang tanang pasidungog, himaya ug katigayunan
niini nga kalibutan mahimong walay kahulugan sa atong mga hu-
nahuna kon itandi sa maangkon nga kabilin unya sa atubangan sa
Dios ug sa Kordero, uban sa tanang mga propeta, mga apostoles
ug mga santos lakip ang balay sa atong amahan. Samtang ang usa
lumalabay lamang ug sa dili madugay mawala, ang usa molahutay
sa hangtud.20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
ug samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.
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• Unsay gibuhat ni Presidente Wilford Woodruff aron sundon
ang mga baruganan nga gipresentar niini nga hugna? (Tan-awa
sa mga pahina 249–51.)

• Ngano man nga kita “dili makapahimulag sa temporal gikan
espirituhanon”? (Tan-awa sa mga pahina 251–52 tan-awa usab
sa D&P 29:34–35.) Unsaon nato sa paggamit niini nga kama-
tuoran diha sa adlaw-adlaw natong pagpuyo? sa atong serbis-
yo sa Simbahan?

• Nakamatikod si Presidente Woodruff nga daghang mga tawo
ang wala magsunod sa tambag sa Ginoo kabahin sa temporal
nga mga butang. Ngano sa inyong hunahuna nga ingon man
niini? (Tan-awa sa mga pahina 252–53. Unsa ang tambag nga
gihatag sa bag-ong Presidente sa Simbahan mahitungod sa
temporal nga mga butang?

• Ribyuha ang ikaduhang paragrap diha sa pahina 254–55.
Unsay mga kaayohan sa pisikal nga trabaho? Unsa sa inyong
hunahuna ang ipasabut sa “maoy tighimo, ug dili lamang ang
tiggamit”?

• Unsa nga mga pasidaan ang gihatag ni Presidente Woodruff ma-
hitungod sa kwarta? (Tan-awa sa mga pahina 255–60.) Unsa nga
tambag ang iyang gihatag mahitungod sa utang? Unsay atong
mabuhat aron mabatonan ang tukma nga panan-aw?

• Sa unsang paagi ang mga ikapulo ug mga halad “makahatag og
kaayohan sa matag usa ug sa kaayohan sa atong mga anak”?
(Tan-awa sa pahina 255–56.)

• Unsa ang gipasabut nganha kaninyo sa pagtulun-an sa
Manluluwas diha sa Mateo 6:33? (Tan-awa usab sa mga pahina
258–60.)

• Suhira ang hugna, pangita sa mga baruganan nga angay’ng
itudlo sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Unsa ang
tino nga mga butang nga mabuhat sa mga ginikanan ngadto sa
ilang mga anak aron itudlo kining mga baruganan? Unsay in-
yong naeksperensya sa pagkat-on ug sa pagtudlo niini nga
mga baruganan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Malaquias 3:8–11; Mateo
6:19–21; Santiago 2:14–26; Jacob 2:12–19; D&P 42:42; 58:26–28
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“Panaghiusa sa
Kasingkasing ug Hunahuna”

Kon nagkahiusa kita sa ebanghelyo, andam kita nga
modawat sa pinakabuhong nga mga panalangin sa langit.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Si Presidente Wilford Woodruff ganahan sa pagpakigdait sa
ubang mga miyembro sa Simbahan. Kadaghanan sa gisulat niya sa
journal naglakip sa mga pulong sa pagpasalamat alang sa “espiri-
tu sa panaghiusa ug gugma” nga anaa sa mga miting sa Simbahan.1

Human sa usa ka ingon nga miting, girekord niya nga duha sa mga
mamumulong kinahanglan nga mobiya aron moadto sa lain nga
pakigpulong. Naglisud sila sa pag-adto sa ilang sabut tungod kay
“halos dili sila makagawas sa balay-tigumanan, kay daghan kaa-
yong buot molamano kanila.” Sa sama gihapon nga miting, misu-
lat siya: “Nag-uban kanamo ang Espiritu sa Ginoo. Gugma ug
panaghiusa milukop diha sa kongregasyon. Nalipay ako sa talan-
awon nga makita ang daghang mga Santos nga naghiusa diha sa
bag-o ug walay katapusang pakigsaad.”2

Si Presidente Woodruff nanghinaut nga makita kini nga espiritu
sa panaghiusa nga magpadayon gikan sa mga miting sa Simbahan
ngadto sa tanang mga aspeto sa kinabuhi. Sa iyang mga pakigpu-
long sa publiko ug sa iyang kada adlaw nga ehemplo, giawhag ni-
ya ang mga Santos nga maghiusa diha sa ilang mga pinuy-anan, sa
ilang mga responsibilidad sa Simbahan, ug sa ilang temporal nga
mga paghago. Si Matthias F. Cowley misulat: “Sa iyang hunahuna
walay luna sa panagbangi diha sa Simbahan, pagduhaduha, ug pag-
batok. Ang buhat iya sa Dios—igo na kana. Adunay angayan nga
gitudlo nga mga awtoridad. Gitugyan diha kanila ang mga respon-
sibilidad sa gingharian. Mao nga wala siya mabalaka mahitungod
sa hunahuna sa uban nga kakulang og kaalam diha nila. Dili siya
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Sa pagpasabut og maayo sa panginahanglan sa panaghiusa, si Presidente
Wilford Woodruff mikomparar sa Simbahan ug pamilya nga panggobyerno

ngadto sa “ubasan uban sa mga sanga, ug gagmayng’ mga sanga.”
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hakog; ug wala maglisud sa panalapi, sa iyang hunahuna, dili gayud
makabalda sa mga katuyoan sa Dios; ug wala siya masamok kon un-
sa ka daghan sa kaayohan ning kalibutan ang iyang naangkon. Usa
ka mahimayaon nga mensahe ang gipadala dinhi sa yuta, ug buot
siya nga kada usa masayud sa kabililhon niini ngadto sa tawhanon
nga pamilya ug makasabut sa mga panalangin sa kaluwasan niad-
tong kinsa masulundon.

“Kanunay nga bation ni Wilford Woodruff nga wala siya'y lugar
alang sa pakigbangi. Naglikay siya niini, ug dili gustong makig-uban
niadtong nangitag’ sayop, manaway, ug magdumot. Wala gayud siya
magkinahanglan nila. Dili lisud alang kaniya ang pakig-uyon sa
iyang kaigsoonan. Makatarunganon siya sa iyang mga gipanghang-
yo, walay personal nga katuyoan, ug dili gayud magpanuko kon may
importanting butang nga buhaton. Maunongon siya sa Propeta, ug
matinud-anon sa iyang mga kaigsoonan.”3

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Ang Panaghiusa mipatigbabaw diha
sa Dios nga Kapangulohan [Godhead]
ug didto sa celestial nga gingharian.

Sa unang panahon ang Manluluwas miingon ngadto sa Iyang
mga Apostoles, ug sa mga Apostoles karon: “Ako moingon nganha
kaninyo, paghiusa, ug kon kamo dili magkahiusa kamo dili ako.”
[D&P 38:27.] “Ako ug ang akong Amahan usa ra.” [Juan 10:30.]
Adunay baruganan nga may kalabutan niini nga sa akong hunahu-
na importante kaayo alang kanato isip mga katawhan ug isip usa
ka Simbahan dinhi sa yuta. Uban sa tanang panagbahinbahin, ug
sa tanang walay panag-uyon, ug sa panag-away ug pagkigbatok sa
mga kagamhanan diha sa yuta, o kadtong gipadayag na sa langit,
wala pa sukad nako madungog nga gipadayag kini ngadto sa mga
anak sa katawhan nga dihay panagkabahin tali Dios nga Amahan,
Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Usa ra sila. Permi ga-
yud sila nga naghiusa. Permi gayud sila nga magkahiusa, hangtud
ngadto sa kahangturan. Ang atong Langitnong Amahan mao ang
pangulo, ang Tinubdan sa kaluwasan sa mga anak sa katawhan, ug
milalang ug gipapuy-an og mga tawo ang kalibutan ug mihatag og
mga balaod sa mga lumulupyo sa yuta.4
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Nahiusa si Jesus sa Amahan. Siya miingon: “Kay ako nanaug gi-
kan sa langit dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubut-on,
kondili sa kabubut-on sa nagpadala kanako.” [Juan 6:38.] Kini
nga panaghiusa wala gayud maputol tali sa Amahan ug sa Anak.
Ang unang pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith mao
kadtong sa Amahan ug sa Anak. Naabli ang langit, ug ang
Amahan, uban sa Iyang Anak, mipakita ngadto ni Joseph, agi og
tubag sa iyang pag-ampo, ug Siya mitudlo sa Iyang Anak ug mii-
ngon, “Kini mao ang akong hinigugmang Anak paminaw kaniya.”
[Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:17.]5

May usa ka celestial nga gingharian, usa ka terrestrial nga ging-
harian, ug usa ka telestial nga gingharian. May himaya sa adlaw,
may himaya sa buwan, ug may himaya sa mga bitoon; ug ingon
nga ang usa ka bitoon lahi ang himaya kay sa lain nga bitoon, mao
usab ang pagkabanhaw sa patay [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
15:41–42]. Didto sa Gingharian sa Dios adunay panaghiusa, adu-
nay kaangayan.6

Kon maghimo og pagtandi, kinsa, ang naglaum nga makaang-
kon og 16 ka ektarya nga lote didto sa gingharian sa Dios, o sa
langit, kon maadto na kita didto? Walay usa nga magpaabut niini,
kay dinha nga gingharian, sa langit o diha sa yuta, makita nato
ang panaghiusa, ug ang Ginoo nagsugo kanato nga maghiusa
sumala sa mga baruganan sa iyang celestial nga balaod.7

Ang mga propeta kinahanglan gayud nga
mahiusa sa Dios nga kapangulohan, [Godhdead]

ug ang tanang miyembro sa Simbahan kinahanglan
nga magtinguha sa sama nga panaghiusa.

Sa pagbasa sa kasaysayan sa pagpakigsabut sa Dios uban sa mga
tawo, gikan sa Biblia, sa Basahon ni Mormon, ug sa Doktrina ug
mga Pakigsaad, atong makita nga, gikan sa panahon ni Amahang
Adan, ang Ginoo mipasanay og talagsaon nga matang sa mga tawo,
sa kada dispensasyon, kang kinsa Iyang gitugyan ang Iyang
Priesthood, ug nga kinsa gihatagan Niya og gahum ug awtoridad sa
pagbuhat sa Iyang trabaho dinhi sa yuta taliwala sa mga anak sa
mga katawhan. Ug kining mga tawhana nag-angkon og mga baru-
ganan sa pakighiusa sa Dios,uban sa Anak sa Dios ug sa Espiritu
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Santo. Ang Espiritu Santo gitugyan ngadto ni Amahang Adan,
napuno siya niini, sa katapusan niyang mga adlaw, gipanalanginan
niya kadtong iyang mga anak nga mga High Priest ug ang nahabilin
sa iyang mga kaliwat [tan-awa sa D&P 107:53–56].

Sila si Amahang Adan, Enoch, Moises, Noe, Abraham, Isaac ug
Jacob, ug ang tanan niadtong karaang mga patriarch ug mga pro-
peta may katungdaan sa pagpakig-uban sa Dios. Gikinahanglan
nila ang panabang sa Ginoo, kon wala kini nga pagpakig-uban di-
li sila takus nga mobuhat sa ilang katungdanan. Nagsalig sila sa
Ginoo sa pagpadayag, sa kahayag, ug alang sa panudlo aron
makaangkon og gahum sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Kini
nga panaghiusa nga gimando sa Ginoo sa karaan nga mga patri-
arch ug sa mga propeta, ug kini nga panag-uban nga gimando ni
Jesus sa Iyang mga Apostoles, gisugo usab kang Joseph Smith ug
sa iyang mga kaigsoonan. Gimando kini sa tanang mga Santos sa
Dios gikan pa sa pagkatukod sa kalibutan hangtud karon.8

Naamgohan nako nga ang Kapangulohan niini nga simbahan
nagpatunga tali niining mga katawhan ug sa Ginoo, kay sila ang
pangulo, ug akong naamgohan nga ang Dios mopadayag ngadto

Ang Unang Kapangulohan niadtong 1894. Gikan sa wala ngadto sa tuo,
Presidente George Q. Cannon, Unang Magtatambag; Presidente Wilford

Woodruff; ug si Presidente Joseph F. Smith, Ikaduhang Magtatambag.
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kanila sa iyang kabubut-on, busa kinahanglan nga maminaw kita
ngadto nila alang sa kahayag ug kasayuran. Ang mga lider sa
Simbahan mahimo nga puno sa kahayag, inspirasyon, pagpadayag
ug sa hunahuna ug kabubut-on sa Dios, apan kon kadtong mga
opisyal nga ilang gisaligan, ug kita mismo dili makugihon sa atong
mga katungdanan, ug dili takus nga modawat niana nga kahayag,
nakita ba ninyo nga sama ra kini sa suba nga gisampongan sa ti-
nubdan? Walay kahayag ug kahibalo nga modangat ngadto sa mga
miyembro sa Simbahan.

Akong naamgohan nga katungdanan kini, dili lamang kanato
nga naghupot sa priesthood apan sa mga katawhan sa kinatibuk-
an, sa pagpakita og pagkamapainubsanon ug hugot nga pagtuo sa
atong kaugalingon diha sa atubangan sa Ginoo aron atong ma-
angkon ang mga panalangin nga giandam alang kanato, ug mada-
wat nato ang tanang kahayag, kahibalo, hugot nga pagtuo,
salabutan ug gahum nga gikinahanglan sa atong kaluwasan pinaa-
gi sa pagpaubos, pagkamasulundon ug pag-uyon sa kabubut-on sa
Dios. Kinahanglan nga atimanon nato kini aron ang atong mga hu-
nahuna mahimo nga andam ug ang atong mga lawas takus alang
sa pagdawat sa Espiritu Santo, aron ang Espiritu sa Dios gawasnon
nga mobuhagay sa tibuok lawas gikan sa ulo ngadto sa tiil. Dayon
kon maingon niini pareho ang atong panan-aw, pareho ang atong
pagbati, ug managsama ra, ug mahimong usa sumala sa gimbut-an
sa ebanghelyo ug sa gingharian sa Dios, sama nga ang Amahan ug
Anak usa ra, ug dayon magsugod sa pagkaamgo kini nga mga ka-
tawhan sa kahimtang ug relasyon nga atong gipakita sa usag’ usa
ug ngadto sa Dios, ug mabati nato ang kaimportante sa pagbuhat
sa atong mga katungdanan ug mauyunon kita sa pagpadayon ug
mopauswag sa atong panahon, gamiton sa maayo ang atong mga
talento ug makadawat sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo ka-
nato aron mapahimuslan, apan wala ba ninyo makita nga kon ang
mga katawhan dili makugihon ug tapolan ug wala maninguha sa
ilang mga kahigayonan, ug kon ang Espiritu sa Dios magsugod sa
pagbuhagay gikan sa mga lider sa Simbahan ngadto sa mga
miyembro dili na sila takus sa pagdawat niini?

Mahimo nga subayon nato kini nga baruganan diha sa simba-
han ug sa Gingharian sa Dios, ug mahimo ninyo nga gamiton
kini diha sa pagdumala sa pamilya. . . . Sama kini sa ubasan uban
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sa mga sanga niini ug sa gagmayng’ mga sanga [tan-awa sa Juan
15:1–11]. Usa kini ka maayo nga paghulagway aron pagtudlo ka-
nato sa baruganan sa pagkamatarung.

Aron maandam kita sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios ug ma-
himong takus aron pagtukod sa iyang gingharian dinhi sa yuta, ug
sa pagpadayon sa iyang katuyoan, dili lamang kita magkahiusa ug
mobuhat sama sa kasingkasing sa usa ka tawo, apan kinahanglan
gayud nga batonan nato ang Balaang Espiritu sa Dios ug ang hu-
nahuna ug kabubut-on sa Dios mahitungod kanato, ug pagadu-
malahon ug kontrolahon niini sa tanan natong mga lihok ug mga
buhat aron luwas ug mosiguro sa atong mga kaugalingong kalu-
wasan.9

Adunay kalig-on sa panaghiusa.

Wala ako maghunahuna nga kinahanglan pang lantugian kini
og maayo aron masuta nga may kalig-on sa panaghiusa, ug ang
nagkahiusang mga tawo adunay gahum nga wala mabatoni sa
nagkabahinbahin nga mga tawo.10

Kinahanglan nga maghiusa kita ug maghiusang mobarug
batok sa mga oposisyon nga atong masugatan.11

Wala maorden nga ang dautan makaangkon og gahum aron sa
pagpahinabo og kadautan ngari kanato, kon nagkahiusa kita.12

Mahimo nga mabahin ang Babelonia, ang mga lumulupyo sa
yuta mahimong magkabahinbahin kutob sa ilang gusto; apan
madawat ra nila ang mga resulta nianang panagkabahin, ug nahi-
nabo kini sa kasaysayan. Sa matag siyudad, mga nasud nga gilag-
lag pinaagi sa mga paghukom sa labing Makagagahum sa
panahon nga hinog na kini sa kadautan, sama sa nahitabo sa
Sodom ug Gomorrah, sa Babelonia, Nineveh, Tyre ug Sidon, ug
daghan pa kaayong karaan nga mga siyudad ug mga nasud. Apan
ang mga Santos sa Dios dili mouswag kon dili sila magkahiusa.13

Samtang nag-anam kadaghan ang simbahan, ug ang gingharian
sa Dios maayo na nga pagkaorganisar, ang pagka importante sa pa-
naghiusa tali sa mga miyembro kinahanglang labaw pa gihapong
ipakita. Gikinahanglan gayud kaayo nga dili lamang mangangkon
nga may panaghiusa apan tinuod gayud nga panaghiusa sa kasing-
kasing ug kalag sa mga presidente, mga konseho, ug mga branch
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sa simbahan ni Kristo, aron matuman ang mga plano sa Dios sa
pagpalambo sa Zion, o sa pagdawat niadtong mga panalangin nga
ilang katungod sa pagpahimulos; kay, seguro gayud, mga Santos sa
Labing Halangdon, nga ang langit dili motabang ni bisan kinsa nga
kapangulohan, kurom, konseho, o branch kinsa managlaghi sa ka-
singkasing, panghunahuna ug pagbati, ug mao nga sila magpabilin,
ug ang mga panalangin mapugngan hangtud nga mawala ang ka-
dautan, kay ang Ginoo dili gayud mobubo sa pinakabuhong nga
mga panalangin sa langit, ug sa priesthood ug mga gasa sa ebang-
helyo, [gawas] sa baruganan niana nga panaghiusa nga gikina-
hanglan sa celestial nga balaod sa Dios. . . . Pinaagi lang sa hiniusa
nga mga paningkamot, sa mga Santos sa Dios, niining katapusan
nga dispensasyon, ang pagpalambo sa Zion matuman, ug ang
gingharian sa Dios dinhi sa yuta, maandam sa panaghiusa uban sa
gingharian sa Dios didto sa langit; ug sa ingon ang kadena nga
nagbugkos sa panaghiusa sa mga panon sa langit molugway ug
moangkon sa tanang nagmasulundon sa mga sugo sa Dios.14

Kinahanglan nga maghiusa kita sa atong
doktrina, sa atong paghago sa gingharian sa

Dios, ug sa atong gugma sa usag usa.

Doktrina

Kanunay akong magmaya nga magtan-aw sa akong isigkatawo
nga makahibalo sa kamatuoran pinaagi sa pagpakamasulundon
sa ebanghelyo nga gitudlo sa mga sulugoon sa Ginoo. Sa diha nga
ang mga tawo magpabunyag ug makadawat sa gasa sa Espiritu
Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, ilang nadawat ang
sama nga kamatuoran, ang sama nga kahayag nga atong nadawat,
ug sa ingon mahimo kitang magkahiusa sa kasingkasing ug mag-
kahiusa sa hunahuna, ug magsunod sa inspirasyon sa Espiritu
Santo, nga nag-uban sa Iyang ebanghelyo. Sa pagsangyaw sa
ebanghelyo ug sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa balay sa
Ginoo, ang espiritu sa inspirasyon sa Langit mag-uban niadtong
kinsa nagdumala, nga sa ingon magpabilin sa dayon uban kanila,
kon matinud-anon, sa tanang katungdanan sa kinabuhi.

Kon makadungog ako sa kaigsoonan nga magsulti mahitungod
sa mga pagpakigsabut sa Dios sa mga kaliwatan karon, akong
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masabut nga ang ilang mga hunahuna nanaghiusa, ang pagpama-
tuod nga ilang gihatag usa ra, nagkahiuyon sila sa ilang pagpama-
tuod; naghiusa sila sa pagpamahayag nga ang buhat sa Ginoo nga
atong Dios mopatigbabaw sa tanan nilang mga kaaway.15

May usa ka partikular nga hilisgutan nga may kalabutan sa pag-
sangyaw sa ebanghelyo: Mahimong magpadala kamo og usa ka libo
nga mga elder ug mao lang gihapon nga doktrina ang ilang itudlo,
maghago silang tanan alang sa pagpalambo sa mao gihapon nga
Simbahan, magkahiusa sila; tungod kay ang ilang pagtuo, ang ilang
mga doktrina, ug ang pagpalambo sa Simbahan gipahibalo na
ngadto kanila pinaagi sa pagpadayag sa Dios: tungod niini magka-
sinabut sila kabahin sa mga baruganan sa ebanghelyo. . . . Ang atong
pagpakig-angay ug sa pagkahiusa sa hunahuna naglangkob sa usa
ka gidungog nga kaanindot sa organisasyon sa gingharian sa Dios.16

Paghago diha sa gingharian sa Dios

Kinahanglan nga palambuon nato kini nga gingharian pinaagi
sa panaghiusa ug sa matinud-anon nga pagsunod niadtong mga
tawo nga nangulo kanato, kay kon dili pagatibulaagon kita; ku-
haon gikan kanato ang mga panalangin sa Dios kon mosimang
kita og lain nga dalan.17

Akong katungdanan ang pagpakigdait sa Dios, isip huyang nga
instrumento nga sama kanako diha sa mga kamot sa Dios. Akong
katungdanan ang pagbaton ug gahum uban sa Dios. Ug kon maa-
ko na kini, dayon, ang akong mga magtatambag mobarug gayud sa
akong tapad ug mag-uban kanako. Kinahanglan nga kami magka-
hiusa sa kasingkasing ug hunahuna sa tanang mga butang, tem-
poral man o espirituhanon, nga moabut kanamo diha sa paghago
sa Simbahan ug sa gingharian sa Dios. Ug mapasalamaton ako sa
pag-ingon nga, mao kini ang kahimtang sukad sa akong pagkata-
wag niini nga katungdanan, o sukad pa sa pagkaorganisar [niini]
nga Kapangulohan sa Simbahan. Nahiusa uban kanamo dinhi mao
ang Napulog duha ka mga Apostoles. Katungdanan nila nga mag-
kahiusa sa kasingkasing ug magkahiusa sa hunahuna. Wala silay
katungod nga dili maghiusa. Dili sila mahimong mosupak ug un-
ya mouswag sa atubangan sa Dios. Kinahanglan nga makighiusa
sila kanato, ug kita maghiusa uban kanila. Sila adunay katungod;
sila adunay kabubut-on [agency]. Apan kon ang Kapangulohan sa
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Simbahan moingon ni bisan kinsa kanila, “Mao kini ang pulong sa
Ginoo,” o, “Husto kini,” kinahanglan nga dawaton nila kini ug mo-
trabaho uban kanato. Ang balaod sa Dios nagkinahanglan niini
nga panaghiusa diha sa atong mga kamot. Katungdanan kini sa
mga seventy, aron usab, mahiusa uban sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Ang mga seventy gitawag sa mga apostoles aron mang-
lakaw ug maghago diha sa ubasan sa Ginoo, ug maghiusa sila nga
magtrabaho. Busa, mga kaigsoonan, ingon niini ang kada organi-
sasyon sa Simbahan. Kinahanglan nga adunay panaghiusa.
Kinahanglan nga walay panagbangi, walay panagbulag. Kon aduna
man, ang Ginoo dili mahimuot niini, ug mabalda kita sa atong
buluhaton.18

Bisan asa nga dapit sa yuta atong makita unsay epekto sa dili
pagkahiusa. Kon unsa ka dako ang pagkabahin sa mga nasud, mga
kumunidad, mga pamilya, o pundok sa mga katawhan sa bisan un-
sa nga kahimtang ubos sa langit, mas minus ang gahum nga ilang
gihuptan aron sa pagpadayon sa katuyoan o baruganan nga maa-
but sa hunahuna; kon unsa ka lig-on ang ilang panaghiusa, ma-
lehislatura man o sa bisan unsa nga kahimtang, mas may labaw pa
nga gahum nga ilang maangkon aron molampus sa ilang tinguha.
Atong makita nga ang mga katawhan sa kalibutan mas nag-anam
og kabahinbahin kada adlaw, ug ang mga kadautan nga resulta
niana nga pagkabahinbahin makita bisag’ asa. Gitawag kita aron
pagpalambo sa Zion, ug dili nato kini mapalambo gawas kon mag-
hiusa kita, ug niana nga panaghiusa kinahanglan nga sundon na-
to ang mga sugo sa Dios kanato, ug kinahanglan nga motuman
niadtong gitahasan sa pagpangulo ug paggiya sa mga buluhaton sa
Gingharian sa Dios. . . .

. . . Ang mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo nga gipa-
dayag sa atong panahon mao ang gahum sa Dios ngadto sa ka-
luwasan ngadto sa tanan nga motuo, Judeo man o Hentil, niini
nga panahon sa kalibutan ingon usab sa ubang panahon; ug tu-
ngod kay magkahiusa kita sa pagsunod sa tambag nga atong na-
dawat, mabuntog nato ang matag dautan nga nag-ali sa atong
agianan, makapalambo sa Zion sa Dios, ug mahimutang ang
atong mga kaugalingon aron maluwas kita.19
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Paghigugmaanay sa usa’g usa

Magmaloloy-on sa usa’g usa. Ayaw pangita og sayop sa usa’g
usa. . . . Pagtinabangay. 20

Kinahanglan nga walay hinakog nga pagbati ni bisan kinsa sa
pamilya,—“Dili ako magsapayan kon unsay mahitabo, niana o
bisan kinsa pa, basta makuha lang nako ang akong gusto.”
Hinakog kini, makamugna kini og panagbahin ug wala mahia-
ngay sa pagka santos sa Dios. Kinahanglan nga maghago kita,
ang kada usa kanato, sa pagsalikway niana nga mga pagbati sa
atong mga kasingkasing, ug dayon kita, diha sa atong mga pa-
milya, kinahanglan nga maningkamot nga mahatagan og pagta-
gad ang mga interes sa mga miyembro niini.21

Kon ang atong relihiyon wala magtudlo kanato nga mahigug-
ma sa Dios ug sa atong isigkatawo ug pagpakigsabut sa makia-
ngayon ug matarung nga paagi sa tanang mga tawo, ang atong
pagpangangkon niini kawang lamang. Matud pa sa apostol:

“Kon adunay magaingon, Ako nahigugma sa Dios, apan nagadu-
mot sa iyang igsoon, nan, kini siya babakon; kay siya nga wala mag-
higugma sa iyang igsoon nga iya rang makita, dili gayud makahimo
sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita?” [1 Juan 4:20.]

Mas makahatag kita’g labing maayo nga panig-ingnan sa gugma
nato sa atong Dios pinaagi sa pagsunod sa atong relihiyon. Kawang
lamang ang pagpahayag og gugma sa Dios samtang nagsulti og da-
utan o nagbuhat og sayop sa Iyang mga anak. Ang sagrado nga mga
pakigsaad nga atong gihimo ngadto Kaniya hugot nga gipabuhat
kanato ang mga katungdanan nga nagkulang kita sa usag’ usa; ug
ang mahinungdanong katungdanan sa relihiyon mao ang pagtudlo
kanato kon unsaon sa pagpahigayon niadtong mga katungdanan
aron makahatag og labing mahinungdanong kalipay sa atong mga
kaugalingon ug sa atong isigkatawo. Kon ang mga obligasyon sa
atong relihiyon gituman, walay mga pulong nga gibungat og mga
buhat nga gihimo nga makasakit sa silingan. Kon ang mga Santos
sa Ulahing mga adlaw magsunod sumala sa angay nilang buhaton,
ug sumala sa gitudlo sa ilang relihiyon, walay dautan nga pagbati ni
bisan kinsa gawas sa pag-inigsoonay nga kahinangup ug gugma.
Wala unta diha kanato ang paglibak ug pagsulti og dautan; apan
kalinaw ug gugma ug panagdait ang maghari diha sa atong mga
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kasingkasing ug mga pinuy-anan. Kita maoy labing malipayon nga
mga katawhan dinhi sa yuta, ug maana kanato ang panalangin ug
kalinaw sa langit ug sa tanan nga ania kanato.

Kon anaa ang kasub-anan ug hilabihan nga kasina ug mga pa-
nag-away ug mga kayugot tali kanato, anaa kini tungod kay wala
kita magsunod sa relihiyon nga atong gipanghimatuod. Dili sila
ang mga bunga. Diin anaa kini nga kadautan adunay dakong pa-
nginahanglan sa paghinulsol. . . .

Isip mga Santos sa Ulahing mga adlaw, kinaiya na natong tanan
ang pag-ambit sa sacrament kausa matag semana. Kon ang mga
pagtulun-an sa atong Ginoo, nga atong gihinumdoman pinaagi sa
pagsunod niining sagrado nga ordinansa, gisunod, walay usa nga
nakasala ang tugotan sa pag-ambit niini hangtud nga nakahimo si-
ya sa pagpakig-uli sa buot. Klaro gyud nga mando kini ni Ginoong
Jesus nga walay usa nga tugutang moambit sa Iyang unod ug du-
go nga dili takus [tan-awa sa 3 Nephi 18:28–32]. Ang usa ka mas
hingpit nga pamaagi aron malikayan ang dautang mga pagbati ug
kasaypanan tali sa mga kaigsoonan dili gayud mahunahuna. Kon
buhaton sa mga Santos ang ilang katungdanan, walay panagbangi
nga dili masulbad dili magpabilin ang kalisdanan lapas sa adlaw
sa Ginoo kon magtigum na sila aron sa pagkaon ug pag-inom agi
og paghandum Kaniya.22

Akong awhagon ang tanang mga Santos, nga maghiusa kitang
mosunod sa panultihon sa atong Ginoo nga gitala diha sa ika-12,
ika-13, ug ika14 nga bersikulo sa [ika-15 nga kapitulo] sa Juan—
kon maghigugmaay kita sa usa’g usa sama sa paghigugma ni Kristo
kanato, dali ra nato nga mahusay ang tanang mga kalisdanan nga
motunga diha kanato, magpinasayloay sa usa’g usa, ug magmalo-
loy-on. Ug kahayag, gugma, hingpit nga kalipay, panaghiusa, kali-
naw, ug panagdait makamugna ug kalig-on sa atong mga panahon,
nga mahimong mas ikahimuot sa panan-aw sa Dios, mga anghel
ug mga tawo, kay sa dugay nga away-away tungod sa mga sayop sa
atong mga kaigsoonan.23

Kinahanglan nga kita nagkahiusa sa kasingkasing ug nagkahi-
usa sa hunahuna, ug dili tugotan ang bisa’g unsa nga butang sa
temporal o espirituhanon nga kinaiya nga mopahimulag kanato
gikan sa gugma sa Dios ug sa tawo.24
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
ug samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Ribyuha ang unang paragrap sa pahina 263 Unsa nga mga ka-
sinatian nga pareho sa imoha?

• Sa unsang mga paagi ang Langitnong Amahan, si Jesukristo, ug
ang Espiritu Santo “usa ra”? (Tan-awa sa mga pahina 265–67.)

• Sa unsang mga paagi ang mga propeta nahiusa ngadto sa Dios
nga kapangulohan? [Godhead] (Tan-awa sa mga pahina
266–67.) Unsaon nato pagkab-ut ang ingon nga panaghiusa?
(Tan-awa sa mga pahina 267–68.)

• Ribyuha ang mga pahina 266–68, mangita sa mga kumentaryo
ni Presidente Woodruff mahitungod sa 16 ka ektarya nga lote,
usa ka suba, ug ubasan. Unsay atong makat-onan niini nga
mga pagkapareho?

• Basaha ang unang paragrap diha sa pahina 269. Unsay mga
kasinatian ang gipakita nga “may kalig-on sa panaghiusa”?

• Hunahunaa o hisguti ang managlahi nga mga kasinatian, ki-
naiya, interes, talento ug mga katungdanan sa mga miyembro
sa inyong ward, branch, o pamilya. Unsa sa inyong hunahuna
ang sama nga mga indibidwal magkahiusa sa dayon?

• Unsa ang pipila ka mga panalangin nga atong madawat kon
nagkahiusa kita sa dayon diha sa atong mga panimalay? sa mga
organisasyon sa atong Simbahan? Unsa ang mga sangputanan
sa walay panaghiusa diha sa panimalay ug sa simbahan?

• Unsa nga mga butang ang gihatag sa Simbahan aron kataba-
ngan kita nga magkahiusa sa doktrina nga atong gitudlo? Unsa
ang atong buhaton aron sa pagsiguro nga ang atong pagtulun-
an gihiusa uban sa mga pagtulun-an sa mga propeta sa ulahing
adlaw?

• Ngano nga imposible ang pag-ingon nga nahigugma kita sa
Dios apan nasilag kita sa atong igsoon? (Tan-awa sa pahina
273.)



276

H U G N A  2 3

• Tun-i ang ikaduhang tibuok nga paragrap sa pahina 274. Sa
unsang paagi ang sacrament makapahiusa kanato?

May kalabutan nga mga Kasulatan: Salmo 133:1; Mosiah
18:21; 3 Nephi 11:28–29
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Pagpangandam
alang sa Ikaduhang 

Pag-anhi ni Jesukristo

Samtang nagpaabut kita sa pagbalik sa Manluluwas
aron magmando dinhi sa yuta, kinahanglan gayud nga
mangandam kita sa atong kaugalingon sa indibidwal,

isip mga pamilya, ug isip mga katawhan.

Gikan sa Kinabuhi ni Wilford Woodruff

Sa usa ka pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya niadtong
Abril 1950, si Elder Richard L. Evans sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles miingon: “Nakahinumdom ako og usa ka pama-
hayag, nga gipahinungod, sumala sa akong nahinumdoman niini,
ngadto kang Presidente Wilford Woodruff. Pipila sa mga kaigsoo-
nan sa iyang panahon giingon nga miduol kaniya . . . ug nanguta-
na kaniya kon kanus-a sa iyang paminaw ang katapusan—kanus-a
moabut ang Magtutudlo? Kini, sa akong hunahuna, dili mao ang
tukma niya nga mga pulong, apan naghatud kini sa espiritu sa
gikataho niya nga tubag: ‘Magpakabuhi ako nga sama sa ugma—
apan mananom lang gihapon ako ug serales [cherry] nga mga
kahoy!’ ”1

Bisan tuod og dili kini mao ang tukma nga mga pulong ni
Presidente Woodruff, kini tinuod nga nagpahayag sa iyang mga pag-
bati kabahin sa Ikaduhang Pang-anhi ni Jesukristo. Miangkon siya
nga: “Wala ako magtuo nga adunay usa nga makatagna sa oras sa
pag-anhi sa Anak sa Tawo. . . . Dili kita kinahanglang maglibug kon
kanus-a kana nga panghitabo ibutyag.”2 Hinoon, nagpaabut siya sa
pagbalik sa Manluluwas aron magmando dinhi sa yuta. Uban sa
pagpamatuod nga ang Simbahan naestablisar na niining ulahing
mga adlaw, gitudloan dayon niya ang mga Santos sa walay
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paglangaylangay, nag-awhag kanila sa pagpangandam alang sa
Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. “Ang tilimad-on sa langit ug yu-
ta nagpasabut sa pag-anhi ni Ginoong Jesukristo,” siya
miingon.”Kon ang akong hunahuna, ubos sa impluwensya sa
Espiritu Sa Dios, ablihan aron makatugkad niini nga mga butanga
sa daghang mga higayon ako natingala ug nahibulong, dili lamang
sa kalibutan apan sa ato usab mismong kaugalingon, nga dili kita
mas maikagon ug makugihon sa pag-andam sa atong mga kaugali-
ngon ug sa atong mga pamilya alang sa mga panghitabo nga hapit
na moabut, kay bisan ang langit ug ang yuta mahanaw, walay bisa’g
usa lang ka tuldok o kudlit sa pulong sa Ginoo nga dili matuman.”3

Mga Pagtulun-an ni Wilford Woodruff

Ania na kita sa katapusang mga adlaw, ug
kinahanglan nga magbantay kita sa mga tilimad-on

sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas.

Moingon ako ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga adlaw, isip
usa ka elder sa Israel ug usa ka apostol ni Ginoong Jesukristo, nag-
kaduol kita sa pipila sa pinakadakong mga paghukom sa Dios nga
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“Ang Ginoong Jesukristo moanhi aron magmando sa yuta. . . .
Ang Ginoo dili maglangay sa iyang pag-anhi.”



279

sukad gibubo sa kalibutan. Bantayi ninyo ang mga tilimad-on sa
panahon, ang timaan sa pag-abut sa Anak sa Tawo. Nagsugod na
kini nga ipakita sa langit ug dinhi sa yuta. . . . Nagkaduol na kita
niini nga mga butanga. Ang tanan nga maayong buhaton sa mga
Santos sa Ulahing mga adlaw mao ang magmalinawon, magmabi-
nantayon ug magmaalamon atubangan sa Ginoo, bantayi ang mga
tilimad-on sa mga panahon, ug magmatinuuron ug magmatinud-
anon; ug kon makalabang na kamo inyo rang masabtan ang dag-
hang mga butang nga wala ninyo masabti karon. . . . Ania na kita
sa katapusang dispensasyon ug kahingpitan sa panahon.
Mahinungdanon kini nga adlaw, ug ang tanan didto sa langit nag-
bantay kanato, ug ang mga mata sa Dios mismo ug sa tanang mga
patriarch ug mga propeta. Nagbantay sila kaninyo uban sa pagba-
ti sa hilabihang kaikag, alang sa inyong kaayohan; ug sa atong mga
propeta nga gipatay, ug mitimaan sa ilang pagpamatuod uban sa
ilang dugo, nakig-uban sa mga Dios, nangamuyo alang sa ilang
mga kaigsoonan. Busa, magmatinud-anon kita, ug isalig ang mga
panghitabo sa mga kamot sa Dios, ug siya na ang mag-atiman
kanato kon mobuhat kita sa atong katungdanan.4

Ang Ginoong Jesukristo moanhi aron magmando sa yuta. Ang
kalibutan mahimong moingon nga naglangay siya sa iyang pag-
anhi hangtud sa katapusan sa yuta. Apan wala sila masayud sa mga
hunahuna ni mga paagi sa Ginoo. Ang Ginoo dili maglangay sa
iyang pag-anhi tungod sa ilang pagkawalay pagtuo, ug ang mga ti-
limad-on sa langit ug sa yuta nagpasabut nga duol na kini. Ang ka-
hoy nga higira nagpakita na sa iyang mga dahon sa tanang nasud
sa yuta [tan-awa sa Joseph Smith—Mateo 1:38–40], ug kon anaa
kanila ang Espiritu sa Dios ila kining makita ug makasabut niini.5

Makakat-on kita mahitungod sa mga tilimad-on sa
Ikaduhang Pag-anhi pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan.

Kon ang kalibutan buot mahibalo unsay umaabot nga mahita-
bo, pabasaha sila sa Biblia, sa Basahon ni Mormon, ug sa Doktrina
ug mga Pakigsaad; pabasaha sila [sa] pagpadayag ni San Juan.
Ingon nga ang Dios buhi kini mahitabo gayud. Walay usa niini nga
mapakyas. Ug ang kamot sa Dios nagsugod na sa pagpakita dinhi
sa yuta. Ang paghukom hapit na moabut; ang kalamidad naghulat
sa mga nasud sa yuta; apan kita sa atong kaugalingon kinahanglan
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nga andam nga magbarug sa balaan nga mga dapit samtang ang
mga paghukom sa Dios gipakita dinhi sa yuta.6

Gisultihan na kita sa ika-24 nga kapitulo sa Mateo, nga si Jesus,
usa niana ka higayon, nagtudlo sa iyang mga tinun-an og daghang
mga butang kabahin sa iyang ebanghelyo, ang templo, sa mga
Judeo, sa iyang ikaduhang pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan;
ug sila nangutana kaniya—Magtutudlo, unsa man ang ilhanan nii-
ning mga butanga? Ang Manluluwas mitubag kanila, pero sa dina-
lian nga paagi. Samtang naghunahuna ako niining mga butanga
akong gibati nga kinahanglan mobasa kabahin sa pulong sa Ginoo
nganhi kanato, diin hingpit nga nagpasabut niini nga mga butanga
kaysa gipasabut sa Manluluwas ngadto sa iyang mga tinun-an.
Kana nga bahin sa pulong sa Ginoo nga akong basahon, mao ang
pagpadayag nga gihatag ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga ad-
law, niadtong Marso 7, 1831. [Human mohimo niini nga pamaha-
yag, si Elder Woodruff mibasa sa pagpadayag nga mao na karon
ang seksyon 45 diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad] . . .

Nagpuyo na kita karon sa katapusan nga panahon, bisan tuod og
tinuod kini nga daghang mahinungdanon nga dagko ug importan-
te nga mga panghitabo ang mahinabo niining panahona. Apan usa
ka butang ang siguro, bisan tuod ang Ginoo wala mobutyag sa ad-
law ni sa oras nga moabut ang Anak sa Tawo, iya na nga gitudlo ang
kaliwatan, ug ang mga tilimad-on nga gipanagna ingon nga may
mag-una nianang mahinungdanon nga panghitabo nagsugod na sa
pagpakita sa kalangitan ug dinhi sa yuta, ug magpadayon hangtud
nga matuman kini. Kon kita, isip mga Santos sa Ulahing mga adlaw,
buot sa bisan unsa nga butang nga modasig kanato, atong basahon
ang Biblia, ang Basahon ni Mormon ug ang Libro sa Doktrina ug
mga Pakigsaad, paigo na kini aron sa paglig-on ug pagtudlo kanato
sa mga butang sa Dios. Hatagi og bili kining mga pagpadayag sa
Dios ug ang ebanghelyo ni Kristo nga nahisulat niini.7

Makita nimo ang daghang mga panagna kabahin sa iyang pag-
abut, sama sa—”Ako moabut sa labing madali,” “Ako moabut sa
takna nga wala ninyo dahuma,” “Ang akong pag-abut anaa na ga-
yud sa pultahan,” “Moabut ako sama sa usa ka kawatan sa kagab-
hion,” “Ako moabut ra sa takna nga wala ikaw magpaabut
kanako,” ug “Bulahan siya kinsa nagpaabut sa pag-anhi sa atong
Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo.” Moingon ako nga sa
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kinatibuk-an sa mga Kasulatan—ang Daan ug Bag-ong Tugon, ang
Basahon ni Mormon ug ang Libro sa Doktrina ug mga Pakigsaad,
ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo kanunay nga gihisgutan; ug
nagsaad ba ang Ginoo niini nga mga butang nga dili tumanon?
wala, wala gayud siya, matuman gayud kini.8

Isip katawhan sa pakigsaad sa Ginoo,
atong katungdanan ang pag-andam sa agianan

alang sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

Buot ako nga mangutana kon kinsa ang nagpaabut alang sa ka-
tumanan niini nga mga panghitabo, ug kinsa dinhi sa yuta ang na-
ngandam sa ilang mga kaugalingon alang sa katumanan sa pulong
sa Ginoo pinaagi sa mga baba sa mga propeta, mga patriyarka ug
mga apostoles sa milabay nga mga unom ka libo ka tuig? Walay bi-
sa’g kinsa nga akong nahibaloan, [gawas] sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, ug ako mismo mibati nga wala kaayo kita magbantay sa
ingon nga ato unta nga buhaton, ug dili gani kaayo kita andam
alang sa dako kaayo nga mga panghitabo nga sagunson na nga mo-
abut dinhi sa yuta niining ulahing mga adlaw. Kinsa pa man diay
ang saligan sa Ginoo sa pag-andam sa iyang ikaduhang pag-anhi
kon dili ang Iyang mga Santos? Walay lain.9

Ang Ginoo adunay mahinungdanong trabaho nga naghulat ug
nag-andam siya og mga tawo nga mobuhat niini sa dili pa siya mo-
abut. Karon ang pangutana mao kini, mga kaigsoonan, andam na
ba ang atong mga kasingkasing? Ato ba nga naamgohan kining
mga butanga? Isip mga tawo ato ba nga naamgohan ang atong
mga responsibilidad atubangan sa Ginoo? Ang Ginoo mipabarug
og gingharian sa mga kaparian niining katapusang mga adlaw
aron pagtukod sa iyang simbahan ug gingharian, ug sa pag-an-
dam og agianan alang sa ikaduhang pag-anhi sa Anak sa Tawo, ug
ang Dios sa langit mibutang diha sa mga kamot sa iyang mga su-
lugoon sa mga yawe sa gingharian, ug siya miingon—“Bisan un-
say akong mando niining akong mga sulugoon kinahanglan
pagatumanon, kay ngadto kanila ang gahum gihatag aron sa pag-
bugkos ug sa pagpamatuod dinhi sa yuta ug didto sa langit, diha
sa adlaw sa kasuko sa labing Makagagahum nga Dios, nga ibu-bu
sa kalibutan.” [Tan-awa sa D&P 1:7–9.]
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Naghunahuna ako, sa daghang mga higayon, nga kita, isip mga
elder sa Israel ug isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, napak-
yas pag-ayo sa pagsabut sa atong katungdanan sa atubangan sa
Ginoo. Ang buhat nga gisangon kanato mahinungdanon ug gam-
hanan; buhat kini sa labing Makagagahum nga Dios. May tuluba-
gon kita sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo sa tanang nasud
sa yuta. . . . May tulubagon kita alang niining tanan ug sa pagtu-
kod og mga templo ngadto sa Labing Halangdon, diin makasulod
kita ug makabuhat sa mga ordinansa alang sa kaluwasan sa atong
mga patay. . . .

. . . Kapila na manawag ang Ginoo sa mga nasud sa yuta aron
tagaan sila sa celestial nga himaya, dungog, pagka-imortal ug ki-
nabuhing dayon? Nagtawag siya kanila sulod sa unom ka libo ka
tuig, ug nagpadala og iyang mga sulugoon sa kada panahon ug
mitawag sa mga lumulupyo sa kalibutan sa pag-andam sa ilang
mga kaugalingon alang sa mahinungdanon nga adlaw sa iyang
ikaduhang higayon ug pag-abot, nga hapit na. Kusganon Siya nga
nagatawag kanila karon; ug sa ako nang giingon sa pipila sa atong
kaigsoonan dili pa lang dugay, ang Ginoo karon buot nga masa-
yud kon ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw andam ba nga mo-
trabaho uban kaniya o dili. Panahon na kini sa pagdesisyon.10

Sa dili pa moabut si Kristo kinahanglan nga andam ang mga
tawo aron mabalaan sa atubangan sa Ginoo. Kinahanglan nga
tukuron ang mga templo; ang Zion kinahanglan nga matukod,
kinahanglang adunay dapit nga luwas alang sa mga katawhan sa
Dios samtang ang iyang paghukom anaa pa sa yuta, kay ang mga
paghukom sa Dios mohampak sa yuta, walay pagkasayop niana;
ang pagpadayag puno sa mga saad kabahin niini, ug ingon nga
gipahayag kini sa Ginoo, dili niya pakyason ang pagtuman sa
iyang pulong.11

Sa akong hunahuna wala kaayo kita makasabut sa gidak-on niini
nga trabaho. Malisud kini nga butang alang kanato sa pagtugkad sa
atong responsibilidad sa Dios, sa langit, sa mga patay, ingon man
usab sa mga buhi nga atong isigkatawo.

Karon, kon akong tan-awon kining mga butanga, ako usab nga
gitan-aw og unsay atong giatubang. Ang mga kapunongan, nga
giorganisar niini nga Simbahan sukad pa sa sinugdanan, ang tanan
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mga tabang ug mga pagdumala, ug naghiusa aron sa pagpadayon
niining mahinungdanong nga buluhaton. Ang langit nagtan-aw
kanato. Ang Anak sa Dios ug ang tanang mga Propeta ug mga
Patriyarka nga nakapuyo sa yuta nagbantay niining mahinungda-
non nga buluhaton—kining mahinungdanon nga organisasyon
nga nag-andam alang sa pag-anhi sa Anak sa Tawo.12

Kinahanglan gayud nga tagsa-tagsa kita nga mangandam
sa kaugalingon alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.

Nagpuyo kita sa usa kaimportante nga panahon. Ang mga pa-
nagna kabahin sa atong panahon nagsingabot na kanato; andam
ba kita sa pagsugat niini?13

Ang Manluluwas . . . mitandi sa gingharian sa Dios ngadto sa na-
pulo ka mga birhen, nga nagdala sa ilang mga lampara ug nangla-
kaw aron sugaton ang ilang mga pamanhonon [tan-awa sa Mateo
25:1]. “Ang lima kanila mga but-an, ug ang lima mga boangboang.
Kay ang mga boangboang, sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan,
wala magdalag lana; apan ang mga but-an nanagdalag mga prasko
nga sinudlan ug lana uban sa ilang mga lamparahan. Ug kay ang pa-
manhonon nadugay man sa pag-abut, silang tanan nanagpiratpirat
ug nahikatulog. Apan sa pagkatungang gabii dihay singgit nga nag-
ingon, Tan-awa ang pamanhonon miabot; Panggula kamo ug suga-
ta ninyo siya. Ug namangon silang tanang mga dalaga ug gihikay
nila ang ilang mga lamparahan. Ug ang mga boangboang miingon
sa mga but-an, Hatagi kamig lana kay nagakapalong kining among
mga lamparahan. Apan kanila mitubag ang mga but-an nga nanag-
ingon, Tingalig dili kini paigo alang kanamo ug kaninyo; pangadto
hinoon kamo sa mga magbabaligya ug pamalit kamog alang kanin-
yo. Ug samtang nangadto sila sa pagpamalit, miabut ang paman-
honon ug silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa
kombira sa kasal; ug unya ang pultahan gitakpan. Tapus niini na-
ngabut usab ang ubang mga dalaga, nga nanag-ingon Ginoo,
Ginoo, ablihi kami. Apan siya mitubag nga nag-ingon, Sa pagkati-
nuod, magaingon ako kaninyo, nga wala ako makaila kaninyo.”
[Mateo 25:2–12.] Karon kadtong adunay lana sa ilang mga lampa-
rahan, mao ang mga tawo kinsa nagsunod sa ilang relihiyon, nag-
bayad sa ilang ikapulo, nagbayad sa ilang mga utang, nagsunod sa



284

H U G N A  2 4

“Kon maghago kita alang sa gingharian sa Dios, makapundo
kita og lana sa atong lampara, ang atong kahayag mosanag

ug mobati kita sa pagpamatuod sa Espiritu sa Dios.”
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mga sugo sa Dios, ug dili mopasipala sa iyang ngalan; mga lalaki ug
mga babaye nga naglakaw diha sa kahayag sa Ginoo; mga lalaki ug
mga babaye nga dili mobaligya sa ilang katungod alang lamang sa
usa ka plato nga nilugaw o gamay nga bulawan o plata, kini mao
sila nga mga maisugon sa pagpamatuod kang Jesukristo.

Mao kini ang akong gibati karon. Akong gibati nga mopasidaan
sa akong mga igsoong lalaki ug babaye, ang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, sa pagsunod sa ilang relihiyon, pag-andam sa ilang mga
kaugalingon, tungod kay maingon nga ang Ginoo buhi ang iyang
pulong matuman. Ang pag-abot ni Jesus anaa na sa ganghaan. . . .
Ang matarung nga tawo dili makaluwas sa dautan. Kinahanglan nga
magpuyo kita nga matarung, nga mao ang pagsunod sa mga sugo
sa Dios.14

Ang sambingay sa napulo ka mga birhen gituyo aron sa pagre-
presentar sa ikaduhang pag-anhi sa Anak sa Tawo, ang pag-abot sa
Pamanhonon aron pagsugat sa pangasaw-onon, ang simbahan, ang
asawa sa Kordero, sa katapusan nga mga adlaw; ug ako magpaabot
nga ang Manluluwas husto sa dihang miingon siya, kabahin sa mga
miyembro sa simbahan, nga lima kanila maalamon ug ang lima bu-
ang; kay kon ang Ginoo sa langit moabot diha sa gahum ug sa da-
kong pagkahimaya aron sa paghatag og ganti sa kada tawo sumala
sa iyang binuhatan nga gihimo diha sa mortal nga kinbuhi, kon
iyang makit-an nga katunga niadtong nangangkon nga mga mi-
yembro sa iyang simbahan andam alang sa kaluwasan, mahimo nga
daghan kini ingon sa gipaabut nga makita pinaagi sa dalan nga
ilang gitinguha.15

Ang pulong sa Ginoo ngari kanako mao nga panahon na sa Zion
nga motindog ug ipakita ang iyang kahayag aron mosanag; ug ang
pagpamatuod sa Espiritu sa Dios kanako mao nga kining tibuok
gingharian, kining mahinungdanon nga gingharian sa mga pari . . .
nga nagdala sa priesthood, hingpit nga nakatuman sa usa ka bahin
sa sambingay sa napulo ka mga birhen. Unsa man kana? Ngano,
samtang ang Pamanhonon naglangay kitang tanan nagduka ug na-
katulog isip usa ka simbahan ug gingharian kita natagpilaw ug na-
katulog, ug ang pulong sa Ginoo kanako mao nga nakatulog na kita
og dugay, ug may kahigayonan na kita karon sa pagbangon ug pag-
andam sa atong mga lampara ug pagbutang og lana sa atong mga
sudlanan. Mao kini ang pulong sa Ginoo ngari kanako.16
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Ang pangutana karon mao, sa unsang paagi kita makapundo og
lana sa atong mga lampara? Pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa
Dios, dili makalimot sa atong mga pag-ampo, [mag]buhat sa gi-
sulti kanato pinaagi sa mga gipadayag ni Jesukristo, ug gawas pa
niini motabang sa pagtukod sa Zion. Kon maghago kita alang sa
gingharian sa Dios, makapundo kita og lana sa atong mga lampa-
ra, ang atong kahayag mosanag ug mobati kita sa pagpamatuod sa
Espiritu sa Dios. Sa laing bahin, kon atong ipahimutang ang atong
mga kasingkasing sa mga butang sa kalibutan ug naninguha sa
mga pasidungog sa mga tawo, maglakaw kita sa kangitngit ug dili
sa kahayag. Kon dili kita mohatag og bili ang atong priesthood, ug
sa buhat niini nga priesthood, ang pagpalambo sa gingharian sa
Dios, ang pag-atiman sa mga templo, ang pagtubos sa atong mga
patay, ug ang pagpadayon sa mahinungdanon nga buhat nga
giorden kanato sa Dios sa Israel—kon wala kita mobati nga mas
bililhon alang kanato kini nga mga butang kaysa mga butang sa
kalibutan, wala kitay lana sa atong mga lampara, walay kahayag, ug
mapakyas kita sa pagtambong sa bangkite sa kasal sa Kordero.17

Kinsa ang naandam sa pag-abot sa Mesiyas? [Kadtong] kinsa
mobati sa Espiritu Santo ug nagpuyo uban sa pagdasig sa labing
Makagagahum, nga nagsunod ni Jesukristo ug nagdala og bunga
aron sa pagpasidungog ug paghimaya sa Dios. Walay laing mga
katawhan ang makahimo.18

Mag-ampo ako nga hinaut unta nga magpuyo kita sa sama nga
kinaiya nga dili maipon sa buang nga mga birhen, apan makasa-
but sa tilimad-on sa mga panahon, mobuhat sa atong katungda-
nan, padayonon ang atong kaligdong, buntugon ang kalibutan,
ug mangandam sa pagdawat sa atong Manunubos kon moabut si-
ya, uban sa hingpit nga kalipay, ug dili sa kasub-anan ug kaulaw.19

Salig sa Dios. Buhata ang inyong katungdanan. Ayaw kamo ka-
limot sa pag-ampo. Pagbaton og hugot nga pagtuo sa Ginoo, pa-
dayon ug palamboon ang Zion. Mamaayo ra ang tanan. Ang
Ginoo mobisita sa iyang mga katawhan, ug dalion niya paghuman
ang iyang buhat diha sa pagkamatarung, kay kon dili walay tawo
nga maluwas [tan-awa sa D&P 84:97; Mateo 24:22]. Moingon ako
diha kaninyo, bantayi ang mga tilimad-on sa panahon, ug andama
ang inyong mga kaugalingon sa butang nga moabut.20
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Mga Sugyot sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang mangandam ikaw sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–x.

• Ribyuha ang unang parapo diha sa pahina 277. Unsa nga mga
leksyon ang imong makat-unan gikan sa pamahayag ni Elder
Evans bahin ni President Woodruff?

• Unsaon nato sa pag-ila kabahin sa mga tilimad-on sa
Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas? (Tan-awa sa mga pahina
279–80.)

• Unsa ang mga katuyoan sa mga tilimad-on sa Ikaduhang Pag-
anhi? (Tan-awa sa mga pahina 278–80; tan-awa usab sa D&P
45:34–39.) Unsa nga mga ebidensya ang inyong nakita nga pi-
pila niining mga tilimad-on ang natuman? Sa unsa nga paagi
kita magpabilin nga “malinawon, mabinantayon ug
maalamon sa atubangan sa Ginoo,” bisan kon pipila niining
mga tilimad-on naglakip sa trahedya?

• Ribyuha ang mga pagtulun-an ni Presidente Woodruff mahitu-
ngod sa tahas sa Simbahan sa pag-andam og agianan alang sa
Ikaduhang Pag-anhi (mga pahina 281–83). Sa unsa nga paagi
kita makaapil niini nga buhat?

• Ngano nga kinahanglang mabalaka kita sa atong kaugalingong
pagpangandam kaysa tukma nga panahon sa Ikaduhang Pag-
anhi? Sa unsa nga mga paagi makatabang kita sa atong mga
pamilya nga makaandam? Sa unsa nga paagi kita “makabarug
sa balaan nga mga dapit samtang ang mga paghukom sa Dios
gipakita dinhi sa yuta”? (pahina 279–80).

• Diha sa sambingay sa napulo ka mga birhen, kinsa ang girepre-
sentahan sa but-an ug buangboang nga mga birhen? sa paman-
honon? Sa pangasaw-onon? Unsa ang girepresentahan sa
kombira sa kasal? sa lana diha sa mga lampara? Sa atong pag-
andam sa Ikaduhang Pag-anhi, unsay atong buhaton aron
“makapundo og lana sa atong mga lampara”? (Tan-awa sa mga
pahina 383–85, 286; tan-awa usab sa D&P 45:56–57.)
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Tigpasiugda sa kaluwasan,
265–66

Dispensasyon, gingharian sa Dios
giestablisar niadtong, 3, 27

ania kita taliwala sa, 34–35

Dispensasyon sa kahingpitan sa
mga panahon

kalamboan sa Simbahan didto
sa, 27–29

karaang mga panagna kabahin
sa, 28–30

katungdanan sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw didto sa,
mga 28–29, 33–36

Doktrina ug mga Pakigsaad
atong testamento sa ulahing

mga adlaw, 132–33

nagpamatuod sa Ikaduhang 
Pag-anhi, 279–80

E

Edukasyon, 254–55

Ebanghelyo
mga panalangin sa, 102–3
walay pagkausab, 3

Ehemplo
ginikanan kinahanglan gayud

nga magtudlo pinaagi sa mga,
182–83

moimpluwensya sa mga pagbati
sa uban kabahin sa Simbahan,
104–5

Espiritu Santo. Tan-awa usa sa
Gasa sa Espiritu Santo

epekto sa mga, diha sa matarung,
200–1

kinaiya sa, 52–53
motubag sa mga pag-ampo

pinaagi sa, 122–23
mopaluyo kanato sa mga

pagsulay, 245–46
nagtabang kanato sa paghiusa

diha sa kamatuoran, 268–70
motabang kanato nga

makaandam sa Ikaduhang 
Pag-anhi, 285–86

misyon sa, 53–55
pag-ila sa tingog sa, 55–56
pagkausa uban saAmahan ug

sa Anak, 266
pagtudlo ug pagkat-on pinaagi

sa gahum sa, vi, 63–70, 105–6,
234–35

Espiritu. Tan-awa sa Espiritu
Santo
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Espirituhanon nga pagbudlay,
naghiusa uban sa temporal
nga pagbudlay, 249, 251–60

F

Family History. Tan-awa usab sa
Buhat sa templo

gihiusa uban sa buhat sa templo,
192–93

pinaagi sa personal nga mga
journal, 141–46

Far West, Missouri, dapit sa templo
gipahinungod niadtong, 154–56

G

Gahum sa pagbugkos, mohiusa sa
mga pamilya sa kahangturan,
193, 194–95

Garbo, 114–16. Tan-awa usab sa
Pagpaubos

Gasa sa Espiritu Santo. See also
Holy Ghost

alang sa tanang takus nga mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw,
53–54

gihatag sa tanang dispensasyon,
3-4, 78–79

nagkinahanglan sa atong
kanunay nga pagkamatinuuron,
59–61

panalangin pinaagi sa mga,
55–59

pinakamahinungdanong gasa
niining kinabuhia, 53–54

“Ang Dios Mobuhat diha sa
Misteryoso nga Paagi,” paborito
nga himno ni Wilford
Woodruff, xvii–xviii

Ginikanan, mga Tan-awa usab sa
Kabataan; Pamilya

kahigayunan sa pag-amuma sa
espiritu nga mga anak sa
Langitnong Amahan, 180–81

kinahanglan gayud nga tudloan
ang mga bata pinaagi sa pulong
ug ehemplo, 181–82

kinahanglan gayud nga tudloan
ang mga bata sa pag-ampo,
123–24

tahas sa mga amahan ug mga
inahan, mga 185–87

Gingharian sa Dios
pagpangita og una, 258–60
pagtukod, 33–36, 249–50,

251–52

Giorden na nga daan aron mopuyo
sa ulahing mga adlaw, 31–33

Grant, Heber J.
kabahin sa misyonaryo nga

pagserbisyo ni Wilford
Woodruff, 97

kabahin sa paborito nga himno
ni Wilford Woodruff, xvii

Gubat tali sa kangitngit ug
kahayag, 242–45

Gugma alang sa usag usa, 273–74

H

Hugot nga Pagtuo
kahulugan sa, 169–70
gipakita pinaagi sa mga buhat,

170
gikinahanglan sa buhat sa Dios,

170–71
magkadugang samtang naghupot

kita sa mga pakigsaad, 173–74
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I

Ikapulo ug mga halad, 34–35,
255–56

Inahan, mga l86–87
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo
nagbantay sa mga tilimad-on sa,

278–80
nangandam alang sa, isip usa

ka Simbahan, 280–83
nangandam alan sa, isip mga

indibidwal, 283–85, 286
tilimad-on sa, makita diha sa

mga kasulatan, mga 279–80

J

Jesukristo. Tan-awa usab sa
Pag-ula ni Jesukristo; Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo

ang bugtong tawo nga makaha-
tag kanato og kaluwasan, 80–81

isangyaw ang ebanghelyo diha
sa pagkasimple ug pagkayano,
105–6

kalisdanan nga giantus ni, 219,
245

kamatayon ni, 76–78, 87–88
mibuhat pinaagi sa hugot nga

pagtuo, 170
mibisita sa mga katawhan didto

sa Amerika human sa Iyang
Pagkabanhaw, 132–33

miestablisar sa Iyang Simbahan, 4
motubo sa grasya ngadto sa laing

grasya, 66–67
nagpabilin nga matinuuron

ngadtosa Amahan, 245–46
pag-ampo sa, mga 121, 245–47
Pagkabanhaw sa, 87–88
pagkausa uban sa Amahan ug sa

Espiritu Santo, 265–66

Joseph Smith. Tan-awa sa Smith,
Joseph

Journal, mga
ang mga kabataan ug mga batan-

on kinahanglan nga maghupot,
144–46

isulat gayud ang mga panghitabo
nga nahinabo, 143–45

kabahin ni Wilford Woodruff,
naglakip sa kasaysayan sa
Simbahan ug mga rekord sa
mga pagtulun-an, xxx, 139,
140–41

maglakip gayud sa mga rekord
ang mga panalangin sa Dios
ngari kanato, 142–44

mohatag og kaayohan sa atong
mga kaugalingon, atong mga
pamilya, ug sa Simbahan,
141–42

K

Kabataan. Tan-awa usab sa
Pamilya; Ginikanan, mga

ang pagkaimportante sa mga
ginikanan sa pagtudlo ngadto
sa, 182–83, 230–31

gipadala sa Langitnong Amahan,
183–84

nagkinahanglan og kalooy ug
maayong ehemplo gikan sa
amahan ug inahan, 185–87
nagkinahanglan og temporal ug
espirituhanon nga edukasyon,
254–55

kinahanglan nga maghimo og
mga journal, 143–46

kinahanglan nga sundon
ang panig-ingnan sa mga
ginikanan, 180–81, 184–85



I N D E K S

295

kinahanglang tudloan nga 
mag-ampo, 123–24

pagpangandam aron moserbisyo
diha sa Simbahan ug magpabi-
lin nga matinud-anon, 182–83

panalangin sa pagpadako, mga
180–81

sa dili pa ang edad sa pagka
may tulubagon, mga inosente
atubangan sa Ginoo, 90–92

Kabilin, pagkaimportante sa
paghinumdom, 148

Kalisdanan. Tan-awa sa
Oposisyon; Mga pagsulay

Kalibutan sa Espiritu, panagkita
sa atong mga kagikan didto,
211–213

Kaluwasan, duol ra nga kab-uton,
235–36

Kamatayon
dili kita makahupot og materiyal

nga mga kabtangan kon
mamatay kita, 253–54, 258–60

kahupayan sa mga panahon sa,
88–92

moabut sa tanang mga
katawhan, 253–54

ni Sarah Emma Woodruff, 83,
85–87

ni Wilford Woodruff, xxxvi
pagbangutan atol sa, 86–87,

88–89
pagkabanhaw gikan sa, 87–91
pagpangandam alang sa, 92–94
paghimulag sa espiritu gikan sa

lawas, 86–88
sa gagmay’ng mga bata, 90–96

“Kanunay nga Nag-ampo Kami
alang Kanimo,” xxxix

Kasulatan, mga
motabang kanato nga

makaandam alang sa mga
panghitabo sa katapusang
mga adlaw, 134–35

pagtuon sa, 129–30

Kaminyoon, giorden sa Dios,
180–81

Kampo sa Zion, 149–53

Kabubut-on
kahulugan sa, 227
gasa gikan sa Dios ngadto sa

tanan Niyang mga anak, 229–30
paggamit sa, modala sa mga

sangputanan karon ug sa
kahangturan, 229–34, 234–36

Kristo. Tan-awa sa Jesukristo

M

Manipesto, xxxvi–xxxvii
manluluwas sa Bukid sa Zion,

mga. Tan-awa usab sa Buhat
sa Templo

Masulundon, maalamon, 222.
Tan-awa usab sa Kabubut-on;
Balaod

Mason, Robert, xix, 1–3

Misyonaryo nga buhat
Atong katungdanan sa pagpakig-

bahin sa ebanghelyo, 100–3
gahum sa ehemplo diha sa,

104–5
Hingpit nga kalipay sa pagpaki-

gambit sa ebanghelyo, 102–3
kasinatian ni Wilford Woodruff ’

uban sa, mga xxii–xxix, 97–99,
101–2, 111, 119, 127, 167,
168–69, 179–80, 191, 227–30,
239–42
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Nagkinahanglan sa Espiritu
Santo sa, 105–7

Pagkaimportante sa dili
pagpanaway sa laing
mga relihiyon, 104–5

tahas sa hugot nga pagtuo
diha sa, 172

O

Oposisyon. Tan-awa usab sa Mga
pagsulay

moandam kanato sa celestial
nga kahimayaan, 241–42

sa kamatuoran, dili
mopatigbabaw, 243–45

Ordinansa, mga. Tan-awa sa
Priesthood

P

Pag-ampo sa pamilya, 123–24
alang sa paggiya, 122
atong panginahanglan alang sa,

121–22

Pag-ampo. Tan-awa usab ang
Pag-ampo sa pamilya

panalangin gikan sa, moabut
pinaagi sa pagsunod sa
ebanghelyo, mga 123

Pagbudlay [Labor. Tan-awa sa
Trabaho

Paghinulsol
gikinahanglan aron makadawat

sa giya sa Espiritu, 59–60,
246–47

gikinahanglan aron makadawat
sa tanang mga panalangin sa
Pag-ula, 78–79

Panalapi, mga, 255–60. Tan-awa
usab sa Mga buluhaton sa
templo

Pagkat-on
gikan niini nga libro, v
paggamit sa atong nakat-onan,

68
pinaagi sa Espiritu, v, 68–71
Pagtukod sa templo, xxxi–xxxiii,

173–76, 188

Pagtulun-an
gikan niini nga libro, vi–ix
panaghiusa diha sa, 270–71
pinaagi sa Espiritu, vi, 63,

65–71, 105–6, 234–35
sa simple nga mga kamatuoran,

maoy labing makalig-on,
66–68, 69–70

Pagpanglakaw sa mga Pioneer
ngadto sa Walog sa Salt Lake,
xl, 161–63

Pag-ula ni Jesukristo. Tan-awa
usab sa Jesukristo

mihingpit sa butang nga wala
nato mahimo sa atong mga
kaugalingon, 76, 209–10

mihingpit sa mahinulsulon ug
matinud-anon, 80–81, 200–1

miluwas sa mga bata nga
mamatay sa dili pa moabut
sa may pagkatulubagon nga
edad, 90–93

mitanyag og kaluwasan ngadto
sa matarung, 76–82, 102–3

mitubos kanato gikan sa
Pagkapukan, 74–76

Pakigsaad, mga, mga panalanging
kon matinuuron kita ngadto
sa, 36

Pamilya nga pag-ampo, 123–24

Pamilya. Tan-awa usab sa
Kaminyoon; Ginikanan, mga

ang mga tahas sa amahan ug
inahan sa, 185–86
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kinahanglan gayud nga mag-una
sa prayoridad, 184–85

mahangturon nga kinaiya sa,
179–80, 186–87, 192–93,
196–98

mosangkap alang sa, sa
panalapi, 255–56

panginahanglan sa
pagkamaloloy-on sa, 179–80,
185

panaghiusa diha sa, 268–69,
271–72 272–73

Pagpahiuli
ang pagpangita ni Wilford

Woodruff alang sa, xxi–xxii, 1–3
pagpasalamat ni Wilford

Woodruff alang sa, 10–11
panalangin sa, mga 9–11
sa mga kamatuoran sa

ebanghelyo, 6–7, 9–11
sa Simbahan, 6–7
sa priesthood, 6–9

Pagpaubos. Tan-awa usab sa
Garbo

gikinahanglan sa buhat sa Dios,
113–14

gipakita ni Wilford Woodruff,
111

modala ngadto sa panalipod
sa Ginoo, 115–17

pagkaila sa atong pagsalig
sa Dios, 112–13

Pagkabanhaw, 87–91

Pagpadayag
aron paggiya sa Simbahan,

55–56, 218–19, 222–24,
266–68

pag-ila, 55–56
personal, 55–60

Pagsulay, mga. Tan-awa usab
sa Oposisyon

ang Ginoo naglig-on sa atong
hugot nga pagtuo sa mga
panahon sa, 245–47

nag-andam kanato alang sa celes-
tial nga kahimayaan, 218–19

paglahutay, uban sa hugot nga
pagtuo, 36

Panaghiusa
didto sa celestial nga

gingharian, 266–67
didto sa Simbahan, 266–74
diha sa mga pamilya, 268–69,

271–72, 272–73
paghigugma alang sa usag’usa,

273–74
pinaagi sa pag-ambit sa

sakrament,” 274
sa pagtudlo, 270–71
tali sa Dios nga Kapangulohan,

265–66

Panalapi, mga, 256–60. Tan-awa
usab sa Mga buluhaton sa
templo

Perlas nga Labing Bililhon,
naglakip sa daghang nga
mga bahandi, 134–35

Pinuy-anan. Tan-awa sa Pamilya

Presidente sa Simbahan
ang Dios mopadayag sa Iyang

kabubut-on pinaagi, 219–20
ang ka peligro sa dili pagsunod,

217, 222–24
sa unsa nga paagi kita

makapaluyo sa, 220–222

Priesthood
gahum diin nagtrabaho ang

Dios, 42–43
kahulugan sa, 42–43
mahanturong kinaiya sa mga

panalangin pinaagi sa 47–49



I N D E K S

298

magpalambo sa mga
katungdanan sa, 44–46

ordinansa sa, mga 42–43, 45–46
pagpahiuli sa, 6–9 panumpa ug

pakigsaad sa, 48
responsibilidad sa nanaghupot

sa priesthood, mga 44–47

Propeta, mga kanunay nga na-
ngulo sa Simbahan sa Dios, 3,
218–19

Pulong sa Kaalam, 34–35

S

Sakrament, modala sa
panaghiusa, 274

Simbahan ni Jesukristo
giestablisar panahon sa mortal

nga pangalagad sa
Manluluwas, 5, 39 mipadayon
sa nagsunod sa sama nga
sundanan sa kada
dispensasyon, 3–5

moandam sa kalibutan alang
sa Ikaduhang Pag-anhi, 31,
280–83

paglambo ug padulngan sa,
29–32, 34–35

plano sa Langitnong Amahan,
29–32

Smith, Joseph
giorden na nga daan alang sa,

16–17
kinaiya sa, 15–17
miayo sa masakiton didto sa

Commerce, Illinois, ug
Montrose, Iowa, 157–60

mihatag sa mga yawe sa
gingharian ngadto sa mga
Apostoles, 19–23

milahutay sa pagpanggukod,
18–20

mitambag ni John Taylor
kabahin sa personal nga
pagpadayag, 55–56

mitrabaho pinaagi sa hugot
nga pagtuo, 170–71

nakat-on gikan sa Amahan, sa
Anak ug sa Espiritu Santo,
16–18

nakat-on gikan sa langitnong
mga mensahero, 16–18

nanagna sa pagtubo sa
Simbahan, 27–28

nangulo sa Kampo sa Zion,
149–53

pagkamartir ni, 23
pagtawag sa, 32–33
si Wilford Woodruff 

nakig-estorya uban ni,
diha sa panan-awon, 28–29

T

Taylor, John
kamatayon ni, xxxiv
midawat og tambag gikan ni

Joseph Smith kabahin sa
personal nga pagpadayag,
55–56

Templo sa Salt Lake, gikutlo
gikan sa pahinungod nga 
pag-ampo sa, 174, 196,
196–98, 200–1, 206–7

Temporal nga mga butang.
Tan-awa usab sa Buhat

nagdawat sa tambag sa Ginoo
sa, 252–53

naghiusa uban sa esprituhanon
nga pagbudlay, 249–51, 251–60

tukma nga panan-aw diha sa,
252–60
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U 

Utang, 257–58

Unang Panan-awon, 17–18,
265–66

W

Walog sa Salt Lake, paglakaw sa
mga pioneer ngadto sa,
xxix–xxxi

Woodruff, Aphek (amahan)
naghatag og ehemplo sa

kaligdong ug sa pagtrabaho
og maayo, xviii–xix

pagbunyag sa, 99

Woodruff, Azmon (igsoong 
lalaki), gibunyagan sa sama
nga adlaw sa pagbunyag ni
Wilford, xix, 41–43

Woodruff, Azubah Hart (ina-ina)
nagtudlo ni Wilford sa

ebanghelyo, xix
naminyo sa amahan ni Wilford,

xviii

Woodruff, Beulah Thompson
(inahan)

kamatayon ni, xviii, 205–6
nakita ni Wilford Woodruff nga

ang buhat sa templo gibuhat
alang sa, 205–6

Woodruff, Phoebe Whittemore
Carter (asawa)

gibangon gikan sa mga patay
pinaagi sa gahum sa
priesthood, 177–78

misulti sa bana sa kamatayon sa
anak nga babaye, 83, 85–87

nagsuporta sa bana sa mga
katungdanan sa Simbahan,
178–79

Woodruff, Sarah Emma (anak nga
babaye ni Wilford Woodruff),
kamatayon ni, 83, 85–87

Woodruff, Wilford
bunyag ug kumpirma ni, 42
didto sa Bukid sa Zion, 149–53
giluwas gikan sa makuyaw nga

unos, 239–42
giluwas gikan sa peligro sa

unang misyon, 168
gisupak ang pagsangyaw sa

usa ka tawo nga mibatok
sa Pag-ula, 73–74

gitawag aron magmisyon didto
sa England, 97

gitawag ngadto sa Korum sa
Napulog Duha, xxvii–xxix,
154–55

gugma alang sa pamilya, xv–xvii
interesado sa, sa buhat sa

templo, 191–93
isip Presidente sa Simbahan,

xxxiv–xxxix
isip usa ka misyonaryo, xx–xxiv,

97–99, 101–3, 111, 119, 127,
167, 168–69, 179–80, 191,
227–30, 239–42

isip usa ka tigsaysay, xxx
kamatayon ni, xl
may kauban nga nag-ampo aron

mohunong ang unos, 119–21
mga journal ni, xxx, 139–40
mga pagbati, mahitungod sa

iyang mga katungdanan sa
Simbahan, 111

miantus sa aksidente, xvii–xviii
mibiyahe uban sa mga pioneer

paingon sa walog sa Salt Lake,
xxix, 161–63

mibunyag sa iyang amahan ug
sa mga sakop sa panimalay sa
iyang amahan, 99–01
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midawat og panudlo gikan ni
Brigham Young sa mga 
panan-awon, 51, 192–93

midawat sa pagtuga sa templo
gikan ni Joseph Smith,
xxxv–xxxvi, 21–22, 191–92

mihatag sa iyang mga kabayo
ngadto ni Brigham Young,
217–18

mihimo og buhat sa templo
alang sa kaliboan sa iyang
pamilya, 205–7, 211–12

mipabangon sa asawa nga si
Phoebe gikan nga namatay
pinaagi sa gahum sa
priesthood, 177–78

mipahigayon og buhat sa templo
alang kang Robert Mason, 3

mipahinungod sa Templo sa
Manti, 192–93

mipahinungod sa Templo sa
Salt Lake, 192–93

mirekord sa audio sa iyang
pagpamatuod, 15

misalmot sa pagmantala sa mga
kasulatan, 127, 129

misalmot sa pagpahimutang sa
tukurang bato alang sa templo
didto sa Far West, Missouri,
154–56

misuguro sa katungod sa
pagsulat alang sa Doktrina
ug mga Pakigsaad didto sa
England, 127

mitabang sa pagpundok sa mga
Santos, xxviii, xxix–xxx

naaghat sa pagpairog sa
karwahe sa iyang pamilya,
52–53

nadasig sa pagluwas sa mga
Santos gikan sa katalagman,
xxix, xxx

nadasig sa pagtudlo sa uban aron
magtinguha sa Espiritu, 63

nag-ampo alang sa kalig-on aron
mopadayon sa pagmisyon, 119

nagpabilin nga matinuuron
samtang ang uban 
mi-apostasiya, 15

nagsangyaw sa ebanghelyo
ngadto ni John Benbow ug sa
iyang pamilya, 97–99

nagtuon sa mga kasulatan sa
batan-on pa, 39

nahigugma sa pagtrabaho og
maayo, xviii, xxx–xxxi, 249–51,
251–52

nakadawat og panan-awon
kabahin sa Templo sa Salt
Lake, 192–93

nakakat-on kang Robert Mason,
1–2

nakakita sa templo sa unang
higayon, 191–92

nakasinati og kalisdanan, 239–41
nakat-on sa buhat sa templo

alang sa mga patay, 205–6
nakigkita ni Joseph Smith,

13–15
nangita sa tinuod nga Simbahan,

xxi–xxiii, 1–3, 39–41
nasayran ang kamatayon sa

iyang anak nga babaye, 83,
85–87

pagkabata ni, xviii–xx
pagkakabig ni, xxii, 2–3, 39–43
pagpaubos ni, 111
personal nga nangandam alang

sa Ikaduhang Pag-anhi, 277–78
unang tawag sa misyon, 97,

167–68, 168–69

Woodruff, Wilford Jr. (anak), 83,
85–86

Pulong sa Kaalam, 34
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Trabaho. Tan-awa usab sa
Temporal nga mga butang

ang temporal ug espirituhanon,
dili mahimo nga bulagon,
251–53

gikinahanglan aron pagtukod sa
gingharian sa Dios, 249–51,
251–53

manwal, pasidungog sa, 254–55

Y

Young, Brigham
kanunay nga nag-uban kaniya

ang pagpadayag, 219–20
mihatag sa parisan nga mga

kabayo ngadto ni Wilford
Woodruff, 217

misakay sa karwahe ni Wilford
Woodruff paingon sa Walog
sa Salt Lake, xxix, 161

mitudlo ni Wilford Woodruff
diha sa panan-awon, 51,
192–93

nagsulti sa kaimportante sa
buhat sa templo, 208–9, 211–12

nagtudlo nga ang temporal
ug ang espirituhanon nga
pagbudlay dili mahimong
bulagon, 251–52

namili sa dapit alang sa Templo
sa Salt Lake, 161–62, 192–93

nangulo sa mga Apostoles sa
pagpahimutang sa tukurang
bato alang sa templo sa Far
West, Missouri, 154–56

Z

Kampo sa Zion, 149–53
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