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K o l e K s y o n  s a  P a n i m a l ay  u g  P a m i lya

Ang Bukid sa Ginoo naghisgot sa kasaysayan 

sa pagtukod sa Templo sa Salt Lake. Nagsugod 

kini sa gabii sa wala pa ang pagpahinungod sa 

templo samtang si Presidente Wilford 

Woodruff malipayong mitubag sa mga 

pangutana sa batan-ong reporter nga gikan sa 

New York. Naggamit sa iyang maayong 

pagkahimo nga mga journal, si Presidente 

Woodruff miasoy sa kahibulungang istorya—

gikan sa dinasig nga gutlo sa dihang si 

Brigham Young mipahayag sa mahimutangan 

nga dapit sa templo ngadto sa tulukibon nga 

pagpahinungod paglabay sa 40 ka tuig human 

sa groundbreaking.

Mga Pinulongan [Pinulongan] 
[(Pinulongan)] Pahibalo: Kini nga 
video tingali gihiMo nga naggaMit 
sa Mas daan nga Mga bersyon sa 
Mga Kasulatan ug Karaan nga 
terMinolohiya sa siMbahan.

1 Ka oras 12 Ka Minuto 4:3

Ang Bukid sa Ginoo

Bonus feature: tan-awa ang 
pagtukod ug pagpahinungod sa 
templo sa salt lake sa usa ka 

koleksyon sa talagsaon nga Black-
and-white, nga mga litrato.

Ang Bukid sa Ginoo

Ang Bukid sa Ginoo tinud-anay nga nagpakita 

sa unang mga Santos ug sa ilang mga 

pagpamatuod sa pagsimba sa templo. Bisan pa 

sa daghang mga babag nga ilang giatubang, 

kini nga mga pioneer andam nga mohatag sa 

ilang mga kaugalingon ug sa ilang tanang 

butang aron makatukod og usa ka templo nga 

angayang tawgon nga balay sa Ginoo.
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