
A ng sulat nga among nadawat
atol sa Pasko sa Pagkabanhaw o
sa panahon sa Pasko naghatag

og makapadasig nga mga handumanan
sa minahal nga mga higala ug mga par-
yente. Pipila niadtong mga mensahe
buhong sa bililhong mga litrato sa pa-
milya. Aniay usa nga nakadapit gayud
sa akong pagtagad.

Usa kini sa among mga apo nga ba-
baye sa tuhod. Siya akong tawgon nga
“Dear Ruby.” Kini nga litrato nakapahi-
numdom kanako sa iyang inahan sa di-
ha nga sama pa siya og pangidaron
kaniya. Gikan sa akong mga file akong
gikuha og balik kining litrato sa inahan
ni “Dear Ruby”––usa sa among mga
apo nga babaye.

Akong gikuha kini nga litrato sa ina-
han ni “Dear Ruby” mga 29 ka tuig na
ang milabay. Ang iyang mga mata sama
gihapon ka asul.

Maanindot nga mga handumanan
ang mitunga gikan sa tunga sa usa ka
gatus ka tuig na ang milabay, sa diha
nga ang apohan nga babaye ni “Dear
Ruby”––usa sa among mga anak nga
babaye––mao pay labing bag-o nga 

sakop sa pamilya kaniadto. Kini maoy
usa sa mga litrato sa bata pa siya.
Karon siya usa na ka mahigugmaong
apohan nga babaye, ug ako ang apo-
han nga lalaki sa tuhod ni “Dear Ruby.”
(Dili na lang nako ipakita kaninyo ang
akong litrato sa pagkabata. Dili kana
makatabang.) Kini nga mga litrato nag-
sugyot sa gugma nga nagsumpay sa
among upat ka mga kaliwatan sa 
paghiusa.

Kon maghunahuna ako sa gugma
nga akong gibati alang sa matag sakop
sa among pamilya, mobati ako og ga-
may, sa gugma nga anaa sa atong
Langitnong Amahan alang sa Iyang mga
anak. Samtang ang pamilya gi-ataki sa
tibuok kalibutan, Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw namahayag, nagpasiugda,
ug nanalipod sa kamatuoran nga ang
pamilya mao ang mahinungdanon sa
plano sa Tiglalang alang sa mahangtu-
rong destinasyon sa Iyang mga anak.
“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngad-
to sa Kalibutan” ug ang atong lapad
nga mga paningkamot kalabut sa family
history duha lamang ka mga ebidensya
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kon giunsa niining Simbahan sa pagda-
la og paglaum ug tabang sa sagrado
nga institusyon sa pamilya.

Kita nagtudlo nga ang gugma sa
Dios alang sa Iyang mga anak walay ki-
nutuban. Sa walay pagtagad sa kaliwa-
tan, nasyonalidad, o pagka-lalaki o
pagka-babaye, Iyang gihigugma silang
tanan.1 Iya kining gibuhat gikan pa sa
sinugdanan ug magpadayon sa pagbu-
hat sa ingon. Gidapit niya ang tanan sa
pagbaton og mahangturon nga kahi-
mayaan alang sa ilang pamilya. Ang
Iyang buhat ug ang Iyang himaya mao
ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug
sa kinabuhing dayon––ang kahimaya-
an––sa Iyang mga anak.2 “Kay gihigug-
ma gayud sa Dios ang kalibutan, nga

tungod niana gihatag niya ang iyang
bugtong Anak, aron ang tanan nga mo-
salig kaniya dili malaglag, kondili may
kinabuhing dayon.”3

Ang Pag-ula sa Iyang Hinigugmang
Anak nakatuman sa duha ka mga katu-
yoan sa Iyang Amahan. Kon wala ang
Pag-ula, walay pagka-imortal. Kon wala
ang Pag-ula, walay pagbalik ngadto sa
presensya sa Amahan ug walay pagpa-
dayon sa pamilya lapas sa lubnganan.

Tungod sa Pag-ula, kining kinadak-
an nga mga panalangin mahimong
matuman pinaagi sa matag usa nga
mga anak sa Dios kinsa mosunod sa
Iyang mahangturon nga mga balaod.
Sulod sa mga katuigan, daghan sa
Iyang mga anak ang nakabaton og

mga panalangin sa ebanghelyo, apan
daghan pa ang wala. Sa wala pa ang
katukuran sa kalibutan, ang atong
Langitnong Amahan mipasiugda sa or-
dinansa sa bunyag alang niadtong na-
matay nga wala masayud sa
ebanghelyo.4 Iya usab nga gihigugma
kadto nga mga bata.

Mihatag usab Siya og paagi alang ka-
nila nga mahimong kabahin sa usa ka
mahangturong pamilya. Ang matag ta-
wo nga moanhi sa yuta mao ang pro-
dukto sa mga kaliwatan sa mga
ginikanan. Kita adunay natural nga pa-
ngandoy sa pagkadugtong uban sa
atong mga katigulangan. Kini nga ti-
nguha anaa sa atong mga kasingka-
sing, sa walay pagtagad sa edad.

Hunahunaa ang espirituhanon nga
mga koneksyon nga namugna sa diha
nga usa ka batan-ong babaye nagta-
bang sa iyang apohan nga babaye nga
isulod ang kasayuran sa pamilya diha
sa computer o sa diha nga usa ka ba-
tan-ong lalaki makakita sa pangalan sa
iyang apohang lalaki sa tuhod diha sa
rekord sa census. Kon ang atong mga
kasingkasing mobati ngadto sa atong
mga katigulangan, usa ka butang ang
mausab sa atong kahiladman. Atong
bation ang kabahin sa usa ka butang
nga labaw pa sa atong mga kaugali-
ngon. Ang atong natural nga mga pa-
ngandoy alang sa mga koneksyon sa
pamilya matuman kon kita nasumpay
ngadto sa atong mga katigulangan pi-
naagi sa sagrado nga mga ordinansa sa
templo.

Tungod sa kamahinungdanon niini
nga buhat, ang Simbahan mitukod 
og mga templo nga mas duol sa kataw-
han,5 ug ang pagsiksik sa family history
gipahigayon sa paagi nga wala pa sukad
mahitabo. Mga paagi sa pagpangita ug
pag-andam sa mga ngalan alang sa mga
ordinansa sa templo nag-anam usab sa
paglambo. Atol sa komperensya niad-
tong Oktubre 2005, si Presidente
Gordon B. Hinckley mipahibalo og usa
ka makapadasig nga pag-uswag sa fami-
ly history ug sa buhat sa templo. Siya
miingon: “Usa sa lisud nga mga aspeto
sa atong kalihokan sa templo mao ang
nagkadaghan na kaayo natong mga
templo … sa tibuok kalibutan nga
magkadoble na hinoon ang atong mga
paningkamot sa buhat sa proxy.… Busa
kita, sulod sa dugay-dugayng panahon

92 L i a h o n a

Mga kard sa ordinansa sa templo



naghimo sa usa ka malisud kaayo nga
buluhaton.… Ang solusyon anaa sa ma-
kuti nga teknolohiya sa computer.”6

Sukad niana, dili lamang kay nami-
nusan ang pagkadoble, apan ang mga
pamaagi nahimo nga yano mao nga sa
pagkatinuod ang matag miyembro sa
Simbahan makaapil na sa buhat sa
templo ug sa family history. Natapos
na kadtong mga adlaw diin ang mga
specialist lamang ang mihimo niining
sagrado nga buhat. Bisan unsa man
ang inyong kahimtang, makahimo ka-
mo sa family history nga usa ka bahin
sa inyong kinabuhi karon. Ang mga ba-
ta sa Primary makadrowing og family
tree. Ang mga batan-on makaapil sa
proxy nga mga pagbunyag. Sila maka-
tabang usab sa mas edaran nga motra-
baho sa mga computer. Ang mga
ginikanan makasubay sa mga istorya 
sa ilang mga kinabuhi ngadto sa ilang
kaliwat. Takus nga hingkod nga mga
miyembro makahupot og temple re-
commend ug mopahigayon og mga
ordinansa sa templo alang sa ilang kau-
galingong kaliwatan.

Si Propeta Joseph Smith miingon,
“Ang pinakamahinungdanon nga res-
ponsibilidad niini nga kalibutan nga gi-
sugo sa Dios kanato mao ang pagsiksik
sa atong mga patay.”7 Bag-ong teknolo-
hiya ang nakahimo niini nga mas sa-
yon sukad aron sa pagtuman niana nga
responsibilidad. Ang buhat sa templo
ug sa family history gipahigayon karon
pinaagi sa sistema nga nailhan isip ang
“new FamilySearch.”8 Kini nga sistema
nga gibase sa Internet makatabang sa
mga miyembro nga makaila sa ilang
mga katigulangan, mopiho kon un-
sang ordinansa nga buluhaton ang gi-
kinahanglan nga himoon alang kanila,
ug maandam ang ilang mga ngalan
alang sa templo. Mahimo kining maab-
li diha sa panimalay, sa family history
center,9 o sa bisan asa nga adunay ma-
gamit nga Internet. Ang mga paagi sa-
yon ra nga sundon.10

Imo unang ilhon ang mga indibid-
wal nga imong gitinguha nga himoan
og buhat sa templo.

Dayon i-print out nimo ang Family
Ordinance Request. Kini nga doku-
mento naghatag og kasayuran nga 
gikinahanglan sa templo ug dili na ki-
nahanglan nga dad-on nimo ang mga
computer disc.

Gikan sa Family Ordinance
Request, mga ordinance card i-im-
printa sa templo. Human mapahiga-
yon ang ordinansa, i-rekord kini ug
isulod ngadto sa new FamilySearch ni-
ana gayung adlawa.

Karon unsaon na man lang kamo
nga walay magamit nga computer o
mopili nga dili mogamit niini nga tek-
nolohiya? Ayaw kabalaka! Paghimo og
usa ka paagi kausa matag higayon.
Sugdi diha sa panimalay. Sugdi sa usa
ka basiyo nga karton, sama sa gisugyot
ni Presidente Boyd K. Packer.11 Ibutang
niana nga karton ang importante nga
kasayuran kalabut ninyo ug sa inyong
pamilya. Idugang ang kasayuran nga
nakuha gikan sa inyong ubang sakop
sa pamilya. Dayon pangayo kamo og
tabang gikan sa inyong ward o branch
family history consultant. Ang sistema
sa new FamilySearch makahimo sa
consultant sa pagpahigayon sa tanang
gikinahanglan nga mga buhatunon sa
computer alang kaninyo, lakip ang
pag-andam og mga ngalan alang sa
templo. Mga 60,000 ka mga consultant
ang nagserbisyo sa tibuok kalibutan.
Usa ka tawo sa inyong ward o branch
makatabang kaayo kaninyo.

Ang sistema sa new FamilySearch
nag-usab sa mga proseso sa buhat sa
family history pinaagi sa pagtrabaho
ngadto sa pagmugna sa naandan nga
pedigree. Sa nangagi, ang usa ka tawo
maglainlain og trabaho, naghupot sa

iyang kaugalingong mga rekord sa pa-
milya. Sa kasagaran ang usa ka tawo
magtrabaho nga wala masayud kon 
unsa ang gibuhat sa ubang sakop sa
pamilya. Karon ang matag tawo maka-
tampo sa kasayuran samtang makig-
tambayayong sa uban sa pagpalambo
sa ilang family tree.

Samtang ang new FamilySearch
mao ang mahinungdanon nga paagi
ngadto sa kalamboan, sa gihapon kini
usa ka lakang lamang. Adunay dag-
hang trabaho nga nagpaabut. Tungod
kay ang sistema nagpahigayon nga ma-
gamit ang kasayuran nga gisumiter
ngadto sa Simbahan sulod sa daghang
mga dekada gikan sa daghang mga ti-
nubdan, ang new FamilySearch mahi-
mo nga mopakita sa nagdoble nga
mga gipasulod o mga sayop nga sa mi-
agi wala mamatikdi. Kining butanga
magamit kaayo alang niadtong adunay
katigulangan nga pioneer. Ang pagka-
doble ug mga sayop nagkinahanglan
nga korihian, ug walay lain nga mas
makahimo kay sa matag indibidwal
alang sa iyang kaugalingong pamilya.

Mahimo nga kamo mawad-an sa ka-
dasig samtang kamo padayong nagtra-
baho niini nga mga hagit. Palihug
tuohi nga siguradong ang inyong mga
kabalaka nasabtan. Ang Simbahan,
ubos sa dinasig nga pagpangulo ni
Presidente Thomas S. Monson, nagtra-
baho sa makugihon nga paagi aron sa
pagtabang kaninyo nga masulbad kini

M a y o  2 0 1 0 93
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Templo sa Guatemala City Guatemala.



nga mga problema. Magkauban kitang
naninguha sa pag-organisar sa family
tree sa tanang mga anak sa Dios. Usa
kini ka dakong trabaho nga may da-
kong mga ganti.

Usa kini ka makapalipay nga buhat.
Tan-awa kining litrato sa bag-ong mga
kinabig nga naghimo og buhat sa tem-
plo alang sa ilang kaugalingong mga
kaliwatan. Kining minahal nga mga
Santos gikan sa San Salvador El
Salvador Ilopango Stake ug nagtam-
bong sa Templo sa Guatemala City sa
unang higayon. Sila nagkupot sa ilang
mga kard sa templo, ang matag usa
may ngalan sa namatay nga kaliwat
kang kinsa sila mipahigayon og proxy
nga bunyag.

Aron ang mga paningkamot sa fami-
ly history sa Simbahan molampus, ma-
hinungdanon ang giya ug pagpangulo
sa priesthood. Ang mga lider nagtudlo
ug nagpamatuod kalabut sa doktrina
diin mao ang basehanan alang niining
sagrado nga buhat.12 Naghatag sila og
mga calling ug nagsuta kon ang mga
instruksyon nagamit.13 Ilang gitan-aw
ang kalihokan sa templo ug sa family
history isip usa ka paagi sa pagbayaw
sa espiritu sa ilang ward, paglig-on sa
pagka-espirituhanon sa bag-ong mga
kinabig, ug pagpanalangin sa mga ki-
nabuhi sa tanang mga miyembro.

Bisan kon ang buhat sa templo ug
sa family history adunay gahum sa pag-
panalangin niadtong anaa sa kalibutan
sa espiritu, kini adunay sama nga ga-
hum sa pagpanalangin sa mga buhi.
Kini adunay makapalunsay nga implu-
wensya niadtong nagbuhat niini. Sila
sa pagkatinuod nagtabang aron mahi-
maya ang ilang mga pamilya.

Kita mahimaya kon kita makapuyo
uban sa atong mga kaliwatan didto sa
presensya sa Labawng Makagagahum
nga Dios. Si Propeta Joseph Smith na-
kakita nang daan sa atong katungda-
nan: “Ang mahinungdanon nga adlaw
sa Ginoo hapit na … ,” siya miingon.
“Kita kinahanglan, isip usa ka simba-
han ug usa ka katawhan, ug isip mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, mohalad
ngadto sa Ginoo og usa ka halad sa
pagkamatarung; ug kita mohalad sa
sulod sa iyang balaan nga templo …
usa ka basahon nga naglangkob sa
mga talaan sa atong mga patay, nga 
takus sa tanan nga pagdawat.”14

Ang pag-andam niana nga rekord
atong indibidwal ug tiningub nga res-
ponsibilidad. Samtang kita maghiusa
sa pagtrabaho, mahimo nato kini nga
takus sa tanan nga pagdawat sa Ginoo.
Kana nga rekord makahimo nga ang
mga ordinansa mapahigayon ug mada-
wat sa atong namatay nga mga katigu-
langan, kon pilion nila nga dawaton
kini. Kadtong mga ordinansa makadala
og kalingkawasan ngadto sa mga bini-
langgo sa kalibutan sa espiritu.15

Ang atong mga anak, mga apo, si
“Dear Ruby,” ug ang tanan natong mga
apo sa tuhod nasumpay sa gugma. Sila
usab nasumpay sa gugma ngadto sa
mga katigulangan. Kadtong mga sum-
pay, gitapot pinaagi sa sagrado nga
mga ordinansa, modala ngadto sa pag-
kahimaya sa atong mga pamilya.16 Nga
kining sagrado nga tumong matinuod

alang sa matag usa kanato mao ang
akong pag-ampo sa pangalan ni
Jesukristo, amen. ■
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