(Hanya untuk orang bukan Islam)
Satu Video Pesanan Istimewa tentang Harapan dan Penyembuhan Akan Datang Daripada Nabi
pada 20 November

Russell M. Nelson, nabi dan presiden Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, akan berkongsi
video pesanan istimewa dengan dunia pada 20 November 2020 jam 11 pagi MST.
Video 11 minit panjang ini akan memfokuskan cara-cara kita dapat memperoleh harapan dan
penyembuhan melalui Yesus Kristus pada masa keretakan dan ketidakstabilan global ini yang ketara.
Ia akan diterbitkan di akaun media sosial Presiden Nelson dan di saluran YouTube utama Gereja
dalam 31 bahasa. Video akan tersedia sejurus selepas itu untuk ditonton berdasarkan permintaan
dan untuk dimuat turun di Newsroom.ChurchofJesusChrist dan di Church Gospel Media.
Presiden Nelson telah menjadi Rasul Tuhan Yesus Kristus sejak tahun 1984. Dia menjadi pemimpin
senior Gereja pada bulan Januari 2018. Waktu dia sebagai presiden telah dikenali oleh pelayanan
global (dia telah mengunjungi 32 negara dan wilayah A.S), peningkatan pembinaan bait suci (tempat
kita yang paling kudus), dan perubahan organisasi secara mendalam. Sejak persidangan umum April
2018 di mana dia telah disokong sebagai presiden Gereja, Presiden Nelson sering memperkenalkan
penyesuaian yang dicipta untuk membantu para Orang Suci melayani lebih seperti Yesus Kristus dan
lebih menekankan Juruselamat dunia sebagai pusat dalam semua hal yang Gereja lakukan.
Sebelum menjadi pemimpin iman global, Presiden Nelson adalah pakar bedah jantung perintis.
Sebagai pakar bedah pelatih di Minnesota pada tahun 1951, dia membantu mengkaji dan
mengembangkan mesin paru-paru jantung pertama yang digunakan dalam pembedahan jantung
terbuka. Dia melakukan pembedahan jantung terbuka pertama di Utah pada tahun 1955. Dia telah
berkhidmat sebagai presiden Persatuan Pembedahan Vaskular, pengarah Lembaga Pembedahan
toraks Amerika, pengerusi Majlis Pembedahan Kardiovaskular untuk Persatuan Jantung Amerika dan
presiden Persatuan Perubatan Negeri Utah. Dia mengarang banyak bab dalam buku teks perubatan
dan penerbitan lain. Dia juga memberi syarahan dan mengunjungi banyak organisasi secara
profesional di seluruh Amerika Syarikat dan negara-negara lain.
Presiden Nelson adalah bapa kepada 10 orang anak (sembilan anak perempuan dan satu anak lelaki),
datuk kepada 57 cucu dan datuk moyang kepada 127 cicit. Isteri pertamanya (dan ibu kepada 10
anak mereka), Dantzel, meninggal dunia hampir 16 tahun yang lalu. Dua daripada anak perempuan
mereka (Wendy dan Emily) telah meninggal dunia akibat cancer. Dia dan isteri keduanya, Wendy,
telah berkahwin sejak tahun 2006.

