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Niadtong 1831 si Propeta Joseph Smith 
nangutana sa Ginoo unsaon nga ang 
ebanghelyo mapadangat ngadto sa 

mga lumulupyo sa yuta. Agig tubag iyang 
nadawat ang Seksyon 133 sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad. Ang tubag sa ginoo sa 
pangutana ni Joseph piho ug direkta, sama 
sa atong mabasa sa bersikulo otso: “Ipadala 
ang mga anciano [elder] sa akong simbahan 
ngadto sa mga nasud nga mga layo kaayo; 
ngadto sa mga isla sa dagat; ipadala 
padulong ngadto sa langyaw nga mga yuta; 
ipatawag diha ang tanan nga mga nasud.”
 Tingali maghunahuna kamo sa unang 
pagtan-aw nga usa kini ka sugo alang sa 
batan-ong mga lalaki sa pagserbisyo og 
misyon. Medyo may bahin nga sakto kamo.   

Kon tan-awon ninyo og maayo inyong 
masayran nga ang ginoo nagsulti diay 
sa tanang mga miyembro sa Simbahan.  
Makapainteres, giklaro sa unang 
bersikulo nga kining pagpadayag alang 
diay natong tanan. Kitang tanan adunay 
responsibilidad nga ipadala ang mga elder.   
Ang pagpadayag gisugdan niini nga mga 
pulong, “Patalinghug, O kamo nga mga 
katawhan sa akong simbahan, miingon ang 
Ginoo ang inyong Dios, ug dungga ang 
pulong sa ginoo mahitungod kaninyo.”  
Ang sugo sa pagpadala sa mga elder alang 
kaninyo. Ang Ginoo nagpaabut kaninyo sa 
paghimo sa importanting tahas samtang 
kita nagtinabangay sa pagpadala sa mga 
elder.  
 Atol sa pagbisita ni Elder Russell M. 
Nelson sa Pilipinas, mikomentaryo siya nga, 
“Ang labing maayo nga mga misyonaryo 
alang sa Pilipinas mao ang mga Pilipino.” 
Bag-ohay lang, nakapadala lamang kita og 
mga 70 porsiyento sa mga misyonaryo nga 
gikinahanglan nga moserbisyo sa Pilipinas. 
Nagsalig kita sa ubang mga nasud sa 
pagpadala og mga misyonaryo dinhi. Ang 
among panglantaw isip Area Presidency 
mao nga matubag ang atong kaugalingong 
panginahanglan dinhi sa Pilipinas ug sama 
sa sugo sa Doktrina ug mga Pakigsaad 133 
nga nag-ingon, “Ipadala ang mga anciano 
[elder] ngadto sa mga nasud nga mga layo 
kaayo.” Makita nato ang panahon nga ang 
atong Pilipino nga mga misyonaryo ipadala 
ngadto sa laing mga nasud sa Southeast 
Asia.
 Busa atong sabton nga ang mando 
sa Ginoo sa pagpadala sa mga elder 
nagpadayon gihapon karon. Atong 
ipadala ang mga elder dinhi sa Pilipinas 
sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa 
tanang kanasuran. Si Presidente Thomas 
S. Monson mibag-o sa tawag alang sa 
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“matag takus, makahimo nga Batan-ong 
lalaki kinahanglan nga mangandam ug 
moserbisyo og madungganong full time 
nga Misyon.” (tan-awa sa “Samtang Kita 
Nagkatigum Pag-usab,” Liahona, Nob. 2010, 
5-6).
 Ang pagpadayag klaro. Ang 
propetikanhong tawag gipalanog. Unsaon 
nato pagtubag isip mga miyembro? Usa 
sa atong mga tumong sa Area dinhi sa 
Pilipinas mao ang pagluwas sa bag-ong 
henerasyon pinaagi sa pagdugang sa 
gidaghanon sa young men nga nagserbisyo 
og misyon. Aron matuman ang buhat sa 
Ginoo; aron matubag ang panawagan ni 
Presidente Monson; aron makab-ot ang 
atong Tumong sa Area, kinahanglan kita og 
tabang sa tanan. Unsaon ninyo pagtabang 
sa pagpadala sa mga elder?
 Kon kamo amahan o inahan mahimo 
ninyong sugdan karon ang pag-andam sa 
inyong anak nga mga lalaki sa pagserbisyo 
og full-time nga misyon. Kinahanglan 
sila nga inyong tudloan sa ebanghelyo.  
Kinahanglan silang motambong sa 
sakrament ug mga miting sa priesthood 
uban ninyo. Kinahanglan nila ang inyong 
tabang sa pagtigum sa ilang kwarta.  
Kining buhat sa ginikanan magsugod kon 
ang batan-ong lalaki primary pa. Sugdi ang 
proseso uban sa inyong mga anak samtang 
bata pa sila ug tabangi sila nga masayud 
nga ang ginoo nanawagan nila nga 
mangandam sa pagserbisyo kon moabut na 
sila sa edad nga 19.  
 Kon kamo lider sa Simbahan, 
nagkinahanglan kami sa inyong 
pinakamaayo nga paningkamot sa 
pagtabang niining batan-ong mga lalaki 
nga mahimong mga misyonaryo. Dili nila 
kini mahimo nga sila lang. Kinahanglang 
sugdan ninyo og sayo ang pagtudlo ug 
pagbansay ug pagtabang kanila nga 
maandam nga mahimong mga misyonaryo.  
Labing importante sa tanan, kinahanglan 
ninyo silang giyahan og maayo sa proseso 
sa pagpangaplay. Dapita ang matag batan-
ong lalaki, lakip ang dili kaayo aktibo, 
sa pagserbisyo og misyon. Pakigsulti 
kaniya diha sa inyong opisina atol sa 
personal nga interbyu ug ribyuha ang mga 
kinahanglanon. Tabangi siya sa pagtubag 
sa iyang aplikasyon. Tabangi siya hangtud 
mahuman niya ang tanan aron masumiter 
ang iyang mga papeles. Padayon og 
tabang niya hangtud nga masulod siya sa 
Missionary Training Center. Ang sugo sa 
pagpadala sa mga elder piho alang kaninyo 
isip mga lider sa Simbahan.
 Kon miyembro kamo nga dili ginikanan 
ug dili lider sa simbahan, unsay inyong 
mahimo? Makaawhag kamo sa batan-ong 
mga lalaki sa Simbahan sa pagserbisyo 
og full time nga misyon. Hatagi sila sa 
inyong suporta. Pahinumdumi sila sa 
ilang katungdanan. Hatag matag bulan sa 
ward o branch missionary fund, bisan kon 

gamay kini nga kantidad, aron adunay 
kwarta nga magamit alang niadtong batan-
ong mga lalaki nga kulang ang pundo 
sa pag-misyon. Ang mga miyembro sa 
tibuok kalibutan mohatag matag bulan sa 
missionary fund sa Simbahan. Samtang 
atong ipadala ang mga elder, naghangyo 
kami kaninyo sa pag-apil kanila. Kadtong 
mga donasyon makahimo sa mga 
misyonaryo sa Pilipinas sa pagserbisyo 
karon. Hinumdumi, ang sugo sa pagpadala 
sa mga elder alang kanatong tanan. Kitang 
tanan kinahanglang motabang sa batan-
ong mga lalaki sa pagpangandam ug 
pagserbisyo og full time nga misyon.  
 Kon kamo batan-ong lalaki, kinahanglan 
inyong markahan ang petsa sa inyong 
ika-disenuybe nga adlawng natawhan isip 
adlaw nga ang inyong Misyon magsugod.  
Kini ang adlaw nga inyong ipahinungod 
ang inyong kaugalingon sa pagserbisyo 
sa Ginoo. Kini ang adlaw nga inyong 
sugdan ang pagpakigbahin sa ebanghelyo 
nga full time ug dad-on ang kalipay sa 
Gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo 
ngadto sa mga tawo sa tibuok kalibutan.  
Usa kini ka halangdon ug matarung 
nga tawag. Usa kini ka espirituhanon 
nga buluhaton. Nagkinahanglan kini sa 
inyong pinakamaayo. Ang misyonaryo 
nga buhat dili sayon, apan kini ang labing 
makatagbaw nga kasinatian sa inyong 
kinabuhi hangtud gani karon. Walay mas 
labaw ka mahinungdanon nga tawag; 
walay mas labaw ka importante nga buhat 
kay sa pagsunod sa sugo sa Manluluwas 
nga “Himoa ninyong mga tinun-an ang 
tanang kanasuran, sa pagpamautismo 
kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug 
sa Espiritu Santo.” (Mateo 28:19)  Desisyon 
karon nga moserbisyo. Mousab kini sa 
inyong kinabuhi sa hangtud. Pagtuon sa 
mga kasulatan, tambong sa inyong mga 
miting sa Simbahan, buhata ang inyong 
mga buluhaton sa Aaronic Priesthood ug 
pagtigum og kwarta.  
 Kon kamo batan-ong babaye, si 
Presidente Monson midapit usab kaninyo 
sa pagserbisyo. Si Presidente Monson 
nagpahinumdom kanato nga ang 
misyonaryo nga buhat usa ka katungdanan 
sa Priesthood, apan ang mga sister nga 
misyonaryo mga maayo kaayo ug welcome 
sila kanunay. Ang batan-ong mga babaye 
makaawhag usab sa batan-ong mga lalaki 
sa pagserbisyo og misyon ug makapasabut 
kanila og maayo nga ganahan kamong 
makigminyo og returned missionary.   
 Unta ang matag usa kanato nakasabut 
nga kini atong personal nga sagradong 
katungdanan, isip mga miyembro sa 
Simbahan dinhi sa Pilipinas, nga Ipadala 
ang mga elder. 
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Si Elder Russell M. Nelson sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mibisita sa Pilipinas pagka-Mayo 

17-27, 2012. Si Elder Nelson mipahinungod 
sa bag-ong Missionary Training Center 
(MTC) sa Manila ug mipasiugda sa 
Seminar sa mga Mission President. Mibisita 
siya sa lainlaing lugar sa Pilipinas aron 
sa pagpahigayon og mga debosyonal ug 
espesyal nga mga miting uban sa mga 
misyonaryo. Aduna usab siyay espesyal 
nga miting uban sa Bise Presidente sa 
Pilipinas, si Jejomar Binay. 

BAG-ONG MISSIONARY TRAINING CENTER 
SA MANILA GIPAHINUNGOD 
Ang mga miyembro nagpundok sa Joseph 
Smith Hall sa bag-ong Missionary Training 
Center sa miaging Mayo 20, 2012 aron sa 
pagsaksi sa pagpahinungod sa bag-ong 
pasilidad sa MTC. Si Elder Nelson ang 
mihatag sa pagpahinungod nga pag-ampo.
 Ang ubang mitambong mao ang 
mga sakop sa Area Presidency, sila si 
Elder Michael John U. Teh, Presidente 
sa Area; Elder Brent H. Nielson, Unang 
Magtatambag; ug Elder Ian S. Ardern, 
Ikaduhang Magtatambag, nga matag usa 
mihatag og mubong pamahayag sa wala pa 
ang pagpahinungod nga pag-ampo. Anaa 
usab didto si Presidente George Terry Taylor, 
Presidente sa MTC, iyang asawa, si Sister 
Taylor, tanang mga presidente sa misyon sa 
Pilipinas ug lokal nga Area Seventy.
 Sa iyang pamahayag, si Presidente 
Taylor mipakigbahin sa espesyal nga 
kasinatian nga ilang nasinati sa bag-ong 
MTC niadtong 30 sa Abril sa dihang ang 
mga bandila sa lainlaing mga nasud nga 
girepresentaran sa mga misyonaryo sa 
MTC giisa ug ang nasudnong awit sa 
matag nasud gipatugtog. Haum kadto nga 
simbolo sa mga misyonaryo isip bandila 
sa tanang kanasuran. Ang bag-ong MTC 
moandam sa mga misyonaryo sa pagdapit 
sa tanan sa pagduol ngadto kang Kristo ug 
sa pagdawat sa ebanghelyo.
 Sa wala pa ang iyang pagpahinungod 
nga pag-ampo, si Elder Nelson mipahayag 

sa iyang pagdayeg sa desinyo sa bag-
ong building. Miingon siya nga ang 
labing maayong paagi nga masabtan ang 
ebanghelyo mao ang “pagtudlo pinaagi sa 
Espiritu.” 
 Sa sinugdanan sa pagpahinungod nga 
pag-ampo mipahayag siya og pasalamat 
alang sa pag-ula ni Jesukristo, ug sa 
pagkamatinud-anon sa mga misyonaryo ug 
sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok 
kalibutan nga nahigugma ug nagserbisyo 
sa Ginoo. 
 Gipanalanginan niya ang Republika 
sa Pilipinas nga “padayon nga abli ang 
pultahan sa pag-abi-abi” sa tanang mga 
sulugoon sa Ginoo. Nga ang katawhan 
niini nga nasud mapanalanginan og 
“kagawasan ug pagkamay-tulubagon 
nga motubo diha sa pagkamatarung sa 
temporal ug sa espiritwal.” 
 Ang bag-ong Missionary Training Center 

Si Elder Nelson Mibisita 
sa Pilipinas 

Si Elder Nelson 
samtang giabi-abi 
sa local nga mga  
miyembro sa Manila 
Philippines Temple.
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makapapuyo og 144 ka mga misyonaryo 
sa tibuok Asia. (Pilipinas, Cambodia, Hong 
Kong, India, Indonesia, Mongolia, Pakistan, 
Sri Lanka, Taiwan, ug Thailand). Ang 
pagbansay ihatag sa matag misyonaryo sa 
iyang kaugalingong pinulongan pinaagi sa 
tabang sa mga tighubad.
 Ang bag-ong MTC adunay tulo ka mga 
building. Ang unang building anaa ang 
pinakamoderno nga mga pasilidad sa 
pagbansay sama sa Joseph Smith Hall, mga 
lawak nga bansayanan sa pagtudlo nga 
may mga kamera, mga lawak sa paghubad, 
computer lab, labhanan nga may dagkong 
mga washing machine, ug mga lawak nga 
katulganan sa mga misyonaryo. Sa atbang 
niini mao ang administrative building 
nga anaa ang mga opisina sa , sa Direktor 
sa MTC, ug dugang nga mga lawak nga 
bansayanan sa pagtudlo. Ang ikatulong 
building mao ang pasilidad sa paglingaw-
lingaw aron paghatag og mga kalihokan 
sa pisikal nga pag-ehersisyo sa mga 
misyonaryo. 
 Ang unang klase sa bag-ong MTC 
nagsugod niadtong Disyembre 27, 2011.

METRO MANILA
Si Elder Nelson nakigkita pagka-Martes 
sa full-time nga mga misyonaryo ug mga 
young single adult sa Makati Stake Center 
sa Buendia, Makati. 
 Ang iyang mensahe ngadto sa duha ka 
grupo sa mga batan-on mao ang gugma 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo 
ug ang mga panalangin nga maangkon 
pinaagi sa pagkamasulundon ug 
pagkamatinud-anon.
 Sa tinguha nga monindot ang kahimtang, 
sa sinugdanan sa iyang pagpamulong sa 
debosyonal sa young single adult (YSA), 
si Elder Nelson miingon: “Nganong 
mianhi kamo og usa ka gabii sa semana 
aron maminaw sa mas tigulang nga mga 
tawo nga mamulong kaninyo? Sa akong 
hunahuna mianhi kamo tungod kay basin 

og makasulti kami kaninyo og butang nga 
makatabang.”
 Namulong siya kabahin sa 10 ka mga 
butang nga gusto niyang mahibaloan sa 
YSA: 1. Ang Dios buhi; 2. Si Jesukristo 
mao ang atong Manluluwas ug ang iyang 
pag-ula naghimo sa pagka-imortal nga 
posible alang sa tanan; 3. Ang Dios nga 
Amahan ug si Jesukristo mipakita ni 
propeta Joseph Smith;  4. Si Joseph Smith 
mihubad sa Basahon ni Mormon;  5. 
Ang gahum sa Priesthood gipahiuli sa 
yuta;  6. Ang mga propeta nagdawat og 
pagpadayag; 7. Si Satanas gitugutan sa 
paglihok tungod kay ang Dios nagtahud 
sa kabubut-on; 8. Ang mga kabatan-onan 
sa Zion mao ang paglaum sa Israel; 9. Ang 
hingpit nga kalipay nagagikan sa pagsunod 
sa mga sugo sa Dios; ug 10. Ang pagpili 
sa kinabuhing dayon o kalaglagan anaa 
kanato.
 Naghisgut kalabut ni Joseph Smith 
ug sa iyang buhat sa paghubad sa 
Basahon ni Mormon si Elder Nelson 
miingon nga “walay laing tawo ang 
makahimo” sa unsay nahimo sa propeta 
“kon walay tabang sa Dios nga Labawng 
Makagagahum”. Iyang gipasabut nga 
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kadaghan na siya nagtrabaho uban sa mga 
tighubad sa Simbahan, kahibalo siya nga 
ang pinakamaayo nga tighubad mohubad 
sa mga kasulatan ngadto sa laing mga 
pinulongan sa gipaspason nga usa ka 
pahina sa usa ka adlaw ug inubanan kini 
sa tabang sa modernong teknolohiya ug 
ubang mga himan sama sa lexicon ug sa 
nahubad na nga mga trabaho. 
 Sa dihang si Joseph Smith mihubad sa 
Basahon ni Mormon, nakahimo siya og 
walo ngadto sa 10 ka pahina sa usa ka 
adlaw. “Kon mobasa kamo sa Basahon ni 
Mormon, hinumdumi nga si Joseph Smith 
mas paspas nga mihubad kay sa inyong 
pagbasa niini.”
 Si Elder Nelson mipasabut og maayo sa 
panginahanglan alang sa mga batan-on 
sa pagpabilin sa hugot nga pagtuo, 
nagsulti kanila nga sila “anaa sa maayo 
nga habig”. Miingon siya nga dili sama sa 
miaging mga dispensasyon nga ang tanan 
natapos sa apostasiya, kining katapusang 
dispensasyon diin kita nagpuyo dili 
matapos sa apostasiya ug “magpadayon 
ngadto sa mahinungdanong milenyal nga 
paghari sa Ginoo.”
 Mitawag kang Satanas nga “wala 
gayuy pahulay,” miingon siya nga ang 
Dios nagtugot sa iyang mga anak nga 
pagatintalon tungod kay ang Dios “dili 
mopugos ni bisan kinsa sa pagduol ngadto 
kaniya”.
 Gihinumduman niya ang iyang 
pagpanguyab sa iyang asawa, ang 
namatay na nga si Dantzel White Nelson, 
aron ipasabut sa YSA nga “usa sa labing 
importanting mga butang nga gusto sa 
Dios nga atong buhaton niining kinabuhia 
mao ang paghimo og mga pamilya; dili 
lang ordinaryong mga pamilya apan 
mahangturong mga pamilya.”
 Sa sinugdanan sa iyang pakigpulong 
sa full-time nga mga misyonaryo sa 
Philippines Manila Mission, namulong 

siya sa mga sister nga nagsulti kanila “sa 
pagpangita og lalaki nga nahigugma sa 
Ginoo labaw pa kaninyo. Ayaw pangita 
og lain pa. Tungod kay kon ang lalaki 
nahigugma sa Ginoo, ang iyang kapasidad 
sa paghigugma kaninyo molambo; kini 
mahimong balaan ug putli.”
 Mitudlo siya sa full-time nga mga 
misyonaryo unsaon nga ang ilang pagtudlo 
mahimong mas epektibo pinaagi sa 
pagkasayud og dugang kabahin sa doktrina 
sa Simbahan ug pagkat-on sa mas maayong 
pakigsulti sama sa pagpangita og susama 
nga baruganan niadtong ilang tudloan.  
Si Elder Nelson gikuyogan nila ni Elder 
ug Sister Ian S. Ardern, Ikaduhang 
Magtatambag sa Philippines Area 
Presidency.

CEBU CITY
“Ang Templo usa ka mahinungdanon nga 
panalangin! Pahimusli ang mga panalangin 
nianang balaan nga dapit.” Kini ang labing 
mahinungdanong mensahe ni Elder Nelson 
atol sa debosyonal uban sa mga miyembro 
nga iyang gipasiugdahan sa Cebu. 
Gikuyogan siya nila ni Elder Michael John 
U. Teh ug Sister Grace Teh. 
 Kalabut sa mensahe ni Elder Nelson, si 
Presidente Gerald Mortimer, presidente 
sa templo sa Cebu City Philippines 
Temple, mihatag usab og mensahe atol sa 
debosyonal diin mihatag siya og duha ka 
pulong nga may kalabutan sa usag usa: 
sagrado ug sakripisyo. Mihisgut siya nga 
“nagkinahanglan kini og sakripisyo aron 
mapahinabo ang sagradong mga kasinatian 
sa atong kinabuhi. Kon kita mohimo og 
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sagradong mga ordinansa diha sa templo 
kita naghimo sa atong kaugalingon nga 
sagrado ug makat-unan nato sa templo nga 
kita mahangturon.” 
 Atol sa pagpamulong ni Elder Nelson, 
iyang gihangyo ang mga bata sa primary 
sa pagbarug ug sa pagkanta sa unang 
bersikulo sa ‘Ako Anak sa Dios’. Gihangyo 
usab niya ang mga ginikanan sa pagtudlo 
sa ilang mga anak kabahin sa buhing mga 
propeta, sa pagpahiuli sa priesthood, sa 
pagdala sa ilang mga anak sa templo ug 
pag-awhag kanila sa pagkuha og maayong 
edukasyon. Si Elder Nelson mihatag 
usab sa kongregasyon og panalangin ug 
miawhag kanila nga dili molangan sa 
paghimo og importanting mga desisyon. 
 Sa katapusan sa debosyonal, ang 
kongregasyon adunay oportunidad nga 
makalamano ni Elder Nelson. Ang mga 
miyembro naghinam-hinam nga nagpaabut 
sa ilang higayon nga mahimamat ang usa 
sa buhing mga apostoles sa Ginoo.
 Si Elder Nelson mipasiugda usab sa zone 
conference sa mga misyonaryo diin iyang 
gipasabut og maayo ang kaimportante sa 
paghigugma sa ilang mga kompanyon ug 
mosunod sa direksyon sa ilang mga lider 
-- ang ilang presidente sa misyon ug iyang 
asawa. Gipasabut usab niya ang mensahe 
ni Elder Teh nga “walay imposible sa 
Ginoo, ug ang Dios dili gayud mobuhat 
alang kanato unsay angay natong buhaton 
alang sa atong kaugalingon.” Sa wala pa 
ang zone conference, ang mga misyonaryo 
sa Philippines Cebu Mission gihatagan og 
oportunidad nga makalamano sa apostol.

PAKIGHIMAMAT SA BISE PRESIDENTE 
SA PILIPINAS
Si Elder Russell M. Nelson sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles uban 
ni Elder Michael John U. Teh nakigkita ni 
Jejomar Binay, Bise Presidente sa Republika 
sa Pilipinas, atol sa espesyal nga miting 
didto sa Coconut Palace.  
Human sa pag-ila-ila, ang panagsultihanay 
nagtuyok-tuyok sa lainlaing mga 
hisgutanan gikan sa ngalan nga “mga 
Mormon” ngadto na sa humanitarian nga 
paningkamot sa Simbahan. Si Elder Nelson 
migahin og panahon sa pagpasabut kaniya 
sa sinugdanan sa angga sa Simbahan ug sa 
katuyoan sa Basahon ni Mormon. 
Si Bise Presidente Binay nangutana usab sa 
kalainan tali sa templo ug sa chapel diin si 
Elder Teh ang mipasabut. 
Misulti siya kabahin sa iyang kapamilyar sa 
full-time nga mga misyonaryo sa Simbahan 
nga maglakaw sa mga kadalanan nga 
nagtinagurha. 
 Sa paghisgut kabahin sa humanitarian 
nga mga paningkamot, si Bise Presidente 
Binay interesado gayud sa atong 
pakigtinabangay karon sa Catholic Relief 
Services sa pagtukod og barato nga 

mga panimalay alang sa mga biktima sa 
bagyo sa Cagayan de Oro City sa isla sa 
Mindanao. Si Elder Nelson mipahayag 
ngadto sa Bise Presidente sa kaandam sa 
Simbahan sa pakigtinabangay sa iyang 
opisina sa bisan unsang maayong mga 
proyekto nga makahatag og kaayohan sa 
mga tawo. 

 Si Elder Nelson mipasalamat kaniya sa 
paghatag og higayon nga magkahimamat. 
Gipasalamatan usab niya ang daghang 
maayong mga proyekto sa gobyerno 
nga nahimo ubos sa direksyon sa Bise 
Presidente.
 Si Elder Nelson mipasabut sa tahas sa 
Philippines Area Presidency ingon nga kini 
may kalabutan sa Korum sa Napulog Duha 
ug sa presensya sa Simbahan sa tibuok 
kalibutan. 

ANGELES, PAMPANGA
Ang full- time nga mga misyonaryo sa 
Philippines Angeles Mission usa niadtong 
napanalanginan nga mabisitahan ni Elder 
Nelson. Si Elder Nelson gikuyogan ni Elder 
Brent H. Nielson, Unang Magtatambag sa 
Philippines Area Presidency, ug sa iyang 
asawa, si Marcia. 
 Tanang mga misyonaryo, gipangulohan 
sa ilang presidente sa misyon, si Presidente 
David C. Martino ug iyang asawa, misugat 
ni Elder Nelson pinaagi sa pagkanta sa 
ilang mission hymn, “Where the Finest 
Serve.” 
 Si Sister Nielson ang unang namulong sa 
mga misyonaryo pinaagi sa pagpakigbahin 
sa iyang gugma alang sa mga misyonaryo. 
“Grabe kaayo ang gahum sa sulod niini nga 
lawak ug nindot kaayo kamong tan-awon,” 
siya miingon kanila. Dayon mihatag siya 
sa iyang pagpamatuod nga ang ilang 
Langitnong Amahan nagbantay kanila ug 
sa ilang mga pamilya.
 Ang mga misyonaryo nahatagan og 
gamhanan ug mahigugmaong mensahe ni 

Si Elder Nelson 
mipasalamat kaniya sa 
paghatag og higayon 
nga magkahimamat. 
Gipasalamatan usab 
niya ang daghang 
maayong mga 
proyekto sa gobyerno 
nga nahimo ubos 
sa direksyon sa Bise 
Presidente.

Atol sa pagpamulong 
ni Elder Nelson, 
iyang gihangyo 
ang mga bata sa 
primary sa pagbarug 
ug sa pagkanta sa 
unang bersikulo sa 
“Ako Anak sa Dios.” 
Gihangyo usab niya 
ang mga ginikanan 
sa pagtudlo sa ilang 
mga anak kabahin sa 
buhing mga propeta, 
sa pagpahiuli sa 
priesthood, sa pagdala 
sa ilang mga anak sa 
templo ug pag-awhag 
kanila sa pagkuha og 
maayong edukasyon.
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Elder Nielson, nga mipakigbahin kanila 
sa kaimportante sa pagpadayag sa ilang 
kinabuhi ug sa ilang mga investigator. 
Mipahayag usab siya sa iyang gugma 
alang kanila. “Kamong tanan nailhan ug 
kami nahigugma kaninyong tanan,” siya 
midugang.
 Si Elder Nelson miasoy kanila og istorya 
kabahin sa dihang duna siyay pribilehiyo 
nga makabisita sa China ug nahimamat 
ang usa niya ka kauban sa trabaho didto.  
Mihisgut siya kabahin sa ilang nindot nga 
panaghigalaay ug sa unsang paagi nga ang 
tawo nahimong interesado sa gipahiuli 
nga ebanghelyo. Gisultihan niya ang mga 
misyonaryo nga sa dihang una niyang 
nakita ang iyang Chinese nga higala, dili 
niya mapugngan kondili maghunahuna 
nga nagsul-ob siya og puting sinina sa 
bunyag ug sinina sa templo.
 Mipahayag ang iyang higala og 
interes sa paagi sa pagdumala sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw sa ilang 
kinabuhi. “Ang usa lamang ka butang nga 
nakapaagni nako mao kon giunsa nimo 
ug sa inyong mga tawo pagpakabuhi,” 

miingon kaniya ang iyang higala.
 Si Elder Nelson gipahibalo nga ang 
iyang Chinese nga higala mobisita sa iyang 
anak nga babaye sa Toronto. Nasayud sa 
oportunidad alang sa iyang higala nga mas 
napaduol sa kamatuoran sa Ebanghelyo 
nga gipadayag niining dispensasyon, si 
Elder Nelson mitawag dayon sa presidente 
sa misyon nga na-aasign nianang bahin 
sa Canada ug miingon, “Ipadala ang 
pinakamaayo nga mga misyonaryo ngadto 
kaniya.”
 Nianang higayuna, si Elder Nelson 
nagserbisyo na sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles ug sa dihang 
iyang nasayran nga ang iyang higala sa 
dili madugay mabunyagan na, mihangyo 
siya ni Presidente Howard W. Hunter, nga 
nianang higayuna mao ang nangulo sa 

korum, kon mahimo ba siyang motambong 
sa bunyag. Si Presidente Hunter misugot 
sa iyang hangyo. Human matuman ang 
iyang mga katungdanan sa pagka-apostol, 
mibiyahe siya og pipila ka milya ug miabut 
sa saktong oras aron mobunyag sa iyang 
minahal nga higala.
 “Tan-awa ang potensyal sa umaabut sa 
mga tawo nga inyong tudloan,” miingon 
siya.
 Si Sister Frejas, usa ka full- time nga 
misyonaryo gikan sa rehiyon sa Bicol 
sa Pilipinas nga na-assign sa Angeles 
natandog gayud sa istorya. “Ganahan 
kaayo ko sa giingon ni Elder Nelson nga 
kinahanglan kitang motan-aw lapas pa sa 
unsay inyong nakita sa pakighimamat sa 
mga investigator. Kana nga panglantaw 
makatabang gayud sa pakighimamat 
niadtong dili mga miyembro sa Simbahan,” 
miingon si Sister Frejas, misyonaryo sa 
Angeles Mission. 
 Sa wala pa motapos sa miting, si Elder 
Nelson nagbilin og nindot nga panalangin 
sa mga misyonaryo. “Ako mopanalangin 
kaninyo nga kamo mahimong mga 
misyonaryo sa tibuok ninyong kinabuhi,” 
siya midugang.
 Usa ka full-time nga misyonaryo nga 
hapit na mahuman sa iyang misyon 
natandog sa panalangin. Si Sister 
Breckenridge sa Springville, Utah nga may 
pipila ka bulan na lamang ang nahabilin 
sa iyang pagserbisyo miingon nga ang 
panalangin nakapadasig kaniya nga 
mahimong anghel sa ubang mga tawo. 
“Gusto ko nga mahimong kabahin sa ilang 
kinabuhing dayon,” miingon siya.
 Si Elder Nelson mitudlo sa mga 
misyonaryo sa tinuod nga kinaiyahan sa 
ilang call, nga mao ang pagtabang sa uban 
nga makadawat og kinabuhing dayon.

TACLOBAN CITY
Si Elder Nelson uban ni Elder Benson E. 
Misalucha, Area Seventy, mipasiugda sa 
Komperensya sa Tacloban Philippines Stake 
nga gipahigayon pagka-Mayo 26 – 27, 2012. 
 Atol sa sesyon sa priesthood, si Elder 
Nelson mitudlo sa kaigsoonan sa pagsiguro 
nga ang matag balay adunay litrato sa 
templo, mga kopya sa “Ang Pamilya:  Usa 
ka Pamahayag” ngadto sa “Kalibutan, ug 
Ang Buhi nga Kristo: Ang Pagpamatuod 
sa mga Apostoles,” ug mga kasulatan. 
Gitambagan niya ang mga kaigsoonan 
kabahin sa kadautan sa pornograpiya nga 
gitawag niya nga dakong hampak nga 
misakop sa mga pamilya sa kalibutan 
karon. Sa pagtubag sa pangutana 
kabahin sa pagtukod og mga templo, siya 
mipasabut nga mas dali ang pagtukod og 
templo kay sa pagtukod og katawhan nga 
andam alang sa templo. Mitambag usab 
siya sa usa ka lumargahay nga misyonaryo 
sa pagsiguro nga kahibalo siya sa Basahon 
ni Mormon.       

“Ganahan kaayo 
ko sa giingon ni 
Elder Nelson nga 
kinahanglan kitang 
motan-aw lapas pa sa 
unsay inyong nakita 
sa pakighimamat 
sa mga investigator. 
Kana nga panglantaw 
makatabang gayud 
sa pakighimamat 
niadtong dili mga 
miyembro sa 
Simbahan,” miingon 
si Sister Frejas, 
misyonaryo sa Angeles 
Mission.
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 Sa adult session sa Sabado sa 
komperensya si Elder Nelson mipasabut og 
maayo sa kaimportante sa mga relasyon sa 
pamilya. Naghisgut kabahin sa kaminyoon, 
siya miingon nga panagpares kini sa 
duha ka dili perpekto nga mga tawo, 
ug walay modaug sa panaglalis diha sa 
kaminyoon. Lakip sa ubang mga butang, 
siya mitambag sa mga bana sa pagsiguro 
nga sila mosurprisa sa ilang mga asawa 
sa ginagmay nga mga butang.  Giawhag 
niya ang mga magtiayon nga dungan 
nga mag-ampo ug magbasa sa kasulatan 
matag adlaw. Naghisgut kabahin sa pag-
ampo, giingnan niya ang mga amahan sa 
pagpasalamat sa Langitnong Amahan sa 
piho nga mga buhat nga gihimo sa ilang 
mga asawa alang kanila nianang adlawa.
  Sobra sa 1,500 ka mga miyembro ang 
mitambong sa sesyon sa Dominggo. 
Si Elder Nelson mi-focus sa mga 
responsibilidad sa mga ginikanan ngadto sa 
ilang batan-ong mga anak. Kay siya mismo 
adunay 57 ka mga apo ug 60 ka mga apo 
sa tuhod, mitudlo siya sa mga ginikanan sa 
pagtudlo sa ilang mga anak kon unsa ang 
gipasabut nga mahimong anak sa Dios, sa 
kaimportante sa pag-ambit sa sakrament, sa 
mga panalangin nga nagagikan sa ikapulo, 
pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan.  
Mitudlo siya sa mga ginikanan nga ang 
ilang batan-ong mga anak mapamilyar sa 
ilang tingog sa pagbasa sa mga kasulatan 
ngadto kanila. Gihangyo usab niya ang 
mga ginikanan nga tugutan ang ilang 
mga anak nga makat-on og laing mga 
pinulongan sama sa Iningles, Chinese o 
Spanish, ug tugutan sila nga maangkon 
ang tanang edukasyon nga mahimo nilang 
maangkon.   Malumo siyang mipasidaan 
sa mga ginikanan nga dili kinahanglan ang 
pisikal nga pag-abuso sa pagpadako sa mga 
anak.

MGA KABATAN-ONAN SA PILIPINAS 
MIPASUNDAYAG ALANG NI ELDER NELSON
Nahinumdom sa Jubilee Cultural 

Celebration nga gipahigayon niadtong 
Abril 30, 2011, ang mga batan-on sa 
lainlaing mga stake sa Metro Manila 
mipasundayag og pipila ka mga sayaw 
atol sa special cultural celebration alang ni 
Elder Nelson. Kauban usab nila ang mga 
sakop sa Philippine Area Presidency, sila si 
Elder Michael John U. Teh, Brent H. Nielson 
ug Ian S. Ardern uban sa ilang mga asawa. 
 Ang mga sayaw gikan sa Luzon, Visayas 
ug Mindanao gipasundayag ug duha ka 
mga pasundayag sa kanta, ang usa sa single 
adult nga choir nga mikanta og mga awit 
nga Pilipinhon ug ang lain gipasundayag 
sa laing grupo sa lalaki nga mga singer 
nga mikanta sa theme song sa Jubilee, ang 
“United.”
 “Mao kadto ang labing talagsaon nga 
pagpakita sa talento nga akong nakita 
sukad,” miingon si Elder Nelson human 
sa mga pasundayag. Ang iyang mensahe 
nakapahugyaw sa nanan-aw. Miingon usab 
siya nga dili gayud niya makalimtan unsay 
ilang gihimo.  
 Si Elder Nelson nangutana sa mga 
kabatan-onan kon nahibalo ba sila kon 
unsa sila sa umaabut. Miingon siya nga 
sila mahimong umaabut nga mga lider sa 
Simbahan.  
 “Kami nahigugma kaninyo, 
nagpasalamat kaninyo ug nanalangin 
kaninyo,” panapos ni Elder Nelson. 

“Mao kadto ang 
labing talagsaon nga 
pagpakita sa talento 
nga akong nakita 
sukad,” miingon si Elder 
Nelson human sa mga 
pasundayag.
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Naghisgut kabahin 
sa kaminyoon, 
siya miingon nga 
panagpares kini sa 
duha ka dili perpekto 
nga mga tawo, ug 
walay modaug sa 
panaglalis diha sa 
kaminyoon.

Si Elder Benson E. Misalucha sa Korum sa 
Seventy, ug Elder Russell M. Nelson sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles uban sa Kapangulohan 
sa Tacloban Stake
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