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ORIGINAL 
181st Annual General Conference 

Sunday Afternoon Session, April 2, 2011 
 

  الوداع كلمة
  

  مونسن توماس الرئيس
  

 عن ّأعبر أن لي اسمحوا .خالله بوفرة ّالرب بروح شعرنا فقد .المؤتمر ھذا اختتام من نقترب فيما بالمشاعر قلبي يختلج وأخواتي، إخوتي
 نذكر عسانا .الصلوات رفعوا الذين أولئك ذلك في بما المؤتمر، ھذا في شارك شخص ّلكل مكان ّكل في الكنيسة ضاءأع وتقدير تقديري
َمجلتي عدد ّنتلقى عندما وندرسھا المطبوع شكلھا في الرسائل ھذه نقرأ أن ّوأتمنى .سمعناھا التي الرسائل طويلة لفترة ّ Ensign 

  .ّيتضمنھا الذي Liahona و
  

 أن في رغبوا الذين ألولئك الشخصي امتناني عن ّأعبر أن ّوأودً رائعة الجلسات ّلكل المرافقة الموسيقى كانت ًأيضا، ةّالمر ھذه
  .وألھمونا فينا ّفأثروا مواھبھم يشاركونا

  
 العمل إلى ّنتطلع ناّأن يعرفوا أن نريدھم ونحن .المؤتمر ھذا خالل جديدة مناصب إلى ُدعوا الذين األخوة المرفوعة باليد ّأيدنا لقد

  .ّالمعلم ّقضية في معھم
  
 .ّومتفھمان حكيمان رجالن فھما .أختدورف وديتر إيرينغ ھنري الرئيسين َالمتفانيين َّلمستشاري وتقديري ّمحبتي عن ّأعبر أنً أيضا ّأود

ً جدا ّفعالة ٍبخدمة يقومون فھم .لھم ودعمي عشر اإلثني الرسل رابطة من إلخوتي ّحبي عن ّأعبر أن ّأود كما ً.فعال ثمينة وخدمتھما
  .ّالمترئسة ّواألسقفية السبعين رابطة ألعضاء ّحبي عن التعبير ّوأود .لعملھمً كامالً تفانيا ويظھرون

  
 ماعند وسيباركنا ّمنا واحد ّكل ّيحب ّإنه .فينا ّيفكر السماوي أبانا ّأن لكم ّأؤكد ّلكنني اليوم عالمنا في ّعدة ّتحديات نواجه نحن

  .وصاياه حفظ أجل من ونجھد الصالة في إليه ّنتضرع
  

 صالحينً وجيرانا فيھا نعيش التي البلدان في صالحين مواطنين نكون أن عسى .العالم أنحاء ّكل على أعضاؤھا ّيتوزع ّعالميةٌ كنيسة نحن
 ذھبنا أينما واالستقامة النزاھة فيً مثاال نكون أن ىوعس .ديانتنا إلى للمنتمين كما األخرى األديان إلى للمنتمين اليد ّنمد مجتمعاتنا في
  .به نقوم ما ّكل وفي

  
ًجدا ّممتنون نحن .الكنيسة في العامة السلطات ّكل أجل ومن أجلي من صلواتكم على واألخوات األخوة ّأيھا أشكركم  تقومون ما ّولكل لكم ّ

  .ّالرب بعملً قدما للمضي به
  

  .منكم واحد ّكل على السماوات بركات ّولتحل .دياركم إلى سالمين بالعودة لكم أدعو
  

 بعيد بأسره المسيحي العالم سيحتفل .أجلنا من العظيمة ّالتكفيرية وتضحيته ّللمخلص ّحبي أشارككم أن لي اسمحوا اليوم، نغادر أن وقبل
 ٌّممتن ّولكنني جثسيماني في أجلنا من المسيح به امق ما ّكل ّأھمية كامل فھم يمكنه ّمنا أحد ال ّبأن أؤمن وأنا .أسابيع ثالثة بعد الفصح
  .أجلنا من ّالتكفيرية لتضحيته حياتي من يوم ّكل في
  

 ھذا بعد ما الحياة ذلك في منحنا وقد .األشياء ّكل ّيخلص كي األشياء جميع تحت نزل .يفعل لم ّلكنه .األخيرة الدقيقة في التراجع بإمكانه كان
  .آدم سقوط من واستعادنا .الفاني الوجود

  
  .خالصنا لنا ّوأمن .نموت كيف ّوعلمنا .نحيا كيف َّعلمنا فقد .قلبي أعماق من له ٌّممتن أنا
  
ًجدا ّجيدة بصورة تصف والتي ھاريس إميلي كتبتھا التي ّالمؤثرة الكلمات بعض أشارككم أن لي اسمحوا الختام، في  مع شعوري ّ

  :الفصح عيد اقتراب
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  ً.خاليا بات ّيلفه نكا الذي الكفن ّإن
  ھناك، ٌّمرمي ّإنه

  .البياض وناصعً نقياً نظيفا
  .مفتوٌح الباب ّإن
ِدحرج وقد   .الحجر ُ
  .ّتمجده المالئكة أسمع وأكاد
  .ّيلفه أن للكفن يمكن ال
  .يحبسه أن للحجر يمكن ال

َيسمع   :الفارغة ّالحجرية الغرفة عبر الكلمات تلك صدى ُ
  ."ھھنا ھو ليس"
  ً.خاليا بات ّيلفه كان ذيال الكفن ّإن
  ھناك، ٌّمرمي ّإنه

  .البياض وناصعً نقياً نظيفا
  .ٍخال ّإنه ّھللويا،

  
  

 .آمين المسيح، يسوع باسم .واألخوات األخوة ّأيھا أبارككم


