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  فيما نلتقي من جديد
 
 

  الرئيس توماس مونسن
 
 

ّإخوتي وأخواتي األحباء، فيما نلتقي من جديد في مؤتمر عام للكنيسة، أرحب بكم وأعبر لكم عن حبي ّ ّ ٍّ ّنحن نلتقي كل ستة أشھر  .ٍ ّ
ٍقد يسعى البعض منكم وراء أجوبة عن  .ّنحن ھنا لنتعلم .لبعض وتقديم التشجيع وتوفير العزاء وبناء اإليمانلتقوية بعضنا ا

َيمكن لكل منكم أن ينور ويرفع  .وبعضكم اآلخر يعاني من خيبة األمل أو الخسارة .ّاألسئلة والتحديات التي يواجھھا في حياته ُ ُ ٍَّّ
ّويعزى فيما يشعر بروح الرب ّ ُ.  

 
 حال كان عليكم إدخال بعض التغييرات إلى حياتكم، أرجو أن تجدوا الحافز والشجاعة للقيام بذلك فيما تستمعون إلى وفي

ُالكلمات الملھمة التي ستلقى َ ّفليجدد كل واحد منا اعتزامه العيش بطريقة تخولنا أن نكون أبناء أبينا السماوي وبناته المستحقين .ُ ّ ّ ّ ّ. 
  .ّشر أينما كانّولنستمر في معارضة ال

 
ٌكم نحن مباركون ألننا جئنا إلى األرض في أوقات كھذه وھي أوقات عظيمة في تاريخ العالم الطويل ٍ ّ نحن ال نستطيع أن نتواجد  .َ

ّجميعا تحت سقف واحد ولكننا نحظى اليوم بفرصة مشاركة مجريات ھذا المؤتمر عبر روائع التلفزيون والراديو والفضائيات  ّ ٍ ً

ّاسطة األقمار الصناعية واإلنترنت وحتى األجھزة الجوالةّوالبث بو ّنحن نجتمع معا، نتكلم بعدة لغات ونعيش في بالد متعددة  .ّ ٍّ ّ ً

ٍولكننا جميعا من ديانة واحدة ولدينا عقيدة واحدة وھدف واحد ً ّ.  
 

ّ سنة، أصبح وجودنا ملموسا في كل أنحاء العالم اليوم١٨٢ومن بداية متواضعة منذ  ّ ھذه القضية العظيمة التي نحن ّإن .ً
ّملتزمون بھا ستستمر في النمو مع تغيير حياة األشخاص ومباركتھا خالل نموھا ّال يمكن ألي سبب أو قوة في العالم إيقاف  .ّ ّ

ًستمضي ھذه القضية العظيمة قدما مھما كانت الظروف اآلتية .عمل هللا ُ ُ  ّتذكرون الكلمات النبوية التي صدرت عن النبي .ّ
ّال يمكن ألي يد دنسة أن توقف العمل عن التقدم؛ قد تعصف االضطھادات وتجتمع العصابات وتحتشد الجيوش " :جوزف سميث ِ ٍ ّ

ّوتسري االفتراءات، ولكن حقيقة هللا ستتقدم بجرأة ونبل واستقاللية حتى تدخل كل قا ّّ ُ ّ ّرة وتزور كل مناخ وتجتاح كل بلد وتتردد ّ ّ ّ ّ
ّفي كل أذن حتى تتحقق أھداف هللا ويقول  ّ ّيھوه العظيم إن العمل قد تمّ ّ"١.  

 
ٍتكثر المصاعب والتحديات في عالمنا الحالي أيھا اإلخوة واألخوات ولكن يكثر أيضا ما ھو جيد ومعل في ھذا العالم ُ ّ ًّ وكما نعلن  .ّ

ّفإن كان ھناك شيء ذو فضيلة ومحبوب أو يستحق التقدير أو المدح فنحن نسعى وراء ھذا " اإليمان  من بنود١٣في البند  ٌ
  ً.عسانا نفعل ذلك دائما ."الشيء

 
ٍشكرا على ما تعربون عنه من حب وما تظھرونه من عناية تجاه بعضكم البعض .أشكركم على إيمانكم باإلنجيل ووفائكم له ٍّ ُ ً. 

فھذه الخدمة ھي التي تسمح  .ّعلى الخدمة التي تقدمونھا في أجنحتكم وفروعكم وأوتادكم وقطاعاتكمّولكم مني جزيل الشكر 
ّللرب بأن يحقق العديد من أھدافه ھنا على األرض ّ.  
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ُأقدم إليكم الشكر على الطيبة التي تخصونني بھا أينما ذھبت ّ ٌّتن ُلقد شعرت بھا وأنا مم .ّوعلى الصلوات التي تقدمونھا من أجلي ّ

  .لكم عليھا جزيل االمتنان
 

َسنشارككم عدة رسائل خالل اليومين المقبلين .ّواآلن، إخوتي وأخواتي، لقد جئنا لنتلقى التوجيه واإللھام ُ َ ّأنا أؤكد لكم أن الرجال  .ّ ّ

ّوالنساء الذين سيتحدثون إليكم قد سعوا وراء مساعدة السماء وإرشادھا عندما أعدوا ھذه الرسائل ّم إلھامھم باألمور التي وقد ت .ّ
  .ّسوف يشاركوننا إياھا

 
ّإن أبانا السماوي يھتم ألمرنا وھو مدرك لحاجات كل فرد منا ّ ٌ ّ ھذه  .عسى أن يمألنا روحه فيما نشارك في مجريات ھذا المؤتمر .ّ

ّھي صالتي الصادقة باسم ربنا ومخلصنا المقدس يسوع المسيح، آمين ّ ّ.  
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