
 

 عندما نلتقي مرة أُخرى 
 

مونسون . بقلم الرئيس توماس س  
 

يا له من شيء رائع يا أيها األخوة و األخوات، بأن أرحب بكم في المؤتمر 
. النصف السنوي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة181العام   

 
 منذ أن ُدعيت إلى رابطة الرسل االثني عشر من 48هذا المؤتمر هو الذكرى 
يبدو .1963لقد حدث ذلك في شهر أكتوبر لعام . قبل الرئيس ديفيد ماكاي

. مستحيال أن الكثير من السنوات قد مرت على هذا الحدث  
 

عندما نكون مشغولين، فإن الوقت يمضي بسرعة، والستة أشهر الماضية 
واحدة من األمور الهامة التي حصلت . كانت فترة مليئة بالمشاغل بالنسبة لي

هيكل ك الفترة هي الفرصة التي حظيت عليها ألن أُعيد تكريس في تل
. لقد رافقني كل من األخت و األخ م, جورجيا، أتلنتا في األول من شهر أيار

. رسيل بالرد، و الشيخ و األخت والتر كونزاليس، و الشيخ و األخت ويليام ر
   .ووكر

 
و التي " ضواء الجنوبية،األ"في أثناء االحتفاالت الثقافية والتي كان عنوانها 

شابا و شابا  2700ُعقدت في األمسية التي سبقت التكريس، لقد شاهدنا 
لقد كان واحداً من أروع البرامج التي رأيتها، و . ُيشاركون في هذا االحتفال

. لقد رأيت الجمهور يقف ُمصفقا للمشاركين عدة مراتٍ   
 

ين، حيث كانت روح في اليوم المقبل تمت إعادة تكريس الهيكل في جلست
.الرب تحوم حولنا بقوة  

 
آيرينغ هيكل السان . في آخر شهر أغسطس، َكَرَس الرئيس هنري ب

لقد رافقته األخت آيرينغ و الشيخ و األخت تود كريستوفرسون، و . سلفادور
ووكر، و األخت سيلفيا أليرد من رئاسة جمعية . الشيخ و األخت ويليام ر
.رئيس آيرينغ قال بأنها كانت تجربة روحية قويةال. اإلعانة وزوجها، جيري  



 
في الجزء األخير من هذا العام، الرئيس ديدير أوغدورف و األخت 
أوغدورف سيسافران مع غيرهم من أعضاء الرئاسات العامة إلى 

. كويتزالتينغو في غواتيماال، حيث سيكرسون هيكالً آخر  
 

سروري أن اليوم إنه لم دواعي . بناء الهياكل ُمستمر يا أخوتي و أخواتي
.أعلن عن هياكل أخرى جديدة  

 
الهياكل . أوال، أود أن أصرح، بأنه ال يوجد مبنى في الكنيسة أهم من الهيكل

هي أماكن ُتختم فيها العالقات البشرية إلى األبد؟ نحن ممتنين لوجود الكثير 
. أنحاء العالم ألجل أن ُتبارك حياة األعضاءمن الهياكل في كافة   

 
 
 

تفاصيل هذه الهياكل سُتذاع لكم عندما يتم اختيار مواقعها و الحصول على 
. الموافقات لبنائها  

 
لقد ذكرت في المؤتمرات السابقة التقدم الملحوظ الذي نحرزه في تقريب 

ي الكنيسة بالرغم من أن العديد من األعضاء ف. مواقع الهياكل ألعضائنا
و أعضائنا  يقطنون قريبا من الهيكل إال أن ُهناك مناطق أخرى بعيدة عن

و أعضائنا ال يقدرون أن يدفعوا تكاليف السفر إلى هذه تتواجد فيها الهياكل 
هذا . لكي ُنساعد في هذا المجال، أسسنا صندوقا مالياً لدعم الهيكل. المناطق

و من تاقوا ألن يحظوا لين مادياً الصندوق المالي يسمح لألعضاء غير المؤه
من يرغب في التبرع لهذا . بأن يزوروا الهيكل مرة واحدةعلى هذه الفرصة، 

الصندوق المالي يمكن أن يزودنا بمعلوماته و يدونها على الوثيقة الخاصة 
  .بالتبرعات المالية و ُيعطيها إلى األُسقف في كل شهر

 
بأن نمتلئ بروح الرب بينما نستمع إلى  اآلن، يا أخوتي و أخواتي، إنها صالتي

باسم . الرسائل اليوم و غدا و نتعلم عن األمور التي يُريدنا الرب أن نعرفها
.  يسوع المسيح، آمين  

 


