
 

 
 تأييد قادة لكنيسة

 
آيرينغ. يقدمها الرئيس هنري ب  

 
 المستشار األول في الرئاسة األولى

 
إنه من المقترح أن نؤيد ُكٍل من توماس سبنسر مونسون كنبي، رائي، و موحى 

له و كرئيس لكنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة؛ و هنري بنيون 
؛ و ديدير فريدريك أوغدورف آيرينغ كمستشار أول في الرئاسة األولى

. كمستشار ثاٍن في الرئاسة األولى  
 

.على المؤيدين أن يظهروا ذلك  
 

. على المعارضين أن يُظهروا ذلك  
 

من المقترح أن نؤيد بويد كينيث باكر كرئيس لرابطة الرسل االثني عشر، و 
. توم بيري، رسيل م. باكر، ل. بويد ك: اآلتين كأعضاء في تلك الرابطة

سكوت، روبرت هيلز، . رسيل بالرد، ريتشارد ج. لسون، دالين أوكس، مني
تود كريستوفرسون، و . كوك، د. بدناء، كوينتين ل. هوالند، ديفيد أ. جيفري ر

.أندرسون. نيل ل  
 

.على المؤيدين أن يظهروا ذلك  
 
 

. على المعارضين أن يُظهروا ذلك  
 
 

و الرسل االثني عشر كأنبياء، من المقترح أن نؤيد مستشاري الرئاسات األولى 
. و رائيين، و موحى لهم  



 
 على المؤيدين أن يُظهروا ذلك

 
.على المعارضين أن يُظهروا ذلك  

 
. الشيخ كالديو كوستا ُسِرَح كعضو في رئاسة السبعين  

 
.على كل من يؤيدونا في تصويتنا، أن يُظهروا ذلك  

 
.من المقترح أن نؤيد الشيخ تاد كاليستر كعضو في رئاسة السبعين  

 
 
 
 

تأييدهمعلى المؤيدين أن يُظهروا   
 

ذلك على المعارضين أن يُظهروا  
 

هينكلي، . من المقترح أن نسرح كل من الشيوخ جاري كولمن، ريتشارد ج
برات، و سيسيلو ساميلسون كأعضاء في . يوشيهوكو كيكوشي، كارل ب

.لسبعين األولى و نعينهم في السلطات العامة في الكنيسةرابطة ا  
 

سنو، و بول . من المقترح أيضا أن نُسرح كل من الشيوخ ون يونغ كو، لويل م
سيبروسكي كأعضاء في رابطة السبعين الثانية. ك  

 
كل من يرغبون في التعبير عن امتنانهم ألولئك األخوة على خدمتهم المتميزة، 

.أييدكمرجاء أن تُظهروا ت  
 

يالرد . مانزوس، و ج. الشيوخ رالف هاردي، جون هنتس مان، ألكسندرا 
.ماريوت، تََم تسريحه من السبعين  

 



.من المقترح بأن نعبر لهم عن امتنانا على خدمتهم المتميزة  
 

.على المؤيدين أن يُظهروا تأييدهم  
 

عين، و من المقترح أن نؤيد غيرهم من أعضاء السلطات العامة، مناطق السب
.الرئاسات العامة الُمساعدة كما ُعرضت عليكم اآلن  

 
 
 

 على المؤيدين أن يُظهروا تأييدهم
 

 على المعارضين أن يُظهروا ذلك
 

. يا رئيس مونسون، الحظت بأن التصويت في مبنى المؤتمر قد كان باإلجماع  
 


