
 

 

 
مونسون. بقلم الرئيس توماس س  

 
يا أخوتي و أخواتي، أنا أعلم بأنكم ستوافقونني الرأي بأن 

لقد شعرنا بروح الرب . هذا المؤتمر كان مصدر إلهام قوي
بقوة في اليومين الماضيين و تأثرت قلوبنا و شهاداتنا بهذا 

نُعبر عن ُشكرنا لكل من شاركوا في هذا . العمل اإللهي
.ا في ذلك األخوة الذين قدموا الصلواتالمؤتمر، بم  

 
أشهد لكم بأن . نحن هنا ألننا نُحب الرب و نريد أن نخدمه

. أنا أعترف بوجود يديه في كل أمر. أبينا السماوي يهتم بنا
  
 
 
 
 

مرة أخرى لقد كانت الموسيقى رائعة، أعبر عن تقديري 
الشخصي و باسم الكنيسة بأكملها لكل من أبدوا استعدادهم 

. ألن يُشاركوا معنا مواهبهم  
 

نحن نُعبر عن تقديرنا إلى األخوة الذين تم تسريحهم أثناء 
لقد خدموا بإخالص و قدموا الكثير من . هذا المؤتمر

. الخدمات القيمة للكنيسة  



 

 
أعبر عن تقديري العميق لمستشاريَّ المؤمنين ة أشكرهم 

 إنهم حقا رجال ذوي حكمة و. على عمهم و تأييدهم لي
.فهم، و خدمتهم قيمة  

 
أنا ممتن لألخوة في رابطة الرسل االثني عشر على 

أعبر أيضا عن تقديري . خدمتهم المتفانية في عمل الرب
إلى أعضاء رابطة السبعين و إلى األُسقفية المترأسة ألجل 

أعبر عن تقديري للنساء . خدمتهم المتفانية و الفعالة
.  ساِعدةوالرجال الذي يخدمون في السلطات المُ   

 
 
 
 

أخوتي و أخواتي، أؤكد لكم بأ، األب السماوي يهتم بكم و 
إنه . يعرف التحديات التي تمرون بها في هذا العالم اليوم

يحب كل واحد منا و يُباركنا عندما نسعى بجد لكي نُبقيَّ 
. على وصاياه و نُصلي له  

 
. نحن ُمباركون ألجل وجود إنجيل يسوع المسيح الُمستعاد

يزودنا باإلجابات على األسئلة المتعلقة بالمكان الذي  إنه
أتينا منه، ولماذا نحن هنا، و إلى أين سنذهب بعد أن نترك 

.إنه يزودنا بالمعنى و الهدف و األمل في حياتنا. هذه الحياة  



 

 
نحن أيادي هللا على . أشكركم على خدمتكم لبعضكم البعض

.هذه األرض، و ملزمين بأن نحب و نخدم أبنائه  
 

. أشكركم على كل ما تُقدمونه في أجنحتكم و في فروعكم
. أعبر عن امتناني الستعدادكم لتعظيم دعواتكم، مهما كانت

. كل واحد منكم مهما في إنجاز عمل الرب  
 
 
 
 

ا، دعونا و عندما نعود إلى منازلن. لقد انتهى المؤتمر اآلن
أصلي بأن تعثروا على كل ما تركتموه بأن . نكون آمنين

لتسكن معنا الروح التي شعرنا بها اليوم بينما . يكون آمنا
أصلي بأن تختاروا إظهار . نعاود ُمباشرة حياتنا اليومية

و لتعملوا دائما عمل . الرحمة واللطف تجاه بعضكم البعض
. الرب  

 
و . المحبة مأل منازلكمو لت. لتحل عليكم بركات السماء

  . لتغذوا شهاداتكم، لكي تتزودوا بالحماية من الشيطان
 

كخادمكم المتواضع، أرغب في منكم في أن تُنفذوا إرادة هللا 
. و بأن تخدموه كما يخدمكم  



 

 
و أطلب منكم مرة أخرى بأن . أنا أحبكم؛ أصلي ألجلكم

تتذكروني و تتذكروا كافة أعضاء السلطات العامة في 
نحن نقف إلى جانبكم أثناء الُمضي قُُدما في هذا . لواتكمص

أشهد لكم بأننا جميعا مشتركين في هذا . العمل اإلعجازي
. العمل و بأن ُكل رجل و امرأة لديهم دوٌر يلعبوه  

 
 
 
 

أُدلي بشهادتي لكم بأن هذا العمل صحيح، و بأن المخلص 
هادتي أترك معكم ش. يحيا، و بأنه يقود كنيسته على األرض

إنه بالتأكيد أبينا، و بأنه . بأن هللا أبينا األبدي و يحبنا
أصلي بأن نفهم مدى قربه منا و بأنه . شخصي و حقيقي

يرغب في مساعدتنا، وندرك مقدار محبته لنا و مدى 
.استعداده ألن يفعل الكثير ألجلنا  

 
. ليحل سالمه عليكم اآلن و دائماً .  ليبارككم هللا  

 
ى أن نلتقي مرة أخرى بعد ستة أشهر، و أنا أودعكم اآلن إل

. أفعل ذلك باسم يسوع المسيح، مخلصنا و فادينا، آمين  
 


