
4 L i a h o n a
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động trong Giáo Hội. Không giống 
như buổi chiều hôm trước, ngày hôm 
đó trời rất đẹp và ấm. Các phiên lễ đã 
thực sự đầy soi dẫn. Chủ Tịch Henry B. 
Eyring, Anh Cả và Chị Tad R. Callister, 
Anh Cả và Chị William R. Walker, và 
Anh Cả và Chị Kent F. Richards đã cùng 
tham dự buổi lễ này với tôi.

Đền thờ Fort Lauderdale Florida 
sẽ được làm lễ cung hiến vào tháng 
Năm. Các đền thờ khác được hoạch 
định sẽ được hoàn thành và làm lễ 

Các anh chị em thân mến, tôi hân 
hạnh biết bao được chào mừng 
các anh chị em đến tham dự 

đại hội toàn cầu này của Giáo Hội Các 
Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su 
Ky Tô. Chúng ta quy tụ với nhau như 
một đại gia đình, hơn 15 triệu tín hữu, 
được đoàn kết trong đức tin và trong 
ước muốn để lắng nghe và học hỏi 
từ các sứ điệp sẽ được trình bày cho 
chúng ta.

Sáu tháng đã trôi qua thật nhanh 
trong khi công việc của Giáo Hội đã 
tiến bước không trở ngại. Cách đây 
hơn một tháng, tôi có đặc ân làm lễ 
cung hiến Đền Thờ Gilbert Arizona, 
một công trình kiến trúc tuyệt vời. 
Đêm trước lễ cung hiến, một buổi trình 
diễn văn hóa đã được tổ chức tại công 
viên Discovery Park gần đó. Mười hai 
ngàn người trẻ tuổi đã trình diễn một 
chương trình dài 90 phút. Những màn 
nhảy múa, ca hát, và trình diễn âm 
nhạc đều thật là xuất sắc.

Khu vực này đã trải qua một mùa 
khô đặc biệt, và tôi tin rằng nhiều lời 
cầu nguyện đã được dâng lên thiên 
thượng trong một vài tuần trước vì rất 
cần mưa. Rủi thay, trời bắt đầu mưa 
ngay trước khi buổi trình diễn bắt 
đầu và kéo dài cho đến hết buổi trình 
diễn! Mặc dù giới trẻ đều bị ướt đẫm 
nước mưa và lạnh vì nhiệt độ xuống 
thấp, nhưng tất cả chúng tôi đều cảm 
nhận được Thánh Linh của Chúa. Chủ 
đề của chương trình, “Trung Thành 
với Đức Tin”—hãy nghĩ về điều đó: 
“Trung Thành với Đức Tin”—đã được 
các thanh niên và thiếu nữ tươi cười 
và đầy nhiệt huyết trình bày. Mặc dù 
trời lạnh và mưa, nhưng đây là một 
kinh nghiệm tràn đầy đức tin và sự 
soi dẫn mà những người trẻ tuổi này 
sẽ mãi mãi trân quý và sẽ được kể 
lại cho  con cháu của họ về sau.

Ngày hôm sau là lễ cung hiến Đền 
Thờ Gilbert Arizona. Đền thờ này trở 
thành đền thờ thứ 142 mở cửa hoạt 
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cung hiến vào cuối năm nay. Năm 
2015 chúng tôi dự tính sẽ hoàn thành 
và làm lễ cung hiến các đền thờ mới ở 
nhiều nơi trên thế giới. Tiến trình này 
sẽ tiếp tục. Khi tất cả các đền thờ đã 
được công bố trước đây được hoàn 
tất, chúng ta sẽ có 170 đền thờ hoạt 
động trên thế giới.

Mặc dù chúng tôi hiện đang tập 
trung nỗ lực vào việc hoàn tất các 
đền thờ đã được loan báo trước đây 
và sẽ không loan báo bất cứ ngôi 

đền thờ mới nào nữa trong tương lai 
gần, nhưng chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục 
tiến trình xác định các nhu cầu và tìm 
kiếm địa điểm để xây cất đền thờ. 
Đến lúc đó, chúng tôi sẽ loan báo 
trong các đại hội trung ương trong 
tương lai. Chúng ta là những người 
xây cất đền thờ và tham dự đền thờ.

Thưa các anh chị em, bây giờ 
chúng ta đang nóng lòng muốn lắng 
nghe các sứ điệp sẽ được trình bày 
cùng chúng ta hôm nay và ngày mai. 

Những người sẽ ngỏ lời cùng chúng ta 
đã tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn 
của thiên thượng trong khi chuẩn bị 
sứ điệp của họ.

Cầu xin cho chúng ta—tất cả chúng 
ta, ở đây và ở những nơi khác—có 
thể được tràn đầy Thánh Linh của 
Chúa cũng như được nâng cao và soi 
dẫn khi chúng ta lắng nghe và học 
hỏi. Trong tôn danh của Chúa Giê Su 
Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, 
A Men. ◼




