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Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson

lễ cung hiến lần đầu vào năm 1972. 
Một buổi trình diễn văn hóa đại quy 
mô đã diễn ra một ngày trước lễ cung 
hiến, với rất nhiều giới trẻ tham gia 
đến mức đã có hai buổi trình diễn 
riêng biệt, với một đội ngũ diễn viên 
khác nhau cho mỗi buổi trình diễn. 
Tổng cộng có 16.000 thanh niên thiếu 
nữ tham gia. Ngày hôm sau, các buổi 
lễ tái cung hiến đã diễn ra với nhiều 
vị lãnh đạo Giáo Hội tham gia, cùng 
với những người lãnh đạo tổ chức bổ 
trợ và chủ tịch đền thờ, hai cố vấn của 
ông cùng vợ của họ.

Việc xây cất đền thờ của chúng ta 
đang tiến triển mạnh mẽ. Tháng tới 
ngôi đền thờ mới, Đền Thờ Phoenix 

Thưa các anh chị em, tôi hân hạnh 
biết bao được chào mừng các anh 
chị em đến tham dự đại hội toàn 

cầu này. Chúng ta đang quy tụ lại với 
nhau tại các địa điểm trên khắp thế 
giới để lắng nghe và học hỏi từ các 
anh chị em mà chúng ta đã tán trợ với 
tư cách là Các Vị Thẩm Quyền Trung 
Ương và các chức sắc trung ương của 
Giáo Hội. Họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ 
của thiên thượng về các sứ điệp họ sẽ 
trình bày, và họ đã cảm thấy được soi 
dẫn về điều sẽ được nói ra.

Đại hội này đánh dấu 90 năm kỷ 
niệm chương trình phát thanh đại hội 
trung ương. Trong đại hội vào tháng 
Mười năm 1924, lần đầu tiên các 
phiên họp được phát sóng trên đài 
phát thanh qua đài KSL do Giáo Hội 
làm chủ. Đại hội này cũng đánh dấu 
65 năm kỷ niệm chương trình truyền 
hình đại hội. Tại đại hội trung ương 
được tổ chức vào tháng 10 năm 1949, 
các phiên họp được truyền hình lần 
đầu tiên trên khắp khu vực Salt Lake 
qua đài truyền hình KSL.

Chúng ta ghi nhận các phước lành 
của phương tiện truyền thông hiện đại 
đã cho phép hàng triệu tín hữu của 
Giáo Hội được xem hoặc nghe đại hội 
trung ương. Các phiên họp của cuối 
tuần này đang được phát sóng qua 
đài truyền hình, đài phát thanh, truyền 
hình cáp, hệ thống vệ tinh và Internet, 
kể cả trên các thiết bị di động.

Trong sáu tháng qua kể từ khi 
chúng ta nhóm họp với nhau lần rồi, 
một ngôi đền thờ mới đã được làm 
lễ cung hiến và một ngôi đền thờ đã 
được làm lễ tái cung hiến. Trong tháng 
Năm, Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf 
đã làm lễ cung hiến Đền Thờ Fort 
Lauderdale Florida. Một buổi trình 
diễn văn hóa tuyệt vời của giới trẻ đã 
diễn ra một ngày trước lễ cung hiến. 
Ngày hôm sau, Chủ Nhật ngày 4 tháng 
Năm, ngôi đền thờ này đã được làm lễ 
cung hiến trong ba phiên lễ.

Chỉ cách đây hai tuần, tôi có đặc 
ân để làm lễ tái cung hiến Đền Thờ 
Ogden Utah, đền thờ này đã được 
Chủ Tịch Joseph Fielding Smith làm 
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Xin Chào Mừng  
Các Anh Chị Em  
đến Tham Dự Đại Hội
Khi chúng ta lắng nghe, cầu xin cho lòng của chúng ta có  
thể được cảm động và đức tin của chúng ta được gia tăng.
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Arizona sẽ được làm lễ cung hiến, và 
năm sau, vào năm 2015, chúng tôi dự 
kiến sẽ làm lễ cung hiến hay làm lễ tái 
cung hiến ít nhất năm ngôi đền thờ, 
và có thể có nhiều hơn nữa, tùy thuộc 
vào mức độ hoàn tất.

Như tôi đã đề cập trong tháng Tư, 
khi tất cả các ngôi đền thờ được loan 
báo trước đây đã được xây cất xong 
và được làm lễ cung hiến, thì chúng 
ta sẽ có 170 ngôi đền thờ hoạt động 
trên khắp thế giới. Vì chúng tôi đang 
tập trung nỗ lực vào việc hoàn tất các 
đền thờ đã được loan báo trước đây, 
nên hiện tại chúng tôi sẽ không loan 
báo bất cứ ngôi đền thờ mới nào 
nữa. Tuy nhiên, trong tương lai, khi 

chúng tôi nhận ra các nhu cầu và xác 
định vị trí của các bất động sản, thì 
chúng tôi sẽ tiếp tục loan báo về các 
đền thờ mới.

Giáo Hội tiếp tục tăng trưởng. 
Chúng ta hiện có hơn 15 triệu người 
và con số càng ngày càng tăng. Các nỗ 
lực truyền giáo của chúng ta đang tiến 
triển không hề bị cản trở. Chúng ta 
có hơn 88.000 người truyền giáo đang 
phục vụ, chia sẻ sứ điệp phúc âm trên 
khắp thế giới. Chúng tôi khẳng định 
một lần nữa rằng công việc truyền 
giáo là một bổn phận của chức tư tế, 
và chúng tôi khuyến khích tất cả các 
thanh niên xứng đáng và có khả năng 
nên phục vụ. Chúng tôi rất biết ơn đối 

với các thiếu nữ cũng đang phục vụ. 
Họ có một sự đóng góp đáng kể, mặc 
dù họ không được truyền lệnh phải 
phục vụ như các thanh niên.

Giờ đây tôi mời các anh chị em hãy 
hướng sự chú ý của mình đến các anh 
chị em mà sẽ tham gia ngày hôm nay 
và ngày mai trong các phiên họp đại 
hội của chúng ta. Tất cả những người 
đã được yêu cầu để nói chuyện đều 
cảm thấy một trách nhiệm lớn lao để 
làm như vậy. Khi chúng ta lắng nghe, 
cầu xin cho lòng của chúng ta có thể 
được cảm động và đức tin của chúng 
ta được gia tăng, tôi khiêm nhường 
cầu nguyện trong tôn danh của Chúa 
Giê Su Ky Tô, A Men. ◼




