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nền tảng thuộc linh và đặt các em 
vào những hoàn cảnh không bao giờ 
tưởng tượng được, đôi khi làm cho 
các em khó nhận thấy là mình đã bị 
dời đổi.

Những cơn gió lốc tồi tệ nhất là 
những cám dỗ của kẻ nghịch thù. 
Tội lỗi luôn luôn tồn tại trên thế gian, 
nhưng chưa bao giờ lại được dễ dàng 
tiếp cận, khó làm ngơ và được chấp 
nhận như vậy. Dĩ nhiên là có một 
lực lượng mạnh mẽ sẽ khuất phục 
những cơn gió lốc của tội lỗi. Đó 
là sự hối cải.

Không phải tất cả các cơn gió lốc 
trong đời đều do các hành động của 
chúng ta mà ra. Một số cơn gió lốc 
này xảy đến vì những lựa chọn sai 
lầm của người khác, và một số cơn 
gió lốc xảy đến chỉ vì đây là cuộc 
sống trần thế.

Khi còn nhỏ, Chủ Tịch Boyd K. 
Packer mắc bệnh bại liệt. Khi Anh Cả 
Dallin H. Oaks lên bảy tuổi, cha ông 
đột ngột qua đời. Khi Chị Carol F. 
McConkie của chủ tịch đoàn trung 
ương Hội Thiếu Nữ còn trong tuổi 
niên thiếu, cha mẹ của chị ly dị. 
Những thử thách sẽ xảy đến với các 
em, nhưng nếu các em tin cậy nơi 
Thượng Đế, thì những thử thách này 
sẽ củng cố đức tin của các em.

Trong thiên nhiên, cây cối nào lớn 
lên trong một môi trường nhiều gió 
sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi gió thổi 
mạnh xung quanh một cái cây non, 
thì sức mạnh bên trong cái cây sẽ 
làm hai việc. Thứ nhất, sức mạnh này 
kích thích làm cho rễ lớn nhanh hơn 
và mọc ra xa hơn. Thứ hai, sức mạnh 

tiếng người hàng xóm của mình nói: 
“Tôi đang ở đây trong căn phòng phía 
trước nè.” Khi bước ra khỏi phòng 
tắm, người ấy ngạc nhiên vô cùng vì 
thấy cơn lốc xoáy đã nhấc căn nhà 
của mình lên và di chuyển căn nhà 
qua không trung, và đặt nó thẳng 
đứng ở bên trên căn nhà di động 
của người hàng xóm.

Các bạn trẻ của tôi ơi, thế giới sẽ 
không phải là một nơi yên tĩnh trong 
khi chúng ta càng ngày càng đến gần 
Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi hơn. 
Thánh thư ghi rằng “tất cả mọi vật sẽ 
ở trong tình trạng xáo trộn.” 1 Brigham 
Young nói: “Tôi đã được mặc khải cho 
biết từ lịch sử ban đầu của Giáo Hội 
này, rằng Giáo Hội sẽ lan tràn, phát 
triển, tăng trưởng và bành trướng, 
và rằng Phúc Âm sẽ được rao giảng 
ở giữa các dân tộc trên thế gian, và 
quyền lực của Sa Tan cũng sẽ gia tăng 
cùng một mức độ như vậy.” 2

Đáng quan tâm hơn các trận động 
đất và các cuộc chiến tranh 3 đã được 
tiên tri là những cơn lốc xoáy thuộc 
linh có thể giật các em ra khỏi những 

Bài của Anh Cả Neil L. Andersen
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Tôi gửi lời chào đến các anh chị 
em vào buổi sáng hôm nay—nhất 
là những người trẻ tuổi hiện đang 

ở đây trong Trung Tâm Đại Hội và 
trên toàn thế giới. Các em thuộc vào 
một thế hệ được lựa chọn với một số 
mệnh, và tôi xin ngỏ lời đặc biệt với 
các em.

Cách đây nhiều năm, trong khi 
chúng tôi đến thăm gia đình mình 
ở Florida, một cơn lốc xoáy giáng 
xuống không quá xa cách chỗ chúng 
tôi đang ở. Một người phụ nữ, sống 
trong một ngôi nhà di động, đã đi vào 
phòng tắm để được an toàn. Căn nhà 
di động bắt đầu rung chuyển. Một vài 
phút trôi qua. Sau đó, người ấy nghe 

Những Cơn Gió Lốc 
Thuộc Linh
Đừng để cho các cơn gió lốc lôi kéo các em xuống.  
Đây là thời kỳ của các em—để đứng vững vàng  
với tư cách là các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Cây cối lớn lên trong một môi trường 
nhiều gió sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
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trong cây bắt đầu tạo nên cấu trúc tế 
bào mà thực sự làm cho thân cây và 
cành cây dày hơn và mềm mại hơn 
trước áp lực của gió. Những cái rễ và 
cành này bảo vệ cho cây khỏi bị ảnh 
hưởng bởi những cơn gió, mà chắc 
chắn là sẽ trở lại.4

Đối với Thượng Đế, các em quý 
giá  hơn một cái cây. Các em là các 
con trai hay các con gái của Ngài. 
Ngài đã làm cho tinh thần của các em 
mạnh mẽ và có khả năng được kiên 
cường trước các cơn gió lốc của cuộc 
đời. Những cơn gió lốc trong thời 
niên thiếu của các em, giống như cơn 
gió lốc thổi vào một cái cây non, có 
thể gia tăng sức mạnh thuộc linh của 
các em, chuẩn bị các em cho những 
năm sắp tới.

Các em chuẩn bị cho các cơn gió 
lốc của mình như thế nào? “Hãy nhớ 
các con phải xây dựng nền móng của 
mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc 
chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam 
Tử của Thượng Đế; để cho khi nào 
quỷ dữ tung những ngọn gió mạnh 
của nó ra . . . những mũi tên trong 
cơn gió lốc của nó, . . . khi những 
trận mưa đá, . . . và những cơn bão 
tố mãnh liệt của nó tới tấp đổ xuống 
trên các con, thì nó sẽ không có 
quyền năng nào để lôi kéo các con 
xuống vực thẳm khốn cùng và đau 
thương bất tận được, vì nhờ đá mà các 
con được xây cất trên đó.” 5 Đây là nơi 
an toàn của các em trong cơn gió lốc.

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã 
nói: “Trước kia, các tiêu chuẩn đạo 
đức của Giáo Hội và các tiêu chuẩn 
đạo đức của xã hội gần như tương 
hợp, nhưng giờ đây đã có một sự 
ngăn cách lớn và sự ngăn cách này 
sẽ càng ngày càng lớn hơn.” 6 Đối với 
một số người, sự ngăn cách này khuấy 
động các cơn gió lốc thuộc linh mạnh 
mẽ. Tôi xin đưa ra một ví dụ.

Trong tháng trước, Đệ Nhất Chủ 
Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười 
Hai đã công bố một bức thư gửi các 
vị lãnh đạo của Giáo Hội trên khắp 
thế giới. Một phần của bức thư này 
là: “Những thay đổi trong luật dân 
sự quả thật không thể thay đổi luật 
luân lý mà Thượng Đế đã thiết lập. 
Thượng Đế kỳ vọng chúng ta phải 
duy trì và tuân giữ các giáo lệnh 

của Ngài bất kể quan điểm hoặc xu 
hướng khác nhau trong xã hội là gì 
đi nữa. Luật trinh khiết của Ngài là 
rõ ràng: mối quan hệ tình dục chỉ 
thích hợp giữa một người đàn ông và 
một người phụ nữ là những người đã 
kết hôn một cách hợp pháp và hợp 
thức với tư cách là vợ chồng. Chúng 
tôi yêu cầu các anh em xem lại . . . 
giáo lý được ghi trong ‘Gia Đình: Bản 
Tuyên Ngôn cùng Thế Giới.’” 7

Khi thế gian càng ngày càng xa 
khỏi luật trinh khiết của Chúa, thì 
chúng ta không làm như vậy. Chủ tịch 
Monson nói: “Đấng Cứu Rỗi của nhân 
loại tự mô tả Ngài là sống trong thế 
gian nhưng không thuộc vào thế gian. 
Chúng ta cũng có thể sống trong thế 
gian nhưng không thuộc thế gian khi 
chúng ta bác bỏ những quan niệm và 
những điều giảng dạy sai lầm, và luôn 
luôn trung tín với điều Thượng Đế đã 
truyền lệnh.” 8

Trong khi nhiều chính quyền và 
những người có thiện ý đã định nghĩa 
lại hôn nhân, thì Chúa đã không làm 
vậy. Vào lúc ban đầu, Thượng Đế đã 
thiết lập hôn nhân giữa một người 
nam và một người nữ–A Đam và Ê 
Va. Ngài đã định rõ các mục đích của 

hôn nhân phải vượt xa hơn sự thỏa 
mãn và thành tựu cá nhân của những 
người trưởng thành, và quan trọng 
hơn, phải thúc đẩy bối cảnh lý tưởng 
cho con cái được sinh ra, nuôi dạy và 
nuôi dưỡng. Gia đình là kho báu của 
thiên thượng.9

Tại sao chúng ta tiếp tục nói 
chuyện về đề tài này? Như Phao Lô 
đã nói: “chúng ta chẳng chăm sự thấy 
được, nhưng chăm sự không thấy 
được.” 10 Là Các Sứ Đồ của Chúa Giê 
Su Ky Tô, chúng tôi có trách nhiệm 
phải giảng dạy kế hoạch của Đấng 
Sáng Tạo cho con cái của Ngài và để 
cảnh báo những hậu quả của việc coi 
thường các giáo lệnh của Ngài.

Mới gần đây, tôi đã nói chuyện với 
một em lớp Laurel từ Hoa Kỳ. Tôi xin 
trích dẫn từ email của em ấy.

“Năm ngoái, một số bạn của cháu 
trên Facebook đã bắt đầu đăng ý kiến 
của họ về hôn nhân. Nhiều người ủng 
hộ hôn nhân đồng tính, và một số 
giới trẻ Thánh Hữu Ngày Sau cho biết 
là họ ‘ủng hộ’ ý kiến đó. Cháu không 
đưa ra ý kiến gì cả.

“Cháu quyết định sẽ tuyên bố niềm 
tin của mình về hôn nhân truyền 
thống một cách thận trọng.
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“Cháu đã ghi thêm vào lời chú 
thích đi kèm với hình ảnh tiểu sử sơ 
lược của cháu trên mạng: ‘Tôi tin vào 
hôn nhân giữa một người nam và một 
người nữ.’ Hầu như ngay lập tức cháu 
bắt đầu nhận được tin nhắn. ‘Bạn là 
người ích kỷ.’ ‘Bạn đang phê phán 

người khác.’ Một người so sánh cháu 
với một người chủ nô lệ. Và cháu 
nhận được bài viết này từ một người 
bạn tuyệt vời, là một tín hữu vững 
mạnh của Giáo Hội, ‘Bạn cần phải bắt 
kịp với thời đại. Mọi việc đang thay 
đổi và vì vậy bạn cũng nên thay đổi.’

Em ấy nói: “Cháu đã không chống 
lại, nhưng cháu cũng không xóa bỏ 
điều mình đã ghi.”

Em ấy kết luận rằng: “Đôi khi, như 
Chủ Tịch Monson nói: ‘Các em phải 
đứng một mình.’ Hy vọng là chúng ta, 
giới trẻ của Giáo Hội, sẽ cùng nhau 
trung thành với Thượng Đế và với 
những lời dạy của các vị tiên tri tại 
thế của Ngài.” 11

Chúng ta nên quan tâm đặc biệt 
đến những người đang đối phó với 
sức thu hút đồng tính. Đó là một cơn 
gió lốc với tốc độ xoáy mạnh. Tôi 
muốn bày tỏ tình thương yêu và lòng 
ngưỡng mộ đối với những ai đang can 
đảm đối phó với thử thách này về đức 
tin và luôn trung thành với các giáo 
lệnh của Thượng Đế! 12 Nhưng tất cả 
mọi người, ngoài những quyết định 
và niềm tin của họ ra, đều đáng nhận 
được sự tử tế và mối quan tâm của 
chúng ta.13

Đấng Cứu Rỗi dạy chúng ta phải 

yêu thương không chỉ bạn bè của 
chúng ta thôi mà còn cả những người 
không đồng ý với chúng ta nữa—và 
ngay cả những người chống đối 
chúng ta. Ngài nói: “Nếu các ngươi 
yêu những kẻ yêu mình, thì có được 
thưởng gì đâu? . . . Lại nếu các ngươi 
tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có 
lạ gì hơn ai?” 14

Tiên Tri Joseph Smith đã cảnh báo 
chúng ta “hãy tránh khỏi tính tự cao” 
và mở rộng tấm lòng cho tất cả mọi 
người đến mức chúng ta cảm thấy 
“muốn vác họ lên trên vai chúng ta.” 15 
Trong phúc âm của Chúa Giê Su Ky 
Tô, không có chỗ cho sự chế nhạo, 
hiếp đáp, hay định kiến.

Nếu các em có câu hỏi về lời 
khuyên dạy từ các vị lãnh đạo của 
Giáo Hội, thì xin hãy thảo luận mối 
quan tâm trung thực của các em với 
cha mẹ và những người lãnh đạo của 
các em. Các em cần sức mạnh đến từ 
việc tin cậy các vị tiên tri của Chúa. 
Chủ Tịch Harold B. Lee nói: “Sự an 
toàn duy nhất mà chúng ta có với tư 
cách là các tín hữu của giáo hội này 
là . . . học cách lưu tâm đến lời nói 
và các lệnh truyền mà Chúa sẽ ban 
ra qua vị tiên tri của Ngài. . . . Sẽ có 
một số điều mà đòi hỏi tính kiên nhẫn 
và đức tin. Có lẽ các anh chị em sẽ 
không thích những gì xảy tới. . . . Có 
lẽ điều đó sẽ trái với quan điểm chính 
trị . . . quan điểm xã hội của các anh 
chị em . . . làm trở ngại . . . cuộc sống 
xã hội của các anh chị em. Nhưng 
nếu các anh chị em chịu lắng nghe 

theo những điều này, như là từ chính 
miệng của Chúa, . . . thì ‘các cổng 
ngục giới sẽ không thắng được các 
ngươi . . . và Đức Chúa Trời sẽ đánh 
tan quyền năng của bóng tối ra khỏi 
các ngươi . . .’ (GLGƯ 21:6).” 16

Một sự bảo vệ mạnh mẽ khác khỏi 
những cơn lốc xoáy của cuộc đời là 
Sách Mặc Môn.

Khi Chủ Tịch Henry B. Eyring còn 
là một thiếu niên, gia đình của ông 
dọn đến một thành phố mới. Ban 
đầu ông cảm thấy khó chịu vì phải 
dọn đi và có rất ít bạn bè. Ông cảm 
thấy như mình không hòa nhập với 
các học sinh ở trường trung học của 
mình. Ông bắt đầu gặp phải những 
khó khăn. Ông đã làm gì? Ông dồn 
hết nghị lực vào Sách Mặc Môn, và 
đọc sách đó nhiều lần.17 Nhiều năm 
sau, Chủ Tịch Eyring làm chứng: “Tôi 
[thích] trở lại đọc Sách Mặc Môn để 
thường xuyên nhận được phần nuôi 
dưỡng thuộc linh từ sách đó.” 18 “[Sách 
đó] là chứng ngôn được viết ra một 
cách hùng hồn nhất mà chúng ta có 
rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô.”19

Chúa đã ban cho các em một cách 
khác để đứng vững vàng, một ân tứ 
thuộc linh có nhiều quyền năng hơn 
các cơn gió lốc của kẻ nghịch thù. 
Ngài phán: “Các ngươi hãy đứng . . . 
tại những nơi thánh thiện, và chớ để 
bị lay chuyển.” 20

Khi tôi còn là một thiếu niên, lúc 
đó chỉ có 13 đền thờ trong Giáo Hội. 
Giờ đây đã có 142 đền thờ. Tám mươi 
lăm phần trăm các tín hữu của Giáo 

Sau khi tuyên bố niềm tin của mình 
đối với hôn nhân truyền thống, một 
em gái lớp Laurel đã nhận được vài 
lời nhắn tiêu cực từ bạn bè.
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Hội hiện đang sống trong vòng 200 
dặm (320 kilômét) của một đền thờ. 
Chúa đã ban cho thế hệ các em khả 
năng đến đền thờ thánh của Ngài 
nhiều hơn so với bất cứ thế hệ nào 
khác trong lịch sử của thế gian.

Các em có bao giờ đứng trong đền 
thờ, mặc quần áo trắng, chờ đợi để 
làm phép báp têm chưa? Các em cảm 
thấy như thế nào? Đó là một cảm nghĩ 
mạnh mẽ về sự thiêng liêng trong đền 
thờ. Sự bình an của Đấng Cứu Rỗi khắc 
phục các cơn lốc xoáy của thế gian.

Cảm nghĩ của các em trong đền thờ 
là một mẫu mực về cách các em muốn 
cảm thấy trong cuộc sống của mình.21

Hãy tìm kiếm ông bà nội ngoại và 
các anh chị em họ xa của các em, là 
những người đã sống trước các em. 
Hãy mang tên của họ vào đền thờ với 
các em.22 Khi tìm hiểu về tổ tiên của 
mình, các em sẽ thấy mẫu mực của 
cuộc sống, của hôn nhân, của con 
cái, mẫu mực của sự ngay chính, và 
đôi khi là các mẫu mực mà các em 
sẽ muốn tránh xa.23

Về sau trong đền thờ, các em sẽ 
tìm hiểu thêm về Sự Sáng Tạo thế 
gian, về các mẫu mực trong cuộc đời 
của A Đam và Ê Va, và quan trọng 
nhất là về Đấng Cứu Rỗi của chúng 
ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Các em thân mến, chúng tôi yêu 
thương, ngưỡng mộ, và cầu nguyện 
cho các em. Đừng để cho các cơn gió 
lốc lôi kéo các em xuống. Đây là thời 
kỳ của các em—để đứng vững vàng 
với tư cách là các môn đồ của Chúa 
Giê Su Ky Tô.24

Hãy xây dựng nền móng vững chắc 
hơn của các em trên đá của Đấng 
Cứu Chuộc.

Hãy trân quý trọn vẹn hơn cuộc 
đời và những điều giảng dạy vô song 
của Ngài.

Hãy chuyên cần hơn trong việc 
tuân theo tấm gương và các giáo lệnh 
của Ngài.

Hãy bám chặt hơn vào tình yêu 
thương của Ngài, lòng thương xót 
và ân điển của Ngài, và các ân tứ 
đầy quyền năng của Sự Chuộc Tội 
của Ngài.

Khi các em làm như vậy, tôi hứa 
rằng các em sẽ nhận ra các cơn lốc 
xoáy thật sự là gì- – cám dỗ, sự xao 

lãng, và những thử thách để giúp các 
em tăng trưởng. Khi các em sống ngay 
chính năm này qua năm khác, thì tôi 
bảo đảm với các em rằng những kinh 
nghiệm của các em sẽ xác nhận đi 
xác nhận lại với các em rằng Chúa 
Giê Su là Đấng Ky Tô. Đá thuộc linh 
dưới chân các em sẽ được vững chắc 
và an toàn. Các em sẽ hân hoan rằng 
Thượng Đế đã đặt các em ở đây để 
góp phần vào những chuẩn bị cuối 
cùng cho ngày tái lâm đầy vinh quang 
của Ngài.

Đấng Cứu Rỗi phán: “Ta không để 
cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến 
cùng các ngươi.” 25 Đây là lời hứa của 
Ngài đối với các em. Tôi biết lời hứa 
này có thật. Tôi biết rằng Ngài hằng 
sống, trong tôn danh của Chúa Giê 
Su Ky Tô, A Men. ◼

GHI CHÚ
 1. Giáo Lý và Giao Ước 88:91.
 2. Discourses of Brigham Young, do John A. 

Widtsoe tuyển chọn (1954), 72.
 3. Xin xem Dallin H. Oaks, “Chuẩn Bị cho 

Ngày Tái Lâm,” Liahona, tháng Năm năm 
2004, 7–10.

 4. Xin xem A. Stokes, A. H. Fitter, and M. P. 
Coutts, “Responses of Young Trees to Wind 
and Shading: Effects on Root Architecture,” 
Journal of Experimental Botany, tập 46, 
số 290 (tháng Chín năm 1995), 1139–46.

 5. Hê La Man 5:12.
 6. Thomas S. Monson, “Quyền Năng Chức 

Tư Tế,” Liahona, tháng Năm năm 2011, 66.

 7. Thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, ngày 
6 tháng Ba năm 2014; xin xem thêm 
David A. Bednar, “Chúng Tôi Tin ở Sự 
Trinh Khiết,” Liahona, May 2013, 41–44; 
Dallin H. Oaks, “Không Có Các Thần Khác,” 
Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 72–75; 
Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ (cuốn sách 
nhỏ, 2011), 35–37.

 8. Thomas S. Monson, Liahona, tháng Năm 
năm 2011, 67.

 9. Anh Cả Russell M. Nelson nói: “Hôn nhân 
là nơi đúc kết trật tự xã hội. . . . Sự kết hợp 
đó không phải chỉ là giữa vợ chồng mà 
thôi mà còn bao gồm cả sự chung phần 
hợp tác với Thượng Đế nữa” (“Vun Đắp 
Hôn Nhân,” Liahona, tháng Năm năm 
2006, 36). xin xem thêm Ma Thi Ơ 19:5–6.

 10. 2 Cô Rinh Tô 4:18.
 11. Thư và cuộc hội đàm riêng, ngày 17 tháng 

Ba năm 2014; xin xem thêm Thomas S. 
Monson, “Dám Đứng Một Mình,” Liahona, 
tháng Mười Một năm 2011, 60–67.

 12. Xin xem Jeffrey R. Holland, “Giúp Đỡ 
Những Người Đang Vất Vả với Sức Thu 
Hút Đồng Tính,” Liahona, tháng Mười năm 
2007, 40–43.

 13. Ngay cả khi kẻ chống báng Đấng Ky Tô 
là Cô Ri Ho tìm cách hủy hoại đức tin của 
dân chúng, các luật pháp của Thượng Đế 
vẫn bảo vệ hắn không bị trừng phạt: “Bấy 
giờ không có luật pháp nào cấm đoán tín 
ngưỡng của con người; vì nếu có luật pháp 
nào đưa con người tới chỗ bất bình đẳng 
thì điều đó hoàn toàn trái với những lệnh 
truyền của Thượng Đế. . . . Nếu người nào 
muốn phục vụ Thượng Đế, thì đó là đặc 
quyền của người ấy; . . . nhưng nếu kẻ đó 
không tin nơi Ngài thì cũng không có luật 
pháp nào trừng phạt kẻ đó” (An Ma 30:7, 
9). Tín điều thứ mười một ghi rằng: “Chúng 
tôi xin đặc ân thờ phượng Đấng Thượng 
Đế Toàn Năng theo tiếng gọi lương tâm 
riêng của chúng tôi, và cũng xin dành cho 
tất cả mọi người có được cùng đặc ân này, 
để họ thờ phượng gì, bằng cách nào hay ở 
đâu tùy theo họ chọn.”

 14. Ma Thi Ơ 5:46–47.
 15. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch 

Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 427, 429.
 16. Teachings of Presidents of the Church: 

Harold B. Lee (2000), 84–85; xin xem 
thêm Robert D. Hales, “Đại Hội Trung 
Ương: Củng Cố Đức Tin và Chứng Ngôn,” 
Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 6–8.

 17. Xin xem Robert I. Eaton và Henry J. 
Eyring, I Will Lead You Along: The Life of 
Henry B. Eyring (2013), 40.

 18. Henry B. Eyring, Choose Higher Ground 
(2013), 38.

 19. Henry B. Eyring, To Draw Closer to God 
(1997), 118.

 20. Giáo Lý và Giao Ước 87:8; xin xem thêm 
Giáo Lý và Giao Ước 45:32.

 21. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 52:14.
 22. Xin xem Neil L. Andersen, “Find Our 

Cousins!” (bài ngỏ tại RootsTech 2014 Family 
History Conference, ngày 8 tháng Hai năm 
2014); lds. org/ prophets - and - apostles/ unto -  
all - the - world/ find - our - cousins.

 23. Xin xem David A. Bednar, “Lòng Con Cái 
Sẽ Trở Lại,” Liahona, tháng Mười Một năm 
2011, 24–27.

 24. Xin xem Hê La Man 7:9.
 25. Giăng 14:18.




