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thế gian này một sứ điệp về tình yêu 
thương và thiện chí cho tất cả những 
người nam và nữ. Cầu xin cho chúng 
ta luôn luôn noi theo gương Ngài.

Chúng ta đối phó với nhiều thử 
thách nghiêm trọng trong thế giới 
ngày nay, nhưng tôi bảo đảm với các 
anh chị em rằng Cha Thiên Thượng 
quan tâm đến chúng ta. Ngài sẽ 
hướng dẫn và ban phước cho chúng 
ta khi chúng ta đặt đức tin và sự tin 
cậy của mình nơi Ngài và Ngài sẽ 
giúp đỡ chúng ta vượt qua bất cứ 
nỗi khó khăn nào.

Cầu xin cho các phước lành của 
thiên thượng có thể ở với mỗi người 
chúng ta. Cầu xin cho mái gia đình 
của chúng ta có thể tràn đầy tình 
yêu thương, sự lễ độ và với Thánh 
Linh của Chúa. Cầu xin cho chúng ta 
không ngừng nuôi dưỡng chứng ngôn 
của mình về phúc âm, để các chứng 
ngôn đó sẽ bảo vệ chúng ta chống lại 
sự hành hạ của kẻ nghịch thù. Cầu xin 
cho Thánh Linh chúng ta đã cảm nhận 
được trong hai ngày vừa qua vẫn ở lại 
với chúng ta khi làm những công việc 
hàng ngày, và cầu xin cho chúng ta 
luôn luôn được trông thấy đang làm 
công việc của Chúa.

Tôi làm chứng rằng công việc 
này là chân chính, rằng Đấng Cứu Rỗi 
hằng sống, và Ngài hướng dẫn và chỉ 
dẫn Giáo Hội của Ngài ở đây trên thế 
gian. Tôi để lại với các anh chị em lời 
chứng và chứng ngôn của tôi rằng 
Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu 
hằng sống và yêu thương chúng ta. 
Ngài quả thật là Cha của chúng ta, và 
Ngài là một Đấng riêng biệt và có thật. 
Cầu xin cho chúng ta có thể nhận 
ra rằng Ngài sẵn lòng gần gũi chúng 
ta biết bao, Ngài sẵn lòng làm nhiều 
điều để giúp đỡ chúng ta, và Ngài 
yêu thương chúng ta biết bao.

Thưa các anh chị em, cầu xin 
Thượng Đế ban phước cho các anh 
chị em. Cầu xin sự bình an đã được 
hứa của Ngài có thể ở cùng với các 
anh chị em bây giờ và mãi mãi.

Tôi chào tạm biệt các anh chị em 
cho đến khi chúng ta gặp lại trong 
sáu tháng nữa, và tôi làm như vậy 
trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky 
Tô, Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng 
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kêu gọi vào các chức vụ với trách 
nhiệm mới. Chúng ta chào mừng họ 
và muốn họ biết rằng chúng ta trông 
mong được phục vụ với họ trong 
chính nghĩa của Đức Thầy.

Trong khi suy ngẫm về các sứ 
điệp đã nghe, cầu xin cho chúng 
ta có quyết tâm để làm tốt hơn một 
chút so với điều chúng ta đã làm trong 
quá khứ. Cầu xin cho chúng ta tử tế 
và yêu mến những người không có 
cùng tín ngưỡng và tiêu chuẩn của 
chúng ta. Đấng Cứu Rỗi đã mang đến 
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Thưa các anh chị em, đây thật là 
một đại hội tuyệt vời. Chúng ta đã 
được củng cố phần thuộc linh khi 

lắng nghe những lời đầy soi dẫn của 
những người nam và người nữ. Âm 
nhạc thật là tuyệt vời, các sứ điệp đã 
được chuẩn bị và đưa ra dưới sự thúc 
giục của Đức Thánh Linh, và những lời 
cầu nguyện đã làm cho chúng ta cảm 
thấy gần gũi với thiên thượng hơn. 
Chúng ta đã được nâng cao về mọi 
mặt khi cùng nhau tham dự đại hội.

Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ dành 
ra thời gian để đọc các sứ điệp của 
đại hội khi các sứ điệp đó có sẵn trên 
trang mạng LDS.org trong vài ngày 
nữa và được in ra trong các số báo 
sắp tới của tạp chí Ensign và Liahona, 
vì các sứ điệp này đáng được chúng 
ta xem lại và nghiên cứu kỹ.

Tôi biết rằng các anh chị em cùng 
với tôi đều bày tỏ lòng biết ơn chân 
thành đối với các anh chị em đã được 
giải nhiệm trong đại hội này. Họ đã 
phục vụ rất đắc lực và có những đóng 
góp đáng kể cho công việc của Chúa. 
Họ đã tận tình cống hiến cho công 
việc này.

Bằng cách giơ tay lên, chúng ta 
cũng đã tán trợ các anh em đã được 
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