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Khi thực hiện Tiệc Thánh, chúng 
ta cũng giao ước phải “luôn luôn 
tưởng nhớ” 4 tới Chúa Giê Su Ky Tô. 
Vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh, 
Đấng Ky Tô đã quy tụ Các Sứ Đồ của 
Ngài lại xung quanh Ngài và thiết lập 
Tiệc Thánh. Ngài lấy bánh, bẻ ra, ban 
phước, và phán rằng: “Hãy lấy ăn đi; 
việc này để tưởng nhớ tới thể xác 
của ta mà ta làm giá chuộc cho các 
người.” 5 Kế đó, Ngài lấy một chén 
rượu, tạ ơn rồi đưa cho Các Sứ Đồ 
để uống, và phán rằng: “Việc này để 
tưởng nhớ tới máu của ta . . . , được 
đổ ra cho tất cả những ai tin vào 
danh ta.” 6

Ở giữa những người dân Nê Phi 
và một lần nữa vào lúc phục hồi Giáo 
Hội của Ngài trong những ngày sau, 
Ngài đã lặp đi lặp lại rằng chúng ta 
phải dự phần Tiệc Thánh để tưởng 
nhớ tới Ngài.7

Khi dự phần Tiệc Thánh, chúng ta 
làm chứng với Thượng Đế rằng chúng 
ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ tới Vị Nam 
Tử của Ngài, không chỉ trong lúc thực 
hiện giáo lễ Tiệc Thánh ngắn ngủi mà 
thôi. Điều này có nghĩa rằng chúng ta 
sẽ không ngừng lưu ý đến tấm gương 
và những lời giảng dạy của Đấng Cứu 
Rỗi để hướng dẫn những ý nghĩ, sự 
lựa chọn, và hành động của mình.8

Lời cầu nguyện Tiệc Thánh cũng 
nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta 
cần phải “tuân giữ các giáo lệnh của 
Ngài.” 9

Chúa Giê Su phán rằng, “Nếu các 
ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều 
răn ta.” 10 Tiệc Thánh cho chúng ta 
một cơ hội để tự xem xét và cơ hội 
để hướng lòng cùng ý muốn của 
mình đến Thượng Đế. Việc tuân theo 
các giáo lệnh mang quyền năng của 
phúc âm vào cuộc sống của chúng 
ta cũng như sự bình an và nếp sống 
thuộc linh.

Tiệc Thánh cung cấp thời gian để 
có một kinh nghiệm thuộc linh thật 
sự trong khi chúng ta suy ngẫm về 
quyền năng cứu chuộc và làm cho có 
khả năng của Đấng Cứu Rỗi qua Sự 
Chuộc Tội của Ngài. Một chị lãnh đạo 
Hội Thiếu Nữ gần đây mới học được 
về sức mạnh chúng ta nhận được khi 
cố gắng dự phần Tiệc Thánh một cách 
có suy nghĩ. Vì đang cố gắng hoàn tất 

một lễ ban thánh thể, một sự đổi mới 
cho tâm hồn” mỗi tuần?

Tiệc Thánh trở thành một kinh 
nghiệm củng cố phần thuộc linh khi 
chúng ta lắng nghe những lời cầu 
nguyện Tiệc Thánh và tái cam kết với 
các giao ước của mình. Để làm điều 
này, chúng ta cần phải sẵn lòng mang 
danh của Chúa Giê Su Ky Tô.2 Khi 
nói về lời hứa này, Chủ Tịch Henry B. 
Eyring đã dạy: “Điều đó có nghĩa là 
chúng ta cần phải tự coi mình là thuộc 
vào Ngài. Chúng ta sẽ đặt Ngài làm 
ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta. 
Chúng ta sẽ muốn điều Ngài muốn 
thay vì điều chúng ta muốn hoặc điều 
mà thế gian dạy cho chúng ta muốn.” 3

Bài của Cheryl A. Esplin
Đệ Nhị Cố Vấn trong  
Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

Một nhóm thiếu nữ đã có lần 
hỏi tôi: “Khi bằng tuổi của 
các em, chị muốn biết được 

điều gì?” Nếu phải trả lời cho câu hỏi 
đó bây giờ, thì tôi sẽ gồm vào ý nghĩ 
này: “Khi bằng tuổi các em, tôi muốn 
hiểu được tầm quan trọng của Tiệc 
Thánh rõ hơn lúc bấy giờ. Tôi ước gì 
tôi đã hiểu được Tiệc Thánh theo cách 
mà Anh Cả Jeffrey R. Holland đã mô 
tả. Ông nói: ‘Một trong những lời mời 
gọi vốn có trong giáo lễ Tiệc Thánh là 
đó là một kinh nghiệm thuộc linh thật 
sự, một sự truyền đạt thuộc linh, một 
sự đổi mới cho tâm hồn.’ 1”

Làm thế nào Tiệc Thánh có thể “là 
một kinh nghiệm thuộc linh thật sự, 

Tiệc Thánh—một  
Sự Đổi Mới cho Tâm Hồn
Thánh Linh chữa lành và đổi mới tâm hồn của chúng ta. 
Phước lành đã được hứa của Tiệc Thánh là chúng ta sẽ  
“luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng [chúng ta].”
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một điều đòi hỏi trong chương trình 
Sự Tiến Triển Cá Nhân, nên chị ấy 
đã đặt ra mục tiêu để tập trung vào 
những lời trong các bài thánh ca Tiệc 
Thánh và những lời cầu nguyện.

Mỗi tuần, chị ấy đã tự đánh giá 
mình trong lễ Tiệc Thánh. Chị nhớ lại 
những lỗi lầm mình đã làm, và chị đã 
cam kết là sẽ sống tốt hơn trong tuần 
tới. Chị rất biết ơn đã có thể sửa chỉnh 
công việc của mình và được làm cho 
trong sạch. Nhìn lại kinh nghiệm đó, 
chị nói: “Tôi đã hành động theo phần 
hối cải của Sự Chuộc Tội.”

Một ngày Chủ Nhật nọ sau khi tự 
đánh giá mình, chị bắt đầu cảm thấy 
buồn rầu và bi quan. Chị có thể thấy 
rằng chị đã lặp lại các lỗi lầm tương tự, 
hết tuần này sang tuần khác. Nhưng 
sau đó chị đã có một ấn tượng rõ ràng 
rằng chị đã bỏ qua một phần quan 
trọng của Sự Chuộc Tội—quyền năng 
làm cho có khả năng của Đấng Ky Tô. 
Chị đã quên tất cả những lần Đấng 
Cứu Rỗi đã giúp chị trở thành con 
người mà chị cần phải trở thành và 
phục vụ vượt quá khả năng của mình.

Khi suy ngẫm về điều này, chị suy 
nghĩ một lần nữa về tuần trước đó. 
Chị nói: “Một cảm giác hân hoan xua 
tan nỗi sầu của tôi khi tôi thấy rằng 
Ngài đã cho tôi rất nhiều cơ hội và 
khả năng. Tôi nhận thấy với lòng biết 
ơn về khả năng tôi đã có để nhận ra 
nhu cầu của con tôi khi nhu cầu đó 
không rõ ràng. Tôi nhận thấy rằng vào 
ngày nào khi tôi cảm thấy không thể 
làm nổi thêm một điều gì nữa, thì tôi 
đã có thể đưa ra những lời khích lệ 
cho một người bạn. Tôi đã cho thấy 
lòng kiên nhẫn trong một hoàn cảnh 
thường trái ngược với tôi.”

Chị kết luận: “Khi cảm tạ Thượng 
Đế về quyền năng làm cho có khả 
năng của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc 
sống của mình, tôi cảm thấy lạc quan 
hơn rất nhiều đối với tiến trình hối cải 
mà tôi đã đạt được. Tôi mong đợi đến 
tuần tới với niềm hy vọng đổi mới.”

Anh Cả Melvin J. Ballard dạy về 
Tiệc Thánh có thể là một kinh nghiệm 
chữa lành và thanh tẩy như thế nào. 
Ông nói:

“Ai đó trong chúng ta mà không 
bị tổn thương về mặt tinh thần bởi lời 
nói, ý nghĩ, hay hành động trong tuần 

lễ trước và sau ngày Sa Bát? Chúng 
ta làm những điều mình hối tiếc và 
mong muốn được tha thứ. . . . Phương 
pháp để có được sự tha thứ là . . . hối 
cải tội lỗi của chúng ta, đi đến những 
người mà chúng ta đã phạm tội hoặc 
phạm lỗi lầm đối với họ để được họ 
tha thứ, và sau đó trở về bàn Tiệc 
Thánh, ở đây, nếu đã chân thành hối 
cải và tự đặt mình vào điều kiện thích 
hợp, thì chúng ta sẽ được tha thứ và 
sự chữa lành thuộc linh sẽ đến với 
tâm hồn chúng ta. . . .

Anh Cả Ballard nói: “Tôi là một 
người đã chứng kiến rằng có một 
tinh thần hiện diện trong việc thực 
hiện Tiệc Thánh mang đến sự an ủi 
khắp châu thân; các anh chị em cảm 
thấy những vết thương thuộc linh 
được chữa lành, và gánh nặng được 
cất bỏ. Sự an ủi và hạnh phúc đến 
với tâm hồn xứng đáng và thực sự 
mong muốn dự phần vào món ăn 
thuộc linh này.” 11

Tâm hồn bị tổn thương của chúng 
ta có thể được chữa lành và đổi mới 
không những nhờ vào bánh và nước 
nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh bằng 
thịt và máu của Đấng Cứu Rỗi mà 
còn nhờ vào các biểu tượng nhắc nhở 
rằng Ngài sẽ luôn luôn là “bánh sự 
sống” 12 và “nước sự sống.” 13

Sau khi thực hiện Tiệc Thánh cho 
dân Nê Phi, Chúa Giê Su phán:

“Kẻ nào ăn bánh này là ăn vào tâm 
hồn mình thể xác của ta; và kẻ nào 
uống rượu nho này là uống vào tâm 
hồn mình máu của ta; và tâm hồn kẻ 

ấy sẽ được luôn luôn no đủ; không 
bao giờ còn bị đói hay khát nữa.

“Giờ đây, khi dân chúng ăn và 
uống xong, này, họ đều được dẫy  
đầy Thánh Linh.” 14

Với những lời này, Đấng Ky Tô  
dạy chúng ta rằng Thánh Linh chữa 
lành và đổi mới tâm hồn của chúng 
ta. Phước lành đã được hứa của  
Tiệc Thánh là chúng ta sẽ “luôn  
được Thánh Linh của Ngài ở cùng 
[chúng ta].” 15

Khi dự phần Tiệc Thánh, đôi khi 
tôi hình dung ra trong tâm trí của 
mình một bức tranh mô tả Đấng Cứu 
Rỗi Phục Sinh với hai cánh tay dang 
rộng, như thể Ngài sẵn sàng tiếp nhận 
chúng ta vào vòng tay yêu thương 
của Ngài. Tôi rất thích bức tranh đó. 
Khi tôi nghĩ về bức tranh đó trong lúc 
diễn ra Tiệc Thánh, tâm hồn của tôi 
được nâng cao đến mức tôi gần như 
có thể nghe thấu lời phán của Đấng 
Cứu Rỗi: “Này, cánh tay thương xót 
của ta đã dang ra về phía các ngươi, 
và bất cứ kẻ nào đến, ta đều đón 
nhận; và phước thay cho những ai 
đến cùng ta.” 16

Những người nắm giữ Chức Tư Tế 
A Rôn đại diện cho Đấng Cứu Rỗi khi 
họ chuẩn bị, ban phước, và chuyền 
Tiệc Thánh. Khi một người nắm giữ 
chức tư tế dang tay ra để đưa cho 
chúng ta các biểu tượng thiêng liêng, 
thì đó cũng như chính Đấng Cứu Rỗi 
đang mở rộng cánh tay thương xót 
của Ngài, mời gọi mỗi người chúng 
ta dự phần vào các ân tứ quý giá của 
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nếu không được phụ giúp. Người đàn 
ông này chỉ có thể ở nhà, chờ để được 
giải cứu.

Trong thời chúng ta, điều này có 
thể xảy ra như sau. Bốn người đang 
thi hành theo chỉ định của vị giám trợ 
để đi thăm nhà của một người đàn 
ông bị bệnh bại liệt. Tôi có thể hình 
dung ra một người trong số họ đến từ 
Hội Phụ Nữ, một người từ nhóm túc 
số các anh cả, một người từ Chức Tư 
Tế A Rôn, và cuối cùng nhưng không 
kém quan trọng, một người truyền 
giáo toàn thời gian. Trong buổi họp 
hội đồng tiểu giáo khu gần đây nhất, 
sau khi cùng nhau hội ý về nhu cầu 
trong tiểu giáo khu, vị giám trợ đã 

Bài của Anh Cả Chi Hong (Sam) Wong
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Chúng ta thường nghe Chủ Tịch 
Thomas Monson nói: “Tìm đến 
để giải cứu.” 1 Tôi nghĩ đến một 

câu chuyện trong Kinh Tân Ước. Đó là 
một tấm gương hoàn hảo về cách các 
tín hữu và những người truyền giáo có 
thể làm việc với nhau trong tình đoàn 
kết qua các hội đồng tiểu giáo khu để 
tìm đến giải cứu. Câu chuyện được 
tìm thấy trong Mác 2:1–5. Tôi thấy 
rằng những kinh nghiệm mà Chúa Giê 
Su đã dùng để dạy chúng ta các giáo 
lý hay nguyên tắc nào đó luôn luôn có 
tính chất soi dẫn và dễ hiểu.

Một trong những nhân vật trong 
câu chuyện này là một người đàn ông 
bị bệnh bại liệt, không thể đi lại được 

tình yêu thương có sẵn qua sự hy 
sinh chuộc tội của Ngài—là các ân 
tứ về sự hối cải, tha thứ, an ủi, và hy 
vọng.17

Chúng ta càng suy ngẫm về tầm 
quan trọng của Tiệc Thánh, thì Tiệc 
Thánh càng trở nên thiêng liêng và 
có ý nghĩa hơn đối với chúng ta. Đây 
là điều mà một người cha 96 tuổi nói 
khi con trai của ông hỏi: “Cha ơi, tại 
sao cha đi nhà thờ? Cha không thể 
thấy, cha không thể nghe, cha đi lại 
khó khăn. Tại sao cha lại đi nhà thờ?” 
Người cha đáp: “Đó là vì Tiệc Thánh. 
Cha đi để dự phần Tiệc Thánh.”

Cầu xin cho mỗi người chúng ta 
có thể đi đến lễ Tiệc Thánh và chuẩn 
bị để có “một kinh nghiệm thuộc linh 
thật sự, một lễ ban thánh thể, một sự 
đổi mới cho tâm hồn [của chúng ta].” 18

Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng 
và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta hằng 
sống. Tôi biết ơn về cơ hội mà Tiệc 
Thánh mang đến để cảm nhận được 
tình yêu thương của hai Ngài và dự 
phần vào Thánh Linh. Trong tôn danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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