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Tôi xin được bày tỏ lời cám ơn 
chân thành của toàn thể Giáo Hội đến 
với các Anh Em Thẩm Quyền Trung 
Ương đã được giải nhiệm tại đại hội 
này. Chúng ta sẽ nhớ họ. Những đóng 
góp của họ cho công việc của Chúa là 
vô cùng to lớn và sẽ được cảm nhận 
trong suốt các thế hệ mai sau.

Cầu xin cho chúng ta có thể trở về 
nhà với một quyết tâm trong lòng để 
được là người tốt hơn một chút so với 
trước đây. Cầu xin cho chúng ta có 
thể tử tế và ân cần hơn một chút. Cầu 
xin cho chúng ta có thể được hữu ích, 
không chỉ cho những người cũng là tín 
hữu mà còn cho những người không 
thuộc vào tôn giáo của chúng ta nữa. 

Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson

Thưa các anh chị em, chúng ta đã 
trải qua hai ngày vinh quang với 
các sứ điệp đầy soi dẫn. Lòng 

của chúng ta đã được cảm động và 
đức tin của chúng ta đã được củng 
cố khi chúng ta dự phần vào Thánh 
Linh hiện diện trong các phiên họp 
đại hội này. Khi kết thúc, chúng ta 
cám ơn Cha Thiên Thượng về nhiều 
phước lành của Ngài dành cho 
chúng ta.

Chúng ta đã được nâng cao tinh 
thần và soi dẫn bởi phần âm nhạc 
tuyệt vời được thực hiện trong các 
phiên họp. Những lời cầu nguyện 
được dâng lên đã đưa chúng ta đến 
gần thiên thượng hơn.

Cho Đến Khi  
Chúng Ta Gặp Lại Nhau
Cầu xin cho chúng ta đều suy ngẫm về những lẽ thật chúng 
ta đã nghe, và cầu xin cho các lẽ thật này giúp chúng ta trở 
thành các môn đồ dũng cảm hơn nữa.

lỗi. Chúng tôi cũng đã kinh nghiệm 
được việc thanh tẩy, sự bình an của 
lương tâm, sự chữa lành và đổi mới 
phần thuộc linh, và hướng dẫn mà chỉ 
nhận được bằng cách học hỏi và sống 
theo các nguyên tắc phúc âm của 
Đấng Cứu Rỗi.

Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky 
Tô mang đến quyền năng thanh tẩy 
cần thiết để được làm cho tinh khiết 
và trong sạch, liều thuốc giảm đau 
để chữa lành vết thương tinh thần và 
loại bỏ cảm giác tội lỗi, và sự bảo vệ 
làm cho chúng tôi có khả năng trung 
thành trong lúc vui lẫn lúc buồn.

Lẽ Thật Tuyệt Đối Hiện Hữu
Cùng các bạn là những người trong 

gia đình và bạn bè không phải là tín 
hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu 
Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi 
đã cố gắng để giải thích các lý do chủ 
yếu tại sao chúng tôi là những người 
truyền giáo.

Lẽ thật tuyệt đối hiện hữu trong 
một thế giới càng ngày càng khinh thị 
và bác bỏ những điều xác thực. Trong 
một ngày trong tương lai, “mọi đầu gối 
. . . [sẽ] đều quì xuống” và “mọi lưỡi 
[sẽ] đều xưng Giê Su Ky Tô là Chúa, 
mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức 
Chúa Cha” (Phi Líp 2:10–11). Chúa 
Giê Su Ky Tô đích thực là Con Độc 
Sinh của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu. Là 
tín hữu của Giáo Hội của Ngài, chúng 
tôi làm chứng rằng Ngài hằng sống và 
Giáo Hội của Ngài đã được phục hồi 
trọn vẹn trong những ngày sau này.

Những lời mời của chúng tôi đưa 
ra cho các bạn để tìm hiểu và thử 
nghiệm sứ điệp của chúng tôi là kết 
quả của những ảnh hưởng tích cực 
mà phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô 
đã có trong cuộc sống của chúng tôi. 
Đôi khi chúng tôi có thể vụng về hoặc 
đường đột hay thậm chí dai dẳng 
trong các nỗ lực của mình. Ước muốn 
giản dị của chúng tôi là chia sẻ với các 
bạn các lẽ thật có giá trị lớn nhất đối 
với chúng tôi.

Là một trong Các Sứ Đồ của Chúa, 
và với tất cả tấm lòng nhiệt thành của, 
tôi làm chứng về thiên tính và sự thực 
tế của Ngài. Và tôi xin mời các bạn “hãy 
đến xem” (Ga 1:39) trong thánh danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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K hi con gái út của chúng tôi đi 
học về sau ngày đầu tiên đi học, 
tôi hỏi: “Con đi học thế nào?”

Nó đáp: “Tốt, mẹ ạ.”
Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi tôi 

đánh thức nó dậy để đi học, thì nó 
khoanh tay và nói một cách chắc chắn: 
“Con đi học rồi mà!” Rõ ràng là tôi đã 
không chuẩn bị cho nó hoặc giải thích 
rằng việc đi học không phải chỉ xảy 
ra một lần mà nó sẽ phải đi học năm 
ngày một tuần trong nhiều năm.

Khi chúng ta xem xét nguyên tắc 
về việc chuẩn bị sẵn sàng, xin hãy 
tưởng tượng với tôi quang cảnh sau 
đây. Các chị em đang ngồi trong 
phòng thượng thiên giới của đền thờ 
và thấy một số cô dâu và chú rể được 
nghiêm trang dẫn ra dẫn vào trong khi 
họ chờ được làm lễ hôn phối cho thời 
tại thế lẫn suốt vĩnh cửu. Một cô dâu 
bước vào phòng thượng thiên giới, tay 
trong tay với người yêu của mình. Cô 
ấy mặc một cái áo đầm đền thờ giản 

dị nhưng đẹp đẽ và một nụ cười điềm 
tĩnh, thanh thản, ấm áp nở trên môi. 
Cô ấy cũng chỉnh tề tươm tất nhưng 
không xao lãng. Cô ngồi xuống, nhìn 
xung quanh, và sau đó bỗng dưng xúc 
động. Dường như nước mắt của cô ấy 
rơi xuống vì cảm thấy kính sợ và tôn 
kính đối với nơi cô ấy đang hiện diện 
và giáo lễ thiêng liêng đang chờ đợi 
mình và người yêu của mình. Thái độ 
của cô ấy dường như nói: “Tôi biết ơn 
biết bao được ở trong ngôi nhà của 
Chúa hôm nay, sẵn sàng để bắt đầu 
một cuộc hành trình vĩnh cửu với một 
người bạn đời yêu dấu vĩnh cửu.” Cô 
ấy dường như đã sẵn sàng cho nhiều 
điều hơn là chỉ một lễ cưới.

Đứa cháu gái tuổi niên thiếu đáng 
yêu của chúng tôi gần đây đã đặt trên 
gối của tôi một lá thư ngắn trong đó 
có ghi rằng: “Một điều mà cháu thấy 
khi bước vào đền thờ là tinh thần bình 
an, yêu thương, ngự trong đó. . . . Mọi 
người có thể đi đến đền thờ để nhận 

Chuẩn Bị Sẵn  
Bằng một Cách Thức 
Chưa Từng Có
Cầu xin cho chúng ta chuẩn bị để xứng đáng tiếp nhận  
các giáo lễ cứu rỗi từng giọt một và hết lòng tuân giữ những 
giao ước liên quan.

Khi giao tiếp với họ, chúng ta có thể 
cho thấy lòng kính trọng đối với họ.

Có những người vật lộn với những 
thử thách hàng ngày. Chúng ta hãy 
bày tỏ mối quan tâm của chúng ta đối 
với họ, cũng như hãy giúp đỡ họ. Khi 
chăm sóc lẫn nhau, chúng ta sẽ được 
ban phước.

Cầu xin cho chúng ta có thể nhớ 
tới những người già cả và những 
người vì bệnh tật phải ở trong nhà. 
Khi chúng ta dành thời gian đến thăm 
họ, thì họ sẽ biết rằng họ được yêu 
thương và được quý trọng. Cầu xin 
cho chúng ta tuân theo lệnh truyền 
“hãy cứu giúp kẻ yếu, nâng đỡ những 
bàn tay rũ rượi, và làm vững mạnh 
những đầu gối suy nhược.” 1

Cầu xin cho chúng ta có thể là 
những người lương thiện và liêm 
khiết, luôn luôn cố gắng làm điều 
đúng trong mọi tình huống. Cầu xin 
cho chúng ta có thể là các tín đồ trung 
thành của Đấng Ky Tô, tấm gương về 
sự ngay chính, do đó “chiếu sáng như 
đuốc trong thế gian.” 2

Thưa các anh chị em, tôi cám ơn 
về những lời cầu nguyện của các anh 
chị em thay cho tôi. Những lời cầu 
nguyện này củng cố và nâng đỡ tôi 
khi tôi hết lòng và hết sức cố gắng để 
làm theo ý muốn của Thượng Đế và 
phục vụ Ngài cùng phục vụ các anh 
chị em.

Khi chúng ta rời khỏi đại hội này, 
tôi khẩn cầu các phước lành của thiên 
thượng ban cho mỗi anh chị em. Cầu 
xin cho các anh chị em đang ở xa nhà 
có thể trở về nhà một cách an toàn 
và thấy rằng mọi thứ đều theo trật tự. 
Cầu xin cho chúng ta đều suy ngẫm 
về những lẽ thật chúng ta đã nghe, và 
cầu xin cho các lẽ thật này giúp chúng 
ta trở thành các môn đồ dũng cảm 
hơn so với lúc bắt đầu đại hội này.

Cho đến khi chúng ta gặp lại trong 
thời gian sáu tháng nữa, tôi cầu xin 
các phước lành của Chúa ban cho 
các anh chị em và quả thật, cho tất 
cả chúng ta, và tôi làm như vậy trong 
thánh danh của Ngài—chính là Chúa 
Giê Su Ky Tô, Chúa và Đấng Cứu Rỗi 
của chúng ta—A Men. ◼
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