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Chim Hoàng Yến 
với Đốm Xám trên 

Đôi Cánh
Cách đây khoảng 60 năm, trong khi tôi đang phục 

vụ với tư cách là giám trợ trẻ tuổi, thì Kathleen 
McKee, một góa phụ trong tiểu giáo khu của tôi, 

qua đời. Trong số đồ đạc của bà có ba con chim hoàng 
yến nuôi trong nhà. Hai con màu vàng hoàn toàn, được 
tặng cho bạn bè của bà. Con thứ ba, Billie, màu vàng có 
đốm xám trên đôi cánh của nó. Chị McKee đã viết một 
lá thư ngắn cho tôi: “Xin giám trợ và gia đình giám trợ 
nuôi nó được không? Nó không đẹp nhất nhưng tiếng 
hót của nó là hay nhất.” 

Chị McKee cũng giống như con chim hoàng yến màu 
vàng của chị với đốm xám trên đôi cánh của nó. Chị 
không được ban phước với sắc đẹp, không có được 
tài xã giao hoặc không có con cái. Tuy nhiên tiếng hát 
của chị đã giúp những người khác sẵn lòng hơn để vác 
gánh nặng của họ và có khả năng hơn để thi hành bổn 
phận của mình. 

Thế gian đầy dẫy những con chim hoàng yến màu 
vàng với đốm xám trên đôi cánh. Điều đáng tiếc là có 
rất ít người đã học hát. Một số người trẻ tuổi không biết 
họ là ai, họ có thể là người như thế nào hoặc ngay cả 
muốn trở thành người như thế nào; họ chỉ muốn là một 

người quan trọng. Những người khác thì lưng khòm vì 
tuổi tác, chất chồng lo âu hoặc lòng đầy ngờ vực—sống 
một cuộc sống thấp hơn khả năng của họ. 

Để sống một cuộc sống tốt, chúng ta cần phải  
phát huy khả năng đối phó với điều rắc rối bằng lòng 
can đảm, nỗi thất vọng bằng niềm hân hoan và chiến 
thắng bằng lòng khiêm nhường. Các anh chị em hỏi: 
“Làm thế nào chúng tôi có thể hoàn thành những mục 
tiêu này?” Tôi đáp: “Bằng cách đạt được viễn cảnh thật 
sự về việc chúng ta thật sự là ai!” Chúng ta là các con 
trai và con gái của Thượng Đế hằng sống, và chúng ta 
đã được sáng tạo theo hình ảnh của Ngài. Hãy nghĩ về 
điều đó: được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế. 
Chúng ta không thể nào thành thật tin vào điều này  
mà không trải qua một cảm giác sâu xa mới mẻ về  
sức mạnh và quyền năng. 

Trong thế giới của chúng ta, thường thì đạo đức 
dường như ít quan trọng hơn vẻ đẹp hoặc nhan sắc. 
Nhưng cách đây rất lâu, lời khuyên dạy của Chúa cho 
tiên tri Sa Mu Ên vang dội: “Đức Giê Hô Va chẳng xem 
điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng 
Đức Giê Hô Va nhìn thấy trong lòng” (1 Sa Mu Ên 16:7).
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Khi Đấng Cứu Rỗi tìm kiếm một người có đức tin, 
Ngài không chọn người ấy từ đám đông người tự cao 
tự đại thường có mặt trong nhà hội Do Thái. Thay vì 
thế, Ngài kêu gọi người ấy trong số những người đánh 
cá ở Ca Bê Na Um. Si Môn, người đầy nghi ngờ, ít học, 
sốt sắng, trở thành Phi E Rơ, Sứ Đồ có đức tin. Một con 
chim hoàng yến màu vàng với đốm xám trên đôi cánh 
hội đủ điều kiện để có được sự tin tưởng trọn vẹn và 
tình yêu thương bền vững của Đấng Chủ Tể. 

Khi Đấng Cứu Rỗi chọn một người truyền giáo  
có nhiệt tâm và khả năng, Ngài không tìm ra người 
ấy trong số những người ủng hộ Ngài mà là trong số 
những kẻ thù của Ngài. Sau Lơ, người ngược đãi bắt  
bớ trở thành Phao Lô người truyền giáo. 

Đấng Cứu Chuộc đã chọn những người không  
toàn hảo để giảng dạy con đường dẫn đến sự toàn  
hảo. Ngài đã làm như vậy lúc bấy giờ. Ngài làm như  
vậy bây giờ—ngay cả đối với con chim hoàng yến với 
đốm xám trên đôi cánh của nó. Ngài kêu gọi các anh 
chị em và tôi phục vụ Ngài ở nơi đây trên thế gian.  
Sự cam kết của chúng ta cần phải hoàn toàn. Và trong 
hoàn cảnh vất vả của mình, nếu chúng ta vấp ngã thì 
hãy khẩn cầu: “Xin dẫn dắt chúng con, ôi xin dẫn dắt 
chúng con, Đấng Sáng Tạo Vĩ Đại của loài người, ra 
khỏi bóng tối để cố gắng một lần nữa.” 1 

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ noi theo gương của 
Người ở Ga Li Lê là người có thể được thấy trà trộn với 
người nghèo khó, bị áp bức, bị đàn áp và khổ sở. Cầu 
xin có được một bài hát chân thật đến từ tâm hồn của 
chúng ta khi chúng ta làm như vậy.
Ghi Chú
 1. “Fight Song,” Trường Yonkers High.

GiảnG Dạy Từ Sứ Điệp này

Khi các anh em giảng dạy . . . , việc có các học viên 
tìm kiếm hoặc lắng nghe một điều gì đó cụ thể  

đều thường rất có ích” (Sự Giảng Dạy, Không Có Sự  
Kêu Gọi Quan Trọng Nào Bằng [1999], 55). Để giúp 
những người trong gia đình các anh em giảng dạy  
hiểu được sứ điệp của chủ tịch monson, hãy cân nhắc 
việc yêu cầu họ sẵn sàng chia sẻ điều họ học được sau 
khi cùng nhau đọc sứ điệp này. mời mỗi người chia sẻ 
điều người ấy nghĩ là một điểm quan trọng trong bài 
này. hãy kết thúc bằng cách chia sẻ chứng ngôn về sứ 
điệp của chủ tịch monson. 

Việc giảng dạy lời của thượng Đế, như đã được  
ban qua các vị tiên tri của Ngài, có thể là một ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của những người 
chúng ta giảng dạy (xin xem Sự Giảng Dạy, Không 
Có Sự Kêu Gọi Quan Trọng Nào Bằng, 50). chủ tịch 
monson nói rằng, có sức mạnh và quyền năng trong 
việc biết được chúng ta là con cái của thượng Đế. Sau 
khi đọc bài này, hãy yêu cầu gia đình chia sẻ điều gì 
giúp họ nhớ rằng họ là ai. 

Giới Trẻ

Vẻ Đẹp Thật Sự Là Gì?

chủ tịch monson nói trong sứ điệp này, “trong thế 
giới của chúng ta, thường thì đạo đức dường như 

ít quan trọng hơn vẻ đẹp hoặc nhan sắc.” các thiếu nữ 
có thể vất vả với hình ảnh về việc họ là ai và họ có thể 
trở thành người như thế nào. hãy cân nhắc những ý 
nghĩ này về vẻ đẹp thật sự từ anh cả Lynn g. Robbins 
thuộc Nhóm túc Số thầy Bảy mươi:

•	 Một	thiếu	nữ	có	vẻ	mặt	rạng	ngời	với	niềm	hạnh	
phúc lẫn đức hạnh tỏa ra vẻ đẹp bên trong.

•	 Nụ	cười	đức	hạnh	thật	sự	xinh	đẹp	khi	nó	tỏa	ra	một	
cách hoàn toàn tự nhiên. Vẻ đẹp thật sự này không 
thể nào được tô vẽ cả mà đó chính là một ân tứ của 
thánh Linh. 

•	 Tính	trang	nhã	là	một	dấu	hiệu	bên	ngoài	và	điều	
kiện cho vẻ đẹp bên trong.

•	 Nếu	các	em	chán	nản	về	diện	mạo	của	mình	thì	việc	
các em tự thấy mình qua ánh mắt của những người 
yêu thương các em sẽ giúp ích cho điều đó. Vẻ đẹp 
tiềm ẩn mà những người thân yêu thấy được có thể 
trở thành một tấm gương soi để tự cải tiến. 

•	 Loại	người	đàn	ông	mà	một	người	phụ	nữ	đức	hạnh	
muốn kết hôn cũng “chẳng xem” như con người thiên 
nhiên nhìn thấy (xin xem 1 Sa mu Ên 16:7). Người đàn 
ông ấy sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp thật sự mà người phụ 
nữ ấy tỏa ra từ một tấm lòng thanh khiết đầy vui vẻ. 
Điều đó cũng đúng với một thiếu nữ tìm kiếm một 
thanh niên đức hạnh. 

•	 Cha	Thiên	Thượng	của	chúng	ta	kỳ	vọng	tất	cả	con	
cái của Ngài phải chọn điều đúng, đó tức là con 
đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc lâu dài và vẻ 
đẹp bên trong. 
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•	 Với	Chúa,	thì	không	có	sự	đua	tranh.	Tất	cả	đều	có	
một đặc ân đồng đều để có được hình ảnh của Ngài 
khắc sâu vào sắc mặt của mình (xin xem an ma 5:19). 
Không có vẻ đẹp nào chân thật hơn.

muốn đọc toàn bộ sứ điệp, xin xem Lynn g. Robbins, 
“true Beauty,” New Era, tháng mười một năm 2008, 30. 
các thiếu niên cũng có thể tìm ra lời khuyên tương tự 
trong Errol S. phippen, “Vịt con Xấu Xí hay Là thiên Nga 
Lộng Lẫy? Điều Đó tùy thuộc vào Bạn,”  Liahona, tháng 
mười năm 2009, 36.

Trẻ eM
Hãy Cất Lên Tiếng Hát Tuyệt Vời 
nhất của Mình

chủ tịch monson kể chuyệt về ba con chim hoàng 
yến của chị mcKee. hai con màu vàng khắp thân 

thể. chúng trông thật toàn hảo! con thứ ba trông 

không toàn hảo vì nó có những đốm xám trên đôi cánh 
của nó. Nhưng chị mcKee thích nó vì tiếng hót của nó 
thật tuyệt vời. 

một số người cảm thấy rằng họ không xinh đẹp hoặc 
thông minh như những người khác. Nhưng mỗi người 
đều quý báu đối với chúa. chúng ta có thể trung tín 
và can đảm cùng sử dụng tài năng của mình để phục 
vụ những người khác. Rồi chúng ta cũng giống như 
con chim hoàng yến với đốm xám trên đôi cánh của nó. 
chúng ta không toàn hảo nhưng chúng ta cất tiếng hát 
bài ca tuyệt vời nhất của mình! 

hãy viết xuống ba cách các em có thể cất tiếng hát 
tuyệt vời nhất của mình dâng lên chúa. 

Em có thể cất tiếng hát tuyệt vời nhất của mình 
dâng lên chúa bằng cách:

1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
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tái Lập giao Ước qua tiệc thánh

Hãy thành tâm giảng 
dạy những câu thánh 
thư và những lời trích 
dẫn này hoặc, nếu 

cần, một nguyên tắc khác mà sẽ 
ban phước cho các chị em phụ nữ 
được các chị em đến thăm. Hãy 
chia sẻ chứng ngôn về giáo lý đó. 
Mời những người các chị em thăm 
viếng chia sẻ cảm nghĩ của họ và 
điều họ học được. 

Chúa Giê Su Ky Tô Đề Ra Tiệc 
Thánh

“Đức Chúa Giê Su lấy bánh, tạ 
ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà 
rằng: Hãy lấy ăn đi, này là thân thể 
ta. (Ma Thi Ơ 26:26). ‘Này là thân 
thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; 
hãy làm sự này để nhớ đến ta.’ (Lu 
Ca 22:19). Trong một cách tương tự, 
Ngài lấy chén rượu, pha với nước 
theo truyền thống, tạ ơn cho rượu 
đó và chuyền rượu đó cho những 
người ở chung quanh Ngài và nói: 
‘Chén này là giao ước mới trong 
huyết ta,’ ‘vì các ngươi mà đổ ra. . . 
cho sự xá miễn tội lỗi.’ ‘Hãy làm sự 
này để nhớ đến ta.’ . . .

“Kể từ kinh nghiệm trong căn 
phòng trên lầu đó vào buổi tối 
trước khi Chúa đến Vườn Ghết Sê 
Ma Nê và Đồi Sọ, con cái của lời 
hứa ấy đã lập giao ước để tưởng 
nhớ tới sự hy sinh của Đấng Ky Tô 
trong cách thức mới, cao quý, thánh 
thiện và riêng tư hơn này.” 1

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm  
Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Chúng Ta Tái Lập Giao Ước Báp 
Têm của Mình qua Tiệc Thánh

“Khi chịu phép báp têm, chúng 
ta tự mang lấy thánh danh của 
Chúa Giê  Su Ky Tô. Việc mang lấy 
danh Ngài là một trong những kinh 
nghiệm đầy ý nghĩa nhất chúng ta 
có được trong cuộc sống. . . .

“Mỗi tuần trong lễ Tiệc Thánh, 
chúng ta hứa tưởng nhớ đến sự hy 
sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi khi 
chúng ta tái lập giao ước báp têm 
của mình. Chúng ta hứa sẽ làm như 
Đấng Cứu Rỗi đã làm—để tuân theo 
Đức Chúa Cha và luôn luôn tuân giữ 
các giáo lệnh của Ngài. Để đền đáp 
lại, phước lành chúng ta nhận được 
là luôn luôn có được Thánh Linh của 
Ngài ở cùng chúng ta.” 2

Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc 
Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

“Tôi có lần hiện diện với một 
em gái tám tuổi vào ngày báp têm 
của em ấy. Vào cuối ngày đó, em 
nói một cách đầy tin tưởng:  ‘Em đã 
được làm phép báp têm trọn một 
ngày rồi và em đã không hề phạm 
tội một lần!’  Nhưng ngày toàn hảo 
của em đã không kéo dài mãi mãi, 
và tôi chắc chắn rằng đến bây giờ thì 
em đang học hỏi, giống như chúng 
ta đều học biết rằng dù có cố gắng 
cách mấy thì chúng ta cũng không 
luôn luôn tránh được mọi hoàn cảnh 
xấu, mọi điều lựa chọn sai . . .

“. . . Chúng ta không thể nào tự 
mình sửa đổi thật sự. Sức mạnh ý 
chí và những ý định tốt lành của 
chúng ta không thôi thì không đủ. 

Khi làm điều lầm lỗi hoặc chọn lựa 
sai, thì chúng ta cần phải có sự giúp 
đỡ của Đấng Cứu Rỗi để trở lại con 
đường tốt. Chúng ta dự phần Tiệc 
Thánh mỗi tuần để cho thấy đức tin 
của mình nơi quyền năng của Ngài 
để thay đổi chúng ta. Chúng ta thú 
nhận tội lỗi của mình và hứa sẽ từ 
bỏ tội lỗi.” 3

Julie B. Beck, chủ tịch trung ương  
Hội Phụ Nữ.

Ghi Chú
 1. Jeffrey R. Holland, “This Do in Remembrance 

of Me,”  Ensign, tháng Mười Một năm 1995, 67.
 2. Robert D. Hales, “The Covenant of Baptism: 

To Be in the Kingdom and of the Kingdom,” 
 Liahona, tháng Giêng năm 2001, 8.

 3. Julie B. Beck, “Tưởng Nhớ, Hối Cải và 
Sửa Đổi,”  Liahona, tháng Năm năm 2007, 
110–11.
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Giúp Đỡ Cho ViệC ThăM 
ViếnG GiảnG Dạy
Khi các chị em tiến đến việc 
quen biết một chị phụ nữ và 
gia đình của chị ấy, hãy tìm ra 
cách mà các chị em có thể giúp 
đỡ chị phụ nữ ấy tái lập giao 
ước của chị ấy qua tiệc thánh. 
Nếu chị phụ nữ ấy không tham 
dự lễ tiệc thánh, các chị em 
có thể mời chị ấy đến tham dự 
hoặc đề nghị giúp đỡ chị ấy làm 
như vậy không (bằng phương 
tiện di chuyển, phụ giúp trông 
coi con cái, một người bạn ngồi 
kế bên và vân vân)?

Sự Chuẩn Bị Cá nhân
Lu ca 22:19–20
1 cô Rinh tô 11:23–28
3 Nê phi 18:1–12


