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Tìm Kiếm  
Điều Tốt Lành

Trong khi đang tìm mua một ngôi nhà mới, một 
cặp vợ chồng Thánh Hữu Ngày Sau trẻ tuổi nói 
chuyện với những người hàng xóm tương lai về 

khu xóm và trường học trong khu vực đó.
Họ trò chuyện với một phụ nữ nói về trường học mà con 

cái mình đang theo học: “Đây là một nơi không thể tưởng 
tượng được! Vị hiệu trưởng là một người tuyệt diệu và tốt 
bụng; các giáo viên đều có đủ trình độ chuyên môn, tử tế 
và thân thiện. Tôi rất hài lòng vì con cái tôi có thể theo học 
ngôi trường tuyệt diệu này. Ông bà sẽ thích ở đây!”

Một phụ nữ khác nói về ngôi trường của con cái mình: 
“Thật là một nơi tồi tệ. Người hiệu trưởng chỉ quan tâm 
đến mình; các giáo viên không có đủ trình độ chuyên 
môn, thô lỗ và không thân thiện. Nếu tôi có đủ khả năng 
để dọn ra khỏi khu vực này thì tôi sẽ làm ngay!”

Điều thú vị là cả hai phụ nữ ấy đều đang nói về 
cùng một vị hiệu trưởng, cùng các giáo viên và cùng 
một ngôi trường. 

Các anh chị em có bao giờ thấy rằng người ta thường 
có thể tìm ra bất cứ điều họ đang tìm kiếm không? Hãy 
tìm kiếm kỹ và các anh chị em có thể tìm thấy cả điều tốt 
lẫn điều xấu hầu như về bất cứ người nào và bất cứ điều 
gì. Người ta cũng đã làm như vậy với Giáo Hội Các Thánh 
Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô kể từ lúc ban đầu 
của Giáo Hội. Những người tìm kiếm điều tốt lành sẽ tìm 
ra một dân tộc tử tế và có lòng trắc ẩn—một dân tộc yêu 
mến Chúa và mong muốn phục vụ Ngài cùng ban phước 

cho cuộc sống của đồng bào mình. Nhưng cũng đúng là 
có những người tìm kiếm điều xấu sẽ chắc chắn tìm ra 
những điều không được lý tưởng lắm. 

Rủi thay, đôi khi điều này xảy ra ngay cả bên trong 
Giáo Hội. Những người tìm kiếm lý do để chỉ trích sẽ cho 
thấy óc sáng tạo, tài khéo léo và tính kiên quyết của họ. 
Dường như họ không thể từ bỏ điều đó. Họ ngồi lê đôi 
mách và chê trách người khác. Họ nuôi dưỡng những ý 
nghĩ xấu trong nhiều thập niên, tận dụng mọi cơ hội để 
xô ngã và hạ thấp người khác. Điều này không làm Chúa 
hài lòng: “vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh 
ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác” (Gia Cơ 3:16).

Chủ Tịch George Q. Cannon (1827–1901) biết rất rõ 
Chủ Tịch Brigham Young (1801–77), làm việc sát cánh 
với ông trong nhiều năm, với tư cách vừa là thành viên 
của Nhóm Túc Số Mười Hai Sứ Đồ vừa là cố vấn của ông 
trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Sau khi Chủ Tịch Young 
qua đời, Chủ Tịch Cannon viết trong nhật ký của mình: 
“Tôi chưa bao giờ chỉ trích hoặc chê trách tư cách [của 
Brigham Young], lời khuyên bảo hoặc những lời giảng dạy 
của ông vào bất cứ lúc nào trong lòng tôi, hầu như không 
có trong lời nói hay hành động của tôi. Đây là một điều 
làm tôi vui lòng bây giờ. Ý nghĩ đến với tôi chỉ là: Nếu tôi 
chỉ trích hoặc chê trách hay phê phán Anh Brigham, thì tôi 
sẽ đi bao xa; nếu tôi bắt đầu, tôi sẽ dừng ở đâu? Tôi không 
dám tin tưởng vào mình trong một chiều hướng như vậy. 
Tôi biết rằng sự bội giáo thường phát sinh từ việc chiều 
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theo tinh thần chỉ trích và chê trách. Những người khác, 
với nhiều sức mạnh, khôn ngoan và kinh nghiệm hơn tôi, 
có thể làm nhiều điều và thoát khỏi những hậu quả xấu 
xa mà tôi thì không dám làm.” 1

Lời dạy hùng hồn của Chủ Tịch Cannon là một điều 
mà chúng ta, với tư cách là các tín hữu của Giáo Hội, 
cần phải lưu ý cặn kẽ.  Lời của Thượng Đế khuyên 
bảo các tín đồ của Đấng Ky Tô phải “thanh sạch, . . . 
hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và 
bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” Đối 
với những người làm hòa, “bông trái của điều công 
bình thì gieo trong sự hòa bình” (Gia Cơ 3:17, 18).

Chúng ta có sự lựa chọn. Chúng ta có thể tìm kiếm 
điều xấu xa nơi những người khác. Hoặc chúng ta 
có thể làm hòa và cố gắng thông cảm, thẳng thắn và 
tha thứ cho những người khác, là những điều chúng 
ta vô cùng mong muốn cho bản thân mình. Đó là sự 
lựa chọn của chúng ta; chúng ta tìm kiếm điều gì thì 
chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy. 

Ghi Chú
1. George Q. Cannon, Nhật Ký, ngày 17 tháng Giêng năm 1878; cách viết 

đã được hiện đại hóa.

GiảnG Dạy Từ Sứ Điệp này

Sách Teaching, No Greater Call ([1999], 19) ghi: “các 
anh chị em có thể cảm thấy rằng mình thiếu hiểu biết về 
một nguyên tắc nào đó mà mình đang chuẩn bị giảng 
dạy.” “tuy nhiên, khi các anh chị em thành tâm nghiên 
cứu, cố gắng sống theo, chuẩn bị giảng dạy nguyên tắc 
đó và rồi chia sẻ nguyên tắc đó với những người khác, 
thì chứng ngôn của các anh chị em sẽ được củng cố và 
gia tăng.” 

Khi tìm kiếm điều tốt lành trong cuộc sống và nơi 
những người khác trong tháng này, các anh em sẽ sẵn 
sàng hơn để giảng dạy sứ điệp này và làm chứng về lẽ 
thật của sứ điệp này.

Giới Trẻ
Lạc Quan Dù Có Bị Chó Cắn
Bài của Tara Stringham 

Vào mùa hè năm 2009, tôi bị chó của bạn tôi cắn vào 
mặt. Rủi thay, môi của tôi bị cắn đứt và vết thương 

của tôi phải bị khâu lại.

Sau khi bị thương, tôi rất chán nản. tôi để cho nghịch 
cảnh điều khiển ý nghĩ của mình và tôi cảm thấy giống 
như cả cuộc đời tôi đã bị thất bại. tôi ngượng ngùng về 
môi của mình và không muốn đi ra ngoài công cộng chút 
nào cả. trong tâm trí tôi, các kế hoạch của tôi để chơi 
dương cầm, bóng chuyền, đi nhà thờ, bơi lội và đi học 
đều bị sụp đổ vì việc tôi bị thương. 

Nhưng bất cứ lúc nào tôi cầu nguyện, nhận được 
các phước lành của chức tư tế, nói chuyện với cha mẹ 
tôi, hoặc được gia đình và bạn bè đến thăm thì tinh 
thần tôi được nâng cao và tôi cảm thấy vui vẻ vào lúc 
buồn bã. chẳng bao lâu, tôi nhận biết rằng nếu người 
ta nghĩ về thương tích của tôi thì họ sẽ cảm thấy có 
lòng trắc ẩn. 

Kinh nghiệm này đã giúp xây đắp chí khí của tôi, và 
tôi học cách không quan tâm đến điều người khác nghĩ 
về mình. tôi cũng được ban phước vì thương tích của 
tôi giúp tôi nhận biết rằng tôi cần phải nghĩ ít hơn về 
bản thân mình và bắt đầu quan tâm hơn đến những 
người khác. tinh thần của tôi được củng cố mạnh mẽ 
trong lúc này.

tôi biết được rằng nghịch cảnh là một phần kế 
hoạch của cha thiên thượng dành cho chúng ta. Nếu 
tìm kiếm điều tốt lành chứ không phải điều xấu xa, thì 
chúng ta có thể khắc phục được nghịch cảnh, trở thành 
một người tốt hơn và để cho kinh nghiệm củng cố 
chứng ngôn của mình. 

Con Cái
Tìm Kiếm Điều Tốt Lành  
ở quanh Mình

các anh em có thể thấy được điều tốt lành ở quanh 
mình nếu các anh em học cách tìm kiếm nó. các anh 

em có thể học nhận ra các phước lành bằng cách làm 
thành một thói quen mỗi tối để đếm những điều tốt 
lành mình đã thấy vào ngày đó.

tối hôm nay, hãy dành thời giờ ra để kể cho một 
người trong gia đình nghe về một số điều tốt lành các 
anh em đã thấy trong cuộc sống của mình trong ngày 
hôm nay.
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các chị em thân mến, chúng ta 
được phước biết bao! Không 

những chúng ta là tín hữu của 
Giáo Hội mà chúng ta còn là thành 
viên của Hội Phụ Nữ—“tổ chức 
của Chúa dành cho phụ nữ.” 1 Hội 
Phụ Nữ là bằng chứng về tình yêu 
thương của Thượng Đế dành cho 
các con gái của Ngài.

Lòng các chị em có rộn ràng 
khi các chị em nhớ lại lúc khởi 
đầu của hội này không? Vào ngày 
17 tháng Ba năm 1842, Tiên Tri 
Joseph Smith tổ chức các chị em 
phụ nữ “dưới sự hướng dẫn của 
chức tư tế đúng theo mẫu mực 
của chức tư tế.” 2

Việc được tổ chức “dưới sự 
hướng dẫn của chức tư tế” đã cho 
các chị em phụ nữ thẩm quyền và 
sự hướng dẫn. Eliza R. Snow, chủ 
tịch trung ương thứ nhì của Hội 
Phụ Nữ, đã dạy rằng Hội Phụ Nữ 
“không thể tồn tại nếu không có 
Chức Tư Tế, từ sự kiện là tất cả 
thẩm quyền và ảnh hưởng của tổ 
chức này đều do nguồn gốc đó mà 
ra.” 3 Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ 
giải thích: “Thẩm quyền để được 
sử dụng bởi các chức sắc và các 
giảng viên của Hội Phụ Nữ . . . là 
thẩm quyền tuôn chảy đến họ qua 
mối liên kết có tổ chức của họ với 
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau 
của Chúa Giê Su Ky Tô và qua sự 

Dưới Sự hướng Dẫn của chức tư tế và 
đúng theo mẫu mực của chức tư tế
Nghiên cứu tài liệu này và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà 
các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ 
của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống của các chị em.

Sứ Điệp thăm ViếNg giảNg Dạy của hội phụ Nữ, tháNg Ba Năm 2011

phong nhiệm cho cá nhân họ dưới 
bàn tay của các vị lãnh đạo chức 
tư tế bởi những người đã kêu gọi 
họ.” 4

Việc được tổ chức “đúng theo 
mẫu mực của chức tư tế” đã cho 
các chị em phụ nữ các  trách 
nhiệm thiêng liêng. Julie B. Beck, 
chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, 
giải thích: “Chúng ta hoạt động 
theo cách thức của chức tư tế—có 
nghĩa là chúng ta tìm kiếm, tiếp 
nhận và hành động theo sự mặc 
khải; đưa ra các quyết định trong 
các hội đồng; cùng lo lắng chăm 
sóc từng người một. Mục đích của 
Hội Phụ Nữ cũng như mục đích 
của chức tư tế là chuẩn bị bản thân 
mình cho các phước lành của cuộc 
sống vĩnh cửu bằng cách lập và 
tuân giữ các giao ước. Vì thế, giống 
như các anh em nắm giữ chức tư 
tế, công việc của chúng ta là công 
việc cứu rỗi, phục vụ và trở thành 
một dân tộc thánh thiện.” 5

Barbara Thompson, đệ nhị cố vấn trong 
chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ.

Từ Thánh Thư
1 Cô Rinh Tô 11:11; Giáo Lý và 

Giao Ước 25:3; 121:36–46

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Trong khi xây cất Đền Thờ 

Nauvoo, một nhóm chị em phụ nữ 
mong muốn được tổ chức để hỗ 

trợ nỗ lực xây cất đó. Eliza R. Snow 
phác thảo các điều lệ cho nhóm 
mới thành lập này. Khi bà mang 
các điều lệ này đến cho Tiên Tri 
Joseph xem, ông trả lời: “Hãy nói 
cho các chị em phụ nữ biết rằng 
đề nghị của họ đã được Chúa chấp 
thuận và Ngài có một điều gì đó 
tốt cho họ hơn là các điều lệ này. 
. . . Tôi sẽ tổ chức các phụ nữ dưới 
sự hướng dẫn của chức tư tế đúng 
theo mẫu mực của chức tư tế.” 6 
Một thời gian ngắn sau, Vị Tiên 
Tri nói với Hội Phụ Nữ mới được 
tổ chức: “Giờ đây, tôi trao cho các 
chị em trách nhiệm trong tôn danh 
của Thượng Đế, và Hội này sẽ hân 
hoan, và kiến thức cùng tri thức 
sẽ được trút xuống từ bây giờ.” 7 
Các chị em phụ nữ được kỳ vọng 
vươn lên đến một mức độ thánh 
thiện mới và chuẩn bị cho các giáo 
lễ chức tư tế mà sẽ sớm được thực 
hiện trong đền thờ. 

Ghi Chú
1. Spencer W. Kimball, “Relief Society— 

Its Promise and Potential,”  Ensign,  
tháng Ba năm 1976, 4.

2. Joseph Smith, được trích dẫn trong  
Sarah Granger Kimball, “Auto-biography,” 
Woman’s Exponent, ngày 1 tháng Chín  
năm 1883, 51.

3. Eliza R. Snow, “Female Relief Society,” Deseret 
News, ngày 22 tháng Tư năm 1868, 81.

4. Dallin H. Oaks, “The Relief Society and the 
Church,”  Ensign, tháng Năm năm 1992, 36.

5. Julie B. Beck, “Hội Phụ Nữ: Một Công Việc 
Thiêng Liêng,”  Liahona, tháng Mười Một năm 
2009, 111.

6. Joseph Smith, được trích dẫn trong Kimball, 
“Auto-biography,” 51.

7. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch 
Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 483.
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Tôi Có Thể Làm Gì?
1. Làm sao tôi có thể giúp các 
chị em phụ nữ tôi thăm viếng 
vui hưởng các phước lành của 
công việc thiêng liêng của hội 
phụ Nữ? 

2. tôi sẽ làm điều gì trong tháng 
này để gia tăng khả năng của 
mình để nhận được sự mặc khải 
cá nhân?

Để biết thêm chi tiết, xin vào  
www .reliefsociety .lds .org.
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