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Tình Yêu Thương trong Nhà— 
LỜI KHUYÊN DẠY TỪ VỊ TIÊN TRI CỦA CHÚNG TA

Cuộc Sống Gia Đình Hạnh Phúc
“Khi chúng ta đã trải qua nhiều kinh nghiệm và 

nhìn thấy thế gian phù du và đôi khi lại hời hợt biết 
bao thì chúng ta càng biết ơn nhiều hơn về đặc ân 
được thuộc vào điều mà chúng ta có thể trông cậy 
được—mái ấm gia đình và lòng trung thành của 
những người thân yêu.  Chúng ta dần dần biết được ý 
nghĩa của sự ràng buộc nhau vì bổn phận, lòng kính 
trọng và việc thuộc về nhau. Chúng ta biết được rằng 
không có điều gì có thể thay thế trọn vẹn cho mối 
quan hệ của cuộc sống gia đình hạnh phúc.1

Chia Sẻ Tình Yêu Thương của Chúng Ta
“Hãy khen ngợi và ôm hôn đứa con của các anh chị 

em; hãy thường xuyên nói ‘cha/mẹ thương con’; hãy 
luôn luôn nói lời cám ơn. Đừng để cho một vấn đề sẽ 
được giải quyết trở nên quan trọng hơn một người cần 
được yêu thương. Bạn bè rời xa, con cái trưởng thành, 
những người thân qua đời. Rất dễ dàng để xem những 
người khác như là điều tất nhiên cho đến ngày mà họ 
ra khỏi cuộc sống của chúng ta và chúng ta chỉ còn lại 
những cảm nghĩ về ‘nếu. . .thì sao’ và ‘giá mà.’ . . .

“Chúng ta hãy vui hưởng cuộc sống trong khi đang 
sống, tìm ra niềm vui trong cuộc sống này và chia sẻ 
tình yêu thương của mình với bạn bè và gia đình. Một 

ngày nào đó, mỗi người chúng ta sẽ không còn ngày 
mai nữa. Chúng ta đừng trì hoãn những gì quan trọng 
nhất.” 2

Cho Thấy Tình Yêu Thương của Chúng Ta
“Thưa các anh em, hãy đối xử với vợ mình một cách 

tôn trọng và kính trọng. Họ là những người bạn đời 
vĩnh cửu của chúng ta. Thưa các chị em, hãy kính trọng 
chồng mình. Họ cần nghe một lời nói êm ái. Họ cần 
một nụ cười thân thiện. Họ cần một sự biểu lộ nhiệt 
thành về tình yêu thương chân thật. . . .

“Đối với các anh chị em là các bậc cha mẹ, tôi xin nói: 
hãy cho con cái mình thấy tình yêu thương. Các anh chị 
em biết mình yêu thương chúng, nhưng hãy chắc chắn 
rằng chúng cũng biết điều đó. Chúng rất là quý báu. Hãy 
nói cho chúng biết. Hãy cầu khẩn Cha Thiên Thượng để 
được sự giúp đỡ khi các anh chị em lo liệu cho các nhu 
cầu của con cái mỗi ngày và khi các anh chị em đối phó 
với những thử thách mà chắc chắn sẽ đến với vai trò làm 
cha mẹ. Các anh chị em cần nhiều hơn là sự thông sáng 
của mình trong việc nuôi dạy con cái.” 3

Bày Tỏ Tình Yêu Thương của Chúng Ta
“Các bậc cha mẹ, hãy bày tỏ tình yêu thương của 

mình cho con cái thấy. Cầu nguyện cho chúng để 
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chúng có thể chống lại những điều xấu xa của thế gian. 
Cầu nguyện để chúng có thể tăng trưởng trong đức tin 
và chứng ngôn. Cầu nguyện rằng chúng có thể theo 
đuổi cuộc sống tốt lành và phục vụ những người khác.

“Các con cái, hãy cho cha mẹ các em biết là các em 
yêu thương họ. Hãy để cho họ biết là các em biết ơn 
biết bao về tất cả những gì họ đã làm và tiếp tục làm 
cho các em.” 4

Điều Quan Trọng Nhất
“Điều quan trọng nhất thì hầu như luôn luôn có  

liên quan đến những người xung quanh chúng ta.  
Chúng ta thường cho rằng họ phải  biết là chúng ta  
yêu thương họ biết bao. Nhưng chúng ta đừng bao  
giờ cho là như thế; chúng ta cần phải cho họ biết.  
William Shakespeare viết: ‘Những người mà không  
yêu thương thì không cho thấy tình yêu thương.  
‘Chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc về những lời tử  
tế được thốt lên hoặc tình cảm được cho thấy. Đúng 
hơn, chúng ta sẽ hối tiếc nếu không có những điều 
như vậy trong mối quan hệ của chúng ta với những 
người có ý nghĩa nhiều nhất đối với mình.” 5

Mang Thiên Thượng Đến Gần Hơn
“Cầu xin cho mái ấm gia đình của chúng ta được 

tràn đầy tình yêu thương: yêu thương lẫn nhau, yêu 
thương phúc âm, yêu thương đồng bào của chúng  
ta và yêu thương Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Như 
vậy, thiên thượng sẽ gần hơn một chút ở trên thế 
gian này.

“Cầu xin cho chúng ta làm cho mái ấm gia đình của 
mình thành chốn thánh, nơi mà những người trong gia 
đình sẽ luôn luôn muốn trở về.” 6

Lời Cầu Nguyện cho Gia Đình
“Bởi vì đơn vị gia đình bị tấn công trên thế gian 

ngày nay, và nhiều điều đã được xem là thiêng liêng 
từ lâu thì bây giờ bị nhạo báng, nên chúng con cầu 
xin Ngài, Đức Chúa Cha của chúng con, làm cho 
chúng con có đủ khả năng để đương đầu với những 
thử thách, để chúng con có thể bênh vực mạnh mẽ 
cho lẽ thật và sự ngay chính. Cầu xin cho mái ấm gia 
đình của chúng con là nơi trú ẩn của sự bình an, tình 
yêu thương và cuộc sống thuộc linh.7
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GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

“Trong một sinh hoạt thảo luận góp ý, giảng viên 
trình bày một câu hỏi hoặc một tình huống và cho các 
học viên một thời gian ngắn để tự do đề nghị những 
giải pháp hoặc ý kiến” (Teaching, No Greater Call 
[1999], 160).  Khi các anh em đọc bài này với gia đình 
mình giảng dạy, hãy yêu cầu họ lắng nghe để nhận ra 
lời khuyên dạy hoặc những ý kiến gây ấn tượng đối với 
họ. Rồi những người trong gia đình các anh em giảng 
dạy có thể thảo luận góp ý về những cách thức làm gia 
tăng tình yêu thương trong nhà họ. Hãy cân nhắc việc 
mời gia đình các anh em giảng dạy ôn lại những ý kiến 
này trong một buổi họp tối gia đình sắp tới.

GIỚI TRẺ

Mẹ Đã Cứu Chúng Tôi
Bài của Patricia Auxier

Khi tôi sáu tuổi, em gái tôi và tôi đang xem trận 
đấu bóng rổ của chị chúng tôi. Cha tôi đi về, và 

rồi chúng tôi quyết định cũng muốn đi về nhà với ông 
nên chúng tôi chạy theo sau ông trong cơn mưa. Khi 
không thể tìm ra ông, chúng tôi trở lại phòng thể thao 
để đi về với mẹ chúng tôi, nhưng đến lúc chúng tôi vào 
phòng thể thao thì mọi người trong tòa nhà đều đã đi 
về hết rồi.

Tôi nhớ đã đứng nép mình vào trong một khung 
cửa, cố gắng để cho em gái tôi và tôi không bị ướt, và 
cầu nguyện rằng một người nào đó sẽ đến. Rồi tôi nhớ 
đã nghe tiếng cửa xe van đỏ của chúng tôi đóng sầm 
lại và chúng tôi chạy hướng về phía tiếng động đó. Rồi 
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đến một trong những ký ức sâu sắc nhất trong thời  
thơ ấu của tôi: mẹ chúng tôi ôm chúng tôi vào vòng tay 
bà “như gà mái túc con mình ấp trong cánh” (3 Nê Phi 
10:4). Mẹ tôi đã giải cứu chúng tôi, và tôi chưa bao giờ 
cảm thấy an toàn bằng lúc đó cả.

Khi nghĩ về ảnh hưởng của mẹ đối với mình, tôi thấy 
rằng cuộc sống của mẹ tôi đã chỉ cho tôi hướng đến 
Đấng Cứu Rỗi và đã cho tôi thấy ý nghĩa của việc “nâng 
đỡ những bàn tay rũ rượi, và làm vững mạnh những 
đầu gối suy nhược” (GLGƯ 81:5). Bà đã trông cậy vào 
Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng đã ban cho bà sức mạnh 
“vượt quá sức của bà” (“Lord, I Would Follow Thee,” 
Hymns, số 220).

TRẺ EM

Xây Dựng một  
Mái Gia Đình Hạnh Phúc

Chủ Tịch Monson đề nghị những cách chúng ta có thể 
xây dựng một mái gia đình hạnh phúc. Xem qua bài 

này để tìm ra những điều mà các em và gia đình mình 
có thể làm để có một mái gia đình hạnh phúc. 

Mỗi lần các em tìm thấy một điều gì mình có thể làm 
thì hãy viết điều đó xuống. Tìm ra ít nhất năm cách các 
em có thể xây dựng một mái gia đình hạnh phúc và vẽ 
hình một căn nhà với gia đình của các em ở trong đó.
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Eliza R. Snow, chủ tịch trung ương 
thứ nhì của Hội Phụ Nữ, dạy: 

“Sứ Đồ Phao Lô thời xưa đã nói về 
các phụ nữ thánh thiện. Mỗi người 
chúng ta có bổn phận phải là một 
phụ nữ thánh thiện. Chúng ta sẽ có 
những mục tiêu cao quý nếu chúng 
ta là các phụ nữ thánh thiện. Chúng 
ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta được 
kêu gọi để thi hành các bổn phận 
quan trọng. Không một ai được 
miễn khỏi các bổn phận đó. Không 
có một chị em phụ nữ nào sống cô 
lập và môi trường của chị ấy hạn 
hẹp đến nỗi chị ấy không thể làm 
nhiều điều để đóng góp vào việc 
thiết lập Vương Quốc của Thượng 
Đế trên thế gian.” 1

Thưa các chị em phụ nữ, chúng 
ta không bị cô lập cũng như môi 
trường của chúng ta không hạn 
hẹp. Bằng cách chấp nhận ân tứ về 
sinh hoạt trong Hội Phụ Nữ, chúng 
ta trở thành một phần của điều mà 
Tiên Tri Joseph mô tả là một hội 
“tách rời khỏi mọi điều xấu xa của 
thế gian—chọn lọc, đức hạnh và 
thánh thiện.” 2

Hội này giúp chúng ta củng cố 
đức tin của mình và tăng trưởng 
phần thuộc linh bằng cách cho 
chúng ta các cơ hội lãnh đạo, 
phục vụ và giảng dạy. Trong sự 
phục vụ của chúng ta, có một 
cơ hội mới được thêm vào cuộc 
sống của chúng ta. Chúng ta tiến 

Hội Các Phụ Nữ Thánh Thiện
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 riêng của mình.
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triển phần thuộc linh, cũng như ý 
thức về sự liên hệ, nguồn gốc và 
lòng tự trọng của mình gia tăng. 
Chúng ta nhận biết rằng toàn thể 
mục đích của kế hoạch phúc âm 
là nhằm cung ứng một cơ hội cho 
chúng ta đạt đến tiềm năng trọn 
vẹn nhất của mình. 

Hội Phụ Nữ giúp chúng ta chuẩn 
bị tiếp nhận các phước lành của 
đền thờ, tôn trọng các giao ước 
chúng ta lập và tham gia vào chính 
nghĩa của Si Ôn. Hội Phụ Nữ giúp 
chúng ta gia tăng đức tin và sự ngay 
chính của cá nhân mình, củng cố 
gia đình và tìm kiếm giúp đỡ những 
người hoạn nạn.

Công việc của Hội Phụ Nữ là 
thiêng liêng, và làm công việc  
thiêng liêng sẽ tạo ra sự thánh  
thiện trong chúng ta.
Silvia H. Allred, đệ nhất cố vấn trong chủ 
tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ. 

Từ Thánh Thư
Xuất Ê Díp Tô Ký 19:5; Thi Thiên 

24:3–4; 1 Tê Sa Lô Ni Ca 4:7; Tít 
2:3–4; Giáo Lý và Giao Ước 38:24; 
46:33; 82:14; 87:8; Môi Se 7:18

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Khi nói về Hội Phụ Nữ ở 

Nauvoo, Tiên Tri Joseph đã nhấn 
mạnh đến tính chất thiêng liêng, và 
giải thích rằng khi các chị em phụ 
nữ trở nên thanh khiết và thánh 

thiện, họ sẽ có một ảnh hưởng rõ 
rệt đối với thế gian. Ông giải thích: 
“Tính hiền lành, tình yêu thương, 
sự thanh khiết—đây là những điều 
mà cần phải nâng cao các chị em. 
. . . Hội này . . . sẽ có được quyền 
năng điều khiển các hoàng hậu ở 
giữa họ. . . . Các vị vua và hoàng 
hậu của thế gian sẽ đến Si Ôn và 
ngỏ lời khen ngợi.” Các chị em Hội 
Phụ Nữ đang sống theo các giao 
ước của họ không những được 
những người cao quý kính trọng, 
“mà các thiên sứ còn không thể bị 
ngăn cản để phù trợ cho các chị 
em nếu các chị em sống theo các 
đặc ân của mình.” Joseph đã hứa 
với các chị em phụ nữ như vậy.3

Khi các chị em phụ nữ tham gia 
vào công việc phục vụ và cứu vớt 
những người khác, bản thân họ trở 
nên thánh thiện. Lucy Mack Smith, 
mẹ của Vị Tiên Tri, đã chia sẻ điều 
tốt lành mà Hội Phụ Nữ có thể 
đạt được: “Chúng ta cần phải yêu 
mến nhau, trông nom lẫn nhau, an 
ủi nhau và đạt được kiến thức để 
chúng ta có thể cùng nhau ngồi 
trên thiên thượng.” 4
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Tôi Có Thể Làm Gì?
1. Tôi giúp đỡ các chị em phụ  
nữ mà tôi chăm sóc để trau dồi 
và đạt được “những mục tiêu 
cao quý” bằng cách nào? 

2. Tôi đang làm điều gì để làm 
cho cuộc sống của tôi được 
“chọn lọc, đức hạnh và thánh 
thiện”?

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