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Trong khu vực nơi tôi có lần đã sống và phục vụ, 
Giáo Hội đã điều hành một dự án nuôi gà, chủ yếu 
là các tình nguyện viên từ các tiểu giáo khu địa 

phương phụ trách. Nói chung, đó là một dự án làm việc 
có hiệu quả, cung cấp cho nhà kho của giám trợ hàng 
ngàn quả trứng tươi và hàng trăm kílô thịt gà đã làm sẵn. 
Tuy nhiên, trong một vài dịp, việc làm người tình nguyện 
học việc không những có nghĩa là bàn tay bị giộp da mà 
còn bị buồn lòng nữa.

Ví dụ, tôi sẽ nhớ mãi thời gian chúng tôi tập hợp các 
thiếu niên Chức Tư Tế A Rôn lại để dọn dẹp trại gà. Nhóm 
người đầy nhiệt tình và nghị lực của chúng tôi tụ họp tại 
trại gà và nhanh chóng nhổ rễ, thu lượm và đốt cháy một 
số lớn cỏ dại và các mảnh vụn. Bên cạnh ánh lửa hồng, 
chúng tôi ăn hot dog và tự khen mình về một công việc 
đã được hoàn tất tốt đẹp.

Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề tai hại. Tiếng ồn và đám 
lửa đốt lên đã làm 5.000 con gà mái hoảng sợ đến nỗi hầu 
hết các con gà mái bỗng nhiên bị rụng lông và ngừng đẻ 
trứng. Sau đó chúng tôi đã không diệt một số cỏ dại để 
trại có thể sản xuất thêm nhiều trứng.

Mọi tín hữu của Giáo Hội đã giúp lo liệu cho những 
người hoạn nạn đều không bao giờ quên hoặc hối tiếc 
về kinh nghiệm này. Tính siêng năng, tiết kiệm, tự lực, và 
chia sẻ với những người khác không mới mẻ gì đối với 
chúng ta.

Chúng ta nên nhớ rằng hệ thống nhà kho tốt nhất là 
mỗi gia đình trong Giáo Hội phải có một kho thực phẩm, 

quần áo, và nếu có thể, những nhu yếu phẩm khác của 
cuộc sống. Nhà kho của Chúa bao gồm thời giờ, tài năng, 
kỹ năng, lòng trắc ẩn, vật liệu hiến tặng, và các phương 
tiện tài chính của các tín hữu trung thành của Giáo Hội. 
Những phương tiện này có sẵn cho vị giám trợ để phụ 
giúp những người hoạn nạn.

Chúng tôi khuyến khích tất cả các Thánh Hữu Ngày 
Sau nên thận trọng trong việc hoạch định, nên sống một 
cách dè dặt, và nên tránh nợ nần quá mức hoặc không 
cần thiết. Nhiều người nữa có thể sẽ vượt qua được những 
khó khăn kinh tế nếu họ có một kho dự trữ thực phẩm và 
quần áo và không bị nợ nần. Ngày nay chúng ta thấy rằng 
nhiều người đã làm ngược lại lời khuyên này: họ có một 
kho nợ và không để dành thực phẩm.

Tôi lặp lại lời tuyên bố của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn 
cách đây một vài năm:

″Các Thánh Hữu Ngày Sau đã được khuyên bảo trong 
nhiều năm phải chuẩn bị đề phòng nghịch cảnh xảy ra 
bằng cách để dành một chút ít tiền. Việc làm như vậy 
góp phần rất nhiều điều cho sự an toàn và an lạc. Mỗi gia 
đình có trách nhiệm phải tự lo liệu tùy theo khả năng của 
mình.

″Chúng tôi khuyến khích các anh chị em dù đang sống 
ở bất cứ nơi đâu hãy chuẩn bị cho nghịch cảnh bằng cách 
đánh giá tình trạng tài chính của mình. Chúng tôi khuyến 
khích các anh chị em nên tiêu xài tiết kiệm; hãy nghiêm 
ngặt với chính mình trong việc mua sắm để tránh nợ nần. 
Hãy trả hết nợ nần càng nhanh càng tốt, và giải thoát mình 
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ra khỏi cảnh nô lệ này. Thường xuyên để dành một chút ít 
tiền để dần dần có đủ một quỹ tiền dành dụm.″ 1

Chúng ta có sẵn sàng cho tình trạng khẩn cấp trong 
cuộc sống của mình không? Kỹ năng của chúng ta đã 
được hoàn thiện chưa? Chúng ta có sống tiết kiệm không? 
Chúng ta có sẵn nguồn cung cấp dự trữ của mình không? 
Chúng ta có tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế 
không? Chúng ta có đáp ứng với những lời giảng dạy của 
các vị tiên tri không? Chúng ta có sẵn sàng để hiến tặng 
của cải tài sản của mình cho người nghèo khó, túng thiếu 
không? Chúng ta có chân thật với Chúa không?

Chúng ta đang sống trong thời kỳ rối ren. Tương lai 
thường không biết trước được; do đó, chúng ta cần phải 
chuẩn bị cho những lúc bấp bênh. Khi đến lúc phải quyết 
định thì thời gian chuẩn bị đã qua rồi.

GHI CHÚ
1. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, All Is Safely Gathered In: Family Finances 

(cuốn sách nhỏ, 2007).

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Hãy xem xét các nhu cầu của những người các anh 
em đến thăm, hãy nghĩ về cách các anh em có thể giúp 
họ trở nên tự lực cánh sinh trong công ăn việc làm, tài 
chính, kho dự trữ thực phẩm, hoặc sẵn sàng cho tình 
trạng khẩn cấp. Hãy suy nghĩ về một kỹ năng các anh 
em có thể chia sẻ với họ, như làm vườn hoặc quản lý 
tiền bạc, mà sẽ giúp họ noi theo lời khuyên bảo của 
Chủ Tịch Monson.

GIỚI TRẺ
Tôi Đã Phục Vụ Một Lần Nữa
Bài của Jaíne Araújo

Một ngày nọ, sau khi hoàn thành một dự án phục 
vụ, tôi đi ngang qua nhà hội của chúng tôi và 

thấy hai chị phụ nữ đang dọn dẹp tòa nhà. Tự nhiên 

tôi nói: ″Các chị ơi, có cần giúp đỡ không?″ Một người 
mỉm cười với tôi và nói rằng tôi đã đến thật đúng lúc 
vì họ là hai người duy nhất dọn dẹp và họ rất mệt mỏi. 
Chị ấy nói rằng chị ấy đã cầu nguyện Chúa sẽ gửi một 
người nào đó đến giúp đỡ. Tôi thấy rất vui để được là 
một sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của chị ấy. Tôi mới 
vừa phục vụ xong một người khác và cũng đã rất mệt 
mỏi, nhưng tôi làm theo lòng mình và đề nghị để phục 
vụ nhiều hơn nữa.

Đó là một lệnh truyền phải làm việc với niềm vui (xin 
xem GLGƯ 24:7). Khi luôn luôn mong muốn phục vụ, thì 
chúng ta có thể giúp để các phép lạ xảy ra trong cuộc 
sống của người khác. Cuộc sống của chúng ta trở nên 
có ý nghĩa hơn khi chúng ta phục vụ. Chúa thực sự yêu 
thương chúng ta, Ngài giúp đỡ mỗi con cái của Ngài, và 
Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để phục vụ.
Tác giả sống ở Rio Grande do Norte, Brazil.

TRẺ EM
Các Em Có Sẵn Sàng Không?
Trả lời: Đúng, Đúng, Sai, Đúng, Sai

Chủ Tịch Monson đã yêu cầu mỗi người chúng ta 
phải chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn và giúp đỡ 

người khác trong lúc họ gặp khó khăn. Hãy làm bài thi 
đố đúng hay sai này để xem các em có sẵn sàng không 
nhé!

Tôi luôn luôn có thể tìm thấy một người nào đó để 
giúp đỡ. Đúng □ Sai □

Tôi có thể biết ơn đối với tất cả mọi thứ tôi đã có. 
Đúng □ Sai □

Tôi không có tài năng gì để chia sẻ với bất cứ ai. 
Đúng □ Sai □

Tiết kiệm tiền để dành cho sau này là một ý kiến hay. 
Đúng □ Sai □

Tôi phải có đồ chơi và quần áo mới thì mới vui vẻ 
được. Đúng □ Sai □
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Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Đây là một phần trong một loạt Các Sứ 
Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy mô tả các 
khía cạnh về sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi.

Chúa Giê Su Ky Tô đã hứa: “Ta 
không để cho các ngươi mồ 

côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi” 
(Giăng 14:18). Ngài sẽ ban cho 
chúng ta ″mão hoa . . . thay vì tro 
bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang 
chế” (Ê Sai 61:3).  Vì Đấng Ky Tô 
thực hiện Sự Chuộc Tội cho mỗi 
người chúng ta, nên Ngài sẽ không 
quên chúng ta. Chị Linda S. Reeves, 
đệ nhị cố vấn trong chủ tịch trung 
ương Hội Phụ Nữ, đã nói: ″Đấng 
Cứu Rỗi đã mang lấy . . . những tội 
lỗi mà còn những nỗi đau đớn và 
khổ sở của chúng ta để Ngài có thể 
biết được cảm nghĩ của chúng ta và 
an ủi chúng ta như thế nào.″ 1

Việc biết được rằng Đấng Ky Tô 
sẽ an ủi chúng ta có thể mang đến 
cho chúng ta sự bình an và soi dẫn 
chúng ta để noi theo gương Ngài 
bằng cách phục sự người khác. 
Chủ Tịch Thomas S. Monson đã 
nói rằng: “Sự hiểu biết của chúng 
ta về phúc âm và tình yêu mến của 
chúng ta đối với Cha Thiên Thượng 
và Đấng Cứu Rỗi sẽ an ủi và hỗ trợ 

Sứ Mệnh Thiêng Liêng của  
Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng An Ủi
Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào 
việc hiểu biết về cuộc sống và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các 
chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc 
qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào reliefsociety.lds.org.

chúng ta cũng như mang đến niềm 
vui cho tâm hồn chúng ta khi chúng 
ta bước đi ngay thẳng cùng tuân giữ 
các giáo lệnh.  Sẽ không có điều gì 
trên thế gian này có thể đánh bại 
chúng ta được.″ 2

Từ Thánh Thư
Giăng 14:18, 23; An Ma 7:11–13; 
Giáo Lý và Giao Ước 101:14–16

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Elaine L. Jack, chủ tịch trung 

ương thứ 12 của Hội Phụ Nữ, đã 
nói: ″Trong chương trình thăm 
viếng giảng dạy, chúng ta tìm đến 
với nhau. Hành động của chúng ta 
thường hữu hiệu hơn lời nói. Một 
cái ôm chặt nồng nhiệt truyền đạt 
rất hữu hiệu. Khi chúng ta cùng 
nhau cười, điều đó sẽ đoàn kết 
chúng ta lại với nhau. Một giây 
phút chia sẻ làm cho tâm hồn 
chúng ta khoan khoái. Chúng ta 
không thể luôn luôn nâng đỡ gánh 
nặng của một người đang gặp 
khó khăn, nhưng chúng ta có thể 
khuyến khích để người đó có thể 
mang gánh nặng đó một cách dễ 
dàng.” 3

Các chị em tiền phong trong 
Hội Phụ Nữ ″đã tìm thấy sức 
mạnh thuộc linh trong tình yêu 
thương và lòng trắc ẩn của nhau. 
. . . Khi chịu đựng những thử 
thách của bệnh tật và cái chết, họ 
đều cầu nguyện trong đức tin cho 
nhau và an ủi nhau. Helen Mar 
Whitney viết: ′Mọi người đều chia 
sẻ tình yêu thương chan chứa 
của Thượng Đế cho đến khi kẻ 
ác dường như bất lực trong nỗ 
lực để xen vào giữa chúng ta và 
Chúa, và những mũi tên độc ác 
của nó, trong một số trường hợp, 
tẩm đầy nọc độc.’” 4

GHI CHÚ
1. Linda S. Reeves, “Chúa Đã Không Quên 

Các Chị Em Đâu,” Ensign hoặc Liahona, 
tháng Mười Một năm 2012, 120.

2. Thomas S. Monson, “Hãy Vui Lên,” Ensign 
hoặc Liahona, tháng Năm năm 2009, 92.

3. Elaine L. Jack, trong Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 119.

4. Daughters in My Kingdom, 34.

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
Làm thế nào việc hiểu rằng Chúa 
nhớ tới các chị em sẽ an ủi các chị 
em?
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