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Niềm Vui và Lòng Biết Ơn 
đối với Đấng Cứu Rỗi  

Phục Sinh, trang 16
Năm Cách để Noi Theo Vị Tiên Tri, trang 22

Các Phước Lành của Chức Tư Tế— 
Có Sẵn cho Mọi Người,  

các trang 46, 50, 53, 54, 60 



“Vì người đàn bà 
há dễ quên 
được đứa con 
còn bú của mình, 
để đến nỗi 
không thương 
hại đến đứa con 
trai ruột thịt của 
mình hay sao? 
phải, dầu có thể 
là họ quên, 
nhưng ta sẽ 
không quên 
ngươi đâu.

“Ta đã chạm 
ngươi trong 
lòng bàn tay ta.” 

Ê Sai 49:15–16
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T H I Ế U  N H I

Xem các em có 
thể tìm ra cái 

la bàn Liahona 
đã được giấu 
trong số báo 
này không. 

Mách nước: Bạn 
ấy yêu thích 

những thứ gì?
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Phụ nữ, 46
Sách Mặc Môn, 67
Tấm gương, 22
Tiên Tri, Các Vị, 8, 22
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Trang nhã, sự, 40

“Còn Bảy Ngày Nữa Là Đến Lễ Phục 
Sinh,” trang 10, và “Các Nhân Chứng 
Đặc Biệt Làm Chứng về Đấng Ky Tô 
Hằng Sống,” trang 16: Các anh chị em có 
thể muốn sử dụng tài liệu trong các bài này 
để tổ chức buổi họp đặc biệt devotional 
hàng ngày với gia đình của mình trong 
tuần lễ trước Lễ Phục Sinh. Bắt đầu ngày 
Chủ Nhật trước Lễ Phục Sinh, hãy đọc các 
chứng ngôn của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn ở 
trang 17 và tuân theo những chỉ dẫn trong 
“Còn Bảy Ngày Nữa Là Đến Lễ Phục Sinh.” 
Mỗi ngày sau đó, hãy đọc chứng ngôn của 
hai Sứ Đồ và sử dụng thánh thư, bài hát, 
và sinh hoạt trong “Còn Bảy Ngày Nữa Là 
Đến Lễ Phục Sinh” để chia sẻ một sứ điệp 
với gia đình của các anh chị em. Vào ngày 
Chủ Nhật Phục Sinh, các anh chị em có 
thể xem video Kinh Thánh “Ngài Đã Sống 

Lại” được tìm thấy tại lds. org/ bible -videos 
(có sẵn trong một số ngôn ngữ).

“Điều Đó Rất Dễ, Ông Ngoại À.” 
trang 67: Sau khi đọc bài này, các anh chị 
em có thể cũng muốn lấy ra đồng hồ bấm 
giờ của mình! Hãy cân nhắc việc đọc một 
trang Sách Mặc Môn chung với gia đình 
và tự mình bấm giờ để xem mình mất bao 
lâu để đọc. Bằng cách sử dụng thời giờ 
đó để hướng dẫn, hãy ước tính là gia đình 
các anh chị em sẽ cần bao lâu để đọc Sách 
Mặc Môn. Các anh chị em có thể muốn 
đặt ra mục tiêu để cùng đọc Sách Mặc 
Môn chung với nhau. Việc lập ra một lịch 
trình, như đọc vào một thời gian nhất định 
mỗi ngày, có thể giúp các anh chị em đạt 
được mục tiêu của mình. 
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Số báo này gồm có những bài viết và sinh hoạt có thể được sử dụng cho buổi họp tối 
gia đình. Sau đây là hai ví dụ.
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4 L i a h o n a

Cách đây không lâu, tôi có cơ hội để đi trên một con 
tàu lớn dọc theo bờ biển tuyệt diệu của Alaska, Hoa 
Kỳ. Trong khi vị thuyền trưởng chuẩn bị cho con 

tàu nghỉ qua đêm trong một vịnh hoang dã hẻo lánh, ông 
đã cẩn thận đánh giá vị trí và hoàn cảnh, chẳng hạn như 
trình tự của thủy triều, mực sâu của nước, và khoảng cách 
từ các chướng ngại vật nguy hiểm. Khi đã hài lòng rồi, ông 
bỏ neo để con tàu vẫn được an toàn và được giữ chắc tại 
một chỗ, cho các hành khách một cơ hội chiêm ngưỡng 
vẻ đẹp ngoạn mục của những tạo vật của Thượng Đế.

Khi nhìn vào bờ biển, tôi bắt đầu nhận ra rằng con tàu 
đang trôi gần như không cảm thấy được với ngọn gió hiu 
hiu và luồng nước ở dưới. Tuy nhiên, con tàu vẫn nằm yên 
và vững vàng bên trong chu vi đã được xác định bởi chiều 
dài của dây neo và sức mạnh của mỏ neo.

Thuyền trưởng đã không giữ cái neo trên con tàu, sẵn 
sàng để được hạ xuống chỉ khi nào một cơn bão đến gần. 
Không, ông đã neo tàu như là một cách để phòng ngừa và 
bảo vệ con tàu không di chuyển vào vùng biển không an 
toàn hoặc từ từ trôi đi để có thể bị mắc cạn trong khi các 
hành khách và thủy thủ đoàn cảm thấy an toàn.

Trong khi đang ngắm cảnh này, thì tôi nghĩ rằng nếu 
đây không phải là một cơ hội cho một chuyện ngụ ngôn, 
thì tôi đã chưa bao giờ lái một chiếc máy bay cả. 

Tại Sao Chúng Ta Cần Những Cái Neo
Mục đích của một cái neo là để giữ cho con tàu được 

an toàn và vững vàng tại một vị trí mong muốn hoặc để 
giúp điều khiển con tàu trong lúc thời tiết xấu. Tuy nhiên, 
để thực hiện những mục đích quan trọng này, việc chỉ cần 
có một cái neo là không đủ. Cái neo cần phải được vững 
chắc, bảo đảm và được sử dụng một cách thích hợp, đúng 
lúc và đúng chỗ.

Cá nhân và gia đình cũng cần những cái neo.
Nghịch cảnh có thể đến như là một cơn bão lớn thổi 

chúng ta ra khỏi con đường và đe dọa ném chúng ta vào 
đá. Nhưng đôi khi chúng ta cũng bị lâm vào cảnh nguy 
hiểm khi tất cả mọi thứ đều có vẻ an toàn—gió nhẹ và mặt 
nước phẳng lì. Thật ra, chúng ta có thể đang ở trong hoàn 
cảnh nguy hiểm nhất khi chúng ta trôi đi và chuyển động 
rất nhỏ đến mức không nhận ra được.

Phúc Âm Là Cái Neo của Chúng Ta
Neo phải được vững chắc, mạnh mẽ, và được bảo trì tốt 

để sẵn sàng khi cần thiết. Ngoài ra, neo còn phải được gắn 
chặt vào một nền tảng có khả năng chịu đựng sức tấn công 
của đối phương.

Dĩ nhiên, phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô là một cái 
neo như vậy. Phúc âm đã được Đấng Sáng Tạo vũ trụ 
chuẩn bị cho một mục đích thiêng liêng và nhằm cung 
ứng sự an toàn và hướng dẫn cho con cái của Ngài. 

Cuối cùng, phúc âm là gì, ngoài kế hoạch của Thượng 
Đế để cứu chuộc con cái của Ngài và mang họ trở lại nơi 
hiện diện của Ngài?

Vì biết rằng bản chất của tất cả mọi thứ đều bị trôi dạt, 
nên chúng ta phải đặt neo của mình một cách chắc chắn 
trên nền tảng của lẽ thật phúc âm. Những cái neo này 
không được thả nhẹ xuống bãi cát của tính kiêu ngạo hoặc 
chỉ vừa đủ chạm vào bề mặt của lòng tin chắc của chúng ta.

Tháng này, chúng ta có cơ hội được nghe từ các tôi tớ 
của Thượng Đế trong đại hội trung ương của Giáo Hội. Lời 
nói của họ, cùng với thánh thư và sự thúc giục của Thánh 
Linh, tạo nên một nền tảng đá góc an toàn và vững chắc 
cho các giá trị và nguyên tắc vĩnh cửu mà chúng ta có thể 
buộc vào cái neo của mình để có thể luôn kiên định và an 
toàn ở giữa những khó khăn và thử thách của cuộc sống.

Bài của Chủ Tịch 
Dieter F. Uchtdorf
Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ 
Nhất Chủ Tịch Đoàn

MỘT 
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 Cái Neo  
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GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Cân nhắc việc thảo luận về tầm quan trọng của những cái neo trong 
bối cảnh của gia đình Lê Hi đang đi tàu đến vùng đất hứa (xin xem 

1 Nê Phi 18). Các anh em có thể nêu lên 1 Nê Phi 18:11–15, lúc Nê Phi bị 
trói, thì quả cầu Liahona ngừng hoạt động, và con tàu bị cơn bão dữ 
dội điều khiển. Chúng ta gặp những hậu quả nào khi chúng ta không 
được an toàn trong phúc âm? Các anh em cũng có thể nêu lên 1 Nê Phi 
18:21–22 và thảo luận về cách chúng ta có thể tìm thấy sự an toàn bằng 
cách tìm đến Đấng Cứu Rỗi.

Hê La Man, vị tiên tri thời xưa, 
đã dạy: “Các con phải xây dựng nền 
móng của mình trên đá của Đấng 
Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky 
Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế; để 
cho khi nào quỷ dữ tung những ngọn 
gió mạnh của nó ra, phải, những mũi 
tên trong cơn gió lốc của nó, phải, 
khi những trận mưa đá và những cơn 
bão tố mãnh liệt của nó tới tấp đổ 
xuống trên các con, thì nó sẽ không 
có quyền năng nào để lôi kéo các con 
xuống vực thẳm khốn cùng và đau 
thương bất tận được, vì nhờ đá mà 
các con được xây cất trên đó, đá ấy là 
một nền móng vững chắc, là một nền 
móng mà nếu loài người xây dựng 
trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã 
được” (Hê La Man 5:12).

Giá Trị của Những Cái Neo 
Được Đặt Vững Chắc

Cuộc sống có một cách để thử 
nghiệm những cái neo của chúng ta 
và cám dỗ làm cho chúng ta trôi dạt. 
Tuy nhiên, nếu những cái neo của 
chúng ta được đặt vào đúng trên đá 
của Đấng Cứu Chuộc, thì chúng sẽ 
vững vàng—bất kể sức mạnh của 
gió, của thủy triều, hoặc chiều cao 
của sóng.

Dĩ nhiên, người ta không thiết kế 
một con tàu chỉ để cho nó đứng yên 

ở một chỗ trong bến cảng mà thay vì 
thế phải nhổ neo và đi trên biển cả 
của cuộc sống. Nhưng đó là một câu 
chuyện ngụ ngôn cho lúc khác.

Bây giờ, tôi được an ủi khi biết 
rằng cái neo của phúc âm và đá của 
Đấng Cứu Chuộc sẽ giữ cho chúng ta 
được vững vàng và an toàn.

Một cái neo như vậy sẽ giữ cho 
chúng ta không bị trôi dạt vào hoàn 
cảnh nguy hiểm và bất hạnh. Cái neo 
đó sẽ cho phép chúng ta cơ hội vinh 
quang để thưởng thức vẻ đẹp vô song 
của cảnh vật không ngừng thay đổi và 
tuyệt diệu của cuộc sống.

Cuộc sống thật tươi đẹp và đáng 
sống. Gió, bão, và những dòng nước 

chảy xiết có thể cám dỗ chúng ta 
trôi dạt vào cảnh nguy hiểm có thể 
thấy được hoặc không thể thấy được, 
nhưng sứ điệp phúc âm và quyền 
năng thiêng liêng của sứ điệp đó sẽ 
giữ cho chúng ta ở trên con đường 
của mình để trở lại bến cảng an toàn 
của Cha Thiên Thượng.

Do đó, chúng ta không những lắng 
nghe các bài nói chuyện trong đại hội 
trung ương tháng Tư mà còn áp dụng 
các sứ điệp của họ như là một cái neo 
được đặt vững chắc vào cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta.

Cầu xin Thượng Đế ban phước 
lành và hướng dẫn chúng ta trong nỗ 
lực đầy ý nghĩa và quan trọng này! ◼

HÌ
N

H 
ẢN

H 
DO

 S
TO

CK
TR

EK
 IM

AG
ES

/T
HI

N
KS

TO
CK

 Đ
ẢM

 N
HI

ỆM



TR
ÁI

: H
ÌN

H 
M

IN
H 

HỌ
A 

CỦ
A 

RO
BE

RT
 C

AS
EY

; T
RA

NH
 M

IN
H 

HỌ
A 

CỦ
A 

KA
TI

E 
M

CD
EE

 

Đại Hội và Tôi
Bài của Sarah Deeks

Đặt Neo của Các Em

Điều gì sẽ giữ cho các em được neo vào phúc âm? Vẽ một đường 
từ sợi dây thừng trong tay của cậu bé đến các mục mà Chủ Tịch 

Uchtdorf nói là những nơi an toàn để đặt neo của các em.

THIẾU NHI

hoặc bài thánh ca trong khi đi làm công 
việc thường ngày. Tôi cũng thích nghiên 
cứu số báo về đại hội của Liahona. Tôi 
tô đậm và ghi chú bên lề quyển tạp 
chí riêng của mình. Đến lúc sắp diễn ra 
đại hội kế tiếp, thì quyển tạp chí của 
tôi đã được tận dụng. Đôi khi gia đình 
tôi cùng nhau nghiên cứu các sứ điệp 
trong buổi họp tối gia đình.

Việc giữ cho tinh thần chúng tôi đã 
cảm thấy trong đại hội luôn ở với chúng 
tôi và tiếp tục học hỏi từ các sứ điệp 
đó đòi hỏi phải bỏ ra công sức, nhưng 
việc làm điều này đã là một phước lành 
lớn lao đối với tôi. Khi cần, tôi đã nhận 
được rất nhiều sức mạnh và sự hướng 
dẫn qua việc nghiên cứu các sứ điệp đại 
hội trung ương, và tôi biết rằng các sứ 
điệp này đều được soi dẫn.
Tác giả sống ở Toronto, Canada.

Tôi từng nghĩ rằng cuối tuần đại 
hội trung ương là quá lâu và nhàm 

chán, nhưng khi thời gian trôi qua, tôi 
đã dần dần thấy yêu thích và trông đợi 
cho đến khi đại hội. Phần thuộc linh có 
thể được củng cố lại vào cuối tuần đại 
hội trung ương, nhưng rất dễ dàng để 
cho những cảm nghĩ này phai nhạt khi 
cuộc sống thường ngày tiếp tục vào 
ngày thứ Hai. Một số ý kiến sau đây đã 
giúp tôi tiếp tục học được càng nhiều 
điều từ đại hội càng tốt.

Tôi chuẩn bị bản thân mình sẵn 
sàng cho đại hội bằng cách viết xuống 
những câu hỏi, rồi sau đó tôi ghi chép 
khi những câu hỏi của tôi được trả lời. 
Sau đó, tôi thích tải xuống những bài 
nói chuyện tại đại hội và âm nhạc từ 
LDS. org và để vào một cái máy MP3 
để tôi có thể nghe một bài nói chuyện 

GIỚI TRẺ
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Sứ Mệnh Thiêng 
Liêng của Chúa 
Giê Su Ky Tô: 
Đấng Cứu Rỗi 
và Cứu Chuộc
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.

Anh Cả D. Todd Christofferson 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai 

Vị Sứ Đồ nói: “Đấng Cứu Chuộc là 
một trong số các danh hiệu quan trọng 
nhất để mô tả Chúa Giê Su Ky Tô,” “Từ 
chuộc lại có nghĩa là trả hết một nghĩa 
vụ hay một khoản nợ. Chuộc lại cũng 
có thể có nghĩa là giải cứu hoặc trả tự 
do, ví dụ như trả một khoản tiền chuộc. 
. . . Mỗi nghĩa này cho thấy nhiều khía 
cạnh khác nhau của Sự Cứu Chuộc vĩ 
đại do Chúa Giê Su Ky Tô thực hiện 
qua Sự Chuộc Tội của Ngài, mà theo 
như tự điển thì gồm có “giải thoát khỏi 
tội lỗi và hình phạt của nó, nhờ vào 
một sự hy sinh cho người phạm tội.’” 1

Linda K. Burton, chủ tịch trung ương 
Hội Phụ Nữ, nói: “Cha Thiên Thượng 
. . . đã gửi Con Trai Độc Sinh và hoàn 
hảo của Ngài đến để chịu đau khổ cho 
tội lỗi của chúng ta, nỗi khổ sở và tất cả 
những điều dường như bất công trong 
cuộc đời riêng tư của chúng ta. 

“. . . Một người phụ nữ nọ đã trải 

qua nhiều năm thử thách và đau buồn 
đã nói qua màn lệ: ‘Tôi bắt đầu nhận 
biết rằng tôi giống như một tờ giấy 
bạc 20 đô la—nhàu nát, rách rưới, dơ 
dáy, bị chà đạp và đầy vết nhơ. Nhưng 
. . . tôi vẫn đáng giá 20 đô la trọn vẹn.’ 
Người phụ nữ này biết rằng chị . . . có 
đủ giá trị để [Thượng Đế] gửi Con Trai 
của Ngài đến chuộc tội cho cá nhân chị. 
Mỗi chị em phụ nữ trong Giáo Hội cần 
phải biết điều chị phụ nữ này đã biết.” 2

Từ Thánh Thư
2 Nê Phi 2:6; Hê La Man 5:11–12; 
Môi Se 1:39

GHI CHÚ
 1. D. Todd Christofferson, “Sự Cứu Chuộc,” 

Liahona, tháng Năm năm 2013, 109.
 2. Linda K. Burton, “Đức Tin nơi Sự Chuộc 

Tội của Chúa Giê Su Ky Tô Có Được Chép 
vào Lòng Chúng Ta không?” Liahona, 
tháng Mười Một năm 2012, 114.

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 xem reliefsociety. lds. org.

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Kinh Tân Ước ghi lại câu 

chuyện về các phụ nữ đã sử dụng 
đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, 
học hỏi và sống theo những lời 
giảng dạy của Ngài, và làm chứng 
về giáo vụ, phép lạ và vẻ uy nghi 
của Ngài. 

Chúa Giê Su phán cùng người 
đàn bà tại giếng nước:

“Nhưng uống nước ta sẽ cho, 
thì chẳng hề khát nữa. Nước ta 
cho sẽ thành một mạch nước 
trong người đó văng ra cho đến 
sự sống đời đời.

“Người đàn bà thưa: Lạy 
Chúa, xin cho tôi nước ấy, để 
cho tôi không khát. . . .

“Tôi biết rằng Đấng Mê Si phải 
đến, nghĩa là Đấng Ky Tô; khi 
Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi 
việc cho chúng ta. 

“Đức Chúa Giê Su phán rằng: 
Ta, người đang nói với ngươi 
đây, chính là Đấng đó.” 

“Người đàn bà bèn bỏ cái vò 
của mình lại và vào thành”, làm 
chứng về Ngài. (Xin xem Giăng 
4:6–30).

Đức tin, Gia đình, 
Trợ giúp
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Tôi Có Thể Làm Gì?
2. Làm thế nào chúng ta có thể dự 

phần vào các phước lành của sự 
hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu 
Rỗi trong cuộc sống của chúng ta?

S Ứ  Đ I Ệ P  T H Ă M  V I Ế N G  G I Ả N G  D Ạ Y  C Ủ A  H Ộ I  P H Ụ  N Ữ

1. Làm thế nào chúng ta có thể 
cho thấy lòng biết ơn đối với 
Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc, 
Chúa Giê Su Ky Tô? 
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Tôi sinh ra ở Ai Cập vào thời gian 
khi dân tộc của tôi, là những người 

Y Sơ Ra Ên, đang sống trong cảnh 
nô lệ. Vì lo sợ con số dân nô lệ Y Sơ 
Ra Ên ngày càng gia tăng nên Pha Ra 
Ôn ra lệnh cho tất cả con trai Y Sơ Ra 
Ên phải bị giết chết khi sinh ra. Để 
bảo vệ tôi, mẹ tôi đã giấu tôi trong ba 
tháng sau khi tôi sinh ra trước khi đặt 
tôi trong một cái giỏ ở giữa vùng lau 
sậy ở sông Nile. Con gái của Pha Ra 
Ôn khám phá ra tôi và nuôi nấng tôi 
như con trai của bà. 2

Khi lớn lên, tôi rời khỏi Ai Cập và 
sống ở trong xứ Ma Đi An. Ở đó tôi 
được Giê Trô, một người chăn chiên 
và là một thầy tế lễ, quý mến, và tôi 
kết hôn với con gái của ông là Sê Phô 
Ra. Tôi nhận được Chức Tư Tế Mên 
Chi Xê Đéc từ Giê Trô. 3

Một hôm, trong khi tôi đang chăn 
đàn chiên của Giê Trô, thì Chúa hiện 
ra cùng tôi trong một bụi gai cháy và 
kêu gọi tôi đi giải thoát con cái Y Sơ 
Ra Ên khỏi ách nô lệ. 4

Tôi quay trở lại Ai Cập và nói với 
Pha Ra Ôn là phải trả tự do cho dân 
của Chúa, nhưng thay vì thế ông còn 
tăng thêm gánh nặng của họ. Chúa 
đã giáng xuống một loạt các tai họa 
cho dân Ai Cập, nhưng Pha Ra Ôn 
cứng lòng và vẫn từ chối không trả 
tự do cho dân Y Sơ Ra Ên. Tai họa 
cuối cùng là một thiên sứ hủy diệt đã 
giết chết con trai đầu lòng của mỗi 
gia đình ở Ai Cập. Dân Y Sơ Ra Ên 

đã được bảo vệ khỏi thiên sứ hủy diệt 
bằng cách bôi phết huyết của chiên 
con không tì vết lên trên mày cửa và 
hai cây cột cửa còn lại trong nhà. Qua 
tôi, Chúa đã thiết lập Lễ Vượt Qua là 
một giáo lễ để giúp dân Y Sơ Ra Ên 
ghi nhớ phép lạ này mỗi năm. 5

Tai họa cuối cùng này khiến 
cho Pha Ra Ôn phải 
nhượng bộ và trả tự 
do cho dân Y Sơ Ra Ên. 
Nhưng về sau, Pha Ra Ôn 
cứng lòng và sai quân của 
mình đuổi theo dân Y Sơ 
Ra Ên đang trên đường 
đi. Chúa ban phước 
cho tôi với 
quyền năng 

MÔI SE

C Á C  V Ị  T I Ê N  T R I  T H Ờ I  C Ự U  Ư Ớ C

để rẽ Biển Đỏ, và chúng tôi đã trốn 
thoát trên mặt đất khô trong khi quân 
của Pha Ra Ôn chìm xuống biển.6

Sau đó Chúa dẫn dắt chúng tôi 
qua vùng hoang dã trong một đám 
mây ban ngày và một trụ lửa ban 

“Môi Se vĩ đại đến mức Đấng Ky Tô được mô tả là một Vị Tiên Tri giống như vị lãnh đạo thời xưa này của đạo 
quân Y Sơ Ra Ên.” 1 —Anh Cả Bruce R. McConkie (1915–85) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

MOSES IN THE BULRUSHES © PROVIDENCE COLLECTION; MOSES PARTING THE 
RED SEA, TRANH CỦA ROBERT T. BARRETT; MOSES AND THE TABLETS, TRANH CỦA 
JERRY HARSTON; MOSES CALLS AARON TO THE MINISTRY, TRANH CỦA HARRY 
ANDERSON; MOSES AND THE BRASS SERPENT, TRANH CỦA JUDITH A. MEHR
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NHỮNG SỰ KIỆN VỀ MÔI SE

Các Tác Phẩm của Môi Se: Ngoài sách Môi Se trong Trân 
Châu Vô Giá, Môi Se còn là tác giả của năm quyển sách đầu 

tiên trong Kinh Thánh: Sáng Thế Ký, Xuất Ê Díp Tô Ký, Lê Vi Ký, 
Dân Số Ký, và Phục Truyền Luật Lệ Ký. 

Vai trò trong tiền dương thế: đã được chọn 
để lãnh đạo trong một gian kỳ (xin xem Áp Ra 

Ham 3:22–23) 
Các vai trò trên trần thế: dẫn dân Y Sơ Ra 

Ên ra khỏi Ai Cập; nhận được luật pháp trên Núi 
Si Nai (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12; 20)
Các vai trò sau cuộc sống hữu diệt: hiện ra 

trên Núi Biến Hình, ban các chìa khóa chức tư tế cho 
Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng (xin xem Sách Hướng Dẫn 

Thánh Thư, “Biến Hình,” scriptures.lds.org); hiện ra trong 
Đền Thờ Kirtland ở Ohio, Hoa Kỳ, vào ngày 3 tháng Tư 
năm 1836, phục hồi các chìa khóa quy tụ dân Y Sơ Ra Ên 

cho Joseph Smith (xin xem GLGƯ 110:11)

đêm. Ngài giúp chúng tôi với nước, 
bánh ma na, và chim cút.7

Tôi đi lên Núi Si Nai, tôi ở lại nơi 
đó trong 40 ngày và nhận Mười Điều 
Giáo Lệnh từ Chúa. Khi tôi từ núi 
trở lại thì dân Y Sơ Ra Ên đã chối bỏ 
Thượng Đế và làm một con bò vàng 
để thờ. Họ không còn xứng đáng 
để nhận được luật pháp Thượng Đế 
đã ban cho tôi, vì vậy tôi đập bể các 
bảng đá ghi chép luật pháp đó. Tôi 
trở lại núi, nơi đó Chúa đã ban cho tôi 
luật pháp thấp hơn được đặt theo tên 
của tôi—luật Môi Se.8

Trong vùng hoang dã, Chúa 
đã mặc khải 

cho tôi về 
những thiết 

kế để xây một đền tạm, hay là đền thờ 
di động. Chúng tôi khiêng theo đền 
tạm trong khi hành trình để có thể thờ 
phượng trong đó. Trong đền tạm, dân 
chúng đã nhận được các giáo lễ và tôi 
“đối diện” với Chúa và nói chuyện với 
Ngài “như một người nói chuyện cùng 
bạn hữu mình.” 9 Chúa cũng chỉ cho tôi 
cách làm hòm giao ước, một thánh tích 
được đặt vào trong phần thiêng liêng 
nhất của đền tạm, nơi Chí Thánh.10

Khi Chúa sai “rắn lửa” đến để trừng 
phạt dân Y Sơ Ra Ên, tôi được truyền 
lệnh phải làm một con rắn bằng đồng 
và cột nó lên trên một cây cột để tất 
cả những người đã bị rắn cắn đều có 
thể nhìn vào nó và được chữa lành. 
Nhưng vì tính kiêu ngạo của họ và 
sự đơn giản của nhiệm vụ này, nên 
nhiều người đã không nhìn và do 
đó thiệt mạng.11

Chúa bắt dân Y Sơ Ra Ên đi  
lang thang trong đồng vắng trong  
40 năm trước khi cho phép họ vào  
đất hứa. 12 Tôi đã không vào đó mà 
được “Thánh Linh rước đi” về cùng 
Chúa.13 ◼
GHI CHÚ
 1. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, xuất 

bản lần thứ 2 (1966), 515; xin xem thêm 
Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15–19.

 2. Xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 1; 2:1–10.
 3. Xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 2:11–22;  

Giáo Lý và Giao Ước 84:6.
 4. Xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 3; 4:1–17.
 5. Xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 5–12;  

Ê Xê Chi Ên 45:21.
 6. Xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 14.
 7. Xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 13:21–22; 

15:22–27; 16; 17:1–7.
 8. Xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 24:18; 

31:18; 32; 34.
 9. Xuất Ê Díp Tô Ký 33:11.
 10. Xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 25–29; 40:21.
 11. Xin xem Dân Số Ký 21:6–9; 1 Nê Phi 17:41; 

An Ma 33:19–20.
 12. Xin xem Dân Số Ký 14:33–34.
 13. An Ma 45:19.
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Bài của Neil K. Newell
Các Dịch Vụ An Sinh

Trong những ngày đầu của Thời Kỳ Đại Suy Thoái, 
sáu chủ tịch giáo khu từ thung lũng Salt Lake Valley 
cùng nhau đối phó với những đám mây đen tối của 

cảnh nghèo khó và đói khát đang đe dọa giáng xuống rất 
nhiều tín hữu của Giáo Hội. 1 Mặc dù cuộc khủng hoảng 
kinh tế ảnh hưởng đến mọi người ở khắp nơi, nhưng đặc 
biệt là Utah đã bị tàn phá thảm khốc.2

Vào lúc đó, các vị lãnh đạo Giáo Hội đã có rất ít phương 
tiện để giúp đỡ những người gặp hoạn nạn. Dĩ nhiên, họ 
có thể sử dụng quỹ các của lễ nhịn ăn, nhưng nhu cầu dài 
lâu thì nhiều hơn bất cứ điều gì họ đã từng trải qua. Dưới 
sự hướng dẫn của Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa, Phòng Tìm 
Việc Làm Deseret đã được thành lập vào đầu thập niên 
1900. Nhưng phòng này đã không được trang bị đầy đủ 
để giải quyết nhu cầu lớn như vậy.

Sáu vị lãnh đạo chức tư tế này biết rằng nếu các tín hữu 
trong giáo khu của họ cần phải được giúp đỡ, thì họ không 
thể chờ đợi được. Họ phải hành động ngay lập tức. Họ bắt 
đầu bằng cách cho mọi người công việc làm. Họ tổ chức 
và đưa những người đàn ông đến các cánh đồng để những 
người này có thể thu hoạch mùa màng. Để đổi lấy sức lao 
động của họ, những người nông dân biết ơn đã rộng rãi biếu 
tặng thực phẩm cho những người đàn ông này. Số thặng dư 
được mang tới một nhà kho và phân phối cho những người 
đang đói. Trong khi những khoản tặng dữ gia tăng, Các 
Thánh Hữu bắt đầu đóng hộp thực phẩm để bảo quản. Đây 

là khởi đầu của chương trình an sinh hiện đại ngày nay.
Tám thập niên sau, các vị lãnh đạo Giáo Hội ngày nay 

trên toàn thế giới nhìn vào giáo đoàn của mình và cảm 
thấy cũng có quyết tâm như thế để tìm đến những người 
gặp hoạn nạn.

Trong đại hội trung ương vào tháng Mười năm 2011, 
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất 
Chủ Tịch Đoàn, nói: “Chúng ta thường thấy nhu cầu xung 
quanh mình với hy vọng rằng sẽ có một người từ xa xuất 
hiện một cách nhiệm mầu để đáp ứng những nhu cầu 
đó. Có lẽ chúng ta chờ cho các chuyên viên hiểu biết về 
chuyên môn đến giải quyết các vấn đề cụ thể. Khi làm 
như vậy, chúng ta bỏ lỡ cơ hội phục vụ người lân cận của 
mình, và chúng ta cũng bỏ lỡ cơ hội phục vụ. Mặc dù việc 
các chuyên viên đến giúp không có gì là sai cả, nhưng hãy 
thực tế: sẽ không có đủ chuyên viên để giải quyết tất cả 
các vấn đề. Thay vì thế, Chúa đã ban cho chúng ta chức 
tư tế và tổ chức của chức tư tế ở khắp nơi trên thế giới nơi 
nào Giáo Hội đã được thành lập.” 3

Lời kêu gọi này cho các vị lãnh đạo Giáo Hội địa 
phương và các tín hữu phải hành động như được Đức 
Thánh Linh soi dẫn đã dẫn dắt nhiều người trên khắp 
thế giới “[tự mình] tìm hiểu,” như Chủ Tịch Uchtdorf đã 
nói. 4 Họ đã xắn tay áo lên và quyết tâm “nhớ tới những 
kẻ nghèo khó và những kẻ túng thiếu, những người bệnh 
tật và những người đau buồn” (GLGƯ 52:40).

CHÚNG TA LÀ  

Việc tìm kiếm người nghèo và phục sự những người đau khổ là  
cần thiết đối với ý nghĩa của việc làm một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Đôi Tay của Chúa
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Ecuador
Trong khi Giám Trợ Johnny Morante ở Guayaquil, 

Ecuador, để ý quan sát các tín hữu trong tiểu giáo khu của 
mình, lòng ông nặng trĩu nỗi buồn. Có quá nhiều gia đình 
đang vất vả để có được những nhu yếu phẩm tối thiểu cho 
cuộc sống. Ông muốn giúp đỡ họ nên ông bàn bạc với 
những người lãnh đạo trong tiểu giáo khu và mang vấn 
đề đó trình lên Chúa. 

Vì cơ hội việc làm trong khu vực rất khan hiếm nên 
ông bắt đầu làm việc với một nhóm gồm 11 chị phụ nữ, 
khuyến khích họ theo đuổi khả năng có được một cơ hội 
kinh doanh nhỏ. Các chị phụ nữ này nhận thấy rằng có 
một nhu cầu về những vật dụng chùi rửa nhà cửa có chất 
lượng tốt, giá rẻ nên họ tự hỏi là họ có thể sản xuất và bán 
các vật dụng này trong cộng đồng của họ không. Nhưng 
làm thế nào họ biết được cách làm các vật dụng này?

Vào lúc này, Giám Trợ Morante trở nên ý thức được rằng 
có một chị phụ nữ thất nghiệp trong tiểu giáo khu của ông 
là người đã từng làm việc với tư cách là một nhà hóa học 
dược phẩm. Khi 11 chị phụ nữ này hỏi chị ấy có giúp đỡ 
họ được không, thì chị ấy đã vui vẻ dạy họ cách làm các 
vật dụng an toàn có chất lượng tốt.

Họ vạch ra một kế hoạch kinh doanh, sắp xếp các khu 
vực trong cộng đồng mà mỗi chị em sẽ làm việc, chọn các 
sản phẩm mà họ sẽ làm, và thiết kế bao bì và nhãn.

Trong một vài tháng, họ đã lập một danh sách khách 
hàng và mang lại doanh thu đủ để giảm nghèo và giúp 
cung cấp nhu cầu cho gia đình họ.

Khi các giám đốc của một công ty dược phẩm địa 
phương biết được về doanh nghiệp này, họ đã trở nên 
quan tâm đến câu chuyện về nhà hóa học dược phẩm 
thất nghiệp. Cuối cùng họ phỏng vấn và thuê chị phụ nữ 
ấy để lãnh đạo công việc chế tạo sản phẩm riêng của họ.

Nga
Trong Tiểu Giáo Khu Rechnoy ở Moscow, Nga, Galina 

Goncharova là người đang phục vụ với tư cách là nhà viết 
sử của tiểu giáo khu, chị đã bị trượt chân ngã trên nước 
đóng băng và bị gẫy cả hai cánh tay. Chị được đưa vào 
bệnh viện, và phải bó bột cả hai cánh tay. Chị không thể tự 
ăn uống hay mặc quần áo. Chị không thể tự chải tóc hoặc 
thậm chí không thể trả lời điện thoại.

Khi những người đồng tín hữu của chị trong tiểu giáo 
khu biết được điều đã xảy ra, họ ngay lập tức đáp ứng. 

Những người nắm giữ chức tư tế ban cho chị một phước 
lành và cộng tác với các chị Hội Phụ Nữ để lập ra một 
lịch trình để trông nom chị phụ nữ hiền lành này và 
giúp đỡ chị. 

Người lãnh đạo công việc truyền giáo trong tiểu giáo 
khu là Vladimir Nechiporov nói: “Chúng tôi nhớ lại một 
bài nói chuyện đưa ra trong đại hội trung ương về một 
bức tượng của Đấng Ky Tô bị thiếu mất đôi tay.5 Dưới 
bức tượng, một người nào đó đã đặt một tấm bảng 

Sau khi Galina Goncharova trượt chân và bị gãy hai cánh tay 
của chị, các chị em trong Hội Phụ Nữ đã phục vụ để trở thành 
đôi tay của chị.

viết rằng: ‘Các ngươi là đôi tay ta.’ Trong mấy tuần đó khi 
chị phụ nữ hiền lành này bị mất năng lực, các tín hữu 
của Tiểu Giáo Khu Rechnoy cảm thấy gần gũi với câu 
chuyện đó. Theo nghĩa đen, chúng tôi đã trở thành đôi 
tay của chị ấy.”

Philippines
Khi Trận Bão Nhiệt Đới Washi giáng xuống Philippines 

vào năm 2011, thì nó đã làm ngập lụt khu vực này với mưa 
to và gió lớn. Khoảng 41.000 ngôi nhà bị hư hại, và hơn 
1.200 người thiệt mạng.

Trước khi lũ lụt, chủ tịch Giáo Khu Cagayan de Oro 
Philippines là Max Saavedra, đã cảm thấy được thúc giục 
phải lập ra một đội đáp ứng tình trạng khẩn cấp trong giáo 
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khu. Ông đã tổ chức các ủy ban để hoàn thành nhiều chỉ 
định khác nhau—mọi thứ từ cuộc tìm kiếm và giải cứu đến 
cấp cứu để cung cấp thực phẩm, nước và quần áo.

Khi nước lụt rút xuống đến mức an toàn, các vị lãnh 
đạo Giáo Hội và các tín hữu đều được huy động. Họ lưu 
tâm đến sự an toàn của mỗi tín hữu và đánh giá thiệt hại. 
Một tín hữu đã cung cấp bè cao su để mang các tín hữu 
đến nơi an toàn. Các nhà hội được mở cửa để cung cấp 
nơi tạm trú cho tất cả những người cần thức ăn, quần áo, 
chăn mền, và một nơi tạm thời để ở. Nước sạch là một 
nhu cầu quan trọng, vì vậy Chủ Tịch Saavedra liên lạc với 
một doanh nghiệp địa phương có sở hữu một chiếc xe 
cứu hỏa, và họ chở nước sạch đến các trung tâm di tản ở 
nhà hội. Các tín hữu có kinh nghiệm chuyên môn về y tế 
đã đáp ứng với những người bị thương.

Một khi các tín hữu Giáo Hội đã được tìm ra đủ rồi, Chủ 
Tịch Saavedra và đội của ông đã đến thăm các trung tâm 
di tản khác trong thành phố và đề nghị giúp đỡ. Chủ Tịch 
Saavedra và đội ngũ của ông mang thực phẩm và các đồ 
tiếp liệu khác đến cho họ. Mặc dù đã mất nhà cửa, nhưng 
nhiều tín hữu đã phục vụ người khác ngay lập tức đầy vị 
tha sau cơn bão. Khi những cơn mưa đã ngừng và mặt đất 
đã khô, những người tình nguyện của nhóm Bàn Tay Giúp 
Đỡ của Người Mặc Môn từ ba giáo khu bắt đầu phân phối 
đồ tiếp liệu cũng như giúp dọn dẹp.

Brazil
Ở bên trong thành phố Sete Lagoas, Brazil, là một 

nơi tạm trú cho phụ nữ bị khuyết tật có cuộc sống bị ảnh 
hưởng vì tình trạng lạm dụng ma túy. Mỗi ngày họ phải 
tranh đấu để sống còn. Họ có một lò nướng nhỏ họ sử 
dụng để cho ra lò khoảng 30 ổ bánh mì mỗi ngày. Mặc 
dù các phụ nữ này đã nhận được một số trợ giúp từ một 
hiệp hội nhân đạo địa phương, nhưng họ khó có đủ để 
nuôi sống bản thân. Khi biết được nhu cầu của các phụ nữ 
này, thì các vị lãnh đạo Giáo Hội từ Giáo Khu Sete Lagoas 
Brazil muốn giúp đỡ.

Họ nói chuyện với các phụ nữ này về các nhu cầu của 
các phụ nữ này. Các phụ nữ này nói rằng nếu họ có thể 
sản xuất thêm bánh mì, thì họ có thể không những nuôi 
sống bản thân họ tốt hơn mà có lẽ còn có thể bán một vài 
ổ bánh và kiếm được một số thu nhập rất cần thiết.

Các vị lãnh đạo Giáo Hội và các tín hữu đã làm việc với 
quân cảnh địa phương và một trường học địa phương để 

cải thiện tình trạng cho các phụ nữ này. Với sự giúp đỡ 
của một khoản trợ cấp của Giáo Hội và những người tình 
nguyện từ Giáo Hội và cộng đồng, họ đã có thể lập ra một 
tiệm bánh mới—một tiệm bánh mà cho phép các phụ nữ 
này cho ra lò 300 ổ bánh mì hàng ngày.

Với số tiền họ đã nhận được, các phụ nữ tại tiệm bánh 
này đã có thể thuê nhân viên đầu tiên của họ—một trong 
số các phụ nữ tại nơi tạm trú.

Công Việc An Sinh 
Như các vị lãnh đạo đầy soi dẫn của Giáo Hội cách đây 

nhiều thập niên, là những người đã thấy nhu cầu rất lớn 
xung quanh họ và không chịu quay lưng đi, các vị lãnh 
đạo và tín hữu Giáo Hội trên khắp thế giới hiện nay cũng 
đang làm việc đó trong các khu vực riêng của họ và theo 
cách riêng của họ.

Khi Chủ Tịch Uchtdorf ngỏ lời cùng Giáo Hội về việc 
chăm sóc người khác, ông nói: “Cách của Chúa không phải 
là ngồi bên con suối và chờ cho dòng nước chảy qua trước 
khi chúng ta vượt qua con suối. Chúng ta phải cùng nhau 
đến, xắn tay áo lên, đi làm việc, và xây một cây cầu hay 
đóng một chiếc tàu để vượt qua dòng nước thử thách.” 6

Việc tìm kiếm những người nghèo khó và phục sự 
những người đau khổ là một phần rất cần thiết của ý nghĩa 
làm môn đồ của Đấng Ky Tô. Đó là việc mà chính Chúa 
Giê Su Ky Tô đã làm khi Ngài phục sự cho những người 
trong thời của Ngài. Chủ Tịch Uchtdorf kết luận: “Công 
việc lo liệu theo cách của Chúa này hoàn toàn không phải 
chỉ là một mục khác trong bản liệt kê các chương trình của 
Giáo Hội.” “Công việc này không thể bị bỏ qua hay bị gạt 
sang một bên. Đó là trọng tâm của giáo lý chúng ta; đó là 
điều cốt yếu của tôn giáo chúng ta.” 7 ◼
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Các Nhân Chứng Đặc Biệt  
Làm Chứng về  

Đấng Ky Tô Hằng Sống

Các thành viên của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ 
Đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải hiện nay đứng làm “nhân chứng 
đặc biệt cho tôn danh của Đấng Ky Tô trên khắp thế giới” (GLGƯ 107:23). 

Như vậy, họ có trách nhiệm để làm chứng về thiên tính của Chúa Giê Su Ky Tô 
và về sứ mệnh của Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của thế gian.

Trong những câu trích dẫn sau đây, những người đàn ông đã được lựa chọn 
và được ủy quyền này chia sẻ chứng ngôn của họ về Sự Chuộc Tội, Sự Phục Sinh, 
và tính xác thực của sự hằng sống của Đấng Cứu Rỗi.
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Các Nhân Chứng Đặc Biệt  
Làm Chứng về  

Đấng Ky Tô Hằng Sống
Chúa Giê Su Là 
Đấng Cứu Chuộc 
của Chúng Ta
“Với tất cả sự chân 
thành và nhiệt 
thành của tâm hồn 
mình, tôi cất cao 

tiếng nói trong chứng ngôn với tư 
cách là một nhân chứng đặc biệt và 
tuyên bố rằng quả thật Thượng Đế 
hằng sống. Chúa Giê Su là Vị Nam 
Tử, Con Độc Sinh của Đức Chúa 
Cha trong xác thịt. Ngài là Đấng Cứu 
Chuộc của chúng ta; Ngài là Đấng 
Trung Gian của chúng ta với Đức 
Chúa Cha. Chính Ngài đã chết trên 
cây thập tự để chuộc tội cho chúng 
ta. Ngài đã trở thành trái đầu mùa 
của Sự Phục Sinh. Vì Ngài chết nên 
tất cả mọi người sẽ sống lại.” ‘Ôi, 
tuyệt diệu thay niềm vui mà câu nói 
này mang đến: “Tôi biết rằng Đấng 
Cứu Chuộc của tôi hằng sống!”’ 
[“Tôi Biết rằng Đấng Cứu Chuộc 
của Tôi Hằng Sống,” Thánh Ca và 
Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 38].”
Chủ Tịch Thomas S. Monson, “Tôi Biết Rằng 
Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống!” Ensign 
hoặc Liahona, tháng Năm năm 2007, 25.

Tôi Là  
Nhân Chứng
“Tôi là nhân chứng 
về Sự Phục Sinh 
của Chúa một cách 
chắc chắn như thể 
tôi đã ở đó vào 

buổi tối hôm đó với hai môn đồ 
trong ngôi nhà trên đường Em Ma 
Út. Tôi biết rằng Ngài hằng sống 
một cách chắc chắn giống như 
Joseph Smith đã biết như vậy khi 
ông thấy Đức Chúa Cha và Vị Nam 
Tử trong ánh sáng của một buổi 
sáng rực rỡ trong một khu rừng 
ở Palmyra. . . .

“. . . Tôi làm chứng như vậy 
với tư cách là một nhân chứng 
của Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc 
phục sinh.”
Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn 
trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “Hãy Đến Cùng 
Ta,” Ensign hoặc Liahona, tháng Năm năm 
2013, 25.

Sự Chuộc Tội và 
Sự Cứu Rỗi
“Thượng Đế Đức 
Chúa Cha là tác giả 
của phúc âm; phúc 
âm là một phần 
chính yếu của kế 

hoạch cứu rỗi, hay là kế hoạch cứu 
chuộc của Ngài. Phúc âm đó được 
gọi là phúc âm của Chúa Giê Su Ky 
Tô bởi vì chính là Sự Chuộc Tội của 
Chúa Giê Su Ky Tô làm cho sự cứu 
chuộc và sự cứu rỗi có thể thực hiện 
được. Nhờ vào Sự Chuộc Tội mà 
tất cả những người nam, người nữ 
và trẻ em đuợc cứu chuộc vô điều 
kiện khỏi cái chết thể xác, và tất cả 
đều sẽ được cứu chuộc khỏi tội lỗi 
riêng của họ với điều kiện họ phải 
chấp nhận và tuân theo phúc âm 
của Chúa Giê Su Ky Tô. . . .

“Tôi hết lòng làm chứng về 
điều này.” 
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong 
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “Chúng Ta Không Có 
Lý Do để Hoan Hỷ Sao?” Ensign hoặc Liahona, 
tháng Mười Một năm 2007, 19, 21.
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Chúa Giê Su  
Là Đấng Ky Tô
“Tôi làm chứng rằng 
Thượng Đế là Đức Chúa 
Cha của chúng ta. Ngài 
đã giới thiệu Vị Nam Tử 
của Ngài, Chúa Giê Su Ky 
Tô, với Joseph Smith. Tôi 
tuyên bố cùng các anh chị 
em rằng tôi biết Chúa Giê 
Su là Đấng Ky Tô. Tôi biết 
rằng Ngài hằng sống. Ngài 
sinh ra trong thời trung thế. 
Ngài giảng dạy phúc âm 
và bị thử thách. Ngài chịu 
đau đớn và bị đóng đinh và 
phục sinh vào ngày thứ ba. 
Giống như Cha Ngài, Ngài 
có một thể xác bằng xương 
bằng thịt. Ngài đã thực hiện 
Sự Chuộc Tội của Ngài. Tôi 
làm chứng về Ngài. Tôi là 
nhân chứng cho Ngài.”
Chủ Tịch Boyd K. Packer, Chủ Tịch 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“Nhóm Túc Số Mười Hai,” Ensign 
hoặc Liahona, tháng Năm năm 
2008, 87.

Một Giá Cứu Chuộc cho 
Gia Đình Nhân Loại
“[Chúa Giê Su Ky Tô] là 
trọng tâm của kế hoạch 
vĩnh cửu của Đức Chúa 
Cha, Đấng Cứu Rỗi là Đấng 
đã được ban cho làm một 
giá cứu chuộc cho nhân 
loại. Thượng Đế đã gửi Con 
Trai Yêu Dấu của Ngài đến 
để khắc phục Sự Sa Ngã 
của A Đam và Ê Va. Ngài đã 
đến thế gian với tư cách là 
Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu 
Chuộc của chúng ta. Ngài 
đã khắc phục chướng ngại 
của cái chết thể xác cho 
chúng ta bằng cách hy sinh 
mạng sống của Ngài. Khi 
Ngài chết trên thập tự giá, 
linh hồn của Ngài tách rời 
khỏi thể xác của Ngài. Vào 
ngày thứ ba linh hồn và thể 
xác của Ngài đã được tái 
hợp vĩnh viễn, không bao 
giờ bị tách rời nữa.”
Anh Cả L. Tom Perry thuộc Nhóm 
Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Kế 
Hoạch Cứu Rỗi,” Ensign hoặc 
Liahona, tháng Mười Một năm 
2006, 71.

Hành Động Chính Yếu 
của Lịch Sử Nhân Loại
“Sự Chuộc Tội [của Đấng 
Cứu Rỗi] được thực hiện 
trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, 
nơi Ngài đã đổ ra những 
giọt máu lớn (xin xem Lu 
Ca 22:44), và trên Gô Gô 
Tha (hay là Đồi Sọ), nơi 
mà thân thể của Ngài đã bị 
treo lên trên một cây thập 
tự trên ‘chỗ cái sọ,’ là điều 
báo hiệu về cái chết (Mác 
15:22; Ma Thi Ơ 27:33; xin 
xem thêm 3 Nê Phi 27:14). 
Sự Chuộc Tội vô hạn này 
sẽ giải thoát con người 
khỏi sự vô hạn của cái chết 
(xin xem 2 Nê Phi 9:7). Sự 
Chuộc Tội của Đấng Cứu 
Rỗi đã làm cho sự phục 
sinh thành một thực tế và 
cuộc sống vĩnh cửu có thể 
thực hiện được cho tất cả 
mọi người. Sự Chuộc Tội 
của Ngài đã trở thành hành 
động chính yếu của tất cả 
lịch sử nhân loại.”
Anh Cả Russell M. Nelson thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“The Peace and Joy of Knowing 
the Savior Lives,” Ensign, tháng 
Mười Hai năm 2011, 20; Liahona, 
tháng Mười Hai năm 2011, 22.

Một Sự Hy Sinh  
cho Tội Lỗi
“Chúa Giê Su Ky Tô đã chịu 
đựng nỗi đau khổ không 
thể hiểu nổi để tự Ngài làm 
của lễ hy sinh vì các tội lỗi 
của tất cả nhân loại. Sự hy 
sinh đó dâng lên điều tốt 
tột bậc—đó là Chiên Con 
thanh khiết không tì vết—
đối với mức độ tà ác—đó 
là các tội lỗi của toàn thể 
thế gian. . . .

“Sự hy sinh đó—Sự 
Chuộc Tội của Chúa Giê Su 
Ky Tô—là trọng tâm của kế 
hoạch cứu rỗi. . . .

“Tôi biết rằng Chúa Giê 
Su Ky Tô là Con Trai Độc 
Sinh của Thượng Đế Đức 
Chúa Cha Vĩnh Cửu. Tôi 
biết rằng nhờ vào sự hy 
sinh chuộc tội của Ngài mà 
chúng ta được bảo đảm có 
được cuộc sống bất diệt 
và cơ hội để nhận được 
cuộc sống vĩnh cửu. Ngài 
là Chúa, Đấng Cứu Rỗi 
và Đấng Cứu Chuộc của 
chúng ta.”
Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“Hy Sinh,” Ensign hoặc Liahona, 
tháng Năm năm 2012, 19, 22.
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Đấng Cứu Rỗi  
Hướng Dẫn Giáo Hội  
của Ngài Ngày Nay
“Sự Chuộc Tội của Chúa 
Giê Su Ky Tô là một phần 
tối cần thiết trong kế hoạch 
của Cha Thiên Thượng cho 
sứ mệnh trần thế của Vị 
Nam Tử của Ngài và cho 
sự cứu rỗi của chúng ta. 
Chúng ta cần phải biết ơn 
biết bao rằng Cha Thiên 
Thượng đã không can thiệp 
mà trái lại Ngài đã kiềm 
chế ước muốn của Ngài 
để giải cứu cho Vị Nam 
Tử Yêu Dấu. Vì tình yêu 
thương vĩnh cửu của Ngài 
đối với các anh chị em 
và đối với tôi, Ngài đã để 
cho Chúa Giê Su hoàn tất 
sứ mệnh đã được tiền sắc 
phong của Ngài để trở 
thành Đấng Cứu Chuộc 
của chúng ta. . . .

“Chúa Giê Su Ky Tô, 
Đấng Cứu Rỗi và Cứu 
Chuộc của tất cả nhân loại, 
không chết. Ngài hằng 
sống—Vị Nam Tử phục 
sinh của Thượng Đế—đó 
là chứng ngôn của tôi, và 
Ngài hướng dẫn các công 
việc trong Giáo Hội của 
Ngài ngày nay.”
Anh Cả M. Russell Ballard thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“Sự Chuộc Tội và Giá Trị của Một 
Con Người,” Ensign hoặc Liahona, 
tháng Năm năm 2004, 85, 86.

Hy Vọng của Chúng Ta, 
Đấng Trung Gian của 
Chúng Ta, Đấng Cứu 
Chuộc của Chúng Ta
“Sự an toàn của chúng ta 
nơi [Cha Thiên Thượng] 
và Con Trai Yêu Quý của 
Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. 
Tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi 
yêu thương các anh chị em. 
Ngài sẽ xác nhận các nỗ lực 
của các anh chị em để củng 
cố chứng ngôn của các 
anh chị em để cho chứng 
ngôn đó trở thành một 
quyền năng tuyệt vời vĩnh 
viễn trong cuộc sống của 
các anh chị em, một quyền 
năng mà sẽ hỗ trợ các anh 
chị em trong mỗi lúc hoạn 
nạn và ban cho các anh 
chị em sự bình an và bảo 
đảm trong những lúc bấp 
bênh này. 

“Là một trong số Các 
Sứ Đồ của Ngài đã được 
cho phép để làm chứng về 
Ngài, tôi xin long trọng làm 
chứng rằng tôi biết Đấng 
Cứu Rỗi hằng sống, Ngài là 
Đấng phục sinh, đầy vinh 
quang với tình thương yêu 
trọn vẹn. Ngài là hy vọng 
của chúng ta, Đấng Trung 
Gian của chúng ta, Đấng 
Cứu Chuộc của chúng ta.”
Anh Cả Richard G. Scott thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“Quyền Năng của một Chứng Ngôn 
Vững Mạnh,” Ensign, tháng Mười 
Một năm 2001, 89; Liahona, 
tháng Giêng năm 2002, 103.

Uống Chén Đắng
“Trong Vườn Ghết Sê Ma 
Nê, Đấng Cứu Rỗi và Cứu 
Chuộc của chúng ta không 
ngại phải uống chén đắng 
cay của Sự Chuộc Tội [xin 
xem GLGƯ 19:16–19]. Và 
trên cây thập tự, Ngài đã 
chịu đau khổ một lần nữa 
để làm theo ý muốn của 
Cha Ngài, cho đến khi cuối 
cùng Ngài có thể nói: ‘Mọi 
việc đã được trọn’ [Giăng 
19:30]. Ngài đã chịu đựng 
đến cùng. Để đáp lại việc 
Đấng Cứu Rỗi hoàn toàn 
vâng phục bằng cách đứng 
vững, Cha Thiên Thượng 
đã phán: ‘Này, đây là Con 
Trai Yêu Dấu của ta, người 
mà ta rất hài lòng, và nơi 
người ta đã làm sáng danh 
ta’ [3 Nê Phi 11:7].

“. . . Chúng ta hãy làm 
sáng danh Thượng Đế bằng 
cách đứng vững với Đấng 
Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky 
Tô. và chúng ta “được kêu 
gọi bằng ơn kêu gọi thánh” 
để tham gia vào công việc 
của Ngài. Tôi đưa ra lời 
chứng đặc biệt rằng Ngài 
hằng sống.”
Anh Cả Robert D. Hales thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“Hãy Đứng Vững tại Những Nơi 
Thánh Thiện,” Ensign hoặc Liahona, 
tháng Năm năm 2013, 51.

Con Hoàn Hảo Duy Nhất 
của Thượng Đế
“Tôi biết rằng Thượng Đế, 
vào mọi lúc, trong mọi cách 
thức và trong mọi trường 
hợp, là Cha Thiên Thượng 
nhân từ và có lòng tha thứ. 
Tôi biết Chúa Giê Su là con 
hoàn hảo duy nhất của 
Ngài, Chúa Giê Su đã yêu 
thương chúng ta đến nỗi đã 
phó mạng sống của Ngài 
theo ý muốn của Đức Chúa 
Cha lẫn Vị Nam Tử để cứu 
chuộc tất cả chúng ta là 
những người không hoàn 
hảo. Tôi biết Ngài đã sống 
lại từ cõi chết, và vì Ngài đã 
làm như vậy, nên các anh 
chị em và tôi cũng sẽ làm 
được như vậy.”
Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“Thưa Chúa, Tôi Tin” Ensign hoặc 
Liahona, tháng Năm năm 2013, 95.
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Tôi biết Đấng Cứu Rỗi  
hằng sống.
“Tôi xin đưa ra chứng ngôn 
và lòng biết ơn của mình 
về sự hy sinh vô hạn và 
vĩnh cửu của Chúa Giê Su 
Ky Tô. Tôi biết Đấng Cứu 
Rỗi hằng sống. Tôi đã trải 
qua quyền năng cứu chuộc 
lẫn quyền năng trợ giúp 
của Ngài, và tôi làm chứng 
rằng các quyền năng này 
có thật và có sẵn cho mỗi 
chúng ta. Quả thật, ‘trong 
sức mạnh của Chúa’ chúng 
ta có thể làm và khắc phục 
mọi điều khi chúng ta tiến 
tới với một sự trì chí trong 
cuộc hành trình trên trần 
thế của mình.”
Anh Cả David A. Bednar thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“Sự Chuộc Tội và Hành Trình trên 
Trần Thế,” Ensign, tháng Tư năm 
2012, 47; Liahona, tháng Tư năm 
2012, 19.

Đấng Ky Tô Đã Làm 
Tròn Sứ Mệnh của Ngài
“[Đấng Cứu Rỗi] đã tự 
mình mang lấy ‘gánh nặng 
tội lỗi của nhân loại’ và 
những ‘điều khủng khiếp 
mà Sa Tan. . . có thể gây ra’ 
[ James E. Talmage, Jesus the 
Christ, 613]. Trong tiến trình 
này, Ngài chịu đựng những 
cuộc xử án được dựng lên 
một cách gian lận cũng như 
các sự kiện khủng khiếp 
và bi thảm đưa đến việc 
Ngài bị đóng đinh. Cuối 
cùng, vào ngày Chủ Nhật 
lễ Phục Sinh, điều này đã 
kết thúc trong Sự Phục Sinh 
đắc thắng của Đấng Ky Tô. 
Đấng Ky Tô đã làm tròn sứ 
mệnh thiêng liêng của Ngài 
với tư cách là Đấng Cứu Rỗi 
và Đấng Cứu Chuộc. Chúng 
ta sẽ được phục sinh từ cõi 
chết và linh hồn chúng ta 
sẽ tái hợp với thể xác. . . .

“Với tư cách là một Sứ 
Đồ, tôi làm chứng rằng 
Chúa Giê Su Ky Tô hằng 
sống, Ngài là Đấng Cứu Rỗi 
và Đấng Cứu Chuộc của 
thế gian. Ngài đã cung ứng 
con đường dẫn đến hạnh 
phúc đích thực.”
Anh Cả Quentin L. Cook thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“Chúng Ta Noi Theo Chúa Giê 
Su Ky Tô,” Ensign hoặc Liahona, 
tháng Năm năm 2010, 83–84, 86.

Đấng Cứu Rỗi Đã 
Cứu Chuộc Chúng Ta
“Nỗi đau khổ của Đấng 
Cứu Rỗi trong Vườn Ghết 
Sê Ma Nê và nỗi thống khổ 
của Ngài trên cây thập tự 
cứu chuộc chúng ta khỏi 
tội lỗi bằng cách làm thỏa 
mãn những đòi hỏi của 
công lý trên chúng ta. Ngài 
mở rộng lòng thương xót 
và tha thứ cho những ai 
hối cải. Sự Chuộc Tội còn 
chữa lành và đền bù chúng 
ta cho bất cứ nỗi đau khổ 
nào mà chúng ta phải 
chịu đựng một cách oan 
ức theo công lý. ‘Vì này, 
Ngài sẽ hứng lấy những sự 
đau đớn của mọi người, 
phải, những sự đau đớn 
của từng sinh linh một, cả 
đàn ông lẫn đàn bà và trẻ 
con, là những người thuộc 
gia đình A Đam’ (2 Nê Phi 
9:21; xin xem thêm An  
Ma 7:11–12). . . .

“. . . Sự cứu chuộc tột 
bậc là ở nơi Chúa Giê Su 
Ky Tô và chỉ ở nơi Ngài mà 
thôi. Tôi khiêm nhường biết 
ơn và công nhận Ngài là 
Đấng Cứu Chuộc.” 
Anh Cả D. Todd Christofferson 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ 
Đồ, “Sự Cứu Chuộc,” Ensign hoặc 
Liahona, tháng Năm năm 2013, 
110, 112.

Sự Phục Sinh và Sự Sống
“Trước hết, chúng ta tuyên 
xưng Chúa Giê Su Ky Tô là 
Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu 
Chuộc của chúng ta. Chúng 
ta nợ Ngài về bản thân của 
mình—cả con người chúng 
ta sẽ trở thành—chúng ta 
đều nợ Ngài. . . .

“Những lời của Ngài được 
lặp lại qua nhiều thế kỷ: 

“‘Ta là sự sống lại và sự 
sống; kẻ nào tin ta thì sẽ 
sống, mặc dầu đã chết rồi.

“‘Còn ai sống và tin ta 
thì không hề chết’ (Giăng 
11:25–26).

“Thưa các anh chị em, 
Ngài hằng sống. Ngài đã 
phục sinh. Ngài hướng dẫn 
công việc thiêng liêng của 
Ngài trên thế gian.” 
Anh Cả Neil L. Andersen thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“Hãy Đến Cùng Ngài,” Ensign hoặc 
Liahona, tháng Năm năm 2009, 80.



TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI
Một người phục sinh trong  
giống như thế nào?
“Sau khi chúng ta đã sống qua cuộc sống này 
rồi, thì chúng ta sẽ . . . có cơ thể mình được 
vinh quang, không bị mọi bệnh tật và đau 
khổ, và được làm cho đẹp nhất. Không có 
điều gì đẹp hơn khi nhìn một người đàn ông 
hay phụ nữ phục sinh. Không có điều gì vĩ đại 

hơn điều tôi có thể tưởng tượng rằng một 
người đàn ông [hoặc người phụ nữ] có thể có 
một thể xác phục sinh. Không có người Thánh 
Hữu Ngày Sau nào . . . mà chắc chắn có triển 
vọng này để được bước ra vào buổi sáng của 
sự phục sinh đầu tiên và được vinh quang, tôn 
cao nơi hiện diện của Thượng Đế.”

Chủ Tịch Lorenzo Snow (1814–1901), trong Conference 
Report, tháng Mười năm 1900, 4.
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Cách đây vài năm, ngay trước khi đại hội trung ương, 
Chủ Tịch Thomas S. Monson đã dạy một bài học 
tuyệt vời. Lần này là buổi nhóm họp của Các Vị 

Thẩm Quyền Trung Ương, là những người đã đi đến Salt 
Lake City, Utah, nhiều người đến từ khắp thế giới nơi họ 
đang phục vụ trong Các Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng. Chúng 
tôi đã cùng nhau đến để được Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và 
Nhóm Túc Số Mười Hai hướng dẫn.

Khi sắp đến giờ họp, mọi người dường như đều có mặt 
ngoại trừ Chủ Tịch Monson. Vài phút trước khi buổi họp 
bắt đầu, chúng tôi dừng lại thăm hỏi nhau và ngồi nghiêm 
trang lắng nghe những khúc nhạc dạo, trông đợi vị tiên tri 
sẽ đến bất cứ lúc nào.

Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi 9 giờ sáng 
đến và rồi trôi qua. Một người nào đó đi ra phía cửa bên 
hông—rõ ràng là để xem có cần phụ giúp gì không. Khi 
trở lại, người này nói: “Chủ Tịch Monson sẽ đến ngay.”

Khoảng 15 phút sau, Chủ Tịch Monson bước vào phòng. 
Chúng tôi lễ phép đứng lên khi ông bước vào. Chúng 
tôi vui mừng khi thấy ông và hài lòng khi thấy ông khỏe 
mạnh. Hình như không có lý do hiển nhiên nào mà ông 
phải đến muộn như vậy. 

Chủ Tịch Monson đi thẳng đến bục giảng và nói: “Thưa 
các anh em, tôi xin lỗi đến muộn, vợ tôi cần tôi buổi sáng 
hôm nay.” 

Tôi cảm thấy rất cảm kích và hạ mình, và tôi không thể 
ngừng suy nghĩ về những lời của ông. 

Đây là một buổi họp rất quan trọng. Toàn bộ giới lãnh 
đạo cao cấp của Giáo Hội đã nhóm họp lại, nhưng Chủ 
Tịch Monson đã nêu gương cho tất cả chúng tôi. Vợ ông 
cần ông, và ông đã dành thời gian cần thiết để chăm sóc 
cho bà. Đó là một bài giảng tuyệt vời. Tôi không nhớ bất 
cứ điều gì khác đã được nói ra ngày hôm ấy, nhưng tôi 
vẫn nhớ bài giảng đó: “Vợ tôi cần tôi.”

Anh Cả  
William R. Walker
Thuộc Nhóm Túc Số 

Thầy Bảy Mươi

Noi Theo  
VỊ TIÊN TRI

Khi noi theo Chủ Tịch Monson và cố 
gắng để được giống như ông hơn, chúng 
ta chắc chắn sẽ thành công trong việc 
làm các môn đồ trung tín của Chúa 
Giê Su Ky Tô.

Noi Theo Gương của Vị Tiên Tri
Tôi xin đề nghị năm cách chúng ta có thể noi theo 

gương của Chủ Tịch Monson:
1. Chúng ta có thể lạc quan, và chúng ta có thể 

được vui vẻ. 
Trong sách Trân Châu Vô Giá, Tiên Tri Joseph Smith mô 

tả “bản tính vui vẻ” của ông ( Joseph Smith—Lịch Sử 1:28). 
“Vui vẻ” cũng mô tả Chủ Tịch Monson. 

Vào một dịp nọ, Chủ Tịch Monson nói: “Chúng ta . . . có 
thể chọn để có một thái độ lạc quan. Chúng ta không thể 
điều khiển cơn gió, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh cánh 
buồm. Nói cách khác, chúng ta có thể chọn để được vui vẻ 
và lạc quan, bất kể điều gì đang ở trước mắt chúng ta.” 1

Một ngày nọ tôi đang chờ ở bên ngoài phòng họp của 
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Tôi được mời đến đó để tham dự 
một buổi họp thảo luận về các vấn đề đền thờ. Tôi lặng lẽ 
ngồi một mình ở bên ngoài phòng. Tôi tưởng rằng Đệ Nhất 
Chủ Tịch Đoàn đã bắt đầu họp rồi và tôi sẽ được mời vào 
họp cùng họ trong một vài phút nữa. 

Khi ngồi đó, tôi có thể nghe một người nào đó đi vào 
hành lang và huýt sáo. Tôi tự nghĩ: “Một người nào đó 
không hiểu nghi thức ngoại giao thích hợp. Ta không đi 
dạo xung quanh và huýt sáo bên ngoài văn phòng của 
Chủ Tịch Giáo Hội như thế.” 
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Một lát sau người huýt sáo đi gần đến góc hành lang—
đó chính là Chủ Tịch Monson. Ông rất vui vẻ, và đầy lạc 
quan. Ông chào hỏi tôi nồng nhiệt và nói: “Tôi chắc rằng 
chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp trong một vài phút nữa.” 

Mặc dù với sức nặng của toàn thể Giáo Hội đặt trên vai 
của mình, nhưng ông vẫn là tấm gương về tính tình vui vẻ 
và ông luôn luôn có một thái độ lạc quan. Chúng ta cũng 
cần phải như vậy.

2. Chúng ta có thể tử tế và nhân từ đối với trẻ em.
Chúa Giê Su thường nói về trẻ em. Vị tiên tri của Ngài, 

Chủ Tịch Monson, cũng thường nói về trẻ em. Tôi đã đặc 
biệt nhìn thấy tại các buổi lễ cung hiến đền thờ. ông đã 
yêu mến trẻ em như thế nào và đã dạy chúng ta cách đối 
xử với chúng như thế nào qua tấm gương của ông. Tại mỗi 
buổi lễ cung hiến đền thờ, ông đều tập trung vào trẻ em. 
Ông thích mời chúng tham gia vào lễ đặt viên đá góc nhà 
và luôn luôn mời một vài em trét vữa vào viên đá góc nhà 
để tham gia vào biểu tượng hoàn tất đền thờ. Ông làm cho 
chúng cảm thấy thích thú với sự kiện này. Ông làm cho 
chúng ghi nhớ sự kiện này. Ông luôn luôn tươi cười với 
chúng. Ông khuyến khích và khen ngợi chúng. Đó là một 
điều tuyệt vời để thấy.

Lời chào hỏi nồng nhiệt của ông thỉnh thoảng gồm có 
việc xòe bàn tay ra vỗ vào bàn tay các em, nhúc nhích đôi 
tai của ông, khuyến khích các em phục vụ truyền giáo và 
kết hôn trong đền thờ. 

Cách đây vài năm, Chủ Tịch Monson đã dự định sẽ 
làm lễ cung hiến Đền Thờ Oquirrh Mountain Utah vào 
ngày sinh nhật của ông. Khi ông đến đền thờ và đi đến 
phía cửa trước của đền thờ, thì đã có một nhóm thanh 
thiếu niên quy tụ lại. Rõ ràng là họ đã biết ngày đó là 
ngày sinh nhật của Chủ Tịch Monson, vì họ bắt đầu hát 
bài “Chúc mừng sinh nhật” cho ông. Ông ngừng lại và 
đứng đối diện họ với một nụ cười tươi. Ông còn bắt đầu 
vung vẩy hai tay, như thể ông đang hướng dẫn nhạc cho 
họ hát. Cuối cùng họ thêm vào điệp khúc “Và còn thêm 
nhiều sinh nhật nữa.” Ông nói với tôi: “Đó là phần ưa 
thích của tôi.”

Trẻ em và giới trẻ của Giáo Hội đều yêu mến ông, và 
các em tin rằng ông cũng yêu thương các em! 

3. Chúng ta có thể tuân theo những 
thúc giục của Thánh Linh.

Lòng tận tụy của Chủ Tịch Monson đối với Chúa và 
sự cam kết của ông để tuân theo những thúc giục của 
Thánh Linh đã được chính ông phát biểu một cách tuyệt 
vời bằng những lời này: “Kinh nghiệm tuyệt vời nhất mà 
tôi biết trong cuộc sống là việc cảm thấy một thúc giục 
và hành động theo thúc giục đó, và về sau biết được rằng 
việc đó đã đáp ứng lời cầu nguyện hoặc nhu cầu của một 
người nào đó. Và tôi luôn luôn muốn Chúa biết rằng nếu 
Ngài cần một người chạy lo công việc của Ngài, thì Tom 
Monson sẽ chạy lo công việc đó cho Ngài.” 2

Đó là một mẫu mực mà mỗi người chúng ta nên muốn 
noi theo. 

4. Chúng ta có thể yêu mến đền thờ.
Chủ Tịch Monson sẽ được ghi lại trong lịch sử như là 

một trong những người tích cực xây cất đền thờ trong 
lịch sử của Giáo Hội. Kể từ khi trở thành Chủ Tịch của 
Giáo Hội vào tháng Hai năm 2008, ông đã tiếp tục công 
việc vĩ đại xây cất đền thờ. Trong sáu năm làm vị tiên tri, 
Chủ Tịch Monson đã loan báo kế hoạch xây cất 33 ngôi 
đền thờ mới. 

Chủ Tịch Monson đã nói: “Cầu xin cho mỗi người chúng 
ta sống cuộc sống xứng đáng với bàn tay trong sạch và tấm 
lòng thanh khiết để cho đền thờ có thể ảnh hưởng đến 
cuộc sống và gia đình của chúng ta.” 3

Ông cũng đã đưa ra lời hứa tuyệt vời này: “Khi chúng ta 
yêu mến đền thờ, chạm tay vào đền thờ và tham dự đền 
thờ, thì cuộc sống của chúng ta sẽ phản ảnh đức tin của 
chúng ta. Khi chúng ta đến các ngôi nhà thánh này của 

Tại mỗi buổi lễ cung hiến đền thờ, Chủ Tịch Monson đều tập 
trung vào trẻ em. Ông thích mời các em tham gia vào lễ đặt 
viên đá góc nhà.
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Thượng Đế, khi chúng ta nhớ các giao ước chúng ta lập 
ở bên trong đó, thì chúng ta sẽ có thể chịu đựng mọi thử 
thách và khắc phục mỗi cám dỗ.” 4

Chúng ta hãy noi theo mẫu mực mà vị tiên tri đã nêu ra 
cho chúng ta trong việc yêu mến đền thờ.

5. Chúng ta có thể tử tế, ân cần, và nhân từ.
Chủ Tịch Monson là một tấm gương yêu thương tuyệt 

vời đối với những người khác. Toàn bộ giáo vụ của ông 
đã đầy kín những chuyến đi thăm các gia đình; đặt tay lên 
trên đầu và ban cho phước lành; bất ngờ gọi điện thoại để 
an ủi và khuyến khích; gửi thư khuyến khích, khen ngợi và 
cám ơn; đi thăm các bệnh viện và các trung tâm chăm sóc; 
và tìm ra thời gian để tham dự tang lễ và lễ viếng xác mặc 
dù lịch trình của ông rất bận rộn. 

Cũng giống như Đấng Cứu Rỗi thường làm, Thomas 
Monson đã đi khắp nơi làm phước (xin xem Công Vụ Các 
Sứ Đồ 10:38) và ban phước và yêu thương những người 
khác; điều này đã là động lực trong cuộc sống của ông. 

Một ví dụ đáng kể về lòng nhân từ của Chủ Tịch 
Monson đã xảy ra vào năm 2012. Khi Đền Thờ Brigham 
City Utah tuyệt đẹp gần hoàn tất, tôi đã họp với Đệ Nhất 
Chủ Tịch Đoàn để thảo luận các kế hoạch cho lễ cung 
hiến đền thờ. Vì Brigham City chỉ nằm cách Salt Lake City 
có một giờ đồng hồ về phía bắc, nên sẽ rất dễ dàng để 
Chủ Tịch Monson đi đến đó dự lễ cung hiến. 

Thay vì thế, Chủ Tịch Monson nói: “Brigham City là quê 
hương của Chủ Tịch Boyd K. Packer, Vị Sứ Đồ vĩ đại này 
đã ngồi bên cạnh tôi trong nhiều năm trong Nhóm Túc Số 
Mười Hai. Tôi muốn ông ấy có vinh dự và phước lành để 
làm lễ cung hiến đền thờ ở thành phố quê hương ông. Tôi 
sẽ không đi, và tôi sẽ chỉ định Chủ Tịch Packer làm lễ cung 
hiến Đền Thờ Brigham City. Tôi muốn đó là ngày đặc biệt 
của ông ấy.”

Đó là một ngày tuyệt vời đối với Chủ Tịch và Chị Packer, 
bà cũng lớn lên ở Brigham City. Tôi rất cảm động trước cử 
chỉ nhân từ và cao thượng của Chủ Tịch Monson đối với 
vị cùng Sứ Đồ với ông. Tất cả chúng ta cũng đều có thể 
giống như vậy. Chúng ta có thể chia sẻ và đối xử tử tế và 
nghĩ nhiều hơn đến những người xung quanh mình.

Mẫu Mực của một Vị Tiên Tri
Chủ Tịch Monson đã dạy chúng ta cách sống cuộc sống 

của mình với những sứ điệp tuyệt vời và đầy soi dẫn của 
ông tại đại hội trung ương. Ông đã dạy chúng ta cách để 

làm tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô bằng tấm gương phi 
thường và tuyệt vời của cá nhân ông. Quả thật Chúa đã 
ban cho chúng ta một mẫu mực trong tất cả mọi thứ, và 
một trong các mẫu mực mà chúng ta nên tìm cách noi 
theo là mẫu mực của vị tiên tri yêu dấu của chúng ta.

Tôi làm chứng rằng có một Thuợng Đế ở trên trời, Ngài 
biết chúng ta và yêu thương chúng ta. Ngài đã ban cho 
chúng ta một vị tiên tri—để hướng dẫn, giảng dạy, và dẫn 
dắt chúng ta trong những ngày sau này. Tôi tin rằng Chúa 
trông mong chúng ta phải yêu mến vị tiên tri, tán trợ ông 
và noi theo gương của ông.

Tôi xem đó là một phước lành lớn lao để được sống 
trong thời kỳ mà Thomas S. Monson là vị tiên tri của Chúa. 
Khi tuân theo vị tiên tri và cố gắng để được giống như ông 
hơn, chúng ta chắc chắn sẽ thành công trong việc làm các 
môn đồ trung tín hơn của Chúa Giê Su Ky Tô. ◼
Từ một bài nói chuyện tại buổi họp đặc biệt devotional của Hệ Thống Giáo 
Dục của Giáo Hội tại trường Brigham Young University–Idaho vào ngày 
5 tháng Năm năm 2013. Để có được toàn bộ bài nói chuyện này, xin vào 
trang mạng lds. org/ broadcasts.
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Cũng giống như Đấng Cứu Rỗi thường làm, Chủ Tịch Monson 
đã đi khắp nơi làm phước và ban phước và yêu thương những 
người khác; điều này đã là động lực trong cuộc sống của ông. 
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Đối với Augusto A. Lim, thì sứ điệp được hai người 
truyền giáo trẻ tuổi từ Hoa Kỳ trình bày dường 
như để xác nhận các nguyên tắc mà anh ta đã biết 

là chân chính. Là một luật sư và một Ky Tô hữu trẻ tuổi, 
Augusto nhận thấy rằng các giáo lý về sự mặc khải tiếp tục 
là “những điều tôi vẫn tin ngay cả khi tôi còn học trung 
học và đại học.” 1

Sau vài tháng, Augusto đã đồng ý tham dự các buổi lễ 
ngày Chủ Nhật và chấp nhận lời mời để đọc và cầu nguyện 
về Sách Mặc Môn. Anh nhớ lại: “Tôi bắt đầu đọc Sách 
Mặc Môn một cách nghiêm túc trong một tinh thần giống 
như Mô Rô Ni đã khuyên chúng ta [phải có]. Khi tôi làm 
điều đó với ước muốn được biết sách đó có chân chính 
không—thì sau khi đọc được một vài hàng chữ—tôi đã 
đạt được một chứng ngôn.” 2

Vào tháng Mười năm 1964, Augusto Lim chịu phép báp 
têm và trở thành một người tiền phong của Giáo Hội Các 
Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô ở Philippines, 
với vợ và gia đình của anh gia nhập một thời gian ngắn sau 
đó. Ngày nay, sau nhiều thập niên phục vụ trung thành trong 
Giáo Hội—bao gồm một sự kêu gọi vào năm 1992 để phục 
vụ với tư cách là một Vị Thẩm Quyền Trung Ương, người 
Philippines đầu tiên phục vụ trong chức vụ đó—Anh Lim tiêu 
biểu cho đức tin và lòng tận tụy của hàng trăm ngàn Thánh 
Hữu Ngày Sau đang sống ở “Hòn Ngọc Phương Đông.”

Một Đất Nước Phì Nhiêu
Khoảng 550 năm trước khi Chúa Giê Su Ky Tô giáng 

sinh, Chúa đã hứa ban Sách Mặc Môn cho tiên tri Nê Phi: 

Nước Philippines: 

Trong khoảng thời gian 
ngắn 53 năm, Giáo Hội 
đã trải qua sức mạnh và 
sự tăng trưởng đáng kinh 
ngạc ở nước Philippines, 
được gọi là “Hòn Ngọc 
Phương Đông.”
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“Ta cũng không quên những người sống trên các hải 
đảo,” và “ban trải những lời của ta cho con cái loài người, 
phải, cho tất cả các dân trên thế gian này” (2 Nê Phi 
29:7). Đối với nhiều người đã đọc những lời quý báu 
này, một nhóm “các hải đảo” đã đến với tâm trí của họ: 
Nước Philippines.

Với dân số gần 100 triệu người, nước Cộng Hòa 
Philippines là một quần đảo lớn có khoảng 7.100 hòn đảo 
nằm ở ngoài khơi bờ biển phía đông nam của châu Á. Đó 
là một xứ nhiệt đới tuyệt đẹp với dân cư thân thiện, đầy 
nghị lực, và khiêm tốn. Tuy nhiên, xứ này dễ bị động đất, 
bão tố, núi lửa phun trào, sóng thần và các thiên tai khác 
cũng như chịu đựng rất nhiều về vấn đề kinh tế xã hội. 
Cảnh nghèo khó lan rộng luôn luôn là một thử thách, và 
người dân Philippines đã phải chịu đựng những thời kỳ 
bất ổn chính trị và khủng hoảng kinh tế.

Nhưng đối với những người đã quen thuộc với đường 
lối của Chúa, thì nước Philippines là mảnh đất phì nhiêu 
để trồng hạt giống phúc âm. Cùng với tiếng Tagalog và các 
ngôn ngữ bản xứ khác, nhiều người Philippines nói tiếng 
Anh, tiếng Anh cũng là một ngôn ngữ quốc gia nữa. Vì bị 
Tây Ban Nha thống trị trong một thời gian dài, nên hơn 
90 phần trăm dân số ở đó là Ky Tô hữu; một phần đáng 
kể của thiểu số là người Hồi giáo.

Nỗ lực đầu tiên để giới thiệu Giáo Hội ở nước 
Philippines là vào năm 1898 trong Chiến Tranh Tây Ban 
Nha—Mỹ do Willard Call và George Seaman thực hiện, họ 
là hai quân nhân Thánh Hữu Ngày Sau người Utah và đã 
được phong nhiệm là những người truyền giáo trước khi 

SỨC MẠNH 
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họ lên đường. Khi có cơ hội, họ đã thuyết giảng phúc âm, 
nhưng không có phép báp têm theo sau đó.

Trong Đệ Nhị Thế Chiến, vài Thánh Hữu Ngày Sau di 
chuyển khắp các đảo với lực lượng Đồng Minh đang tiến 
quân. Trong năm 1944 và 1945, các nhóm quân nhân tổ 
chức các buổi họp Giáo Hội tại nhiều địa điểm, và có rất 
nhiều quân nhân Thánh Hữu Ngày Sau (THNS) và các 
nhân viên dịch vụ còn ở Philippines khi chiến tranh kết 
thúc. Trong số đó có Maxine Tate và người mới cải đạo tên 
là Jerome Horowitz. Cả hai người này đã giúp giới thiệu 
phúc âm với Aniceta Fajardo. Trong khi giúp xây cất lại căn 
nhà của Aniceta trong một khu vực bị dội bom ở Manila, 
Anh Horowitz đã chia sẻ tôn giáo mình mới tìm được với 
Aniceta và con gái của chị là Ruth.

Aniceta nhận được một chứng ngôn và mong muốn 
chịu phép báp têm, nhưng Giáo Hội không cho phép  
làm phép báp têm cho người Philippines vào lúc đó  
vì không có đơn vị cố định của Giáo Hội trên các đảo.  
Anh Cả Harold B. Lee (1899–1973) thuộc Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ bắt đầu nhận biết về ước muốn của 
Aniceta, và với tư cách là chủ tịch Ủy Ban Quân Nhân 
Trung Ương, Anh Cả Lee đã chấp thuận cho Aniceta  
được làm lễ báp têm. Vào sáng Phục Sinh năm 1946, 
Aniceta Fajardo được quân nhân Loren Ferre làm  
phép báp têm và giờ đây được công nhận là người 
Philippines đầu tiên được biết đến là đã trở thành  
tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của  
Chúa Giê Su Ky Tô.

Sự Khởi Đầu của Công Việc Truyền Giáo
Sau chiến tranh, các nhóm trong Giáo Hội đã được tổ 

chức tại hai căn cứ quân sự Mỹ—Clark Air Base và Subic 
Bay Naval Base—là các quân nhân Thánh Hữu Ngày Sau 
mong chờ sự hiện diện của Giáo Hội chính thức hơn 
được hình thành ở Philippines. Vào ngày 21 tháng Tám 
năm 1955, Chủ Tịch Joseph Fielding Smith (1876–1972) 
làm lễ cung hiến nước Philippines cho việc thuyết giảng 
phúc âm. Tuy nhiên, các hạn chế về pháp lý đã trì hoãn 
việc gửi những người truyền đạo đến Philippines cho 
đến năm 1961.

Năm 1960, Anh Cả Gordon B. Hinckley (1910–2008), 
lúc bấy giờ là Phụ Tá của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
đã đến thăm Philippines trong vài ngày: “Tôi đưa ra ý kiến 
rằng công việc truyền giáo sẽ được . . . thành công như nó 
đã được thành công ở nhiều nơi khác trên thế giới.” 3 Năm 
sau, sau khi đã chuẩn kỹ càng và thủ tục giấy tờ đã được 
hoàn tất bởi các tín hữu như Maxine Tate Grimm và Chủ 
Tịch Robert S. Taylor của Phái Bộ Truyền giáo Southern 
Far East cũng như các bạn bè ở bên ngoài Giáo Hội, Anh 
Cả Hinckley đã trở lại các hải đảo để làm lễ tái cung hiến 
Philippines cho sự khởi đầu công việc truyền giáo.

Vào ngày 28 tháng Tư năm 1961, ở ngoại ô Manila, Anh 
Cả Hinckley đã họp với một nhóm nhỏ các quân nhân tín 
hữu, các cư dân Mỹ, và một tín hữu Philippines—là David 
Lagman—và dâng lên một lời cầu nguyện đặc biệt “là sẽ có 
hàng ngàn người nhận được sứ điệp này và do đó sẽ được 
ban phước.” 4 Những lời nói đó thốt ra từ một người tôi tớ 
chân thật của Chúa, đã nhanh chóng trở thành lời tiên tri.

Bốn người truyền giáo đầu tiên—Raymond L. Goodson, 
Harry J. Murray, Kent C. Lowe, and Nester O. Ledesma— 
đã đến Manila vài tuần sau đó. Anh Cả Lowe nói: “Những 
người dân Philippines chấp nhận phúc âm một cách dễ 
dàng.” “Khi người chủ gia đình quyết định gia nhập Giáo 
Hội, thì trong nhiều trường hợp, cả gia đình cũng sẽ gia 
nhập Giáo Hội.” 5

Giáo Hội Tiến Triển
Công việc tiến triển đến mức Phái Bộ Truyền Giáo 

Philippines được tổ chức vào năm 1967. Đến cuối năm đó, 
đã có 3.193 tín hữu trong phái bộ truyền giáo, 631 người 
trong số họ đã được cải đạo vào năm đó. Đến năm 1973 
Giáo Hội ở Philippines đã nới rộng đến gần 13.000 tín 
hữu. Đến ngày 20 tháng Năm năm 1973, Giáo Khu Manila 
Philippines đã được thành lập, với Augusto A. Lim là chủ 

Dựa trên các nguyên tắc phúc âm, các thành niên trẻ tuổi ở 
Philippines đang đạt được thành công và trở thành những 
người lãnh đạo vững mạnh trong Giáo Hội của Chúa.
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tịch. Năm 1974, phái bộ truyền giáo được chia ra, thiết lập 
Phái Bộ Truyền Giáo Philippines Manila và Phái Bộ Truyền 
Giáo Philippines Cebu City.

Vào tháng Tám năm 1975, Chủ Tịch Spencer W. Kimball 
(1895–1985) đến Manila để chủ tọa đại hội giáo vùng đầu 
tiên của Philippines. Tháng Tám là tháng mưa bão, làm 
cho việc đi lại khó khăn hơn cho những người đến từ bên 
ngoài Manila. Một chuyến xe buýt chở Các Thánh Hữu từ 
Laoag City hầu như không chạy được, nhưng Các Thánh 
Hữu đã đẩy chiếc xe của họ ra khỏi một vũng bùn và năn 
nỉ người lái xe đừng quay lại. Một nhóm các Thánh Hữu 
nữa đã bất chấp bão biển trong ba ngày vì như một chị 
phụ nữ đã nói, điều quan trọng hơn hết là thấy và nghe 
một vị tiên tri tại thế của Thượng Đế.

Marikina, và nằm ở vị trí tương đối dễ đi đến đối với nhiều 
tín hữu Giáo Hội. Vào tháng Giêng năm 1981, đơn yêu cầu 
đã được chấp thuận, và bất động sản đã được mua. Tên 
con đường đã được thay đổi thành Temple Drive theo lời 
yêu cầu của Giáo Hội.

Trong lễ động thổ vào ngày 25 tháng Tám năm 1982, 
bất chấp sự đe dọa của một cơn bão, khoảng 2.000 tín hữu 
Giáo Hội đã quy tụ lại từ khắp các hải đảo, họ đến bằng 
thuyền, xe lửa, và xe buýt. Chẳng bao lâu, công trình xây 
cất đền thờ bắt đầu, và đền thờ đã được sẵn sàng để làm 
lễ cung hiến vào tháng 8 năm 1984.

Gần 27.000 tín hữu và người ngoại đạo đến tham quan 
đền thờ trước khi lễ cung hiến đền thờ. Họ vẫn đến mặc 
dù có hai cơn bão—chỉ cách nhau 48 giờ đồng hồ—đã 

giáng xuống Philippines một vài ngày trước. Các Thánh 
Hữu đến từ các tỉnh xa, họ đều mệt mỏi nhưng vui vẻ. 
Trong nhiều trường hợp họ đã bị bắt buộc phải đi đường 
vòng để đến Manila vì các con đường đã bị ngập lụt và cầu 
bị hư hỏng vì các con sông bị ngập.

Vẻ đẹp của ngôi đền thờ để lại nhiều ấn tượng cho 
khách thăm quan, kể cả nhiều người Philippines nổi tiếng. 
Nhà văn Celso Carunungan nhận xét về “một cảm tưởng 
thánh thiện, mà khi vào bên trong ta sẽ gặp Đấng Sáng Tạo 
của mình.” Đại tá Bienvenido Castillo, trưởng tuyên úy của 
Lực Lượng Cảnh Sát Philippines, nói rằng đền thờ là “ một 
nơi ta có thể chiêm ngưỡng những sự việc thiên thượng vì 
ta đang ở trong một môi trường như vậy.” Hai nữ tu công 
giáo cảm thấy rằng ngôi đền thờ ấy “quả thật là một ngôi 
nhà của Chúa.” Eva Estrada--Kalaw, một thành viên của 
quốc hội Philippines, nói với người hướng dẫn tham quan: 
“Ước gì quý ông sẽ xây cất thêm nhiều đền thờ ở đây.” 6

Chủ Tịch Hinckley, vào lúc ấy là Đệ Nhị Cố Vấn trong 
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã hướng dẫn lễ đặt viên đá góc 
nhà vào ngày thứ ba 25 tháng 9 năm 1984. Chín phiên lễ 
cung hiến tiếp theo được tổ chức tại phòng thượng thiên 
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Năm 1898: Hai 
quân nhân Thánh 
Hữu Ngày Sau 
thuyết giảng phúc 
âm ở Philippines 
trong Chiến Tranh 
Tây Ban Nha và Mỹ

Năm 1944–45: 
Thêm nhiều quân 
nhân Thánh Hữu 
Ngày Sau thuyết 
giảng phúc âm 
trong lúc Đệ Nhị 
Thế Chiến

Năm 1946: Aniceta 
Fajardo trở thành người 
Philippines đầu tiên 
được biết là đã chịu phép 
báp têm và được làm lễ 
xác nhận là tín hữu của 
Giáo Hội

Năm 1955: 
Chủ Tịch Joseph 
Fielding Smith 
làm lễ cung 
hiến nước 
Philippines 
cho việc thuyết 
giảng phúc âm

Chủ Tịch Kimball đã đến thăm Philippines một lần 
nữa vào năm 1980 để chủ tọa một đại hội giáo vùng khác, 
và ông cũng đã có một buổi họp ngắn với tổng thống 
Philippines là Ferdinand Marcos. Buổi họp này đã chuẩn 
bị cho Giáo Hội để cuối cùng mở ra một trung tâm huấn 
luyện truyền giáo ở Philippines vào năm 1983 và làm lễ 
cung hiến Đền Thờ Manila Philippines trong năm sau. Vào 
năm 1987, Giáo Vùng Philippines/Micronesia được thành 
lập với trụ sở chính ở Manila.

Các tuyển tập của Sách Mặc Môn đã được phiên dịch 
ra tiếng Tagalog vào năm 1987. Bản dịch của Sách Mặc 
Môn hiện có sẵn trong vài ngôn ngữ của Philippines, 
kể cả Cebuano.

Các Phước Lành của Đền Thờ
Vào tháng Mười Hai năm 1980, Chủ Tịch Spencer W. 

Kimball đã gửi vị giám đốc của sở bất động sản của Giáo 
Hội đến Manila để tìm một địa điểm thích hợp cho một 
đền thờ. Sau khi xem xét một vài địa điểm, vị giám đốc đó 
đã nộp một đơn yêu cầu để mua 3 mẫu Anh 5 (1,4 hecta) 
ở Thành Phố Quezon. Địa điểm này nhìn ra Thung Lũng HÌ
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giới. Khoảng 6.500 Thánh Hữu từ 16 giáo 
khu và 22 giáo hạt trong Khu Vực Thái 
Bình Dương đã tham dự các phiên họp 
khác nhau.

Ngay sau khi kết thúc phiên lễ cung 
hiến cuối cùng, Paulo V. Malit Jr. và Edna A. 
Yasona đã trở thành cặp vợ chồng đầu tiên 
kết hôn trong Đền Thờ Manila Philippines, 
vào ngày 27 tháng 9 năm 1984. Vị chủ tịch 
đầu tiên của ngôi đền thờ đó, W. Garth 
Andrus thực hiện lễ hôn phối.

Nhiều tín hữu của Giáo Hội xếp hàng để 
nhận lễ thiên ân, bắt đầu với những người 
thực hiện giáo lễ trong đền thờ. Công việc đền 

đã lo lắng vì họ sẽ không có nhà để trở về. 
Nhưng Bernardo đã bảo đảm với vợ mình 
rằng Chúa sẽ lo liệu. Họ đã được làm lễ gắn 
bó chung với gia đình cho thời tại thế và 
suốt thời vĩnh cửu trong đền thờ vào năm 
1985. Điều đó đáng bõ công cho mọi hy 
sinh của họ, vì trong đền thờ họ đã tìm thấy 
niềm vui vô song—viên ngọc vô giá của 
họ. Và đúng như lời của Bernardo, Chúa đã 
thật sự lo liệu. Trên đường trở về từ Manila, 
những người quen tử tế đã cho họ nơi để ở. 
Con cái của họ học xong, và cuối cùng gia 
đình họ đã mua nhà riêng ở một địa điểm 
mới.

thờ tiếp tục suốt đêm cho đến ngày hôm sau.
Các tín hữu cảm thấy có một ước muốn 

gia tăng được vào đền thờ. Những người 
sống xa Manila đã phải hy sinh nhiều để 
đi đường rất xa bằng thuyền hoặc xe buýt. 
Nhưng họ vẫn đến và mang theo những 
câu chuyện về đức tin và sự quyết tâm.

Đối với Bernardo và Leonides Obedoza 
ở General Santos, việc đi đền thờ xa xôi ở 
Manila thì dường như không thể nào thực 
hiện được. Nhưng cũng giống như người 
lái buôn đã đi bán hết tất cả những gì mình 
có để mua một viên ngọc quí báu (xin xem 
Ma Thi Ơ 13:45–46), cặp vợ chồng này đã 
quyết định bán căn nhà của họ để trả tiền 
cho chuyến đi để cho họ và con cái của họ 
có thể được làm lễ gắn bó chung với một 
gia đình vĩnh cửu. Sau khi họ đã bán nhà và 
hầu hết tài sản, họ xoay sở để góp nhặt số 
tiền chính xác để trả tiền vé tàu đến Manila 
cho gia đình có chín người của họ. Leonides 

Năm 1975: 
Đại hội giáo 
vùng đầu 
tiên được 
tổ chức ở 
Manila

Năm 1961: Nước 
Philippines chính thức 
mở cửa cho công việc 
truyền giáo; bốn người 
truyền giáo đầu tiên 
đã đến đó

Năm 1967: 
Phái Bộ 
Truyền Giáo 
Philippines 
được tổ chức

Năm 1974: Phái 
Bộ Truyền Giáo 
Philippines được chia 
ra, thành lập hai 
Phái Bộ Truyền Giáo 
Philippines Manila và 
Philippines Cebu CityNăm 1973: Giáo Khu Manila 

Philippines được thành lập

Năm 1983: 
Trung tâm 
huấn luyện 
truyền 
giáo được 
mở cửa ở 
Manila

Một buổi họp Hội Phụ Nữ về việc chuẩn bị trong 
trường hợp khẩn cấp cung ứng thông tin có giá 
trị cho các chị em phụ nữ đang sống trong một 
đất nước dễ bị thiên tai.
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Vào ngày 18 tháng Tư năm 2006, Đệ Nhất Chủ Tịch 
Đoàn đã loan báo công việc xây cất Đền Thờ Cebu City 
Philippines. Khi nghe tin này, nhiều tín hữu Giáo Hội đã 
rơi nước mắt vì vui mừng. Cesar Perez Jr, giám đốc Viện 
Giáo Lý Tôn Giáo ở Cebu City, đã nói: “Chúng tôi được 
phước vì Chúa đã chọn Cebu City để làm địa điểm cho 
ngôi đền thờ kế tiếp.”

Một vài tháng sau lễ cung hiến Đền Thờ Cebu City 
Philippines, Các Thánh Hữu Ngày Sau Philippines 
một lần nữa đã tìm thấy lý do để vui mừng. Vào ngày 
2 tháng Mười năm 2010, trong bài nói chuyện khai mạc 
tại đại hội trung ương, Chủ Tịch Thomas S. Monson đã 
loan báo việc xây cất Đền Thờ Urdaneta Philippines, ở 
Pangasinan.

Tổng Số Tín Hữu  
Giáo Hội: 
675,166 *

Tiểu Giáo Khu và 
Chi Nhánh: 1,134

Phái Bộ Truyền 
Giáo: 17

Đền thờ: 2 (một 
đền thờ đang 
được xây cất)

Các Trung Tâm 
Lịch Sử Gia Đình: 
167
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Năm 1984: 
Đền Thờ 
Manila 
Philippines 
được làm lễ 
cung hiến

Năm 1987: Giáo 
Vùng Philippines/
Micronesia được 
thành lập, với trụ 
sở ở Manila

Năm 1987: 
Các phần 
trong Sách 
Mặc Môn 
được phiên 
dịch ra tiếng 
Tagalog

Điều Tốt Nhất Vẫn Chưa Đến
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su 

Ky Tô ở Philippines tương đối mới so với sự hiện diện 
của Giáo Hội ở các nước khác, nhưng số mệnh của Giáo 
Hội ở quốc đảo này thật đầy vinh quang. Sự tăng trưởng 
của Giáo Hội thật là tuyệt vời, nhưng điều tốt nhất vẫn 
chưa đến. Anh Cả Michael John U. Teh là Thầy Bảy 
Mươi, người Philippines thứ hai được kêu gọi để phục 
vụ với tư cách là một Vị Thẩm Quyền Trung Ương, đã 
nói: “Chúng ta [Các Thánh Hữu Ngày Sau Philippines] 
cần phải tự chuẩn bị phần thuộc linh hơn bao giờ hết vì 
công việc sẽ tiến bước dù có hoặc không có sự giúp đỡ 
của chúng ta.” 7

Quả thật vậy, trong khi thế kỷ 21 trôi qua, Giáo Hội phục 
hồi sẽ tiếp tục tăng trưởng về kích thước và ảnh hưởng 
trong khi càng ngày càng có nhiều người Philippines chấp 
nhận sứ điệp của Giáo Hội và trở thành một phước lành 
cho dân tộc chọn lọc này trên các hải đảo. Đối với Anh Cả 
Teh và Các Thánh Hữu Philippines, “Những lời hứa vĩ đại 
của Chúa cho họ là những người trên các đảo của biển” 
(2 Nê Phi 10:21) hiện đang được ứng nghiệm. ◼

Năm 2010: Đền Thờ 
Cebu City Philippines 
được làm lễ cung hiến
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Bài của LaRene Porter Gaunt
Các Tạp Chí Giáo Hội

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ 
đầy thú vị. Phúc âm phục hồi của 
Chúa Giê Su Ky Tô đang “ra khỏi 

nơi mù mịt” (GLGƯ 1:30). Do đó, có thêm 
con cái của Cha Thiên Thượng không phải 
thuộc tín ngưỡng của chúng ta được nghe 
về “những người Mặc Môn.” Một số người 
nghe những điều kỳ lạ và khó hiểu. Những 
người khác nghe những điều làm họ cảm 
thấy quen thuộc và an ủi. Các cá nhân từ 
nhóm nào trong hai nhóm này cũng đều 
có thể đến với chúng ta tìm kiếm câu trả 
lời cho câu hỏi của họ. Nhiều câu trả lời 
được tìm thấy trong kế hoạch cứu rỗi, còn 
được gọi là “kế hoạch hạnh phúc vĩ đại” 
(An Ma 42:8).

Những câu hỏi thường gặp là “Tôi từ 
đâu đến?” “Tại sao tôi ở đây?” và “Tôi sẽ 
đi đâu sau cuộc sống này?” Tất cả những 

câu hỏi này có thể được trả lời bằng 
lẽ thật được tìm thấy trong kế 

hoạch cứu rỗi. Bài viết này chia sẻ 
một số các câu trả lời mà thánh 
thư và vị tiên tri của chúng ta, 
Chủ Tịch Thomas S. Monson, 
đã đưa ra liên quan đến những 
câu hỏi này.

Sử Dụng  
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SỰ SÁNG TẠO

BỨC MÀN CHE

CUỘC SỐNG TRẦN THẾ

Đức Tin nơi  
Chúa Giê Su Ky Tô

Sự hối cải

để Trả Lời  
Những Câu Hỏi

KẾ HOẠCH CỨU RỖI 
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Khi chúng ta 

hoặc những 

người khác có 

những câu hỏi 

về phúc âm của 

Chúa Giê Su Ky 

Tô, chúng ta có 

biết tìm kiếm 

những câu trả lời 

ở đâu không?

Tôi từ đâu đến?
Chúng ta là những con người vĩnh cửu. Chúng ta đã sống với Thượng 

Đế trước khi cuộc sống này với tư cách là con cái linh hồn của Ngài. Chủ 
Tịch Monson nói: “Sứ Đồ Phao Lô [đã dạy] rằng ‘chúng ta là dòng dõi Đức 
Chúa Trời’ [Công Vụ các Sứ Đồ 17:29].” “Vì chúng ta biết rằng thể xác của 
mình là dòng dõi của cha mẹ trần thế, nên chúng ta cần phải tìm kiếm ý 
nghĩa của câu nói của Phao Lô. Chúa đã phán rằng ‘linh hồn cùng thể xác 
tạo thành bản thể con người’ [GLGƯ 88:15]. Do đó, linh hồn chính là dòng 
dõi của Thượng Đế. Tác giả sách Hê Bơ Rơ đã ám chỉ Ngài là ‘Cha về phần 
hồn’ [Hê Bơ Rơ 12:9].” 1

Tại sao tôi ở đây?
Chủ Tịch Monson đã nói về cuộc sống của chúng ta trên thế gian: 

“Chúng ta biết ơn biết bao về một Đấng Sáng Tạo thông sáng đã tạo lập 
thế gian và đặt chúng ta ở nơi đây với một bức màn che để làm cho chúng 
ta quên đi cuộc sống trước đây của mình, để có thể trải qua một thời gian 
thử thách, một cơ hội để tự chứng tỏ, để được hội đủ điều kiện cho tất cả 
những gì Thượng Đế đã chuẩn bị cho chúng ta tiếp nhận.

“Hiển nhiên, một mục đích chính yếu của cuộc sống chúng ta trên thế 
gian là để nhận được một thể xác bằng xương bằng thịt. Chúng ta cũng 
được ban cho ân tứ về quyền tự quyết. Trong hằng ngàn cách, chúng ta 
được đặc ân để tự chọn lựa cho mình. Ở đây, chúng ta học hỏi được từ 
những đòi hỏi khó khăn của kinh nghiệm cá nhân. Chúng ta phân biệt 
điều thiện với điều ác. Chúng ta phân biệt điều cay đắng với điều ngọt 
ngào. Chúng ta khám phá ra rằng các hành động của mình có kèm theo 
những hậu quả.” 2

Tôi đi đâu sau cuộc sống này?
Cái chết đến với tất cả nhân loại. Nhưng “nếu loài người chết, có được 

sống lại chăng?” (Gióp 14:14). Chủ Tịch Monson nói: “Chúng ta biết rằng 
cái chết không phải là hết.” “Lẽ thật này đã được các vị tiên tri tại thế giảng 
dạy trong suốt các thời đại. Lẽ thật này cũng được tìm thấy trong thánh 
thư của chúng ta. Trong Sách Mặc Môn, chúng ta đọc những lời cụ thể 
và an ủi này:

Phép Báp Têm
Ân Tứ Đức Thánh Linh

Kiên trì 
đến cùng



‘Này, còn về trạng thái của linh hồn loài người giữa cái chết và sự 
phục sinh—Này, cha đã được một thiên sứ cho biết rằng, linh hồn của 
mọi người, khi vừa rời khỏi thể xác hữu diệt này, phải, linh hồn của 
mọi người, dù họ là người thiện hay người ác, đều được đem trở về với 
Thượng Đế là Đấng đã cho mình sự sống.

‘Và rồi chuyện rằng, linh hồn của những người ngay chính sẽ được 
đón nhận vào một trạng thái đầy hạnh phúc được gọi là thiên đàng, một 
trạng thái an nghỉ, một trạng thái bình an, là nơi mà họ sẽ được nghỉ ngơi 
khỏi mọi sự phiền nhiễu, lo âu và sầu muộn’ [An Ma 40:11–12].” 3

Sau khi được phục sinh, chúng ta đi đến thượng thiên giới với vinh 
quang như mặt trời, trung thiên giới với vinh quang như mặt trăng, hạ 
thiên giới với vinh quang như các ngôi sao, hoặc vào nơi tăm tối bên 
ngoài (xin xem GLGƯ 76).

Thật sự có Thượng Đế không? Sa Tan có thật không?
Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô, và Sa Tan đều là một phần của 

Đại Hội Đồng trên Thiên Thượng được tổ chức trước khi chúng ta sinh 
ra. Là một phần của kế hoạch cứu rỗi, Cha Thiên Thượng đã yêu cầu một 
vị đến thế gian và chuộc tội lỗi của chúng ta. Ngài hỏi: “Ta sẽ phái ai đi 
đây? Và một vị [Chúa Giê Su Ky Tô] giống như Con của Người đáp: Tôi 
đây, xin phái tôi đi. Và một vị khác [Sa Tan] đáp và nói: Tôi đây, xin phái 
tôi đi. Chúa bèn phán: Ta sẽ phái người đầu tiên.

“Và người thứ hai [Sa Tan] tức giận, và không giữ trạng thái thứ 
nhất của mình; và, vào ngày đó, có nhiều kẻ đã đi theo người này” 
(Áp Ra Ham 3:27–28; xin xem thêm GLGƯ 29:36–37; Môi Se 4:1–4).

Chúng ta có quyền năng để chống lại những  
cám dỗ của Sa Tan không?

Một phần ba các linh hồn đã chọn đi theo Sa Tan sau khi Đại Hội trên 
Thiên Thượng bị đuổi ra cùng với nó. Họ và Sa Tan vẫn còn là linh hồn mà 
không có thể xác. Tiên Tri Joseph Smith dạy: “Tất cả những người có thể 
xác đều có quyền năng đối với những người không có thể xác.” 4 Do đó Sa 
Tan có thể cám dỗ chúng ta, nhưng chúng ta có quyền năng để chống lại.

Tại sao đôi khi dường như Cha Thiên Thượng không  
đáp ứng những lời cầu nguyện của tôi vậy? 

“Sự cầu nguyện là hành động qua đó ý muốn của Đức Chúa Cha  
và ý muốn của đứa con được tương ứng với nhau. Mục đích của  

TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU  
THÊM VỀ KẾ HOẠCH  
CỨU RỖI Ở ĐÂU?

1.  Kế hoạch cứu rỗi được 
giảng dạy rõ ràng nhất 
trong Sách Mặc Môn, Giáo 
Lý Giao Ước, và Trân Châu 
Vô Giá sách Môi Se và Áp 
Ra Ham.

2.  Những lời của các vị tiên 
tri tại thế được tìm thấy 
trên conference. lds. org. 
Các anh chị em có thể tìm 
kiếm những từ ngữ như 
kế hoạch cứu rỗi, kế hoạch 
hạnh phúc, sự chuộc tội, 
sự tôn cao, công lý và lòng 
thương xót, sự hối cải, và 
sự phục sinh.

3.  Xin xem “Bài Học số 2: 
Kế Hoạch Cứu Rỗi” trong 
chương 3 của sách Thuyết 
Giảng Phúc Âm của Ta: 
Sách Hướng Dẫn Công 
Việc Phục Vụ Truyền Giáo.
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sự cầu nguyện không phải là để thay đổi ý muốn của Thượng Đế” (Sách 
Hướng Dẫn Thánh Thư, “Cầu nguyện”). Sự cầu nguyện là một công cụ 
giúp chúng ta quyết định xem chúng ta sẽ có sử dụng quyền tự quyết của 
mình để đem ý muốn của mình làm theo ý muốn của Thượng Đế không 
(xin xem Áp Ra Ham 3:25). Cha Thiên Thượng luôn luôn đáp ứng những 
lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng những sự đáp ứng đó có thể đến dưới 
hình thức được, không được, hoặc chưa được. Thời điểm rất là quan trọng.

Tại sao tôi có những thử thách khi tôi cố gắng sống  
một cuộc sống tốt đẹp?

Những thử thách là một phần của kế hoạch cứu rỗi. Những thử thách 
làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, làm cho chúng ta tao nhã hơn, và thanh 
tẩy chúng ta khi chúng ta dựa vào Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của 
Ngài. Cha Thiên Thượng giúp đỡ chúng ta trong những thử thách của 
chúng ta. Những thử thách của chúng ta sẽ “đem lại cho [chúng ta] một 
kinh nghiệm, và sẽ lợi ích cho [chúng ta” (GLGƯ 122:7).

Làm thế nào tôi có thể biết được điều gì là đúng và điều gì là sai?
Tất cả con cái của Thượng Đế được sinh ra với Ánh Sáng của Đấng Ky 

Tô nhằm giúp chúng ta “biết phân biệt được thiện và ác” (Mô Rô Ni 7:16). 
Ngoài ra, Đức Thánh Linh còn có thể làm chứng với chúng ta về lẽ thật 
trong tâm trí của chúng ta với những cảm giác bình an và ấm áp (xin xem 
GLGƯ 8:2–3).

Tôi có thể được tha thứ cho dù tôi đã phạm tội  
nghiêm trọng không? 

Thượng Đế biết rằng tất cả chúng ta sẽ phạm tội trong khi chúng ta học 
cách chọn giữa điều đúng với điều sai. 5 Tuy nhiên, tất cả các tội lỗi đều 
kèm theo sự trừng phạt. Công lý đòi hỏi phải chịu sự trừng phạt. Với lòng 
thương xót của Ngài, Cha Thiên Thượng cho phép Chúa Giê Su Ky Tô 
thực hiện Sự Chuộc Tội và đáp ứng những đòi hỏi của công lý cho tất cả 
chúng ta (xin xem An Ma 42). Nói cách khác, nỗi đau khổ của Đấng Ky Tô 
trong Vườn Ghết Sê Ma Nê và cái chết của Ngài trên Gô Gô Tha đã trả cái 
giá cho tất cả các tội lỗi của chúng ta nếu chúng ta tiếp cận Sự Chuộc Tội 
của Đấng Ky Tô bằng cách hối cải và tiếp nhận các giáo lễ phúc âm. Tội 
lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ (xin xem GLGƯ 1:31–32). ◼
GHI CHÚ
 1. Thomas S. Monson, “Cuộc Đua trong Đời,” Ensign hoặc Liahona, tháng Năm năm 2012, 

91; xin xem thêm Áp Ra Ham 3:22–26.
 2. Thomas S. Monson, “Cuộc Đua trong Đời,” 91–92; xin xem thêm An Ma 34:32–34.
 3. Thomas S. Monson, “Cuộc Đua trong Đời,” 93; xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 

76:59–111.
 4. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 211.
 5. Trẻ nhỏ không thể phạm tội “cho đến khi nào chúng bắt đầu đến tuổi hiểu biết trách 

nhiệm” (xin xem GLGƯ 29:46–47).
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Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị 
Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch 

Đoàn, đã đưa ra một sứ điệp cho các 
chị em trong Hội Phụ Nữ trong buổi 
họp Hội Phụ Nữ trung ương năm 
2011, sứ điệp đó làm cho tôi cảm 
động và mang đến bình an cho tôi. 
Ông đã nói về đóa hoa nhỏ bé có tên 
là xin đừng quên tôi và năm cánh hoa 
đó tượng trưng cho năm điều chúng ta 
nên luôn luôn ghi nhớ như thế nào.1

Sau buổi họp đó, con gái tôi tên là 
Alyssa kể cho tôi nghe câu chuyện về 
người bạn Jessie của nó, người bạn 
này có một doanh nghiệp nhỏ cung 
cấp thức ăn. Những người lãnh đạo 
Hội Phụ Nữ nhờ Jessie làm một món 
tráng miệng để ăn sau buổi họp Hội 
Phụ Nữ trung ương. Jessie nói với 
Alyssa là chị ấy biết ngay lập tức là chị 

nên làm món gì—250 cái bánh nướng 
nhỏ. Alyssa tình nguyện giúp chở 
những cái bánh nướng nhỏ đó đến 
trung tâm giáo khu.

Đến ngày họp, và khi Alyssa đến 
giúp đỡ, nó thấy Jessie như sắp khóc. 
Những cái bánh nướng nhỏ đã sẵn 
sàng, nhưng Jessie đã gửi một tấm 
hình của những cái bánh cho một 
người bà con để xem, thì người này 
nói là những cái bánh này không đủ 
lạ mắt cho buổi họp.

Jessie bắt đầu nghi ngờ về bản 
thân mình. Chị kết luận rằng những 
người lãnh đạo Hội Phụ Nữ giáo khu 
sẽ mong đợi một điều gì đó công 
phu hơn là những cái bánh nướng 
tầm thường của chị. Chị đã hốt hoảng 
cố gắng tìm ra cách để trang trí lại 
những cái bánh nướng, nhưng không 

còn thời giờ nữa. Chị và Alyssa đã để 
nguyên những cái bánh nướng như 
vậy và mang đi, và Jessie cảm thấy 
rằng chị đã để cho các chị em trong 
Hội Phụ Nữ thất vọng—cho đến khi 
Chủ Tịch Uchtdorf nói chuyện trong 
buổi họp.

Trong khi ông nói về đóa hoa 
nhỏ bé có tên là xin đừng quên tôi, 
thì hình của đóa hoa nhỏ bé màu 
xanh xuất hiện trên màn hình. Đó là 
một đóa hoa rất giản dị nhưng xinh 
đẹp với các cánh hoa thanh nhã với 
đường gân trên lá. Sứ điệp của Chủ 
Tịch Uchtdorf làm cho mọi người cảm 
động khi ông khẩn nài chúng ta đừng 
trở nên bị xao lãng vì những đóa hoa 
kỳ dị to lớn xung quanh mà quên đi 
năm lẽ thật giản dị nhưng quan trọng 
ông đang giảng dạy chúng ta.

Sau khi lời cầu nguyện kết thúc 
được dâng lên, các chị em phụ nữ đi 
đến hội trường văn hóa. Khi Alyssa và 
Jessie bước vào, họ thấy mọi người 
đứng xung quanh bàn để món tráng 
miệng và hỏi: “Làm thế nào họ biết 
được vậy?”

Mỗi cái bánh nướng có trét kem mầu 
trắng đơn giản và điểm lên một đóa 
hoa xinh đừng quên tôi giản dị, xinh 
đẹp, thanh nhã, với năm cánh hoa. ◼
Gale Ashcroft, Arizona, Hoa Kỳ

GHI CHÚ
 1.  Xin xem Dieter F. Uchtdorf, 

“Xin Đừng Quên Tôi,” Liahona, 
tháng Mười Một năm 2011, 120.
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LÀM THẾ NÀO HỌ BIẾT ĐƯỢC VẬY?

T I Ế N G  N Ó I  C Ủ A  T H Á N H  H Ữ U  N G À Y  S A U

Những cái bánh nướng 
nhỏ đã sẵn sàng, 

nhưng Jessie đã gửi một 
tấm hình của những cái 
bánh đó cho một người bà 
con để xem, thì người này 
nói là những cái bánh này 
không đủ lạ mắt cho buổi 
họp Hội Phụ Nữ. 



Ngay sau khi vợ chồng tôi kết hôn, 
chúng tôi được ban phước với 

một đứa con trai. Khi tôi nhìn thấy 
nụ cười của nó và nhìn vào mắt nó, 
tôi cảm thấy mắc nợ với Cha Thiên 
Thượng. Con trai của chúng tôi dường 
như hoàn hảo đối với tôi. Vợ chồng 
tôi cám ơn Chúa hàng ngày về sự ban 
cho quý báu như vậy.

Vào ngày 19 tháng Hai năm 2009, 
tôi sắp xếp hành trang để chuẩn bị 
trở lại trường học cho các lớp học 
của năm học cuối cùng của mình. Vợ 
chồng tôi không biết rằng ngày hôm 
sau đứa con trai yêu quý của chúng 
tôi bị bệnh sốt và lìa đời. 

Đó là một kinh nghiệm khó khăn 
đối với tôi để chịu đựng. Các tín hữu 
trong tiểu giáo khu đến nhà chúng tôi 
để an ủi với thánh thư cùng các bài 
thánh ca và cầu nguyện với chúng tôi. 
Tôi trân quý những lời chia buồn đầy 
trắc ẩn của họ, nhưng nỗi đau buồn 
của tôi về con trai của tôi vẫn còn đó. 
Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến con trai 
tôi, tôi bắt đầu rớm nước mắt.

Bốn ngày sau khi con trai tôi chết, 
tôi được soi dẫn để nghiên cứu sách 
Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ 
Tịch Giáo Hội: Joseph Smith. Trong 
khi tôi đang cầm quyển sách đó, thì 
sách rơi xuống và mở tung ra đúng 
ngay chương có tựa đề “Những Lời 
Hy Vọng và An Ủi vào Lúc Xảy Ra Cái 
Chết.” Tôi bắt đầu đọc và cảm thấy xúc 
động trước những mất mát bi thảm mà 
Joseph và Emma đã phải chịu đựng 
khi họ bắt đầu có con. Khi tôi đọc tới 
một đoạn trích từ một bài phát biểu mà 
Vị Tiên Tri đưa ra tại tang lễ của một 
bé gái hai tuổi, tôi cảm thấy thể như 
nước lạnh đã được đổ trên đầu tôi, xoa 
dịu những ý nghĩ đau khổ của tôi.

Tôi gọi điện thoại cho chồng tôi. 
Chúng tôi cùng đọc với nhau: “Tôi 

LỜI HỨA MANG HY HỌNG ĐẾN CHO TÔI
đã . . . đặt câu hỏi, tại sao trẻ sơ sinh, 
trẻ em vô tội, bị mang đi ra khỏi chúng 
ta. . . . Chúa cất đi nhiều trẻ em, ngay 
cả trong lúc còn sơ sinh, để chúng có 
thể thoát khỏi . . . nỗi buồn phiền và 
những điều xấu xa của thế giới hiện 
nay; chúng quá tinh khiết, quá đáng 
yêu, để sống trên thế gian; do đó, nếu 
hiểu một cách đúng đắn, thì thay vì 
than khóc, chúng ta có lý do để vui 
mừng khi chúng được giải thoát khỏi 
điều xấu xa, và chẳng bao lâu chúng 
ta sẽ lại có chúng một lần nữa.”

Vị Tiên Tri đã nói thêm: “Một câu 
hỏi có thể được đặt ra—‘Những người 
mẹ sẽ có con cái của họ trong thời vĩnh 
cửu không?’ Có! Có chứ! Thưa những 
người mẹ, các chị em sẽ có con cái của 
mình; vì chúng sẽ có cuộc sống vĩnh 
cửu, vì nợ của chúng đã được trả.” 1

Kể từ khi chúng tôi đọc được 
những lời tuyệt vời này thì lời cầu 
nguyện của gia đình chúng tôi chan 
chứa sự biết ơn về lời hứa rằng qua 

Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, 
chúng tôi sẽ được sống với con trai 
của chúng tôi một lần nữa.

Ngày nay chúng tôi có ba đứa con 
tuyệt vời, những đứa em của đứa con 
trai đã chết của chúng tôi. Chúng tôi 
đang dạy chúng về phúc âm chân 
chính và trường cửu, mà sẽ hướng 
dẫn chúng trở về với Cha Thiên 
Thượng và Đấng Cứu Rỗi của chúng, 
Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi biết rằng sứ điệp của Tiên Tri 
Joseph Smith về cuộc sống sau cái 
chết là sự thật. Tôi sẽ biết ơn mãi mãi 
về hy vọng, sự bình an, niềm vui, và 
hạnh phúc mà sứ điệp đó mang lại 
cho gia đình chúng tôi—ở cả hai bên 
tấm màn che. ◼
Juliana Fayehun, Lagos, Nigeria
GHI CHÚ
 1. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch 

Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 176, 177.

Trong khi tôi đang cầm quyển 
sách đó, thì sách rơi xuống và 

mở tung ra đúng ngay chương có tựa 
đề “Những Lời Hy Vọng và An Ủi vào 
Lúc Xảy Ra Cái Chết.” 
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Tôi vẫn luôn nghĩ về việc chuẩn 
bị cho trường hợp khẩn cấp liên 

quan đến việc chăm sóc gia đình tôi 
và bản thân mình. Nhưng tôi đã học 
được để hiểu về việc chuẩn bị một 
cách khác biệt vào một buổi sáng Chủ 
Nhật ở miền nam Florida vào năm 
1992. Cơn bão Andrew, một trong 
những cơn bão có sức tàn phá và tốn 
kém nhất giáng xuống Hoa Kỳ, đã 
làm gián đoạn một mùa hè tuyệt đẹp 
ở Miami, Florida.

Tôi đang sống một mình tạm thời 
trong một căn hộ ở bãi biển, và đang 
tham dự một chương trình huấn luyện 
trong ba tháng cho công việc làm của 
tôi. Khi nghe thấy lời cảnh báo về cơn 
bão và tôi đã biết được là chúng tôi sẽ 
cần phải tản cư khỏi căn hộ của mình 
trước buổi trưa, thì một đồng nghiệp 
của tôi đã đặt phòng khách sạn trong 
một khu vực ở trong đất liền cho các 
đồng nghiệp của chúng tôi và tôi. Tôi 
đóng đinh ván vào các cửa sổ của 

TÔI ĐÃ CÓ KHÁ NHIỀU ĐỂ CHIA SẺ
mình và mang cất đồ đạc cá nhân. 

Vì biết trước rằng vợ con tôi sẽ đến 
thăm cả một tuần, nên tôi đã mua 
trước thực phẩm và nước đủ cho gia 
đình có sáu người của tôi. Tôi cảm 
thấy an ủi khi biết rằng tôi có một chỗ 
an toàn để đến và đủ thức ăn cho vài 
tuần để mang theo. 

Trong khi chuẩn bị đi vào lúc 10 
giờ 30 sáng, thì tôi cảm thấy vui trong 
lòng—tất cả đều đã sẵn sàng. Tôi quỳ 
xuống cầu nguyện, cảm tạ Cha Thiên 
Thượng về các phước lành của mình 
và cầu xin Ngài giúp đỡ trong cơn 
bão sắp tới. Khi tôi kết thúc lời cầu 
nguyện thì Thánh Linh thúc giục tôi 
để nói: “Nếu có bất cứ ai cần giúp đỡ, 
xin hãy giúp con tìm được người ấy.”

Trong vòng vài phút, một góa phụ 
khoảng 80 tuổi gõ cửa nhà tôi. Bà nói: 
“Tôi xin lỗi.” “Tôi đến lộn phòng. Tôi 
đang tìm một người bạn.”

Bà ấy trông rất mệt mỏi. Khi tôi 
hỏi xem tôi có thể giúp đỡ được gì 

không, thì bà trở nên lo lắng và nói 
rằng mình không biết phải làm gì hay 
đi đâu nữa. Tôi hỏi bà sống ở đâu, và 
chúng tôi cùng với nhau đi đến căn 
hộ của bà, xem xét tình trạng của bà, 
và lựa chọn những điều bà sẽ làm.

Tôi nói với bà rằng công ty của tôi 
có thể có chỗ trong một phòng khách 
sạn, và tôi mời bà ở cùng với nhóm 
của chúng tôi. Bà thở phào nhẹ nhõm. 
Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp đồ 
đạc của bà và đóng chặt căn hộ và cất 
đồ đạc của bà, và tôi sắp xếp cho một 
đồng nghiệp lái chiếc xe của bà đến 
khách sạn.

Trong khi tôi chuẩn bị đi về, thì 
có thêm hai góa phụ nữa nhờ giúp 
đỡ. Tôi đã giúp họ bình tĩnh trở lại để 
có thể suy nghĩ rõ ràng và tìm ra nơi 
nào để trú ẩn. Khi tôi cầm lên hành 
lý từ một trong những đồng nghiệp 
của tôi thì có một góa phụ già cả khác 
nhờ giúp đỡ. Chúng tôi đặt những 
món đồ dễ vỡ của bà vào những nơi 
an toàn và giúp bà chuẩn bị ra đi.

Trong khi đó, các đồng nghiệp khác 
mời hai sinh viên đại học đã từng sống 
trên một hòn đảo ở lại với nhóm của 
chúng tôi tại khách sạn trong đất liền 
đó. Thức ăn duy nhất họ có là một ít 
đồ ăn nhẹ và gần một lít nước khoáng. 
May mắn thay, tôi đã có khá nhiều để 
chia sẻ, không những với họ mà còn 
với mọi người khác nữa.

Thật là một phước lành khi được 
Chúa chuẩn bị và hướng dẫn. Điều 
này cho phép tôi có được một ảnh 
hưởng bình tĩnh trong thời gian hoảng 
sợ và dành hầu hết thời gian của tôi 
để giúp đỡ người khác mà không lo 
lắng về bản thân mình. Tôi đã đạt 
được một mức độ biết ơn mới về lời 
khuyên của các vị lãnh đạo chức tư 
tế để được sẵn sàng. ◼
Brent Fisher, California, Hoa Kỳ

Khi tôi hỏi 
xem tôi có 

thể giúp đỡ được 
gì không, thì người 
phụ nữ trở nên lo 
lắng và nói rằng 
bà không biết 
phải làm gì hay 
đi đâu nữa. 



Bóng tối bao phủ căn phòng trong 
bóng tối khi tôi nằm thao thức lắng 

nghe tiếng chồng tôi thở, cố gắng để 
xác định xem anh ấy có đang ngủ 
không. Chỉ mới có hai ngày kể từ khi 
đứa con gái 12 tuổi của chúng tôi qua 
đời vì một tai nạn chấn thương bất 
ngờ. Tôi nhắm mắt lại một lần nữa, 
nhưng không thể ngủ được. Lòng tôi 
khao khát có được con gái tôi ở bên 
cạnh. Tất cả sự hiểu biết về kế hoạch 
cứu rỗi không thể làm giảm bớt nỗi 
đau đớn vì nhớ đến con gái tôi. 

Khi gần đến sáng, tôi cảm thấy một 
nỗi khát khao đột ngột, dữ dội. Chẳng 
bao lâu, mặt trời sẽ mọc, và trong tâm 
trí của mình, tôi thấy bầu trời bàng 
bạc ánh sáng màu hồng dịu dàng. 
Con gái của chúng tôi yêu màu hồng. 
Mặt trời mọc lên màu hồng sẽ là điều 
tôi cần để cảm thấy gần gũi với con 
gái mình một lần nữa.

Tôi thì thầm với người chồng đang 
ngáy ngủ của mình: “Chúng ta hãy đi 
xem mặt trời mọc nhé.”

Chúng tôi đứng bên ngoài trên 
đường lái xe vào nhà, nhìn về phía 
đông, và chờ đợi . . . và chờ đợi. Mặc 
dù bầu trời sáng sủa, nhưng mặt trời 
đã không vượt qua những đám mây 
bay thấp.

Tôi tựa đầu vào vai chồng tôi và 
thở dài, cố gắng giả vờ cho là điều đó 
không quan trọng. Nhưng tôi muốn 
nhiều hơn nữa. Tôi cần nhiều hơn 
nữa. Chắc chắn là Cha Thiên Thượng 
đã có thể ban cho tôi ước muốn này 
sau khi mang đứa con gái dễ thương 
của chúng tôi về nhà với Ngài.

Khi chồng tôi quay người lại để đi 
vào trong nhà, và nhìn về phía sau 
chúng tôi ở phía tây thì anh nói: “Hãy 
nhìn kìa!”

Tôi quay người lại. Phía sau chúng 
tôi, những đám mây đang đắm chìm 

CHỜ ĐỢI BÌNH MINH
trong ánh hồng phơn phớt, ánh sáng 
vàng bao quanh các đám mây. Tôi 
há hốc miệng và nước mắt trào ra. 
Quang cảnh đó đẹp hơn tôi có thể 
tưởng tượng được. Tôi cảm thấy như 
được con gái của chúng tôi ôm chặt. 
Tôi biết Cha Thiên Thượng đã biết 
được tấm lòng đau khổ của tôi và 
đã gửi một lời hứa về niềm hy vọng 
cho tương lai—một lời nhắc nhở nhẹ 
nhàng về gia đình vĩnh cửu và tất cả 
những giây phút tuyệt vời chưa đến.

Tôi đã thường nghĩ về giây phút 
tuyệt vời đó và quan điểm mới mà 
giây phút đó đã mang lại cho tôi. Ai 
tìm kiếm bình minh ở phía tây? Nhưng 
đó là nơi phép lạ của tôi đang chờ 
đợi. Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu phước 
lành và phép lạ vì chúng đến từ 
những nơi bất ngờ? Tôi tập trung bao 
nhiêu lần vào điều tôi nghĩ phải là 
như vậy và bỏ lỡ vinh quang của điều 
đúng theo bản chất của nó?

Chúng tôi đã cầu nguyện không 
ngừng để nhận được một phép lạ mà 

đã bị khước từ, nhưng khi tôi nhìn 
xung quanh với quan điểm mới của 
mình thì tôi thấy phép lạ của bốn 
cuộc sống được tốt đẹp hơn nhờ vào 
việc hiến tặng các cơ quan trong cơ 
thể của con gái chúng tôi, phép lạ 
của tình yêu thương gia đình và tình 
đoàn kết trong tiểu giáo khu, và phép 
lạ của sự phục vụ. Tôi đã cảm thấy 
vô cùng đau buồn, nhưng tôi cũng 
đã cảm thấy niềm hy vọng mãnh liệt 
chan hòa tâm hồn tôi với mỗi buổi 
bình minh hừng đỏ, mỗi buổi hoàng 
hôn ráng hồng, và mỗi đóa hoa hồng 
mà tôi bắt gặp trong cuộc đời. 

Giờ đây khi mặt trời mọc, tôi nhìn 
về phía đông và sau đó quay lại nhìn 
về phía tây. Tôi mỉm cười khi nhận 
ra rằng sẽ luôn luôn có những phép 
lạ và phước lành được tìm thấy—và 
rằng mặt trời sẽ luôn luôn mọc để 
làm giảm bớt nỗi buồn phiền của 
chúng ta nếu chúng ta để cho điều 
đó xảy đến. ◼
Julia Wagner, Ohio, Hoa Kỳ

Khi chồng tôi 
quay người lại 

đi vào trong nhà, 
và nhìn về phía sau 
chúng tôi ở phía tây 
thì anh nói: “Hãy nhìn 
kìa!” Phía sau chúng 
tôi, những đám mây 
đang đắm chìm trong 
ánh hồng phơn phớt. 
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Vinh Quang của Ta 
Tôn Vinh Thượng Đế và  
Tỏa Chiếu Ánh Sáng

Chúng ta hiểu rõ hơn sự khiêm 
tốn tôn vinh Thượng Đế như thế nào 
khi chúng ta hiểu sự khiêm tốn thực 
sự là gì. Sách Trung Thành cùng 
Đức Tin giải thích: “Sự khiêm tốn là 
một thái độ khiêm nhường và tao 
nhã trong cách ăn mặc, chải chuốt, 
lời lẽ và hành vi. Nếu các em khiêm 
tốn, thì các em không lôi cuốn sự 
chú ý quá mức đến mình. Thay vào 
đó, các em tìm cách ‘lấy thân thể 
mình làm sáng danh Đức Chúa Trời’ 
(1 Cô Rinh Tô 6:20).” 1

Khi biết cách cho thấy sự khiêm 
tốn như Đấng Cứu Rỗi đã làm, thì 
chúng ta chào đón Thánh Linh vào 
cuộc sống của mình, làm ứng nghiệm 
lời hứa rằng “nếu con mắt các ngươi 
chỉ duy nhất hướng về vinh quang 
của [Thượng Đế], thì thể xác các 
ngươi sẽ được tràn đầy ánh sáng” 
(GLGƯ 88:67). Khi đọc về cách các 
thành niên trẻ tuổi khác hiểu về sự 
khiêm tốn, thì các em có thể cân nhắc 
cách làm gia tăng ánh sáng thuộc 
linh riêng của mình bằng cách điều 

chỉnh một số điều để cải tiến sự cam 
kết bên trong và sự biểu lộ bên ngoài 
của các em về sự khiêm tốn.

Hãy Nhũn Nhặn trong  
Lời Lẽ và Hành Vi

“Những lời nói và hành động của 
các anh chị em có thể có một ảnh 
hưởng sâu đậm đến các anh chị em 
và những người khác. Hãy phát biểu 
ý kiến qua lời lẽ nhã nhặn, tích cực, 
nâng cao tinh thần và trong những 
hành động nhằm mang lại niềm vui 
cho những người xung quanh mình. 
Các nỗ lực của các anh chị em để 
được nhũn nhặn trong lời lẽ và việc 
làm sẽ gia tăng sự hướng dẫn và an 
ủi từ Đức Thánh Linh.” 2

Dar’ja Sergeevna Shvydko ở 
Volograd, Nga, giải thích rằng khi 
chúng ta nhũn nhặn trong lời nói 
của mình tức là khi chúng ta đối xử 
với những người khác một cách tôn 
trọng và với “giọng nói dịu dàng và 
bày tỏ những ý nghĩ của mình một 
cách điềm đạm mà không cần phải sử 
dụng những lời nói thô bỉ hoặc không 
phù hợp.” Lời lẽ nhũn nhặn là không 

Nếu Con Mắt Các Ngươi  
Chỉ Duy Nhất Hướng về  

Làm thế nào 
việc sống một cách 
khiêm tốn trong lời 
lẽ, hành vi, và diện 
mạo có thể giúp 
chúng ta nêu gương 
sáng và tôn vinh 
Thượng Đế? 

Bài của Katherine Nelson  
và Heidi McConkie

Trong Đại Hội Đồng tiền dương 
thế ở trên Thiên Thượng, khi 
Chúa Giê Su Ky Tô đã tình 

nguyện làm Đấng Cứu Rỗi của chúng 
ta thì Ngài thưa cùng Đức Chúa Cha: 
“Thưa Cha, xin ý Cha sẽ được nên và 
vinh quang sẽ thuộc về Cha mãi mãi” 
(Môi Se 4:2).

Chúa đã luôn luôn nêu gương về 
việc tôn vinh Đức Chúa Cha. Trong 
giáo vụ trần thế của Ngài, Đấng Cứu 
Rỗi đã không bao giờ hướng sự chú 
ý đến Ngài mà thay vì thế hướng các 
tín đồ của Ngài đến Đức Chúa Cha và 
phán dạy: “Ai tin ta, chẳng phải tin ta, 
nhưng tin Đấng đã sai ta đến” (Giăng 
12:44). Đấng Cứu Rỗi dạy chúng ta 
về tầm quan trọng của sự khiêm tốn 
trong thái độ, diện mạo, lời nói và 
hành vi.

Với lòng tận tụy để noi theo Đấng 
Cứu Rỗi, các thành niên trẻ tuổi được 
trích dẫn trong bài này đề cập đến 
cách biểu lộ bên trong và bên ngoài 
của họ về sự khiêm tốn và chia sẻ cách 
họ cam kết để tôn vinh Thượng Đế đã 
uốn nắn cá tính của họ và hướng dẫn 
hành động của họ như thế nào.
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ngồi lê đôi mách, mắng nhiếc, chế 
nhạo, và mỉa mai. Đừng bao giờ xem 
thường người khác hoặc thổi phồng 
cái tôi lên; chỉ đơn giản là cho thấy 
lòng tử tế và công nhận thiên tính của 
tất cả con cái của Cha Thiên Thượng.

Lời nói của chúng ta cũng nên bày 
tỏ lòng kính trọng đối với Thiên Chủ 
Đoàn: “Hãy tránh lời lẽ bẩn thỉu và 
việc dùng danh của Chúa một cách 
cẩu thả, bất kính, mà đó là những 
điều rất thông thường trên thế gian. 

Mike Olsen ở Utah nói: “Điều quan 
trọng là phải nhũn nhặn trong lời lẽ 
và hành vi vì điều đó cho thấy các 
anh chị em là ai và điều mà các anh 
chị em quý trọng.” Người ta sẽ để ý 
khi lời nói và hành động không phù 
hợp với nhau. Khi lời lẽ của chúng ta 
làm nâng đỡ người khác và tôn vinh 
Thượng Đế thì nên đi kèm với hành 
động tương ứng. Qua các hành động 
phục vụ và tử tế, chúng ta cho thấy 
rằng sự cam kết của mình để nâng 
đỡ những người khác và tôn vinh 
Thượng Đế thì sâu đậm hơn lời nói 
của chúng ta. Tấm gương làm môn 
đồ của chúng ta bằng lời nói và việc 
làm có thể có một ảnh hưởng tốt lành.

Carrie Carlson ở Colorado, Hoa Kỳ, 
nói: “Tôi thật sự biết ơn thái độ nhũn 
nhặn trong hành vi và lời nói”. Có một 
điều gì đó rất thú vị ở một người nào 
đó biết khiêm nhường và không làm 
điều gì vì muốn được người khác chú 
ý đến. Những người nói năng khiêm 
tốn nhũn nhặn trở thành các tôi tớ 
của Chúa.”

Hãy Trang Nhã trong  
Cách Ăn Mặc và Diện Mạo 

Paul Cave ở Utah nói: “Sự trang nhã 
[trong cách ăn mặc] giúp chúng ta thấy 
được điều tốt nhất nơi bản thân mình 
bằng cách giúp chúng ta tập trung 
vào con người thuộc linh thay vì con 
người thiên nhiên.” Bằng cách ăn mặc 
trang nhã, chúng ta khuyến khích 
những người khác tìm hiểu về chúng 
ta và đánh giá chúng ta về nhân cách 
và tính tình thay vì diện mạo.

Cách chúng ta ăn mặc không 
những là tín hiệu cho người khác 
thấy cách họ nên đối xử với chúng ta, 
mà còn ảnh hưởng đến cách chúng 
ta nhìn nhận và đối xử với bản thân 
mình. Luis Da Cruz Junior ở Brazil 
nói: “Chúng ta học được từ phúc âm 
rằng thể xác của chúng ta là một ân tứ 
từ Thượng Đế.” “Thể xác của chúng ta 

giúp chúng ta tiến triển và trở thành 
giống như Cha Thiên Thượng. Vì lý 
do này nên cách ăn mặc trang nhã rất 
là quan trọng. Bằng cách đó, chúng ta 
cho Thượng Đế và những người khác 
thấy rằng chúng ta tôn trọng ân tứ này 
và những ân tứ khác.” 4

Carrie giải thích: “Quần áo khiếm 
nhã được thiết kế để cho thấy thân 
thể là một đối tượng vật chất bị tách 
ra khỏi một linh hồn với nhân phẩm 
và cá tính. Việc ăn mặc trang nhã, mặc 
dù đôi khi tôi phải tốn nhiều tiền hơn 
và chắc chắn là nhiều thời giờ hơn, 
đã giúp tôi biết được rằng thể xác của 
tôi là cái bình chứa một linh hồn quý 
báu với tiềm năng và số mệnh thiêng 
liêng, đã được Cha Mẹ Thiên Thượng 
sinh ra và nuôi dưỡng. Thân thể của 
tôi đáng được chăm sóc và tôn trọng 
nhiều hơn là cách của thế gian.” 

Sách Trung Thành với Đức Tin 
dạy: “Ngoài việc tránh [quần áo khiếm 
nhã], các anh chị em cũng nên tránh 
sự thái quá trong quần áo, diện mạo 
và kiểu tóc. Trong cách ăn mặc, chải 
chuốt và cách cư xử, hãy luôn luôn 
được gọn gàng và sạch sẽ, đừng bao 
giờ luộm thuộm hoặc cẩu thả một 
cách không thích hợp.” 5 Trong cách 
ăn mặc và cách trưng diện của mình, 
chúng ta bày tỏ lòng kính trọng đối 
với Thượng Đế, với bản thân mình 
và với những người khác.

Cam Kết đối với Sự Kiên Định
Khi cố gắng noi theo các tiêu 

chuẩn phúc âm về tính nhũn nhặn, 
chúng ta cho thấy lòng cam kết của 
mình bằng cách kiên định, tuân thủ 
các lệnh truyền của Chúa mọi lúc chứ 
không phải chỉ khi nào thuận tiện.

Sự cam kết thật sự luôn luôn dựa 
vào các nguyên tắc phúc âm. Anthony 
Roberts ở Utah giải thích: “Tính nhũn 
nhặn là một phần của con người 
mình. Đó là một ước muốn để tiếp tục 
suy nghĩ, nói chuyện và hành động 

. . . Lời lẽ bất kính như vậy . . . làm 
suy yếu khả năng [của chúng ta] để 
nhận được những thúc giục thầm lặng 
của Đức Thánh Linh.” 3

Không giống như lời nói khiếm 
nhã, như việc ngồi lê đôi mách và 
nhạo báng có thể làm hỏng mối quan 
hệ, lời nói nhũn nhặn khuyến khích 
một sự cam kết sâu đậm hơn đối với 
Thượng Đế và, như Kelly Prue ở Utah, 
Hoa Kỳ, giải thích: “gia tăng khả năng 
của chúng ta để xây đắp các mối 
quan hệ tốt với những người khác. 
Lời lẽ nhũn nhặn của chúng ta giúp 
chúng ta thấy được điều tốt nhất ở 
những người khác.”

Sự nhũn nhặn trong lời lẽ đi song 
song với sự khiêm tốn trong hành vi. 

“Sự khiêm tốn (hoặc 
nhũn nhặn) là một thái 
độ khiêm nhường và 
đứng đắn trong cách 
ăn mặc, tề chỉnh, lời lẽ 
và hành vi. Nếu sống 
khiêm tốn, các anh chị 
em không thu hút sự 
chú ý quá đáng đến 
với mình.”
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theo sự hiểu biết của mình về phúc 
âm và kế hoạch cứu rỗi.” Khi chúng ta 
cố gắng sống theo phúc âm trong mọi 
khía cạnh của cuộc sống mình, thì sự 
cải đạo của chúng ta có thể trở nên 
sâu sắc và làm gia tăng ước muốn của 
chúng ta để sống theo các nguyên tắc 
phúc âm.

Hiểu Biết Thiên Tính của Mình
Việc luôn luôn nhũn nhặn giúp 

chúng ta hiểu và biết ơn rằng chúng 

sở và tinh thần thì bất ổn. Việc để 
cho thế gian xác định bản chất của 
tôi thật là một điều đầy thất vọng và 
tổn thương tinh thần vì nỗi ám ảnh 
của thế gian với những sự việc trần 
tục và vật chất thật là dữ dội và gay 
gắt. Một khi tôi đã quyết định không 
nghe theo thế gian và thay vì thế để 
cho mối quan hệ của tôi với Thượng 
Đế xác định bản chất của tôi, thì 
cuộc sống trở nên dễ dàng, tự do, 
và vui vẻ hơn.” Khi chúng ta tìm kiếm 
sự chấp thuận của Cha Thiên Thượng 
thay vì của thế gian, thì chúng ta sẽ 
tìm thấy nhiều niềm vui trong đời 
hơn và có nhiều động lực hơn để 
nhũn nhặn.

Sống một Cuộc Sống Khiêm Tốn
Galina Viktorovna Savchuk ở 

Novosibirsk, Nga, nói: “Sự khiêm tốn 
được thể hiện trong tất cả mọi điều 
chúng ta làm: lời nói, diện mạo bề 
ngoài, hành vi của chúng ta, và thậm 
chí cả những nơi chúng ta ghé thăm 
nữa.” Việc sống khiêm tốn được kết 
nối chặt chẽ với sự cam kết của chúng 
ta đối với phúc âm và mối quan hệ 
của chúng ta với Thượng Đế.

Thái độ nhũn nhặn chân thật là sự 
phối hợp của cả hành vi lẫn thái độ. 
Việc cố gắng cải tiến hành vi hoặc 
thái độ của chúng ta sẽ giúp chúng 
ta cải tiến cái kia. Khi chúng ta nhũn 
nhặn trong hành vi và diện mạo mà 
không phát triển một sự cam kết suốt 
đời thì sẽ ngăn cản chúng ta nhận 
được phước lành trọn vẹn của cuộc 
sống khiêm tốn. Và khi tin rằng mình 
là người khiêm tốn mà không để 
cho sự khiêm tốn đó ảnh hưởng đến 
những hành động của chúng ta thì đó 
là tự dối mình vậy.6

Trong bối cảnh của sự khiêm tốn 
hay nhũn nhặn, để nói rằng đôi mắt 
của chúng ta chỉ duy nhất hướng về 
vinh quang của Thượng Đế thì có 
nghĩa là chúng ta đang cam kết để 

sống khiêm tốn ở bên ngoài lẫn bên 
trong. Cũng giống như con mắt phải 
được hướng về Thượng Đế, thì diện 
mạo bề ngoài và những hành động 
của chúng ta cũng phải phù hợp với 
các nguyên tắc của sự khiêm tốn. 
Nhưng việc chỉ hướng con mắt về 
Thượng Đế không làm cho điều đó 
được độc nhất đối với vinh quang của 
Ngài; con mắt đó cần phải được tập 
trung vào Ngài. Tương tự như vậy, 
việc ăn mặc trang nhã và chỉnh tề cần 
phải gắn liền với việc tập trung vào 
các nguyên tắc vĩnh cửu.

Khi tuân giữ các giáo lệnh của 
Thượng Đế, thì những ý nghĩ của 
chúng ta có thể dễ dàng tập trung 
vào Ngài hơn. Tương tự như thế, khi 
tập trung những ý nghĩ của mình vào 
Thượng Đế thì tự nhiên chúng ta biết 
vâng theo Ngài hơn. 

Khi cố gắng sống khiêm tốn, chúng 
ta sẽ cảm nhận được ảnh hưởng của 
Thánh Linh nhiều hơn trong cuộc 
sống. Anh Cả Robert D. Hales thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã 
dạy: “Sự khiêm tốn là nền tảng của 
việc xứng đáng với Thánh Linh. Sống 
khiêm tốn là khiêm nhường, và sống 
khiêm nhường mời Thánh Linh đến 
với chúng ta.” 7 Khi có Thánh Linh 
hướng dẫn các ý nghĩ và hành động 
của chúng ta, thì đôi mắt của chúng 
ta sẽ chỉ huớng đến vinh quang của 
Thượng Đế và chúng ta sẽ được tràn 
đầy ánh sáng. ◼
Katherine Nelson sống ở Utah, Hoa Kỳ. 
Heidi McConkie sống ở Delaware, Hoa Kỳ.
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the Lord,” Ensign, tháng Tám năm 2008, 34; 
Liahona, tháng Tám năm 2008, 18.

ta là con cái của Cha Mẹ Thiên 
Thượng, và sự hiểu biết về thiên 
tính của chúng ta có thể soi dẫn cho 
chúng ta để được nhũn nhặn hơn. 
Raffaella Ferrini ở Florence, Ý, giải 
thích: “Tính nhũn nhặn ban phước 
cho cuộc sống của tôi vì nó giúp tôi 
cảm thấy giống như một đứa con gái 
đặc biệt của Cha Thiên Thượng, và do 
đó, sự hiểu biết đó làm cho tôi muốn 
được nhũn nhặn.”

Việc cho phép thế gian xác định 
chúng ta là ai có thể hủy hoại lòng 
tự trọng của chúng ta. Julianna Auna 
ở Utah mô tả kinh nghiệm của mình: 
“Trước khi đạt được một chứng ngôn 
về nguyên tắc nhũn nhặn, tôi rất khổ 
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Bài của Melissa Zenteno

Phần Lan nằm một vài dặm bên 
ngoài bờ biển Helsinki, là pháo 
đài trên biển Suomenlinna, được 

xây lên vào thế kỷ 18 để tăng cường 
chống lại những kẻ xâm lược. Trải 
ngang qua sáu hòn đảo, thành trì này 
tượng trưng cho sự quyết tâm bền bỉ 
của người dân Phần Lan.

Nhưng các tín hữu Phần Lan đến 
tham quan một tòa nhà khác khi họ đi 
đến thủ đô của họ. Đền Thờ Helsinki 
Phần Lan là một biểu tượng bề ngoài 
của sự cải đạo của họ và sự bảo vệ họ 
nhận được từ việc sống theo phúc âm.

Đối với Niilo Kervinen, một thanh 
niên 24 tuổi từ Rovaniemi, Phần Lan, 
chuyến xe lửa dài 10 giờ đồng hồ đến 
Helsinki là một cái giá nhỏ để trả cho 
phước lành của việc phục vụ trong 
đền thờ.

Trước khi lễ cung hiến Đền Thờ 
Helsinki Finland vào tháng Mười năm 
2006, Niilo và các tín hữu khác trong 
tiểu giáo khu của anh phải đi đến 
Đền Thờ Stockholm Sweeden hoặc 
Đền Thờ Copenhagan Đan Mạch. 
Anh nhớ lại: “Các chuyến đi thường 
mất một tuần trong kỳ nghỉ hè. Anh 
còn nhớ một số kỷ niệm đẹp nhất của 
những chuyến đi đó khi anh đi bằng 
xe buýt và ngủ trong lều. 

Vậy nên, việc có được một đền thờ 
ở quê hương của anh là một phước 
lành tuyệt vời. Niilo nói: “Khi họ loan 
báo về đền thờ Helsinki thì tôi cảm 
thấy rất vui mừng.” “Lời cầu nguyện 
cung hiến vẫn còn vang vọng trong 
lòng tôi mỗi khi tôi đi vào bên trong 
đền thờ.”

Tình yêu mến này đối với đền thờ 
làm cho Niilo khác hẳn với những 
người bạn của mình. Anh giải thích: 
“Người Phần Lan làm việc siêng năng 
và năng động nhưng lại dành rất ít 
thời giờ cho những sự việc thuộc 
linh trong cuộc sống của họ.” Mặc 
dù Niilo nói rằng anh đã luôn luôn 
được phước có những người bạn 
tốt, nhưng khi anh lớn lên hơn thì sự 
khác biệt giữa cách sống của những 
người bạn của anh và cách anh được 
dạy để sống đều trở nên rõ ràng hơn. 
Chính là sự khác biệt này đã làm cho 
Niilo tìm kiếm chứng ngôn riêng của 
mình khi anh 17 tuổi. Anh nói: “Tôi 
đã phải quyết định về việc tôi phải 
đứng ở đâu và phải là con người như 
thế nào.” “Với những phước lành của 
Chúa và với sự hướng dẫn của gia 
đình và những người bạn tốt, tôi có 
được một chứng ngôn vững mạnh 
hơn về Giáo Hội.”

Khi nói về sự cải đạo, Anh Cả 
David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Tôi hứa 
rằng khi tiến tới một sự hiểu biết về 
lẽ thật và được cải đạo theo Chúa, thì 
chúng ta sẽ luôn luôn được vững chắc 
và kiên trì và không bao giờ bỏ đạo.” 1 
Mặc dù chuyến đi đến Helsinki đòi 
hỏi thời gian và tiền bạc, nhưng Niilo 
đã cam kết để trở thành một môn đồ 
của Đấng Ky Tô. Và đối với Niilo, đó 
không phải là một sự hy sinh gì cả. ◼

GHI CHÚ
 1. David A. Bednar, “Được Cải Đạo theo Chúa,” 

Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 
2012, 109.
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Phần Lan
Làm một người thành 

niên trẻ trung tín ở 
Phần Lan thì như thế 
nào? Một thanh niên 
chia sẻ văn hóa và 
đức tin của mình.

Sự Cải Đạo và Sự Hy Sinh ở  
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NHỮNG 
SỰ KIỆN
Thủ Đô: 

Helsinki
Ngôn ngữ: 

Phần Lan 
(Suomi)

THEO CON SỐ
5.250.000 người 

(tính đến tháng 
Giêng năm 
2012)

187.888 hồ
179.584 hòn đảo
2.2 triệu phòng 

tắm hơi

GIÁO HỘI Ở 
PHẦN LAN
4.715 Thánh 

Hữu Ngày Sau
15 tiểu giáo khu
15 chi nhánh
2 giáo khu
1 phái bộ 

truyền giáo
1 đền thờ được 

làm lễ cung 
hiến vào ngày 
22 tháng Mười 
năm 2006

THÊM CHI TIẾT VỀ NIILO

Người Phần Lan thường ăn gì?
Một số món ăn ưa thích của tôi 
gồm có súp cá hồi và thịt nai với 
khoai tây nghiền. Chúng tôi cũng 
ăn rất nhiều bánh mì lúa mạch đen.

Anh làm gì để giải trí?
Tôi thích trượt tuyết trên ván, xem 
phim, hoặc chỉ đơn giản là thích đi 
bộ ở bên ngoài. Tôi phục vụ truyền 
giáo ở Nhật Bản, vì vậy tôi học tiếng 
Nhật khi nào tôi có thể học được.

Việc hẹn hò ở Phần Lan  
thì như thế nào?
Chúng tôi không có một nền văn 
hóa mạnh mẽ về việc hẹn hò. Người 
ta thường mời một người nào đó 
đi chơi chỉ sau khi họ đã thấy thích 
người đó rất nhiều. Ở đây, việc hẹn 
hò không phải là tự động quen biết 
một người nào đó. Ở đây có những 
tín hữu thành niên trẻ tuổi trung 
tín, cho dù không có nhiều tín hữu. 
Đôi khi các tín hữu thành niên trẻ 
tuổi đi xa để hẹn hò với một người 
mà họ đã gặp tại một buổi khiêu vũ 
dành cho người thành niên trẻ tuổi 
độc thân.
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Tôi tin rằng có một số lẽ thật mà những 
người nữ lẫn người nam cần phải hiểu 
về vai trò thiết yếu mà phụ nữ có trong 

việc củng cố và xây đắp vương quốc của 
Thượng Đế trên thế gian. Trong rất nhiều 
cách, phụ nữ là trọng tâm của Giáo Hội. Vì 
vậy, với sự giúp đỡ của Chúa, tôi muốn tỏ 
lòng quý trọng các phụ nữ và thiếu nữ trung 
tín của Giáo Hội. Các chị em thân mến, bất 
cứ các chị em đang sống nơi đâu trên thế 
giới, xin hãy biết về tình cảm tuyệt vời và 
sự tin tưởng mà Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn 
và Mười Hai Vị Sứ Đồ đã có nơi các chị em.

Tôi xin được bắt đầu bằng cách nhắc nhở 
các anh chị em về điều chúng ta đang làm 
ở nơi đây trên thế gian. 

Chúng ta là các con trai và con gái yêu 
quý của Cha Thiên Thượng. Chúng ta đã 
sống với Ngài trên tiền dương thế. Để hoàn 
thành sứ mệnh là “để mang lại sự bất diệt 
và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người” (Môi 
Se 1:39), Cha Thiên Thượng tạo ra một 
kế hoạch nhằm giúp con cái của Ngài đạt 
được tiềm năng tột bậc của họ. Kế hoạch 
của Đức Chúa Cha là để cho loài người sa 
ngã và bị tách lìa khỏi Ngài trong một thời 
gian bằng cách sinh ra trên trần thế, đạt 
được một thể xác, và bước vào một thời  
kỳ thử thách. Kế hoạch của Ngài cung ứng 
cho một Đấng Cứu Rỗi để cứu chuộc loài 

người khỏi Sự Sa Ngã. Sự Chuộc Tội của 
Chúa Giê Su Ky Tô cung ứng con đường, 
qua các giáo lễ phúc âm và giao ước thiêng 
liêng, để trở lại nơi hiện diện của Thượng 
Đế. Vì chúng ta sống trong một môi trường 
hữu diệt đầy nguy hiểm và những điều  
làm xao lãng, nên Cha Thiên Thượng và  
Vị Nam Tử biết là chúng ta sẽ cần tiếp 
cận với quyền năng mạnh mẽ lớn hơn sức 
mạnh của chúng ta. Hai Ngài biết là chúng 
ta cần tiếp cận với quyền năng của hai 
Ngài. Phúc âm và giáo lý của Đấng Ky  
Tô ban quyền năng cho tất cả những  
ai chịu chấp nhận phúc âm và giáo lý  
này để đạt được cuộc sống vĩnh cửu và 
quyền năng để tìm thấy niềm vui trong 
cuộc sống.

Có một số người nghi ngờ vai trò của phụ 
nữ trong kế hoạch của Thượng Đế và trong 
Giáo Hội. Tôi đã được nhiều giới truyền 
thông quốc gia và quốc tế phỏng vấn đến 
mức có thể nói cho các anh chị em biết rằng 
hầu hết các nhà báo đã giao tiếp với tôi đều 
có định kiến về vấn đề này. Trong những 
năm qua nhiều người đã đặt những câu hỏi 
ngụ ý rằng vị thế của phụ nữ là thấp kém 
trong Giáo Hội. Điều này là sai.

Tôi xin đề nghị năm điểm chính yếu để 
các anh chị em suy ngẫm về vấn đề quan 
trọng này.

Bài của Anh Cả 
M. Russell Ballard
Thuộc Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ

NHỮNG NGƯỜI NAM VÀ  

Trong kế hoạch vĩ đại của Cha Thiên Thượng, là kế hoạch ban quyền năng 
của chức tư tế cho những người nam, những người nam và những người nữ 

có vai trò khác nhau nhưng đều được quý trọng một cách bình đẳng.

LÀM CÔNG VIỆC  
CỦA CHÚA

NHỮNG NGƯỜI NỮ  
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I TRẺ 1. Thượng Đế Đã có Kế Hoạch để Giúp Chúng 
Ta Đạt được Cuộc Sống Vĩnh Cửu

Cha Thiên Thượng tạo ra người nữ lẫn người nam là 
các con gái và con trai linh hồn của Ngài. Điều này có 
nghĩa rằng phái tính là vĩnh viễn. Ngài có kế hoạch nhằm 
giúp tất cả những người chọn noi theo Ngài và Vị Nam Tử, 
Chúa Giê Su Ky Tô, đều đạt được vận mệnh của mình là 
những người thừa kế cuộc sống vĩnh cửu. 

Nếu sự tôn cao cuối cùng của chúng ta là mục tiêu và 
mục đích thiết yếu của hai Ngài và nếu hai Ngài là toàn 
trí toàn thức và hoàn hảo, như chúng ta biết thế về hai 
Ngài, thì hai Ngài hiểu rõ nhất cách chuẩn bị, giảng dạy 
và hướng dẫn chúng ta để chúng ta có cơ hội lớn nhất 
để được hội đủ điều kiện cho sự tôn cao.

Hầu hết mọi người đều có gia đình hoặc bạn bè, là những 
người đã bị vướng vào những vấn đề xã hội phiền phức 
khác nhau. Tranh luận về các vấn đề này thường không 
mang lại bất cứ giải pháp nào và, thật ra, còn có thể gây ra 
tranh chấp. Có một số thắc mắc về lập trường của Giáo Hội 
đối với các vấn đề nhạy cảm mà lại khó trả lời cho mọi người 
đều được hài lòng. Tuy nhiên, khi chúng ta tìm kiếm Chúa 
trong lời cầu nguyện về việc phải nghĩ như thế nào và phải 

làm gì trong những tình huống này, thì ấn tượng sẽ đến: 
“Ta có tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và có noi theo Ngài và 
Đức Chúa Cha không?” Tôi tin rằng hầu hết mọi người trong 
Giáo Hội vào lúc này hay lúc khác sẽ tự hỏi là họ có thể làm 
tất cả những gì họ được yêu cầu làm không. Nhưng nếu 
chúng ta thực sự tin nơi Chúa, thì sự bảo đảm sẽ đến: “Tôi 
tin Chúa Giê Su Ky Tô, và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì 
Ngài cần tôi làm.” Vì vậy, chúng ta tiếp tục cố gắng. Lời nói 
“Tôi tin Chúa Giê Su Ky Tô” thật là mạnh mẽ biết bao!

Chứng ngôn và sự an tâm của chúng ta cùng sự an 
lạc của chúng ta bắt đầu với sự sẵn lòng để tin rằng 
Cha Thiên Thượng quả thực biết rõ nhất.

2. Giáo Hội Được Điều Hành qua Các Chìa Khóa 
của Chức Tư Tế

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su 
Ky Tô là Giáo Hội của Chúa, và Giáo Hội của Ngài được 
điều hành nhờ và qua thẩm quyền chức tư tế và các chìa 
khóa của chức tư tế. “Các chìa khóa của Chức Tư Tế là 
thẩm quyền của Thượng Đế đã ban cho các vị lãnh đạo 
chức tư tế để hướng dẫn, điều khiển, và chi phối việc sử 
dụng chức tư tế của Ngài trên thế gian.” 1

NHỮNG NGƯỜI NỮ  
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Những người có các chìa khóa của chức tư tế—cho dù 
đó là một thầy trợ tế là người có các chìa khóa cho nhóm 
túc số của mình hoặc một vị giám trợ là người có các chìa 
khóa cho tiểu giáo khu của mình hoặc Chủ Tịch của Giáo 
Hội là người nắm giữ tất cả các chìa khóa của chức tư 
tế—đều thật sự làm cho tất cả những người phục vụ hoặc 
lao nhọc một cách trung tín dưới sự hướng dẫn của họ có 
thể thực hiện thẩm quyền chức tư tế và được tiếp cận với 
quyền năng của chức tư tế. 

Tất cả những người nam và tất cả những người nữ phục 
vụ dưới sự hướng dẫn của những người có các chìa khóa 
này. Đây là cách Chúa điều hành Giáo Hội của Ngài.

Tôi xin nhắc lại một điều tôi đã nói trong đại hội trung 
ương tháng Tư năm 2013: “Trong kế hoạch vĩ đại của Cha 
Thiên Thượng, là kế hoạch ban quyền năng của chức tư tế 
cho những người nam, những người nam có trách nhiệm 
duy nhất để thi hành chức tư tế, nhưng họ không phải là 
chức tư tế. Những người nam và những người nữ có vai trò 
khác nhau nhưng bình đẳng. Cũng như một người phụ nữ 
không thể thụ thai một đứa bé nếu không có một người 
đàn ông, vì vậy, một người đàn ông không thể sử dụng 
đầy đủ quyền năng của chức tư tế để thiết lập một gia đình 
vĩnh cửu nếu không có một người phụ nữ. . . . Trong viễn 
cảnh vĩnh cửu, khả năng sinh sản và quyền năng của chức 
tư tế được vợ chồng cùng chia sẻ với nhau.” 2

Tại sao những người đàn ông được sắc phong các chức 
phẩm chức tư tế mà phụ nữ thì không được? Chủ Tịch 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) giải thích rằng chính là 
Chúa, chứ không phải con người, “là Đấng đã quy định 
rằng nam giới trong Giáo Hội của Ngài cần phải nắm giữ 
chức tư tế” và cũng chính Chúa đã ban cho phụ nữ “khả 
năng chu toàn tổ chức vĩ đại và kỳ diệu này, tức là Giáo 
Hội và vương quốc của Thượng Đế” . . . 3 Khi tất cả đã 
được nói tới và làm xong, thì Chúa đã không mặc khải 
nữa lý do tại sao Ngài đã tổ chức Giáo Hội của Ngài như 
Ngài đã từng mặc khải.

Chúng ta đừng quên rằng khoảng một nửa của tất cả 
những sự giảng dạy diễn ra trong Giáo Hội đều do các 
chị em phụ nữ thực hiện. Nhiều vai trò lãnh đạo là do các 
chị em phụ nữ của chúng ta cung ứng. Nhiều cơ hội phục 
vụ và các sinh hoạt đều được các phụ nữ hoạch định và 
hướng dẫn. Việc cố vấn và tham gia khác của các phụ nữ 
trong các hội đồng tiểu giáo khu và giáo khu và trong các 
hội đồng trung ương tại trụ sở Giáo Hội tạo ra cái nhìn sâu 
sắc, sự khôn ngoan, và cân bằng cần thiết.

Cần phải cả có những người đàn ông tôn trọng phụ nữ 
và các ân tứ thuộc linh đặc biệt của họ lẫn các phụ nữ tôn 

trọng các chìa khóa của chức tư tế do những người đàn 
ông nắm giữ để mời gọi các phước lành trọn vẹn của thiên 
thượng trong bất cứ nỗ lực nào trong Giáo Hội.

3. Những Người Nam và Những Người Nữ Đều 
Quan Trọng Bằng Nhau

Những người nam và những người nữ đều bình đẳng 
trong mắt Thượng Đế và trong mắt của Giáo Hội, nhưng 
bình đẳng không có nghĩa là họ đều giống nhau. Các trách 
nhiệm và ân tứ thiêng liêng của những người nam và những 
người nữ đều khác nhau về tính chất chứ không phải khác 
nhau về tầm quan trọng hay ảnh hưởng. Giáo lý của Giáo 
Hội đặt phụ nữ vào vị trí bình đẳng với những người nam 
nhưng khác với những người nam. Thượng Đế không coi 
phái tính nào là tốt hơn hoặc quan trọng hơn phái tính kia. 
Chủ Tịch Hinckley tuyên bố với các phụ nữ rằng “Đức Cha 
Vĩnh Cửu . . . không bao giờ có ý định là các chị em phụ nữ 
phải ít vinh quang hơn các tạo vật của Ngài.” 4

Những người nam và những người nữ có các ân tứ khác 
nhau, các ưu điểm khác nhau, và quan điểm và khuynh 
hướng khác nhau. Đó là một trong những lý do cơ bản tại 
sao chúng ta cần nhau. Cần phải có một người đàn ông 
và một người phụ nữ để tạo ra một gia đình, và cần phải 
có những người nam và những người nữ thực hiện công 
việc của Chúa. Một cặp vợ chồng ngay chính cùng làm việc 
với nhau để bổ sung cho nhau. Chúng ta hãy cẩn thận để 
chúng ta không cố gắng làm xáo trộn kế hoạch và mục 
đích của Cha Thiên Thượng trong cuộc sống của chúng ta.

4. Tất Cả Mọi Người Đều Được Ban Phước qua 
Quyền Năng của Chức Tư Tế

Khi những người nam và những người nữ đi đền thờ, họ 
đều được làm lễ thiên ân với cùng một quyền năng tức là 
quyền năng của chức tư tế. Mặc dù thẩm quyền của chức 
tư tế được hướng dẫn qua các chìa khóa của chức tư tế, 
và các chìa khóa của chức tư tế chỉ được những người đàn 
ông xứng đáng nắm giữ, sự tiếp cận với quyền năng và các 
phước lành của chức tư tế là dành sẵn cho tất cả con cái 
của Thượng Đế.

Cha Thiên Thượng rất rộng rãi với quyền năng của 
Ngài. Tất cả những người đàn ông và tất cả phụ nữ đều có 
quyền tiếp cận với quyền năng này để được giúp đỡ trong 
cuộc sống của họ. Tất cả những người đã lập các giao ước 
thiêng liêng với Chúa và là những người tôn trọng các giao 
ước đều có đủ điều kiện để nhận được sự mặc khải cá 
nhân, để được các thiên sứ phục sự ban phước, để giao 
tiếp với Thượng Đế, để nhận được phúc âm trọn vẹn, và, 
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cuối cùng, để trở thành người thừa kế cùng với Chúa Giê 
Su Ky Tô tất cả những gì Đức Chúa Cha chúng ta có.

5. Chúng ta Cần Biết và Làm Chứng về Giáo Lý Này
Chúng ta cần những người phụ nữ của Giáo Hội biết 

giáo lý của Đấng Ky Tô và làm chứng về Sự Phục Hồi 
trong mọi cách các chị em phụ nữ có thể làm được. Chưa 
từng bao giờ có một thời kỳ phức tạp hơn trong lịch sử 
của thế gian. Sa Tan và những kẻ đi theo nó đang làm cho 
các công cụ của chúng cho thời kỳ ngàn năm được hoàn 
hảo, và chúng đã có kinh nghiệm hủy diệt đức tin và sự 
tin cậy nơi Thượng Đế và nơi Chúa Giê Su Ky Tô ở giữa 
loài người.

Tất cả chúng ta—những người nam, những người nữ, 
các thành niên trẻ tuổi, giới trẻ, và các em trai và em gái—
đều phải bênh vực, bảo vệ và rao giảng về Chúa và Giáo 
Hội của Ngài trên khắp thế gian. Chúng tôi cần nhiều tiếng 
nói đặc biệt, đầy ảnh hưởng và đức tin của phụ nữ. Chúng 
tôi cần các chị em tìm hiểu giáo lý và hiểu điều chúng 
ta tin để các chị em có thể chia sẻ chứng ngôn về lẽ thật 
của tất cả mọi sự việc—cho dù các chứng ngôn đó được 
đưa ra xung quanh lửa trại tại trại hè của Hội Thiếu Nữ, 
trong một buổi họp chứng ngôn, trong một blog, hoặc trên 
Facebook. Chỉ có các chị em mới có thể cho thế gian thấy 
các phụ nữ đã lập giao ước của Thượng Đế trông như thế 
nào và tin tưởng như thế nào.

Thưa các chị em phụ nữ, khả năng ảnh hưởng của các 
chị em là một khả năng độc đáo—một khả năng mà những 
người đàn ông không thể bắt chước được. Không một ai 

có thể bênh vực cho Đấng Cứu Rỗi với bất cứ lời thuyết 
phục hay sức mạnh nào nhiều hơn các chị em là những 
người con gái của Thượng Đế có thể bênh vực—các chị 
em là những người có sức mạnh nội tâm và lòng tin chắc 
như vậy. Sức mạnh của tiếng nói của một người phụ nữ 
cải đạo là vô hạn, và Giáo Hội cần tiếng nói của các chị 
em hơn bao giờ hết.

Tôi để lại lời chứng và chứng ngôn của tôi rằng chúng 
ta đang ở trong một thời kỳ mà chúng ta cần phải đoàn 
kết. Chúng ta phải đoàn kết với nhau—những người nam, 
những người nữ, các thanh niên và thiếu nữ, các em trai 
và em gái. Chúng ta phải bênh vực cho kế hoạch của Cha 
Thiên Thượng. Chúng ta phải bênh vực Ngài. Ngài đã bị 
chối bỏ. Với tư cách là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh 
Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta không thể 
đứng yên và để cho điều đó tiếp tục xảy ra mà không có 
đủ can đảm để lên tiếng.

Cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em có 
can đảm để học và biết được các lẽ thật của phúc âm rồi 
sau đó chia sẻ các lẽ thật đó mỗi khi có cơ hội. ◼
Từ bài nói chuyện trong buổi họp đặc biệt devotional tại trường Brigham 
Young University vào ngày 20 tháng Tám năm 2013. Để có được toàn bộ 
bài nói chuyện này bằng tiếng Anh, xin vào trang mạng speeches. byu. edu.
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Jonathan là một người bạn của tôi, em ấy 
gia nhập Giáo Hội cách đây bốn năm. 
Em ấy là tín hữu duy nhất của Giáo Hội 

trong gia đình. Sau khi nhận được Chức Tư 
Tế A Rôn, em ấy bắt đầu phục vụ những 
người khác vì trước đó em ấy chưa bao giờ 
phục vụ. Jonathan biết rằng để phục vụ, em 
ấy cần phải học hỏi rất nhiều. Em ấy cũng 
muốn được xứng đáng và đáng tin cậy hơn, 
nên em ấy nghiên cứu phúc âm, cầu nguyện, 
và tham dự các buổi họp ngày Chủ Nhật và 
lớp giáo lý. Em ấy cố gắng nhiều để tuân giữ 
các lệnh truyền và sống theo các tiêu chuẩn 
của Giáo Hội. Em ấy siêng năng làm tròn các 
bổn phận chức tư tế của mình, kể cả việc 
làm một thầy giảng tại gia tuyệt vời. Quyển 
sách Bổn Phận đối với Thượng Đế đã giúp 
em ấy hiểu các bổn phận đó và học cách 
làm tròn các bổn phận đó. 

Sự phục vụ chức tư tế một cách trung tín 
của Jonathan đã mang đến cho em ấy sức 
mạnh thuộc linh. Sự phục vụ này đã giúp 
bảo vệ em ấy khỏi các ảnh hưởng xấu xa. 
Em ấy tăng trưởng rất nhiều trong khi phục 
vụ và chuẩn bị cho tương lai của mình. 
Trong năm qua, em ấy đã xứng đáng nhận 
được Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và lễ thiên 
ân trong đền thờ. Em ấy hiện đang phục vụ 
truyền giáo ở Brazil.

Chức Tư Tế A Rôn thường được gọi là 
“chức tư tế dự bị.” Thượng Đế ban cho các 
em Chức Tư Tế A Rôn vì Ngài có một công 
việc cho các em để làm—bây giờ và trong 
tương lai. Sự phục vụ trung tín của các em 

trong Chức Tư Tế A Rôn chuẩn bị các em 
nhiều cơ hội hơn để phục vụ trong những 
năm tới. Giống như Jonathan, các em đang 
chuẩn bị để “nhận được Chức Tư Tế Mên Chi 
Xê Đéc, để nhận được các phước lành của 
đền thờ, để phục vụ truyền giáo toàn thời 
gian, để làm một người chồng và người cha 
nhân từ, và tiếp tục sự phục vụ Chúa suốt 
đời” (Trung Thành với Đức Tin: Sách Tham 
Khảo Phúc Âm [2004], 4).” 

Các em có thể không biết tất cả các chi 
tiết của những cơ hội tuyệt vời mà Cha Thiên 
Thượng dành cho các em, nhưng tôi tin 
chắc rằng các em sẽ sẵn sàng để đáp ứng 
các cơ hội này nếu các em nhớ làm những 
điều sau đây với tư cách là một người 
nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn.

Noi Theo Chúa Giê Su Ky Tô
Là một người nắm giữ chức tư tế, 

các em đang đại diện cho Chúa Giê Su 
Ky Tô. Điều đó có nghĩa là các em được yêu 
cầu noi theo Ngài và làm điều Ngài sẽ làm. 
Ngài sẽ làm gì? Trong mọi tình huống, Ngài 
dành cả cuộc đời của Ngài để phục vụ và 
ban phước cho những người khác. Các em 
cũng nên làm thế. Hy sinh trong việc phục 
vụ người khác—và rồi tăng trưởng và tiến 
bộ để có thể hy sinh nhiều hơn nữa! Hãy 
nhớ Chúa Giê Su đã tăng trưởng trong thời 
niên thiếu của Ngài như thế nào: Ngài “khôn 
ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng 
được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” 
(Lu Ca 2:52).

CHUẨN BỊ ĐỂ PHỤC VỤ,  

David L. Beck
Chủ Tịch Trung Ương 
Hội Thiếu Niên

Thượng Đế ban cho các em Chức Tư Tế A Rôn vì Ngài có một công việc  
cho các em để làm—bây giờ và trong tương lai. 

PHỤC VỤ ĐỂ CHUẨN BỊ
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NHỮNG NGƯỜI NẮM GIỮ  
CHỨC TƯ TẾ A RÔN:

LÀM THẾ NÀO TÔI  
CÓ THỂ CHUẨN BỊ ĐỂ:

Nhận được Chức Tư Tế 
Mên Chi Xê Đéc

Hoàn toàn noi theo  
Chúa Giê Su Ky Tô

Luôn luôn phục sự  
bằng cách

Thực hiện các giáo lễ của  
chức tư tế, như là

•  tìm kiếm ý muốn của 
Thượng Đế

• vâng lời

•  cầu nguyện và học phúc âm  
hàng ngày

•  làm phép báp têm cho  
những người khác

• ban phước Tiệc Thánh

• phục vụ người hoạn nạn

• giải cứu các tín hữu kém tích cực

•  củng cố gia đình và các 
thành viên trong nhóm  
túc số

Phục vụ truyền giáo

Trở thành một người 
chồng và người cha

Nhận Được Các 
Phước Lành Đền Thờ
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Một phần của việc noi theo Đấng Cứu Rỗi là trở nên 
khôn ngoan và có được cơ thể khỏe mạnh lúc còn trẻ. 
Điều này đòi hỏi các em phải làm việc siêng năng và 
luôn luôn làm hết khả năng của mình (xin xem GLGƯ 
4:2). Các em được lòng của Thượng Đế khi các em 
đến gần Ngài qua lời cầu nguyện hàng ngày, nghiên 
cứu phúc âm, vâng lời, và phục vụ. Các em được lòng 
những người khác khi các em tử tế và trung thành 
với gia đình của mình và là một người bạn giống như 
Đấng Ky Tô đối với tất cả mọi người.

Hãy nhớ rằng Chúa Giê Su luôn luôn làm theo ý 
muốn của Đức Chúa Cha. Các em noi theo Đấng Ky 
Tô khi các em tìm kiếm ý muốn của Thượng Đế suốt 
ngày để hướng dẫn các em phục vụ và hành động 
theo những thúc giục của Thánh Linh mà các em 
nhận được.

Thực Hiện Các Giáo Lễ của Chức Tư Tế
Các giáo lễ của chức tư tế là cần thiết cho tất cả con 

cái của Thượng Đế và ban phước đồng đều cho các 
con trai và các con gái của Ngài. Từ giây phút các em 
trở thành một thầy trợ tế, các em giúp thực hiện một 
giáo lễ của chức tư tế bằng cách chuyền Tiệc Thánh. 
Các em sẽ tiếp tục thực hiện các giáo lễ của chức tư tế 
trong Chức Tư Tế A Rôn về sau khi các em chuẩn bị và 
ban phước Tiệc Thánh, làm phép báp têm, và tham gia 
vào lễ sắc phong cho những người nắm giữ Chức Tư 
Tế A Rôn khác.

Để tham gia vào các giáo lễ thiêng liêng này,  
các em phải trong sạch. Sự trong sạch về mặt đạo  
đức của các em có thể thêm quyền năng thuộc linh  
lớn lao vào các giáo lễ mà các em thực hiện. Hãy  
cố gắng sống xứng đáng trong mọi phương diện  
để mang bình chứa thiêng liêng của Tiệc Thánh của  
Chúa (xin xem GLGƯ 38:42). Khi làm như vậy, các  
em có thể đứng trước tiểu giáo khu hoặc chi nhánh 
của mình với tư cách là người đại diện thực sự của 
Chúa Giê Su Ky Tô. Họ sẽ được ban phước bởi quyết 
tâm của các em để tuân giữ các giao ước mà các em 
đang giúp họ tái lập.

Phục Sự Luôn Luôn
Các em phục sự với tư cách là một người nắm giữ 

Chức Tư Tế A Rôn. Vào mọi lúc, hãy tìm kiếm cơ hội 
để phục sự cho gia đình, bạn bè, các thành viên trong 
nhóm túc số, và những người khác. Mọi điều các em 
làm trong chức tư tế giúp các các em phục sự những 
người khác cả về vật chất lẫn tinh thần. Ví dụ, khi các 
em giúp đỡ vị giám trợ hay chủ tịch chi nhánh của mình 
bằng cách phục vụ một gia đình mà các em giảng dạy 
tại gia, thì các em đang học cách nhận ra và chăm sóc 
cho nhu cầu của người khác. Các em cũng sẽ phục 
sự những người khác khi các em tìm đến củng cố các 
thành viên trong nhóm túc số của mình và giải cứu các 
tín hữu kém tích cực, thu góp các của lễ nhịn ăn để giúp 
người nghèo khó và túng thiếu, giúp đỡ người bệnh và 
tàn tật, giảng dạy và làm chứng về Đấng Ky Tô và phúc 
âm của Ngài, và làm nhẹ gánh nặng của người nản lòng.

Các em phục sự khi các em giảng dạy bài học trong 
các buổi họp của nhóm túc số và trong các buổi họp 
tối gia đình của mình. Các em phục sự khi các em mời 
gọi tất cả mọi người đến cùng Đấng Ky Tô (xin xem 
GLGƯ 50:29)—ở nhà, trong nhóm túc số của các em, 
ở trường học, với những người truyền giáo toàn thời 
gian, và bất cứ các em đang ở đâu đi nữa.

Tương Lai của Các Em
Hãy thảo luận với cha mẹ hoặc những người cố 

vấn của các em điều các em được đòi hỏi trong vai trò 
tương lai với tư cách là một người nắm giữ Chức Tư Tế 
Mên Chi Xê Đéc, người truyền giáo, người chồng, và 
người cha. Hãy viết vào khoảng trống đã được dành 
cho một số trách nhiệm lớn lao đó và làm thế nào các 
em có thể chuẩn bị cho các trách nhiệm này ngày nay 
khi các em phục vụ trong Chức Tư Tế A Rôn. Điều đó 
có thể dường như quá chồng chất bây giờ, nhưng hãy 
nhớ rằng cách tốt nhất để chuẩn bị chỉ đơn giản là làm 
những điều mà Cha Thiên Thượng đã yêu cầu các em 
làm ngày hôm nay. Cầu xin cho các em tìm thấy hạnh 
phúc trong khi phục vụ bây giờ và chuẩn bị cho tương 
lai huy hoàng của các em. ◼

Các em noi theo Đấng Ky Tô khi 
các em tìm kiếm ý muốn của 

Chúa suốt ngày để hướng dẫn các 
em phục vụ và hành động theo 
những thúc giục của Thánh Linh 

mà các em nhận được.
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“Chức tư tế là quyền 
năng và thẩm quyền 
của Thượng Đế được 
ban cho vì sự cứu rỗi và 
phước lành của tất cả 
mọi người—nam, nữ, 
và trẻ em. . . .

“Có những phước lành đặc biệt từ 
Thượng Đế ban cho mỗi người nào xứng 
đáng là người chịu phép báp têm, tiếp nhận 
Đức Thánh Linh, và thường xuyên dự phần 
Tiệc Thánh. Đền thờ giúp mọi người có thêm 
sự hiểu biết và sức mạnh, cùng với lời hứa về 
cuộc sống vĩnh cửu [xin xem GLGƯ 138:37, 
51].”
Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Quyền Năng trong Chức 
Tư Tế,” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một 
năm 2013, 92.

Các vị lãnh đạo Giáo Hội đã dạy chúng ta rằng các giáo lễ và giao ước của chức 
tư tế đều có sẵn cho tất cả con cái của Thượng Đế–cả nam lẫn nữ. 
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“Là điều thiết yếu để 
chúng ta hiểu rằng Cha 
Thiên Thượng đã cung 
ứng một con đường cho 
tất cả các con trai và con 
gái của Ngài để có thể 
nhận được các phước 

lành của quyền năng chức tư tế và được 
quyền năng này củng cố. Trọng tâm của kế 
hoạch của Thượng Đế dành cho con cái linh 
hồn của Ngài là lời phán này của chính Ngài: 
‘Đây là công việc của ta và sự vinh quang của 
ta—là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống 
vĩnh cửu cho loài người’ (Môi Se 1:39).”
Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ, “ ‘Đây Là Công Việc của Ta và 
Sự Vinh Quang của Ta,’ ” Ensign hoặc Liahona, 
tháng Năm năm 2013, 19.

“Các giáo lễ và giao ước 
của chức tư tế cung ứng 
sự tiếp cận các phước 
lành trọn vẹn đã được 
Thượng Đế hứa với chúng 
ta, là những điều có thể 
thực hiện được nhờ vào 

Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi. Các giáo lễ 
và giao ước này trang bị cho các con trai và 
con gái của Thượng Đế với sức mạnh, quyền 
năng của Thượng Đế, và cung ứng cho chúng 
ta cơ hội nhận được cuộc sống vĩnh cửu—để 
trở lại nơi hiện diện của Thượng Đế và sống 
với Ngài trong gia đình vĩnh cửu của Ngài.”
Carole M. Stephens, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch 
đoàn trung ương Hội Phụ Nữ, “Chúng Ta Có Biết 
Mình Có Điều Gì Không??” Ensign hoặc Liahona, 
tháng Mười Một năm 2013, 12.

QUYỀN NĂNG ĐỂ BAN PHƯỚC CHO 

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
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Là một thanh niên hoặc một thiếu nữ, 
dù có bất cứ hoàn cảnh gia đình là gì 
đi nữa, làm thế nào các em có thể nhận 

được quyền năng của các giao ước chức tư 
tế mà các em đã lập lúc chịu phép báp têm 
để củng cố mái gia đình của mình? Việc hiểu 
rõ vai trò và tầm quan trọng của gia đình 
mình trong kế hoạch của Chúa có thể soi 
dẫn chúng ta để tôn trọng những lời hứa 
mà chúng ta đã lập bằng cách chắc chắn 
rằng sự phục vụ tốt nhất và nhiệt tình nhất 
của chúng ta được thực hiện ở bên trong 
nhà của mình. Chúng ta hãy xem xét một 
số cách chúng ta nhận được quyền năng 
của các giao ước của mình để củng cố và 
phục vụ những người quan trọng nhất đối 
với chúng ta.

Các Em Sẽ Đáp Ứng Bằng Cách Nào?
Đó là tối thứ Hai, và các em có rất nhiều 

bài tập để làm. Các em nghe cha mình kêu 
gia đình quy tụ lại cho buổi họp tối gia đình. 
Em sẽ làm gì đây?

Lựa chọn A: Các em đáp: “Cha ơi, con 

không có thời giờ cho tối nay đâu! Con phải 
học mà!”

Lựa chọn B: Các em nhanh chóng giúp 
quy tụ các anh chị em của mình lại và vui vẻ 
tham gia vào những lời cầu nguyện, âm nhạc 
và sứ điệp.

Khi Có Người Lãnh Đạo 
Chức Tư Tế trong Nhà

Việc hỗ trợ cha mẹ của các em bằng cách 
sẵn lòng tham gia vào buổi họp tối gia đình, 
cầu nguyện chung gia đình, và học thánh thư 
chung gia đình là một số cách thức để củng 
cố người lãnh đạo chức tư tế trong nhà của 
các em. Có rất nhiều cách khác nữa, chẳng 
hạn như:

•  Cầu nguyện cho cha mẹ của các em. 
(Chắc chắn là họ cầu nguyện cho các 
em mỗi ngày).

•  Hỗ trợ cha mẹ của các em trong những 
chức vụ kêu gọi trong Giáo Hội của họ 
và đề nghị giúp đỡ trong nhà, nhất là 
khi họ đang bận rộn với những chỉ định 
đặc biệt. HÌ
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Khi tuân giữ các 
giao ước, các 
anh em nhận 
được quyền năng 
của chức tư tế 
để ban phước 
cho mái gia 
đình của mình.

Bài của  
Bonnie L. Oscarson
Chủ Tịch Trung Ương 
Hội Thiếu Nữ

MANG CÁC  

PHƯỚC LÀNH CỦA 

CHỨC TƯ TẾ VÀO  
NHÀ CỦA CÁC ANH CHỊ EM



•  Giúp cha mẹ của các em chào đón các 
thầy giảng tại gia khi họ đến, và sau 
đó lịch sự lắng nghe sứ điệp của họ.

•  Nếu có một đền thờ trong khu vực 
của các em, thì hãy đề nghị giữ mấy 
đứa em để cha mẹ của các em có thể 
đi đền thờ và tham gia vào các giáo lễ 
của chức tư tế.

Hãy nhớ rằng không phải chỉ cha mẹ mới 
có trách nhiệm để mời và duy trì Thánh Linh 
trong nhà của các em. Có nhiều điều các 
em có thể làm để mời Thánh Linh qua hành 
động và thái độ của mình. Các em có đang 
làm phần vụ của mình để mời ảnh hưởng 
của Thánh Linh vào nhà của mình không?

Khi Không Có Người Lãnh Đạo 
Chức Tư Tế trong Nhà

Không phải gia đình nào cũng giống nhau 
hoặc hoạt động theo cùng một cách. Các em 
có thể thuộc vào một gia đình có cha hoặc 
mẹ độc thân hoặc không có một người nắm 
giữ chức tư tế chủ tọa trong nhà. Vẫn còn có 
rất nhiều cách nữa để mời quyền năng chức 
tư tế củng cố các em và gia đình mình. Đây 
là những điều mà chúng ta đều cần phải làm, 
bất kể hoàn cảnh của chúng ta là gì:

•  Cầu nguyện riêng, học thánh thư và nhịn 
ăn. Các nỗ lực này sẽ giúp các em được 
vững mạnh về mặt thuộc linh và mời 
Thánh Linh vào cuộc sống của các em 
và vào phạm vi ảnh hưởng của mình.

•  Dành thời giờ để làm vinh hiển những 
chức vụ kêu gọi của các em hoặc 
những chỉ định trong Giáo Hội và 
chuẩn bị cho các bài học trong ngày 
Chủ Nhật. Việc làm như vậy sẽ giúp 
các em tin tưởng vào bản thân mình 
và cho thấy rằng mình ủng hộ các 
chương trình của chức tư tế. 

•  Bày tỏ lòng kính trọng đối với tất 

cả những người trong gia đình của 
các em và ủng hộ các sinh hoạt lành 
mạnh của họ. Những sự lựa chọn 
này giúp củng cố cả gia đình.

•  Chia sẻ với gia đình mình về những 
điều các em học được và làm trong 
các lớp học trong nhà thờ và nhóm 
túc số của các em. Đó là một cách để 
mang những lời giảng dạy về phúc 
âm vào nhà. 

•  Tìm kiếm những cách để phục vụ ở 
xung quanh các em qua những hành 
động tử tế giản dị. 

•  Giúp đỡ trong nhà bằng cách làm 
việc nhà hoặc giúp đỡ một anh em 
hay chị em. 

•  Cho gia đình thấy tình yêu thương 
giống như Đấng Ky Tô của các em—
điều này sẽ có được một ảnh hưởng 
lớn hơn trong việc xây đắp những 
mối quan hệ gia đình vững mạnh 
hơn hầu hết bất cứ điều gì khác mà 
các em có thể làm. 

Tôn Trọng Các Giao Ước của 
Các Anh Chị Em 

Bằng cách phục vụ, yêu thương, và 
củng cố gia đình của mình, chúng ta đang 
trung tín với các giao ước chúng ta đã lập 
tại lễ báp têm để đứng làm nhân chứng 
của Chúa Giê Su Ky Tô, tuân giữ các giáo 
lệnh của Ngài, và củng cố những người 
xung quanh. Chúng ta có thể nhận được 
sức mạnh của các giao ước của chức tư tế 
để làm một phước lành và giúp đỡ trong 
nhà và gia đình của chúng ta. Chức tư tế, 
sự phục vụ, và gia đình là những từ cần 
phải được luôn luôn liên kết trong tâm trí 
của chúng ta. Những người trong gia đình 
chúng ta cần phải là ưu tiên số một khi 
chúng ta tìm cách tham gia vào công việc 
cứu rỗi. Khi củng cố gia đình của mình 
thì chúng ta cũng củng cố Giáo Hội, cộng 
đồng, và thế giới. ◼

“Gia đình là trọng  
tâm kế hoạch của 

Đấng Sáng Tạo 
dành cho số mệnh 
vĩnh cửu của con 

cái Ngài.” 
“Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng  
Thế Giới,” Ensign hoặc Liahona,  
tháng Mười Một năm 2010, 129.

MANG CÁC  

PHƯỚC LÀNH CỦA 

CHỨC TƯ TẾ VÀO  
NHÀ CỦA CÁC ANH CHỊ EM

“Điều quan trọng  
nhất trong công  

việc của Chúa mà  
các anh chị em  

luôn luôn sẽ làm  
là ở bên trong các  

bức tường của  
nhà mình.”

Teachings of Presidents of the Church: 
Harold B. Lee (2000), 134.
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Sứ điệp của tôi dành cho các em là một 
sứ điệp về niềm hy vọng và sự khích 
lệ vào lúc này và cho cuộc sống còn 

lại của các em. Thế giới luôn luôn đầy dẫy 
những khó khăn và rắc rối, nhưng luôn luôn 
có những khó khăn rắc rối trong mọi thời kỳ 
và thời đại. Đừng bận tâm với những điều 
đó, và đừng nản lòng vì những điều đó. 
Những năm tới sẽ tràn đầy cơ hội tuyệt vời 
và các phước lành lớn lao. Chúng ta sẽ tiếp 
tục có những tiến bộ trong khoa học và công 
nghệ, y học và truyền thông—tất cả các lãnh 
vực này đều đem lại rất nhiều lợi ích để làm 
phong phú hóa cuộc sống của chúng ta. Các 
em sống trong thời đại vinh quang nhất mà 
thế gian chưa từng biết đến, thời kỳ có thêm 
nhiều phước lành đến với nhiều người trên 
toàn thế giới hơn bất cứ thời kỳ nào trong 
lịch sử. Hãy nhớ là—khi bằng tuổi các em, 
bà của các em không bao giờ mơ ước đến 
một cái máy tính bảng kỹ thuật số, và ông 
của các em vẫn không biết cách nhắn tin trên 
điện thoại di động. Vậy nên, hãy vui vẻ, khỏe 
mạnh và lạc quan nhé.

Tôi nói điều này một phần là do một bài 
báo tôi đọc gần đây đã nói rằng căn bệnh 
phổ biến nhất trong giới trẻ ngày nay không 
phải là bệnh tiểu đường, bệnh tim hay ung 
thư. (Những loại vấn đề đó thường được 
dành cho những người thuộc lớp tuổi của 

tôi, chứ không phải thuộc lớp tuổi của các 
em). Không, căn bệnh mà những người trong 
lứa tuổi thanh thiếu niên và lứa tuổi 20 tuổi 
đang mắc phải nhiều nhất, mà đã được báo 
cáo, là căn bệnh nghi ngờ mình (hoặc thiếu 
tự tin), lo sợ cho tương lai, thiếu tự trọng, và 
nói chung thiếu tự tin nơi bản thân và nơi thế 
giới xung quanh họ.

Mặc dù nhiều tuổi hơn các em nhưng 
tôi thật sự hiểu những mối quan tâm đó vì 
đối với hầu hết cuộc sống lúc còn trẻ của 
mình, tôi dường như cũng phải đương đầu 
với những tình huống mà tôi đã không cảm 
thấy tự tin nhiều. Tôi còn có thể nhớ đã vất 
vả để học được điểm tốt, hy vọng là sẽ giành 
được cơ hội để nhận được học bổng, và tự 
hỏi tại sao những người khác dường như lại 
học giỏi hơn tôi như thế. Tôi có thể còn nhớ 
trong suốt nhiều năm thi đấu trong các trận 
đấu thể thao, tôi đã cố gắng chơi với niềm 
tin tưởng cần thiết để được thành công trong 
lĩnh vực thể thao ở trường trung học và đại 
học, vô cùng mong muốn giành được chiến 
thắng vẻ vang hoặc mang về nhà một giải vô 
địch mà mọi đội thể thao đều thèm muốn. 
Tôi đặc biệt nhớ đã thiếu tự tin đối với các 
cô gái, điều đó thường là nguyên nhân của 
nhiều mối lo âu ở các thanh niên. Tôi rất biết 
ơn Chị Holland đã chịu đi hẹn hò với tôi. 
Vâng, tôi có thể còn nhớ tất cả những điều 

Bài của Anh Cả 
Jeffrey R. Holland
Thuộc Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ

TIN TƯỞNG NƠI  
SỰ XỨNG ĐÁNG
Tôi muốn được nói thẳng về việc có được 
một loại tin tưởng rất đặc biệt.
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các em nhớ—không chắc là tôi trông như thế nào hoặc tôi 
có được chấp nhận hay không hoặc tương lai của tôi sẽ 
như thế nào.

Mục đích của tôi ở đây không phải là để thảo luận về tất 
cả những vấn đề mà một người trẻ tuổi đang đương đầu 
làm cho họ phần nào ngờ vực chính mình và thiếu tự tin, 
mà tôi muốn nói thẳng đến việc làm thế nào để có được 
một loại tin tưởng rất đặc biệt—một niềm tin mà khi nhận 
được đúng cách, có một hiệu quả tuyệt diệu cho mỗi một 
khía cạnh của cuộc sống chúng ta, nhất là lòng tự trọng 
của chúng ta và cách chúng ta nhìn vào tương lai. Để minh 
họa cho điểm này, tôi cần phải kể một câu chuyện. 

Giá Trị của Sự Ngay Chính Cá Nhân
Cách đây nhiều năm, lâu rồi trước khi tôi được kêu gọi 

làm một Vị Thẩm Quyền Trung Ương, tôi đã tham dự với tư 
cách là một người nói chuyện trong một đại hội thành niên 
trẻ tuổi. Đại hội kết thúc với một buổi họp chia sẻ chứng 
ngôn trong đó có một người truyền giáo trẻ tuổi đẹp trai đã 
được giải nhiệm đứng lên chia sẻ chứng ngôn. Anh ấy trông 
hiền lành, trong sạch và tự tin—cũng giống như một người 
truyền giáo được giải nhiệm phải là như vậy.

Mắt anh ta nhòa lệ khi anh ta bắt đầu nói. Anh ta nói 
rằng anh ta rất biết ơn được đứng ở giữa một nhóm người 
Thánh Hữu Ngày Sau trẻ tuổi tuyệt vời như vậy và cảm thấy 
hài lòng về cuộc sống mà anh ta đã cố gắng sống. Anh ta 
nói rằng cảm giác đó chỉ có thể có được vì một kinh nghiệm 
của anh ta vài năm trước đó, 
một kinh nghiệm đã định 
đoạt cuộc sống của anh ta 
vĩnh viễn.

Sau đó anh ta kể một 
câu chuyện xảy ra vào lúc 

anh ta trở về nhà từ một buổi hẹn hò ngay sau khi anh đã 
được sắc phong anh cả lúc 18 tuổi. Một điều gì đó đã xảy 
ra trong buổi hẹn hò này mà anh ta không lấy làm hãnh 
diện. Anh ta đã không nói rõ chi tiết nào cả cũng như anh 
ta cũng không cần phải làm như vậy trước công chúng. 
Cho đến ngày nay tôi cũng không biết tính chất của sự 
kiện đó, nhưng điều đó quan trọng đến mức đã khiến cho 
anh ta bị ảnh hưởng về tinh thần và lòng tự trọng.

Trong khi anh vẫn ngồi trong xe trên đường lái xe vào 
nhà, và suy nghĩ cặn kẽ và cảm thấy thật sự buồn bã về 
một điều nào đó đã xảy ra, thì người mẹ ngoại đạo của 
anh ta hốt hoảng chạy vội từ trong nhà ra xe của anh ta. 
Trong khoảnh khắc, bà cho biết rằng đứa em trai của 
người thanh niên này mới vừa bị té ngã trong nhà, đầu bị 
đập mạnh và đang bị động kinh hoặc co giật. Người cha 
ngoại đạo của anh ta đã gọi ngay xe cứu thương, nhưng ít 
nhất cũng sẽ mất một thời gian mới được giúp đỡ.

Người mẹ khóc: “Con hãy đến làm một điều gì đi.” “Có 
một điều gì đó mà con làm trong Giáo Hội của con vào 
những lúc như thế này phải không? Con có chức tư tế của 
họ mà. Con hãy đến và làm một điều gì đi.”

Mẹ của anh ta không biết nhiều về Giáo Hội vào thời 
điểm đó, nhưng bà biết một điều gì đó về phước lành của 
chức tư tế. Tuy nhiên, vào đêm đó khi một người anh ta 
yêu thương tha thiết cần đến đức tin và sức mạnh của anh 
ta thì người thanh niên này không thể đáp ứng được. Vì 
những cảm giác anh ta vừa vật lộn với những điều anh ta 

Trong khi anh vẫn ngồi 
trong xe trên đường lái 
xe vào nhà, và suy nghĩ 
cặn kẽ và cảm thấy thật sự 
buồn bã về một điều nào 
đó đã xảy ra, thì người mẹ 
ngoại đạo của anh ta hốt 
hoảng chạy vội từ trong 
nhà ra xe của anh ta.
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nghĩ mình đã thỏa hiệp —cho dù đó là điều gì đi nữa— thì 
anh ta cũng không thể tự mình đến trước Chúa và cầu xin 
phước lành cần thiết đó.

Anh ta lao nhanh ra khỏi xe và chạy xuống con đường 
dẫn đến nhà của một người đàn ông lớn tuổi hơn và xứng 
đáng, là người đã kết bạn với anh ta trong tiểu giáo khu kể 
từ khi anh được cải đạo cách đây hai hoặc ba năm. Một lời 
giải thích đã được đưa ra, và hai người quay lại ngôi nhà 
trước khi nhân viên y tế đến. Phần kết thúc có hậu của câu 
chuyện này như đã được cho biết trong buổi họp chứng 
ngôn là người đàn ông lớn tuổi hơn ngay lập tức đã ban 
cho một phước lành chức tư tế tuyệt vời, mạnh mẽ làm 
cho đứa trẻ bị thương được ổn định và nằm nghỉ trước khi 
các nhân viên y tế đến. Đứa trẻ được chở nhanh đến bệnh 
viện và sau khi được khám kỹ, đã được cho biết là không 
bị tổn thương vĩnh viễn. Một khoảnh khắc đầy lo âu cho 
gia đình này đã qua.

Sau đó, người truyền giáo được giải nhiệm là người mà 
tôi đề cập đến đã nói điều này: ″Không một ai chưa từng 
đương đầu với điều tôi đã phải đương đầu đêm hôm đó lại 
có thể biết được tôi đã cảm thấy xấu hổ và buồn khổ như 
thế nào vì cảm thấy không xứng đáng để sử dụng chức 
tư tế mình nắm giữ. Đó còn là một kỷ niệm càng đau đớn 
hơn đối với tôi vì chính em trai của tôi là người cần đến tôi 
và cha mẹ ngoại đạo thân yêu của tôi đã rất sợ hãi và họ 
có quyền để kỳ vọng nhiều hơn ở tôi.” Anh ta nói: “Nhưng 
khi tôi đứng trước các anh chị em hôm nay, tôi có thể hứa 
với các anh chị em điều này.” “Tôi không hoàn hảo, nhưng 
từ đêm đó trở đi, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mà 
ngăn không cho tôi bước đi trước mặt Chúa một cách tự 
tin và cầu xin Ngài giúp đỡ khi cần”. Anh ta thừa nhận: “Sự 

xứng đáng cá nhân là một trận chiến trên thế gian này nơi 
chúng ta đang sống, nhưng đó là một trận chiến tôi đang 
thắng. Tôi đã cảm nhận được sự kết án đến với mình một 
lần trong đời tôi, và tôi không có ý định muốn cảm thấy 
điều đó một lần nữa nếu tôi có thể làm bất cứ việc gì về 
điều đó. Anh ta kết luận: “Và dĩ nhiên, tôi có thể có mọi 
khả năng về điều đó.”

Anh đã kết thúc chứng ngôn của mình và ngồi xuống. 
Tôi vẫn có thể hình dung ra anh ta. Tôi vẫn có thể thấy 
bối cảnh của chúng tôi lúc đó. Và tôi vẫn còn có thể nhớ 
sự im lặng hoàn toàn, cảm động tiếp theo những lời nói 
của anh ta trong khi mọi người trong phòng đã có dịp để 
tự vấn tâm hồn mình sâu hơn một chút, hứa sẽ sống một 
cách mạnh mẽ hơn một chút theo những lời hùng hồn 
này của Chúa:

“Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của 
ngươi luôn luôn; Rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh 
trong sự hiện diện của Thượng Đế; và giáo lý của chức tư 
tế sẽ nhỏ giọt xuống tâm hồn ngươi như những hạt sương 
từ thiên thượng.

“Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn 
ở bên ngươi, và vương trượng của ngươi là một vương 
trượng bất di bất dịch của sự ngay chính và lẽ thật” (GLGƯ 
121:45–46; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Vui Hưởng Thánh Linh của Thượng Đế
Các bạn trẻ tuổi thân yêu của tôi, hãy có một cuộc sống 

tuyệt vời. Hãy nghĩ tới điều tốt nhất và hy vọng điều tốt 
nhất và có đức tin nơi tương lai. Các em có một cuộc sống 
tuyệt vời trước mặt các em. Cha Thiên Thượng yêu thương 
các em. Nếu có làm điều gì lầm lỗi thì chúng ta cũng có 
thể hối cải và được tha thứ cũng giống như người thanh 
niên này. Các em có tất cả mọi thứ để sống theo, để hoạch 
định và để tin vào. Việc có được lương tâm chấp thuận khi 
các em đang ở một mình với những ký ức của mình cho 
phép các em cảm nhận được Thánh Linh của Thượng Đế 
trong một cách rất riêng tư. Tôi muốn các em vui hưởng 
Thánh Linh, để luôn luôn cảm thấy tự tin nơi sự hiện diện 
của Chúa. Cầu xin cho những ý nghĩ đạo đức giữ các hành 
động của chúng ta được thanh khiết ngày hôm nay, ngày 
mai và mãi mãi. ◼
Từ một buổi họp đặc biệt fireside dành cho giới trẻ vào ngày 31 
tháng Mười Hai năm 2006.

“Từ đêm đó trở đi, tôi chưa bao giờ 
làm bất cứ điều gì mà ngăn không 
cho tôi bước đi trước mặt Chúa một 
cách tự tin và cầu xin Ngài giúp đỡ 
khi cần, anh ta nói.”
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Chúng ta đều tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu tức là được cứu rỗi và được tôn 
cao trong đẳng cấp cao nhất của thượng thiên giới, nơi mà chúng ta có thể 
sống trong sự hiện diện của Cha Thiên Thượng chung với gia đình.

Ngoài đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và sự hối cải ra, các giáo lễ và giao 
ước của chức tư tế cho phép chúng ta bước vào con đường dẫn đến cuộc 
sống vĩnh cửu. Bất kể khi nào các anh chị em bước vào con đường này hoặc 
đang ở nơi nào trên con đường này—cho dù các anh chị em sinh ra trong 
Giáo Hội hoặc được cải đạo về sau, cho dù các anh chị em tích cực 
trong suốt cuộc đời của mình hoặc mới vừa trở lại tích cực trong 
Giáo Hội—thì các anh chị em cũng có thể tiến triển trên con 
đường đó khi tập trung vào các giao ước của mình và điều 
các anh chị em có thể làm để nhận được và tuân giữ các 
giao ước đó. 

Và điều quan trọng là phải biết rằng các giáo lễ và giao 
ước của chức tư tế không chỉ mang đến lời hứa về một 
tương lai vinh quang. Mà các giáo lễ và giao ước này còn 
ban cho chúng ta sức mạnh, niềm an ủi, và hỗ trợ chúng 
ta cần ngay bây giờ để đi theo con đường này và kiên trì 
đến cùng trong sự ngay chính. ◼

CÁNH CỔNG  
Các giáo lễ và giao ước của chức tư tế đặt chúng ta trên 
con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu và ban phước cho 
chúng ta với sức mạnh chúng ta cần có ngay bây giờ.

“Chính là thẩm quyền 
chức tư tế trong Giáo Hội 
là điều cung cấp các giáo 
lễ thiêng liêng và các giao 
ước ràng buộc gia đình 
với nhau và làm cho 
mỗi người chúng ta hội 

đủ điều kiện để trở về với Thượng Đế 
Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô 
trong thượng thiên giới. Các giáo lễ này mang 
lại sự bình an vì đó là các giao ước với Chúa.”
Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười 
Hai Vị Sứ Đồ, “Sự Bình An Cá Nhân: Phần Thưởng 
của Sự Ngay Chính,” Liahona, tháng Năm năm 
2013, 34.

Tiệc Thánh—việc tái 
lập giao ước báp 
têm hàng tuần

Xin xem 2 Nê Phi 31.

PHÉP BÁP TÊM

và CON ĐƯỜNG

ÂN TỨ ĐỨC THÁNH LINH

CON ĐƯỜNG DẪN 
ĐẾN CUỘC SỐNG 

VĨNH CỬU  
(KIÊN TRÌ  

ĐẾN CÙNG)

Cái 
Cổng



 T h á n g  T ư  n ă m  2 0 1 4  61

G
IỚ

I TRẺ 
HÌ

NH
 Ả

NH
 M

IN
H 

HỌ
A 

DO
 B

RY
AN

 B
EA

CH
 T

HỰ
C 

HI
ỆN

“Việc ở trên con đường 
phúc âm của các giao 
ước, lệnh truyền, và giáo 
lễ bảo vệ chúng ta và 
chuẩn bị cho chúng ta 
làm công việc của Thượng 
Đế trên thế gian này.”

Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười 
Hai Vị Sứ Đồ, “Hãy Đứng Vững tại Những Nơi 
Thánh Thiện,” Liahona, tháng Năm năm 2013, 49.

“Khi các anh chị em 
tham gia một cách xứng 
đáng vào các giáo lễ 
của chức tư tế, Chúa sẽ 
ban cho các anh chị em 
sức mạnh, sự bình 
an lớn lao hơn, và 

triển vọng vĩnh cửu.”
Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười 
Hai Vị Sứ Đồ, “Quyền Năng trong Chức Tư Tế,” 
Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 95.

GIÚP ĐỠ  
DỌC THEO CON ĐƯỜNG

Thánh Thư—sự hướng dẫn và chỉ 
dẫn nhận được với tính cách là một 
phần giao ước giữa Thượng Đế và 
dân của Ngài (xin xem GLGƯ 84:57)

Cầu nguyện—“[Đức Thầy] ban cho 
chúng ta giao ước này để ‘luôn luôn 
tưởng nhớ tới Ngài’ và lời cảnh báo 
phải ‘cầu nguyện luôn luôn’ để chúng 
ta sẽ đặt niềm tin cậy của mình nơi 
Ngài, sự an toàn độc nhất của chúng 
ta” (Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất 
Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, 
“Always,” Ensign, tháng Mười năm 
1999, 9).

Sự phục vụ—làm tròn các giao 
ước của chúng ta bằng cách phục vụ 
Thượng Đế và con cái của Ngài, bao 
gồm những sự kêu gọi, công việc 
đền thờ và lịch sử gia đình, chia sẻ 
phúc âm, phục vụ truyền giáo toàn 
thời gian

Sự hối cải—ghi nhớ các giao ước 
của mình và đến gần Đấng Cứu Rỗi 
hơn khi chúng ta bị lạc lối, đôi khi kể 
cả sự giúp đỡ từ những người lãnh 

đạo của chức tư tế

CUỘC SỐNG VĨNH CỬU  
(THƯỢNG THIÊN GIỚI VỚI GIA ĐÌNH)

LỄ TRUYỀN GIAO VÀ SẮC PHONG CHỨC TƯ TẾ 
(DÀNH CHO THIẾU NIÊN) 

LỄ THIÊN ÂN TRONG ĐỀN THỜ

LỄ GẮN BÓ TRONG ĐỀN THỜ

Phước lành tộc trưởng— 
sự hướng dẫn đặc biệt và 
các phước lành đã được 

hứa cho cá nhân

Các phước lành 
ban cho người 
bệnh—giúp đỡ 
và chữa lành

Các phước lành của Đức Chúa Cha 
và các phước lành khác an ủi 
và khuyên dạy—sự bình an và 

hướng dẫn khi cần

CÁC GIÁO LỄ VÀ GIAO ƯỚC THIẾT YẾU

TÁ
I LẬP VÀ CỦNG CỐ CÁC GIÁO LỄ
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“Tôi nên làm gì khi một đề 
tài được nêu lên ở trường 
học trái ngược với những 
điều giảng dạy của phúc âm, 
như vấn đề phá thai?”

Có nhiều cách để trả lời—hoặc không trả lời—tùy 
vào trường hợp. Trước hết, hãy suy nghĩ về điều 
có thể xảy ra nếu em nói hoặc không nói một điều 
gì đó. Nếu sự im lặng của em sẽ làm cho những 
người khác nghĩ rằng em đồng ý với một điều gì 

đó mà em biết là sai, thì em có thể muốn tìm một cách giản dị 
để cho biết về điều mình không đồng ý. Nếu em nghĩ rằng lời 
góp ý của mình sẽ chỉ gây ra tranh cãi, thì em có thể tìm một 
dịp khác để góp ý. Tuy nhiên, nếu lớp học của em là phải kính 
trọng lẫn nhau và giáo viên yêu cầu mọi người tham gia, thì em 
có thể cầu nguyện để có được sự soi dẫn và sau đó giải thích về 
niềm tin của mình.

Em cũng có thể chuẩn bị trước nếu biết lớp học của mình sẽ 
thảo luận về một đề tài nào đó. Ngoài thánh thư và các bài nói 
chuyện tại đại hội về đề tài đó ra, hãy đọc sách Trung Thành với 
Đức Tin, Các Nguyên Tắc Phúc Âm, hoặc Cổ Vũ Sức Mạnh của 
Giới Trẻ. Các em cũng có thể tập giải thích đề tài này trong buổi 
họp tối gia đình. Khi em đã sẵn sàng, hãy nói chuyện với giáo 
viên hoặc bạn học cùng lớp của mình.

Cách em trả lời cũng quan trọng như điều em nói. Hãy lễ 
phép và cố gắng không sử dụng biệt ngữ của Giáo Hội. Các bạn 
cùng lớp của em sẽ không hiểu gì cả ngay sau khi em nói: “Một 
cố vấn của Hội Thiếu Nữ trong tiểu giáo khu của tôi dạy tôi 
rằng . . .”

Điều quan trọng nhất là em phải biết điều Giáo Hội dạy và 
điều mà Đức Thánh Linh đang phán bảo cùng em để em sẽ 
không bị lừa gạt bởi những điều sai lầm có thể nghe hoặc đọc 
được trong lớp học.

Hãy Nhớ Em Đang  
Đại Diện Cho Ai
Khi đối phó với những tình huống 
này, hãy nhớ rằng những người khác 
có thể không chia sẻ cùng cảm nghĩ 
về cùng vấn đề như em. Đừng hống 
hách hoặc huênh hoang, nhưng đừng 
sợ phải bênh vực cho niềm tin của 
mình. Hãy nhớ rằng em đại diện cho 
Đấng Ky Tô.
Madeline K., 16 tuổi, Wyoming, Hoa Kỳ

Hãy Lễ Phép
Tôi cảm thấy như tôi 
nên chia sẻ các quan 
điểm của mình một 
cách lễ phép và cũng 
cho biết lý do tại sao 

tôi tin vào các quan điểm này. Tôi 
không nghĩ rằng tôi cần phải làm 
cho những người khác chia sẻ quan 
điểm của mình, nhưng tôi nghĩ 
rằng họ nên biết lập trường của tôi 
về các đề tài nào đó và hiểu quan 
điểm của tôi.
Sabrina S., 16 tuổi, Oregon, Hoa Kỳ

Hãy Lễ Độ
Điều quan trọng là để 
cho người khác nghe 
chúng ta nói, nhưng 
cũng rất quan trọng để 
kính trọng niềm tin của 

người khác. Đừng tranh luận. Việc 
tranh luận tạo ra kẻ thù và sự hoang 
mang. Nếu một ý kiến được đưa ra 
trái ngược với tôn giáo của chúng ta 
thì hãy giữ bình tĩnh, tập trung, và lễ 
độ, và đừng quên lắng nghe Thánh 
Linh. Có những điều chúng ta không 
hiểu nhưng Thượng Đế hiểu. Chúng 
ta nên lắng nghe và học hỏi từ Thánh 
Linh của Ngài.
Hannah M., 18 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Những câu trả lời là nhằm mục đích giúp đỡ và chỉ là quan điểm 
chứ không phải là lời phát biểu chính thức về giáo lý của Giáo Hội.

H Ỏ I  V À  Đ Á P
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Chia Sẻ Điều Giáo Hội Giảng Dạy
Tôi cố gắng trả lời những câu hỏi như 
vậy với hết sức của mình vì bạn bè và 
các giáo viên của tôi không biết, trừ 
khi tôi nói cho họ biết về lập trường 
của Giáo Hội đối với các đề tài như 
vậy. Bằng cách làm như vậy, họ có 
thể biết để tham khảo trong tương 
lai, và tôi sẽ được hưởng lợi ích về 
mặt thuộc linh. Hãy nhớ: “Sự sáng các 
ngươi hãy soi trước mặt người ta như 
vậy, đặng họ thấy những việc lành 
của các ngươi, và ngợi khen Cha các 
ngươi ở trên trời” (Ma Thi Ơ 5:16).
Joshua M., 16 tuổi, Manchester, Anh

Giúp Những Người 
Khác Suy Nghĩ về 
Điều Gì Là Đúng
Chia sẻ những cảm 
nghĩ của em một cách 
chân thật. Nhiều đề tài 

ở trường học, như vấn đề phá thai, 
được tranh luận rất nhiều, do đó, 
đừng cảm thấy ngượng ngùng khi 
lên tiếng. Đây là một dịp tốt để chia 
sẻ phúc âm và các tiêu chuẩn chúng 
ta tin. Nếu chia sẻ niềm tin của mình 
thì em có thể giúp mọi người suy 
nghĩ về điều gì là đúng.
Madison R., 14 tuổi, North Carolina

Sửa Chỉnh Giáo Lý Sai Lầm 
Chúng ta thuộc về một Giáo Hội 
khuyến khích công việc truyền giáo 
trong đó chúng ta được kêu gọi để 
thuyết giảng, do đó, chúng ta không 
thể để cho giáo lý sai lạc lan rộng. 
Trong những trường hợp như vậy, 
chúng ta phải lên tiếng để sửa chỉnh 
bất cứ giáo lý sai lầm nào và giúp 
người khác hiểu quan điểm của 
phúc âm phục hồi về đề tài này.
David M., 16 tuổi, Tỉnh Kasaï-Occidental, 
Cộng Hòa Dân Chủ Congo

ĐỨNG 
VỮNG VÀNG
“Trách nhiệm của 
chúng ta là giải 
thích vị thế của 
mình qua lý lẽ, lời 
thuyết phục thân 

thiện, và những sự kiện chính xác. 
Trách nhiệm của chúng ta là đứng 
vững vàng và kiên quyết về các vấn 
đề đạo đức trong thời kỳ này và các 
nguyên tắc vĩnh cửu của phúc âm, 
nhưng không tranh cãi với một người 
hoặc tổ chức nào cả. Sự tranh cãi làm 
chia rẽ chúng ta. Tình yêu thương 
làm cho sự truyền đạt có thể thực 
hiện được.”
Anh Cả Marvin J. Ashton (1915–94) 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ 
Đồ, “No Time for Contention,” Ensign, 
tháng Năm năm 1978, 8.

CÂU HỎI CHO KỲ TỚI

Biết Lập Trường 
của Giáo Hội
Tôi đang theo học một 
khóa học thường thảo 
luận về các đề tài gây 
tranh cãi. Điều đầu 

tiên cần làm là tôn trọng niềm tin của 
người khác, như các anh chị em kỳ 
vọng từ các bạn cùng lớp của mình 
vậy. Nếu đề tài xung đột trực tiếp với 
Giáo Hội, thì hãy tự do phát biểu ý 
kiến của mình. Các anh chị em không 
cần phải đề cập đến Giáo Hội trong 
câu trả lời của mình. Tuy nhiên, hãy 
chắc chắn biết lập trường của Giáo 
Hội về những điều này.
Joseph Z., 18 tuổi, Maryland, Hoa Kỳ

Tránh Tranh Cãi.
Tôi sẽ giải thích quan điểm của mình, 
bênh vực các nguyên tắc và giáo lý 
của Giáo Hội, tôn trọng ý tưởng của 
người khác. Tôi sẽ không tranh cãi, vì 
điều đó sẽ làm cho Thánh Linh rút lui, 
là Đấng có thể ảnh hưởng đến những 
người khác một cách tích cực.
Daiana V., 15 tuổi, Buenos Aires, 
Argentina

“Làm thế nào tôi có thể 
trở nên thoải mái đến 
mức có thể nói chuyện 
với vị giám trợ của tôi 
về các vấn đề hoặc mối 
quan tâm?”

Gửi câu trả lời của các em, và nếu muốn, hãy gửi một 
bức ảnh có độ phân giải cao trước ngày 15 tháng 5 năm 
2014 đến liahona@ ldschurch. org hoặc qua đường bưu 
điện (xin xem địa chỉ ở trang 3).

Các câu trả lời có thể được hiệu đính để được ngắn gọn 
hoặc rõ ràng hơn.

Chi tiết và giấy cho phép sau đây phải được gửi kèm theo 
e-mail hoặc thư bưu điện của các em: (1) họ và tên đầy đủ, 
(2) ngày tháng năm sinh, (3) tiểu giáo khu hoặc chi nhánh, 
(4) giáo khu hoặc giáo hạt, (5) giấy cho phép của các em và 
nếu các em dưới 18 tuổi, thì cần phải có giấy cho phép của 
cha mẹ (e-mail có thể chấp nhận được) để đăng câu trả lời 
và hình của các em.
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Bài của David A. Edwards
Các Tạp Chí Giáo Hội

Nếu đã từng thi trắc nghiệm với những câu hỏi đúng hay sai, 
các anh chị em biết là đôi khi rất khó để nhận ra điều gì là 
sai lạc. Tương tự như vậy, trong những câu hỏi quan trọng về 

đức tin, niềm tin, và cuộc sống hàng ngày, mặc dù là vô cùng quan 
trọng để có thể biết được sự khác biệt giữa điều gì chân chính và 
điều gì không chân chính, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng 
dễ dàng.

Tuy nhiên, chúng ta không cần phải sợ hãi giống như thí sinh 
không được chuẩn bị để làm bài thi trắc nghiệm. Cha Thiên Thượng 

ĐÚ
NG

 ha
y 

Đôi khi rất là khó để biết được lẽ thật và điều sai lầm, 
nhưng Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta các ân 
tứ mạnh mẽ để giúp chúng ta phân biệt được giữa lẽ 
thật của Thượng Đế và những lời dối trá của Sa Tan.

CÁC BÀI HỌC TRONG 

NGÀY CHỦ NHẬT

Đề Tài của Tháng Này:  

Sự Bội Giáo  

và Sự Phục Hồi

SA
I?

1 
2 

ĐÚNG SAI

Neil Armstrong, phi hành gia của 
phi thuyền Apollo 12 là người 
đầu tiên đi bộ trên mặt trăng, nói 
rằng sự kiện này là một “bước tiến 
khổng lồ cho nhân loại.”  

 Trước hết, để minh họa cho một điểm, đây là một bài đố ngắn có câu 

trả lời đúng hay sai cho các anh chị em:

Những Loại Sai Lầm Khác Nhau

Mặt trăng là màu xanh lá cây.  

ĐÚNG SAI



 T h á n g  T ư  n ă m  2 0 1 4  65

G
IỚ

I TRẺ 
HÌ

NH
 Ả

NH
 D

O
 IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK

 C
HỤ

P

Đ
ơn

 G
iả

n 
là

 K
hô

ng
 

Đ
ún

g 
Sự

 T
hậ

t 

Ý Kiến Sai Lầm:

Nơi Nó Dẫn Tới (Nói Dối Hoàn Toàn):

Lẽ Thật:

Hình ảnh sách báo khiêu dâm là bình thường và không làm tổn 
thương bất cứ người nào cả.

Cứ tiếp tục xem hình ảnh sách báo khiêu dâm đi.

Hình ảnh sách báo khiêu dâm bóp méo cái nhìn của chúng ta về 
tình dục, có thể gây nghiện, tác hại sâu xa đến phần thuộc linh của 
chúng ta, và có thể phá hủy các mối quan hệ.

M
ột

 P
hầ

n 
Sự

 T
hậ

t Ý Nghĩ Sai Lầm:

Điều Đó Dẫn Tới Đâu (Nói Dối Hoàn Toàn):

Lẽ Thật:

Mỗi người là độc nhất vô nhị và có thể sống theo cách họ chọn, vậy thì những gì 
các anh chị em cảm thấy và tự bày tỏ là những điều quan trọng nhất trong cuộc 
sống của mình.

Các anh chị em không nên để cho Thượng Đế hoặc Giáo Hội nói cho các anh chị em 
biết cách sống như thế nào, vậy nên hãy cứ làm điều các anh chị em muốn nếu điều 
đó làm cho các anh chị em cảm thấy hài lòng.

Mỗi người chúng ta là một người con độc đáo của Cha Thiên Thượng, 
Ngài muốn chúng ta trở thành con người tốt nhất và trở nên giống 
như Ngài. Việc tuân theo các lệnh truyền của Ngài giúp chúng ta 
đạt được niềm vui tột bậc.

đã ban phước cho chúng ta với nhiều 
ân tứ để giúp chúng ta nhận ra lẽ thật 
của Ngài và những lời dối trá của kẻ 
nghịch thù.

Câu trả lời cho mỗi câu hỏi là Sai, 
và những câu hỏi này tượng trưng 
cho một số loại cơ bản sai lầm mà 
các anh chị em rất có thể gặp phải.

Câu hỏi số 1 đơn giản là không 
đúng sự thật, một điều lầm lẫn hiển 
nhiên. Câu hỏi số 2 là một phần sự 
thật, mà có tính cách chơi khăm, vì 
nó ghép một hoặc nhiều sự thật với 
một điều sai lầm (đó là Apollo 11, 
chứ không phải Apollo 12—bị gạt rồi 
nhé!) Câu hỏi số 3 chứa đựng một sự 
phân đôi sai, hoặc một tình huống mà 
chỉ có hai lựa chọn được đưa ra mà 
thật sự thì đó không phải là những 
lựa chọn duy nhất (ví dụ, NASA có 
thể chọn không đi bất cứ nơi nào). 
Câu hỏi số 4 là một lý luận “hợp lý”, 
mà sử dụng một số lớn bằng chứng 
nghe có vẻ hợp lý nhưng thường mắc 
khuyết điểm để dẫn đến một kết 
luận sai lầm cụ thể.

Những Lời Dối Trá Hiện Nay
Khi nói đến những điều gì ảnh 

hưởng đến suy nghĩ, niềm tin, những 
lựa chọn, và hành vi của các anh chị 
em—những điều có hậu quả có thể 
là vĩnh cửu—thì cần phải tìm ra các 
loại sai lầm khác nhau, vì Sa Tan, “cha 
đẻ của mọi sự dối trá” (2 Nê Phi 9:9), 
sẽ sử dụng bất kỳ phương pháp nào 
nó có thể sử dụng được để đánh lừa 
chúng ta. Đây là một số ví dụ về cách 
nó đang làm ngày nay, cũng như các 
ví dụ về cách chúng ta có thể đáp 
ứng với lẽ thật.

3 
4 

Chương trình của Cơ Quan Hàng Không và 

Không Gian Quốc Gia (NASA) không thể 

đi đến sao Hỏa vào năm 1969 nên họ đã 

phải đi đến mặt trăng.  

Do ảnh hưởng của mặt trời, bức xạ, tia vũ trụ, 
và những trở ngại khác gió đã làm cho những 
cuộc đổ bộ mặt trăng của con người không thể 
thực hiện được, cộng với những bức ảnh trông 
thay đổi và những lời tường thuật trực tiếp bất 
đồng về một số chi tiết, vì vậy chính phủ Hoa 
Kỳ chắc đã phải tổ chức lại toàn bộ sự việc.  

ĐÚNG SAI

ĐÚNG SAI
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Làm Thế Nào để Biết Được Lẽ Thật
Vậy thì một cái nhìn đầy đủ hơn 

về lẽ thật từ đâu mà ra? Làm thế nào 
chúng ta có thể nhận ra những điều 
sai lầm? Đây là một số ân tứ mạnh 
mẽ mà Cha Thiên Thượng đã ban 
cho chúng ta để phân biệt lẽ thật 
với sự sai lầm.

•  Ánh Sáng của Đấng Ky Tô. “Ánh 
Sáng của Đấng Ky Tô . . . thúc 
đẩy tất cả mọi cá nhân có lý trí 
trên khắp thế gian để phân biệt 
lẽ thật với sự sai lầm, điều đúng 
với điều sai. Điều đó ảnh hưởng 
đến lương tâm của các anh 
chị em.” 1

•  Đức Thánh Linh. “Thần lẽ thật 
sẽ . . . dẫn các ngươi vào mọi 
lẽ thật” (Giăng 16:13).

•  Thánh Thư. “Thượng Đế sử 
dụng thánh thư để sửa đổi lối 
suy nghĩ sai lầm, những truyền 
thống sai lạc và tội lỗi với 
những hậu quả đầy sức tàn phá 
của nó.” 2 Sách Mặc Môn là quan 
trọng một cách đặc biệt về mặt 
này, vì sách “phơi bày những 
kẻ thù của Đấng Ky Tô. Sách 
khuynh đảo các giáo lý sai lạc 
và chấm dứt các sự tranh chấp. 
(Xin xem 2 Nê Phi 3:12.)” 3

•  Các Vị Tiên Tri Tại Thế. “Trách 
nhiệm [của một vị tiên tri] là cho 
nhân loại biết về ý muốn và thiên 
tính thật sự của Thượng Đế. . . . 
Một vị tiên tri lên án tội lỗi và 
báo trước hậu quả của nó.” 4

•  Học vấn. “Một thánh hữu . . . tìm 
kiếm sự hiểu biết bằng cách học 
hỏi và cũng bằng đức tin. Học 
vấn . . . có thể cho phép một 
người phân biệt lẽ thật từ điều 
sai lầm, nhất là qua việc nghiên 
cứu thánh thư. (Xin xem GLGƯ 
88:118).” 5

CÙNG THAM GIA 
CUỘC TRÒ CHUYỆN
Những Điều để Suy Ngẫm 
trong Ngày Chủ Nhật

•  Cha Thiên Thượng đã giúp các anh chị 
em nhận ra lẽ thật bằng cách nào?

•  Các anh chị em có thể chống lại điều 
lầm lỗi bằng cách nào?

•  Làm thế nào các anh chị em có thể 
khuyến khích những người khác 
khám phá ra lẽ thật?

Những Điều Các Anh  
Chị Em Có Thể Làm

•  Trong nhà thờ, hãy chia sẻ cách các 
anh chị em tiến đến việc tin tưởng 
rằng phúc âm phục hồi là chân chính.

•  Trên mạng truyền thông xã hội, hãy 
chia sẻ một lẽ thật và các anh chị em 
biết được lẽ thật đó bằng cách nào.

Mặc dù có thể không phải lúc nào 
cũng dễ dàng để trả lời Đúng hay Sai 
khi đối đầu với tất cả các ý nghĩ khác 
nhau ở trên đời, nhưng các ân tứ Cha 
Thiên Thượng đã ban cho các anh chị 
em có thể giúp các anh chị em nhận 
thức được lẽ thật. ◼
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Điều Đó Dẫn Tới Đâu (Nói Dối Hoàn Toàn):

Lẽ Thật:

Giáo Hội thuyết giảng chống lại một vài lối sống nào đó; do đó, Giáo Hội cố chấp 
và ghét những người khác—Giáo Hội không chấp nhận và không yêu thương.

Vì cố chấp và thù ghét, nên Giáo Hội đáng bị chỉ trích, bị chế nhạo, và bị lên án, 
vì vậy các anh chị em nên ngừng kết giao với Giáo Hội.

Việc không chấp nhận lối sống của một người khác không sánh 
với sự thù ghét và cố chấp. Chúng ta có thể cho thấy lòng trắc ẩn, 
kính trọng và tử tế với mọi người—kể cả những người có lối sống 
trái với luật pháp của Thượng Đế—trong khi vẫn trung thành với 
Thượng Đế và các giáo lệnh của Ngài.
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Ý Kiến Sai Lầm:

Nơi Nó Dẫn Tới (Nói Dối Hoàn Toàn):

Một số điều trong Sách Mặc Môn bị bằng chứng khoa học hiện nay bác bỏ, và các 
câu chuyện về cách sách đó được phiên dịch không nhất quán, vì vậy Joseph Smith 
chắc hẳn đã bịa đặt ra tất cả hoặc chép từ một nơi nào đó.

Sách Mặc Môn là không đúng sự thật và Joseph Smith không phải là một 
vị tiên tri, do đó hãy ngừng kết giao với Giáo Hội.

Khoa học xác nhận nhiều điều trong Sách Mặc Môn, và “bằng chứng” 
chống lại sách đó là sai. Nhưng bằng chứng quan trọng nhất cho sách 
đó là sự làm chứng của Thánh Linh nói cho các anh chị em biết đó là 
sự thật và rằng Joseph Smith là một vị tiên tri chân chính.

Lẽ Thật:
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“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì 
tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy 
là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy” 
(Giăng 5:39).

Tôi yêu mến Sách Mặc Môn và 
Đấng Cứu Rỗi của tôi, Chúa Giê 

Su Ky Tô. Một ngày nọ, tôi hỏi đứa 
cháu ngoại Raquel của tôi là nó nghĩ 
gì về việc đặt mục tiêu để đọc Sách 
Mặc Môn. Raquel mới vừa học đọc.

Nó nói: “Nhưng mà Ông Ngoại à, 
điều đó khó lắm. Đó là một quyển 
sách dày.”

Sau đó, tôi bảo nó đọc cho tôi 
một trang. Tôi lấy ra cái đồng hồ 
bấm giờ và tính giờ của nó. Nó chỉ 
mất có ba phút để đọc trang đó. 

Chúng tôi đọc Sách Mặc Môn 
bằng tiếng Tây Ban Nha, và phiên 
bản tiếng Tây Ban Nha của Sách 
Mặc Môn có 642 trang. Tôi nói là 
nó sẽ cần 1.926 phút để đọc hết 
sách đó.

Điều này có thể làm cho nó càng 
sợ thêm, nên tôi chia con số đó cho 
60 phút. Tôi nói với nó rằng nó sẽ 
chỉ cần 32 giờ để đọc quyển sách 
đó. Số giờ đó tính ra còn ít hơn 
một ngày rưỡi!

Sau đó nó nói với tôi: “Điều đó 
rất dễ, Ông Ngoại à.”

Raquel, em trai của nó là  
Esteban, và mấy đứa cháu  
khác của chúng tôi cần  
nhiều thời giờ hơn để đọc  
Sách Mặc Môn. Là vì khi  
đọc sách đó, chúng ta cần 
dành ra thời giờ để cầu 
nguyện và suy nghĩ về  
điều chúng ta đã đọc. 

Cũng giống như Raquel và 
Esteban, chúng ta đều có thể 
học cách yêu thích thánh thư. 
Rồi mỗi người chúng ta có 
thể kêu lên: “Lời Chúa ngọt 
họng tôi dường bao! Thật 
ngọt hơn mật ong trong 
miệng tôi!” Thi Thiên 
119:103). ◼
Trích từ một bài nói chuyện tại đại hội 
trung ương vào tháng Tư năm 2013.

“Điều Đó Rất Dễ, 
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Bài của Anh Cả Enrique R. Falabella
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Ông Ngoại À!”
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Khi cha chồng của tôi qua đời, 
gia đình chúng tôi quy tụ lại và 

đón tiếp những người khác đến chia 
buồn cùng chúng tôi. Trong suốt 
buổi tối hôm đó khi tôi trò chuyện 
với gia đình và bạn bè, tôi thường 
để ý thấy đứa cháu ngoại 10 tuổi 
của chúng tôi, tên là Porter, đứng gần 
bên mẹ chồng tôi—tức là bà cố của 
nó. Đôi khi, nó đứng phía sau bà, 
trông nom bà. Có lần, tôi nhận thấy 
cánh tay của nó quàng vào cánh tay 
bà. Tôi thấy nó vỗ nhẹ vào tay của 
bà, ôm bà và đứng bên cạnh bà.

Vài ngày sau kinh nghiệm đó, tôi 
không thể cất bỏ hình ảnh này ra 

khỏi tâm trí của mình. Tôi được thúc 
giục để gửi cho Porter một email. 
Tôi nói với nó điều tôi đã quan sát 
và cảm thấy. Tôi cũng nhắc nhở nó 
về các giao ước mà nó đã lập khi 
nó chịu phép báp têm, bằng cách 
trích dẫn lời của An Ma trong sách 
Mô Si A chương 18:

“Và giờ đây, vì các người muốn 
gia nhập đàn chiên của Thượng Đế 
và để được gọi là dân Ngài, và sẵn 
lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau 
để cho gánh nặng ấy được nhẹ 
nhàng;

“Phải, và sẵn sàng than khóc với 
những ai than khóc; phải, và an ủi 

LỜI HỨA 

những ai cần được an ủi, và đứng 
lên làm nhân chứng cho Thượng Đế 
bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, 
và ở bất cứ nơi đâu mà các người 
hiện diện, cho đến khi chết,. . . 
để các người có được cuộc sống 
vĩnh cửu—

“. . . Nếu đây là điều mong muốn 
trong lòng các người, thì có việc gì 
làm cản trở các người được báp têm 
trong danh Chúa, để chứng tỏ trước 
mặt Ngài rằng, các người đã lập 
giao ước với Ngài, rằng các người 
sẽ phụng sự Ngài và tuân giữ các 
lệnh truyền của Ngài, để Ngài có thể 
trút Thánh Linh của Ngài xuống các 

Bài của  
Carole M. Stephens
Đệ Nhất Cố Vấn trong 
Chủ Tịch Đoàn Trung 
Ương Hội Phụ Nữ
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HÃY LÀ NGƯỜI TUÂN GIỮ GIAO ƯỚC!

Khi chịu phép báp têm, tôi hứa sẽ . . .
Cho thấy tình yêu thương và lòng nhân từ,
An ủi những người buồn bã,
Tuân giữ các giáo lệnh của Cha Thiên Thượng,
Và nói cho những người khác biết về Cha Thiên Thượng.

Đổi lại, Cha Thiên Thượng  
hứa với tôi . . .
Rằng tôi sẽ luôn luôn có được Đức Thánh Linh!
Ký tên,
________________________________________________

người một cách dồi dào hơn chăng?” 
(các câu 8–10).

Tôi giải thích cho Porter biết rằng 
An Ma đã dạy rằng những người 
nào muốn được báp têm đều cần 
phải sẵn lòng phục vụ Chúa bằng 
cách phục vụ những người khác—
trong suốt cuộc sống của mình! 
Tôi nói: “Bà không biết là cháu có 
nhận ra điều đó không, nhưng cách 
cháu bày tỏ tình yêu thương và mối 
quan tâm dành cho Bà Cố chính là 
cách cháu tuân giữ các giao ước 
của cháu. Chúng ta tuân giữ các 
giao ước của mình mỗi ngày như 
khi chúng ta tử tế, bày tỏ tình yêu 
thương và chăm sóc lẫn nhau. Bà 

chỉ muốn cháu biết là bà rất hãnh 
diện rằng cháu là người tuân giữ 
giao ước! Khi tuân giữ giao ước 
mà cháu đã lập khi chịu phép báp 
têm, cháu sẽ được chuẩn bị để được 
sắc phong chức tư tế. Giao ước bổ 
sung này sẽ mang đến cho cháu 
thêm nhiều cơ hội để ban phước 
và phục vụ người khác và giúp 
cháu chuẩn bị cho các giao ước mà 
cháu sẽ lập trong đền thờ. Cám ơn 
cháu đã nêu gương tốt cho bà! Cám 
ơn cháu đã cho bà thấy thế nào là 
một người tuân giữ giao ước!”

Porter trả lời: “Bà ngoại ơi, cám 
ơn bà đã gửi thư cho cháu. Khi 
ôm Bà Cố, cháu không biết là 

cháu đang tuân giữ các giao ước, 
nhưng cháu cảm thấy ấm lòng 
và cảm thấy rất vui. Cháu biết đó 
chính là Đức Thánh Linh trong 
lòng cháu.”

Tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi 
tôi nhận thấy rằng Porter đã hiểu 
được mối liên hệ giữa việc tuân 
giữ giao ước của nó thì nó sẽ “luôn 
được Thánh Linh của [Cha Thiên 
Thượng] ở cùng [nó]” [GLGƯ 20:77]. 
Đây là một lời hứa có thể thực hiện 
được bằng cách tiếp nhận ân tứ Đức 
Thánh Linh. ◼

Từ bài “Chúng Ta Có Lý Do Tuyệt Vời để Vui 
Mừng,” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một 
năm 2013, 115–16.

CỦA PORTER
Một giao ước là một lời hứa giữa  
các em với Cha Thiên Thượng.
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Bài của Jan Taylor

Misha thích chơi xây tháp từ các 
khối bằng giấy, nhưng đôi khi 

nó bực mình vì các khối giấy đổ 
xuống đất. Sau đó, nó đã biết được 
một bí quyết. Khi nó sử dụng nhiều 
khối giấy hơn ở dưới cùng của cái 
tháp của nó, thì cái tháp của nó có 
một nền vững chắc hơn. Việc này 
cần phải có kiên nhẫn và thực hành, 
nhưng chẳng bao lâu, nó đã có 
thể chơi xây tháp mà các khối giấy 
không bị đổ xuống quá dễ dàng.

Cũng giống như Misha đã học 
cách để chơi xây những cái tháp 
vững chắc hơn, chúng ta có thể học 
cách để xây đắp một gia đình vững 
mạnh hơn. Gia đình là một phần 
rất quan trọng trong kế hoạch của 
Cha Thiên Thượng dành cho chúng 
ta. Trước khi sinh ra, chúng ta sống 

với tư cách là các con trai và con gái 
linh hồn của Cha Thiên Thượng. Khi 
đến lúc chúng ta đến thế gian, Ngài 
hoạch định cho chúng ta đến với gia 
đình. Ngài muốn gia đình của chúng 
ta phải bảo vệ, dạy dỗ, và giúp 
chúng ta trở về cùng Ngài.

Chúng ta có thể cố gắng để mang 
đến cho gia đình mình một nền tảng 
vững mạnh hơn. Chúng ta có thể 
tập phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau. 
Chúng ta có thể lắng nghe nhau và 
nói chuyện tử tế với nhau. Chúng ta 
có thể cầu nguyện và học thánh thư 
chung với nhau. Chúng ta có thể làm 
việc chung với nhau và dành thời 
gian chung với nhau để làm những 
việc mình thích. Với lòng kiên nhẫn 
và thực hành, chúng ta có thể xây 
đắp một gia đình vững mạnh hơn. ◼

M A N G  H Ộ I  T H I Ế U  N H I  V Ề  N H À
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Tìm hiểu thêm về chủ đề trong  
tháng này của Hội Thiếu Nhi!

BÀI CA VÀ  
THÁNH THƯ
•  “Gia Đình Có Thể Ở Bên Nhau Vĩnh 

Viễn,” (Children’s Songbook, 188)
•  Lu Ca 6:47–49

Ý KIẾN CHO GIA ĐÌNH 
CÙNG THẢO LUẬN
Các em có thể cùng với gia đình đọc  
Lu Ca 6:47–49. Sau đó, các em có thể nói 
về điều các câu này giảng dạy chúng ta 
về gia đình. Gia đình của các em đã giúp 
đỡ nhau qua những lúc thử thách bằng 
cách nào? Các em có thể làm gì để xây 
đắp một nền tảng càng vững mạnh hơn?

Gia Đình Là  
Trọng Tâm Kế Hoạch 
của Cha Thiên Thượng
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LÀM CHO GIA ĐÌNH  
CỦA CHÚNG TA 
ĐƯỢC VỮNG MẠNH
Các em có thể làm một tấm bích chương 
để giúp gia đình của mình được phát 
triển vững mạnh hơn!

•  Với sự giúp đỡ của một người lớn, 
hãy cắt ra các khối bằng giấy. Dán các 
khối giấy lên một tờ giấy để cho thấy 
những điều gia đình của các em đang 
làm. Các khối giấy này sẽ tượng trưng 
cho nền tảng của gia đình các em.

•  Chọn một khối giấy khác mà cho thấy 
một điều gì đó gia đình của các em 
muốn làm hoặc làm giỏi hơn. Sau khi 
các em hoàn thành mục tiêu này, hãy 
thêm khối giấy đó vào cái tháp của các 
em. Đặt tấm bích chương này nơi mà 
mọi người có thể thấy được, và tiếp 
tục thêm vào các khối giấy để làm cho 
gia đình của các em được vững mạnh!

Viết một số ý kiến riêng của các em  
trên những khối giấy còn trống.

Tìm hiểu những câu chuyện  
về các tổ tiên của chúng ta

Đi thăm một người nào  
đó đang bị bệnh

Cầu nguyện chung với nhau

Ăn tối chung với nhau

Viết thư cho một  
người truyền giáo

Học thánh thư  
với gia đình

Buổi họp tối gia đình

Cầu nguyện  
chung gia đình
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Ý  K I Ế N  T H Ậ T  H A Y

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf
Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn
Từ đại hội trung ương tháng Mười năm 2013

Phép Báp Têm  
là điểm khởi đầu  
trong cuộc hành trình  
của vai trò làm môn  
đồ của chúng ta.
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Có lần, một cậu bé đang cố 
gắng san bằng đống đất phía 

sau nhà để có thể chơi xe đồ chơi 
ở đó. Một tảng đá lớn đã cản trở 
công việc của cậu bé. Cậu bé cố 
hết sức đẩy và kéo. Nhưng cho 
dù nó có cố gắng đến đâu đi nữa 
thì tảng đá cũng không hề nhúc 
nhích.

Cha nó nhìn một lúc. Rồi ông 
đến nói với con trai của mình: 

“Con cần phải dùng hết sức để di 
chuyển tảng đá lớn như thế này.”

Cậu bé đáp: “Con đã dùng hết 
sức rồi!”

Cha của nó sửa nó: “Không,’ con 
chưa làm hết sức đâu. Con chưa 
được cha giúp đỡ mà!”

Sau đó, hai cha con cùng nhau 
cúi xuống và di chuyển tảng đá 
một cách dễ dàng.

Chúa muốn chúng ta phải tin 

cậy vào Ngài trong việc giải quyết 
các vấn đề của chúng ta. Sau đó 
chúng ta có thể cảm nhận được 
tình yêu thương của Ngài một cách 
liên tục hơn, mạnh mẽ hơn, rõ 
ràng hơn, và riêng tư hơn. Chúng 
ta trở nên hiệp nhất với Ngài, và 
chúng ta có thể trở nên giống 
như Ngài. ◼
Từ “Đến Gần Thượng Đế Hơn,” Liahona, 
tháng Mười Một năm 2013, 105.

Di Chuyển 
Tảng Đá

Bài của Anh Cả 
Terence M. Vinson
Thuộc Nhóm Túc Số  
Thầy Bảy Mươi

Một số điều nào rất khó cho các em để làm?

Làm thế nào các em có thể cầu xin  
Cha Thiên Thượng giúp đỡ để làm những điều khó khăn?

Các em có thể yêu cầu ai giúp đỡ nữa?
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Các em có bao giờ mơ ước được sống trên một hòn 
đảo không? Đây là Alejandria, nhưng gia đình và 

bạn bè của em gọi em là Dria cho gọn. Em ấy sống trên 
đảo Cebu ở Philippines với cha mẹ và hai chị em của 
mình. Em ấy cũng có một người anh trai, nhưng anh ấy 
đã chết trước khi Dria sinh ra. Em ấy nói: “Tôi biết anh 
ấy vẫn còn là một phần tử trong gia đình của chúng 
tôi, và tôi sẽ gặp anh ấy một ngày nào đó vì gia đình 
là vĩnh cửu.” ◼
* “Chào các bạn!” bằng tiếng Tagalog.
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điều tôi thích làm là 
nhảy múa. Tôi là một 
người nhảy múa ba 
lê. Năm tới, tôi hy 
vọng sẽ được lên 
cấp cao hơn tức là 
nhảy múa bằng cách 
nhón trên các đầu 
ngón chân. Điều này 
có nghĩa là tôi phải 
mang giày nhảy múa 
ba lê đặc biệt để giúp 
cho tôi nhảy múa 
trên các ngón chân.

Philippines có hơn 7.000 hòn đảo, vì vậy có rất nhiều nơi đẹp đẽ 
để đi tham quan. Nhà của chúng tôi ở gần bãi biển, và tôi thích 
chơi ở ngoài biển. Một trong những điều tôi thích làm là bơi lội. 
Tôi còn tự học bơi nữa!

Mabuhay, Kaibigan! *

B Ạ N  B È  T R Ê N  K H Ắ P  T H Ế  G I Ớ I

Tôi tên là  
Dria  

từ Philippines

Từ một cuộc phỏng vấn của Amie Jane Leavitt
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SẴN SÀNG ĐỂ ĐI!
Túi xách của Dria chứa đầy một số đồ 
vật ưa thích của em. Các em sẽ để vào 
túi xách của mình những món đồ nào 
trong số những đồ vật này?

Chúng tôi may mắn được sống gần 
Đền Thờ Cebu City Philippines. Tôi đã 
có thể đi tham quan đền thờ với gia 
đình của mình trước khi đền thờ được 
làm lễ cung hiến. Thật là một nơi tuyệt 
mỹ, thanh tịnh. Tôi biết ơn là nhờ vào 
đền thờ mà gia đình tôi có thể ở bên 
nhau vĩnh viễn.

Một ngày nọ ở trường, 
một số bạn cùng lớp nói 
là người Mặc Môn không 
tin vào Thượng Đế. Tôi nói 
với các bạn đó là chúng 
ta có tin vào Thượng Đế. 
Ngày hôm sau tôi mang 
theo một số thẻ để chuyền 
tay có in hình của Chúa 
Giê Su ở mặt trước và 
Những Tín Điều ở mặt sau. 
Khi các bạn cùng lớp của 
tôi nhìn vào tấm hình và 
đọc về một số những điều 
chúng ta tin, thì họ đều 
vui khi biết rằng chúng 
ta tin vào Thượng Đế.

Tôi thích đi với gia đình mình 
đến tham quan các bãi biển 
khác nhau. Có lần, chúng tôi 
đến Palawan—một hòn đảo 
với con sông ngầm lớn nhất 
thế giới. Tôi đã lặn ở đó với các 
thiết bị lặn và ống thở và nhìn 
các con cá có màu sắc rực rỡ.

TÔI THÍCH ĐƯỢC 
THẤY ĐỀN THỜ
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Để Nghĩ về Chúa Giê Su
D À N H  C H O  C Á C  T R Ẻ  N H Ỏ
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Bài của Mabel Jones Gabbott

Không có khó để ngồi thật yên  
và nghĩ về Chúa Giê Su, thập tự giá của Ngài trên ngọn đồi.

Và tất cả những gì Ngài đã chịu đau đớn và làm cho tôi;  
thì không phải là khó để ngồi yên.
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và những đứa trẻ Ngài 
đã giúp biết yêu thương 
và tin cậy;

Tôi nghĩ tới những 
dặm đường Ngài đã 

đi trong bụi bậm,
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Không có khó để ngồi thẳng người trong chỗ ngồi của mình,  
để lắng nghe một cách lịch sự, để chân yên một chỗ.

Không có khó, mặc dù tôi còn nhỏ,  
Để nghĩ về Chúa Giê Su, không có khó gì cả. ◼
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MỘT THỜI GIAN ĐẶC BIỆT ĐỂ NGHĨ VỀ CHÚA GIÊ SU KY TÔ
Lễ Tiệc Thánh là một thời gian đặc biệt để ngồi yên lặng và nghĩ về Đấng Cứu Rỗi.

Nhờ vào Chúa Giê Su, chúng ta cũng sẽ được sống lại!Chúa Giê Su sống lại vào buổi sáng Phục Sinh.

Chúa Giê Su chịu đau đớn và chết cho chúng ta.Chúa Giê Su yêu thương trẻ em.

Chúa Giê Su chữa lành người bệnh.Chúa Giê Su chịu phép báp têm trong sông Giô Đanh.
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Vẽ hoặc 
dán hình 
của các 
em ở đây.
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Vào ngày 12 tháng Chín năm 2001, vợ chồng 
tôi đi đi lại lại trong căn phòng của một 

bệnh viện ở Tucson, Arizona, Hoa Kỳ, lo lắng 
suốt nhiều giờ đồng hồ trong khi chờ đợi cho 
đứa con trai của chúng tôi ra đời. Từ máy truyền 
hình của chúng tôi và từ mỗi máy truyền hình 
trong tòa nhà, chúng tôi đã thấy dồn dập cảnh 
quay từ ngày hôm trước ở New York City—hình 
ảnh hai tòa tháp đã từng đứng lừng lững trên 
đường chân trời của thành phố đó, bây giờ sụp 
đổ xuống thành đống gạch đổ nát và bụi bậm. 
Các hình ảnh được phát sóng trong nhiều giờ 
đã mang lại cho chúng tôi một cảm giác tuyệt 
vọng. Dường như đó là thời điểm tồi tệ nhất để 
mang một đứa trẻ thơ đến thế gian—một thế 
gian dường như quá đen tối và đầy đe dọa.

Sáng sớm hôm sau con trai của chúng tôi ra 
đời. Khi ôm đứa con nhỏ bé trong tay, tôi suy 
nghĩ về những sự kiện đầy tàn phá trong vài 
ngày qua, những sự kiện mà làm cho tôi nhớ 
lại cơn hỏa hoạn ở Yellowstone National Park 
vào năm 1988. Ngọn lửa đã thiêu hủy khu rừng 
gần 800.000 mẫu Anh (323.750 hécta). Công 
viên này dường như hoàn toàn bị tàn phá. 
Những hình ảnh qua tin tức cho thấy mặt đất 
bị đốt sạch và khói đen dày đặc trên bầu trời. 
Không có bất cứ nỗ lực nào của con người có 
thể nhanh chóng hoàn trả lại những gì đã mất. 
Dường như ngay cả những tái tạo liên tục và 
sức sống của thiên nhiên cũng không đối phó 
được với sức mạnh đầy hủy diệt của ngọn lửa.

Thế mà, vào mùa xuân kế tiếp, một phép lạ 
lặng lẽ xảy ra—cây cối nhỏ và hoa lá bắt đầu 

mọc xuyên qua mặt đất đã cháy thành than. 
Dần dần, càng ngày càng có hoa lá và bụi 
cây nở rộ từ mặt đất. Công viên này tái sinh rất 
chậm với vô số những chi tiết nhỏ, tuyệt vời, 
và theo thời gian mang lại kết quả thật bất ngờ.

Trong những giây phút sợ hãi mà dường 
như hủy diệt chúng ta giống như những ngọn 
lửa rực của Yellowstone, khi đức tin và hy 
vọng của chúng ta đang ở mức độ giới hạn, 
thì chúng ta phải nhớ rằng có một nền móng 
yên tĩnh, bất di bất dịch ở bên dưới chúng ta, 
mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ lực lượng tà 
ác nào chúng ta sẽ gặp phải. Hê La Man giải 
thích rằng nền móng này là “đá của Đấng Cứu 
Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam 
Tử của Thượng Đế.” Nếu chúng ta neo bản 
thân mình vào Ngài, thì “khi nào quỷ dữ tung 
những ngọn gió mạnh của nó ra, phải, những 
mũi tên trong cơn gió lốc của nó, phải, khi 
những trận mưa đá và những cơn bão tố mãnh 
liệt của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì 
nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các 
con xuống vực thẳm khốn cùng và đau thương 
bất tận được, vì nhờ đá mà các con được xây 
cất trên đó, đá ấy là một nền móng vững chắc, 
là một nền móng mà nếu loài người xây dựng 
trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được” 
(Hê La Man 5:12).

Khi đối mặt với các lực lượng điên cuồng 
của sự tà ác và cám dỗ trên thế gian, chúng 
ta có thể nghĩ rằng ảnh hưởng nhỏ và tầm 
thường của phúc âm sẽ bị áp đảo và lấn át. 
Chúng ta có thể cảm thấy nghi ngờ và tuyệt 
vọng khi chờ đợi một cách vô vọng những 
điều sai lầm để được sửa lại cho đúng, nỗi đau 
đớn được vơi nhẹ và những thắc mắc sẽ được 
giải quyết. Tuy nhiên, chính những cơn gió vùi 
dập chúng ta lại mang đến cơ hội để thay đổi 
và phát triển, và quyền năng bao la của phúc 
âm lặng lẽ làm việc dưới mặt đất của cuộc 
sống trần gian, chuẩn bị cho một ngàn hạt 
giống nhỏ của hy vọng và sự sống. ◼
Tác giả sống ở Arizona, Hoa Kỳ.

C H O  Đ Ế N  K H I  C H Ú N G  T A  G Ặ P  L Ạ I  N H A U

Những cơn gió 
vùi dập và đe 
dọa để áp đảo  
chúng ta cũng 
là những cơn 
gió mang đến cơ 
hội để thay đổi 
và tăng trưởng.

TÌM KIẾM HY VỌNG 
TRONG TƯƠNG LAI
Bài của Stan Pugsley
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Howard W. Hunter nhận được Eagle Scout Award (Giải Thưởng Hướng Đạo 
Chim Ưng-giải thưởng cao quý nhất trong một chương trình thành tích dành cho 
các thiếu niên) khi ông 15 tuổi. Ông say mê với công việc gia phả và thường dành 
thời gian tìm kiếm ở thư viện gia phả của Giáo Hội hoặc đi thăm gia đình. Trong khi 
phục vụ với tư cách là một Sứ Đồ, ông đã giúp chọn địa điểm xây cất Trung Tâm 
Brigham Young University ở Jerusalem. Khi là Chủ Tịch của Giáo Hội, ông đã 
khuyến khích các tín hữu nên thờ phượng trong đền thờ thường xuyên và làm lễ 
cung hiến Đền Thờ Bountiful Utah gần hai tháng trước khi ông qua đời.

HOWARD W. 
HUNTER
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Các thành niên trẻ tuổi trên khắp thế giới suy ngẫm về 
ý nghĩa của việc noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi và 
sống khiêm tốn. 

Cũng trong Số Báo Này
DÀNH CHO CÁC THÀNH NIÊN TRẺ TUỔI

Nếu Con Mắt Các Ngươi  
Chỉ Duy Nhất Hướng về  

Có phải mặt trăng là màu xanh lá cây 
không? Có phải cuộc đổ bộ mặt trăng là giả 
vờ không? Hãy làm một bài đố ngắn và học 
cách nhận ra sự khác biệt giữa lẽ thật của 
Thượng Đế và những lời dối trá của Sa Tan.

Các em có ngạc nhiên khi thấy rằng mình 
có thể đọc hết Sách Mặc Môn trong một 
ngày rưỡi không? 

trang  
40

DÀNH CHO GIỚI TRẺ

trang  
64ĐÚNG hay SAI

DÀNH CHO THIẾU NHI

“ Điều Đó Rất Dễ,  
Ông Ngoại À” trang  

67

Vinh Quang của Ta 
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