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Quyền năng của chức tư tế để ràng buộc các gia 
đình một cách vĩnh cửu là một trong những ân 
tứ lớn lao nhất của Thượng Đế. Mỗi người hiểu 

được kế hoạch cứu rỗi đều mong muốn phước lành trường 
cửu đó. Chỉ ở trong những lễ gắn bó được thực hiện tại các 
đền thờ đã được cung hiến của Giáo Hội Các Thánh Hữu 
Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô thì Thượng Đế mới ban 
cho lời hứa rằng các gia đình có thể được ràng buộc với 
nhau vĩnh viễn.

Các chìa khóa của chức tư tế góp phần làm cho điều 
này có thể được thực hiện đã được tiên tri Ê Li phục hồi 
lại trên thế gian cho Joseph Smith tại Đền Thờ Kirtland. 
Những chìa khóa của chức tư tế đó đang được chuyển 
giao theo một hệ thống không gián đoạn qua các vị tiên 
tri tại thế trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của 
Chúa Giê Su Ky Tô cho tới ngày nay.

Trong giáo vụ trần thế của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã nói 
với Phi E Rơ, Sứ Đồ Trưởng của Ngài, về quyền năng để 
gắn bó các gia đình với nhau, khi Ngài phán: “Quả thật, ta 
nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới 
đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi 
mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời” (Ma Thi Ơ 18:18).

Chỉ trong thượng thiên giới là nơi chúng ta mới có thể 
sống cùng với gia đình vĩnh viễn. Đó là nơi chúng ta có thể 
cùng với gia đình sống nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng 
và Đấng Cứu Rỗi. Tiên Tri Joseph Smith đã miêu tả về kinh 
nghiệm tuyệt vời đó trong sách Giáo Lý và Giao Ước:

“Khi nào Đấng Cứu Rỗi hiện đến thì chúng ta sẽ trông 
thấy Ngài như vốn có thật vậy. Chúng ta sẽ thấy rằng Ngài 
là một người như chúng ta vậy.

“Và cùng cái xã hội tính mà tồn tại ở giữa chúng ta ở 
đây sẽ tồn tại ở giữa chúng ta ở trên đó, nhưng nó sẽ đi 
kèm với vinh quang vĩnh cửu, là vinh quang mà chúng 
ta hiện tại không thụ hưởng” (GLGƯ 130:1- 2).

Đoạn Thánh thư này gợi ý rằng với niềm tin tưởng 
chúng ta có thể nhắm vào một tiêu chuẩn thượng thiên 
trong các mối quan hệ gia đình của chúng ta. Chúng ta có 
thể quan tâm đến các thành viên trong gia đình của mình, 
bao gồm những người đang sống và đã chết, đủ để thực 
hiện tất cả những điều mà chúng ta có thể làm để mang 
đến cho họ các giáo lễ chức tư tế mà sẽ ràng buộc chúng 
ta trên trời.

Nhiều anh chị em, kể cả những người trẻ tuổi và lớn 
tuổi, đều đang làm điều đó. Anh chị em đã đang đi tìm tên 
của tổ tiên mình là những người chưa nhận được các giáo 
lễ mà có thể gắn bó với anh chị em mãi mãi.

Hầu hết tất cả các anh chị em đều có những người thân 
còn sống là những người cũng chưa được làm lễ gắn bó 
trong gia đình bởi quyền năng của chức tư tế. Nhiều anh 
chị em có người thân còn sống là những người đã nhận 
các giáo lễ của chức tư tế nhưng họ lại không tuân giữ các 
giao ước đã lập với Thượng Đế. Thượng Đế sẽ ban phước 
lành cho anh chị em để anh chị em có thể tìm đến tất cả 
những người thân đó trong đức tin. Anh chị em có được 
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một lời hứa mà Thượng Đế hứa với các môn đồ của Ngài 
khi họ mang những người khác về với Ngài:

“Và kẻ nào tiếp nhận các ngươi thì ta cũng sẽ ở đó, vì 
ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi 
và ở bên trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong 
trái tim các ngươi, và ác thiên sứ của ta sẽ vây quanh các 
nguơi để nâng đỡ các ngươi” (GLGƯ 84:88).

Từ cửa sổ phòng làm việc của tôi, hàng ngày tôi đều 
thấy các cô dâu và chú rể chụp ảnh cùng với những bông 
hoa xinh đẹp và những cái vòi phun nước. Chú rể thường 
bế cô dâu trong vòng tay của mình, ít nhất là cố gắng trong 
một vài bước, trong khi thợ ảnh đang chụp cho họ những 
tấm ảnh cưới. Mỗi lần tôi thấy vậy, tôi nghĩ về các cặp vợ 
chồng tôi đã biết trong cuộc đời mình-  đôi lúc trong một 
giai đoạn rất ngắn ngủi sau ngày cưới của họ-  đã phải gánh 
đỡ cho nhau khi cuộc sống trở nên khó khăn. Công việc 
làm có thể bị mất. Con cái có thể được sinh ra với những 
thử thách lớn lao. Bệnh tật có thể xảy đến. Và sau đó, thói 
quen từ việc gánh đỡ cho người khác và cũng như khi 
chúng ta có được sự giúp đỡ từ họ-  khi mọi thứ trở nên dễ 
dàng hơn- - sẽ biến chúng ta thành những người anh hùng 
trong những giai đoạn khó khăn đó khi những thử thách 
đòi hỏi nhiều hơn chúng ta có thể tưởng tượng được.

Chúng ta nợ gia đình của mình loại mối quan hệ mà 
chúng ta có thể đem vào nơi hiện diện của Thượng Đế. 
Chúng ta phải cố gắng không làm mất lòng và không dễ 
bị mất lòng. Chúng ta có thể quyết định tha thứ một cách 
nhanh chóng và hoàn toàn. Chúng ta có thể cố gắng tìm 
kiếm hạnh phúc của người khác thay vì cho bản thân 
mình. Chúng ta có thể tử tế trong lời lẽ của mình. Khi cố 
gắng thực hiện tất cả những điều này, chúng ta sẽ mời Đức 
Thánh Linh ngự trị trong gia đình và cuộc sống của mình.

Tôi chắc chắn với các anh chị em rằng, với sự giúp 
đỡ của Thượng Đế và tấm lòng hối cải, chúng ta có thể 
có được một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống chúng ta 
muốn có vĩnh viễn. Cha Thiên Thượng yêu thương chúng 
ta. Ngài muốn chúng ta trở lại với Ngài. Qua quyền năng 
của Sự Chuộc Tội Của Ngài, Đấng Cứu Rỗi có thể làm thay 
đổi tấm lòng theo cách mà chúng ta cần phải thay đổi để 
bước vào các đền thờ thánh, lập các giao ước chúng ta có 
thể để sau đó sẽ tuân giữ, và khi đến lúc sẽ sống cùng với 
gia đình mãi mãi trong vinh quang của thượng thiên giới-  
trở về nhà một lần nữa.

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Khi anh chị em chia sẻ giáo lý về các gia đình vĩnh 
cửu, hãy cân nhắc về điều Anh Cả Richard G. Scott 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Hãy 
luôn luôn tìm cách củng cố các gia đình. Hãy giảng dạy 
với một tầm nhìn về tầm quan trọng của việc gia đình 
được làm lễ gắn bó trong đền thờ. . . .Khi có được tầm 
nhìn về những giáo lễ gắn bó của đền thờ, các anh chị 
em sẽ giúp xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên 
thế gian” (“Ta Đã Làm Gương cho Các Ngươi,” Liahona, 
Tháng Năm năm 2014, 34). Bằng cách nào anh em có 
thể giúp những người mình giảng dạy phát triển một 
tầm nhìn về tầm quan trọng của việc được làm lễ gắn 
bó trong đền thờ? Hãy mời gọi những người chưa 
được làm lễ gắn bó thảo luận về các bước tiến hành để 
giúp họ có thể hướng tới giáo lễ đó. Hãy mời những 
người đã được làm lễ gắn bó thảo luận cách họ có thể 
giữ được tầm nhìn về gia đình và công việc vĩnh cửu 
của họ để cải thiện mối quan hệ giữa họ với nhau.

GIỚI TRẺ
Được liên kết vĩnh cửu với 
gia đình của tôi 
Bài của Laura Burton

Khi tôi được nhận làm con nuôi vào lúc ba tuổi, 
người mẹ sinh ra tôi đã cho phép việc nhận nuôi 

được hoàn tất với điều kiện là ba mẹ nuôi tôi đồng ý 
cho tôi được nhận các giáo lễ của Giáo Hội sau khi tôi 
được 12 tuổi. Bà ấy nghĩ rằng tôi cần phải đủ lớn để 
đưa ra quyết định cho bản thân mình, nhưng điều đó 
thật sự khó khi phải chờ đợi như vậy.

Vâng, thật là khó để thấy nhiều bạn bè của tôi được 
làm phép báp têm khi họ lên tám tuổi, nhưng còn khó 
hơn nữa khi biết được rằng tôi không thể được làm lễ 
gắn bó với bố mẹ nuôi và năm anh chị của tôi, cho tới 
khi tôi được 12 tuổi. Tôi đã sợ hãi rằng sẽ có điều gì 
đó xảy ra với tôi và tôi sẽ không thể được làm lễ gắn 
bó với họ.

Khi ngày sinh nhật thứ 12 của tôi đến gần, chúng tôi 
bắt đầu chuẩn bị cho lễ báp têm và lễ gắn bó của tôi 
với gia đình mình. Ba mẹ tôi để cho tôi lựa chọn đền 
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thờ để chúng tôi được làm lễ gắn bó. Tôi đã luôn luôn 
nghĩ rằng Đền Thờ San Diego California là đẹp nhất, vì 
vậy cả gia đình tôi đã đồng ý đi tới California để làm lễ 
gắn bó.

Tôi đã vô cùng mong mỏi được trở thành một gia 
đình vĩnh cửu với ba mẹ và các anh chị của tôi. Trong 
khi diễn ra lễ gắn bó của tôi, tôi đã cảm nhận được 
Thánh Linh rất mạnh mẽ đến nỗi khó có thể diễn tả 
thành lời. Bây giờ khi tôi cuối cùng đã được làm lễ gắn 
bó với gia đình mình, cảm giác lo lắng đã được thay thế 
bằng sự an ủi và bình an, vì biết rằng tôi đã được liên 
kết vĩnh cửu với họ.
Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ.

THIẾU NHI
Hướng đến Đền Thờ

Chủ Tịch Eyring giải thích rằng nhờ chức tư tế, chúng 
ta có cơ hội đi tới đền thờ để được làm lễ gắn bó 

cùng với gia đình mình cho thời vĩnh cửu. Hãy vẽ hình 
hoặc tìm một tấm hình đền thờ yêu thích của các em và 
treo nó ở nơi các em sẽ thấy nó mỗi ngày. Hãy làm một 
bản liệt kê cách các em sẽ chuẩn bị để đi đền thờ một 
ngày nào đó.
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Đây là một phần trong một loạt Các Sứ 
Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy mô tả các 
thuộc tính của Đấng Cứu Rỗi.

“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” (GLGƯ 121:45- 46).

Nhiều người trong chúng ta đã 
quen thuộc với đoạn thánh thư này, 
vậy đức hạnh là gì? Đức hạnh là  
“một mẫu mực của sự suy nghĩ và 
hành vi dựa trên tiêu chuẩn đạo 
đức cao.” 1 “Từ gốc La Tinh virtus 
có nghĩa là sức mạnh.” 2 Chủ Tịch 
James E. Faust (1920- 2007) đã nói 
rằng: “Đức hạnh trong ý nghĩa trọn 
vẹn hơn của nó là bao gồm tất cả 
các nét đặc trưng của sự ngay chính 
mà giúp hình thành lên tính cách 
của chúng ta.” 3 Chủ Tịch Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) đã bổ sung: 
“Tình yêu thương của Thượng Đế 
là gốc rễ của tất cả đức hạnh.” 4

Chị Elaine S. Dalton, cựu chủ tịch 
trung ương Hội Thiếu Nữ, đã dạy 
rằng: “Chúa khuyên dạy mỗi người 
con gái yêu quý của Ngài, bao gồm 

Các Thuộc Tính của  
Chúa Giê Su Ky Tô: Đức Hạnh

các chị em và tôi, là ‘bước đi trên 
những con đường đức hạnh’ (GLGƯ 
25:2). Các chị em không phải là 
khác thường. Các chị em không tầm 
thường đâu. Các chị em là con gái 
của Thượng Đế.” 5

Khi chúng ta mong muốn trở nên 
giống như Đấng Ky Tô-  là đấng sở 
hữu mọi đức hạnh trong sự trọn 
vẹn-  chúng ta sẽ phát triển các mẫu 
mực của sự ngay chính mà sẽ củng 
cố chúng ta. 

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
Châm Ngôn 31:10; Lu Ca 8:46; 
Phi Líp 4:8; 2 Phi E Rơ 1:3–5

Từ Thánh Thư
Chị Dalton đã nói :“Đức hạnh là 

một điều tiên quyết để bước vào đền 
thờ thánh của Chúa và để nhận được 
sự hướng dẫn của Thánh Linh,”.6

Chúng ta có thể thấy cách thức mà 
đức hạnh làm cho chúng ta có khả 
năng khi chúng ta nghiên cứu cuộc 
sống của An Na, là một góa phụ mà 
“chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm 
ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng 
ăn và cầu nguyện.” (Lu Ca 2:37). Bà 
ta trông đợi Đấng Ky Tô đến. Khi bà 
ấy 84 tuổi, Giô Sép và Ma Ri đem con 
trẻ là Chúa Giê Su “tới đền thờ, và Si 
mê ôn đã nói với Ma Ri, “Đây, con trẻ 

nầy đã định làm một cớ cho nhiều 
người trong Y Sơ Ra En vấp ngã 
hoặc dấy lên.” Và Khi An Na thấy 
vậy, bà ấy “cũng thình lình đến đó, 
ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói 
chuyện về con trẻ với mọi người 
trông đợi sự giải cứu của thành Giê 
Ru Sa Lem.” (Lu Ca 2:27, 34, 38).

An Na đã phát triển được một 
mẫu mực của đức hạnh. Bởi vì 
sự trung tín, bà ấy đã có thể nhận 
ra Đấng Cứu Rỗi và lời tiên tri về 
sự giải cứu của Ngài khi Ma Ri và 
Giô Sép mang Ngài tới đền thờ.
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Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
Tính đức hạnh làm cho chúng ta có 
khả năng và củng cố chúng ta như 
thế nào?

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào 
việc hiểu biết về thiên tính 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 mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp


