
1

Trong tất cả các ân tứ Cha Thiên Thượng nhân từ 
ban cho con cái của Ngài, ân tứ lớn lao nhất là 
cuộc sống vĩnh cửu (xin xem GLGƯ 14:7). Ân tứ 

đó là để sống mãi mãi trong gia đình ở nơi hiện diện của 
Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Yêu Quý của 
Ngài. Chỉ ở vương quốc cao nhất trong số các vương quốc 
của Thượng Đế, là vương quốc thượng thiên, thì những 
mối ràng buộc đầy yêu thương của cuộc sống gia đình 
mới tiếp tục.

Tất cả chúng ta đều hy vọng có được niềm vui khi 
sống trong các gia đình tràn đầy tình yêu thương. Đối với 
một số người trong chúng ta, đó là một cảm giác chúng ta 
chưa bao giờ cảm thấy—một cảm giác mà chúng ta biết 
là có nhưng chưa nhận thấy. Chúng ta có thể đã thấy điều 
đó trong cuộc sống của những người khác. Đối với những 
người khác, tình yêu thương gia đình dường như có thật 
và quý báu hơn khi cái chết chia lìa chúng ta với một đứa 
con, một người mẹ, người cha, người anh em, chị em, 
hoặc một người ông bà nội ngoại nhân từ và yêu dấu.

Tất cả chúng ta đều đã cảm thấy niềm hy vọng rằng 
một ngày nào đó chúng ta có thể một lần nữa cảm thấy 
ảnh hưởng ấm áp của người thành viên trong gia đình mà 
chúng ta yêu thương rất nhiều và giờ đây vô cùng mong 
muốn được ôm chặt một lần nữa.

Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta biết rõ tấm 
lòng của chúng ta. Mục đích của Ngài là để ban cho chúng 
ta hạnh phúc (xin xem 2 Nê Phi 2:25). Và vì thế Ngài ban 
cho ân tứ là Vị Nam Tử của Ngài để niềm vui về những 
mối ràng buộc gia đình tiếp tục mãi mãi có thể thực hiện 
được. Bởi vì Đấng Cứu Rỗi đã cắt đứt dây trói buộc của sự 
chết, nên chúng ta sẽ được phục sinh. Bởi vì Ngài chuộc 
tội lỗi cho chúng ta, nên chúng ta có thể, qua đức tin và 
sự hối cải, trở nên xứng đáng với vương quốc thượng 
thiên, là nơi mà gia đình có thể được ràng buộc với nhau 
vĩnh viễn trong tình yêu thương. 

Đấng Cứu Rỗi gửi Tiên Tri Ê Li đến với Joseph Smith 
để phục hồi các chìa khóa của chức tư tế (xin xem GLGƯ 
110). Từ các chìa khóa này dẫn đến quyền năng gắn bó, 
mang đến ân tứ quý báu nhất của Thượng Đế dành cho 
các con cái của Ngài—đó là cuộc sống vĩnh cửu trong các 
gia đình được ràng buộc với nhau vĩnh viễn.

Đó là một lời đề nghị mà mỗi người con của Thượng 
Đế đến thế gian này có thể thỉnh cầu. Một phần ba con 
cái linh hồn của Ngài đã chối bỏ lời đề nghị này trong 
thế giới linh hồn. Vì thiếu đức tin rồi sau đó là cuộc 
nổi loạn công khai, họ đã chọn không bao giờ biết đến 
niềm vui về ân tứ của Cha Thiên Thượng về gia đình 
vĩnh cửu.
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Đối với những ai trong chúng ta đã vượt qua thử thách 
quan trọng trong thế giới linh hồn tiền dương thế, và vì 
thế đã hội đủ điều kiện để nhận được thể xác hữu diệt, sự 
lựa chọn để có được cuộc sống vĩnh cửu vẫn là phụ thuộc 
vào chúng ta. Nếu chúng ta được ban phước tìm được 
phúc âm phục hồi, thì chúng ta có thể chọn để lập và tuân 
giữ các lệnh truyền với Thượng Đế là điều giúp chúng ta 
hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu. Khi chúng ta 
kiên trì đến cùng và tiếp tục trung tín, Đức Thánh Linh sẽ 
xác nhận niềm hy vọng và sự tin tưởng của chúng ta rằng 
chúng ta đang ở trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh 
cửu, để được sống vĩnh viễn trong gia đình trong vương 
quốc thượng thiên.

Đối với một số người, niềm vui vĩnh cửu đó có thể 
dường như là một niềm hy vọng yếu ớt hoặc thậm chí 
một niềm hy vọng đang phai mờ. Các bậc cha mẹ, con cái, 
anh chị em trong gia đình có thể đã có những sự lựa chọn 
dường như làm cho họ không hội đủ điều kiện cho cuộc 
sống vĩnh cửu. Các anh chị em thậm chí có thể tự hỏi 
không biết mình đã hội đủ điều kiện qua Sự Chuộc Tội 
của Chúa Giê Su Ky Tô chưa.

Có lần một vị tiên tri của Thượng Đế đã đưa ra cho tôi 
một lời khuyên mà làm cho tôi cảm thấy bình an. Tôi sợ 
rằng những sự lựa chọn của người khác có thể làm cho 
gia đình chúng tôi không thể được ở cùng với nhau vĩnh 
viễn. Ông ấy nói, “Anh đang lo lắng về vấn đề sai lầm. 
Anh cứ sống xứng đáng với vương quốc thượng thiên, rồi 
những dàn xếp trong gia đình sẽ tuyệt vời hơn anh có thể 
tưởng tượng được.”

Đối với tất cả những ai có kinh nghiệm cá nhân hoặc 
hôn nhân hay con cái—hoặc không có chồng hay con 
cái—mà lại từ bỏ hy vọng của họ về cuộc sống vĩnh cửu, 
thì tôi xin đưa ra lời chứng của tôi: Cha Thiên Thượng biết 
và yêu thương anh chị em với tư cách là con cái linh hồn 
của Ngài. Khi anh chị em còn sống với Ngài và Vị Nam Tử 
của Ngài trong tiền dương thế, Hai Ngài đã đặt vào lòng 
anh chị em niềm hy vọng anh chị em có về cuộc sống 
vĩnh cửu. Với quyền năng của Sự Chuộc Tội của Chúa 
Giê Su Ky Tô đang có hiệu lực và Đức Thánh Linh hướng 
dẫn, anh chị em có thể cảm thấy vào lúc này và sẽ cảm 
thấy trong thế giới mai sau tình yêu thương gia đình mà 
Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài vô cùng mong 
muốn anh chị em nhận được.

Tôi làm chứng rằng khi anh chị em sống xứng đáng với 
vương quốc thượng thiên, thì lời hứa tiên tri rằng “những 

dàn xếp trong gia đình sẽ tuyệt vời hơn anh có thể tưởng 
tượng được” sẽ thuộc về anh chị em.

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Vào lúc bắt đầu, hãy cân nhắc việc kể cho những 
người mà anh em giảng dạy về một giây phút mà anh 
em đã biết ơn về niềm hy vọng về gia đình vĩnh cửu. 
Mời họ suy ngẫm những lúc họ cảm thấy biết ơn về các 
gia đình vĩnh cửu. Hỏi xem họ có muốn chia sẻ không. 
Sau đó anh em có thể mời họ nghĩ đến những cách 
để cải thiện và sống xứng đáng hơn với vương quốc 
thượng thiên để cho lời hứa tiên tri về “những dàn 
xếp trong gia đình . . . tuyệt vời hơn anh chị em có thể 
tưởng tượng được” có thể thuộc về họ.

GIỚI TRẺ
Chia Sẻ Hạnh Phúc Vĩnh Cửu

Một trong những điều tuyệt vời nhất về phúc âm là 
sự hiểu biết về kế hoạch cứu rỗi. Chúng ta có cơ 

hội tuyệt vời để được ở cùng với gia đình mình trong 
thời vĩnh cửu. Sự hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta có được 
hy vọng bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy choáng ngợp 
bởi thế gian. Chủ tịch Eyring dạy, “Cha Thiên Thượng 
của chúng ta biết tấm lòng của chúng ta. Mục đích của 
Ngài là để ban cho chúng ta hạnh phúc (xin xem 2 Nê 
Phi 2:25). Và vì thế Ngài ban cho ân tứ là Vị Nam Tử của 
Ngài để niềm vui về những mối ràng buộc gia đình tiếp 
tục mãi mãi có thể thực hiện được. . . . Đó là một lời đề 
nghị mà mỗi người con của Thượng Đế đến thế gian 
này có thể thỉnh cầu.”

Phước lành đó áp dụng cho những người trong 
chúng ta hiện đang sống và những người đã qua đời—
nhưng chỉ nhờ sự giúp đỡ của chúng ta mà thôi. Các tổ 
tiên của chúng ta hiện đang ở trong thế giới linh hồn, 
đang chờ chúng ta chuẩn bị tên của họ để các giáo lễ 
đền thờ có thể được thực hiện thay cho họ. Nhưng đôi 
khi có thể khó để làm công việc đền thờ cho họ. Chúng 
ta có thể quá bận rộn, hoặc là chúng ta có thể sống quá 
xa đền thờ để có thể đến đó thường xuyên.

May thay, có những cách thức khác mà chúng ta có 
thể giúp đỡ tổ tiên của mình, như công việc lịch sử gia 
đình, công việc lập dữ liệu chỉ mục lịch sử gia đình, hoặc 
trông em để cho cha mẹ đi đền thờ. Bằng cách giúp đỡ, 
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chúng ta phục vụ Chúa và mang hy vọng về gia đình 
vĩnh cửu đến những người ở bên kia bức màn.

THIẾU NHI
Gia Đình Là Vĩnh Cửu

Nhờ Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và sự phục 
hồi các chìa khóa chức tư tế, nên chúng ta có thể 

sống vĩnh viễn với gia đình của mình! Các em yêu thích 
điều gì về gia đình của mình? Tuân theo những chỉ dẫn 
sau đây để làm cái dây xích bằng giấy này nhằm ca ngợi 
gia đình các em.

1. Gấp một miếng giấy làm đôi hai lần để làm thành một 
miếng giấy dài.

2. Vẽ hình một người đang giơ hai bàn tay lên với tới 
những nếp gấp.

3. Cắt hình người đó ra. Đừng cắt chỗ hai bàn tay chạm 
vào những nếp gấp.

4. Mở miếng giấy ra. Viết hoặc vẽ điều gì các em yêu thích 
về mỗi người trong gia đình.

5. Dùng băng keo dán những dây xích lại với nhau nếu 
các em có một gia đình đông!
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“Người chồng và người vợ có 
một trách nhiệm trọng đại là 

phải yêu thương và chăm sóc lẫn 
nhau và con cái của mình.” 1 Chủ 
Tịch Russell M. Nelson, Chủ Tịch 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ 
nói: “Mái gia đình là nơi mà Thượng 
Đế muốn chúng ta học hỏi về tình 
yêu thương và sự phục vụ.”

“Cha Thiên Thượng muốn vợ 
chồng phải trung tín với nhau và 
quý trọng cùng đối xử với con cái 
của mình như là di sản của Chúa.” 2

Trong Sách Mặc Môn, Gia Cốp 
nói rằng tình yêu mà người chồng 
dành cho người vợ, tình yêu mà 
người vợ dành cho người chồng, 
và tình yêu mà cả hai vợ chồng 
dành cho con cái của họ là trong số 
những lý do tại sao dân La Man có 
lúc ngay chính hơn dân Nê Phi (xin 
xem Gia Cốp 3:7).

Một trong những cách tốt nhất để 
mời gọi tình yêu thương và sự hòa 
thuận vào trong nhà của chúng ta là 
bằng cách nói lời tử tế với mọi thành 
viên trong gia đình mình. Việc nói 
lời tử tế mang đến Đức Thánh Linh. 
Chị Linda K. Burton, chủ tịch trung 
ương Hội Phụ Nữ yêu cầu chúng ta 

Cùng Nhau Nuôi Dưỡng Các Gia Đình

hãy cân nhắc: “Đã bao lần chúng ta 
cố ý nói với nhau lời tử tế?” 3

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
Rô Man 12:10; Mô Si A 4:15;  
GLGƯ 25:5

Những Câu Chuyện Sống
Anh Cả D. Todd Christofferson 

thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ 
Đồ chia sẻ một kinh nghiệm thời thơ 
ấu mà đã để lại một ấn tượng sâu sắc 
đối với ông về tầm quan trọng của 
một gia đình yêu thương. Khi ông 
và anh em của ông còn niên thiếu, 
mẹ của họ phải trải qua một cuộc 
giải phẫu về ung thư làm cho bà rất 
đau đớn mỗi khi sử dụng cánh tay 
phải. Với một gia đình toàn con trai, 
có nhiều công việc là ủi phải làm, 
nhưng mỗi khi mẹ của ông là ủi, bà 
thường ngừng lại và đi vào phòng 
ngủ để khóc cho đến khi bớt đau. 

Khi cha của Anh Cả 
Christofferson nhận thấy điều đang 
xảy ra, ông âm thầm không ăn bữa 
trưa trong gần một năm để dành 
dụm đủ tiền mua một cái máy làm 
cho việc là ủi được dễ dàng hơn. 
Vì tình yêu của ông dành cho vợ 

của mình, ông đã nêu lên một 
tấm gương cho các con trai của 
ông về sự nuôi dưỡng bên trong 
gia đình. Anh Cả Christofferson 
đã nói về tấm gương về lòng tử 
tế này như sau: “Vào lúc đó tôi 
không hề nhận biết về sự hy sinh 
và cử chỉ yêu thương của cha tôi 
dành cho mẹ tôi, nhưng bây giờ 
vì tôi biết, nên tôi tự nói với mình: 
‘Đó là một người trượng phu.’” 4
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Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào 
việc hiểu rõ “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới” sẽ gia tăng đức tin của các 
chị em nơi Thượng Đế 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

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
Làm thế nào việc yêu thương 
và chăm sóc lẫn nhau mời Thánh 
Linh vào trong nhà của chúng ta?


