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Chủ Tịch Thomas S. Monson, vị tiên tri yêu quý của 
chúng ta, dạy rằng “tình yêu thương là thực chất 
của phúc âm.” 1

Tình yêu thương quan trọng đến mức Chúa Giê Su  
gọi đó là “điều răn thứ nhất và lớn hơn hết” và phán  
rằng hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều  
răn đó mà ra.2

Tình yêu thương là động lực chủ yếu của tất cả  
mọi điều chúng ta làm trong Giáo Hội. Mỗi một  
chương trình, mỗi một buổi họp, mỗi hành động mà 
chúng ta tham gia vào với tư cách là các môn đồ của 
Chúa Giê Su Ky Tô đều cần phải nảy sinh từ thuộc tính 
này—vì nếu không có lòng bác ái, “tình yêu thương 
thanh khiết của Đấng Ky Tô,” thì chúng ta chẳng là  
gì hết.3

Một khi chúng ta hiểu được điều này với tâm trí và tấm 
lòng mình, một khi chúng ta tuyên bố tình yêu thương của 
mình dành cho Thượng Đế và đồng loại của mình—thì 
sau đó là điều gì?

Việc cảm thấy có lòng trắc ẩn và tình yêu thương dành 
cho người khác có phải là đủ chưa? Việc bày tỏ tình yêu 
thương của mình dành cho Thượng Đế và những người 
xung quanh có làm tròn nghĩa vụ của chúng ta đối với 
Thượng Đế không?

Truyện Ngụ Ngôn về Hai Người Con Trai
Tại đền thờ ở Giê Ru Sa Lem, các thầy tế lễ cả và các 

trưởng lão Do Thái đến cùng Chúa Giê Su và bắt bẻ lời 
Ngài. Tuy nhiên, Đấng Cứu Rỗi “chuyển hướng suy nghĩ 
của họ” bằng cách kể một câu chuyện.

Ngài kể “Một người kia có hai đứa con trai”. Người cha 
đến cùng đứa thứ nhất và yêu cầu nó đi làm trong vườn 
nho. Nhưng nó từ chối. Nhưng về sau đứa con đó “ăn 
năn, rồi đi.”

Rồi người cha đi đến cùng đứa con trai thứ hai và yêu 
cầu nó đi làm trong vườn nho. Đứa thứ hai hứa rằng nó 
sẽ đi, nhưng không bao giờ đi.

Rồi Đấng Cứu Rỗi quay sang các thầy tế lễ cả và các 
trưởng lão, “Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý 
muốn của cha?”

Họ phải thú nhận rằng đó là đứa con thứ nhất—là đứa 
nói rằng nó sẽ không đi nhưng rồi ăn năn và đi làm trong 
vườn nho.4

Đấng Cứu Rỗi sử dụng câu chuyện này để nhấn mạnh 
đến một nguyên tắc quan trọng—chính là những ai vâng 
theo các lệnh truyền, thì đó là những người thực sự yêu 
mến Thượng Đế.

Có lẽ đó là lý do tại sao Chúa Giê Su yêu cầu dân 
chúng lắng nghe và tuân theo những lời của người Pha 
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Ri Si và những nhà thông thái chứ đừng bắt chước việc 
làm của họ.5 Các thầy giảng tôn giáo này đã không giữ lời 
hứa của họ. Họ thích nói về tôn giáo, nhưng buồn thay họ 
quên mất thực chất của tôn giáo.

Các Hành Động và Sự Cứu Rỗi của Chúng Ta
Trong một trong số các bài giảng cuối cùng của Đấng 

Cứu Rỗi dành cho môn đồ của Ngài, Ngài nói với họ về 
Sự Phán Xét cuối cùng. Những kẻ tà ác và những người 
ngay chính sẽ được chia tách ra. Người ngay chính sẽ thừa 
hưởng cuộc sống vĩnh cửu; kẻ tà ác sẽ bị đưa đến sự rủa 
sả đời đời.

Có điều gì khác biệt giữa hai nhóm người này?
Những người nào thể hiện tình yêu thương của họ qua 

hành động sẽ được cứu rỗi. Những ai không làm như thế 
sẽ bị đoán phạt.6 Sự cải đạo thực sự đến với phúc âm của 
Chúa Giê Su cùng các giá trị và nguyên tắc của phúc âm 
sẽ được thể hiện bằng những hành động trong cuộc sống 
thường ngày của chúng ta.

Cuối cùng, chỉ có lời tuyên bố về tình yêu thương 
dành cho Thượng Đế và đồng loại của mình không thôi 
sẽ không cho chúng ta hội đủ điều kiện cho sự tôn cao. 
Chúa Giê Su dạy: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta 
rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên 
đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở 
trên trời mà thôi.” 7

Sau Tình Yêu Thương Là Gì?
Câu trả lời cho câu hỏi “Sau tình yêu thương là gì?” vừa 

đơn giản và cũng vừa thẳng thắn. Nếu chúng ta thực sự 
yêu thương Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta hướng lòng mình 
đến với Ngài rồi chúng ta đi theo con đường của vai trò 
môn đồ. Khi chúng ta yêu mến Thượng Đế, thì chúng ta 
sẽ cố gắng để tuân giữ các lệnh truyền của Ngài.8

Nếu chúng ta thực sự yêu mến đồng loại của mình, 
thì chúng ta dang tay giúp đỡ “những kẻ nghèo khó và 
những kẻ túng thiếu, những người bệnh tật và những 
người đau buồn.” 9 Vì những ai làm những hành động 
đầy vị tha và phục vụ này,10 họ cũng là môn đồ của Chúa 
Giê Su Ky Tô.

Đây chính là điều sẽ đến sau tình yêu thương.
Đây chính là sự thực chất của phúc âm của Chúa Giê 

Su Ky Tô.
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GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Chủ Tịch Uchdorf định nghĩa các môn đồ thực sự của 
Chúa Giê Su là những người thể hiện tình yêu thương 
dành cho Ngài và những người khác qua hành động. 
Ông dạy chúng ta rằng “Nếu chúng ta thực sự yêu 
thương Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta hướng lòng mình 
đến với Ngài rồi chúng ta đi theo con đường của vai trò 
môn đồ.” Hãy cân nhắc việc hỏi những người các anh 
em giảng dạy rằng bằng những cách thức nào, tình yêu 
thương đã thuyết phục họ bước đi trên con đường của 
vai trò môn đồ. Anh em cũng có thể chia sẻ những kinh 
nghiệm của mình với họ. Anh em cũng có thể cân nhắc 
việc mời họ cầu nguyện để có được nhiều lòng bác ái 
và sức mạnh hơn để hành động xuất phát từ tình yêu 
thương.
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GIỚI TRẺ
Tuân Giữ Các Lệnh Truyền và Yêu 
Mến Người Khác

Khi chúng ta nghĩ đến tình yêu thương, điều đầu 
tiên chúng ta thường nghĩ đến là những bộ phim 

tình cảm, sô cô la và hoa. Nhưng tình yêu thương—tình 
yêu thương đích thực —thì sâu đậm hơn nhiều và vô vị 
kỷ nhiều hơn thế. Chúa Giê Su Ky Tô sống cho chúng ta 
và chết cho chúng ta vì tình yêu thương của Ngài dành 
cho chúng ta. Thực ra, hai lệnh truyền lớn là yêu mến 
Thượng Đế và tất cả mọi người khác (xin xem Ma Thi 
Ơ 22:36–40). Nhưng làm thế nào chúng ta cho những 
người khác thấy rằng chúng ta yêu thương họ?

Chủ Tịch Uchtdorf chia sẻ truyện ngụ ngôn của Đấng 
Ky Tô về hai người con trai, một người làm việc cho 
cha mình còn người kia thì không. Đấng Cứu Rỗi có ý 
nói rằng chỉ có người con trai nào vâng lời cha mình 
mới là người thực sự yêu mến ông. Tương tự như thế, 
khi chúng ta vâng theo các lệnh truyền của Thượng 
Đế, chúng ta cho thấy rằng chúng ta yêu mến Ngài và 
muốn trở về với Ngài.

Nhưng bằng cách nào chúng ta cho thấy tình yêu 
thương đối với mọi người khác? Chủ tịch Uchtdorf 
cũng giải thích rằng: “Nếu chúng ta thực sự yêu mến 
đồng loại của mình, thì chúng ta dang tay giúp đỡ 
‘những người nghèo khó và những người túng thiếu, 
người đau ốm và người bệnh tật.’ Vì những ai làm 
những hành động đầy vị tha và phục vụ này, thì họ 
cũng là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.”

Vậy lần sau khi các anh chị em gặp cha mẹ, anh chị 
em ruột, hoặc một người bạn, hãy nghĩ đến việc phục 
vụ họ để cho thấy tình cảm của các anh chị em dành 
cho họ. Điều đó không chỉ làm vui lòng họ và anh chị 
em, mà còn làm vui lòng Cha Thiên Thượng của anh 
chị em nữa. 

THIẾU NHI
Cho Thấy Tình Yêu Thương

Chúa Giê Su chia sẻ một câu chuyện về một người 
cha và hai người con trai. Người cha làm việc ở 

vườn nho và bảo hai người con trai của mình giúp đỡ. 
Thoạt đầu, người con trai thứ nhất từ chối nhưng sau 
đó đã đến giúp làm việc trong vườn nho. Người con 
trai thứ hai nói rằng sẽ giúp, nhưng không bao giờ đến 
giúp cả. Chúa Giê Su dạy rằng người con trai thứ nhất 
cho thấy nhiều tình yêu thương dành cho cha của mình 
hơn bằng cách vâng lời.

Hãy đóng diễn câu chuyện này! Rồi viết hoặc vẽ ba 
điều các em có thể làm để cho thấy tình yêu thương 
dành cho Cha Thiên Thượng.
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Cha Thiên Thượng của chúng ta 
thiết lập gia đình để nhằm giúp 

chúng ta giảng dạy các nguyên tắc 
đúng đắn trong một môi trường 
yêu thương. Chủ Tịch Thomas S. 
Monson dạy: “Hãy khen ngợi và 
ôm hôn đứa con của các anh chị 
em; hãy thường xuyên nói ‘cha mẹ 
thương con’ nhiều hơn; hãy luôn 
luôn nói lời cám ơn. Đừng bao giờ 
để cho một vấn đề sẽ được giải 
quyết trở nên quan trọng hơn một 
người cần được yêu thương.” 1

Susan W. Tanner, cựu chủ tịch 
trung ương Hội Thiếu Nữ dạy rằng: 
“Cha Trên Trời của chúng ta để ra 
mẫu mực mà chúng ta phải noi 
theo. Ngài yêu thương, giảng dạy 
chúng ta, kiên nhẫn với chúng ta, 
và giao phó cho chúng ta quyền tự 
quyết. . . . Đôi khi kỷ luật, có nghĩa 
là ‘dạy dỗ’, bị nhầm lẫn với chỉ trích. 
Con cái—cũng như mọi người ở 
mọi lứa tuổi—dễ cải thiện thái độ 
của mình nhờ vào tình yêu thương 
và lời khuyến khích hơn là lời chê 
bai bắt bẻ.” 2

Anh Cả Quentin L. Cook thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ 
nói: “Nếu chúng ta trung thành cầu 
nguyện chung với gia đình, học 

Vai Trò Làm Cha Mẹ Là một  
Bổn Phận Thiêng Liêng

thánh thư, buổi họp tối gia đình, 
các phước lành chức tư tế, và tuân 
giữ ngày Sa Bát, thì con cái chúng ta 
sẽ . . . được chuẩn bị cho một ngôi 
nhà vĩnh cửu trên thiên thượng bất 
kể điều gì xảy đến trong một thế 
giới khó khăn.” 3

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
1 Nê Phi 8:37; 3 Nê Phi 22:13; 
GLGƯ 93:40; 121:41

Các Câu Chuyện về Những Người 
Thời Nay

Anh Cả Robert D. Hales thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ 
nói: “Trong khi tôi đang đọc báo 
thì một đứa cháu nội đến ngồi sát 
bên tôi. Trong khi đọc, tôi vui mừng 
được nghe tiếng nói dễ thương của 
nó loáng thoáng bên tai. Hãy tưởng 
tượng nỗi ngạc nhiên của tôi trong 
một vài giây phút sau, khi nó xen 
vào giữa tôi và tờ báo. Nó lấy đôi 
tay ôm mặt tôi và ấn mũi nó vào 
mũi tôi, nó hỏi: ‘Ông Nội ơi! Ông 
Nội có nghe con nói không?’

“. . . Lắng nghe có nghĩa là thấu 
hiểu tấm lòng của giới trẻ chúng ta 
và liên kết với họ. Và liên kết với 
họ có nghĩa là không những nói 

chuyện với họ mà còn sinh hoạt 
chung với họ nữa. . . .

“Chúng ta cần phải hoạch định 
đồng thời tận dụng những giây 
phút giảng dạy. . . .

“. . . Càng sống lâu, tôi càng 
nhận thấy rằng những giây phút 
giảng dạy trong thời niên thiếu 
của mình, nhất là những giây 
phút giảng dạy của cha mẹ tôi, đã 
định hướng cuộc sống của tôi và 
làm cho tôi trở thành con người 
hiện tại.” 4
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Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn để biết phải chia sẻ điều gì. 
Việc hiểu rõ “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới” 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 như thế nào? Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng 
reliefsociety. lds. org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
Tại sao phúc âm được giảng dạy 
một cách hữu hiệu nhất qua 
ngôn ngữ và tấm gương về tình 
yêu thương?


