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Chủ Tịch Thomas S. Monson nói trong phiên  
họp sáng Chủ Nhật của Đại Hội Trung Ương 

Thường Niên kỳ thứ 186 của Giáo Hội: “Cầu xin 
cho chúng ta có thể duy trì lòng can đảm để không 
đi theo ý kiến của quần chúng. Cầu xin cho chúng 
ta luôn luôn chọn điều đúng dù có khó khăn thay 
vì điều dễ dàng hơn nhưng sai lầm. Khi suy ngẫm 
về những quyết định chúng ta chọn trong cuộc 
sống của mình mỗi ngày— cho dù đó là lựa chọn 

này hay lựa chọn khác— nhưng nếu chọn Đấng Ky 
Tô, thì chúng ta sẽ chọn điều đúng.”

http://lds.org
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Các Bài Nói Chuyện  
trong Đại Hội  
Trung Ương
Bốn Đền Thờ Mới Đã Được Loan  
Báo Sẽ Được Xây Cất
Các Thầy Bảy Mươi và  
Chủ Tịch Đoàn Trung Ương  
Hội Thiếu Nhi Mới Được Kêu Gọi



Chúa Giê Su rời đám đông đi lên núi với các môn đồ của Ngài.

“Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:

“Phước thay cho những ai với tinh thần khốn khó đến cùng ta, vì vương quốc thiên thượng  

thuộc về những kẻ ấy” (Ma Thi Ơ 5:2–3).

Đây là câu thứ nhất trong số chín câu thánh thư được gọi là Lời Chúc Phước. Sự kiện này  

được gọi là Bài Giảng trên Núi, được tìm thấy trong Ma Thi Ơ các chương 5–7.
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Ngài Bèn Mở Miệng mà Truyền Dạy, tranh do Michael Malm họa
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Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương
 6 Ngài Phán Bảo Chúng Ta Phải 

Giúp Làm Công Việc của Ngài
Cheryl A. Esplin

 10 Chúng Ta Phải Làm Chi?
Neill F. Marriott

 13 “Ta Là Khách Lạ”
Linda K. Burton

 16 Hãy Đặt Sự Tin Cậy vào Thánh Linh 
là Đấng Dẫn Dắt Làm Điều Tốt Lành
Chủ Tịch Henry B. Eyring

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy
 19 Nơi Nào Có Hai Hoặc Ba 

Người Nhóm Lại
Chủ Tịch Henry B. Eyring

 23 Ân Tứ Hướng Dẫn của Một Đứa Trẻ
Mary R. Durham

 26 Tôi Là Con của Thượng Đế
Anh Cả Donald L. Hallstrom

 29 Các Chìa Khóa và Thẩm Quyền 
của Chức Tư Tế Ở Đâu?
Anh Cả Gary E. Stevenson

 33 Tác Dụng Chữa Lành của 
Sự Tha Thứ
Anh Cả Kevin R. Duncan

 36 Ngươi Hãy Khiêm Nhường
Anh Cả Steven E. Snow

 39 “Để Ta Có Thể Thu Hút Tất 
Cả Mọi Người Đến cùng Ta”
Anh Cả Dale G. Renlund

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy
 43 Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của 

Giáo Hội
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

 45 Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán 
Giáo Hội, Năm 2015
Kevin R. Jergensen

 45 Bản Báo Cáo Thống Kê, Năm 2015
Brook P. Hales

 46 Cùng Đứng với Các Vị Lãnh Đạo 
của Giáo Hội
Anh Cả Ronald A. Rasband

 49 “Hễ Ai . . . Tiếp Con Trẻ Nầy, 
Tức Là Tiếp Ta”
Anh Cả Neil L. Andersen

 53 Đi Giải Cứu: Chúng Ta Có Thể 
Làm Điều Đó Được
Anh Cả Mervyn B. Arnold

 56 Nơi Chốn Thiêng Liêng của 
Sự Phục Hồi
Anh Cả Jairo Mazzagardi

 59 Luôn Luôn Được Xá Miễn Các 
Tội Lỗi của Mình
Anh Cả David A. Bednar

 63 Các Hội Đồng Gia Đình
Anh Cả M. Russell Ballard

Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương
 66 Cái Giá của Quyền Năng Chức Tư Tế

Chủ Tịch Russell M. Nelson
 70 Các Vị Lãnh Đạo Tài Giỏi Nhất 

Là Những Người Tuân Theo 
Chính Xác Nhất
Stephen W. Owen

 77 Lời Khen Ngợi Những Người 
Bảo Vệ Gìn Giữ
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

 81 Gia Đình Vĩnh Cửu
Chủ Tịch Henry B. Eyring

 85 Một Trách Nhiệm Thiêng Liêng
Chủ Tịch Thomas S. Monson

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật
 86 Những Sự Lựa Chọn

Chủ Tịch Thomas S. Monson
 87 Tôi Có Tin Không?

Bonnie L. Oscarson
 90 Một Khuôn Mẫu Bình An

Giám Trợ W. Christopher Waddell
 93 Những Người Cha

Anh Cả D. Todd Christofferson
 97 Hãy Tưởng Tượng Mình  

ở trong Đền Thờ
Anh Cả Quentin L. Cook

 101 Ngài Sẽ Vác Ta lên Vai Ngài  
và Mang Ta Về Nhà
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật
 105 Đức Thánh Linh

Anh Cả Robert D. Hales
 108 Luôn Luôn Tưởng Nhớ Tới Ngài

Anh Cả Gerrit W. Gong

 111 Nơi Dung Thân khỏi Cơn Bão Tố
Anh Cả Patrick Kearon

 114 Tương Phản trong Mọi Sự Việc
Anh Cả Dallin H. Oaks

 118 Quyền Năng của Sự Tin Kính
Anh Cả Kent F. Richards

 121 Và Sẽ Không Có Sự Chết Nữa
Anh Cả Paul V. Johnson

 124 Ngày Mai Đức Giê Hô Va Sẽ  
Làm Những Việc Lạ Lùng Giữa  
Các Ngươi
Anh Cả Jeffrey R. Holland

 72 Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và 
Các Chức Sắc Trung Ương của Giáo 
Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của 
Chúa Giê Su Ky Tô

 128 Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta: Làm 
Đại Hội Thành Một Phần của 
Cuộc Sống Chúng Ta

 130 Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện 
Kể Tại Đại Hội

 131 Tin Tức của Giáo Hội

Mục Lục tháng Năm năm 2016
Tập 18 • Số 2
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Tối Thứ Bảy ngày 26 tháng Ba năm 2016, 
Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương 
Chủ Tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson.
Điều Khiển Chương Trình: Rosemary M. 
Wixom. Cầu Nguyện Mở Đầu: Morgan 
Munford. Cầu Nguyện Kết Thúc: Sokhanny 
Parco. Phần âm nhạc do một ca đoàn phối 
hợp Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, và Hội 
Phụ Nữ từ các giáo khu ở Salt Lake City, 
Utah đảm trách; Lillian Severinsen, nhạc 
trưởng; Linda Margetts, đánh đại phong 
cầm; Kerstin Tenney, đánh vĩ cầm; Elizabeth 
Marsh, đánh đàn cello: “Have I Done 
Any Good?” Hymns, số 223; liên khúc do 
Mohlman soạn, không xuất bản: “Tôi Là Con 
Đức Chúa Cha,” Thánh Ca và Các Bài Ca 
Thiếu Nhi, trang 58, và “Love One Another,” 
Hymns, số 308; “Đẹp Thay Công Việc Của 
Chúa,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, 
số 13; “Come, Follow Me,” Hymns, số 116, 
do Mohlman soạn, không xuất bản; “More 
Holiness Give Me,” Hymns, số 131, do 
Goates soạn, không xuất bản. 

Sáng Thứ Bảy, ngày 2 tháng Tư năm 
2016, Phiên Họp Chung
Chủ Tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson.
Điều Khiển Chương Trình: Chủ Tịch  
Dieter F. Uchtdorf. Cầu Nguyện Mở Đầu: 
Linda K. Burton. Cầu Nguyện Kết Thúc: Anh 
Cả Arnulfo Valenzuela. Phần âm nhạc do 
Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Mack 
Wilberg và Ryan Murphy, nhạc trưởng; 
Richard Elliott và Andrew Unsworth, người 
đánh đàn đại phong cầm: “How Wondrous 
and Great,” Hymns, số 267; “Hỡi Các Con Cái 
của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây,” Thánh 
Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 4; “I Feel 
My Savior’s Love,” Children’s Songbook, 
74, do Cardon soạn, do Jackman xuất bản; 
“Secret Prayer,” Hymns, số 144; “The Lord 
My Pasture Will Prepare,” Hymns, số 109, do 
Wilberg soạn, do Oxford xuất bản; “Come, 
Thou Fount of Every Blessing,” Hymns 
(1948), số 70, do Wilberg soạn, do Oxford 
xuất bản.

Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 186
Trưa Thứ Bảy, ngày 2 tháng Tư năm 2016, 
Phiên Họp Chung
Chủ Tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson.
Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Henry B. 
Eyring. Cầu Nguyện Mở Đầu: Anh Cả 
Hugo E. Martinez. Cầu nguyện kết thúc: 
Tad R. Callister. Phần âm nhạc do một ca 
đoàn phối hợp của trường Brigham Young 
University–Idaho đảm trách; Eda Ashby 
và Rebecca Lord, nhạc trưởng; Bonnie 
Goodliffe, đánh đàn đại phong cầm: “Sing 
Praise to Him,” Hymns, số 70, do Kempton 
soạn, không xuất bản; “Israel, Israel, God Is 
Calling,” Hymns, số 7, do Ashby soạn, không 
xuất bản; “Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui 
Mừng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, 
trang 32; “Con Sẽ Đi Đến Nơi Nào Ngài Sai 
Con,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, 
trang 46, do Kempton soạn, không xuất bản.

Tối Thứ Bảy ngày 3 tháng Tư năm 2016, 
Phiên Họp Chức Tư Tế
Chủ Tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson.
Điều Khiển Chương Trình: Chủ Tịch Dieter F. 
Uchtdorf. Bài của Anh Cả Stanley G. Ellis
Bài của Anh Cả Craig A. Cardon. Phần âm 
nhạc do một ca đoàn phối hợp của chức tư 
tế từ Học Viện Tôn Giáo Logan Utah đảm 
trách; Allen M. Matthews và Eric Stauffer, nhạc 
trưởng; Clay Christiansen, chơi đàn đại phong 
cầm: “In Hymns of Praise,” Hymns, số 75, do 
Christiansen soạn; “Lòng Cảm Kích Vô Cùng,” 
Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi,, trang 22, 
do Zabriskie soạn, do LDS Music Source xuất 
bản; “Come, O Thou King of Kings,” Hymns, 
số 59; “Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên,” Thánh 
Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, số 5, do Wilberg 
soạn, do Hinshaw xuất bản.

Sáng Chủ Nhật, ngày 3 tháng Tư năm 
2016, Phiên Họp Chung
Chủ Tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson.
Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Henry B. 
Eyring. Cầu Nguyện Mở Đầu: Anh Cả 
Anthony D. Perkins. Cầu Nguyện Kết Thúc: 
Carol F. McConkie. Phần âm nhạc do Đại Ca 
Đoàn Tabernacle đảm trách; Mack Wilberg, 
nhạc trưởng; Andrew Unsworth và Clay 
Christiansen, đánh đàn đại phong cầm: 
“Let Zion in Her Beauty Rise,” Hymns, số 41; 
“The Morning Breaks,” Hymns, số 1, do 
Wilberg soạn, không xuất bản; “I Will Follow 
God’s Plan,” Children’s Songbook, 164, do 
Hofheins/Christiansen soạn, không xuất bản; 
“You Can Make the Pathway Bright,” Hymns, 
số 228, do Wilberg soạn, không xuất bản; 
“Rejoice, the Lord Is King!” Hymns, số 66; 
“Press Forward, Saints,” Hymns, số 81, do 
Wilberg soạn, không xuất bản; “O Thou 
Rock of Our Salvation,” Hymns, số 258, 
do Wilberg soạn, không xuất bản.

Trưa Chủ Nhật, ngày 3 tháng Tư năm 
2016, Phiên Họp Chung
Chủ Tọa: Chủ Tịch Thomas S. Monson.
Điều Khiển Chương Trình: Chủ Tịch Dieter F. 
Uchtdorf. Cầu Nguyện Mở Đầu: Anh Cả 
C. Scott Grow. Cầu Nguyện Kết Thúc: Anh 
Cả Shayne M. Bowen. Phần âm nhạc do 
Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Ryan 
Murphy, nhạc trưởng; Linda Margetts, đánh 
đại phong cầm: “Praise to the Lord, the 
Almighty,” Hymns, số 72, do Wilberg soạn, 
do Oxford xuất bản; “For I Am Called by Thy 
Name,” Gates, do Sonos xuất bản; “Guide 
Us, O Thou Great Jehovah,” Hymns, số 83; 
“The Day Dawn Is Breaking,” Hymns, số 52; 
do Murphy soạn, không xuất bản; “Sing We 
Now at Parting,” Hymns, số 156, do Wilberg 
soạn, không xuất bản.

Các Sứ Điệp cho Việc Giảng Dạy Tại 
Gia và Thăm Viếng Giảng Dạy
Xin chọn ra bài nói chuyện nào đáp ứng 
hữu hiệu nhất đối với các nhu cầu của 
những người mà các anh chị em thăm viếng 
để làm sứ điệp cho việc giảng dạy tại gia 
và thăm viếng giảng dạy.

Ngoài Bìa
Trước: Hình do Cody Bell chụp.
Sau: Hình do Ale Borges chụp.

Hình Ảnh Đại Hội
Quang cảnh đại hội trung ương ở Salt Lake City do 
Welden C. Andersen, Cody Bell, Janae Bingham, Ale 
Borges, Randy Collier, Mark Davis, Craig Dimond, Nate 
Edwards, Ashlee Larsen, Leslie Nilsson, Matt Reier, và 
Christina Smith chụp; của Yvette Bugingo, do nhã ý 
của Yvette Bugingo; của Joseph Ssengooba và Joshua 
Walusimbi, do nhã ý của Joseph Ssengooba; của Joseph 
Ssengooba và Leif Erickson, do nhã ý của Leif Erickson; 
của các trẻ em và buổi họp của Giáo Hội ở Congo, do 
nhã ý của Neil L. Andersen và Giáo Vùng Đông Nam 
Phi; của bé gái bên cửa sổ, do Kirt Harmon chụp; của 
Fernando Araujo với các thiếu niên và gia đình Araujo, 
do nhã ý của Fernando Araujo; của Russell M. Nelson, 
Chị Nelson, và gia đình Jimmy Hatfield, do nhã ý của 
Russell M. Nelson; của khủng long và trẻ em, iStock.

Các Bài Nói Chuyện tại Đại Hội 
Hiện Đang Có Sẵn
Để truy cập trên Internet các bài nói chuyện 
tại đại hội trung ương bằng nhiều ngôn ngữ, 
xin vào xem trang mạng conference.lds.
org và chọn ra một ngôn ngữ. Các bài nói 
chuyện cũng có sẵn trên ứng dụng di động 
Thư Viện Phúc Âm.
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Công việc truyền giáo, 29, 81
Đại hội trung ương, 19, 124
Đền thờ, 81, 86, 87, 90,  
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59, 105
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Thiếu Nhi, 23, 36, 49, 63, 81
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Phiên họp sáng thứ Bảy của đại 
hội trung ương tháng Tư bắt 
đầu với một lời mời của Chủ 

Tịch Henry B. Eyring khuyến khích 
những người nghe nên cầu nguyện 
cho những người nói chuyện và các 
ca đoàn, cả trước lẫn trong khi họ 
đang nói chuyện và hát. Và trong 
phần kết thúc đại hội vào trưa Chủ 
Nhật, Anh Cả Jeffrey R. Holland đã 
lưu ý: “Nếu trong những ngày tới, các 
anh chị em . . . thấy các yếu tố trong 
cuộc sống của mình chưa phù hợp 
với các sứ điệp mình đã nghe vào 
cuối tuần này, thì xin đừng nản lòng 
và bỏ cuộc. . . . Và phúc âm này thật 
tuyệt vời vì chúng ta được phước để 
cố gắng cho dù chúng ta không luôn 
luôn thành công” (trang 125, 126).

Những lời kêu gọi của họ để hành 
động báo trước và củng cố lời kêu gọi 

của Chủ Tịch Thomas S. Monson rằng 
“khi suy ngẫm về những quyết định 
chúng ta chọn trong cuộc sống của 
mình mỗi ngày, . . . nếu chọn Đấng Ky 
Tô, thì chúng ta sẽ chọn điều đúng.” 
(trang 86).

Những điểm nổi bật khác từ đại hội 
gồm có:
• Lời loan báo của Chủ Tịch Monson 

về bốn đền thờ mới: ở Belém, 
Brazil; Quito, Ecuador; Lima, 
Peru (đền thờ thứ hai ở đó); và 
Harare, Zimbabwe (xin xem bài 
ở trang 142).

• Sự tán trợ 11 Vị Thẩm Quyền Trung 
Ương mới (tiểu sử của họ bắt đầu 
ở trang 131).

• Sự tán trợ chủ tịch đoàn trung ương 
Hội Thiếu Nhi mới (tiểu sử của họ 
bắt đầu ở trang 136).

• Lời loan báo về một sáng kiến mới 

cho các cá nhân và gia đình để tìm 
đến giúp đỡ những người tị nạn ở 
địa phương (xin xem trang 13, 111, 
và 141).

• Một sự tập trung vào các mối quan 
hệ gia đình, đặc biệt là các vai 
trò của nam giới là những người 
chồng, người cha, và người nắm 
giữ chức tư tế.

• Những sự hiểu biết sâu sắc về giáo 
lý từ những người nói chuyện, 
chẳng hạn như từ Anh Cả Dale G. 
Renlund: “Khi chúng ta đến gần 
Thượng Đế hơn, quyền năng làm 
cho có khả năng của Sự Chuộc 
Tội của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ đến 
với cuộc sống của chúng ta. Và, 
cũng như các môn đồ trên đường 
đi Em Ma Út, chúng ta sẽ thấy 
rằng Đấng Cứu Rỗi đã luôn cận kề 
chúng ta” (trang 42).

Những Điểm Nổi Bật từ Đại Hội  
Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 186 
của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau  
của Chúa Giê Su Ky Tô
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và sử dụng thời giờ đó để phục vụ 
những người khác không, và chúng ta 
sẽ đối xử khác với họ không? Chúng ta 
sẽ đối xử với họ một cách kiên nhẫn, 
tử tế và khoan dung hơn không?”

Chị Heaston đã chia sẻ một kinh 
nghiệm khi chị phục vụ tại một trại hè 
của Hội Thiếu Nữ. Chị nói:

“Một trong số . . . những người 
nói chuyện tại buổi họp đặc biệt 
devotional của chúng tôi . . . đã dạy 
chúng tôi về việc ‘trở thành con người 
chúng tôi phải trở thành.’ Một trong số 
những lời phát biểu của người ấy . . . 
là: ‘Hãy là một người tìm đến để biết 
và phục vụ người khác—hãy ngừng 
suy nghĩ về mình và thay vì thế hãy tập 
trung vào người khác.’

“Để minh họa điều này, người ấy 
yêu cầu một em thiếu nữ đến đứng đối 
diện với mình. Sau đó, [người ấy] lấy 
ra một tấm gương soi mặt và đặt nó ở 
giữa người thiếu nữ và mình để người 
ấy nhìn vào tấm gương đó trong khi cố 
gắng nói chuyện với em thiếu nữ đó. 

đích trong cuộc sống của chúng ta. 
Những người chỉ sống cho bản thân 
mình thì cuối cùng sẽ hẹp hòi phần 
thuộc linh, và . . . sẽ đánh mất sự sống 
của họ, trong khi những người hy sinh 
phục vụ những người khác thì sẽ lớn 
mạnh và phát triển— và thực ra cứu 
mạng sống họ.” 6

Sự phục vụ chân thành giống như 
Đấng Ky Tô là có lòng vị tha và tập 
trung vào những người khác.Một 
người phụ nữ đã chăm sóc cho người 
chồng tàn tật của mình và giải thích: 
“Đừng xem nhiệm vụ của mình là một 
gánh nặng mà hãy xem đó như là một 
cơ hội để học biết tình yêu thương 
thật sự là gì.” 7

Khi ngỏ lời trong một buổi họp đặc 
biệt devotional tại trường BYU, Chị 
Sondra D. Heaston đã hỏi: “Nếu chúng 
ta thực sự hiểu được những ý nghĩ và 
cảm nghĩ của nhau thì sao? Chúng ta 
sẽ hiểu nhau rõ hơn hay không? Khi 
cảm nhận điều những người khác cảm 
nhận, thấy điều những người khác 
thấy, và nghe điều những người khác 
nghe thì chúng ta sẽ dành ra thời giờ 

Bài của Cheryl A. Esplin
Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

“Như ta đã yêu các ngươi thể 
nào, thì các ngươi cũng hãy 
yêu nhau thể ấy.” 1 Những 

lời đó do ca đoàn phi thường này hát 
lên là những lời đã được Chúa Giê Su 
phán chỉ vài giờ trước khi có sự hy 
sinh chuộc tội vĩ đại của Ngài— một sự 
hy sinh mà Anh Cả Jeffrey R. Holland 
đã mô tả là “sự biểu hiện uy nghi nhất 
về tình yêu thương thanh khiết mà đã 
luôn luôn được cho thấy trong lịch sử 
của thế giới này.” 2

Chúa Giê Su không những dạy 
chúng ta yêu thương, mà Ngài còn 
sống theo những điều Ngài dạy. Trong 
suốt giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su “đi 
từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước” 3 và 
“khẩn nài tất cả mọi người noi theo 
gương Ngài.” 4 Ngài dạy: “Vì ai muốn 
cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì 
cớ ta mất sự sống, thì sẽ được cứu.” 5

Chủ Tịch Thomas S. Monson, là 
người đã hiểu và sống theo lệnh truyền 
phải yêu thương, đã nói: “Tôi tin rằng 
Đấng Cứu Rỗi đang phán bảo rằng trừ 
phi chúng ta hy sinh bản thân để phục 
vụ những người khác, thì có rất ít mục 

Ngài Phán Bảo  
Chúng Ta Phải Giúp 
Làm Công Việc của Ngài
Sự phục vụ chân thành giống như Đấng Ky Tô là có lòng vị tha và tập 
trung vào những người khác.

Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương | Ngày 26 tháng Ba năm 2016

Rất khó để giao tiếp và phục vụ người khác 
nếu chúng ta chỉ nhìn thấy bản thân mình 
và nhu cầu của mình.

Sự phục vụ chân thành đòi hỏi chúng ta 
tập trung vào các nhu cầu và cảm xúc của 
người khác.
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Dĩ nhiên, họ không thể nào có được 
cuộc trò chuyện hữu hiệu hoặc chân 
thành. Đây là một bài học hùng hồn 
với đồ vật minh họa mà cho thấy thật 
là khó biết bao để truyền đạt và phục 
vụ người khác nếu chúng ta quá lo lắng 
cho bản thân mình, chỉ nghĩ đến bản 
thân mình và nhu cầu của mình. Sau 
đó, [người nói chuyện] bỏ tấm gương 
xuống, lấy ra một khung cửa sổ, và 
đặt nó ở giữa khuôn mặt của mình và 
khuôn mặt của em thiếu nữ. . . Chúng 
tôi có thể thấy rằng em thiếu nữ đã trở 
thành điểm tập trung của người ấy và 
sự phục vụ chân thành đòi hỏi chúng ta 
phải tập trung vào nhu cầu và tình cảm 
của người khác. Chúng ta thường lo 
lắng về bản thân và cuộc sống bận rộn 
của mình đến nỗi chúng ta không tập 
trung hoàn toàn vào những người mình 
đang phục vụ, khi tập trung vào bản 
thân mình trong khi cố gắng tìm kiếm 
cơ hội để phục vụ—.” 8

Chủ Tịch Monson thường nhắc nhở 
chúng ta rằng chúng ta “sống ở giữa 
những người đang cần chú ý, lời khích 

lệ, hỗ trợ, an ủi và lòng nhân từ của 
chúng ta— cho dù họ là những người 
trong gia đình, bạn bè, người quen hay 
người lạ.” Ông nói: “Chúng ta đều phụ 
giúp công việc của Chúa ở nơi đây trên 

thế gian, với lệnh truyền phải phục vụ 
và nâng đỡ các con cái của Ngài. Ngài 
trông cậy vào mỗi người chúng ta.” 9

Tháng Giêng năm ngoái hai tạp chí 
Friend và Liahona đã mời các trẻ em 

Hàng ngàn trẻ em tuân theo lời khuyên dạy của Chủ Tịch Thomas S. Monson để làm đôi tay của 
Chúa bằng cách thực hiện các hành động phục vụ.
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trên khắp thế giới noi theo lời dạy của 
Chủ Tịch Monson—phụ giúp trong 
công việc của Chúa. Các trẻ em được 
mời làm những hành động phục vụ—
cho dù lớn hay nhỏ. Rồi chúng được 
khuyến khích đồ bàn tay của chúng 
lên trên một tờ giấy, cắt hình bàn tay ra 
và viết lên trên đó điều chúng đã phục 
vụ, và gửi hình bàn tay cắt ra đó đến 
hai tạp chí này. Nhiều em đang lắng 
nghe buổi tối hôm nay có lẽ là một số 
trong hàng ngàn trẻ em đã phục vụ với 
tình yêu thương và đã gửi đi hình bàn 
tay cắt ra đó.10

Khi trẻ em học cách yêu thương 
và phục vụ người khác khi chúng còn 
nhỏ thì chúng đã đặt ra một khuôn 
mẫu phục vụ trong suốt cuộc đời còn 
lại của chúng. Trẻ em thường dạy cho 
chúng ta biết rằng việc cho thấy tình 
yêu thương và sự phục vụ không cần 

phải vĩ đại và đầy ấn tượng để có ý 
nghĩa và tạo ra sự khác biệt.

Một giảng viên trong Hội Thiếu Nhi 
đã chia sẻ ví dụ sau đây. Chị nói: “Hôm 
nay, lớp học của các trẻ em năm và sáu 
tuổi của chúng tôi đã làm những sợi 
dây chuyền tình thương. Mỗi đứa trẻ vẽ 
hình trên những mảnh giấy: một mảnh 
giấy vẽ hình của chúng, một mảnh giấy 
vẽ hình Chúa Giê Su, và hình một số 
người trong gia đình và những người 
thân yêu của chúng. Chúng tôi dán 
các mảnh giấy đó lại làm thành các 
vòng tròn rồi móc vào với nhau để 
làm thành một chuỗi đeo và chúng tôi 
biến nó thành dây chuyền tình thương. 
Trong khi vẽ, các em nói về gia đình 
của chúng.

“Heather nói: ‘Em không nghĩ rằng 
chị của em yêu thương em. Chúng em 
luôn cãi nhau. . . . Em còn ghét bản 

thân mình nữa. Em có một cuộc sống tệ 
hại.’ Và em ấy lấy tay ôm lấy đầu mình.

“Tôi nghĩ về hoàn cảnh gia đình của 
em ấy và cảm thấy rằng có thể em ấy 
quả thật đã có một cuộc sống khó khăn. 
Nhưng sau khi Heather đã nói điều này, 
Anna, đang ngồi ở bên kia phía cuối 
bàn, và đáp: ‘Heather, tôi để hình bạn 
trong sợi dây chuyền của tôi giữa hình 
tôi và hình Chúa Giê Su vì Ngài yêu 
thương bạn và tôi yêu thương bạn.’

“Khi Anna nói thế, Heather bò dưới 
bàn để đến chỗ của Anna và quàng tay 
ôm chặt bạn mình.

“Vào cuối giờ học, khi bà ngoại nó 
đến đón nó, Heather nói: ‘Bà ngoại biết 
không? Chúa Giê Su yêu thương cháu.’

Khi chúng ta tìm đến với tình yêu 
thương và phục vụ những người khác 
dù trong những cách nhỏ nhặt nhất, thì 
tấm lòng của họ sẽ thay đổi và trở nên 
mềm lòng khi cảm nhận được tình yêu 
thương của Chúa.

Tuy nhiên, đôi khi vì có vô số người 
xung quanh chúng ta cần được giúp đỡ 
và giảm bớt gánh nặng nên có thể là 
điều khó khăn để đáp ứng nhiều nhu 
cầu cấp bách.

Thưa các chị em, một số các chị 
em đang lắng nghe có thể cảm thấy 
mình đã làm hết sức để giúp đỡ những 
người trong gia đình đang có nhu cầu. 
Xin nhớ rằng trong những nhiệm vụ 
thường ngày và thường là nhàm chán 
đó, các chị em đang “phục vụ Thượng 
Đế của mình.” 11

Các chị em khác có thể cảm thấy 
một sự trống trải mà có thể được lấp 
đầy khi nhìn vào khu xóm hoặc cộng 
đồng của mình để có cơ hội giúp làm 
giảm bớt gánh nặng cho nhau.

Trong cuộc sống hàng ngày của 
mình, tất cả chúng ta đều có thể phục 
vụ. Chúng ta sống trong một thế giới 
đầy tranh chấp. Chúng ta phục vụ khi 
chúng ta không chỉ trích, từ chối không 
ngồi lê đôi mách, không phê phán, khi 
chúng ta mỉm cười, hay nói lời cám ơn, 
và khi chúng ta kiên nhẫn và nhân từ.

Các loại phục vụ khác cần có thời 
gian, hoạch định với chủ ý, và có thêm 
nhiều nghị lực. Nhưng các loại phục vụ 
này đáng bõ công cho mọi nỗ lực của 
chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu 
bằng cách tự hỏi những câu hỏi này:
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• Ai là những người tôi biết mà tôi 
có thể giúp đỡ ngày hôm nay?

• Tôi có bao nhiêu thời gian và 
phương tiện nào?

• Bằng cách nào tôi có thể sử dụng 
tài năng và kỹ năng của mình để 
giúp đỡ người khác?

• Chúng tôi có thể làm gì chung 
với gia đình?

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf dạy:
“Các anh [chị] em phải làm điều các 

môn đồ của Đấng Ky Tô đã làm trong 
mọi gian kỳ: bàn thảo với nhau, sử 
dụng tất cả những phương tiện có sẵn, 
tìm kiếm sự soi dẫn của Đức Thánh 
Linh, cầu vấn Chúa để xin Ngài xác 
nhận, rồi xắn tay áo lên và đi làm việc.

Ông nói: “Tôi hứa với các anh [chị] 
em rằng: nếu các anh em chịu tuân 
theo khuôn khổ này, thì các anh em 
sẽ nhận được sự hướng dẫn cụ thể 
về những chi tiết để lo liệu cho người 
nào, điều gì, khi nào, và ở nơi đâu 
theo cách của Chúa.” 12

Bất cứ khi nào tôi muốn biết sẽ như 
thế nào khi Đấng Cứu Rỗi tái lâm, thì 
tôi nghĩ về sự hiện đến của Ngài cùng 
dân Nê Phi khi Ngài hỏi:

“Trong các ngươi có ai đau ốm 
không? Hãy đem họ lại đây. Trong các 
ngươi có ai què, đui, câm, điếc, cụt 
tay chân, bị phong hủi, hay bại xuội, 
hoặc bị đau đớn vì nguyên do nào 
khác không? Hãy đem họ lại đây, ta sẽ 

chữa lành cho họ, vì ta hết sức thương 
hại các ngươi, lòng ta tràn đầy niềm 
thương xót. . . .

“. . . [Đấng Cứu Rỗi] đã chữa lành 
cho tất cả mọi người.” 13

Bây giờ, Ngài phán bảo chúng ta 
phải giúp làm công việc của Ngài.

Tôi đã tiến đến việc biết rằng chính 
là tình yêu mến dành cho Thượng Đế 
và người khác mới mang lại ý nghĩa 
cho cuộc sống. Cầu xin cho chúng ta 
noi theo gương Đấng Cứu Rỗi và lời 
khuyên dạy của Ngài để tìm đến giúp 
đỡ người khác với tình yêu thương.

Tôi làm chứng về sự thực của lời 
hứa của Chủ Tịch Henry B. Eyring 

rằng: “nếu [chúng ta chịu] sử dụng 
các ân tứ [của mình] để phục vụ người 
khác thì [chúng ta sẽ] cảm nhận được 
tình yêu thương của Chúa dành cho 
người đó. [Chúng ta cũng sẽ] cảm nhận 
được tình yêu thương của Ngài dành 
cho [chúng ta].” 14 Trong tôn danh của 
Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
Ghi Chú: Vào ngày 2 tháng Tư năm 2016, 
Chị Esplin được giải nhiệm với tư cách là đệ 
nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương 
Hội Thiếu Nhi.
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ta phải củng cố trong phúc âm phục 
hồi chính là bản thân chúng ta. Emma 
Smith nói, “Tôi mong muốn có được 
Thánh Linh của Thượng Đế để tự mình 
biết và hiểu, để tôi có thể vượt qua bất 
cứ truyền thống hay điều gì mà không 
dẫn tôi đến sự tôn cao.” 3 Chúng ta 
phải phát triển một nền tảng đức tin 
nơi phúc âm của Đấng Cứu Rỗi và tiến 
bước hướng tới sự tôn cao, mà đã được 
các giao ước đền thờ làm cho chúng ta 
có khả năng làm như thế.

Nếu một số truyền thống của chúng 
ta không có chỗ trong phúc âm phục 
hồi của Chúa Giê Su Ky Tô thì sao? Việc 
từ bỏ những truyền thống đó có thể đòi 
hỏi sự hỗ trợ về tình cảm và sự chăm sóc 
của người khác, như đã xảy ra với tôi.

Khi tôi sinh ra, cha mẹ tôi có trồng 
một cây hoa mộc lan ở sân sau để sẽ 
có hoa mộc lan tại lễ cưới của tôi, được 
tổ chức trong nhà thờ đạo Tin Lành 
của các tổ tiên của tôi. Nhưng vào ngày 
cưới của tôi, tôi không có cha mẹ ở 
bên cạnh và cũng không có hoa mộc 
lan, vì khi tôi cải đạo theo Giáo Hội 
được một năm, tôi đã đi đến Salt Lake 
City, Utah, để tiếp nhận lễ thiên ân 
trong đền thờ và được làm lễ gắn bó 
với David, là vị hôn phu của tôi.

Khi rời Louisiana và đến gần Utah, 
thì tôi thấy có một cảm giác bơ vơ 
trống trải tràn khắp châu thân tôi. 
Trước khi đám cưới, tôi sẽ ở với bà 
ngoại kế của David được mọi người 
trìu mến gọi là Dì Carol.

Bấy giờ tôi là một người xa lạ đối 
với Utah, sẽ ở trong nhà của một người 
lạ trước khi được làm lễ gắn bó vĩnh 
cửu với một gia đình mà tôi mới biết. 
(May thay tôi đã yêu thương và tin cậy 
người chồng tương lai của tôi và Chúa!)

Khi tôi đứng trước cửa nhà của Dì 
Carol, thì tôi đã muốn chùn bước. Cánh 
cửa mở ra— tôi đứng đó như một con 
thỏ đầy sợ hãi— và Dì Carol, không nói 
một lời, dang tay ra và ôm chầm lấy tôi. 
Bà là người không có con cái nên bà 
biết rằng— vì tấm lòng chăm sóc của bà 
biết như vậy— tôi cần một nơi để thuộc 
vào. Ôi, giây phút đó thật thoải mái và 
tuyệt vời biết bao! Nỗi lo sợ của tôi tan 
biến, và tôi có được một cảm giác như 
mình đang được neo chặt vào một nơi 
an toàn thuộc linh.

mình để chăm sóc, để lên tiếng, và để 
bênh vực cho lẽ thật phúc âm. Những 
sự soi dẫn và trực giác của chúng ta là 
các phần thiết yếu cho việc xây đắp 
vương quốc của Thượng Đế, mà thực 
sự có nghĩa là làm phần vụ của chúng 
ta để mang lại sự cứu rỗi cho con cái 
của Thượng Đế.

Xây Đắp Vương Quốc qua Việc Chăm Sóc
Chúng ta xây đắp vương quốc khi 

chăm sóc người khác. Tuy nhiên, người 
con đầu tiên của Thượng Đế mà chúng 

Bài của Neill F. Marriott
Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Ngay sau khi Sự Phục Sinh và 
Thăng Lên Trời của Chúa Giê Su, 
Sứ Đồ Phi E Rơ đã dạy: “Vậy . . . 

khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã 
tôn Giê Su nầy, mà các ngươi đã đóng 
đinh trên thập tự giá, làm Chúa và 
Đấng Ky Tô.” Những người lắng nghe 
xúc động trong lòng và hỏi Phi E Rơ và 
những người khác: “Hỡi anh em, chúng 
ta phải làm chi?” 1 Và sau đó họ vui vẻ 
nghe theo những lời dạy của Phi E Rơ.

Ngày mai là ngày Chủ Nhật Phục 
Sinh, và tôi hy vọng rằng lòng chúng 
ta cũng sẽ cảm động để được nhận 
biết Đấng Cứu Rỗi, hối cải, và vui vẻ 
vâng lời.

Trong đại hội trung ương này, 
chúng ta sẽ nghe lời hướng dẫn đầy 
soi dẫn do các vị lãnh đạo Giáo Hội, cả 
nam lẫn nữ, đưa ra. Vì biết rằng lòng 
mình sẽ cảm động bởi những lời của 
họ, nên tôi hỏi các chị em buổi tối hôm 
nay: “Thưa các chị em phụ nữ, chúng 
ta phải làm gì?”

Chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, 
Eliza R. Snow đã tuyên bố với các chị 
em phụ nữ cách đây gần 150 năm: 
“Chúa đã đặt các trách nhiệm lớn lao 
trên chúng ta.” 2 Tôi làm chứng rằng lời 
tuyên bố của bà vẫn còn đúng ngày nay.

Giáo Hội của Chúa cần các phụ nữ 
được Thánh Linh hướng dẫn, là những 
người sử dụng các ân tứ riêng biệt của 

Chúng Ta Phải Làm Chi?
Chúng ta xây đắp vương quốc khi giúp đỡ người khác. Chúng ta cũng xây 
đắp vương quốc khi cất tiếng làm chứng về lẽ thật.
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Tình yêu thương là dành một chỗ 
trong cuộc sống của mình cho một 
người khác, như Dì Carol đã dành 
cho tôi.

Theo nghĩa đen, những người mẹ 
đã dành chỗ trong cơ thể của mình 
để nuôi dưỡng thai nhi— và hy vọng 
dành ra một chỗ trong lòng khi họ 
nuôi dưỡng con cái— nhưng việc nuôi 
dưỡng không chỉ giới hạn trong việc 
cưu mang con cái mà thôi. Ê Va đã 
được gọi là “người mẹ” trước khi bà 
có con cái.4 Tôi tin rằng “làm mẹ” có 
nghĩa là “ban phát sự sống.” Hãy nghĩ 
đến nhiều cách các chị em ban phát 
sự sống. Điều đó có thể có nghĩa là 
ban phát cuộc sống tình cảm cho một 
cuộc sống vô vọng hoặc thuộc linh 
cho kẻ nghi ngờ. Với sự giúp đỡ của 
Đức Thánh Linh, chúng ta có thể tạo 
ra một nơi chữa lành phần tình cảm 
cho người bị phân biệt, người bị từ 
chối, và người xa lạ. Trong những 
cách dịu dàng nhưng mạnh mẽ này, 
chúng ta xây đắp vương quốc của 
Thượng Đế. Thưa các chị em, tất cả 
chúng ta đều đến thế gian với những 
ân tứ mang lại sự sống, nuôi dưỡng 

và làm mẹ bởi vì đó là kế hoạch của 
Thượng Đế.

Việc tuân theo kế hoạch của Ngài 
và trở thành một người xây dựng 
vương quốc đòi hỏi sự hy sinh vô vị 
kỷ. Anh Cả Orson F. Whitney viết: “Tất 
cả những gì chúng ta chịu đau khổ 
và phải chịu đựng, nhất là khi chúng 
ta kiên trì chịu đựng, . . . sẽ thanh 
tẩy tâm hồn chúng ta . . . và làm cho 
chúng ta trở nên dịu dàng và bác ái 
hơn . . . và chính là qua . . . nỗi vất vả 
và thống khổ chúng ta mới đạt được 
sự giáo dục . . . mà sẽ làm cho chúng 
ta giống như Cha Mẹ của mình ở trên 
trời hơn.” 5 Những thử thách làm thanh 
tẩy này mang chúng ta đến với Đấng 
Ky Tô, là Đấng có thể chữa lành chúng 
ta và làm cho chúng ta được hữu ích 
trong công việc cứu rỗi.

Xây Đắp Vương Quốc qua Lời Nói và 
Chứng Ngôn

Chúng ta cũng xây đắp vương quốc 
khi nói và làm chứng về lẽ thật. Chúng 
ta tuân theo khuôn mẫu của Chúa. 
Ngài phán bảo và giảng dạy với quyền 
năng và thẩm quyền của Thượng Đế. 

Thưa các chị em, chúng ta có thể 
làm như vậy được. Phụ nữ nói chung 
thường thích nói chuyện và tụ tập! Khi 
chúng ta làm việc dưới thẩm quyền 
chức tư tế đã được ban cho chúng ta, 
thì việc nói chuyện và tụ tập phát triển 
thành việc giảng dạy và hướng dẫn 
phúc âm.

Chị Julie B. Beck, cựu chủ tịch trung 
ương Hội Phụ Nữ, dạy: “Khả năng 
hội đủ điều kiện, tiếp nhận, và hành 
động theo sự mặc khải cá nhân là kỹ 
năng duy nhất, quan trọng nhất mà có 
thể đạt được trong cuộc sống này. . . . 
Khả năng này đòi hỏi một nỗ lực 
có ý thức.” 6

Sự mặc khải cá nhân từ Đức Thánh 
Linh sẽ thúc giục chúng ta học hỏi, nói, 
và hành động theo lẽ thật vĩnh cửu—lẽ 
thật của Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta càng 
noi theo Đấng Ky Tô, thì chúng ta sẽ 
càng cảm nhận được tình yêu thương 
và sự hướng dẫn của Ngài; chúng ta 
càng cảm nhận được tình yêu thương 
và sự hướng dẫn của Ngài, thì chúng ta 
sẽ càng muốn nói và giảng dạy lẽ thật 
như Ngài đã làm, cho dù chúng ta gặp 
phải sự chống đối.
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Cách đây vài năm, tôi đã cầu 
nguyện để có được những lời để nói 
nhằm bảo vệ vai trò làm mẹ khi tôi 
nhận được một cú điện thoại nặc danh.

Người gọi điện thoại hỏi: “Chị có 
phải là Neill Marriott, mẹ của một gia 
đình đông con không?”

Tôi vui vẻ đáp: “Vâng!” Tôi hy vọng 
sẽ nghe người ấy nói một câu gì giống 
như sau: “Ồ, thật là tuyệt vời!”

Nhưng không! Tôi sẽ không bao giờ 
quên câu trả lời của người ấy khi giọng 
nói của người ấy vang lên trong điện 
thoại: “Tôi rất khó chịu thấy chị mang 
con cái vào hành tinh đông đúc này!”

Tôi lắp bắp: “Ồ, tôi hiểu cảm nghĩ 
của chị.”

Người ấy ngắt lời: “Không đâu—chị 
không hiểu đâu!”

Rồi tôi rên rỉ: “Vâng, có lẽ tôi không 
biết.”

Người ấy bắt đầu giận dữ nói về 
điều lựa chọn rồ dại của tôi để làm mẹ. 
Trong khi người ấy tiếp tục nói, tôi đã 

bắt đầu cầu nguyện để được giúp đỡ 
và một ý nghĩ nhẹ nhàng đến với tâm 
trí: “Chúa sẽ nói gì với người ấy?” Tôi 
có cảm tưởng mình đang được củng 
cố và đã có được can đảm khi nghĩ 
đến Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi đáp: “Tôi hài lòng được làm 
mẹ, và tôi hứa với chị là tôi sẽ làm hết 
khả năng của mình để nuôi nấng con 
cái tôi theo cách mà chúng sẽ làm cho 
thế giới này thành một nơi tốt hơn.”

Người ấy đáp: “Vâng, tôi hy vọng 
chị sẽ làm được như vậy!” và cúp máy.

Đó không phải là một điều quan 
trọng— xét cho cùng tôi đang đứng 
an toàn trong nhà bếp của tôi! Nhưng 
theo cách nhỏ bé riêng của tôi, tôi 
đã có thể cất tiếng bênh vực cho gia 
đình, cho những người mẹ, và những 
người nuôi nấng vì hai điều (1) tôi 
hiểu và tin tưởng giáo lý của Thượng 
Đế về gia đình, và (2) tôi cầu nguyện 
để có được những lời để truyền 
đạt các lẽ thật này.

Việc sống riêng biệt và khác biệt với 
thế gian sẽ đưa đến một số lời chỉ trích, 
nhưng chúng ta phải neo chặt mình 
vào các nguyên tắc vĩnh cửu và làm 
chứng về những điều đó, cho dù phản 
ứng của thế gian có là gì đi nữa.

Khi chúng ta tự hỏi: “Chúng ta phải 
làm chi?” thì hãy suy ngẫm về câu hỏi 
này: “Đấng Cứu Rỗi liên tục làm điều 
gì?” Ngài nuôi dưỡng. Ngài tạo dựng. 
Ngài khuyến khích sự phát triển và 
sự tốt lành. Thưa các chị em phụ nữ, 
chúng ta có thể làm được những điều 
này! Các em thiếu nhi, có ai trong gia 
đình các em cần tình yêu thương và 
lòng tử tế của các em không? Các em 
cũng hãy xây dựng vương quốc bằng 
cách nuôi dưỡng những người khác.

Sự sáng tạo thế gian của Đấng Cứu 
Rỗi, dưới sự hướng dẫn của Cha Ngài, 
là một hành động nuôi dưỡng hùng 
mạnh. Ngài cung cấp một chỗ để chúng 
ta tăng trưởng và phát triển đức tin nơi 
quyền năng chuộc tội của Ngài. Đức 
tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc 
Tội của Ngài là nơi cuối cùng của sự 
chữa lành và hy vọng, sự tăng trưởng 
và mục đích. Tất cả chúng ta đều cần 
một chỗ thuộc linh và thể chất để thuộc 
vào. Là các chị em phụ nữ thuộc mọi 
lứa tuổi, chúng ta có thể tạo ra chỗ này; 
đó chính là một nơi thánh.

Trách nhiệm quan trọng của chúng 
ta là trở thành các phụ nữ tuân theo 
Đấng Cứu Rỗi, nuôi dưỡng với sự soi 
dẫn, và sống theo lẽ thật một cách dũng 
mãnh. Khi chúng ta cầu vấn Cha Thiên 
Thượng làm cho chúng ta trở thành 
những người xây dựng vương quốc của 
Ngài, thì quyền năng của Ngài sẽ tuôn 
tràn vào bên trong chúng ta và chúng 
ta sẽ biết cách nuôi dưỡng, cuối cùng 
trở thành giống như các cha mẹ thiên 
thượng của mình. Trong tôn danh của 
Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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Hữu đang khổ sở đó. Nhưng các chị 
em phụ nữ trong Giáo Hội đã làm gì?

“Chị [Lucy Meserve] Smith ghi 
lại . . . rằng sau lời kêu gọi của Chủ 
Tịch Young, những người có mặt ở đó 
đã hành động. . . . Các phụ nữ ‘[cởi 
ra] váy lót dài của họ [váy trong dài là 
kiểu ăn mặc vào thời kỳ đó và cũng 
giữ cho họ được ấm], vớ, và mọi thứ 
họ có thể cho được, ở ngay đó trong 
Đại Thính Đường [xưa], và chất [những 
đồ đó] vào các toa xe để gửi tới Các 
Thánh Hữu ở trên núi.’” 3

Bài của Linda K. Burton
Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ

Vào ngày Hội Phụ Nữ được tổ 
chức, Emma Smith tuyên bố: 
“Chúng ta sẽ làm một điều phi 

thường. . . . Chúng ta mong đợi những 
cơ hội phi thường và những lời kêu 
cầu giúp đỡ khẩn cấp.” 1 Những lời 
kêu cầu giúp đỡ và những cơ hội phi 
thường đó thường được đưa ra thường 
xuyên vào thời đó— cũng như bây giờ.

Một lời kêu cầu giúp đỡ vào buổi 
đại hội trung ương tháng 10 năm 1856 
khi Chủ Tịch Brigham Young loan báo 
cùng giáo đoàn rằng những người 
tiền phong trong đoàn xe kéo tay vẫn 
còn đang trên đường đi vào thời gian 
cuối mùa như thế này trong năm. Ông 
tuyên bố: “Đức tin, tôn giáo, và lời 
tuyên xưng về tôn giáo của chúng ta 
sẽ không bao giờ cứu được một người 
trong số các anh chị em vào thượng 
thiên giới của Thượng Đế chúng ta, 
ngoại trừ các anh chị em thi hành đúng 
theo các nguyên tắc như vậy mà tôi 
đang giảng dạy cho các anh chị em bây 
giờ. Hãy đi và mang về những người 
hiện đang ở trên các cánh đồng, và làm 
đúng theo những điều mà chúng ta gọi 
là thế tục, . . . nếu không thì đức tin 
của các anh chị em sẽ trở nên vô ích.” 2

Chúng ta tưởng nhớ với lòng 
ngưỡng mộ và biết ơn những người 
đàn ông đã ra đi để giải cứu Các Thánh 

“Ta Là Khách Lạ”
Hãy thành tâm xác định điều mình có thể làm— tùy theo thời gian  
và hoàn cảnh của mình— để phục vụ những người tị nạn đang sống  
trong khu phố và cộng đồng của các chị em.

Vài tuần sau, Chủ Tịch Brigham 
Young nhóm Các Thánh Hữu lại một 
lần nữa trong Đại Thính Đường xưa 
khi những người đi giải cứu và các 
đoàn xe kéo tay đã đến gần Salt Lake 
City hơn. Với nhu cầu cấp bách, ông 
đã khẩn nài Các Thánh Hữu— nhất là 
các chị em phụ nữ— hãy chăm sóc cho 
những người bị khổ sở, cho họ ăn, và 
tiếp nhận họ, khi ông nói rằng: “Các 
chị em sẽ thấy một số người có đôi 
chân bị lạnh cứng đến tận mắt cá chân 
của họ; một số bị lạnh cứng đến đầu 
gối của họ và một số người có tay bị 
lạnh cứng. . . . Chúng tôi muốn các chị 
em tiếp nhận họ như tiếp nhận con cái 
của mình, và có cùng một cảm nghĩ đó 
dành cho họ.” 4

Lucy Meserve Smith cũng ghi lại rằng:
“Chúng tôi đã làm hết sức mình, 

với sự trợ giúp của các anh chị em 
tốt bụng, để an ủi những người đang 
cần giúp đỡ. . . . Tay chân của họ bị 
lạnh cứng khá nặng. . . . Chúng tôi đã 
không ngừng nỗ lực cho đến khi tất cả 
họ đều được thoải mái. . . .

“Tôi không bao giờ thấy hài lòng 
hơn, và tôi có thể nói, niềm vui trong 
bất cứ việc gì tôi đã từng làm trong cuộc 
sống của mình lại có được một cảm 
nghĩ đoàn kết mạnh mẽ như vậy. . . .

Những người sẵn lòng giúp đỡ có 
thể làm điều gì kế tiếp?” 5

Các chị em thân mến, câu chuyện 
này có thể được áp dụng cho thời kỳ 
của chúng ta và những người đang 
đau khổ trên toàn thế giới. Một “cơ hội 
phi thường” khác làm cảm động lòng 
chúng ta.

“Có hơn 60 triệu người tị nạn trên 
toàn cầu kể cả những người buộc phải 
rời bỏ nhà cửa của họ. Một nửa trong 
số đó là trẻ em.6 Những người này đã 
trải qua những khó khăn gay gắt và 
đang bắt đầu lại từ đầu ở . . . [các] quốc 
gia và [các] văn hóa mới. Mặc dù [đôi 
khi] có những tổ chức giúp họ có một 
nơi để trú ngụ và lo liệu cho các nhu 
cầu cần thiết, nhưng điều họ cần là 
một người bạn và người hỗ trợ mà có 
thể giúp họ [hòa nhập] với quê hương 
mới của họ, một người có thể giúp họ 
học ngôn ngữ, hiểu được các hệ thống 
xã hội, chính quyền, và văn hóa để 
cảm thấy được thuộc vào.” 7
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Mùa hè năm ngoái tôi gặp Chị 
Yvette Bugingo, lúc 11 tuổi đã chạy 
trốn từ nơi này đến nơi khác sau khi 
cha của chị bị giết chết và ba người 
anh của chị bị mất tích trong một phần 
đất bị chiến tranh tàn phá của thế giới. 
Cuối cùng, Yvette và những người còn 
lại trong gia đình đã sống sáu năm rưỡi 
với tư cách là người tị nạn ở trong một 
nước láng giềng cho đến khi họ có 
thể dọn vào một căn nhà cố định, nơi 
đây họ đã được một cặp vợ chồng có 
lòng quan tâm giúp đỡ với phương tiện 
chuyên chở, đi học, cùng những điều 
khác. Chị ấy nói rằng họ “thật sự là một 
sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện 
của chúng tôi.” 8 Người mẹ xinh đẹp và 

cô em gái đáng yêu của chị có mặt với 
chúng ta buổi tối hôm nay, họ đang hát 
trong ca đoàn. Kể từ khi gặp gỡ những 
người phụ nữ tuyệt vời này, tôi đã 
nhiều lần tự hỏi, “Nếu câu chuyện của 
họ là câu chuyện của tôi thì sao nhỉ?”

Là chị em phụ nữ, chúng ta có hơn 
một nửa nhà kho của Chúa để giúp đỡ 
con cái của Cha Thiên Thượng. Nhà 
kho của Ngài không chỉ gồm có đồ đạc 
hàng hóa mà còn gồm có thời gian, tài 
năng, kỹ năng và thiên tính nữa. Chị 
Rosemary M. Wixom đã dạy: “Thiên 
tính ở bên trong chúng ta khơi dậy ước 
muốn của chúng ta để tìm đến những 
người khác và thúc giục chúng ta phải 
hành động.” 9

Khi nhận ra thiên tính của chúng ta, 
Chủ Tịch Russell M. Nelson khẩn nài:

“Chúng ta cần những người phụ nữ 
biết cách làm cho những điều quan 

trọng xảy ra nhờ vào đức tin của họ và 
là những người can đảm bênh vực cho 
đạo đức và gia đình trong một thế giới 
tội lỗi. . . .; những người phụ nữ biết 
cách khẩn cầu các quyền năng trên 
trời để bảo vệ và củng cố con cái và 
gia đình. . . .

“. . . Cho dù đã kết hôn hay còn độc 
thân, các chị em phụ nữ có khả năng 
và giác quan đặc biệt mà các chị em đã 
nhận được là các ân tứ từ Thượng Đế. 
Các anh em chúng tôi không thể nào 
thay thế ảnh hưởng độc nhất vô nhị 
của các chị em được.” 10

Một bức thư của Đệ Nhất Chủ 
Tịch Đoàn gửi đến Giáo Hội vào ngày 
27 tháng Mười năm 2015, bày tỏ mối 
quan tâm sâu sắc và lòng trắc ẩn đối 
với hàng triệu người đã rời bỏ nhà cửa 
của họ ra đi tìm kiếm sự cứu giúp từ 
cảnh xung đột nội chiến và những khó 
khăn khác. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn 
mời các cá nhân, gia đình, và các đơn 
vị Giáo Hội tham gia vào sự phục vụ 
giống như Đấng Ky Tô trong các dự án 
cứu trợ người tị nạn ở địa phương và 
đóng góp vào quỹ nhân đạo của Giáo 
Hội, nơi nào có thể được.

Các chủ tịch đoàn trung ương của 
Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ, và Hội 
Thiếu Nhi đã cân nhắc cách đáp ứng 
lời mời của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. 
Chúng tôi biết rằng các chị em, là các 
chị em phụ nữ yêu quý của chúng tôi 
thuộc mọi lứa tuổi, xuất thân từ mọi 
tầng lớp xã hội và sống trong những 
hoàn cảnh khác nhau. Mỗi thành viên 
trong tổ chức chị em Thánh Hữu toàn 
cầu này đều đã giao ước tại lễ báp têm 
phải “an ủi những ai cần được an ủi.” 11 
Nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng 
không ai trong chúng ta nên làm nhiều 
hơn khả năng mình cho phép. 12

Với những lẽ thật này trong tâm 
trí, chúng tôi đã tổ chức một nỗ lực 
cứu trợ mang tên “Ta Là Khách Lạ.” 
Chúng tôi mong rằng các chị em sẽ 
thành tâm xác định điều mình có thể 
làm— tùy theo thời gian và hoàn cảnh 
của mình— để phục vụ những người tị 
nạn đang sống trong khu phố và cộng 
đồng của các chị em. Đây là một cơ 
hội để phục vụ từng người một, trong 
gia đình, và với tư cách là một phần 
của tổ chức để mang đến tình bạn, lời 

khuyên bảo và sự phục vụ khác giống 
như Đấng Ky Tô và là một trong nhiều 
cách các chị em có thể phục vụ.

Trong tất cả các nỗ lực thành tâm 
của mình, chúng ta nên áp dụng lời 
khuyên khôn ngoan của Vua Bên Gia 
Min, đưa ra cho dân ông sau khi ông 
khuyên nhủ họ phải chăm sóc cho 
những người đang hoạn nạn: “Và hãy 
chú tâm làm tất cả những việc ấy một 
cách sáng suốt và có trật tự.” 13

Thưa các chị em, chúng ta biết rằng 
việc tìm đến những người khác với tình 
yêu thương thì rất quan trọng đối với 
Chúa. Hãy xem xét những lời khuyên 
nhủ này trong thánh thư:

“Kẻ khách kiều ngụ giữa các 
ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ giữa 
các ngươi; hãy thương yêu người 
như mình.” 14

“Chớ quên sự tiếp khách; có khi 
kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ 
mà không biết.” 15

Và Đấng Cứu Rỗi đã phán:
“Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; 

ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta 
là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta;

“Ta trần truồng, các ngươi mặc cho 
ta; ta đau, các ngươi thăm ta.” 16

Đấng Cứu Rỗi đã nhân từ thừa nhận 
người đàn bà góa chỉ đóng góp có hai 
xu vì bà đã làm hết khả năng của bà.17 
Ngài cũng kể câu chuyện ngụ ngôn về 
người Sa Ma Ri Nhân Lành— mà Ngài 
kết thúc bằng cách phán: “Hãy đi, làm 
theo như vậy.” 18 Đôi khi thật là bất tiện 
để dang tay giúp đỡ. Nhưng khi chúng 
ta làm việc với nhau trong tình yêu 
thương và đoàn kết thì chúng ta có thể 
mong đợi sự giúp đỡ của thiên thượng.

Tại tang lễ của một người con gái 
phi thường của Thượng Đế, một người 
nào đó đã chia sẻ rằng chị phụ nữ này, 
khi còn là chủ tịch Hội Phụ Nữ giáo 
khu, đã cùng làm việc với những người 
khác trong giáo khu của mình để đóng 
góp những tấm chăn mền để sưởi 
ấm cho những người đang đau khổ ở 
Kosovo trong thập niên 1990. Và giống 
như người Sa Ma Ri nhân lành, chị ấy 
đã nỗ lực để làm nhiều hơn khi chị 
và con gái của chị đã lái một chiếc xe 
tải chất đầy những tấm chăn mền đó 
từ Luân Đôn đến Kosovo. Trên đường 
trở về nhà, chị đã nhận được một ấn 

Sau nhiều năm làm người tị nạn, Yvette 
Bugingo (ở trên) và những người khác trong gia 
đình của chị đã gặp một cặp vợ chồng chăm 
sóc giúp họ thích nghi với một quê hương mới. 
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tượng rõ ràng từ Thánh Linh mà làm 
cho chị vô cùng xúc động. Ấn tượng 
đó là như sau: “Điều mà ngươi đã làm 
là rất tốt. Bây giờ hãy về nhà, đi ngang 
qua đường phố và phục vụ người láng 
giềng của ngươi!” 19

Tang lễ còn đầy ắp những câu 
chuyện đầy soi dẫn nữa về cách mà 
người phụ nữ trung thành này đã nhận 
ra và đáp ứng với những lời kêu cầu lạ 
thường và cấp bách— và cũng là những 
cơ hội thông thường— của những 
người ở xung quanh chị. Ví dụ, chị đã 
mở cửa và mở rộng lòng mình bất cứ 
giờ nào— ngày hay đêm, để đón tiếp 
và giúp đỡ những người trẻ tuổi đang 
gặp khó khăn.

Các chị em thân mến, chúng ta 
có thể yên tâm về sự giúp đỡ của Cha 
Thiên Thượng khi chúng ta quỳ xuống 
và cầu xin sự hướng dẫn thiêng liêng 
để ban phước cho con cái của Ngài. 
Cha Thiên Thượng; Đấng Cứu Rỗi của 
chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô; và Đức 
Thánh Linh đều sẵn sàng giúp đỡ.

Chủ Tịch Henry B. Eyring chia sẻ 
chứng ngôn hùng hồn này với các 
phụ nữ của Giáo Hội:

“Cha Thiên Thượng nghe thấu và 
đáp ứng những lời cầu nguyện với đức 
tin của các chị em để cầu xin sự hướng 
dẫn và giúp đỡ nhằm mục đích kiên trì 
chịu đựng trong sự phục vụ Ngài của 
các chị em.

“Đức Thánh Linh được gửi đến các 
chị em và đến những người mà các chị 
em chăm sóc. Các chị em sẽ được củng 
cố và còn được soi dẫn để biết được 
mức độ về khả năng phục vụ của các 
chị em. Thánh Linh sẽ an ủi các chị 
em khi các chị em tự hỏi: ‘Tôi có làm 
đủ không?’” 20

Khi xem xét những “lời kêu cầu cấp 
bách” của những người cần chúng ta 
giúp đỡ, thì chúng ta hãy tự hỏi: “Nếu 
câu chuyện của mình là câu chuyện 
của họ thì sao nhỉ?” Cầu xin cho chúng 
ta sẽ tìm kiếm sự soi dẫn, hành động 
theo ấn tượng mình nhận được, và tìm 
đến trong tình đoàn kết để giúp đỡ 
những người hoạn nạn theo khả năng 
của mình và được soi dẫn để làm như 
vậy. Rồi có lẽ sau đó người ta có thể 
nói về chúng ta, như Đấng Cứu Rỗi đã 
nói về một chị phụ nữ nhân từ đã phục 

sự Ngài: “Người đã làm một việc tốt 
cho ta. . . . Người đã làm điều mình có 
thể làm được.” 21 Tôi gọi điều đó là phi 
thường! Trong tôn danh của Chúa Giê 
Su Ky Tô, A Men. ◼
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tội khi các người bước đi trước mặt 
Thượng Đế—tôi mong rằng, các người 
nên san xẻ những của cải của mình cho 
người nghèo khó, mỗi người tùy theo 
những gì mình có, như đem thức ăn 
cho kẻ đói, đem áo quần cho kẻ thiếu 
mặc, thăm viếng kẻ bệnh, và trợ giúp 
họ về tinh thần lẫn vật chất, tùy theo 
nhu cầu của họ.” (Mô Si A 4:26).

Người bạn đồng hành cao quý của 
An Ma, là A Mu Léc, cũng giảng dạy 
lẽ thật rằng chúng ta cần phải tiếp tục 
phục vụ Ngài để vẫn tiếp tục có sự tha 
thứ: “Và giờ đây, này, hỡi đồng bào thân 
mến, tôi nói cho các người hay, chớ cho 
như vậy là đã hết; vì sau khi các người 
làm xong tất cả những việc này, mà nếu 
các người ngoảnh mặt đi không nhìn 
đến người nghèo khó, thiếu ăn thiếu 
mặc, và không viếng thăm người bệnh 
hoạn và đau khổ, và không chia xẻ 
tài sản của mình với người thiếu thốn, 
trong khi mình có—tôi nói cho các 
người hay, nếu các người không làm 
được những điều này, này, những lời 
cầu nguyện của các người sẽ vô hiệu 
quả, không đem lại cho các người một 
lợi ích nào, và các người cũng chẳng 
khác chi những kẻ đạo đức giả đã chối 
bỏ đức tin” (An Ma 34:28).

Buổi tối hôm nay, tôi đã nghĩ đến 
các phụ nữ trong đời tôi. Có 31 phụ 
nữ và con gái trong gia đình chúng 
tôi, bắt đầu với vợ tôi và dần dần đến 
cả ba đứa chắt mới nhất của chúng 
tôi. Một số chúng hiện đang ở đây với 
chúng ta buổi tối hôm nay. Năm đứa 
dưới 12 tuổi. Đây có thể là buổi họp 
đầu tiên của chúng trong Trung Tâm 
Đại Hội với các chị em của chúng 
trong Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi. 
Mỗi đứa sẽ có những kỷ niệm khác 
nhau và sẽ lập những cam kết riêng 
của chúng từ kinh nghiệm này buổi 
tối hôm nay.

Có ba kỷ niệm và ba cam kết mà tôi 
hy vọng rằng chúng sẽ ghi nhớ trong 
suốt cuộc đời chúng và thậm chí còn 
xa hơn nữa. Những kỷ niệm này thuộc 
vào cảm xúc. Và những cam kết này là 
những điều phải làm.

Cảm nghĩ quan trọng nhất là tình 
yêu thương. Các chị em đã cảm nhận 
được tình yêu thương của các chị em 
lãnh đạo tuyệt vời là những người đã 

hội đủ điều kiện để có được niềm vui 
về sự tha thứ của Ngài, thì chúng ta 
cảm thấy có ước muốn để phục vụ 
người khác thay cho Ngài. Vua Bên Gia 
Min đã dạy rằng sự tha thứ không phải 
chỉ một lần và bằng một hành động 
không thôi thì không đủ.

Ông đã nói điều đó như sau: “Và 
này, vì những lời tôi vừa nói với các 
người—có nghĩa là để hằng ngày gìn 
giữ sự xá miễn các tội lỗi cho các người 
ngõ hầu các người có thể trở nên vô 

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring
Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Tôi biết ơn được có mặt với các chị 
em trong buổi tối hôm nay để thờ 
phượng, suy ngẫm và hiến dâng. 

Chúng ta đã cùng nhau cầu nguyện. 
Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng 
ta đã lắng nghe chúng ta. Chúng ta đã 
tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê 
Su Ky Tô, trong khi đã được soi dẫn 
bởi các bài thánh ca ngợi khen Ngài. 
Chúng ta đã được soi dẫn để làm nhiều 
hơn để giúp Đức Thầy trong công việc 
của Ngài nhằm giúp đỡ và an ủi con 
cái của Cha Thiên Thượng.

Ước muốn của chúng ta để phục 
vụ người khác được gia tăng bởi lòng 
biết ơn của chúng ta đối với điều mà 
Đấng Cứu Rỗi đã làm cho chúng ta. 
Đó là lý do tại sao chúng ta vui mừng 
trong lòng khi nghe những lời được hát 
lên: “Vì tôi được ban cho nhiều nên tôi 
cũng phải ban phát nhiều.” 1 Vua Bên 
Gia Min, trong bài giảng tuyệt vời của 
ông được ghi trong Sách Mặc Môn, đã 
hứa rằng cảm giác biết ơn đó sẽ đến 
(xin xem Mô Si A 2:17–19).

Khi đức tin của chúng ta nơi Chúa 
Giê Su Ky Tô dẫn chúng ta đến việc 

Hãy Đặt Sự Tin Cậy 
vào Thánh Linh là Đấng  
Dẫn Dắt Làm Điều Tốt Lành
Chúng ta sẽ đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn khi chúng ta phục vụ người 
khác thay cho Ngài vì yêu thương họ.
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nói chuyện. Và các chị em đã cảm nhận 
được qua Thánh Linh rằng họ yêu 
thương các chị em mặc dù không biết 
các chị em vì họ đã cảm nhận được 
tình yêu thương của Cha Thiên Thượng 
và Đấng Cứu Rỗi dành cho các chị em. 
Đó là lý do tại sao họ vô cùng mong 
muốn phục vụ các chị em và muốn các 
chị em nhận được các phước lành mà 
Thượng Đế muốn dành cho các chị em.

Các chị em đã cảm nhận được tình 
yêu thương dành cho người khác trong 
buổi tối hôm nay— cho bạn bè, bạn 
học, hàng xóm, và thậm chí một người 
nào đó vừa bước vào cuộc đời của 
các chị em, một người lạ. Cảm nghĩ 
yêu thương đó là một ân tứ từ Thượng 
Đế. Thánh thư gọi đó là “lòng bác ái” 
và “tình thương yêu thanh khiết của 
Đấng Ky Tô” (Mô Rô Ni 7:47). Các chị 
em đã cảm nhận được tình yêu thương 
đó buổi tối hôm nay, và nếu tìm kiếm 
các chị em có thể nhận được tình yêu 
thương đó thường xuyên.

Cảm nghĩ thứ hai các chị em đã cảm 
nhận được buổi tối hôm nay là ảnh 
hưởng của Đức Thánh Linh. Các chị 
em phụ nữ đã hứa với các chị em hôm 
nay rằng Đức Thánh Linh sẽ hướng 
dẫn các chị em để tìm kiếm sự phục 
vụ mà Chúa sẽ muốn các chị em làm 
cho người khác thay cho Ngài. Các chị 
em đã cảm nhận được qua Thánh Linh 
rằng lời hứa của họ là từ Chúa và điều 
đó là sự thật.

Chúa phán: “Và giờ đây, thật vậy, 
thật vậy, ta nói cho ngươi hay, hãy đặt 
sự tin cậy vào Thánh Linh là Đấng dẫn 
dắt làm điều tốt lành—phải, làm điều 
công bình, bước đi khiêm nhường, xét 
đoán ngay chính; và đây là Thánh Linh 
của ta vậy.” (GLGƯ 11:12).

Các chị em có thể đã nhận được 
phước lành đó buổi tối hôm nay. 
Chẳng hạn như một cái tên hoặc 
gương mặt của một người nào đó đang 
gặp hoạn nạn có thể đến với tâm trí 
của các chị em trong buổi họp này. Có 
thể đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, 
nhưng vì những gì các chị em nghe 
nói buổi tối hôm nay, nên các chị em 
sẽ cầu nguyện về điều đó, tin cậy rằng 
Thượng Đế sẽ dẫn dắt các chị em làm 
điều tốt mà Ngài muốn dành cho họ. 
Khi những lời cầu nguyện như vậy trở 

thành một khuôn mẫu trong cuộc sống 
của các chị em thì các chị em và những 
người khác sẽ được thay đổi để trở 
nên tốt hơn.

Cảm nghĩ thứ ba các chị em đã 
cảm nhận được buổi tối hôm nay là 
các chị em muốn được gần gũi hơn 
với Đấng Cứu Rỗi. Ngay cả một bé gái 
nhỏ tuổi nhất ở đây cũng sẽ cảm nhận 
được lẽ trung thực của lời mời trong 
bài hát: “Đấng Cứu Rỗi phán: Hãy đến 
mà theo ta. Rồi sau đó chúng ta bước 
theo chân Ngài.” 2

Vì vậy, với những cảm nghĩ đó, điều 
đầu tiên các chị em phải cam kết để 
làm là đi phục vụ vì biết rằng các chị 
em không đi một mình. Khi các chị em 
đi để an ủi và phục vụ bất cứ người 
nào thay cho Đấng Cứu Rỗi, thì Ngài 
chuẩn bị trước đường lối cho các chị 
em. Giờ đây, như những người truyền 
giáo được giải nhiệm trở về đang ở đây 
buổi tối hôm nay sẽ nói cho các chị em 
biết, điều đó không có nghĩa là mỗi 
người ở đằng sau mỗi cánh cửa đều 
sẵn sàng để chào đón các chị em hoặc 
là mỗi người các chị em cố gắng để 
phục vụ sẽ cám ơn các chị em. Nhưng 
Chúa sẽ đi trước mặt các chị em để 
chuẩn bị con đường.

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã 
nhiều lần nói rằng ông biết lẽ trung 
thực của lời hứa của Chúa: “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 các thiên sứ của 
ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ 
các ngươi” (GLGƯ 84:88).

Một trong những cách Ngài đi trước 
mặt các chị em là chuẩn bị tấm lòng 
của một người Ngài đã yêu cầu các 
chị em phục vụ. Ngài cũng sẽ chuẩn 
bị tấm lòng của các chị em nữa.

Các chị em cũng sẽ thấy rằng Chúa 
đặt những người giúp đỡ bên cạnh 
các chị em, ở bên tay phải các chị em, 
ở bên tay trái các chị em, và ở xung 
quanh các chị em. Các chị em không 
đi một mình khi phục vụ người khác 
thay cho Ngài.

Ngài đã làm điều đó cho tôi buổi 
tối hôm nay. Chúa đã chuẩn bị “nhiều 
người chứng kiến vây lấy như đám 
mây rất lớn” (Hê Bơ Rơ 12:1), bằng lời 
nói lẫn âm nhạc, để kết hợp và gia tăng 
quyền năng của điều Ngài muốn tôi 
nói. Tôi chỉ cần phải chắc chắn rằng 
tôi có thể làm cho mình thích nghi với 
sứ điệp Ngài muốn tôi chia sẻ. Tôi hy 
vọng và cầu nguyện rằng các chị em sẽ 
cảm thấy biết ơn và vui mừng khi Chúa 
đặt các chị em cùng với những người 
khác để phục vụ thay cho Ngài.

Khi các chị em có kinh nghiệm đó 
thường xuyên, và các chị em sẽ có, thì 
các chị em sẽ mỉm cười công nhận, cũng 
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giống như tôi làm, bất cứ khi nào chúng 
ta hát “Đẹp Thay Công Việc của Chúa.” 3

Các chị em cũng sẽ mỉm cười khi 
nhớ tới câu này: “Vua sẽ trả lời rằng: 
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các 
ngươi đã làm việc đó cho một người 
trong những người rất hèn mọn nầy 
của anh em ta, ấy là đã làm cho chính 
mình ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).

Điều thứ hai các chị em cần phải 
làm là tưởng nhớ tới Chúa khi các chị 
em đi phục vụ thay cho Ngài. Chúa 
không những đi trước mặt chúng ta và 
gửi thiên sứ đến phục vụ với chúng 
ta, mà Ngài còn cảm thấy sự an ủi của 
chúng ta dành cho người khác như thể 
chúng ta đã an ủi Ngài.

Mỗi người con gái của Thượng Đế 
đã nghe và tin vào những sứ điệp của 
buổi họp này sẽ hỏi: “Chúa sẽ muốn 
tôi làm điều gì để giúp Ngài cứu giúp 
những người hoạn nạn?” Mỗi chị em 
phụ nữ đều có hoàn cảnh riêng. Điều 
đó đúng với nhóm nhỏ các con gái, 
con dâu, cháu gái và cháu kêu bằng 
cố của tôi. Tôi lặp lại cho chúng, và 
cho tất cả các con gái của Cha Thiên 
Thượng lời khuyên dạy khôn ngoan 
của Chị Linda K. Burton.

Chị ấy đã yêu cầu các chị em nên 
cầu nguyện bằng đức tin để biết điều 
Chúa muốn các chị em làm trong hoàn 
cảnh của mình. Và sau đó chị ấy nói 
về lời hứa với sự an ủi tuyệt vời chính 
Chúa đã ban cho người đàn bà bị chỉ 
trích vì đã xức dầu trên đầu của Ngài 

với dầu đắt tiền mà đáng lẽ có thể bán 
được để lấy tiền giúp đỡ người nghèo.

“Nhưng Đức Chúa Giê Su phán 
rằng: Hãy để mặc người; sao các ngươi 
làm rầy người mà chi? Người đã làm 
một việc tốt cho ta.

“Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn 
ở cùng mình, khi nào muốn làm phước 
cho họ cũng được; nhưng các ngươi 
chẳng có ta ở luôn với đâu.

“Người đã làm điều mình có thể làm 
được, đã xức xác cho ta trước để chôn.

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, 
trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin 
Lành nầy được giảng ra, việc người đã 
làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến 
người” (Mác 14:6–9).

Đoạn thánh thư ngắn đó là lời 
khuyên tuyệt vời và khôn ngoan cho 
các chị em tín hữu trong vương quốc 
của Chúa trong một thời kỳ xáo trộn. 
Các chị em sẽ cầu nguyện để biết 
người nào mà Đức Chúa Cha sẽ muốn 
các chị em phục vụ vì tình yêu thương 
dành cho Ngài và dành cho Đấng Cứu 
Rỗi chúng ta. Và các chị em sẽ không 
mong đợi hoặc muốn được mọi người 
công nhận, khi noi gương của người 
đàn bà trong câu chuyện thánh thư của 
Mác, là người được nhớ đến vì hành 
động thiêng liêng của bà để tôn vinh 
Đấng Cứu Rỗi của thế gian chứ không 
phải tên của bà.

Tôi hy vọng rằng các chị em phụ 
nữ trong gia đình của chúng tôi sẽ làm 
hết sức vì tình yêu thương dành cho 

Thượng Đế để phục vụ những người 
đang hoạn nạn. Và điều thứ ba tôi hy 
vọng họ sẽ làm là tự mình khiêm tốn 
trong khi làm công việc thiện của họ. 
Tuy nhiên, tôi cầu nguyện rằng họ sẽ 
chấp nhận lời khuyên dạy của Chúa, 
khi Ngài phán— mà tôi tin rằng chúng 
ta đều cần phải nghe:

“Hãy giữ, đừng làm sự công bình 
mình trước mặt người ta, cho họ đều 
thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng 
được phần thưởng gì của Cha các 
ngươi ở trên trời.”

Và rồi Ngài phán:
“Song khi ngươi bố thí, đừng cho 

tay tả biết tay hữu làm việc gì,
“Hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; 

và Cha ngươi, là Đấng thấy trong 
chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi” 
(Ma Thi Ơ 6:1, 3–4).

Tôi cầu nguyện cho các chị em phụ 
nữ trong vương quốc, cho dù họ có thể 
đang ở bất cứ nơi nào hoặc trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, để đức tin của họ nơi 
Đấng Cứu Rỗi và lòng biết ơn Sự Chuộc 
Tội của Ngài sẽ dẫn dắt họ để làm tất 
cả những gì họ có thể làm cho những 
người Thượng Đế yêu cầu họ phải phục 
vụ. Khi họ làm như vậy, tôi hứa rằng họ 
sẽ tiến triển trên con đường để trở thành 
các phụ nữ thánh thiện, là những người 
mà Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng 
của chúng ta sẽ chào đón nồng nhiệt và 
công khai khen thưởng.

Tôi làm chứng rằng đây là Giáo Hội 
của Chúa Giê Su Ky Tô phục sinh. Ngài 
đã sống lại. Ngài đã trả cái giá cho tất 
cả tội lỗi của chúng ta. Tôi biết rằng 
nhờ Ngài, chúng ta sẽ được phục sinh 
và có thể có được cuộc sống vĩnh cửu. 
Chủ Tịch Thomas S. Monson là vị tiên 
tri tại thế của Ngài. Cha Thiên Thượng 
nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện 
của chúng ta. Tôi làm chứng rằng 
chúng ta sẽ đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn 
khi chúng ta phục vụ người khác thay 
cho Ngài vì yêu thương họ. Tôi để lại 
lời chứng chắc chắn đó cho các chị em 
trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, 
A Men. ◼
GHI CHÚ
 1. “Because I Have Been Given Much,” 

Hymns, số 219.
 2. “Come, Follow Me,” Hymns, số 116.
 3. “Đẹp Thay Công Việc của Chúa,” Thánh  

Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, số 13.
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Ngài đang quy tụ lại trong đại hội này, 
và như Ngài đã hứa, Chúa đang ở giữa 
chúng ta. Vì Ngài là một Đấng phục 
sinh và vinh quang nên Ngài không có 
mặt ở mọi nơi Các Thánh Hữu quy tụ. 
Nhưng bằng quyền năng của Thánh 
Linh, chúng ta có thể cảm thấy rằng 
Ngài đang ở đây với chúng ta hôm nay.

Chúng ta cảm thấy gần gũi với Đấng 
Cứu Rỗi ở đâu và vào lúc nào là tùy 
thuộc vào mỗi người chúng ta. Ngài 
đã đưa ra lời chỉ dẫn này:

“Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các 
ngươi hay, những người bạn của ta, 
ta để lại cho các ngươi những lời này 
để suy ngẫm trong lòng mình, cùng 
với lệnh truyền này mà ta ban cho các 
ngươi, rằng các ngươi phải kêu cầu ta 
khi ta đang ở gần—

“Hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các 
ngươi; hãy tận tụy tìm kiếm ta, rồi các 
ngươi sẽ tìm thấy ta; hãy cầu xin, rồi 
các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, 
rồi cửa sẽ mở cho các ngươi” (GLGƯ 
88:62–63).

Tôi biết ít nhất có hai người đang 
lắng nghe hôm nay hết lòng mong 
muốn phước lành đó. Họ sẽ tha thiết 
cố gắng đến gần với Chúa hơn trong 
đại hội này. Mỗi người đã viết cho 
tôi— thư của họ đến văn phòng của tôi 
trong cùng một tuần lễ— nài xin được 
giúp đỡ một điều như nhau.

Cả hai người này đều là những 
người cải đạo vào Giáo Hội và trước 

thế gian ngày nay, nhưng Ngài cũng sẽ 
gần gũi với mỗi người chúng ta. Ngài 
phán với nhóm nhỏ môn đồ của Ngài 
vào năm 1829: “Thật vậy, thật vậy, ta 
nói cho các ngươi hay, . . . rằng hễ nơi 
nào có hai hoặc ba người nhân danh ta 
mà nhóm lại, . . . này, ta sẽ ở giữa họ—
chẳng khác chi bây giờ ta đang ở giữa 
các ngươi vậy” (GLGƯ 6:32).

Chúng ta hiện có nhiều hơn một hai 

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring
Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Các anh chị em thân mến, tôi 
chào mừng các anh chị em đến 
tham dự Đại Hội Thường Niên 

của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày 
Sau của Chúa Giê Su Ky Tô kỳ thứ 186. 
Tôi rất vui được hiện diện với các anh 
chị em, và nồng nhiệt chào mừng các 
anh chị em.

Tôi biết ơn các anh chị em đã đến 
dự đại hội để cảm thấy sự soi dẫn từ 
thiên thượng và cảm thấy gần gũi hơn 
với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê 
Su Ky Tô.

Hàng triệu môn đồ của Chúa Giê Su 
Ky Tô, là những người lập giao ước để 
luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài và phục 
vụ Ngài, quy tụ lại trong buổi họp này 
đang được phát sóng trên khắp thế 
giới. Nhờ vào phép lạ của công nghệ 
hiện đại, nên không còn sự khác biệt 
giữa thời gian và khoảng cách xa xôi 
nữa. Chúng ta họp mặt với nhau như 
thể tất cả đều ở trong cùng một hội 
trường rộng lớn.

Nhưng điều thậm chí còn quan 
trọng hơn sự quy tụ của chúng ta lại 
với nhau là chúng ta quy tụ trong danh 
của ai. Chúa đã hứa rằng mặc dù có 
đông đảo các môn đồ của Ngài trên 

Nơi Nào Có Hai Hoặc 
Ba Người Nhóm Lại
Nếu lắng nghe với Thánh Linh, các anh chị em sẽ thấy mình được  
mềm lòng, đức tin được củng cố, và khả năng của các anh chị em  
để yêu mến Chúa gia tăng.
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đó đã nhận được chứng ngôn rõ ràng 
về tình yêu thương của Đức Chúa Cha 
và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su 
Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Họ 
biết rằng Tiên Tri Joseph Smith đã tổ 
chức Giáo Hội bằng sự mặc khải trực 
tiếp từ Thượng Đế và các chìa khóa 
của thánh chức tư tế đã được phục 
hồi. Mỗi người cảm thấy được một sự 
làm chứng rằng có các chìa khóa đó 
trong Giáo Hội ngày nay. Họ chia sẻ 
chứng ngôn long trọng đó với tôi trong 
thư của họ.

Tuy nhiên, cả hai người đều cảm 
thấy buồn rằng những cảm nghĩ yêu 
thương đối với Chúa và tình yêu 
thương của Ngài dành cho họ đang 
giảm bớt. Cả hai đều hết lòng muốn tôi 
giúp họ lấy lại được niềm vui và cảm 
nghĩ được yêu thương mà họ đã có khi 
họ bước vào vương quốc của Thượng 
Đế. Cả hai đều bày tỏ một nỗi sợ hãi 
rằng nếu họ không thể lấy lại hoàn 
toàn những cảm nghĩ yêu thương đó 
đối với Đấng Cứu Rỗi và Giáo Hội của 
Ngài, thì những thử thách và gian nan 
họ gặp phải cuối cùng sẽ chế ngự đức 
tin của họ.

Họ không phải là người duy nhất có 
mối lo âu đó, cũng như thử thách của 
họ không phải là điều mới mẻ. Trong 

giáo vụ trên trần thế của Ngài, Đấng 
Cứu Rỗi đã đưa ra cho chúng ta truyện 
ngụ ngôn về hạt giống và người gieo 
giống. Hạt giống là lời của Thượng Đế. 
Người gieo giống là Chúa. Sự sống còn 
của hạt giống và sự tăng trưởng của hạt 
giống đó tùy thuộc vào điều kiện của 
đất. Các anh chị em còn nhớ những 
lời của Ngài:

“Khi đang gieo, một phần giống 
rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn

“Một phần khác rơi nhằm chỗ đất 
đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không 
sâu, liền mọc lên;

“Song khi mặt trời mọc lên, thì bị 
đốt, và vì không có rễ, nên phải héo

“Một phần khác rơi nhằm bụi gai, 
gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi.

“Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ 
đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột 
ra được một trăm, hoặc một hột sáu 
chục, hoặc một hột ba chục.

“Ai có tai, hãy nghe!” (Ma Thi Ơ 
13:4–9).

Tôi lặp lại một lần nữa, hạt giống là 
lời của Thượng Đế. Đất là tấm lòng của 
người nhận được hạt giống.

Tất cả chúng ta đều có nhiều điểm 
giống với hai tín hữu tuyệt vời đã viết 
thư cho tôi xin được giúp đỡ và xin lời 
trấn an. Chúng ta đều đã có hạt giống, 

hay là lời của Thượng Đế, được gieo 
vào lòng chúng ta vào một lúc nào đó. 
Đối với một số người, đó là lúc còn 
nhỏ khi cha mẹ chúng ta mời chúng 
ta chịu phép báp têm và được những 
người có thẩm quyền làm lễ xác nhận. 
Những người khác trong số chúng ta 
được các tôi tớ đã được kêu gọi của 
Thượng Đế giảng dạy. Mỗi người đều 
cảm thấy rằng hạt giống là tốt, thậm chí 
còn cảm thấy nẩy mầm trong tâm hồn 
mình, và trải qua niềm vui khi tâm trí 
dường như mở rộng.

Tất cả chúng ta đều gặp thử thách 
về đức tin bởi các phước lành quý báu 
đã bị trì hoãn, các cuộc tấn công dữ 
dội của những người muốn tiêu diệt 
đức tin của chúng ta, những cám dỗ 
để phạm tội, và tính ích kỷ mà làm 
giảm bớt các nỗ lực của chúng ta để 
nuôi dưỡng và xoa dịu đáy sâu của 
tâm hồn thuộc linh của mình.

Những người nào đang buồn vì mất 
niềm vui mà họ đã từng có là những 
người được phước. Một số người 
không thấy được sự suy yếu của đức 
tin bên trong mình. Sa Tan rất thông 
minh. Nó nói với những người mà nó 
muốn phải bị đau khổ rằng niềm vui 
mà họ từng cảm nhận được chỉ là sự 
tự lừa dối mình giống như trẻ con.
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Hôm nay sứ điệp của tôi dành cho 
tất cả chúng ta là chúng ta sẽ có một cơ 
hội quý giá trong một vài ngày tới để 
chọn để cho mình được mềm lòng và 
tiếp nhận cùng nuôi dưỡng hạt giống. 
Hạt giống là lời của Thượng Đế, và nó 
sẽ được trút xuống tất cả chúng ta là 
những người lắng nghe, xem, và đọc 
những gì được nói ra trong đại hội 
này. Âm nhạc, những bài nói chuyện, 
và các chứng ngôn đã được các tôi 
tớ của Thượng Đế chuẩn bị. Họ là 
những người đã siêng năng tìm kiếm 
Đức Thánh Linh để hướng dẫn họ 
trong việc chuẩn bị của họ. Họ đã cầu 
nguyện lâu hơn và khiêm nhường hơn 
khi gần đến ngày đại hội.

Họ đã cầu nguyện xin có được khả 
năng để khuyến khích các anh chị em 
có những lựa chọn mà sẽ tạo ra trong 
lòng của các anh chị em một mảnh đất 
màu mỡ hơn cho hạt giống tốt đẹp của 
lời Thượng Đế mọc lên và có hiệu quả. 
Nếu lắng nghe với Thánh Linh, các 
anh chị em sẽ thấy mình được mềm 
lòng, đức tin được củng cố, và khả 
năng của các anh chị em để yêu mến 
Chúa gia tăng.

Sự lựa chọn của các anh chị em để 
cầu nguyện một cách hết lòng sẽ làm 
biến đổi kinh nghiệm của các anh chị 
em trong các phiên họp đại hội và 
trong những ngày tháng tiếp theo.

Nhiều người trong số các anh chị 
em đã bắt đầu rồi. Vào đầu phiên họp 
này, các anh chị em còn làm nhiều 
hơn là chỉ lắng nghe lời cầu nguyện; 
các anh chị em đã thêm đức tin của 
mình vào lời cầu xin để chúng ta sẽ vui 
hưởng phước lành của việc có được 
Đức Thánh Linh trút xuống trên chúng 
ta. Khi thêm vào lời khẩn cầu thầm của 
mình trong tôn danh của Chúa Giê Su 
Ky Tô, các anh chị em đến gần Ngài 
hơn. Đây là đại hội của Ngài. Chỉ có 
Đức Thánh Linh mới có thể mang lại 
các phước lành mà Chúa mong muốn 
cho chúng ta. Vì yêu thương chúng 
ta, nên Ngài đã hứa là chúng ta có 
thể cảm thấy rằng:

“Bất cứ những gì họ nói ra khi 
được Đức Thánh Linh tác động đều 
sẽ là thánh thư, sẽ là ý muốn của Chúa, 
sẽ là tâm thần của Chúa, sẽ là lời nói 
của Chúa, sẽ là tiếng nói của Chúa, và 

quyền năng của Thượng Đế cho sự 
cứu rỗi.

“Này, đây là lời hứa của Chúa với 
các ngươi, hỡi các ngươi là các tôi tớ 
của ta.

“Vậy nên, hãy vui lên, và chớ sợ hãi, 
vì ta là Chúa đang ở với các ngươi, và 
ta sẽ đứng bên các ngươi; và các ngươi 
phải làm chứng về ta, là Giê Su Ky Tô, 
rằng ta là Con của Thượng Đế hằng 
sống, rằng ta đã tồn tại, và ta đang tồn 
tại, và ta sẽ đến” (GLGƯ 68:4–6).

Các anh chị em có thể cầu nguyện 
và thêm vào đức tin của mình mỗi khi 
một tôi tớ của Thượng Đế tiến đến bục 
giảng để lời hứa của Chúa trong sách 
Giáo Lý và Giao Ước tiết 50 sẽ được 
ứng nghiệm:

“Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, 
kẻ nào được ta sắc phong và phái đi 
thuyết giảng lời chân thật qua Đấng An 
Ủi, trong Thánh Linh của lẽ thật, thì kẻ 
đó thuyết giảng qua Thánh Linh của lẽ 
thật hay qua đường lối nào khác?

“Và nếu qua đường lối nào khác 
thì đó không phải là của Thượng Đế.

“Và lại nữa, kẻ nào nhận được lời 
chân thật thì kẻ đó nhận được qua 
Thánh Linh của lẽ thật hay qua đường 
lối nào khác?

“Nếu qua đường lối nào khác thì 
đó không phải là của Thượng Đế.

“Vậy thì tại sao các ngươi không 
thể hiểu nổi và không biết rằng kẻ nào 
nhận được lời của ta qua Thánh Linh 
của lẽ thật thì đã nhận được lời ấy như 

là được Thánh Linh của lẽ thật thuyết 
giảng?

“Vậy nên, người thuyết giảng và 
người nhận hiểu được nhau, và cả hai 
được gây dựng và cùng nhau vui vẻ” 
(GLGƯ 50:17–22).

Các anh chị em có thể cầu nguyện 
trong khi ca đoàn sắp hát. Nhạc trưởng, 
những người đánh đại phong cầm, và 
các thành viên trong ca đoàn đã cầu 
nguyện và luyện tập với một lời cầu 
nguyện trong lòng và với đức tin rằng 
âm nhạc và lời ca sẽ làm mềm lòng 
người khác và làm vinh hiển khả năng 
của họ để xây đắp đức tin của người 
khác. Họ sẽ trình diễn cho Chúa như 
thể họ đang đứng trước mặt Ngài, và 
họ sẽ biết rằng Cha Thiên Thượng 
nghe họ hát cũng như Ngài nghe lời 
cầu nguyện cá nhân của họ. Họ cùng 
nhau lao nhọc với tình yêu thương để 
làm cho lời hứa của Đấng Cứu Rỗi ban 
cho Emma Smith trở thành sự thật: “Vì 
tâm hồn ta vui thích bài ca của con tim; 
phải, bài ca của người ngay chính là 
lời nguyện cầu dâng lên ta, và sẽ được 
đáp ứng bằng một phước lành trên 
đầu họ” (GLGƯ 25:12).

Nếu các anh chị em không chỉ 
lắng nghe mà còn cầu nguyện trong 
khi họ hát, thì lời cầu nguyện của các 
anh chị em và lời cầu nguyện của họ 
sẽ được đáp ứng với một phước lành 
trút xuống trên đầu của các anh chị 
em cũng như trên đầu họ. Các anh chị 
em sẽ cảm nhận được phước lành của 
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tình yêu thương và sự chấp thuận của 
Đấng Cứu Rỗi. Tất cả những người 
cùng tham gia trong lời ngợi khen đó 
sẽ cảm nhận được tình yêu thương 
của họ dành cho Ngài gia tăng.

Các anh chị em có thể chọn để 
cầu nguyện trong khi một người nói 
chuyện dường như sắp kết thúc sứ 
điệp của mình. Người nói chuyện sẽ 
cầu nguyện thầm lên Đức Chúa Cha 
để Đức Thánh Linh sẽ ban cho người 
ấy những lời trong chứng ngôn mà 
sẽ làm nâng cao tâm hồn, hy vọng và 
quyết tâm của những người nghe để 
luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi 
và tuân giữ các giáo lệnh mà Ngài đã 
ban cho chúng ta.

Chứng ngôn đó sẽ không phải chỉ 
là lời tường thuật của sứ điệp, mà sẽ là 

một lời khẳng định về một số lẽ thật 
mà Thánh Linh có thể mang vào tâm 
hồn của những người sẽ cầu nguyện để 
xin giúp đỡ, để có được sự hướng dẫn 
thiêng liêng, và để nhận được tình yêu 
thương thanh khiết của Đấng Ky Tô.

Chứng ngôn chân thành sẽ được ban 
cho những người nói chuyện. Họ có thể 
không nói nhiều nhưng những lời nói 
đó sẽ được mang vào lòng của người 
nghe khiêm nhường là người đã đến 
đại hội với tấm lòng khát khao để nhận 
được lời nói tốt lành của Thượng Đế.

Tôi biết qua kinh nghiệm rằng đức 
tin của những người tốt có thể làm gì 
để mang lại những lời từ Thánh Linh 
vào lúc kết thúc một bài giảng. Hơn 
một lần, một người nào đó đã nói với 
tôi sau chứng ngôn của tôi: “Làm thế 

nào anh biết được điều tôi rất cần 
nghe?” Tôi đã biết được cách để mình 
không cảm thấy ngạc nhiên khi không 
thể nhớ được đã nói những lời đó. Tôi 
nói những lời làm chứng, nhưng Chúa 
đã ở đó, ban những lời đó cho tôi 
trong một giây phút. Lời hứa rằng Chúa 
sẽ ban cho chúng ta những lời đó ngay 
trong giây phút ấy áp dụng đặc biệt 
cho chứng ngôn (xin xem GLGƯ 24:6). 
Hãy lắng nghe kỹ những chứng ngôn 
được chia sẻ trong đại hội này— các 
anh chị em sẽ cảm thấy gần Chúa hơn.

Các anh chị em có thể cảm nhận 
rằng đã đến lúc mà tôi sẽ hoàn thành 
sứ điệp mà tôi đã cố gắng để truyền 
đạt với một chứng ngôn về lẽ thật. 
Những lời cầu nguyện của các anh chị 
em sẽ giúp tôi được ban cho những lời 
chứng mà có thể giúp đỡ người nào đó 
đang khao khát nhận được một câu trả 
lời cho những câu hỏi của mình.

Tôi để lại cho các anh chị em lời 
chứng vững chắc của tôi rằng Cha 
Thiên Thượng của chúng ta, Đấng  
Ê Lô Him vĩ đại, yêu thương và biết 
mỗi một người chúng ta. Vị Nam Tử 
của Ngài, Đức Giê Hô Va, là Đấng 
Sáng Tạo dưới sự hướng dẫn của Ngài. 
Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su ở Na 
Xa Rét được sinh ra là Con Trai của 
Thượng Đế. Ngài chữa lành người 
bệnh, cho người mù được thấy, và làm 
cho người chết sống lại. Ngài đã trả 
cái giá của tất cả tội lỗi của mỗi người 
con của Cha Thiên Thượng sinh ra trên 
trần thế. Ngài đã cắt đứt những dây 
trói buộc của sự chết cho tất cả mọi 
người khi Ngài sống lại từ ngôi mộ vào 
ngày Chủ Nhật Phục Sinh đầu tiên đó. 
Ngài hằng sống ngày nay, Ngài là một 
Thượng Đế— phục sinh và vinh quang.

Đây là Giáo Hội chân chính duy 
nhất, và Ngài là đá chính của góc nhà. 
Thomas S. Monson là vị tiên tri của 
Ngài cho tất cả thế gian. Các vị tiên 
tri và các sứ đồ mà các anh chị em sẽ 
nghe trong đại hội này đều nói thay 
cho Chúa. Họ là các tôi tớ của Ngài, 
được phép hành động thay cho Ngài. 
Ngài hướng dẫn các tôi tớ của Ngài 
trên thế gian. Tôi biết điều này. Và tôi 
làm chứng như vậy trong tôn danh của 
Ngài, chính là thánh danh của Chúa 
Giê Su Ky Tô. A Men. ◼
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phần nào cảm giác này khi chúng ta ở 
trong những tình huống mà mình rất 
cần tìm sự giúp đỡ để sống sót và để 
cứu những người mình yêu thương.

Gần như hoảng loạn, anh ta nhận ra 
rằng đôi giày ngập nước của anh ta đang 
kéo anh ta xuống. Trong khi cố gắng để 
được nổi lên mặt nước, anh ta bắt đầu 
cố gắng tháo đôi giày ngập nước ra khỏi 
chân. Nhưng dường như chúng bị hút 
vào chân. Dây cột giày thì thấm sũng 
nước, càng thắt chặt hơn nữa.

Trong giây phút dường như là tuyệt 
vọng cuối cùng của mình, anh ta xoay 
sở để tháo đôi giày ra khỏi chân, và 
cuối cùng đôi giày được tháo ra và 
nhanh chóng rơi xuống đáy hồ. Vì 
được thoát khỏi sức nặng mà đã kéo 
mình xuống, ngay lập tức anh ta tự đẩy 
được mình và con gái mình trồi lên. 
Bây giờ anh ta có thể bơi về phía trước, 
hướng tới sự an toàn ở phía bên kia hồ.

Đôi khi, chúng ta đều có thể cảm 
thấy như thể mình đang bị chìm xuống 
nước. Cuộc sống có thể đầy gánh nặng. 
Chúng ta đang sống trong “một thế 
giới ồn ào và bận rộn. . . . Nếu chúng 
ta không cẩn thận, những sự việc của 
thế gian này có thể làm [át đi] những 
sự việc của Thánh Linh.” 1

cảm thấy, không thể với được bất cứ 
thứ gì để nắm lấy và vùng vẫy trong 
tình trạng tuyệt vọng vì mạng sống của 
mình và đứa con của mình không? Rủi 
thay, tất cả chúng ta đều trải qua một 

Bài của Mary R. Durham
Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương  
Hội Thiếu Nhi Mới Vừa Được Giải Nhiệm

Một người cha trẻ tuổi đã thực 
sự bị chìm xuống nước. Anh 
ta cùng hai đứa con của mình, 

và người cha vợ đi dạo quanh bờ hồ. 
Xung quanh họ là các dãy núi bao 
phủ đầy cây thông hùng vĩ, và bầu 
trời trong xanh, đầy mây trắng bay 
bổng, tỏa ra vẻ đẹp và sự thanh thản. 
Khi hai đứa trẻ bắt đầu cảm thấy nóng 
nực và mệt mỏi, thì hai người đàn 
ông đã quyết định cõng hai đứa trẻ 
trên lưng và bơi chỉ một khoảng cách 
ngắn ngang qua hồ.

Điều đó dường như rất dễ dàng—  
cho đến lúc mà người cha bắt đầu cảm 
thấy như bị kéo xuống nước, mọi thứ 
trở nên quá nặng. Anh ta bị nước đẩy 
xuống đáy hồ, và một cảm giác hoảng 
hốt tràn ngập khắp châu thân. Làm  
sao anh ta có thể làm cho mình nổi lên 
mặt nước được— và làm như vậy với 
đứa con gái nhỏ quý giá của mình ở 
trên lưng?

Tiếng kêu cứu của anh yếu dần theo 
khoảng cách; người cha vợ đang ở quá 
xa không thể đáp lời kêu cứu tuyệt 
vọng của anh để đến giúp. Anh ta cảm 
thấy cô đơn và bất lực.

Các anh chị em có thể tưởng tượng 
được cảm giác cô đơn như anh ta đã 

Ân Tứ Hướng Dẫn 
của Một Đứa Trẻ
Làm thế nào chúng ta dạy cho con cái mình biết cách loại bỏ những  
ảnh hưởng của thế gian và tin cậy vào Thánh Linh?
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Làm thế nào chúng ta có thể noi 
theo gương của người cha này và loại 
bỏ một số sức nặng của thế gian mà 
mình đang mang— để có thể giữ cho 
mình không bị tràn ngập bởi những sự 
việc của thế gian? Làm thế nào chúng ta 
có thể, như Phao Lô đã khuyên: “quăng 
hết gánh nặng”? 2 Làm thế nào chúng ta 
có thể chuẩn bị cho con cái của mình 
cho cái ngày mà chúng không còn có 
thể trông cậy vào chúng ta và chứng 
ngôn của chúng ta nữa— khi chúng 
chính là những người đang bơi?

Một câu trả lời đến khi chúng ta nhận 
ra nguồn sức mạnh thiêng liêng này. Đó 
là một nguồn sức mạnh thường bị xem 
thường, nhưng nó có thể được sử dụng 
hàng ngày để làm nhẹ gánh nặng của 
chúng ta và hướng dẫn con cái quý báu 
của chúng ta. Nguồn sức mạnh đó là ân 
tứ hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Trẻ em có thể chịu phép báp têm 
lúc tám tuổi. Chúng học hỏi và lập một 
giao ước với Thượng Đế. Những người 
chúng yêu thương vây quanh chúng 
khi chúng được dìm mình xuống nước 
và ra khỏi hồ nước với một cảm giác 
vui mừng lớn lao. Sau đó, chúng nhận 
được một ân tứ Đức Thánh Linh không 
xiết kể, một ân tứ mà có thể liên tục 
hướng dẫn chúng khi chúng sống 
xứng đáng với phước lành đó.

Anh Cả David A. Bednar nói: “Vẻ 
giản dị của [lễ xác nhận] có thể làm 
cho chúng ta không chú ý tới ý nghĩa 
của nó. Sáu chữ này— ‘Hãy tiếp nhận 
Đức Thánh Linh’— không phải là một 
lời tuyên bố thụ động; thay vì thế, 
những chữ này cấu thành một mệnh 
lệnh của chức tư tế— lời khuyên nhủ 
có thẩm quyền để hành động chứ 
không phải chỉ bị tác động.” 3

Trẻ em có một ước muốn tự nhiên 
để làm điều tốt và để được làm người 
tốt. Chúng ta có thể cảm thấy sự ngây 
thơ, thanh khiết của chúng. Chúng 
cũng có một sự nhạy cảm tuyệt vời 
đối với tiếng nói êm ái nhỏ nhẹ đó.

Trong 3 Nê Phi 26, Đấng Cứu Rỗi đã 
cho chúng ta thấy khả năng thuộc linh 
của trẻ em:

“Ngài nới lưỡi chúng để chúng 
nói cho ông cha chúng nghe những 
điều vĩ đại và kỳ diệu, vĩ đại hơn cả 
những điều Ngài đã tiết lộ cho dân 
chúng biết. . . .

“. . . họ đã được thấy và nghe 
những trẻ nhỏ này nói; phải, ngay cả 
trẻ thơ cũng mở miệng nói lên những 
điều kỳ diệu.” 4

Là cha mẹ, chúng ta gia tăng khả 
năng thuộc linh của con cái mình như 
thế nào? Làm thế nào chúng ta dạy 
cho chúng biết cách loại bỏ những 
ảnh hưởng của thế gian và tin cậy vào 
Thánh Linh khi chúng ta không ở bên 
chúng và chúng đang ở một mình giữa 
những lúc khó khăn của cuộc sống?

Tôi xin chia sẻ với các anh chị em 
một số ý kiến.

Trước hết, chúng ta có thể bảo 
con cái của mình chú ý khi chúng 
nghe và cảm nhận được Thánh 
Linh. Hãy trở lại lịch sử thời Cựu Ước 
để xem cách Ê Li đã làm điều này cho 
Sa Mu Ên.

Thiếu niên Sa Mu Ên đã hai lần 
nghe một tiếng gọi và chạy tới Ê Li mà 
nói rằng: “Có tôi đây.”

Ê Li đáp: “Ta không có kêu.”
Nhưng “Sa Mu Ên chưa biết Giê Hô 

Va; lời Đức Giê Hô Va chưa được bày 
tỏ ra cho người.”

Đến lần thứ ba, Ê Li biết rằng Chúa 
đã gọi Sa Mu Ên và bảo Sa Mu Ên 
hãy nói: “Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài 
đang nghe.” 5

Sa Mu Ên đã bắt đầu cảm thấy, nhận 
ra và lắng nghe tiếng nói của Chúa. 
Nhưng thiếu niên này đã không bắt đầu 
hiểu cho đến khi được Ê Li giúp nhận 
ra điều này. Và khi đã được giảng dạy 
rồi, Sa Mu Ên có thể trở nên quen thuộc 
hơn với tiếng nói êm ái, nhỏ nhẹ đó.

Thứ hai, chúng ta có thể chuẩn 
bị cho gia đình và con cái của mình 
cảm nhận được tiếng nói êm ái, 



25THÁNG NĂM NĂM 2016

nhỏ nhẹ đó. “Nhiều giảng viên ngoại 
ngữ tin rằng trẻ em học một ngôn ngữ 
một cách tốt nhất trong ‘các chương 
trình học ngoại ngữ bằng cách đắm 
chìm trong ngôn ngữ đang học’ mà 
trong đó chúng được vây quanh bởi 
những người nói thứ tiếng đó và chúng 
bắt buộc phải nói thứ tiếng đó. Chúng 
không chỉ học cách nói những từ vựng, 
mà còn nói trôi chảy và thậm chí còn 
suy nghĩ bằng ngôn ngữ mới nữa. Bối 
cảnh của việc ‘đắm chìm’ tốt nhất cho 
một nền giáo dục thuộc linh là ở trong 
nhà, nơi mà các nguyên tắc thuộc linh 
có thể hình thành nền tảng cho cuộc 
sống hàng ngày.” 6

“Khá ân cần dạy dỗ [lời của Chúa] 
cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc 
khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi 
ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay 
là khi chổi dậy.” 7 Việc làm cho gia đình 
mình đắm chìm trong Thánh Linh sẽ giữ 
cho tâm hồn con cái chúng ta mở rộng 
đối với ảnh hưởng của Ngài.

Thứ ba, chúng ta có thể giúp 
con cái mình hiểu cách Thánh Linh 
nói chuyện với chúng. Joseph Smith 
dạy: “Nếu Ngài đến với một trẻ nhỏ, 
thì Ngài sẽ tự thích nghi với lời lẽ và 
khả năng của một trẻ nhỏ.” 8 Một người 
mẹ khám phá ra rằng vì trẻ em học 
hỏi khác nhau— một số học bằng cách 

nhìn, bằng cách nghe, bằng cách sờ 
tay, hoặc bằng cảm nhận— người ấy 
càng quan sát con cái mình thì càng 
nhận biết rằng Đức Thánh Linh đã dạy 
cho con cái của mình theo những cách 
mà mỗi đứa học được tốt nhất.9

Một người mẹ khác đã chia sẻ một 
kinh nghiệm để giúp con cái của mình 
học cách nhận ra Thánh Linh. Người ấy 
viết: “Đôi khi, [con cái] không nhận biết 
rằng một ý nghĩ xảy ra lại, một cảm 
giác an ủi sau khi chúng khóc, hoặc 
ghi nhớ một điều gì đó vào đúng lúc là 
tất cả những cách mà Đức Thánh Linh 
truyền đạt [với chúng].” Người ấy viết 
tiếp: “Tôi đang dạy [con cái] tôi cách 
tập trung vào điều chúng cảm thấy 
[và hành động theo].” 10

Việc cảm thấy và nhận ra Thánh 
Linh sẽ mang lại khả năng thuộc linh 
vào cuộc sống của con cái chúng ta, và 
tiếng nói mà chúng bắt đầu biết sẽ trở 
nên càng ngày càng rõ ràng hơn đối 
với chúng. Điều đó sẽ giống như điều 
Anh Cả Richard G. Scott đã nói: “Khi 
các anh chị em đạt được kinh nghiệm 
của riêng mình và thành công trong 
việc được Thánh Linh hướng dẫn, thì 
sự tin tưởng của các anh chị em nơi 
các ấn tượng mình nhận được có thể 
trở nên chắc chắn hơn là chỉ tùy thuộc 
vào điều mình thấy hoặc nghe.” 11

Chúng ta không cần phải lo sợ khi 
thấy con cái của mình gặp phải những 
khó khăn trong cuộc sống, vì chúng ta 
đã giúp chúng tự loại bỏ những gánh 
nặng của thế gian. Chúng ta đã dạy 
chúng sống theo ân tứ hướng dẫn của 
Thánh Linh. Ân tứ này sẽ tiếp tục làm 
nhẹ gánh nặng mà chúng đang mang 
và dẫn dắt chúng trở về nhà thiên 
thượng, nếu chúng sống theo ân tứ đó 
và tuân theo những thúc giục của ân 
tứ đó. Trong tôn danh của Chúa Giê 
Su Ky Tô, A Men. ◼
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sâu xa mới mẻ về sức mạnh và 
quyền năng.” 6

Giáo lý này rất cơ bản, được đề 
cập đến rất thường xuyên, và do đó 
theo bản chất đơn giản đến nỗi có thể 
dường như rất bình thường, trong khi 
thực tế thì lại thuộc vào trong số sự 
hiểu biết phi thường nhất mà chúng ta 
có thể có được. Một sự hiểu biết đúng 
đắn về di sản thiên thượng của chúng 
ta là thiết yếu cho sự tôn cao. Đó là 
nền tảng để thấu hiểu kế hoạch cứu rỗi 
vinh quang và để nuôi dưỡng đức tin 
nơi Con Đầu Lòng của Đức Chúa Cha, 
Chúa Giê Su Ky Tô, và nơi Sự Chuộc 
Tội đầy thương xót của Ngài.7 Ngoài 
ra, giáo lý này còn mang đến động cơ 
thúc đẩy liên tục để chúng ta lập và 
tuân giữ các giao ước vĩnh cửu cần 
thiết của mình.

Với một vài ngoại lệ, mọi người 
tham gia trong buổi họp này ngay vào 
lúc này đều có thể hát mà không có 
lời hoặc nhạc của bài hát: “Tôi Là Con 
Đức Chúa Cha.” 8 Bài thánh ca được ưa 
thích này là một trong những bài thánh 
ca thường được hát nhất trong Giáo 
Hội này. Nhưng câu hỏi quan trọng 
là: “chúng ta có thực sự biết điều đó 
không?” Chúng ta có biết điều đó trong 
tâm trí và trong tâm hồn của mình 
không? Dòng dõi thiên thượng của 
chúng ta có phải là nguồn gốc đầu tiên 
và sâu sắc nhất của chúng ta không?

hình ảnh của Thượng Đế. Mỗi 
người là một đứa con trai hay con 
gái linh hồn yêu dấu của cha mẹ 
thiên thượng.” 5

• Chủ Tịch Thomas S. Monson làm 
chứng rằng: “Chúng ta là các con 
trai và con gái của Thượng Đế 
hằng sống. . . . Chúng ta không 
thể nào thành thật tin vào điều này 
mà không trải qua một cảm giác 

Bài của Anh Cả Donald L. Hallstrom
Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Giáo lý cơ bản nhất của chúng ta 
gồm có sự hiểu biết rằng chúng 
ta là con cái của một Thượng 

Đế hằng sống. Đó là lý do tại sao một 
trong số danh hiệu thiêng liêng nhất 
của Ngài là Cha— Cha Thiên Thượng. 
Giáo lý này đã được các vị tiên tri dạy 
rõ qua các thời đại:

• Khi bị Sa Tan cám dỗ, Môi Se dứt 
khoát từ chối và nói rằng: “Ngươi 
là ai? Vì này, ta là con trai của 
Thượng Đế.” 1

• Khi ngỏ lời cùng dân Y Sơ Ra Ên, 
tác giả Thi Thiên đã tuyên bố: “Hết 
thảy đều là con trai của Đấng 
Chí Cao.” 2

• Phao Lô dạy cho người A Thên ở 
A Rê Ô Ba biết rằng họ là “dòng 
dõi Đức Chúa Trời.” 3

• Joseph Smith và Sidney Rigdon 
nhận được một khải tượng mà trong 
đó họ đã thấy Đức Chúa Cha và 
Vị Nam Tử, và một tiếng phán từ 
thiên thượng rằng các dân cư trên 
thế gian đều “là con trai và con gái 
của Thượng Đế sinh ra.” 4

• Vào năm 1995, 15 vị sứ đồ và tiên 
tri tại thế khẳng định: “Tất cả nhân 
loại . . . đều được sáng tạo theo 

Tôi Là Con của  
Thượng Đế
Một sự hiểu biết đúng đắn về di sản thiên thượng của chúng  
ta là thiết yếu cho sự tôn cao.
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Ở trên thế gian này đây, chúng ta 
tự nhận mình bằng nhiều cách khác 
nhau, kể cả nơi sinh, quốc tịch, và 
ngôn ngữ của chúng ta. Một số người 
còn thậm chí tự nhận mình bằng nghề 
nghiệp hoặc sở thích. Những nguồn 
gốc trần thế này không sai trừ khi 
chúng thay thế hoặc gây trở ngại với 
nguồn gốc vĩnh cửu của chúng ta— đó 
là con trai hay con gái của Thượng Đế.

Khi đứa con út của chúng tôi được 
sáu tuổi và đang học lớp một, thì giáo 
viên của nó giao cho một bài tập viết 
văn. Lúc đó là tháng Mười, tháng của lễ 
Halloween, một ngày lễ được ăn mừng 
ở một số nơi trên thế giới. Mặc dù đó 
không phải là ngày lễ ưa thích của tôi, 
nhưng tôi cho rằng có thể có một số 
khía cạnh vô tội và cứu chuộc của lễ 
Halloween.

Giáo viên chuyền một tờ giấy cho 
các học sinh nhỏ tuổi. Ở phía trên là 
một hình vẽ một phù thủy thần thoại 
(tôi đã nói với các anh chị em rằng đây 
không phải là ngày lễ ưa thích của tôi) 
đang đứng trên một cái vạc sôi. Để 
khuyến khích trí tưởng tượng của các 
học sinh và để kiểm tra kỹ năng viết 
văn sơ đẳng của chúng, câu hỏi được 
đặt ra trên trang giấy là “Em vừa uống 
một chén rượu bào chế của mụ phù 
thủy. Điều gì đã xảy ra cho em?” Xin 
biết rằng tôi không chia sẻ câu chuyện 
này để nhằm đề nghị cho các giáo viên.

“Em vừa uống một chén rượu bào 
chế của mụ phù thủy. Điều gì đã xảy 
ra cho em?” Với khả năng viết văn hay 
nhất của người mới viết văn, đứa con 
nhỏ của chúng tôi viết: “Tôi sẽ chết và 
tôi sẽ ở trên trời. Tôi sẽ thích ở đó. Tôi 
thích ở đó vì đó là nơi tốt nhất để ở vì 
được ở với Cha Thiên Thượng của tôi.” 
Câu trả lời này có thể làm cho giáo viên 
ngạc nhiên; tuy nhiên, khi con gái của 
chúng tôi mang bài tập đã làm xong 
về nhà thì chúng tôi thấy rằng nó nhận 
được một ngôi sao, là điểm cao nhất.

Trong cuộc sống thực tế, chúng ta 
phải đối phó với những khó khăn thực 
sự chứ không phải tưởng tượng. Cuộc 
sống cũng có đau đớn— về thể xác, 
tình cảm và tinh thần. Cuộc sống cũng 
có đau khổ, khi hoàn cảnh rất khác với 
điều chúng ta đã dự đoán. Cuộc sống 
cũng có bất công, khi chúng ta dường 

như không đáng bị lâm vào tình huống 
của mình. Cuộc sống cũng có thất 
vọng, khi một người nào đó mà chúng 
ta tin cậy làm cho chúng ta thất vọng. 
Cuộc sống cũng có những vấn đề sức 
khỏe và tài chính mà có thể gây hoang 
mang. Cuộc sống có thể có những lúc 
nghi ngờ khi một vấn đề về giáo lý hay 
lịch sử vượt ra ngoài sự hiểu biết hiện 
tại của chúng ta.

Khi những điều khó khăn xảy ra 
trong cuộc sống, thì phản ứng tức 
thời của chúng ta là gì? Chúng ta có 
hoang mang hay nghi ngờ hay rời bỏ 
nếp sống thuộc linh không? Đó có 
phải là một cú sốc đối với đức tin của 
mình không? Chúng ta có đổ lỗi cho 
Thượng Đế hoặc những người khác 
về hoàn cảnh của mình không? Hay là 
phản ứng đầu tiên của chúng ta là nhớ 

chúng ta là ai— là con của một Thượng 
Đế nhân từ không? Điều đó có kết hợp 
với một sự tin cậy tuyệt đối rằng Ngài 
để cho một số nỗi đau khổ trên thế 
gian xảy ra vì Ngài biết điều đó sẽ ban 
phước cho chúng ta, giống như lửa của 
người thợ luyện, để trở thành giống 
như Ngài và nhận được di sản vĩnh 
cửu của chúng ta không? 9

Gần đây tôi tham dự một buổi họp 
với Anh Cả Jeffrey R. Holland. Trong khi 
giảng dạy nguyên tắc mà cuộc sống trần 
thế có thể gây ra đau đớn nhưng những 
khó khăn của chúng ta có mục đích 
vĩnh cửu— cho dù chúng ta không hiểu 
điều đó vào lúc ấy— Anh Cả Holland 
nói: “Ta có thể có điều ta muốn, hoặc 
ta có thể có một điều gì đó tốt hơn.”

Cách đây năm tháng, vợ tôi là 
Diane, và tôi đã đi Châu Phi với Anh 



28 PHIÊN HỌP SÁNG THỨ BẢY | NGÀY 2 THÁNG TƯ NĂM 2016

Cả và Chị David A. Bednar. Quốc gia 
thứ sáu và cuối cùng chúng tôi đến 
thăm là Liberia. Liberia là một đất nước 
tuyệt vời với người dân cao quý và 
một lịch sử phong phú, nhưng mọi 
điều đã không dễ dàng ở đó. Nhiều 
thập niên bất ổn về chính trị và những 
cuộc nội chiến đã làm cho cảnh nghèo 
nàn càng tồi tệ hơn. Ngoài ra, căn 
bệnh Ebola chết người đã làm thiệt 
mạng gần 5.000 người ở đó trong thời 
kỳ bùng phát mới nhất. Chúng tôi là 
nhóm các vị lãnh đạo Giáo Hội đầu 
tiên từ bên ngoài khu vực đến thăm 
thủ đô Monrovi kể từ khi Tổ Chức Y 
Tế Thế Giới tuyên bố là khu vực đó 
an toàn để đến thăm sau cuộc khủng 
hoảng Ebola.

Vào một buổi sáng Chủ Nhật vô 
cùng nóng nực và ẩm ướt, chúng tôi 
đi đến một phòng họp được thuê tại 
trung tâm thành phố. Mỗi chiếc ghế có 
sẵn đã được sắp ra, tổng cộng là 3.500 
chỗ ngồi. Tổng số những người đến 
tham dự là 4.100. Hầu như tất cả mọi 
người đến đều phải đi bộ hoặc bằng 
một số phương tiện giao thông công 
cộng bất tiện; không phải là dễ dàng 
cho Các Thánh Hữu để đến quy tụ. 
Nhưng họ đã đến. Đa số họ đã đến vài 
giờ trước giờ họp đã định. Khi chúng 
tôi bước vào hội trường, thì Thánh Linh 
ngập tràn trong bầu không khí đầy 
phấn khởi đó! Các Thánh Hữu đã sẵn 
sàng để được giảng dạy.

Khi một người nói chuyện trích dẫn 
một câu thánh thư, các tín hữu thường 
nói to câu đó lên. Cho dù câu thánh 
thư dài hay ngắn— vẫn không quan 
trọng; cả giáo đoàn đều đồng thanh trả 
lời. Bây giờ, chúng ta không nhất thiết 
phải làm như vậy, nhưng chắc chắn là 
điều thật đầy ấn tượng khi họ có thể 
làm điều đó. Và ca đoàn— họ hát rất 
hùng hồn. Với một người điều khiển ca 
đoàn đầy nhiệt tình và một thiếu niên 
14 tuổi chơi đàn, các tín hữu đã hát với 
sức sống và sức mạnh.

Sau đó, Anh Cả Bednar nói chuyện. 
Dĩ nhiên, đây là điều chủ yếu được 
mong đợi của sự quy tụ này— để nghe 
một Sứ Đồ giảng dạy và làm chứng. 
Rõ ràng với sự hướng dẫn của Thánh 
Linh, trong lúc đưa ra bài nói chuyện 
của mình, Anh Cả Bednar dừng lại và 

nói: “Các anh chị em có biết bài ‘Tìm 
Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng’ 
không?”

Dường như 4.100 tiếng đều đáp to: 
“DẠ CÓ!”

Rồi ông hỏi: “Các anh chị em có biết 
câu 7 không?”

Một lần nữa cả nhóm đáp: “DẠ CÓ!”
Trong 10 năm qua, Đại Ca Đoàn 

Mormon Tabernacle đã hát bản nhạc 
soạn cho bài thánh ca hùng mạnh 
“Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững 
Vàng”, mà gồm có cả câu bảy. Câu này 
không được hát thường xuyên. Anh Cả 
Bednar chỉ dẫn: “Chúng ta hãy hát câu 
một, hai, ba và bảy nhé.”

Không chút do dự, người điều 
khiển ca đoàn nhanh chóng đứng lên 
và người đệm đàn là người nắm giữ 
Chức Tư Tế A Rôn ngay lập tức bắt đầu 
hăng hái đàn những phần hợp âm mở 
đầu. Với một nỗ lực đầy tin chắc mà tôi 
chưa từng bao giờ cảm thấy trước đây 
trong một bài thánh ca do một giáo 
đoàn hát, chúng tôi hát câu một, hai và 
ba. Sau đó, âm lượng và quyền năng 
thuộc linh trào dâng khi 4.100 giọng ca 
đã hát câu thứ bảy và tuyên bố:

Hồn tôi an nghỉ đời đời bên Giê Su Ky Tô
Dù cho cuộc đời tôi đang khó khăn hay 

sầu lo,
Lòng tôi mãi mãi ghi sâu những lời răn 

dạy của Ngài
Linh hồn tôi không bao giờ từ bỏ Chúa 

Thánh tôi! 10

Trong một trong số những sự kiện 
thuộc linh đáng kể nhất trong cuộc đời 
tôi, tôi đã được dạy một bài học sâu sắc 
vào ngày hôm đó. Chúng ta sống trong 
một thế giới mà có thể khiến chúng ta 
quên đi rằng mình thực sự là ai. Khi 
chúng ta càng có nhiều điều xao lãng 
vây quanh, thì càng dễ dàng để xem 
thường, sau đó bỏ qua, và rồi quên đi 
mối quan hệ của chúng ta với Thượng 
Đế. Các Thánh Hữu ở Liberia có rất ít 
của cải vật chất, tuy nhiên họ dường 
như có tất cả mọi thứ về phần thuộc 
linh. Điều chúng tôi chứng kiến vào 
ngày hôm đó ở Monrovia là một nhóm 
các con trai và con gái của Thượng 
Đế— họ là những người biết điều đó!

Trong thế giới ngày nay, cho dù 
chúng ta đang sống ở đâu và hoàn 
cảnh của chúng ta ra sao đi nữa thì 
điều thiết yếu là nguồn gốc ưu việt của 
chúng ta là một đứa con của Thượng 
Đế. Việc biết được điều đó sẽ cho phép 
đức tin của chúng ta tăng trưởng, sẽ tạo 
động cơ thúc đẩy cho sự hối cải liên 
tục của chúng ta, và sẽ mang đến sức 
mạnh để “vững vàng và kiên quyết” 
trong suốt cuộc hành trình trên trần thế 
của mình.11 Trong tôn danh của Chúa 
Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
GHI CHÚ
 1. Môi Se 1:13; sự nhấn mạnh được thêm vào.
 2. Thi Thiên 82:6; sự nhấn mạnh được 

thêm vào.
 3. Công Vụ Các Sứ Đồ 17:29; sự nhấn mạnh 

được thêm vào.
 4. Giáo Lý và Giao Ước 76:24; sự nhấn mạnh 

được thêm vào.
 5. “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế 

Giới,” Liahona, tháng Mười Một năm 
2010, 129; sự nhấn mạnh được thêm vào.

 6. Thomas S. Monson, “Chim Hoàng Yến với 
Đốm Xám trên Đôi Cánh,” Liahona, tháng 
Sáu năm 2010, 4; sự nhấn mạnh được 
thêm vào.

 7. Xin xem Cô Lô Se 1:13–15.
 8. “Tôi Là Con Đức Chúa Cha,” Thánh Ca 

và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58.
 9. Xin xem Ma La Chi 3:2.
 10. “Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng,” 

Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 6.
 11. Mô Si A 5:15.



29THÁNG NĂM NĂM 2016

tôi đã bắt buộc phải suy nghĩ—ngay cả 
lúc đó— rằng một bài học có thể được 
rút ra từ tình huống này. Nếu không 
có chìa khóa, thì chiếc xe với kỹ thuật 
tuyệt vời này chỉ là một miếng nhựa và 
kim loại mà thôi. Mặc dù chiếc xe có 
tiềm năng lớn để làm những việc hữu 
ích nhưng nếu không có chìa khóa, thì 
nó không thể thực hiện chức năng đã 
được dự định.

Khi càng suy nghĩ về kinh nghiệm 
đó, thì sự so sánh này càng trở nên sâu 
sắc hơn đối với tôi. Tôi kinh ngạc trước 
tình yêu thương của Cha Thiên Thượng 
dành cho con cái của Ngài. Tôi cảm 
kích vô cùng trước sự hiện đến của các 
Đấng thiên thượng cùng Joseph Smith 
và những khải tượng thiêng liêng về 
những sự việc vĩnh cửu mà Thượng Đế 
đã cho ông thấy. Và đặc biệt, lòng tôi 
tràn đầy biết ơn về sự phục hồi thẩm 
quyền của chức tư tế và các chìa khóa 
của chức tư tế. Nếu không có sự phục 
hồi này, chúng ta sẽ không thể nào tiếp 
cận được với quyền năng cần thiết để 
mang chúng ta hành trình trở về nhà 
với cha mẹ thiên thượng nhân từ. Việc 
thực hiện mỗi giáo lễ cứu rỗi gắn liền 
với các giao ước mà sẽ làm cho chúng 
ta có khả năng trở lại nơi hiện diện 
của Cha Thiên Thượng đòi hỏi phải 
có thẩm quyền hợp thức để được thực 
hiện qua các chìa khóa của chức tư tế.

Vào tháng Năm năm 1829, Giăng 
Báp Tít hiện đến cùng Joseph Smith và 
Oliver Cowdery, đã truyền giao cho họ 
Chức Tư Tế A Rôn và ban cho họ các 

nếu không có chìa khóa, thì chúng 
tôi không thể vào trong xe được; nếu 
không có chìa khóa, động cơ sẽ không 
cung cấp điện cho chiếc xe.

Vào lúc đó, điểm tập trung chính 
của chúng tôi là làm thế nào để được 
vào trong xe và được sưởi ấm, nhưng 

Bài của Anh Cả Gary E. Stevenson
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Một buổi chiều mùa đông, khi 
mặt trời bắt đầu lặn ở phía sau 
ngọn đồi trượt tuyết rộng lớn 

phủ đầy tuyết, cái lạnh giá của mùa 
đông làm buốt rát đôi má và mũi của 
chúng tôi, và gần như đang chỉ bảo 
chúng tôi tìm kiếm xe cộ của chúng tôi 
trong bãi đậu xe của khu nghỉ dưỡng 
trượt tuyết. Ở đó, trong chiếc xe tiện 
nghi của chúng tôi, chẳng bao lâu máy 
sưởi sẽ làm ấm những ngón tay và 
chân lạnh cóng. Tiếng lạo xạo của mỗi 
bước chân đạp trên tuyết khẳng định 
rằng trời đang rất lạnh.

Gia đình chúng tôi đã được hưởng 
một ngày vui vẻ trên các sườn núi trượt 
tuyết, mà bây giờ sắp đóng cửa vì trời 
rất lạnh ở bên ngoài. Khi tới chỗ đậu 
xe, tôi thò tay vào trong túi áo choàng 
để tìm chìa khóa và rồi tìm trong túi 
khác và túi khác nữa. “Chìa khóa ở đâu 
rồi?” Mọi người đều lo lắng chờ tôi tìm 
chìa khóa xe! Bình điện đã đầy, và tất 
cả các hệ thống— kể cả máy sưởi— đã 
sẵn sàng để được vặn lên, nhưng 

Các Chìa Khóa và  
Thẩm Quyền của  
Chức Tư Tế Ở Đâu?
Thẩm quyền chức tư tế và các chìa khóa của chức tư tế mang đến  
quyền năng, quyền tiếp cận thiên thượng, làm cho chúng ta có khả  
năng sử dụng quyền năng của thiên thượng, và cung cấp các giao  
ước mà chúng ta cần để trở lại với Cha Thiên Thượng.
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chìa khóa liên quan đến chức tư tế đó. 
Chẳng bao lâu sau đó, Phi E Rơ, Gia Cơ 
và Giăng đã truyền giao cho họ các chìa 
khóa của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.1

Gần bảy năm sau đó vào một ngày 
Chủ Nhật trong Đền Thờ Kirtland, chỉ 
một tuần sau lễ cung hiến đền thờ đó 
“Chúa Giê Hô Va hiện ra trong vinh 
quang” cùng Joseph và Oliver, một sự 
kiện tiếp theo là sự hiện đến của Môi 
Se, Ê Li A, và Ê Li, là người đã truyền 
giao “các chìa khóa và các gian kỳ 
của họ.” 2 Thẩm quyền chức tư tế đã 
được phục hồi này và các chìa khóa 
này đã bị mất đi trong nhiều thế kỷ. 
Cũng tương tự như việc gia đình tôi đã 
không vào được trong xe vì bị mất chìa 
khóa, thì tất cả con cái của Cha Thiên 
Thượng cũng không tiếp nhận được 
các giáo lễ cứu rỗi của phúc âm của 
Chúa Giê Su Ky Tô— cho đến khi một 
sự phục hồi thiêng liêng đã được thực 
hiện bởi các sứ giả thiên thượng này. 
Chúng ta đừng bao giờ, đừng bao giờ 
hỏi lại: “Các chìa khóa ở đâu rồi?”

Vào một ngày đẹp trời mùa thu 
năm ngoái, tôi đã đến thăm khu 
rừng yên tĩnh nằm ở phía đông bắc 
Pennsylvania, được biết đến trong 
thánh thư là Harmony, nơi mà Giăng 
Báp Tít đã hiện đến cùng Joseph Smith 
và Oliver Cowdery và phục hồi Chức 
Tư Tế A Rôn. Tôi cũng đã đứng bên 
bờ Sông Susquehanna nơi mà Joseph 
và Oliver, sau khi được ban cho thẩm 
quyền và các chìa khóa, đã chịu phép 
báp têm. Cũng gần dòng sông này, Phi 
E Rơ, Gia Cơ và Giăng đã hiện đến và 
phục hồi Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc 
cùng các chìa khóa liên quan đến chức 
tư tế này.3

Những địa điểm này cũng như ngôi 
nhà đầu tiên của Joseph và Emma đã 
được xây dựng lại, đây là nơi mà hầu 
hết Sách Mặc Môn đã được phiên dịch; 
ngôi nhà bên cạnh là nhà của cha 
mẹ của Emma; và là một trung tâm 
thăm viếng, được xây lên thành một 
ngôi nhà hội mới; bao gồm Địa Điểm 
Nơi Chức Tư Tế Được Phục Hồi mới, 

đều do Chủ Tịch Russell M. Nelson 
làm lễ cung hiến vào tháng Chín năm 
ngoái. Ở đó, tôi đã cảm thấy quyền 
năng và tính xác thực của các sự kiện 
thiên thượng đã diễn ra trên vùng đất 
thiêng liêng đó. Kinh nghiệm đó dẫn 
tôi đến việc suy ngẫm, nghiên cứu, và 
cầu nguyện về thẩm quyền chức tư tế 
và các chìa khóa chức tư tế, điều này 
mang đến cho tôi ước muốn chia sẻ 
với các thiếu niên và thiếu nữ của Giáo 
Hội về thẩm quyền chức tư tế và các 
chìa khóa phục hồi có thể ban phước 
cho họ như thế nào.

Trước hết, một sự hiểu biết về những 
từ ngữ này có thể hữu ích. Chức tư tế 
hay thẩm quyền chức tư tế đã được 
định nghĩa là “quyền năng và thẩm 
quyền của Thượng Đế” 4 và “quyền năng 
tột bậc trên thế gian này.” 5 Các chìa 
khóa của chức tư tế được định nghĩa 
để chúng ta cũng hiểu được là: “Các 
chìa khóa của chức tư tế là thẩm quyền 
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.” 6 Các chìa khóa của 
chức tư tế điều khiển việc sử dụng thẩm 
quyền của chức tư tế. Các giáo lễ được 
ghi lại trong hồ sơ trong Giáo Hội cần 
có các chìa khóa và không thể được 
thực hiện mà không được phép. Anh 
Cả Dallin H. Oaks dạy rằng “cuối cùng, 
tất cả các chìa khóa của chức tư tế đều 
do Chúa Giê Su Ky Tô nắm giữ, chức tư 
tế thuộc về Ngài. Ngài là Đấng xác định 
các chìa khóa nào được ủy thác cho con 
người và các chìa khóa đó sẽ được sử 
dụng như thế nào.” 7

Giờ đây, đối với các em thiếu niên 
và thiếu nữ, tôi đã cân nhắc ba cách 
mà các em có thể “tìm thấy các chìa 
khóa,” hoặc sử dụng các chìa khóa 
và thẩm quyền của chức tư tế để ban 
phước cho cuộc sống của các em và 
cuộc sống của những người khác.

Cách Thứ Nhất Là Chuẩn Bị Đi Phục  
Vụ Truyền Giáo

Các em thân mến, các em có thể 
không nhận biết được nhưng các chìa 
khóa về sự quy tụ dân Y Sơ Ra Ên đã 
được Môi Se phục hồi làm cho công 
việc truyền giáo có thể được thực hiện 
trong gian kỳ của chúng ta. Hãy suy 
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nghĩ về lực lượng khoảng 75.000 người 
truyền giáo toàn thời gian đang lao 
nhọc trong công việc truyền giáo dưới 
sự hướng dẫn của các chìa khóa này. 
Trong khi suy nghĩ về điều này, hãy nhớ 
rằng không bao giờ là quá sớm để cho 
các em chuẩn bị phục vụ truyền giáo. 
Chúng ta đọc trong sách Cổ Vũ Sức 
Mạnh của Giới Trẻ: “Các thiếu niên của 
Chức Tư Tế A Rôn, . . . hãy siêng năng 
cố gắng để tự chuẩn bị mình nhằm đại 
diện cho Chúa với tư cách là một người 
truyền giáo.” 8 Các thiếu nữ cũng có thể 
phục vụ, nhưng các em “không phải 
được truyền lệnh để phục vụ như các 
thanh niên.” 9 Tuy nhiên, tất cả mọi sự 
chuẩn bị của các em, cho dù các em có 
phục vụ với tư cách là một người truyền 
giáo toàn thời gian hay không thì cũng 
sẽ mang lại lợi ích suốt đời cho các em 
khi các em phục vụ truyền giáo trong 
vai trò của một tín hữu.

Cách Thứ Hai để “Tìm Kiếm Các Chìa 
Khóa” Là Tham Dự Đền Thờ

Các chìa khóa của lễ gắn bó được 
Ê Li, vị tiên tri thời Cựu Ước, phục hồi 
làm cho các giáo lễ có khả năng được 
diễn ra trong đền thờ thánh. Các giáo 
lễ được thực hiện trong những đền thờ 
này làm cho các cá nhân và gia đình có 
khả năng để trở về nơi hiện diện của 
cha mẹ thiên thượng của chúng ta.

Chúng tôi khuyến khích các em 
thiếu niên và thiếu nữ nên tra cứu và 
tìm kiếm tên của tổ tiên của mình và 
thực hiện phép báp têm thay cho họ 
trong đền thờ. Chúng tôi lưu ý rằng 
việc này đã diễn ra với số lượng đáng 
kể và chưa từng có trên thế giới! Các 
phòng báp têm trong nhiều đền thờ 
đầy ắp các thiếu niên và thiếu nữ từ 
sáng sớm đến tối muộn. Các chìa khóa 
của chức tư tế đã được sử dụng để cho 
phép các gia đình được gắn bó với 
nhau khi các giáo lễ thiêng liêng được 
thực hiện trong các đền thờ này.

Các em có thể hiểu được mối quan 
hệ giữa các chìa khóa và các phước 
lành của chức tư tế không? Khi các em 
tham gia vào công việc này, tôi nghĩ 
rằng các em sẽ thấy rằng Chúa có mặt 
trong các chi tiết của công việc này. 
Điều này đã được cho thấy trong một 
kinh nghiệm. Tôi vừa mới biết được 

về một người mẹ thường xuyên đi với 
con cái của mình đến đền thờ để thực 
hiện phép báp têm thay cho người 
chết. Vào một ngày đặc biệt này, trong 
khi gia đình này đã hoàn thành xong 
phép báp têm của họ và đang ra về thì 
có một người đàn ông bước vào khu 
vực báp têm với một sấp hồ sơ tên của 
gia đình mình. Vì nhận thấy là không 
còn ai ở trong phòng báp têm để phụ 
giúp làm báp têm cho những cái tên 
này trong gia đình, nên một người làm 
việc trong đền thờ đã tìm kiếm gia đình 
đang sắp ra về này và hỏi xem con cái 
họ có nghĩ là sẽ vào thay đồ một lần 
nữa để phụ giúp với lễ báp têm cho 
những cái tên này không. Họ sẵn sàng 
đồng ý và quay trở lại phòng báp têm. 
Trong khi các em đó thực hiện phép 
báp têm, thì mẹ của các em đã lắng 
nghe, bắt đầu nhận ra những cái tên 
này và chẳng bao lâu, trước sự sửng 
sốt của tất cả mọi người, biết được rằng 
sấp hồ sơ tên gia đình của người đàn 
ông này cũng là tổ tiên đã qua đời của 
gia đình của người mẹ đó. Ôi tấm lòng 
của Chúa dành cho họ thật dịu dàng và 
tuyệt vời biết bao!

Cách đây hai tuần, Đền Thờ Provo 
City Center đã được làm lễ cung hiến 
và là ngôi đền thờ thứ 150 hoạt động 
của Giáo Hội trên toàn thế giới. Chúng 
ta thấy rằng khi Chủ Tịch Thomas S. 
Monson được tán trợ với tư cách là một 
Sứ Đồ vào năm 1963, thì có 12 ngôi 
đền thờ hoạt động trong Giáo Hội. Các 
đền thờ càng ngày càng ở gần các em 
hơn. Tuy nhiên, đối với các em sống 
ở nơi mà đường xá xa xôi hoặc hoàn 
cảnh không cho phép tham dự đền 
thờ thường xuyên, thì các em cũng nên 
luôn luôn giữ cho mình xứng đáng để 
tham dự đền thờ. Các em có thể làm 
công việc quan trọng ở bên ngoài đền 
thờ khi các em tìm kiếm và nộp tên 
của gia đình mình vào đền thờ.

Cuối cùng, Cách Thứ Ba: Tiến Bước với 
Đức Tin

Tiên tri Áp Ra Ham của thời Cựu 
Ước nhận được một phước lành lớn từ 
Chúa trong gian kỳ của ông, đôi khi còn 
được gọi là giao ước của Áp Ra Ham. 
Hàng ngàn năm về sau, các phước lành 
của phúc âm được ban cho Áp Ra Ham 
trong gian kỳ của ông đã được phục 
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hồi. Điều này xảy ra khi các tiên tri Ê Li 
hiện đến cùng Joseph Smith và Oliver 
Cowdery trong Đền Thờ Kirtland.

Qua sự phục hồi này, mỗi em có 
quyền tiếp cận các phước lành tuyệt 
vời được hứa với Áp Ra Ham. Các em 
có thể nhận được các phước lành này 
nếu các em vẫn luôn trung thành và 
sống xứng đáng. Trong cuốn sách nhỏ 
Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ các em 
được đưa cho một số chỉ dẫn rất thực 
tiễn về cách “tiến bước với đức tin.” 
Tôi tóm tắt một số lời khuyên đó như 
sau: “Để giúp các em trở thành hoàn 
toàn con người mà Cha Thiên Thượng 
muốn các em trở thành, hãy quỳ xuống 
mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối cầu 
nguyện lên Cha Thiên Thượng. . . . Hãy 
học thánh thư mỗi ngày và áp dụng 
điều các em đã đọc vào cuộc sống của 
các em. . . . Cố gắng mỗi ngày để luôn 
vâng lời. . . . Trong mọi trường hợp, 
hãy tuân theo những lời dạy của các vị 
tiên tri. . . . Hãy khiêm nhường và sẵn 
lòng nghe theo Đức Thánh Linh.”

Lời khuyên dạy này của Đệ Nhất 
Chủ Tịch Đoàn được kèm theo với một 
lời hứa dẫn đến những lời hứa mà đến 
nhờ vào các phước lành được ban cho 
Áp Ra Ham: “Khi các em làm những 
việc này, Chúa sẽ làm cho cuộc sống 
của các em tốt lành hơn các em có thể 
tự mình làm được. Ngài sẽ gia tăng các 
cơ hội của các em, nới rộng tầm nhìn 
của các em, và củng cố các em. Ngài sẽ 
ban cho các em sự giúp đỡ mà các em 

cần để đối phó với những gian truân 
và thử thách của mình. Các em sẽ tìm 
được niềm vui thực sự khi bắt đầu biết 
được Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử 
của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, và cảm 
nhận được tình yêu thương của các 
Ngài cho các em.” 10

Để tóm lược: hãy chuẩn bị đi phục 
vụ truyền giáo, tham dự đền thờ, và 
tiến bước với đức tin.

Kết luận
Bây giờ tôi sẽ trở lại câu chuyện mà 

tôi đã bắt đầu với bài nói chuyện này, 
khi chúng tôi bị mắc kẹt trong bãi đậu 
xe lạnh giá và hỏi: “Chìa khóa ở đâu 
rồi?” Câu chuyện là như thế này, phải 
đến rất muộn vào tối hôm đó, nhiệm 
mầu thay, tôi đã tìm thấy các chìa khóa 
mà đã rơi ra khỏi túi của tôi khi ở trên 
núi. Chúa đã cho chúng ta thấy rằng 
Ngài sẽ không để cho chúng ta đứng ở 
ngoài trời lạnh buốt mà không ban cho 
chìa khóa hoặc thẩm quyền để dẫn 
chúng ta trở về nhà an toàn với Ngài.

Nếu các em giống như tôi, các em 
có thể thường thấy mình tự hỏi trong 
cuộc sống hàng ngày: “Chìa khóa xe, 
văn phòng, nhà hay căn hộ, ở đâu rồi?” 
Khi điều này xảy ra với mình, tôi không 
thể không cảm thấy buồn cười, vì khi 
đang tìm kiếm chìa khóa, tôi thấy mình 
suy nghĩ về các chìa khóa của chức tư 
tế phục hồi và về Chủ Tịch Thomas S. 
Monson, người mà chúng ta tán trợ 
“với tư cách là vị tiên tri, tiên kiến và 

mặc khải” 11 và là người duy nhất trên 
thế gian có được và được phép sử 
dụng tất cả các chìa khóa của chức tư 
tế. Vâng, các chìa khóa đã được các vị 
tiên tri, tiên kiến và mặc khải nắm giữ 
một cách an toàn. Các chìa khóa này đã 
được truyền giao, ủy thác và chỉ định 
cho những người khác, phù hợp với 
ý muốn của Chúa, dưới sự hướng dẫn 
của Chủ Tịch Giáo Hội.

Tôi làm chứng rằng thẩm quyền 
chức tư tế và các chìa khóa của chức 
tư tế mang đến quyền năng, cho quyền 
tiếp cận thiên thượng, làm cho có khả 
năng sử dụng quyền năng của thiên 
thượng, và cung cấp các giao ước mà 
chúng ta cần để trở lại với Cha Thiên 
Thượng nhân từ của mình.

Tôi cầu nguyện rằng các em, là thế 
hệ các thiếu niên và thiếu nữ đang 
vươn lên, sẽ “tiến tới với một sự trì chí 
trong Đấng Ky Tô,” 12 để các em có thể 
hiểu rằng đó là đặc ân thiêng liêng của 
các em để hành động dưới sự hướng 
dẫn của những người nắm giữ các chìa 
khóa của chức tư tế mà sẽ làm cho các 
em có thể nhận được các phước lành, 
ân tứ, và quyền năng thiên thượng.

Tôi làm chứng về Thượng Đế Đức 
Chúa Cha, về Đấng Cứu Rỗi và Đấng 
Cứu Chuộc của chúng ta, Chúa Giê Su 
Ky Tô, về Đức Thánh Linh, và về Sự 
Phục Hồi của phúc âm trong những 
ngày sau này, trong tôn danh của 
Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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chỗ u ở trên ngón tay tôi. Thật là khó 
chịu và đôi khi đau đớn.

Nhiều năm sau, cuối cùng tôi quyết 
định phải hành động. Tôi chỉ cần bôi 
thuốc mỡ lên chỗ u đó và dán băng 
lên. Tôi lặp lại việc này thường xuyên. 
Các anh chị em không thể tưởng tượng 
được nỗi ngạc nhiên của tôi một ngày 
kia, khi tôi gỡ miếng băng ra, và cái 
dằm đã trồi lên trên ngón tay tôi.

Loại thuốc mỡ đó đã làm mềm da và 
tạo ra một lối thoát cho chính cái thứ 
mà đã gây ra đau đớn trong nhiều năm. 
Một khi cái dằm đã được gỡ bỏ, thì 
ngón tay được chữa lành nhanh chóng, 
và cho đến ngày nay, vẫn không còn 
bằng chứng nào về vết thương đó.

Tương tự như vậy, một tâm hồn 
không tha thứ chất chứa quá nhiều đau 
đớn vô ích. Khi chúng ta bôi thuốc mỡ 
chữa lành của Sự Chuộc Tội của Đấng 
Cứu Rỗi, Ngài sẽ làm mềm lòng chúng 
ta và giúp chúng ta thay đổi. Ngài có 
thể chữa lành tâm hồn bị tổn thương 
(xin xem Gia Cốp 2: 8).

Tôi tin rằng hầu hết chúng ta đều 
muốn tha thứ, nhưng chúng ta thấy 
điều đó rất khó để làm. Khi đã trải 
qua một sự bất công, chúng ta có thể 
nhanh chóng nói: “Người đó đã làm 
sai. Họ đáng bị trừng phạt. Công lý ở 
đâu rồi?” Chúng ta lầm tưởng rằng nếu 
chúng ta tha thứ, thì bằng cách nào 
đó công lý sẽ không được đáp ứng 
và hình phạt sẽ tránh được.

có thể tha thứ, và chúng ta có thể được 
giải thoát!

Cách đây nhiều năm, trong khi sửa 
sang lại hàng rào, một miếng dằm nhỏ 
đâm vào và nằm trong ngón tay tôi. 
Tôi đã cố gắng không ít để lấy cái dằm 
đó ra và nghĩ rằng tôi đã thành công, 
nhưng dường như tôi đã không lấy nó 
ra được. Thời gian trôi qua, miếng da 
mọc lên trên cái dằm đó, tạo thành một 

Bài của Anh Cả Kevin R. Duncan
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Tất cả những gì thuộc vào 
Thượng Đế đều bao gồm tình 
yêu thương, ánh sáng, và lẽ thật. 

Tuy nhiên, là con người, chúng ta 
sống trong một thế giới sa ngã, đôi 
khi đầy tối tăm và hỗn loạn. Chúng ta 
không ngạc nhiên khi thấy sẽ có lỗi 
lầm, bất công, và tội lỗi xảy ra. Do đó, 
không có một người nào trên trần thế 
mà sẽ, lúc này hay lúc khác, không 
phải là nạn nhân của các hành động 
bất cẩn, hành vi gây tổn thương, hoặc 
thậm chí hành vi tội lỗi của một người 
khác. Đó là một điều mà tất cả chúng 
ta đều có.

May thay, trong tình yêu thương 
và lòng thương xót dành cho con cái 
của Ngài, Thượng Đế đã chuẩn bị một 
cách để giúp chúng ta vượt qua những 
kinh nghiệm đôi khi khó khăn này của 
cuộc sống. Ngài đã cung cấp một lối 
thoát cho tất cả những ai là nạn nhân 
do những hành động xấu xa của người 
khác gây ra. Ngài đã dạy chúng ta rằng 
chúng ta có thể tha thứ! Mặc dù chúng 
ta có thể là nạn nhân một lần, nhưng 
chúng ta không cần phải là một nạn 
nhân hai lần khi mang gánh nặng của 
nỗi hận thù, cay đắng, đau đớn, oán 
giận, hoặc thậm chí trả thù. Chúng ta 

Tác Dụng Chữa Lành 
của Sự Tha Thứ
Sự tha thứ là một nguyên tắc vinh quang, chữa lành. Chúng ta không  
cần phải là một nạn nhân hai lần. Chúng ta có thể tha thứ.



34 PHIÊN HỌP SÁNG THỨ BẢY | NGÀY 2 THÁNG TƯ NĂM 2016

Trường hợp này hoàn toàn không 
phải là như vậy. Thượng Đế sẽ đưa 
ra một hình phạt công bằng, vì lòng 
thương xót không thể cướp đoạt công 
lý (xin xem An Ma 42:25). Thượng Đế 
nhân từ bảo đảm với các anh chị em và 
tôi rằng: “Hãy để một mình ta phán xét, 
vì sự phán xét là của ta, và ta sẽ báo 
ứng. [Hãy để] bình an cho các ngươi” 
(GLGƯ 82:23). Tiên tri Gia Cốp trong 
Sách Mặc Môn cũng hứa rằng Thượng 
Đế “sẽ an ủi các anh chị em trong 
những lúc đau khổ của mình, Ngài sẽ 
biện minh cho trường hợp của các anh 
em, và sẽ giáng công lý xuống những 
kẻ muốn tìm cách hủy diệt các anh 
em” (Gia Cốp 3:1).

Là nạn nhân, nếu trung tín, chúng 
ta có thể cảm thấy được an ủi nhiều 
khi biết rằng Thượng Đế sẽ đền bù 
cho chúng ta mọi điều bất công chúng 
ta đã gánh chịu. Anh Cả Joseph B. 
Wirthlin đã nói: “Chúa đền bù cho 
người trung tín mọi sự mất mát. . . . 
Mỗi giọt lệ ngày hôm nay thì rốt cuộc 
sẽ được đền bù gấp trăm lần với những 
giọt lệ vui mừng và biết ơn.” 1

Khi cố gắng tha thứ cho người 
khác, chúng ta cũng hãy cố gắng nhớ 

rằng chúng ta đều đang phát triển 
phần thuộc linh, nhưng chúng ta đều 
ở các mức độ khác nhau. Mặc dù rất 
dễ để quan sát những thay đổi và sự 
tăng trưởng trong thể xác, nhưng rất 
khó để nhìn thấy sự tăng trưởng trong 
phần thuộc linh của chúng ta.

Một bí quyết để tha thứ cho người 
khác là cố gắng để nhìn họ như 
Thượng Đế nhìn họ. Đôi khi, Thượng 
Đế có thể cho phép chúng ta thấy và 
hiểu tấm lòng, tâm hồn và tinh thần 
của một người khác đã xúc phạm đến 
mình. Sự thấu hiểu này thậm chí có thể 
dẫn đến một tình yêu thương mãnh liệt 
đối với người đó.

Thánh thư dạy chúng ta rằng tình 
yêu thương của Thượng Đế dành cho 
con cái của Ngài là hoàn hảo. Ngài 
biết tiềm năng của con cái Ngài là tốt, 
bất kể quá khứ của họ. Theo ý kiến 
chung, có thể chưa có một kẻ thù nào 
hung hãn hay tàn nhẫn đối với các tín 
đồ của Chúa Giê Su Ky Tô hơn Sau Lơ 
ở Tạt Sơ. Tuy nhiên, một khi Thượng 
Đế cho Sau Lơ thấy ánh sáng và lẽ 
thật, thì chưa bao giờ có một môn đồ 
nào của Đấng Cứu Rỗi tận tụy, nhiệt 
tình, hoặc bạo dạn hơn của Đấng Cứu 

Rỗi. Sau Lơ trở thành Sứ Đồ Phao Lô. 
Cuộc đời của ông đưa ra một tấm 
gương tuyệt vời về cách Thượng Đế 
không những nhìn thấy con người 
hiện tại của người ta bây giờ mà còn 
nhìn thấy con người mà họ có thể trở 
thành nữa. Trong cuộc sống của mình, 
chúng ta đều có những người giống 
như Sau Lơ với tiềm năng giống như 
Phao Lô. Các anh chị em có thể tưởng 
tượng gia đình, cộng đồng và thế giới 
của chúng ta nói chung có thể thay đổi 
như thế nào nếu chúng ta đều cố gắng 
để nhìn nhau như Chúa nhìn chúng 
ta không?

Chúng ta thường nhìn người phạm 
tội theo cách chúng ta nhìn một tảng 
băng trôi— chúng ta chỉ thấy đầu tảng 
băng trên mặt nước chứ không thấy 
bên dưới nước. Chúng ta không biết 
tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc 
sống của một người. Chúng ta không 
biết quá khứ của họ; chúng ta không 
biết những nỗi vất vả của họ; chúng 
ta không biết những nỗi đau đớn mà 
họ đang mang. Thưa các anh chị em, 
xin đừng hiểu lầm. Tha thứ không 
phải là bỏ qua. Chúng ta không hợp lý 
hóa hành vi xấu hoặc cho phép người 
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khác ngược đãi chúng ta vì những nỗi 
vất vả, đau đớn hoặc yếu kém của 
họ. Nhưng chúng ta có thể đạt được 
sự hiểu biết và bình an lớn lao hơn 
khi chúng ta nhìn với một quan điểm 
rộng rãi hơn.

Chắc chắn là những người kém 
trưởng thành về phần thuộc linh có thể 
thực sự phạm những lỗi lầm nghiêm 
trọng— tuy nhiên không ai trong số 
chúng ta nên bị cá nhân hóa chỉ 
bởi điều tồi tệ nhất mà mình đã làm. 
Thượng Đế là quan tòa hoàn hảo. Ngài 
thấy ở dưới bề mặt. Ngài biết tất cả và 
thấy tất cả (xin xem 2 Nê Phi 2:24). 
Ngài đã phán: “Ta, là Chúa, sẽ tha thứ 
cho ai mà ta muốn tha thứ, nhưng các 
ngươi được đòi hỏi phải biết tha thứ tất 
cả mọi người” (GLGƯ 64:10).

Khi Ngài bị vô cớ buộc tội, rồi sau 
đó bị tấn công, bị đánh đập dã man, 
và bị bỏ đau đớn trên thập tự giá, 
chính Đấng Ky Tô đã phán trong giây 
phút đó: “Lạy Cha, xin tha cho họ, 
vì họ không biết mình làm điều gì” 
(Lu Ca 23:34).

Với óc thiển cận của mình, đôi khi 
chúng ta có thể thấy là thật dễ dàng để 
nảy sinh lòng oán giận đối với những 
người khác mà không hành động hoặc 
suy nghĩ theo cách của mình. Chúng 
ta có thể tạo nên thái độ cố chấp dựa 
trên những điều chẳng hạn như ủng 
hộ việc chống đối các đội thể thao, giữ 
quan điểm chính trị khác nhau, hoặc 
có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã đưa 
ra lời khuyên dạy khôn ngoan khi ông 
nói: “Cơ hội để lắng nghe những người 
khác tôn giáo hay khuynh hướng chính 
trị khác nhau có thể thúc đẩy lòng 
khoan dung và sự học hỏi.” 2

Sách Mặc Môn đề cập đến một thời 
gian mà “dân của giáo hội đã bắt đầu 
dương dương tự đắc trong mắt mình, 
và . . . bắt đầu khinh bỉ lẫn nhau, và 
họ bắt đầu ngược đãi những ai không 
biết tin theo ý muốn và sở thích của 
mình” (An Ma 4:8). Chúng ta hãy đều 
nhớ rằng Thượng Đế không nhìn 
vào màu áo hoặc đảng phái chính trị. 
Thay vì thế, như Am Môn đã tuyên bố: 
“[Thượng Đế] ở trên cao nhìn xuống 
tất cả con cái loài người, và Ngài thấu 
hiểu hết mọi ý tưởng và dự định trong 

lòng mọi người” (An Ma 18:32). Thưa 
các anh chị em, trong các cuộc thi đua 
trong cuộc đời, nếu chúng ta chiến 
thắng, thì chúng ta hãy chiến thắng 
trong vinh dự. Nếu chúng ta thua, thì 
chúng ta hãy thua trong vinh dự. Vì 
nếu chúng ta sống với vinh dự đối với 
nhau, thì vinh dự sẽ là phần thưởng 
của chúng ta vào ngày sau cùng.

Tương tự như chúng ta đều là nạn 
nhân của những hành động xấu của 
người khác vào một thời điểm nào 
đó, thì đôi khi chúng ta cũng là những 
người phạm tội. Chúng ta đều phạm lỗi 
lầm và cần đến ân điển, lòng thương 
xót và sự tha thứ. Chúng ta phải nhớ 
rằng sự tha thứ tội lỗi và hành vi phạm 
tội của chúng ta tùy thuộc vào điều 
kiện của sự tha thứ của chúng ta đối 
với người khác. Đấng Cứu Rỗi phán:

“Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người 
ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ 
tha thứ các ngươi.

“Song nếu không tha lỗi cho người 
ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha 
lỗi cho các ngươi” (Ma Thi Ơ 6:14–15).

Trong tất cả những điều mà Đấng 
Cứu Rỗi có thể đã nói trong Lời Cầu 
Nguyện của Chúa, là lời cầu nguyện 
khá ngắn, thì thật là thú vị để thấy rằng 
Ngài đã chọn gồm vào câu “Xin tha tội 
lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng 
tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” 
(Ma Thi Ơ 6:12; 3 Nê Phi 13:11).

Sự tha thứ chính là lý do mà Thượng 
Đế gửi Vị Nam Tử của Ngài đến, vì thế 
chúng ta hãy vui mừng vì Ngài muốn 
chữa lành tất cả chúng ta. Sự Chuộc Tội 
của Đấng Cứu Rỗi không phải chỉ dành 
cho những người cần phải hối cải; đó 
cũng là dành cho những người cần 
phải tha thứ. Nếu các anh chị đang gặp 
khó khăn trong việc tha thứ cho người 
khác hoặc thậm chí cho bản thân mình, 
thì hãy cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Sự 
tha thứ là một nguyên tắc vinh quang, 
chữa lành. Chúng ta không cần phải là 
một nạn nhân hai lần. Chúng ta có thể 
tha thứ.

Tôi làm chứng về tình yêu thương 
bền bỉ và lòng kiên nhẫn của Thượng 
Đế dành cho tất cả con cái của Ngài 
và về ước muốn của Ngài rằng chúng 
ta yêu thương lẫn nhau như Ngài yêu 
thương chúng ta (xin xem Giăng 15:9, 
12). Khi làm như vậy, chúng ta sẽ 
loại bỏ bóng tối của thế gian này để 
bước vào vinh quang và vẻ uy nghi 
của vương quốc của Ngài trên thiên 
thượng. Chúng ta sẽ được giải thoát. 
Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky 
Tô, A Men. ◼
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êm ái này do Grietje Terburg Rowley 
viết. Chị đã qua đời năm ngoái. Chị gia 
nhập Giáo Hội vào năm 1950 ở Hawaii, 
là nơi chị đã làm nghề dạy học. Chị 
Rowley phục vụ trong Ủy Ban Trung 
Ương Âm Nhạc và giúp sửa chỉnh các 
bài thánh ca cho thích hợp để dịch 
sang nhiều ngôn ngữ. Lời của bài hát 
“Ngươi Hãy Khiêm Nhường” của chị 
được dựa trên hai câu thánh thư: Giáo 
Lý và Giao Ước 112:10 và Ê The 12:27. 
Câu thánh thư trong Ê The là: “Và nếu 
loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho 
họ thấy sự yếu kém của họ. Ta ban 
cho loài người sự yếu kém để họ biết 
khiêm nhường; vì nếu họ biết hạ mình 
trước mặt ta và có đức tin nơi ta, thì lúc 
đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém 
trở nên mạnh mẽ đối với họ.”

Giống như tất cả các bài thánh ca 
của Giáo Hội, bài “Ngươi Hãy Khiêm 
Nhường” giảng dạy các lẽ thật thuần 
túy và đơn giản. Bài hát này dạy chúng 
ta rằng nếu chúng ta hạ mình, thì 
những lời cầu nguyện của chúng ta 
sẽ được đáp ứng; tâm hồn của chúng 
ta sẽ được yên tĩnh; chúng ta phục vụ 
một cách hiệu quả hơn trong chức vụ 
kêu gọi của mình; và nếu tiếp tục trung 
thành, thì cuối cùng chúng ta sẽ trở lại 
nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng.

Đấng Cứu Rỗi đã dạy các tín đồ 
của Ngài rằng họ cần phải hạ mình 
như một trẻ nhỏ để vào được nước 
thiên đàng.6 Khi nuôi dạy con cái của 
mình, chúng ta cần phải giúp chúng 
luôn khiêm nhường khi chúng trưởng 
thành. Chúng ta không làm điều này 
bằng cách phá vỡ ý chí của chúng qua 
sự tàn nhẫn hoặc kỷ luật quá nghiêm 
khắc. Trong khi nuôi dưỡng lòng tự tin 
và tự trọng của chúng, chúng ta cần 
phải dạy cho chúng biết những đức 
tính vị tha, nhân từ, vâng lời, không 
kiêu ngạo, lễ độ, và khiêm tốn. Chúng 
ta cần chúng học cách vui mừng trước 
những thành công của các anh chị em 
ruột và bạn bè. Chủ Tịch Howard W. 
Hunter dạy rằng “mối quan tâm thật sự 
của chúng ta nên là sự thành công của 
người khác.” 7 Nếu không, con cái của 
các anh chị em có thể trở nên tự làm 
lợi cho mình và qua mặt người khác, 
ganh tị và oán giận đối với những 
thành công của bạn bè. Tôi biết ơn mẹ 

liêng, như nó sẽ được ban cho ngươi, 
điều mà làm vừa lòng ta, để được dùng 
trong giáo hội của ta.” 2

Emma Smith thu thập một bộ sưu 
tập các bài thánh ca mà lần đầu tiên 
xuất hiện trong quyển thánh ca này ở 
Kirtland vào năm 1836.3 Chỉ có 90 bài 
hát gồm vào trong cuốn sách nhỏ và 
mỏng này. Nhiều bài hát này là những 
bài thánh ca từ các tôn giáo Tin Lành 
khác. Có ít nhất 26 bài do William W. 
Phelps viết. Ông là người sau này đã 
chuẩn bị và phụ giúp trong việc in ra 
quyển thánh ca. Chỉ có lời bài hát được 
viết; không có nốt nhạc kèm theo lời. 
Quyển thánh ca nhỏ khiêm tốn này 
chứng tỏ là một phước lành lớn lao 
cho các tín hữu ban đầu của Giáo Hội.

Phiên bản mới nhất của quyển 
thánh ca bằng tiếng Anh của chúng ta 
được xuất bản vào năm 1985. Nhiều 
bài do Emma tuyển chọn trước đó rất 
nhiều năm vẫn được gồm vào trong 
quyển thánh ca của chúng ta như “Tôi 
Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi 
Hằng Sống” và “Tìm Đâu Cho Thấy 
Được Một Nền Vững Vàng.” 4

Một bài hát mới trong quyển thánh 
ca xuất bản vào năm 1985 là: “Ngươi 
Hãy Khiêm Nhường.” 5 Bài thánh ca 

Bài của Anh Cả Steven E. Snow
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Trong Giáo Hội, chúng ta được 
phước vì có được một bộ sưu tập 
các bài thánh ca mà giúp chúng 

ta thờ phượng qua bài hát. Trong các 
buổi họp của Giáo Hội của mình, “các 
bài thánh ca mời Thánh Linh của Chúa 
đến, tạo ra một cảm giác tôn kính, 
đoàn kết chúng ta là các tín hữu, và 
mang đến cho chúng ta một cách để 
dâng lên lời ngợi khen Chúa. Một số 
bài giảng quan trọng nhất được thuyết 
giảng bằng cách hát các bài thánh ca.” 1

Chỉ một vài tháng sau khi Giáo Hội 
được tổ chức, Tiên Tri Joseph Smith 
nhận được một mặc khải cho vợ của 
ông là Emma. Chúa chỉ thị cho bà phải 
“lựa chọn những bài thánh ca thiêng 

Ngươi Hãy  
Khiêm Nhường
Lòng khiêm nhường làm cho chúng ta có khả năng để làm các bậc cha 
mẹ, con trai và con gái, vợ chồng, người hàng xóm và bạn bè tốt hơn.

Ấn bản đầu tiên của quyển thánh ca Thánh 
Hữu Ngày Sau được hoàn tất vào năm 1836.
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tôi, khi thấy tôi đang trở nên kiêu ngạo 
lúc tôi còn bé, bà thường nói: “Con trai 
à, một chút khiêm nhường ngay bây 
giờ sẽ có lợi ích cho con rất nhiều đấy.”

Nhưng lòng khiêm nhường không 
phải là một điều gì đó chỉ dành để giảng 
dạy cho con cái không thôi. Chúng ta 
cũng đều phải cố gắng để trở nên khiêm 
nhường hơn. Lòng khiêm nhường là cần 
thiết để đạt được các phước lành của 
phúc âm. Lòng khiêm nhường làm cho 
chúng ta có khả năng để cảm thấy đau 
khổ khi phạm tội hoặc phạm lỗi lầm và 
làm cho chúng ta có thể hối cải. Lòng 
khiêm nhường làm cho chúng ta có khả 
năng để làm các bậc cha mẹ, con trai và 
con gái, vợ chồng, người hàng xóm và 
bạn bè tốt hơn.

Trái lại, tính kiêu ngạo không cần 
thiết có thể làm tổn thương các mối 
quan hệ gia đình, phá vỡ hôn nhân 
và hủy diệt tình bằng hữu. Là điều đặc 
biệt quan trọng để nhớ phải khiêm 
nhường khi các anh chị em cảm thấy 
có sự tranh chấp gia tăng trong nhà 
của mình. Hãy suy nghĩ về tất cả nỗi 
đau khổ các anh chị em có thể tránh 
được bằng cách hạ mình để nói: “Tôi 

xin lỗi”; “Đó là vì tôi thiếu suy nghĩ”; 
“Bạn muốn làm gì bây giờ?”; “Tôi đã 
không suy nghĩ”; hoặc “Tôi rất hãnh 
diện về bạn.” Nếu những câu ngắn này 
được sử dụng một cách khiêm nhường, 
thì sẽ có ít tranh chấp và có bình an 
nhiều hơn trong nhà của chúng ta.

Việc sống một cuộc sống đơn giản 
có thể và thường là một kinh nghiệm 
khiêm nhường. Tai nạn và bệnh tật, cái 
chết của những người thân yêu, những 
vấn đề trong mối quan hệ, thậm chí 
những khó khăn về tài chính có thể 
làm cho chúng ta khó hạ mình. Cho 
dù những kinh nghiệm khó khăn này 
xảy đến không phải là do lỗi của mình 
hoặc vì các quyết định sai lầm và óc xét 
đoán kém, nhưng những thử thách này 
đều làm cho chúng ta khiêm nhường. 
Nếu chúng ta chọn lĩnh hội và luôn 
khiêm nhường và dễ dạy thì những lời 
cầu nguyện của chúng ta trở nên tha 
thiết hơn và đức tin cùng chứng ngôn 
sẽ tăng trưởng khi chúng ta khắc phục 
được những gian truân của cuộc sống 
trần thế. Tất cả chúng ta đều mong đợi 
được tôn vinh, nhưng trước khi điều 
này có thể xảy ra, chúng ta cần phải 

kiên trì chịu đựng điều mà đã được gọi 
là “đáy sâu của lòng khiêm nhường.” 8

Cách đây nhiều năm, đứa con trai 
15 tuổi của chúng tôi là Eric bị chấn 
thương nghiêm trọng ở đầu. Chúng tôi 
vô cùng đau đớn khi thấy nó ở trong 
tình trạng hôn mê suốt hơn một tuần. 
Các bác sĩ cho biết rằng họ không chắc 
điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Dĩ nhiên, 
chúng tôi rất xúc động khi thấy nó bắt 
đầu tỉnh lại. Vào lúc đó chúng tôi nghĩ 
là mọi việc sẽ được ổn thỏa, nhưng 
chúng tôi đã lầm.

Khi tỉnh lại, nó không thể đi hay 
nói hoặc tự ăn uống được. Tệ hại nhất 
là nó bị mất trí nhớ ngắn hạn. Nó có 
thể nhớ được gần như mọi việc xảy ra 
trước khi tai nạn, nhưng nó không có 
khả năng nhớ được những sự kiện xảy 
ra sau đó, thậm chí cả những gì xảy ra 
chỉ vài phút trước đó.

Đã có lúc chúng tôi lo sợ rằng mình 
sẽ có một đứa con trai với đầu óc trì trệ 
của một đứa trẻ 15 tuổi. Mọi việc đã rất 
suôn sẻ đối với con trai chúng tôi trước 
khi tai nạn này. Nó chơi thể thao, nổi 
tiếng và học giỏi. Trước đó, tương lai 
của nó dường như rất sáng lạn, giờ thì 
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chúng tôi lo lắng rằng nó có thể không 
có tương lai, ít nhất là một tương lai nó 
có thể nhớ được. Giờ đây nó gặp khó 
khăn trong việc học lại các kỹ năng 
thật cơ bản. Đây là một thời gian vô 
cùng khiêm nhường đối với nó. Đó 
cũng là một thời gian vô cùng khiêm 
nhường đối với cha mẹ của nó.

Thực ra, chúng tôi tự hỏi làm thế 
nào chuyện như vậy có thể xảy ra 
được. Chúng tôi đã luôn luôn gắng sức 
làm điều đúng. Việc sống theo phúc 
âm là ưu tiên hàng đầu đối với gia đình 
chúng tôi. Chúng tôi đã không hiểu 
làm thế nào một điều vô cùng đau đớn 
như vậy có thể xảy đến cho chúng tôi. 
Chúng tôi càng cầu nguyện nhiều hơn 
khi nhận thấy rằng con trai mình sẽ 
phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều 
năm để bình phục. Thật là khó hơn nữa 
khi chúng tôi dần dần nhận ra rằng con 
trai mình sẽ không trở lại như trước.

Trong thời gian này, chúng tôi 
đã khóc rất nhiều và những lời cầu 
nguyện càng trở nên chân thành 
và thành tâm hơn. Lòng đầy khiêm 
nhường, chúng tôi dần dần bắt đầu 
thấy những phép lạ nhỏ mà con trai 
chúng tôi trải qua trong thời gian đau 
đớn này. Nó bắt đầu khỏe dần. Thái độ 
và diện mạo của nó đã rất khả quan.

Ngày nay, con trai Eric của chúng tôi 
đã kết hôn với một người bạn đời tuyệt 
vời, và có năm đứa con xinh đẹp. Nó là 
một nhà giáo rất yêu nghề và đóng góp 
cho cộng đồng cũng như Giáo Hội. 
Quan trọng nhất, nó tiếp tục sống theo 
cùng tinh thần khiêm nhường nó đạt 
được cách đây rất lâu.

Nhưng nếu chúng ta có thể khiêm 
nhường trước khi bước qua “đáy sâu 
của lòng khiêm nhường” thì sao? An 
Ma đã dạy:

“Phước thay cho những ai biết hạ 
mình mà không vì bị bó buộc phải 
khiêm nhường”

“Phải, [họ là những kẻ] sẽ được 
ban phước nhiều hơn những người vì 
nghèo khó nên bó buộc phải khiêm 
nhường.” 9

Tôi biết ơn các vị tiên tri, như An 
Ma, đã dạy cho chúng ta giá trị của 
thuộc tính cao quý này. Chủ Tịch thứ 
12 của Giáo Hội, Spencer W. Kimball 
nói: “Làm thế nào một người có thể 
khiêm nhường được? Đối với tôi, một 
người phải liên tục được nhắc nhở về 
sự phụ thuộc của mình. Chúng ta phụ 
thuộc vào ai? Vào Chúa. Làm thế nào 
một người tự nhắc nhở mình về điều 
đó? Bằng lời cầu nguyện chân thành, 
liên tục, thành tâm và biết ơn.” 10

Không có gì ngạc nhiên khi biết 
rằng bài thánh ca ưa thích của Chủ 
Tịch Kimball là “Ôi Chúa Đấng Tôi 
Cần Luôn.” 11 Anh Cả Dallin H. Oaks 
thuật lại rằng đây là bài thánh ca mở 
đầu được Các Anh Em Thẩm Quyền 
hát thường nhất trong đền thờ trong 
những năm đầu của ông trong Nhóm 
Túc Số Mười Hai. Ông nói: “Hãy hình 
dung ra ảnh hưởng thuộc linh của một 
nhóm nhỏ tôi tớ của Chúa hát bài hát 
đó trước khi cầu nguyện để có được 
sự hướng dẫn của Ngài trong việc làm 
tròn trách nhiệm quan trọng của họ.” 12

Tôi làm chứng về tầm quan trọng 
của lòng khiêm nhường trong cuộc 
sống của chúng ta. Tôi biết ơn những 
người như Chị Grietje Rowley đã sáng 
tác những lời và nhạc đầy soi dẫn, 
giúp chúng ta học được giáo lý của 
phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, mà 
gồm có lòng khiêm nhường. Tôi biết 
ơn rằng chúng ta có một di sản thánh 
ca mà giúp chúng ta thờ phượng qua 
bài hát, và tôi biết ơn về lòng khiêm 
nhường. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta 
sẽ đều cố gắng để có được lòng khiêm 
nhường trong cuộc sống để có thể trở 
thành các bậc cha mẹ, các con trai và 
con gái, và môn đồ của Đấng Cứu Rỗi 
tốt hơn. Trong tôn danh của Chúa Giê 
Su Ky Tô, A Men. ◼
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người nhận càng nảy sinh một cảm 
nghĩ về quyền được hưởng”—cũng có 
những sự áp dụng thuộc linh sâu sắc. 
Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử, Chúa 
Giê Su Ky Tô, là hai Đấng ban cho tột 
bậc. Chúng ta càng ở xa hai Ngài thì 
chúng ta càng cảm thấy là mình có 
quyền được hưởng. Chúng ta bắt đầu 
suy nghĩ rằng chúng ta xứng đáng với 
ân điển và các phước lành đang nợ 
chúng ta. Chúng ta có khuynh hướng 
nhiều hơn để nhìn xung quanh, nhận ra 
những điều bất công, và cảm thấy bực 
tức— thậm chí còn bị phật lòng— bởi 
điều bất công mà chúng ta nhận thấy. 
Mặc dù sự bất công có thể thay đổi 
từ nhỏ nhặt đến đau lòng, nhưng khi 
chúng ta xa cách Thượng Đế, thì thậm 
chí những điều bất công nhỏ cũng 
dường như rất lớn. Chúng ta cảm thấy 
rằng Thượng Đế có nghĩa vụ phải sửa 
sai mọi điều— và sửa sai ngay bây giờ!

Sự khác biệt tạo ra bởi mối quan 
hệ gần gũi của chúng ta với Cha Thiên 
Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô được 
minh họa trong Sách Mặc Môn trong sự 
trái ngược hiển nhiên giữa Nê Phi và 
hai người anh, La Man và Lê Mu Ên:

• Nê Phi có “khát vọng lớn lao muốn 
biết về những điều kín nhiệm của 
Thượng Đế, vậy nên tôi đã kêu cầu 
Chúa” và lòng ông đã được xoa dịu.2 
Trái lại, La Man và Lê Mu Ên xa rời 
Thượng Đế— họ không biết Ngài.

với những người cho, nên những người 
nhận mà được giúp đỡ theo khuôn mẫu 
này đều biết ơn và có khả năng là ít 
cảm thấy được quyền hưởng.

Khái niệm—“khi khoảng cách giữa 
người cho và người nhận càng xa thì 

Bài của Anh Cả Dale G. Renlund
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Các anh chị em thân mến, trong 
khi sống ở Châu Phi, tôi đã 
tìm kiếm lời khuyên từ Anh Cả 

Wilford W. Andersen thuộc Nhóm Túc 
Số Thầy Bảy Mươi về việc giúp đỡ 
Các Thánh Hữu đang sống trong cảnh 
nghèo khó. Trong số những điều hiểu 
biết sâu sắc đáng kể ông đã chia sẻ với 
tôi là câu này: “Khi khoảng cách giữa 
người cho và người nhận càng xa thì 
người nhận càng nảy sinh một cảm 
nghĩ về quyền được hưởng.”

Đây là nguyên tắc cơ bản của hệ 
thống an sinh của Giáo Hội. Khi các tín 
hữu không có khả năng đáp ứng nhu 
cầu riêng của mình thì đầu tiên họ phải 
tìm đến gia đình của họ. Sau đó, nếu 
cần, họ cũng có thể tìm đến các vị lãnh 
đạo Giáo Hội địa phương của họ để 
được phụ giúp với nhu cầu vật chất.1 
Những người trong gia đình và các vị 
lãnh đạo Giáo Hội địa phương là những 
người hiểu rõ nhất về những người 
gặp hoạn nạn, thường có kinh nghiệm 
về những hoàn cảnh tương tự, và hiểu 
cách tốt nhất để giúp đỡ. Vì họ gần gũi 

“Để Ta Có Thể  
Thu Hút Tất Cả  
Mọi Người Đến cùng Ta”
Khi chúng ta đến gần Thượng Đế hơn, thì quyền năng làm cho  
có khả năng của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ  
đi vào cuộc sống của chúng ta.
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• Nê Phi chấp nhận những nhiệm vụ 
đầy thử thách mà không hề ta thán, 
nhưng La Man và Lê Mu Ên “đã 
ta thán nhiều điều.” Ta thán trong 
thánh thư đồng nghĩa với tiếng khóc 
nhè của trẻ con. Thánh thư ghi lại 
rằng “họ ta thán là vì họ không hiểu 
những việc làm của Thượng Đế là 
Đấng đã sáng tạo ra họ.” 3

• Mối quan hệ gần gũi của Nê Phi với 
Thượng Đế cho phép ông nhận ra 
và biết ơn “tấm lòng thương xót dịu 
dàng” 4 của Thượng Đế. Trái lại, khi 
La Man và Lê Mu Ên thấy Nê Phi 
nhận được các phước lành, họ “tức 
giận ông vì họ không hiểu những 
việc làm của Chúa.” 5 La Man và Lê 
Mu Ên tin rằng họ được quyền nhận 
các phước lành mà họ nhận được và 
tức giận nghĩ rằng họ nên có nhiều 
hơn nữa. Họ dường như coi các 
phước lành của Nê Phi là “những 
điều sai trái” để chống lại họ. Đây là 
ví dụ trong thánh thư về việc được 
quyền bất mãn.

• Nê Phi thực hành đức tin nơi 
Thượng Đế để thực hiện điều mà 
ông đã được phán bảo phải làm.6 
Trái lại, La Man và Lê Mu Ên, vì 
“lòng dạ họ chai đá nên họ đã 
không biết tìm tới Chúa như theo 
lẽ họ phải làm.” 7 Họ dường như 
cảm thấy rằng Chúa đã bắt buộc 
phải cung cấp câu trả lời cho câu 
hỏi mà họ đã không đặt ra. Họ nói: 
“Chúa không tiết lộ cho các anh biết 
những điều như vậy” 8 nhưng họ 
còn không bỏ ra nỗ lực để cầu vấn. 
Đây là ví dụ trong thánh thư về sự 
hoài nghi cùng nhạo báng về lẽ thật.

Vì xa cách Đấng Cứu Rỗi, nên La 
Man và Lê Mu Ên ta thán, hay gây gổ, 
và không có đức tin. Họ cảm thấy 
rằng cuộc đời là không công bằng và 
họ được quyền hưởng ân điển của 
Thượng Đế. Trái lại, vì ông đã đến gần 
Thượng Đế, nên Nê Phi chắc hẳn nhận 
ra rằng cuộc sống sẽ không công bằng 
nhất đối với Chúa Giê Su Ky Tô. Mặc 

dù hoàn toàn vô tội, nhưng Đấng Cứu 
Rỗi phải chịu đau khổ nhiều nhất.

Chúng ta càng gần Chúa Giê Su Ky 
Tô trong mọi ý nghĩ và ý định trong 
lòng thì chúng ta càng biết ơn nỗi đau 
khổ vô tội của Ngài, càng biết ơn nhiều 
hơn về ân điển và sự tha thứ, và càng 
muốn hối cải và trở nên giống như 
Ngài. Khoảng cách tuyệt đối của chúng 
ta với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê 
Su Ky Tô là quan trọng, nhưng hướng 
chúng ta đang đi lại còn quan trọng 
hơn nữa. Thượng Đế hài lòng hơn với 
người phạm tội biết hối cải, đang cố 
gắng đến gần Ngài hơn là những người 
tự cho là ngay chính, bắt bẻ người 
khác, giống như những người Pha Ri Si 
và những thầy thông giáo thời xưa, đã 
không nhận ra là họ cần phải hối cải 
biết bao.9

Khi còn nhỏ, tôi đã hát một bài ca 
Giáng Sinh của Thụy Điển giảng dạy 
một bài học đơn giản nhưng hùng 
hồn— việc đến gần Đấng Cứu Rỗi 
khiến cho chúng ta thay đổi. Lời bài 
hát là như sau:

Khi buổi sáng Giáng Sinh mới đến
Tôi muốn đi đến chuồng gia súc,
Nơi có Thượng Đế ở ban đêm
Đang nằm nghỉ ngơi trên rơm rạ.

Ngài rất mong muốn
Xuống thế gian!
Bây giờ, tôi không muốn lãng phí
Những tháng ngày thơ ấu trong  

tội lỗi nữa!

Chúa Giê Su ơi, chúng con cần Ngài,
Ngài là bạn thân của trẻ em.
Con không còn muốn làm Ngài buồn
Với các tội lỗi của con nữa.10

Giả dụ, khi chúng ta tự mình đi đến 
chuồng gia súc ở Bết Lê Hem “nơi có 
Thượng Đế ở ban đêm nằm nghỉ ngơi 
trên rơm rạ,” thì chúng ta có thể nhận 
ra rõ hơn Đấng Cứu Rỗi là một sự ban 
cho từ một Cha Thiên Thượng nhân 
từ, đầy lòng yêu thương. Thay vì cảm 
thấy được quyền hưởng các phước 
lành và ân điển của Ngài, chúng ta nên 
phát triển một ước muốn mãnh liệt để 
ngừng gây ra thêm buồn phiền cho 
Thượng Đế.
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Dù chúng ta hiện đang đi hướng 
nào hoặc khoảng cách của chúng ta 
với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê 
Su Ky Tô là bao xa đi nữa thì chúng ta 
cũng có thể chọn quay về với hai Ngài 
và đến gần hai Ngài hơn. Hai Ngài 
sẽ giúp chúng ta. Như Đấng Cứu Rỗi 
đã phán với dân Nê Phi sau khi Ngài 
phục sinh:

“Và Cha ta sai ta đến để ta bị treo 
trên thập tự giá; và sau khi ta đã bị treo 
trên thập tự giá, để ta có thể thu hút tất 
cả mọi người đến cùng ta, . . .

“Và cũng chính vì lý do đó mà ta đã 
bị treo lên; vậy nên, nhờ quyền năng 
của Đức Chúa Cha, ta sẽ thu hút tất cả 
mọi người đến cùng ta.” 11

Để đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn, 
chúng ta cần phải gia tăng đức tin của 
mình nơi Ngài, lập và tuân giữ các giao 
ước, và có được Đức Thánh Linh ở với 
chúng ta. Chúng ta cũng phải hành 
động theo đức tin, đáp ứng theo sự 
hướng dẫn của Thánh Linh mà mình 
nhận được. Tất cả những yếu tố này 
đến với nhau trong Tiệc Thánh. Thật 
vậy, tôi biết cách tốt nhất để đến gần 
Thượng Đế hơn là chuẩn bị kỹ và dự 
phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng 
mỗi tuần.

Một người bạn của chúng tôi ở Nam 
Phi đã chia sẻ cách chị ấy đã tiến đến 
việc nhận ra điều này như thế nào. Khi 
Diane mới cải đạo, chị tham dự một chi 
nhánh ở bên ngoài Johannesburg. Một 
ngày Chủ Nhật, khi chị ngồi với giáo 
đoàn, cách thiết kế của giáo đường làm 
cho thầy trợ tế không thấy chị khi Tiệc 
Thánh được chuyền đi. Diane thất vọng 
nhưng không nói gì cả. Một tín hữu 
khác nhận thấy điều thiếu sót đó và đề 
cập với chủ tịch chi nhánh sau buổi lễ. 
Khi Trường Chủ Nhật bắt đầu, Diane đã 
được mời đến một phòng học trống.

Một người nắm giữ chức tư tế bước 
vào. Người ấy quỳ xuống, ban phước 
bánh, và đưa cho chị ấy một miếng 
bánh. Chị ấy ăn. Người ấy quỳ xuống 
lần nữa và ban phước nước và đưa 
cho chị một ly nhỏ. Chị uống. Sau đó, 
Diane đã lần lượt có hai ý nghĩ: Trước 
hết, “Ồ, người ấy [người nắm giữ chức 
tư tế] đã làm điều này chỉ cho tôi.” Và 
sau đó là: “Ồ, Ngài [Đấng Cứu Rỗi] đã 
làm điều này chỉ cho tôi.” Diane đã 

cảm nhận được tình yêu thương của 
Cha Thiên Thượng.

Chị nhận biết rằng sự hy sinh của 
Đấng Cứu Rỗi là chỉ dành cho chị và 
đã giúp chị cảm thấy gần gũi Ngài và 
tạo ra một ước muốn dâng tràn để gìn 
giữ cảm nghĩ đó trong lòng chị, chứ 

không phải chỉ vào ngày Chủ Nhật 
thôi, mà là mỗi ngày. Chị nhận biết 
rằng mặc dù chị ngồi với giáo đoàn để 
dự phần Tiệc Thánh, nhưng các giao 
ước chị đã lập một lần nữa mỗi ngày 
Chủ Nhật là riêng của chị. Tiệc Thánh 
đã giúp— và tiếp tục giúp— Diane cảm 
nhận được quyền năng của tình yêu 
thương của Thượng Đế, nhận ra ảnh 
hưởng của Chúa trong cuộc sống của 
chị, và đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn.

Đấng Cứu Rỗi đã nhận biết Tiệc 
Thánh là thiết yếu cho một nền tảng 
thuộc linh. Ngài phán:

“Và ta truyền lệnh cho các ngươi 
phải làm những việc này [dự phần Tiệc 
Thánh]. Và phước thay cho các ngươi 
nếu các ngươi luôn luôn làm những 
việc này, vì các ngươi được xây dựng 
trên đá của ta.

“Còn những kẻ nào trong các ngươi 
làm gì nhiều hơn hoặc ít hơn những 
điều này thì không được xây dựng trên 
đá của ta, mà xây dựng trên nền cát; 
và rồi khi mưa rơi xuống, khi lụt tràn 

tới, khi gió nổi lên, sẽ vùi dập chúng, 
khiến chúng sụp đổ.” 12

Chúa Giê Su đã không phán là “nếu 
mưa rơi xuống, nếu lụt tràn tới, và nếu 
gió nổi lên”, mà là “khi nào.” Không ai 
được miễn trừ khỏi những thử thách 
của cuộc sống; chúng ta đều cần 

sự an toàn có được từ việc dự phần 
Tiệc Thánh.

Vào ngày Phục Sinh của Đấng Cứu 
Rỗi, hai môn đồ đi đến một ngôi làng 
tên là Em Ma Út. Họ không nhìn ra 
Chúa phục sinh đang cùng họ hành 
trình. Trong khi họ đang đi đường, 
Ngài đã dạy họ từ thánh thư. Khi đến 
nơi, họ mời Ngài ăn với họ.

“Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai 
người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ 
ra cho họ.

“Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn 
biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi 
không thấy.

“Hai người nói cùng nhau rằng: Khi 
nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta 
và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta 
há chẳng nóng nảy sao?

“Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về 
thành Giê Ru Sa Lem, gặp [các sứ đồ] 
cùng các môn đồ khác đang nhóm lại.”

Và sau đó họ đã làm chứng 
cùng Các Sứ Đồ rằng “Chúa thật đã 
sống lại. . . .
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“Rồi hai người thuật lại sự đã xảy 
đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc 
bẻ bánh ra là thể nào.” 13

Tiệc Thánh thực sự giúp chúng ta 
biết được Đấng Cứu Rỗi. Tiệc Thánh 
cũng nhắc nhở chúng ta về nỗi đau 
khổ vô tội của Ngài. Nếu cuộc đời đã 
thực sự công bằng thì các anh chị em 
và tôi sẽ không bao giờ được phục 
sinh; các anh chị em và tôi sẽ không 
bao giờ có thể được trong sạch đứng 
trước mặt Thượng Đế. Khi nghĩ về điều 
này, tôi biết ơn là cuộc sống đã không 
công bằng.

Đồng thời, tôi có thể dứt khoát 
nói rằng, nhờ vào Sự Chuộc Tội của 
Chúa Giê Su Ky Tô, nên cuối cùng, 
với một sự hiểu biết vĩnh cửu về mọi 
sự việc, sẽ không có sự bất công. “Tất 
cả những điều không công bằng về 
cuộc sống đều có thể được làm cho 
ngay đúng.” 14 Hoàn cảnh hiện tại của 
chúng ta có thể không thay đổi, nhưng 
nhờ vào lòng trắc ẩn, nhân từ và tình 
yêu thương của Thượng Đế, chúng ta 
sẽ đều nhận được nhiều hơn chúng 
ta xứng đáng nhận được, nhiều hơn 
chúng ta có thể từng đạt được, và 
nhiều hơn chúng ta có thể từng hy 
vọng được. Chúng ta được hứa rằng 
“Thượng Đế sẽ lau ráo hết nước mắt 
khỏi mắt [chúng ta], sẽ không có sự 
chết, cũng không có than khóc, kêu 
ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự 
thứ nhất đã qua rồi.” 15

Cho dù mối quan hệ của các anh 
chị em với Thượng Đế hiện đang là thế 
nào đi nữa, tôi cũng mời các anh chị 
em đến gần hơn với Cha Thiên Thượng 
và Chúa Giê Su Ky Tô, là hai Đấng Hảo 
Tâm và Ban Cho Tột Bậc tất cả những 
điều tốt lành. Tôi mời các anh chị em 
tham dự lễ Tiệc Thánh mỗi tuần và dự 
phần vào các biểu tượng thiêng liêng 
của thể xác và máu của Đấng Cứu Rỗi. 
Tôi mời các anh chị em hãy cảm thấy 
sự gần gũi của Thượng Đế khi Ngài tự 
biểu hiện cho các anh chị em biết, như 
Ngài đã làm với các môn đồ thời xưa, 
trong “việc bẻ bánh.”

Khi các anh chị em làm như vậy, tôi 
hứa rằng các anh chị em sẽ cảm thấy 
gần Thượng Đế hơn. Những khuynh 
hướng tự nhiên để khóc nhè như trẻ 
con, được quyền bất mãn, và hoài 
nghi cùng nhạo báng về lẽ thật sẽ 
biến mất. Những thái độ đó sẽ được 
thay thế bằng những cảm nghĩ về tình 
yêu thương và lòng biết ơn sâu đậm 
hơn đối với sự ban cho Vị Nam Tử 
của Cha Thiên Thượng. Khi chúng ta 
đến gần Thượng Đế hơn, quyền năng 
làm cho có khả năng của Sự Chuộc 
Tội của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ đến với 
cuộc sống của chúng ta. Và, cũng như 
các môn đồ trên đường đi Em Ma Út, 
chúng ta sẽ thấy rằng Đấng Cứu Rỗi đã 
luôn cận kề chúng ta. Tôi làm chứng 
như vậy trong tôn danh của Chúa Giê 
Su Ky Tô, A Men. ◼

GHI CHÚ
 1. Xin xem Sách Hướng Dẫn 2: Điều Hành 

Giáo Hội (2010), 6.2. Từ trang 1 Việc Chu 
Cấp theo Cách của Chúa: Phần Tóm Lược 
Sách Hướng Dẫn của Vị Lãnh Đạo về 
Chương Trình An Sinh (cuốn sách nhỏ, 
2009), chúng ta đọc: “Khi các tín hữu Giáo 
Hội đang làm hết sức mình để tự lo liệu 
cho bản thân họ nhưng không thể đáp 
ứng các nhu cầu cơ bản của họ, thì thường 
thường trước hết họ nên tìm đến gia đình 
họ để được giúp đỡ. Khi điều này là không 
đủ hoặc không thể làm được, thì Giáo Hội 
sẵn sàng giúp đỡ.”

 2. 1 Nê Phi 2:16.
 3. 1 Nê Phi 2:11, 12.
 4. 1 Nê Phi 1:20.
 5. Mô Si A 10:14.
 6. Xin xem 1 Nê Phi 17:23–50.
 7. 1 Nê Phi 15:3.
 8. 1 Nê Phi 15:9; xin xem thêm câu 8.
 9. Xin xem Lu Ca 15:2; xin xem thêm Joseph 

Smith, trong History of the Church, 5:260–62.
 10. Ca khúc Giáng Sinh do Abel Burckhardt 

(1805–1882) viết bằng tiếng Đức, là người 
đã phục vụ với tư cách là một phó giám 
mục ở Basel, Thụy Sĩ. Bản dịch Thụy Điển 
do Betty Ehrenborg- Posse thực hiện vào 
năm 1851. Tựa đề tiếng Thụy Điển là “När 
juldagsmorgon glimmar.” Nhiều bản dịch 
tiếng Anh đã được đưa ra nhằm làm cho ca 
khúc này được hát theo giai điệu dân gian 
Đức, là giai điệu thường được sử dụng. Bản 
dịch tiếng Anh được đưa ra ở đây là của em 
gái tôi (Anita M. Renlund) và của tôi.

Khi buổi sáng Giáng Sinh mới đến
Tôi muốn đi đến chuồng gia súc,
|: Nơi có Thượng Đế ở ban đêm
Đang nằm nghỉ ngơi trên rơm rạ.:|

Ngài rất mong muốn
Xuống thế gian!
|: Bây giờ, tôi không muốn lãng phí
Những tháng ngày thơ ấu trong tội lỗi 
nữa! :|

Chúa Giê Su ơi, chúng con cần Ngài, 
Ngài là bạn thân của trẻ em.
|: Con không còn muốn làm Ngài buồn
Với các tội lỗi của con nữa. :|

När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå,
|: där Gud i nattens timmar
re’n vilar uppå strå. :|

Hur god du var som ville
till jorden komma ner!
|: Nu ej i synd jag spille
min barndoms dagar mer! :|

Dig, Jesu, vi behöva,
du käre barnavän.
|: Jag vill ej mer bedröva
med synder dig igen. :|

 11. 3 Nê Phi 27:14–15.
 12. 3 Nê Phi 18:12–13.
 13. Lu Ca 24:30–35; xin xem thêm các câu 

13–29.
 14. Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: Sách 

Hướng Dẫn Công Việc Phục Vụ Truyền 
Giáo (2004), 52.

 15. Khải Huyền 21:4.
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Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và 
sau đây là các thành viên của nhóm 
túc số đó: Russell M. Nelson, Dallin H. 
Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. 
Hales, Jeffrey R. Holland, David A. 
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd 
Christofferson, Neil L. Andersen, 
Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, 
and Dale G. Renlund.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.
Có ai phản đối không, xin cho biết.
Sự biểu quyết tán trợ đã được 

ghi nhận.
Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các 

cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn 
và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là 
các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải.

Tất cả những ai tán trợ, xin giơ 
tay lên.

Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ 
tay lên.

Sự biểu quyết tán trợ đã được 
ghi nhận.

Xin đề nghị rằng chúng ta giải 
nhiệm Các Thầy Bảy Mươi có Thẩm 
Quyền Giáo Vùng sau đây, kể từ ngày 
1 tháng Năm năm 2016: Manuel M. 
Agustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, 
W. Mark Bassett, Patrick M. Boutoille, 
Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappe, 
Eleazer S. Collado, Valeri V. Cordón, 
Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, 
Massimo De Feo, Donald D. Deshler, 
Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. 
Dominguez, Gary B. Doxey, David G. 

Bennion Eyring là Đệ Nhất Cố Vấn 
trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn; và 
Dieter Friedrich Uchtdorf là Đệ Nhị 
Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.
Những ai phản đối, nếu có, cũng 

xin giơ tay lên.
Sự biểu quyết tán trợ đã được 

ghi nhận.
Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ 

Russell M. Nelson là Chủ Tịch của 

Do Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf đọc
Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Thưa các anh chị em, Chủ Tịch 
Monson đã mời tôi đọc tên của 
Các Chức Sắc Trung Ương và Các 

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo 
Vùng để các anh chị em biểu quyết 
tán trợ.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ 
Thomas Spencer Monson là vị tiên tri, 
tiên kiến, và mặc khải và là Chủ Tịch 
của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày 
Sau của Chúa Giê Su Ky Tô; Henry 

Phần Tán Trợ  
Các Chức Sắc  
của Giáo Hội

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy | Ngày 2 tháng Tư năm 2016



44 PHIÊN HỌP TRƯA THỨ BẢY | NGÀY 2 THÁNG TƯ NĂM 2016

Fernandes, Hernán D. Ferreira, Moroni 
Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo P. 
Giménez, Douglas F. Higham, Brent J. 
Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. 
Johnson, Matti T. Jouttenus, Chang 
Ho Kim, Alfred Kyungu, Dane O. 
Leavitt, Remegio E. Meim Jr., Ismael 
Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. 
Munns, Ramon C. Nobleza, S. Mark 
Palmer, Fouchard Pierre- nau, Gary B. 
Porter, José L. Reina, Esteban G. Resek, 
George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, 
Evan A. Schmutz, D. Zackary Smith, 
Lynn L. Summerhays, Wenceslao H. 
Svec, Craig B. Terry, Ernesto R. Toris, 
Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos, 
J. Romeo Villarreal, và Terry L. Wade.

Những ai muốn cùng chúng tôi 
bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục 
vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta giải 
nhiệm với lòng biết ơn chân thành 
Các Chị Rosemary M. Wixom, Cheryl A. 
Esplin, và Mary R. Durham với tư cách 
là chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu 
Nhi. Chúng ta cũng giải nhiệm tất cả 
các thành viên trong ủy ban trung 
ương Hội Thiếu Nhi.

Tất cả những ai muốn cùng chúng 
tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các chị 

em này về sự phục vụ xuất sắc và 
lòng tận tâm của họ, xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ 
các thành viên mới của Các Nhóm Túc 
Số Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền 
Trung Ương: W. Mark Bassett, Mark A. 
Bragg, Weatherford T. Clayton, Valeri V. 
Cordón, Joaquin E. Costa, Massimo 
De Feo, Peter F. Meurs, K. Brett Nattress, 
S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, và 
Evan A. Schmutz.

Tất cả những ai tán trợ, xin giơ 
tay lên.

Nếu có ai phản đối, cũng xin 
giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ 
những người sau đây với tư cách là 
Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền 
Giáo Vùng mới: P. David Agazzani, 
Quilmer A. Agüero, René R. Alba, 
Victorino A. Babida, Steven R. Bangerter, 
Richard Baquiran, Dong Chol Beh, 
Michael V. Beheshti, Matthieu Bennasar, 
Hubermann Bien- Aimé, Kevin E. 
Calderwood, Luis J. Camey, Matthew L. 
Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. 
Cavalcante, Luis C. Chaverri, Ulises 
Chávez, Brent J. Christensen, Douglas L. 
Dance, Marc C. Davis, Alessandro Dini 
Ciacci, J. Scott Dorius, M. Dirk Driscoll, 

Antonio F. Faúndez, Jose A. Fernández, 
Matias D. Fernandez, Candido Fortuna, 
Bruce E. Ghent, Michael A. Gillenwater, 
Daniel G. Hamilton, Mathias Held, 
Tom- Atle Herland, Raymond S. Heyman, 
Christophe Kawaya, Todd S. Larkin, 
Pedro X. Larreal, Juan J. Levrino, Felix A. 
Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, 
Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Pérez, 
Carlos E. Perrotti, Mark P. Peteru, Alan T. 
Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. 
Rawson, Rene Romay, Blake M. Roney, 
Luis G. Ruiz, Maximo A. Saavedra Jr., 
Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, 
Benjamin Ming Tze Tai, Heber D. 
Texeira, Maxsimo C. Torres, Jesús 
Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, 
C. Dale Willis Jr., William B. Woahn, và 
Luis G. Zapata.

Tất cả những ai tán trợ, xin giơ 
tay lên.

Có ai phản đối không.
Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ 

Joy D. Jones phục vụ với tư cách là  
chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nhi,  
với Jean B. Bingham phục vụ với tư 
cách là đệ nhất cố vấn và Bonnie H. 
Cordon phục vụ với tư cách là đệ nhị 
cố vấn.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.
Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ 

tay lên.
Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ 

Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, 
Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền 
Giáo Vùng khác và các chủ tịch đoàn 
tổ chức bổ trợ trung ương hiện đang 
được cấu thành.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.
Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ 

tay lên.
Thưa Chủ Tịch Monson, sự biểu 

quyết đã được ghi nhận. Chúng tôi xin 
mời những người nào phản đối bất cứ 
đề nghị tán trợ nào hãy liên lạc với chủ 
tịch giáo khu của họ.

Chúng tôi biết ơn tất cả các anh 
chị em đã tán trợ các vị lãnh đạo 
của Giáo Hội trong những sự kêu 
gọi thiêng liêng của họ, và bây giờ, 
chúng tôi xin mời Các Vị Thẩm Quyền 
Trung Ương và chủ tịch đoàn trung 
ương Hội Thiếu Nhi mới được kêu 
gọi đến chỗ ngồi của mình trên bục 
chủ tọa. ◼
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Bản Báo Cáo 
Thống Kê, 
Năm 2015
Do Brook P. Hales đọc
Thư Ký của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã công 
bố bản báo cáo thống kê sau 
đây của Giáo Hội tính đến ngày 

31 tháng Mười Hai năm 2015.

Các Đơn Vị của Giáo Hội
Giáo Khu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,174
Phái Bộ Truyền Giáo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418
Giáo Hạt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 558
Tiểu Giáo Khu và Chi Nhánh  .  .  .  . 30,016

Số Tín Hữu Giáo Hội
Tổng Số Tín Hữu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15,634,199
Số Trẻ Em Mới Có Tên  
trong Hồ Sơ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114,550
Người Cải Đạo Chịu  
Phép Báp Têm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257,402

Người Truyền Giáo
Người Truyền Giáo  
Toàn Thời Gian  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74,079
Người Truyền Giáo Phục  
Vụ trong Giáo Hội  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31,779

Đền Thờ
Đền Thờ Được Làm Lễ Cung  
Hiến trong Năm 2015 (Córdoba 
Argentina, Payson Utah,  
Trujillo Peru, Indianapolis  
Indiana, và Tijuana Mexico)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Đền Thờ Được Làm Lễ Tái  
Cung Hiến (Mexico City Mexico  
và Montreal Quebec)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Đền Thờ Hiện Đang Hoạt  
Động Tính Đến Cuối Năm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149

những số chi tiêu, cùng bảo vệ tài 
sản của Giáo Hội.

Căn cứ theo các cuộc kiểm toán đã 
được thực hiện, Sở Kiểm Toán Giáo Hội 
nghĩ rằng, về tất cả mọi phương diện, 
những khoản đóng góp nhận được, 
những số chi tiêu cùng tài sản của Giáo 
Hội trong năm 2015 đều đã được ghi 
chép và điều hành đúng theo như các 
ngân sách, chính sách, và phương pháp 
thực hành kế toán đã được Giáo Hội 
chấp thuận. Giáo Hội tuân theo những 
phương pháp thực hành đã được giảng 
dạy cho các tín hữu Giáo Hội về việc 
sống theo ngân sách, tránh nợ nần, và 
dành dụm cho lúc khó khăn hoạn nạn.

Xin trân trọng đệ trình,
Sở Kiểm Toán Giáo Hội
Kevin R. Jergensen
Giám Đốc Điều Hành ◼

Kính thưa Các Anh Em, Như đã 
được điều mặc khải trong tiết 
120 của sách Giáo Lý và Giao 

Ước chỉ dẫn, Hội Đồng Chi Dụng 
Tiền Thập Phân gồm có Đệ Nhất Chủ 
Tịch Đoàn, Nhóm Túc Số Mười Hai 
Vị Sứ Đồ và Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa, 
cho phép việc chi tiêu các ngân quỹ 
của Giáo Hội. Các cơ quan của Giáo 
Hội chi dùng ngân quỹ đúng theo 
các ngân sách đã được chấp thuận và 
đúng theo các chính sách cũng như 
các thủ tục.

Sở Kiểm Toán Giáo Hội, gồm có các 
chuyên gia có giấy phép hành nghề và 
biệt lập với tất cả các phòng sở khác 
của Giáo Hội, đều có trách nhiệm thực 
hiện những cuộc kiểm toán vì mục 
đích nhằm bảo đảm hợp lý đối với 
những khoản đóng góp nhận được, 

Bản Báo Cáo  
của Sở Kiểm Toán  
Giáo Hội, Năm 2015
Do Kevin R. Jergensen đọc
Giám Đốc Điều Hành, Sở Kiểm Toán Giáo Hội

Kính gửi Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu  
Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô
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phần thuộc linh. Ngay sau khi trở về 
nhà, tôi đã nhận được một lá thư ngắn 
sau đây từ Anh Shakeel Arshad, một 
tín hữu thân quý mà tôi đã gặp trong 
chuyến đi thăm của tôi: “Cám ơn Anh 
Cả Rasband đã đến Pakistan. Tôi muốn 
nói với ông rằng chúng tôi là các tín 
hữu Giáo Hội tán trợ ông và yêu thương 
ông. [Chúng tôi] thật may mắn có được 
ông đến đây và chúng tôi đã nghe ông 
nói chuyện. Thật là một ngày đáng ghi 
nhớ trong cuộc sống của gia đình tôi 
khi chúng tôi đã gặp được một Sứ Đồ.” 1

Việc gặp gỡ Các Thánh Hữu như 
Anh Arshad là một kinh nghiệm thật 
tuyệt vời và khiêm nhường, và để dùng 
lời nói của anh ấy, đó cũng là “một 
ngày đáng ghi nhớ” đối với tôi.

Vào tháng Giêng, các vị lãnh đạo 
Giáo Hội tham gia chương trình Face 
to Face [Mặt đối Mặt] phát sóng với 
giới trẻ, các vị lãnh đạo và cha mẹ của 
họ từ khắp nơi trên thế giới. Chương 
trình phát sóng được truyền trực tiếp 
qua Internet tới nhiều địa điểm ở 146 
quốc gia; một số địa điểm có rất đông 
cử tọa trong giáo đường, và những nơi 
khác là trong nhà với chỉ một người trẻ 
tuổi đang theo dõi. Tổng cộng có hàng 
trăm ngàn người tham gia.

Trong việc truyền đạt với cử tọa 
đông đảo của chúng tôi, Chị Bonnie 
Oscarson, chủ tịch trung ương Hội 
Thiếu Nữ; Anh Stephen W. Owen, chủ 
tịch trung ương Hội Thiếu Niên; và 
tôi— được hỗ trợ bởi giới trẻ của chúng 
ta tổ chức chương trình, các nhạc sĩ, và 
những người khác— đã trả lời các câu 
hỏi từ giới trẻ của chúng ta.

Mục đích của chúng tôi là giới thiệu 
chủ đề Hội Hỗ Tương trong năm 2016, 
“Tiến Tới với một Sự Trì Chí trong 
Đấng Ky Tô” từ 2 Nê Phi có ghi rằng: 
“Vậy nên, các người phải tiến tới với 
một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với 
một niềm hy vọng hết sức sán lạn, và 
với tình yêu thương Thượng Đế và mọi 
người. Vậy nên, nếu các người tiến tới, 
nuôi dưỡng lời của Đấng Ky Tô, và 
kiên trì đến cùng, này, Đức Chúa Cha 
có phán rằng: Các ngươi sẽ có được 
cuộc sống vĩnh cửu.” 2

Qua việc đọc hàng trăm câu hỏi 
của giới trẻ của mình, chúng tôi đã 
học được điều gì? Chúng tôi học được 

Ngay sau khi được tán trợ vào tháng 
Mười năm ngoái, tôi đã được chỉ định 
để đến Pakistan và trong khi ở đó, tôi 
đã gặp Các Thánh Hữu tuyệt vời và tận 
tụy ở nước đó. Số tín hữu ở đây không 
đông, nhưng họ đều rất vững mạnh về 

Bài của Anh Cả Ronald A. Rasband
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Chúng tôi gửi lời chào mừng nồng 
nhiệt đến Các Vị Thẩm Quyền 
Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi 

Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, và chủ tịch 
đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi tuyệt 
vời và mới được kêu gọi. Và với lòng 
biết ơn sâu sắc nhất, chúng tôi cám 
ơn những người đã được giải nhiệm. 
Chúng tôi yêu thương mỗi anh chị em.

Các anh chị em thân mến, chúng 
ta vừa tham gia vào một kinh nghiệm 
được phước nhất khi giơ tay lên để 
tán trợ các vị tiên tri, tiên kiến và mặc 
khải cùng các vị lãnh đạo và chức sắc 
trung ương khác mà đã được Thượng 
Đế kêu gọi ngay trong thời kỳ này. Tôi 
chưa bao giờ coi nhẹ hoặc xem thường 
cơ hội để tán trợ và được hướng dẫn 
bởi các tôi tớ của Chúa. Và chỉ mới vài 
tháng được kêu gọi với tư cách là một 
thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai 
Vị Sứ Đồ, tôi hạ mình trước sự biểu 
quyết tán trợ và sự tin tưởng của các 
anh chị em. Tôi quý trọng sự sẵn lòng 
của các anh chị em để đứng với tôi và 
với tất cả các vị lãnh đạo tuyệt vời này.

Cùng Đứng với  
Các Vị Lãnh Đạo  
của Giáo Hội
Trong thế giới tăm tối ngày nay, các anh chị em có đang đứng với  
các vị lãnh đạo của Giáo Hội để có thể lan truyền Ánh Sáng của  
Đấng Ky Tô không?
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rằng giới trẻ của chúng ta yêu mến 
Chúa, tán trợ các vị lãnh đạo của họ, 
và mong muốn các câu hỏi của họ 
được giải đáp! Các câu hỏi là một dấu 
hiệu về một ước muốn được học hỏi 
thêm, thêm vào các lẽ thật đã được đặt 
ra trong chứng ngôn của chúng ta, và 
chuẩn bị kỹ hơn để “tiến tới với một sự 
trì chí trong Đấng Ky Tô.”

Sự Phục Hồi của phúc âm bắt đầu 
với một thiếu niên, Joseph Smith, đã đặt 
một câu hỏi. Nhiều lời giảng dạy của 
Đấng Cứu Rỗi trong giáo vụ của Ngài 
bắt đầu với một câu hỏi. Hãy nhớ câu 
hỏi của Ngài hỏi Phi E Rơ “các ngươi 
thì xưng ta là ai?” 3 và câu trả lời của 
Phi E Rơ: “Chúa là Đấng Ky Tô, con 
Đức Chúa Trời hằng sống.” 4 Chúng ta 
cần giúp đỡ nhau tìm kiếm những câu 
trả lời của Cha Thiên Thượng qua sự 
hướng dẫn của Thánh Linh.

Tại buổi phát sóng đó, tôi nói với 
giới trẻ:

“Các vị lãnh đạo của Giáo Hội này 
không xa lạ với các vấn đề, mối quan 
tâm, và những thử thách của các em.

“Chúng tôi có con cái. Chúng tôi có 
cháu. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ 
giới trẻ trên khắp thế giới. Và chúng tôi 
đang cầu nguyện cho các em, chúng 
tôi nói về các em trong những nơi 
thiêng liêng nhất, và chúng tôi yêu 
thương các em.” 5

Tôi muốn chia sẻ một trong nhiều 
câu trả lời chúng tôi đã nhận được từ 
buổi phát sóng đó.

Lisa từ Grand Prairie, Alberta, 
Canada viết: “Chương trình Face to Face 
này thật là tuyệt vời. Thật là một sức 
mạnh cho chứng ngôn và những điều 
tin chắc của tôi về phúc âm. Chúng tôi 
rất được phước có được các vị lãnh đạo 
đầy soi dẫn với rất nhiều khả năng khác 
nhau đã được kêu gọi phục vụ.” 6

Liz, từ Pleasant Grove, Utah, viết 
một bài đăng trên Facebook trước đó: 
“Tôi biết ơn về đức tin cá nhân của 
mình và cơ hội để tán trợ một vị tiên tri 
của Thượng Đế và những người nam 
và người nữ đang phục vụ với ông.” 7

Ngày hôm nay, chúng ta đã tán trợ 
các vị lãnh đạo là những người đã được 
kêu gọi qua sự soi dẫn thiêng liêng 
để giảng dạy và hướng dẫn chúng ta 
và họ đã cảnh báo chúng ta phải cẩn 

thận về những nguy hiểm gặp phải mỗi 
ngày— từ việc tuân giữ ngày Sa Bát một 
cách thất thường, đến các mối đe dọa 
cho gia đình, đến các cuộc tấn công 
vào quyền tự do tôn giáo, và thậm chí 
sự tranh luận về sự mặc khải ngày sau 
nữa. Thưa các anh chị em, chúng ta có 
nghe theo lời khuyên của họ không?

Nhiều lần trong các đại hội, các 
buổi lễ Tiệc Thánh, và Hội Thiếu Nhi, 
chúng ta đã hát những lời dịu dàng: 
“Cầm tay dìu tôi bước cận kề tôi.” 8 
Những lời này có ý nghĩa gì đối với các 
anh chị em? Các anh chị em nghĩ tới 
ai khi nghĩ về các bài hát này? Các anh 
chị em có cảm thấy ảnh hưởng của các 
vị lãnh đạo ngay chính, các môn đồ 
của Chúa Giê Su Ky Tô là những người 
đã từng và hiện vẫn tiếp tục cho đến 
ngày nay để ảnh hưởng đến cuộc sống 
của các anh chị em, là những người đi 
trên con đường của Chúa với các anh 
chị em không? Họ có thể ở ngay trong 
nhà của các anh chị em. Họ có thể ở 
trong các giáo đoàn địa phương của 
các anh chị em, hoặc nói chuyện từ 
bục giảng tại đại hội trung ương. Các 
môn đồ này chia sẻ với chúng ta phước 
lành của việc có được một chứng ngôn 
về Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng lãnh đạo 
Giáo Hội này, Đấng lãnh đạo chính 
tâm hồn của chúng ta, là Đấng đã hứa: 
“Hãy vui lên, và chớ sợ hãi, vì ta là 
Chúa đang ở với các ngươi, và ta sẽ 
đứng bên các ngươi.” 9

Tôi còn nhớ Chủ Tịch Thomas S. 
Monson đã chia sẻ câu chuyện về việc 

được mời đến nhà của vị chủ tịch giáo 
khu của ông là Paul C. Child để chuẩn 
bị cho việc thăng tiến đến Chức Tư Tế 
Mên Chi Xê Đéc. Thật là một phước 
lành đặc biệt đối với Chủ Tịch Child, mà 
vào lúc ấy ông không biết rằng mình 
đang giảng dạy một thiếu niên với Chức 
Tư Tế A Rôn là người một ngày nào đó 
sẽ trở thành vị tiên tri của Thượng Đế.10

Tôi đã có những giây phút học hỏi 
riêng của mình từ vị tiên tri yêu dấu 
của chúng ta, Chủ Tịch Monson. Tôi 
không hề nghi ngờ trong tâm trí mình 
về việc ông là vị tiên tri của Chúa trên 
thế gian; tôi đã là một người khiêm 
nhường tiếp nhận sự giảng dạy của 
ông khi ông nhận được sự mặc khải 
và hành động theo. Ông đã giảng dạy 
cho chúng ta cách tìm đến, bảo vệ lẫn 
nhau, giải cứu nhau. Giống như điều 
giảng dạy tại dòng Suối Mặc Môn. 
Những người mong muốn “để được gọi 
là dân Ngài” đều sẵn lòng “mang gánh 
nặng lẫn cho nhau,” “than khóc với 
những ai than khóc,” và “đứng lên làm 
nhân chứng cho Thượng Đế.” 11

Ngày hôm nay, tôi đứng đây với tư 
cách là một nhân chứng của Thượng 
Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và Vị Nam 
Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi 
biết Đấng Cứu Rỗi hằng sống và yêu 
thương chúng ta và hướng dẫn các tôi 
tớ của Ngài, là các anh chị em và tôi, 
để làm tròn các mục đích vĩ đại của 
Ngài trên thế gian này.12

Khi chúng ta tiến bước, bằng cách 
chọn tuân theo những hướng dẫn và 
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những lời cảnh báo của các vị lãnh đạo 
của mình, thì chúng ta chọn noi theo 
Chúa trong khi thế gian đang đi theo 
hướng khác. Chúng ta chọn bám chặt 
thanh sắt, được làm Các Thánh Hữu 
Ngày Sau, làm công việc của Chúa, và 
được chan hòa “một niềm hân hoan 
cực độ.” 13

Câu hỏi đang càng ngày càng gia 
tăng của ngày nay thật là rõ ràng: trong 
một thế giới tăm tối ngày nay, các anh 
chị em có đang đứng với các vị lãnh 
đạo của Giáo Hội để có thể lan truyền 
Ánh Sáng của Đấng Ky Tô không?

Những mối quan hệ với các vị lãnh 
đạo rất là quan trọng và đầy ý nghĩa. 
Bất kể tuổi tác của các vị lãnh đạo là 
bao nhiêu, hoặc họ ở gần hay ở xa, hay 
khi họ có thể đã ảnh hưởng đến cuộc 
sống của chúng ta, thì ảnh hưởng của 
họ phản ảnh những lời thơ của thi sĩ 
người Mỹ là Edwin Markham như sau:

Đó là số mệnh mà làm cho chúng ta 
là anh em

[Không ai] sống mà không ảnh hưởng 
đến người khác:

Những gì mình ảnh hưởng đến cuộc 
sống của người khác

Sẽ trở lại với cuộc sống của chính 
mình.14

Shakeel Arshad, người bạn của tôi 
ở Pakistan, đã hỗ trợ tôi, người anh 
em và người bạn của anh ấy. Các anh 
chị em cũng thế. Khi tìm đến nâng đỡ 
nhau, thì chúng ta chứng minh bằng 
những lời nói hùng hồn này: “[Không 
ai] sống mà không ảnh hưởng đến 
người khác.”

Hơn hết, chúng ta cần Đấng Cứu 
Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta. 
Một trong các câu chuyện trong thánh 
thư đã luôn luôn ảnh hưởng đến tinh 
thần của tôi khi Chúa Giê Su Ky Tô 
bước đi trên mặt nước để gặp các 
môn đồ của Ngài đang đi trên một con 
thuyền trên Biển Ga Li Lê. Đây là các vị 
lãnh đạo, mới được kêu gọi giống như 
nhiều người trong chúng tôi đang ngồi 
trên bục chủ tọa hôm nay. Câu chuyện 
được ghi lại trong sách Ma Thi Ơ:

“Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển 
rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ.

“Song đến canh tư đêm ấy, Đức 
Chúa Giê Su đi bộ trên mặt biển mà 
đến cùng môn đồ.

“Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, 
thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là 
một con ma; rồi sợ hãi mà la lên.

“Nhưng Đức Chúa Giê Su liền phán 
rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta 
đây, đừng sợ.” 15

Phi E Rơ nghe được lời kêu gọi tuyệt 
vời đầy khuyến khích đó của Chúa.

“Phi- e- rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, 
nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên 
mặt nước mà đến cùng Chúa.

“[Chúa Giê Su] phán rằng: Hãy 
lại đây.” 16

Phi E Rơ khá táo bạo vì ông là một 
người đánh cá, và ông biết về những 
nguy hiểm của biển. Tuy nhiên, ông đã 
cam kết đi theo Chúa Giê Su— đêm hay 
ngày, trên một con thuyền hoặc trên 
mặt đất khô.

Tôi có thể tưởng tượng rằng Phi E 
Rơ nhảy qua mạn thuyền, không chờ 
được mời gọi lần thứ hai, và bắt đầu đi 
trên mặt nước. Quả thật, thánh thư ghi 
lại: “Đi bộ trên mặt nước mà đến cùng 
Đức Chúa Giê Su.” 17 Khi gió thổi mạnh 
thêm và sóng cuộn xoáy dưới chân của 
mình, Phi E Rơ trở nên sợ hãi “hòng 
sụp xuống nước, bèn la lên rằng: 
Chúa ơn, xin cứu lấy tôi!

“Tức thì Đức Chúa Giê Su giơ tay ra 
nắm lấy người.” 18

Thật là một bài học hùng hồn. Chúa 
ở đó để giúp đỡ ông, cũng như Ngài 
ở đó để giúp đỡ các anh chị em và tôi. 
Ngài dang tay ra và cầm tay Phi E Rơ 
kéo về phía Ngài để đến nơi an toàn.

Tôi đã cần Đấng Cứu Rỗi và sự giải 
cứu của đôi tay Ngài rất nhiều lần. Tôi 
cần Ngài bây giờ cũng như trước đây 
mãi mãi, cũng như mỗi anh chị em 
cũng cần Ngài. Đôi khi, tôi đã cảm thấy 
tin tưởng để nhảy qua mạn thuyền, nói 
theo nghĩa bóng, vào những nơi xa lạ, 
chỉ để nhận ra rằng tôi không thể một 
mình làm điều đó được.

Như chúng tôi đã thảo luận 
trong chương trình Face to Face, 
Chúa thường tìm đến giúp đỡ chúng 
ta qua gia đình và các vị lãnh đạo của 
chúng ta, mời gọi chúng ta đến cùng 
Ngài— cũng giống như Ngài tìm đến 
cứu Phi E Rơ.
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mẹ có bổn phận thiêng liêng là nuôi 
nấng con cái mình trong tình thương 
và sự ngay chính, cung cấp những nhu 
cầu vật chất và thuộc linh cho chúng, 
dạy dỗ chúng biết yêu thương và phục 
vụ lẫn nhau, [cùng] tuân giữ các giáo 
lệnh của Thượng Đế.” 3

Chúng ta nhận thấy nhiều bậc cha 
mẹ tốt trên khắp thế giới, thuộc mọi 
tôn giáo, là những người yêu thương 
chăm sóc cho con cái của họ. Và chúng 
tôi chân thành biết ơn các gia đình 
trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày 
Sau của Chúa Giê Su Ky Tô được bao 
bọc trong sự chăm sóc của cha mẹ đã 
cải đạo theo Đấng Cứu Rỗi, là những 
người được làm lễ gắn bó bởi thẩm 
quyền của chức tư tế, và gia đình họ 
đang học cách yêu thương và tin cậy 
Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của 
Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.

Lời Khẩn Nài cùng Giới Trẻ
Nhưng hôm nay tôi xin khẩn nài 

cùng hàng trăm ngàn trẻ em, giới trẻ 
và người thành niên trẻ tuổi là những 
người đã không sinh ra trong khung 
cảnh được gọi là “gia đình hoàn hảo.” 
Tôi không chỉ nói đến giới trẻ đã trải 

Bài của Anh Cả Neil L. Andersen
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Thượng Đế yêu thương trẻ em. Ngài 
yêu thương tất cả các trẻ em. Đấng 
Cứu Rỗi phán: “Hãy để con trẻ đến 

cùng ta, . . . vì nước thiên đàng thuộc về 
những kẻ giống như con trẻ ấy.” 1

Trẻ em ngày nay tự thấy mình ở 
trong nhiều hoàn cảnh gia đình khác 
nhau và phức tạp.

Ví dụ, ngày nay, nhiều hơn gấp đôi 
số trẻ em ở Hoa Kỳ đang sống với chỉ 
một người cha hay mẹ so với cách đây 
50 năm.2 Và có rất nhiều gia đình ít 
thống nhất hơn trong tình yêu thương 
đối với Thượng Đế và sẵn lòng để tuân 
giữ các giáo lệnh của Ngài.

Trong tình trạng thuộc linh đầy 
hoang mang càng ngày càng gia tăng 
này, phúc âm phục hồi sẽ tiếp tục 
mang đến tiêu chuẩn, lý tưởng, khuôn 
khổ của Chúa.

“Con cái phải được sinh ra trong 
vòng ràng buộc hôn nhân và được 
nuôi nấng bởi một người cha và một 
người mẹ biết tôn trọng những lời thệ 
ước hôn nhân với lòng chung thủy 
trọn vẹn. . . .

“Vợ chồng có một trách nhiệm trọng 
đại là phải yêu thương và chăm sóc lẫn 
nhau và cho con cái của mình. . . . Cha 

“Hễ Ai . . . Tiếp Con Trẻ 
Nầy, Tức Là Tiếp Ta”
Trẻ em ngày nay tự thấy mình ở trong nhiều hoàn cảnh gia đình khác 
nhau và phức tạp. Chúng ta cần phải tìm đến những đứa trẻ đang 
cảm thấy cô đơn, bị bỏ lại, hoặc ở bên ngoài hàng rào.

Các anh chị em cũng sẽ có nhiều 
giây phút để đáp ứng những lời mời 
gọi thường xuyên “hãy đến cùng 
Đấng Ky Tô.” 19 Không phải cuộc sống 
trần thế này là vậy sao? Lời kêu gọi có 
thể là đến giải cứu một người trong 
gia đình; đi phục vụ truyền giáo; trở 
lại nhà thờ; đến đền thờ thánh; và 
giống như chúng ta vừa mới nghe nói 
từ giới trẻ tuyệt vời của chúng ta trong 
chương trình Face to Face, là hãy đến, 
xin hãy giúp tôi trả lời câu hỏi của 
tôi. Rồi đến lúc, mỗi chúng ta sẽ nghe 
tiếng gọi: “Hãy về nhà.”

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ 
tìm đến, tìm đến và nắm lấy tay của 
Đấng Cứu Rỗi mà Ngài đang dang ra 
cho chúng ta, thường là qua các vị 
lãnh đạo đã được kêu gọi một cách 
thiêng liêng của Ngài và những người 
trong gia đình mình, và lắng nghe lời 
kêu gọi của Ngài là hãy tới.

Tôi biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô 
hằng sống; tôi yêu mến Ngài, và tôi 
hết lòng biết rằng Ngài yêu thương 
mỗi người chúng ta. Ngài là Đấng 
Gương Mẫu của chúng ta và Đấng 
lãnh đạo thiêng liêng của tất cả con 
cái của Đức Chúa Cha. Tôi long trọng 
làm chứng về điều này trong tôn danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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qua cái chết, sự ly dị, hoặc đức tin bị 
suy yếu của cha mẹ họ, mà còn nói 
đến hàng chục ngàn thiếu niên và 
thiếu nữ trên khắp thế giới đang chấp 
nhận phúc âm mà không có cha hay 
mẹ cũng trở thành tín hữu của Giáo 
Hội như họ.4

Các Thánh Hữu Ngày Sau trẻ tuổi 
này gia nhập Giáo Hội với đức tin lớn 
lao. Họ hy vọng trong tương lai, họ 
sẽ tạo ra một gia đình lý tưởng.5 Cuối 
cùng, họ trở thành một phần quan 
trọng của lực lượng truyền giáo của 
chúng ta, những người thành niên trẻ 
tuổi ngay chính, và những người làm 
lễ gắn bó trong đền thờ để bắt đầu 
gia đình riêng của họ.

Sự Nhạy Cảm
Chúng ta sẽ tiếp tục giảng dạy 

khuôn mẫu của Chúa về gia đình, 
nhưng bây giờ với hàng triệu tín hữu, 
và các trẻ em thuộc mọi hoàn cảnh 
gia đình trong Giáo Hội, chúng ta còn 
phải thận trọng và nhạy cảm hơn. Đôi 
khi văn hóa và cách nói của Giáo Hội 
chúng ta là khá đặc biệt. Các em trong 
Hội Thiếu Nhi sẽ không ngừng hát bài 
“Gia Đình Có Thể Sống Vĩnh Viễn với 
Nhau,” 6 nhưng khi các em hát câu “Em 
rất vui mừng khi cha trở về nhà” 7 hoặc 
“với cha mẹ dẫn đường,” 8 thì không 
phải tất cả các em đều sẽ hát về gia 
đình riêng của mình.

Người bạn Bette của chúng tôi đã 
chia sẻ một kinh nghiệm của chị ở nhà 
thờ khi chị 10 tuổi. Chị ấy nói: “Giảng 
viên của chúng tôi chia sẻ một bài học 
về hôn nhân trong đền thờ. Chị ấy hỏi 
riêng tôi: ‘Bette này, cha mẹ của em 
không kết hôn trong đền thờ, phải 
không?’ [Giảng viên của tôi và các bạn 
trong lớp học] đều biết câu trả lời.” Bài 
học của giảng viên tiếp theo, và Bette 
tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất cho 
gia đình chị ấy. Bette nói: “Nhiều đêm 
tôi đã khóc. Khi tôi bị bệnh tim hai 
năm sau đó và nghĩ rằng tôi sắp chết, 
tôi đã hoảng sợ, nghĩ rằng mình sẽ cô 
đơn mãi mãi.”

Người bạn tên Leif của tôi đi nhà 
thờ một mình. Một lần, khi ở trong Hội 
Thiếu Nhi, anh ấy được mời đưa ra một 
bài nói chuyện ngắn. Anh ấy không 
có cha hay mẹ ở nhà thờ để đứng bên 
cạnh và giúp đỡ nếu anh ấy quên điều 
gì mình phải nói. Leif rất sợ hãi. Thay 
vì làm cho mình ngượng ngùng, anh ấy 
đã ngừng đi nhà thờ trong mấy tháng.

“Đức Chúa Giê Su gọi một đứa trẻ 
đến, để ở giữa môn đồ . . .

“Mà phán rằng hễ ai vì danh ta chịu 
tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu 
tiếp ta.” 9

Lòng Tin và Các Ân Tứ Thuộc Linh
Những đứa trẻ và giới trẻ này được 

phước với tấm lòng tin tưởng và các ân 

tứ thuộc linh. Leif nói với tôi: “Tôi hiểu 
theo nguyên tắc cơ bản rằng Thượng 
Đế là Đức Chúa Cha của tôi và Ngài 
biết tôi và yêu thương tôi.”

Người bạn tên Veronique của 
chúng tôi nói: “Khi tôi học được những 
nguyên tắc phúc âm và nghiên cứu 
Sách Mặc Môn, thì giống như tôi đang 
nhớ về những điều mà tôi biết rồi 
nhưng đã quên.”

Người bạn của chúng tôi tên 
Zuleika đến từ Alegrete, Brazil. Mặc 
dù gia đình của chị không có tôn giáo, 
nhưng lúc 12 tuổi, Zuleika bắt đầu 
đọc Kinh Thánh và đi đến các nhà thờ 
địa phương, tìm kiếm để biết thêm 
về Thượng Đế. Với sự cho phép miễn 
cưỡng của cha mẹ mình, chị ấy đã học 
với những người truyền giáo, đạt được 
một chứng ngôn, và chịu phép báp 
têm. Zuleika nói với tôi: “Trong cuộc 
thảo luận, tôi đã được cho thấy một 
tấm hình Đền Thờ Salt Lake và được 
cho biết về các giáo lễ gắn bó. Từ lúc 
đó, tôi đã có ước muốn rằng một ngày 
nào đó tôi sẽ bước vào ngôi nhà của 
Chúa và có một gia đình vĩnh cửu.”

Trong khi hoàn cảnh trên trần thế 
của một đứa trẻ có thể không được lý 
tưởng, nhưng di sản thuộc linh của một 
đứa trẻ là hoàn hảo, vì nguồn gốc thật 
sự của một người là một con trai hay 
con gái của Thượng Đế.

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã 
nói: “Hãy giúp các con cái của Thượng 
Đế hiểu được điều gì là có thật và 
quan trọng trong cuộc sống này. Giúp 
họ phát triển sức mạnh để lựa chọn 
các lối đi mà sẽ giúp họ được an 
toàn trên con đường dẫn đến cuộc 
sống vĩnh cửu.” 10 Chúng ta hãy dang 
rộng vòng tay và mở rộng lòng mình 
nhiều hơn nữa. Những người trẻ tuổi 
này cần thời gian và chứng ngôn của 
chúng ta.

Brandon đã gia nhập Giáo Hội tại 
Colorado khi còn học trung học. Em 
đã nói với tôi về những người đã tìm 
đến giúp đỡ em cả trước lẫn sau khi 
phép báp têm của em. Em ấy nói: “Tôi 
đã ở trong nhà của các gia đình đang 
sống theo phúc âm. Điều đó cho tôi 
thấy một tiêu chuẩn mà tôi cảm thấy 
mình có thể có trong gia đình riêng 
của mình.”
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Veronique, sinh ra ở Hà Lan, học 
cùng trường với con gái của chúng tôi 
là Kristen khi chúng tôi sống ở Đức. 
Veronique nhận xét: “Các học sinh 
nào là tín hữu Giáo Hội đều có một 
ánh sáng trong diện mạo của họ. Tôi 
đã nhận biết rằng ánh sáng đó đến 
từ đức tin của họ nơi Chúa Giê Su Ky 
Tô và sống theo những lời giảng dạy 
của Ngài.”

Người bạn của tôi tên Max đã chịu 
phép báp têm vào lúc tám tuổi. Cha 
của anh ta không phải là tín hữu của 
giáo hội nào cả, và Max có thể chọn 
đi hoặc không đi nhà thờ.

Khi còn là một thiếu niên, sau khi 
không đi nhà thờ trong vài tháng, Max 
cảm thấy cần phải quay trở lại nhà thờ, 
và vào một buổi sáng Chủ Nhật, em ấy 
quyết định sẽ trở lại nhà thờ. Nhưng 
quyết tâm của em bị suy yếu khi đến 
gần cửa nhà thờ; em cảm thấy lo lắng.

Một vị giám trợ mới đang đứng 
trước cửa nhà thờ ở đó. Max không 
biết ông ta, và em cảm thấy chắc chắn 
là vị giám trợ đó không biết Max. Khi 
Max đến gần, thì vị giám trợ vui mừng 
bắt tay em và nói: “Max, rất vui được 
gặp em!”

Max nói: “Khi ông ta nói ra những 
lời đó thì một cảm giác ấm áp đến 
với tôi và tôi biết là mình đã làm điều 
đúng.” 11

Việc biết được tên của một người 
nào đó có thể tạo ra một sự khác biệt.

“Và [Chúa Giê Su] truyền lệnh 
cho họ hãy đem các trẻ nhỏ lại 
[với Ngài] . . .

“Rồi Ngài bồng từng đứa trẻ một và 
ban phước cho chúng, rồi cầu nguyện 
cùng Đức Chúa Cha cho chúng.

“Và khi làm như vậy xong, Ngài 
lại khóc.” 12

Giới Trẻ Chưa Được Làm Phép Báp Têm
Theo lời yêu cầu của các cha mẹ, 

nhiều người trẻ tuổi yêu mến phúc âm 
đã đợi nhiều năm để được làm phép 
báp têm.

Cha mẹ của Emily ly dị khi em còn 
nhỏ, và em đã không được cho phép để 
chịu phép báp têm cho đến khi 15 tuổi. 
Người bạn tên Emily của chúng tôi ca 
ngợi một người lãnh đạo của Hội Thiếu 
Nữ là người “luôn luôn tìm đến và giúp 

củng cố chứng ngôn của [em ấy].” 13

Colten và Preston là hai thiếu niên 
sống ở Utah. Cha mẹ của họ ly dị, và 
họ đã không được cho phép để chịu 
phép báp têm. Mặc dù không thể 
chuyền Tiệc Thánh nhưng họ mang 
bánh đến nhà thờ mỗi tuần. Và mặc 
dù họ không thể vào đền thờ để chịu 
phép báp têm với giới trẻ khi tiểu giáo 
khu của họ đi đền thờ, hai anh em họ 
tìm kiếm tên của những người trong 
gia đình ở trung tâm lịch sử gia đình 
cạnh nhà họ. Ảnh hưởng lớn nhất 
trong việc giúp giới trẻ của chúng ta 
cảm thấy được mời tham gia là nhờ 
giới trẻ ngay chính khác.

Anh Cả Joseph Ssengooba
Tôi kết thúc với tấm gương của một 

người bạn mới, một người mà chúng 
tôi đã gặp cách đây một vài tuần trong 
khi đi thăm Phái Bộ Truyền Giáo 
Zambia Lusaka.

Anh Cả Joseph Ssengooba là người 
Uganda. Cha của anh qua đời khi anh 
lên bảy tuổi. Lúc chín tuổi, mẹ và người 
thân của anh không thể chăm sóc cho 
anh, nên anh tự chăm sóc lấy mình. Lúc 
12 tuổi, anh gặp những người truyền 
giáo và chịu phép báp têm.

Joseph kể cho tôi nghe về ngày 
đầu tiên của anh ở nhà thờ. “Sau lễ 
Tiệc Thánh, tôi nghĩ đó là lúc để về 
nhà, nhưng những người truyền giáo 

giới thiệu tôi với Joshua Walusimbi. 
Joshua nói với tôi rằng anh ấy sẽ là 
bạn của tôi, và anh ấy đưa cho tôi một 
quyển Children’s Songbook [Sách Ca 
của Thiếu Nhi] để tôi sẽ không phải đi 
tay không vào Hội Thiếu Nhi. Trong 
Hội Thiếu Nhi, Joshua lấy thêm một 
chiếc ghế để bên cạnh ghế của mình. 
Chủ tịch Hội Thiếu Nhi mời tôi ra 
đứng trước phòng và yêu cầu cả Hội 
Thiếu Nhi hát cho tôi nghe bài: ‘Tôi Là 
Con Đức Chúa Cha.’ Tôi cảm thấy rất 
đặc biệt.”

Vị chủ tịch chi nhánh đưa Joseph 
đến với gia đình Pierre Mungoza, và 
anh ta đã ở với gia đình đó bốn năm 
kế tiếp.

Tám năm sau, khi Anh Cả Joseph 
Ssengooba bắt đầu công việc truyền 
giáo, anh vô cùng ngạc nhiên khi 
thấy người huấn luyện anh là Anh Cả 
Joshua Walusimbi, chính là cậu bé mà 
đã làm cho anh cảm thấy được chào 
đón vào ngày đầu tiên của anh trong 
Hội Thiếu Nhi. Còn vị chủ tịch phái bộ 
truyền giáo của anh là Chủ Tịch Leif 
Erickson, chính là cậu bé mà đã ngừng 
đi họp Hội Thiếu Nhi vì sợ hãi phải 
đưa ra một bài nói chuyện. Thượng 
Đế yêu thương các con cái của Ngài.

Các Trẻ Em Chạy Đến
Cách đây vài tuần, khi vợ tôi, Kathy 

và tôi ở Châu Phi, chúng tôi đến thăm 

Joseph Ssengooba là một thanh niên (ở trên), 
với người bạn của mình và người huấn luyện 
truyền giáo Anh Cả Joshua Walusimbi (ở trên 
bên phải), cùng với chủ tịch phái bộ truyền 
giáo, Leif Erickson (ở dưới bên phải).
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Mbuji- Mayi, nước Cộng Hòa Dân 
Chủ Congo. Vì giáo đường không đủ 
chỗ cho 2.000 tín hữu nên chúng tôi 
nhóm họp ở ngoài trời dưới mái che 
làm bằng những tấm nhựa và cột trụ 
là mấy cây tre. Khi buổi họp bắt đầu, 
chúng tôi có thể thấy hàng chục trẻ em 
đang nhìn vào chúng tôi, đang bám 
vào các thanh sắt ở bên ngoài hàng rào 
bao quanh tòa nhà. Kathy thì thầm với 
tôi: “Neil này, anh có nghĩ rằng anh có 
thể muốn mời các em đó vào không?” 
Tôi đến gần Chủ Tịch Giáo Hạt Kalonji 
ở bục giảng và hỏi ông có muốn mời 
các em ở bên ngoài hàng rào vào bên 
trong tham gia không.

Trước nỗi ngạc nhiên của tôi, với lời 

mời của Chủ Tịch Kalonji, các em ấy 
không những đi vào mà còn chạy vào 
nữa— hơn 50 em, có lẽ 100 em— một 
số em mặc quần áo rách rưới và đi 
chân không nhưng tất cả đều cười rạng 
rỡ và với vẻ mặt phấn khởi.

Tôi vô cùng xúc động trước kinh 
nghiệm này và coi đó là biểu tượng của 
việc chúng ta cần phải tìm đến giới trẻ 
đang cảm thấy cô đơn, bị bỏ lại, hoặc ở 
bên ngoài hàng rào. Chúng ta hãy nghĩ 
về họ, chào đón họ, ôm lấy họ, và làm 
hết sức mình để có thể củng cố tình 
yêu thương của họ dành cho Đấng Cứu 
Rỗi. Chúa Giê Su phán: “Hễ ai vì danh 
ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức 
là chịu tiếp ta.” 14 Trong tôn danh của 
Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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chữa khi nói: “Tôi vẫn chẳng phải một 
tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay 
ngập ngừng.” 2

Chúa trấn an Môi Se:
“Ai tạo miệng loài người ra? . . . 

Có phải ta là Đức Giê Hô Va chăng?
“Vậy bây giờ, hãy đi; ta sẽ ở cùng 

miệng ngươi và dạy ngươi những lời 
phải nói.” 3

Thật ra Chúa phán bảo Môi Se: 
“Ngươi có thể làm điều đó được!” Và 
các anh chị em biết là chúng ta cũng 
có thể làm được!

Tôi xin chia sẻ bốn nguyên tắc mà 
sẽ giúp đỡ trong nỗ lực giải cứu của 
chúng ta.

Nguyên tắc 1: Chúng Ta Không Được 
Trì Hoãn Việc Đi Giải Cứu

Anh Cả Alejandro Patanía, một cựu 
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo 
Vùng, kể câu chuyện về người em trai 
là Daniel lái tàu ra biển để chài lưới với 
những người bạn đánh cá của ông. Sau 
một lúc, Daniel nhận được một thông 
báo khẩn cấp rằng một cơn bão lớn 
đang thổi đến rất nhanh. Ngay lập tức, 
Daniel và những người bạn đánh cá 
của ông bắt đầu hướng vào cảng.

Khi cơn bão trở nên dữ dội, động 
cơ của một chiếc tàu đánh cá gần đó 
ngừng chạy. Nhóm bạn đánh cá của 
Daniel nối một dây cáp vào chiếc tàu 
hỏng máy và bắt đầu kéo nó đến nơi 
an toàn. Họ thông báo qua radio để 
được giúp đỡ, vì với cơn bão ngày 
càng dữ dội, họ biết rằng họ cần 
được phụ giúp ngay lập tức.

Trong khi những người thân đang 
lo lắng chờ đợi, thì những người đại 
diện từ nhóm canh gác bờ biển, hiệp 
hội những người đánh cá, và hải quân 
đã họp lại với nhau để quyết định 
chiến lược giải cứu hữu hiệu nhất. Một 
số người muốn đi ngay lập tức nhưng 
được cho biết là phải chờ đợi một kế 
hoạch. Trong khi những người đang 
gặp bão tiếp tục kêu cầu giúp đỡ, thì 
những người đại diện tiếp tục họp, cố 
gắng để thỏa thuận các thủ tục thích 
hợp và một kế hoạch.

Cuối cùng khi họ tổ chức được một 
nhóm giải cứu thì một tiếng kêu cứu 
tuyệt vọng cuối cùng đã đến. Cơn bão 
dữ dội đã bứt đứt dây cáp giữa hai 

ra nhiều thời giờ để viết thư cho họ, 
bày tỏ tình yêu thương, chia sẻ chứng 
ngôn của bà, và nâng đỡ những người 
đến thăm.

Khi chúng ta đi giải cứu, Thượng 
Đế ban cho chúng ta quyền năng, sự 
khuyến khích, và các phước lành. Khi 
Ngài truyền lệnh cho Môi Se phải giải 
cứu con cái Y Sơ Ra Ên, Môi Se đã sợ 
cũng giống như nhiều người trong 
số chúng ta đều sợ. Môi Se tự bào 

Bài của Anh Cả Mervyn B. Arnold
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Đấng Cứu Rỗi đã hiểu rõ sứ 
mệnh của Ngài để giải cứu con 
cái của Cha Thiên Thượng, vì 

Ngài phán:
“Con người đã đến cứu sự đã mất. . . .
“[Cũng] thể ấy, Cha các ngươi ở trên 

trời không muốn, cho một đứa nào 
trong những đứa trẻ nầy phải hư mất.” 1

Người mẹ hiền của tôi, Jasmine 
Bennion Arnold, đã hiểu rõ vai trò 
của bà để giúp giải cứu các con chiên 
bị thương hoặc đi lạc của Cha Thiên 
Thượng, kể cả con cháu của bà. Thật 
là một vai trò kỳ diệu của ông bà trong 
cuộc sống của các cháu của họ.

Mẹ tôi thường được chỉ định đi 
thăm và giảng dạy các chị em phụ nữ 
đang gặp khó khăn với đức tin của họ, 
các gia đình kém tích cực hoặc chỉ có 
một vài người là tín hữu; tuy nhiên, bà 
còn đi thăm vài người khác mà không 
ai chỉ định cho bà. Nói chung bà 
không chỉ đi thăm một lần một tháng, 
vì bà lặng lẽ lắng nghe, phục vụ người 
bị bệnh và đưa ra lời khuyến khích yêu 
thương. Mấy tháng cuối cùng của đời 
bà, bà phải nằm ở nhà nên bà đã bỏ 

Đi Giải Cứu:  
Chúng Ta Có Thể 
Làm Điều Đó Được
Chúa đã cung cấp tất cả các công cụ cần thiết cho chúng ta để đi 
giải cứu những người bạn kém tích cực và ngoại đạo của mình.
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chiếc tàu, và nhóm bạn đánh cá của 
Daniel đã đi lại để xem họ có thể cứu 
những người bạn đánh cá của mình 
không. Cuối cùng, cả hai tàu đều bị 
chìm và nhóm người đánh cá, kể cả 
em trai của Anh Cả Patanía là Daniel 
đã bị thiệt mạng.

Anh Cả Patanía so sánh thảm kịch 
này với lời khuyên dạy của Chúa khi 
Ngài phán: “Các ngươi chẳng làm cho 
những con chiên mắc bịnh nên mạnh, 
. . . [hoặc] chẳng đem những con bị 
đuổi về, . . . [hoặc] chẳng tìm những 
con bị lạc mất . . . ta sẽ đòi lại chiên 
của ta nơi tay [các ngươi].” 4

Anh Cả Patanía giải thích rằng, mặc 
dù chúng ta phải được tổ chức trong 
các hội đồng, nhóm túc số, tổ chức bổ 

trợ và thậm chí với tư cách là cá nhân, 
nhưng chúng ta không được trì hoãn 
việc đi giải cứu. Đôi khi nhiều tuần 
trôi qua, trong khi chúng ta nói chuyện 
về cách giúp đỡ các gia đình hoặc cá 
nhân có nhu cầu đặc biệt. Chúng ta 
cân nhắc xem ai sẽ đi thăm họ và cách 
để đến gần họ. Trong khi đó, các anh 
chị em bị thất lạc của chúng ta tiếp tục 
cần và thỉnh thoảng thậm chí còn cầu 
cứu và nài xin được giúp đỡ. Chúng ta 
không được trì hoãn.

Nguyên tắc 2: Chúng Ta Không 
Bao Giờ Được Bỏ Cuộc

Chủ Tịch Thomas S. Monson là 
người đã lên tiếng kêu gọi phải đi giải 
cứu, đã nói: “Các tín hữu của chúng ta 
cần phải được nhắc nhở rằng không 
bao giờ là quá muộn khi nói đến . . . 
các tín hữu kém tích cực của chúng ta 
. . . là những người có thể đã được coi 
là một nguyên nhân vô vọng.” 5

Giống như nhiều các anh chị em, 
một số người mà tôi đã chia sẻ phúc 
âm chẳng bao lâu đã chịu phép báp têm 
hoặc trở lại hoạt động tích cực, và những 
người khác— chẳng hạn như người 
bạn ngoại đạo của tôi là Tim và người 
vợ kém tích cực của anh ta là Charlene 
còn mất nhiều thời gian hơn nữa.

Trong hơn 25 năm, tôi đã trò chuyện 
với Tim về phúc âm và đưa Tim và 
Charlene đến tham quan các đền thờ 
vào dịp mở cửa cho công chúng vào 
xem. Những người khác tham gia vào 
việc giải cứu, tuy nhiên Tim đã từ 
chối mỗi lời mời gặp gỡ những người 
truyền giáo.

Một ngày cuối tuần nọ, tôi được 
chỉ định chủ tọa một buổi đại hội giáo 
khu. Tôi đã yêu cầu chủ tịch giáo khu 
nhịn ăn và cầu nguyện về người nào 
mà chúng tôi nên đến thăm. Tôi đã 
sửng sốt khi ông ta đưa cho tôi tên 
người bạn của tôi là Tim. Khi vị giám 
trợ của Tim, chủ tịch giáo khu và tôi 
gõ cửa, thì Tim mở cửa ra, nhìn tôi, rồi 
nhìn vị giám trợ, và nói: “Giám trợ à, tôi 
tưởng là giám trợ nói với tôi là sẽ mang 
tới một người đặc biệt mà!”

Rồi Tim cười và nói: “Merv, mời 
vào.” Một phép lạ đã xảy ra ngày hôm 
đó. Giờ đây, Tim đã chịu phép báp 
têm, và anh cùng Charlene đã được 
làm lễ gắn bó trong đền thờ. Chúng 
ta đừng bao giờ bỏ cuộc.

Nguyên Tắc 3: Chỉ Đem Được Một Người 
về cùng Đấng Ky Tô Thôi, Thì Sự Vui Mừng 
của Các Ngươi Sẽ Lớn Lao Biết Bao!

Cách đây nhiều năm trong một 
đại hội trung ương, tôi đã nói về cách 
mà José de Souza Marques hiểu được 
những lời của Đấng Cứu Rỗi: “Nếu có 
ai trong số các ngươi mạnh mẽ trong 
Thánh Linh thì hãy dẫn theo một người 
yếu đuối đi với mình, để cho kẻ đó . . . 
cũng có thể trở nên mạnh mẽ.” 6

Anh Marques biết tên của từng thành 
viên trong nhóm túc số chức tư tế của 
mình và nhận thấy rằng Fernando vắng 
mặt. Anh đi tìm Fernando ở nhà nó, sau 
đó đi tìm nó ở nhà của một người bạn, 
và thậm chí còn đi đến bãi biển nữa.

Cuối cùng anh cũng tìm thấy 
Fernando đang lướt sóng ngoài biển. 
Anh đã không chần chừ cho đến khi 
chiếc thuyền bị chìm, giống như trong 
câu chuyện về Daniel. Ngay lập tức 
anh bước xuống nước để giải cứu con 
chiên bị thất lạc của mình, và vui mừng 
đem nó về nhà.7

Sau đó, bằng cách liên tục phục sự, 
anh bảo đảm rằng Fernando không 
bao giờ rời bỏ bầy chiên một lần nữa.8

Trong khi các thân nhân đang nóng lòng chờ 
đợi, các nhân viên cứu hộ trì hoãn nỗ lực của 
họ cho đến khi đã quá muộn.
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Tôi xin cập nhật cho các anh chị em 
biết điều đã xảy ra kể từ khi Fernando 
được giải cứu và chia sẻ niềm vui đến 
từ việc giải cứu dù chỉ một con chiên 
thất lạc. Fernando đã kết hôn với người 
yêu của mình là Maria, trong đền thờ. 
Bây giờ họ có 5 người con và 13 đứa 
cháu, tất cả đều tích cực trong Giáo 
Hội. Nhiều người thân khác và gia đình 
của họ cũng đã gia nhập Giáo Hội. 
Cùng nhau, họ đã nộp hàng ngàn tên 
của tổ tiên họ để tiếp nhận các giáo 
lễ đền thờ, và các phước lành vẫn cứ 
tiếp tục đến.

Fernando hiện đang phục vụ lần thứ 
ba với tư cách là giám trợ, và anh tiếp 
tục đi giải cứu, giống như anh đã được 
giải cứu. Mới gần đây anh đã chia sẻ: 
“Trong tiểu giáo khu của chúng tôi, có 
32 thiếu niên thuộc Nhóm Túc Số Chức 
Tư Tế A Rôn, 21 người trong số đó đã 
được giải cứu trong 18 tháng qua.” Với 
tư cách là cá nhân, gia đình, nhóm túc 
số, tổ chức bổ trợ, lớp học và thầy giảng 
tại gia cùng giảng viên thăm viếng, 
chúng ta đều có thể làm điều đó được!

Nguyên Tắc 4: Dù Tuổi Tác của Chúng 
Ta Là Bao Nhiêu, Chúng Ta Đều Được 
Kêu Gọi để Đi Giải Cứu

Chủ Tịch Henry B. Eyring nói: “Dù 
tuổi tác của chúng ta là bao nhiêu, khả 
năng của chúng ta ra sao, sự kêu gọi 

của chúng ta trong Giáo Hội là gì hoặc 
chúng ta đang sống ở đâu, thì chúng ta 
cũng đều được kêu gọi để cùng đoàn 
kết làm việc nhằm giúp [Đấng Cứu Rỗi] 
thu hoạch được nhiều người cho đến 
khi Ngài tái lâm.” 9

Mỗi ngày càng có nhiều trẻ em, giới 
trẻ, các thành niên trẻ tuổi, và những 
người thành niên của chúng ta thuộc 
mọi lứa tuổi đang lưu tâm đến lời kêu 
gọi của Đấng Cứu Rỗi để đi giải cứu: 
Xin cám ơn về nỗ lực của các anh chị 
em! Tôi xin chia sẻ một vài ví dụ:

Amy, 7 tuổi, mời người bạn tên là 
Arianna và gia đình của em này đến dự 
chương trình Hội Thiếu Nhi hàng năm 
trong lễ Tiệc Thánh. Một vài tháng sau, 
Arianna và gia đình của em ấy đã chịu 
phép báp têm.

Allan, một người thành niên trẻ 
tuổi, đã cảm thấy được soi dẫn để chia 
sẻ các video của Giáo Hội, Mormon 
Messages, và các câu thánh thư với tất 
cả bạn bè của mình qua phương tiện 
truyền thông xã hội.

Chị Reeves bắt đầu chia sẻ phúc 
âm với mỗi người chào hàng qua điện 
thoại nào gọi cho chị.

James mời người bạn ngoại đạo của 
mình tên là Shane đến dự lễ báp têm 
của con gái mình.

Spencer gửi cho người chị kém 
tích cực của mình một đường liên 

kết về bài nói chuyện của Chủ Tịch 
Russell M. Nelson tại đại hội và cho 
biết: “Chị ấy đọc bài nói chuyện đó 
và có hy vọng rồi.”

Chúa đã cung cấp tất cả các công 
cụ cần thiết cho chúng ta để đi giải 
cứu những người bạn kém tích cực và 
ngoại đạo của mình. Chúng ta đều có 
thể làm được điều này!

Tôi mời mỗi anh chị em hãy lưu tâm 
đến lời kêu gọi của Đấng Cứu Rỗi để 
đi giải cứu. Chúng ta có thể làm điều 
đó được!

Tôi long trọng làm chứng rằng tôi 
biết Chúa Giê Su là Đấng Chăn Hiền 
Lành, Ngài yêu thương chúng ta và 
Ngài sẽ ban phước cho chúng ta khi 
chúng ta đi giải cứu. Tôi biết Ngài hằng 
sống; Tôi biết điều đó. Trong tôn danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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Được một vị lãnh đạo đầy quan tâm giải cứu khi còn là một thiếu niên, ngày nay, Fernando Araujo 
(ở giữa trong cả hai tấm hình) giải cứu các thiếu niên với tư cách là một vị giám trợ (ở trên) và vui 
hưởng một dòng dõi tích cực hoạt động trong Giáo Hội (ở trên cùng).
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Chúng tôi có mặt ở đó, nhưng tôi 
thực sự chưa biết cách để biết ơn cơ 
hội tuyệt vời này. Ngày hôm sau, chúng 
tôi tham dự một đại hội giáo vùng.

Chúng tôi đã bắt đầu cuộc sống của 
tín hữu trong Giáo Hội, và tìm được 
những người bạn tốt đã chào đón chúng 
tôi trong bước ngoặt này của cuộc đời.

Các lớp học vào ngày Chủ Nhật 
dành cho người mới cải đạo mà chúng 
tôi tham dự thật là tuyệt vời. Các lớp 
học giúp chúng tôi được tràn ngập sự 
hiểu biết và làm cho chúng tôi mong 
muốn tuần lễ trôi qua thật nhanh để 
có thể được nuôi dưỡng thêm về phần 
thuộc linh vào ngày Chủ Nhật.

Vợ chồng tôi khao khát mong đợi 
được bước vào đền thờ để gia đình 
chúng tôi được làm lễ gắn bó suốt thời 
vĩnh cửu. Điều đó đã xảy ra một năm 
và 7 ngày sau phép báp têm của tôi, đó 
là một giây phút tuyệt vời. Tôi cảm thấy 
như sự vĩnh cửu đã được chia ra tại 
bàn thờ giữa những điều trước và sau 
khi lễ gắn bó.

Vì đã sinh sống hợp pháp ở bờ biển 
phía Đông của Hoa Kỳ trong một vài 
năm, nên tôi quen thuộc với một số 
thành phố, và nói chung các thành 
phố đó đều nhỏ.

Khi tôi đọc hoặc nghe nói về các 
sự kiện dẫn đến Khải Tượng Thứ Nhất, 
những đám đông người được đề cập 
đến, và điều này không hợp lý đối 
với tôi.

chịu phép báp têm. Lễ báp têm của 
tôi đã diễn ra vào ngày 31 tháng Mười 
năm 1978, cái đêm trước một phiên lễ 
cung hiến Đền Thờ São Paulo.

Tôi nhận biết rằng Chúa biết và 
quan tâm đến tôi như Ngài đã đáp 
ứng những lời cầu nguyện của tôi.

Buổi sáng hôm sau, vợ chồng tôi đi 
đến São Paulo để tham dự một phiên 
lễ cung hiến đền thờ.

Bài của Anh Cả Jairo Mazzagardi
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

T rong nhiều năm, một người bạn 
tốt của tôi là một tín hữu của 
Giáo Hội đã cố gắng để giảng 

dạy cho tôi phúc âm về gia đình vĩnh 
cửu. Phải đến khi tham dự ngày mở 
cửa cho công chúng vào tham quan 
Đền Thờ São Paulo vào tháng 10 
năm 1978, và bước vào căn phòng 
làm lễ gắn bó, thì giáo lý về gia đình 
vĩnh cửu mới thấm sâu vào lòng tôi, 
và tôi đã cầu nguyện nhiều ngày để 
biết đây có phải là Giáo Hội chân 
chính không.

Tôi không phải là người mộ đạo 
nhưng đã được nuôi dạy bởi cha mẹ 
mộ đạo và đã nhìn thấy điều tốt lành 
ở các tôn giáo khác. Vào thời điểm đó 
trong cuộc sống của mình, tôi nghĩ 
rằng tất cả mọi tôn giáo đều được 
Thượng Đế chấp nhận.

Sau chuyến đi tham quan đền thờ 
trong dịp mở cửa cho công chúng, 
tôi đã tìm ra một câu trả lời, tôi đã có 
đức tin và một sự tin tưởng chắc chắn 
rằng Thượng Đế sẽ trả lời cho tôi biết 
giáo hội nào là Giáo Hội của Ngài 
trên thế gian.

Sau khi đã vất vả vật lộn về phần 
thuộc linh, cuối cùng tôi đã nhận ra 
một câu trả lời rõ ràng. Tôi được mời 

Nơi Chốn Thiêng Liêng 
của Sự Phục Hồi
Palmyra là nơi chốn của Sự Phục Hồi, nơi mà tiếng nói của Đức Chúa  
Cha sẽ được nghe thấu sau gần hai thiên niên kỷ.
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Tôi bắt đầu thắc mắc. Tại sao Giáo 
Hội phải được phục hồi ở Hoa Kỳ chứ 
không ở Brazil hay nước Ý, quê hương 
của tổ tiên tôi?

Những đám đông dân chúng đó đã 
được đề cập đang ở đâu, những người 
đã tham gia vào những cuộc phục 
hưng và trong cảnh hoang mang về 
tôn giáo— tất cả những điều đó đã xảy 
ra ở một nơi yên tĩnh và êm đềm như 
vậy sao?

Tôi đã hỏi rất nhiều người về điều 
đó nhưng đã không có câu trả lời. Tôi 
đọc mọi thứ mà tôi có thể đọc bằng 
tiếng Bồ Đào Nha và sau đó bằng tiếng 
Anh, nhưng không tìm thấy điều gì mà 
có thể thuyết phục tôi được. Tôi tiếp 
tục tìm kiếm.

Vào tháng 10 năm 1984, tôi tham 
dự đại hội trung ương với tư cách là cố 
vấn trong một chủ tịch đoàn giáo khu. 
Sau đó, tôi đi đến Palmyra, New York, 
mong muốn tìm ra câu trả lời.

Khi đến đó, tôi đã cố gắng để hiểu: 
Tại sao Sự Phục Hồi phải ở đây, và tại 
sao đã có một sự xáo trộn phần thuộc 
linh như vậy? Tất cả những người 
được đề cập đến trong câu chuyện của 
Joseph từ đâu tới? Tại sao lại là ở đây?

Vào lúc đó, câu trả lời hợp lý nhất 
đối với tôi là vì Hiến Pháp Hoa Kỳ 
đã bảo đảm sự tự do.

Sáng hôm đó tôi bắt đầu đến tham 
quan Tòa Nhà Grandin, nơi mà ấn bản 
đầu tiên của Sách Mặc Môn đã được in 
ra. Tôi đi đến Khu Rừng Thiêng Liêng, 
ở đó tôi đã cầu nguyện rất nhiều.

Hầu như không có ai ở trên đường 
phố trong thị trấn Palmyra bé nhỏ đó. 
Đám đông người mà Joseph đã đề cập 
đến ở đâu rồi?

Buổi trưa đó, tôi quyết định đi đến 
trang trại Peter Whitmer, và khi đến đó 
tôi thấy một người đàn ông bên cửa 
sổ của một căn nhà gỗ. Đôi mắt ông ta 
sáng ngời. Tôi chào ông ta và rồi bắt 
đầu hỏi những câu hỏi tương tự đó.

Rồi ông hỏi tôi: “Ông có thời giờ 
không?” Tôi nói có.

Ông giải thích rằng hai Hồ Erie và 
Ontario, và ở xa về phía đông nữa là 
Sông Hudson nằm trong khu vực đó.

Đầu thập niên 1800, người ta quyết 
định đào một con kênh để tàu bè qua 
lại, ngang qua khu vực đó, kéo dài 

hơn 300 dặm (480 cây số) để đến Sông 
Hudson. Đó là một dự án quan trọng 
của thời đó, và họ chỉ có thể dựa vào 
sức lao động của con người và sức 
mạnh của động vật.

Palmyra là trọng tâm của một số 
công trình xây dựng đó. Những người 
xây cất cần những người dân, những 
kỹ thuật viên, gia đình có kỹ năng 
cùng bạn bè của họ. Nhiều người bắt 
đầu đổ xô đến từ các thị trấn lân cận, 
những nơi xa hơn nữa, chẳng hạn như 
Ireland, để làm việc trên con kênh.

Đó thật là một giây phút thiêng 
liêng và thuộc linh vì cuối cùng tôi 
đã tìm thấy đám đông. Họ mang đến 
các tập tục và tín ngưỡng của họ. 
Khi người đàn ông ấy đề cập đến tín 
ngưỡng của họ, tâm trí của tôi được soi 
sáng và mắt thuộc linh của tôi đã được 
Thượng Đế mở ra.

Vào lúc đó, tôi đã hiểu làm thế 
nào mà bàn tay của Thượng Đế, Đức 
Chúa Cha, trong sự thông sáng lớn lao 
của Ngài, đã chuẩn bị trong kế hoạch 
của Ngài một nơi để đem thiếu niên 
Joseph Smith đến, đặt ông ở giữa cảnh 
hoang mang về tôn giáo, vì ở đó trên 
Đồi Cumorah, các bảng khắc quý báu 
của Sách Mặc Môn đã được cất giấu.

Đây là nơi chốn của Sự Phục Hồi, 
nơi mà tiếng nói của Đức Chúa Cha sẽ 
được nghe thấu sau gần hai thiên niên 
kỷ, trong một khải tượng tuyệt vời, nói 
chuyện cùng thiếu niên Joseph Smith, 
khi ông đi đến Khu Rừng Thiêng Liêng 
để cầu nguyện và được nghe: “Đây là 
Con Trai Yêu Quý của Ta. Hãy nghe 
lời Người!” 1

Ở đó, ông đã thấy hai Nhân Vật, vẻ 
rực rỡ và hào quang chói lọi không bút 
nào tả xiết. Vâng, Thượng Đế tự biểu 
hiện cho con người một lần nữa. Bóng 
tối bao phủ thế gian bắt đầu biến mất.

Những lời tiên tri về Sự Phục Hồi 
đã bắt đầu được ứng nghiệm. “Tôi thấy 
một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có 
Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho 
dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi 
chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc.” 2

Chỉ trong một vài năm ngắn ngủi 
Joseph đã được dẫn đến các biên sử 
của những lời tiên tri, các giao ước và 
các giáo lễ do các vị tiên tri thời xưa 
để lại, Sách Mặc Môn yêu quý của 
chúng ta.

Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô 
không thể được phục hồi mà không có 
phúc âm vĩnh cửu, đã được mặc khải 
trong Sách Mặc Môn là một chứng thư 
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khác về Chúa Giê Su Ky Tô, chính là 
Vị Nam Tử của Thượng Đế, Chiên Con 
của Thượng Đế, là Đấng lấy đi tội lỗi 
của thế gian.

Đấng Ky Tô phán với dân Ngài ở 
Giê Ru Sa Lem:

“Ta còn có chiên khác chẳng thuộc 
về chuồng này.” 3

“Ta là người chăn hiền lành, ta quen 
chiên ta, và chiên ta quen ta.” 4

Khi rời khỏi trang trại Whitmer, tôi 
không nhớ đã nói lời tạm biệt. Tôi chỉ 
nhớ dòng nước mắt chảy dài trên má. 
Hoàng hôn đang xuống trong một bầu 
trời rất đẹp.

Trong lòng tôi có một niềm vui to 
lớn và sự bình an xoa dịu lòng tôi. 
Lòng tôi tràn đầy biết ơn.

Bây giờ tôi hiểu rõ lý do tại sao. Một 
lần nữa Chúa đã ban cho tôi sự hiểu 
biết và ánh sáng.

Trong chuyến đi về nhà của tôi, 
thánh thư tiếp tục tuôn chảy vào tâm 
trí của tôi: những lời hứa được lập 
với Tổ Phụ Áp Ra Ham rằng ở nơi 
dòng dõi của ông mà tất cả các gia 

đình trên thế gian sẽ được ban phước.5
Và để ban phước cho tất cả các gia 

đình trên thế gian, các đền thờ sẽ được 
dựng lên để quyền năng thiêng liêng 
có thể được truyền giao cho con người 
một lần nữa trên thế gian, để gia đình 
có thể được đoàn tụ, không phải cho 
đến khi cái chết làm cho chúng ta chia 
lìa nhưng ở cùng với nhau suốt thời 
vĩnh cửu.

“Sẽ xảy ra trong những ngày sau 
rốt, núi của nhà Đức Giê Hô Va sẽ 
được lập vững trên đỉnh các núi, cao 
hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó.” 6

Nếu các anh chị em đang nghe tôi 
nói và có bất cứ thắc mắc nào trong 
lòng mình thì xin đừng bỏ cuộc!

Tôi mời các anh chị em hãy noi theo 
tấm gương của Tiên Tri Joseph Smith 
khi ông đọc trong Gia Cơ 1:5: “Ví bằng 
trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, 
hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng 
ban cho mọi người cách rộng rãi.”

Điều đã thực sự xảy ra ở Cumorah 
đóng một vai trò quan trọng của Sự 
Phục Hồi vì Joseph Smith đã nhận 

được các bản khắc chứa đựng Sách 
Mặc Môn. Cuốn sách này giúp chúng 
ta đến gần Đấng Ky Tô hơn bất cứ 
cuốn sách nào khác trên thế gian.7

Tôi làm chứng rằng Chúa đã kêu gọi 
các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải để 
hướng dẫn vương quốc của Ngài trong 
những ngày sau này và trong kế hoạch 
vĩnh cửu của Ngài, các gia đình phải 
được ở bên nhau vĩnh viễn. Ngài quan 
tâm đến con cái của Ngài. Ngài đáp ứng 
những lời cầu nguyện của chúng ta.

Nhờ vào tình yêu thương vĩ đại của 
Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô đã chuộc tội 
lỗi cho chúng ta. Ngài là Đấng Cứu Rỗi 
của thế gian. Tôi làm chứng điều này 
trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky 
Tô, A Men. ◼
GHI CHÚ
 1. Joseph Smith—Lịch Sử 1:17.
 2. Sự mặc khải 14:6.
 3. Giăng 10:16.
 4. Giăng 10:14.
 5. Xin xem Sáng Thế Ký 12:3; 17:2–8;  

Ga La Ti 3:29; 1 Nê Phi 15:14–18;  
Áp Ra Ham 2:9–11.

 6. Ê Sai 2:2.
 7. Xin xem Lời Giới Thiệu Sách Mặc Môn.
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và cơ hội tái sinh về phần thuộc linh.3 
Chúng ta được các vị tiên tri và sứ đồ 
khuyên bảo phải “[thức tỉnh] trong 
Thượng Đế,” 4 được “tái sinh,” 5 và “nếu 
ai ở trong Đấng Ky Tô, thì [trở thành] 
người dựng nên mới” 6 bằng cách tiếp 
nhận vào cuộc sống của chúng ta các 
phước lành có thể nhận được nhờ 
vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky 
Tô. Các “công lao, lòng thương xót, 
và ân điển của Đấng Mê Si Thánh” 7 
có thể giúp chúng ta khắc phục được 
những khuynh hướng của con người 
thiên nhiên là tự cho mình là trung 
tâm và ích kỷ và trở nên vị tha, nhân 
từ và thánh thiện hơn. Chúng ta được 
khuyên nhủ phải sống sao cho chúng 
ta có thể “đứng không tì vết trước mặt 
[Chúa] vào ngày sau cùng.” 8

Đức Thánh Linh và Các Giáo Lễ  
của Chức Tư Tế

Tiên Tri Joseph Smith tóm tắt vai 
trò thiết yếu của các giáo lễ chức tư tế 
trong phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô 
như sau: “Chúng ta có thể được sinh 
ra một lần nữa là nhờ Thánh Linh của 
Thượng Đế qua các giáo lễ.” 9 Lời phát 
biểu sâu sắc này nhấn mạnh đến vai 
trò của Đức Thánh Linh lẫn các giáo 
lễ thiêng liêng trong tiến trình tái sinh 
thiêng liêng.

Đức Thánh Linh là Đấng thứ ba của 
Thiên Chủ Đoàn. Ngài là Đấng linh 
hồn và làm chứng về tất cả mọi lẽ thật. 
Trong thánh thư Đức Thánh Linh được 
gọi là Đấng An Ủi,10 Đấng giảng dạy,11 
và Đấng mặc khải.12 Ngoài ra, Đức 

tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky 
Tô và giúp chúng ta trở thành các môn 
đồ tốt hơn. Tôi cầu nguyện rằng Đức 
Thánh Linh sẽ soi dẫn và gây dựng 
chúng ta khi chúng ta cùng nhau xem 
xét các lẽ thật thuộc linh thiết yếu.

Sự Tái Sinh về Phần Thuộc Linh
Trên trần thế, chúng ta trải qua kinh 

nghiệm về sự sinh nở phần thể xác 

Bài của Anh Cả David A. Bednar
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Sứ Đồ

Một cụm từ sâu sắc mà Vua Bên 
Gia Min sử dụng trong những 
lời giảng dạy của ông về Đấng 

Cứu Rỗi và Sự Chuộc Tội của Ngài đã 
từng là một đề tài được lặp đi lặp lại 
trong việc nghiên cứu và suy ngẫm 
của tôi trong nhiều năm.

Trong bài giảng giã từ của ông 
gây xúc động về phần thuộc linh cho 
những người ông đã phục vụ và yêu 
thương, Vua Bên Gia Min đã mô tả tầm 
quan trọng của việc hiểu biết về vinh 
quang của Thượng Đế và nếm được 
tình yêu thương của Ngài, việc nhận 
được sự xá miễn các tội lỗi, và luôn 
luôn ghi nhớ sự vĩ đại của Thượng Đế, 
và việc cầu nguyện hàng ngày cùng 
đứng vững trong đức tin.1 Ông cũng 
hứa rằng khi làm những điều này, “thì 
các người luôn luôn được vui sướng, 
và được tràn đầy tình thương yêu của 
Thượng Đế, và luôn luôn được xá 
miễn các tội lỗi của mình.” 2

Sứ điệp của tôi tập trung vào 
nguyên tắc luôn luôn được xá miễn các 
tội lỗi của chúng ta. Lẽ thật được biểu 
lộ trong cụm từ này có thể củng cố đức 

Luôn Luôn  
Được Xá Miễn  
Các Tội Lỗi của Mình
Bằng quyền năng thánh hóa của Đức Thánh Linh là người bạn đồng hành 
thường xuyên, chúng ta có thể luôn được xá miễn các tội lỗi của mình.
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Thánh Linh còn là một Đấng thánh 
hóa 13 thanh tẩy và giống như lửa đốt 
cháy cặn bã và điều ác ra khỏi linh hồn 
con người.

Các giáo lễ thiêng liêng là thiết yếu 
trong phúc âm của Đấng Cứu Rỗi và 
trong tiến trình đến cùng Ngài và tìm 
kiếm sự tái sinh phần thuộc linh. Các 
giáo lễ là những hành động thiêng 
liêng có mục đích thuộc linh, ý nghĩa 
vĩnh cửu, và liên quan đến các luật 
pháp và luật lệ của Thượng Đế.14 Tất 
cả các giáo lễ cứu rỗi và giáo lễ Tiệc 
Thánh cần phải được một người nắm 
giữ các chìa khóa chức tư tế cần thiết 
cho phép.

Các giáo lễ cứu rỗi và tôn cao được 
thực hiện trong Giáo Hội phục hồi 
của Chúa có ý nghĩa nhiều hơn là việc 
thực hiện các nghi lễ hoặc những biểu 
tượng. Thay vì thế, các giáo lễ này gồm 
có những phương pháp được cho phép 
mà qua đó các phước lành và quyền 
năng của thiên thượng có thể tuôn chảy 
vào cuộc sống cá nhân của chúng ta.

“Và chức tư tế cao hơn này điều 
hành phúc âm và nắm giữ chìa khóa 
về những điều kín nhiệm của vương 
quốc, tức là chìa khóa của sự hiểu biết 
về Thượng Đế.

“Vậy nên, trong các giáo lễ thuộc 
chức tư tế này, quyền năng của sự tin 
kính được biểu hiện rõ rệt.

“Và nếu không có những giáo lễ 
thuộc chức tư tế này cùng thẩm quyền 
của chức tư tế, thì quyền năng của sự 
tin kính không được biểu hiện cho loài 
người trong thể xác biết được.” 15

Các giáo lễ nhận được và được tôn 
kính với sự liêm chính là cần thiết để 
nhận được quyền năng của sự tin kính 
và tất cả các phước lành được dành 
sẵn nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng 
Cứu Rỗi.

Đạt Được và Gìn Giữ Sự Xá Miễn  
Các Tội Lỗi qua Các Giáo Lễ

Để thấu hiểu trọn vẹn hơn về tiến 
trình mà qua đó chúng ta có thể đạt 
được và luôn luôn gìn giữ sự xá miễn 
các tội lỗi của mình, trước hết chúng ta 
cần phải hiểu mối quan hệ không thể 
tách rời giữa ba giáo lễ thiêng liêng mà 
cho phép tiếp cận với các quyền năng 
của thiên thượng: phép báp têm bằng 
cách dìm mình xuống nước, phép đặt 
tay để ban cho ân tứ Đức Thánh Linh, 
và Tiệc Thánh.

Phép báp têm bằng cách dìm mình 
xuống nước để được xá miễn các tội lỗi 
“là giáo lễ khởi đầu của phúc âm” 16 của 
Chúa Giê Su Ky Tô và đòi hỏi trước tiên 
là phải có đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi và 
sự hối cải chân thành. Giáo lễ này “là 
một dấu hiệu và một lệnh truyền mà 
Thượng Đế đã thiết lập cho [con cái 
của Ngài] để bước vào vương quốc của 
Ngài.” 17 Phép báp têm được thực hiện 
trong thẩm quyền của Chức Tư Tế A 
Rôn. Trong tiến trình đến cùng Đấng 
Cứu Rỗi và sự tái sinh phần thuộc linh, 
phép báp têm mang đến một sự thanh 
tẩy đầu tiên khỏi tội lỗi, là điều cần 
thiết cho tâm hồn của chúng ta.

Giao ước báp têm gồm có ba điều 
cam kết cơ bản: (1) tình nguyện mang 

danh Chúa Giê Su Ky Tô, (2) luôn 
luôn tưởng nhớ tới Ngài, và (3) tuân 
giữ các giáo lệnh của Ngài. Phước lành 
đã được hứa đối với việc tôn trọng 
giao ước này là “để [chúng ta] có thể 
luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng 
[chúng ta].” 18 Như vậy, phép báp têm là 
sự chuẩn bị thiết yếu để tiếp nhận cơ 
hội đã được cho phép tiếp tục có được 
sự đồng hành thường xuyên của Đấng 
thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn.

“Phép báp têm [bằng] nước . . . 
phải được kèm theo phép báp têm của 
Thánh Linh để được đầy đủ.” 19 Như 
Đấng Cứu Rỗi đã dạy Ni Cô Đem: “Nếu 
một người chẳng nhờ nước và Thánh 
Linh mà sanh, thì không được vào 
nước Đức Chúa Trời.” 20

Ba lời phát biểu của Tiên Tri Joseph 
Smith nhấn mạnh đến mối liên hệ thiết 
yếu giữa các giáo lễ báp têm bằng 
cách dìm mình xuống nước để được 
xá miễn các tội lỗi và phép đặt tay 
để có được ân tứ Đức Thánh Linh.

Lời phát biểu 1: “Phép báp têm là 
một giáo lễ thiêng liêng để chuẩn bị 
cho việc tiếp nhận Đức Thánh Linh; 
đó là cách thức và chìa khóa mà qua 
đó Đức Thánh Linh sẽ được ban cho.” 21

Lời phát biểu 2: “Ta cũng có thể làm 
phép báp têm cho một túi cát thay vì 
cho một người, nếu giáo lễ đó không 
được thực hiện theo cách để được 
xá miễn các tội lỗi và tiếp nhận Đức 
Thánh Linh. Phép báp têm bằng nước 
chỉ là một nửa phép báp têm, và không 
mang lại lợi ích gì nếu không có nửa 
kia— tức là phép báp têm bằng Đức 
Thánh Linh.” 22

Lời phát biểu 3: “Phép báp têm 
bằng nước, nếu không có phép báp 
têm bằng lửa và Đức Thánh Linh tham 
dự, thì vô ích; các giáo lễ này cần phải 
được kết hợp chặt chẽ.” 23

Sự kết hợp kiên định giữa nguyên 
tắc hối cải, các giáo lễ báp têm và tiếp 
nhận ân tứ Đức Thánh Linh, và phước 
lành vinh quang của sự xá miễn các tội 
lỗi được nhấn mạnh nhiều lần trong 
thánh thư.

Nê Phi tuyên bố: “Vì cổng mà các 
người phải đi vào tức là sự hối cải và 
phép báp têm bằng nước vậy; và tiếp 
đó là sự xá miễn các tội lỗi của các 
người bằng lửa và Đức Thánh Linh.” 24
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Chính Đấng Cứu Rỗi đã phán: “Này, 
đây là lệnh truyền: Hãy hối cải, hỡi các 
ngươi ở các nơi tận cùng của trái đất, 
hãy đến cùng ta và chịu phép báp têm 
trong danh ta, ngõ hầu các ngươi có 
thể được thánh hóa nhờ thụ nhận Đức 
Thánh Linh, để các ngươi có thể đứng 
không tì vết trước mặt ta vào ngày 
sau cùng.” 25

Phép đặt tay để ban cho ân tứ Đức 
Thánh Linh là một giáo lễ được thực 
hiện bằng thẩm quyền của Chức Tư 
Tế Mên Chi Xê Đéc. Trong tiến trình 
đến cùng Đấng Cứu Rỗi và sự tái sinh 
phần thuộc linh, tiếp nhận quyền 
năng thánh hóa của Đức Thánh Linh 
trong cuộc sống của chúng ta tạo ra 
khả năng có được sự thanh tẩy liên 
tục tâm hồn của chúng ta khỏi tội lỗi. 
Phước lành tuyệt vời này là thiết yếu 
vì “không một vật gì dơ bẩn có thể 
ở được cùng Thượng Đế.” 26

Là tín hữu của Giáo Hội phục hồi 
của Chúa, chúng ta được ban phước 
bởi sự thanh tẩy đầu tiên của chúng 
ta khỏi tội lỗi được liên kết với phép 
phép báp têm và bởi tiềm năng của 
một sự thanh tẩy liên tục khỏi tội lỗi đã 
có thể được thực hiện nhờ vào sự đồng 
hành và quyền năng của Đức Thánh 

Linh— chính là Đấng thứ ba của Thiên 
Chủ Đoàn.

Hãy xem cách một người nông dân 
phụ thuộc vào khuôn mẫu bất biến của 
việc trồng trọt và thu hoạch. Việc hiểu 
được mối liên hệ giữa việc gieo trồng 
và thu hoạch là một nguồn hiểu biết 
liên tục của mục đích và ảnh hưởng 
đến tất cả các quyết định và hành động 
của một người nông dân lao động suốt 
năm. Tương tự như vậy, sự kết nối 
chặt chẽ giữa các giáo lễ báp têm bằng 
cách dìm mình xuống nước để được 
xá miễn các tội lỗi và phép đặt tay để 
tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh cần 
phải ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của 
vai trò môn đồ của chúng ta trong suốt 
cuộc sống của mình.

Tiệc Thánh là giáo lễ thứ ba cần có 
để tiếp cận được với quyền năng của sự 
tin kính. Để có thể giữ cho mình khỏi tì 
vết của thế gian một cách trọn vẹn hơn, 
chúng ta được truyền lệnh phải đến nhà 
nguyện và dâng Tiệc Thánh vào ngày 
thánh của Chúa.27 Xin hãy xem xét rằng 
những biểu tượng về thể xác và máu 
của Chúa, tức là bánh và nước, đều 
được ban phước lẫn thánh hóa. “Hỡi 
Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, 
trong tôn danh Con của Cha là Chúa 

Giê Su Ky Tô, chúng con cầu xin Cha 
ban phước và thánh hóa bánh này [hay 
nước này] cho linh hồn của tất cả những 
ai cùng chia xẻ bánh này [hay nước 
này], để họ được phép ăn [hay uống].” 28 
Thánh hóa là làm cho thanh khiết và 
thánh thiện. Các biểu tượng Tiệc Thánh 
được thánh hóa để tưởng nhớ đến sự 
thanh khiết của Đấng Ky Tô, về sự phụ 
thuộc hoàn toàn của chúng ta vào Sự 
Chuộc Tội của Ngài, và về trách nhiệm 
của chúng ta để tôn trọng các giáo lễ 
và các giao ước của chúng ta để chúng 
ta có thể “đứng không tì vết trước mặt 
[Ngài] vào ngày sau cùng.” 29

Giáo lễ Tiệc Thánh là một lời mời 
thiêng liêng và được lặp đi lặp lại để 
phải hối cải chân thành và được đổi mới 
về phần thuộc linh. Hành động dự phần 
Tiệc Thánh, tự nó, không thanh tẩy 
chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng khi chúng 
ta tận tình chuẩn bị và tham dự giáo lễ 
thiêng liêng này với một tấm lòng đau 
khổ và một tâm hồn thống hối thì lời 
hứa là chúng ta có thể luôn được Thánh 
Linh của Chúa ở cùng chúng ta. Và bằng 
quyền năng thánh hóa của Đức Thánh 
Linh là người bạn đồng hành thường 
xuyên, chúng ta có thể luôn được xá 
miễn các tội lỗi của mình.
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Chúng ta thật sự được phước mỗi 
tuần với cơ hội để đánh giá cuộc sống 
của mình qua giáo lễ Tiệc Thánh, để 
lập lại giao ước, và nhận được lời hứa 
của giao ước này.30

Chịu Phép Báp Têm Một Lần Nữa
Đôi khi Các Thánh Hữu Ngày Sau 

bày tỏ ước muốn là họ có thể được làm 
báp têm một lần nữa— và do đó trở nên 
trong sạch và xứng đáng như vào cái 
ngày mà họ nhận được giáo lễ phúc 
âm cứu rỗi đầu tiên của họ. Tôi xin trân 
trọng gợi ý rằng Cha Thiên Thượng và 
Con Trai Yêu Quý của Ngài không có 
ý định cho chúng ta trải qua một cảm 
giác như vậy về việc được làm mới, đổi 
mới và hồi phục lại phần thuộc linh 
mà chỉ xảy ra một lần trong cuộc đời 
của chúng ta mà thôi. Các phước lành 
để đạt được và luôn luôn gìn giữ sự xá 
miễn các tội lỗi qua các giáo lễ phúc 
âm giúp chúng ta hiểu rằng phép báp 
têm là một điểm khởi đầu trong cuộc 
hành trình thuộc linh trên trần thế; đó 
không phải là điểm đến mà chúng ta 
nên khao khát để trở lại nhiều lần.

Các giáo lễ báp têm bằng cách 
dìm mình xuống nước, phép đặt tay 
để ban cho ân tứ Đức Thánh Linh, và 
Tiệc Thánh không phải là những giáo 
lễ riêng rẽ và rời rạc; thay vì thế, các 
giáo lễ này là những yếu tố trong một 
khuôn mẫu bổ sung và có liên quan 
với nhau trong tiến trình cứu chuộc. 
Mỗi giáo lễ liên tiếp đều làm nâng cao 

và mở rộng mục đích, ước muốn, và 
sự thực hiện về phần thuộc linh của 
chúng ta. Kế hoạch của Đức Chúa 
Cha, Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi 
và các giáo lễ phúc âm mang đến ân 
điển chúng ta cần có để tiến bước và 
tiến triển theo từng hàng chữ một và 
từng lời giáo huấn một hướng đến 
vận mệnh vĩnh cửu của chúng ta.

Lời Hứa và Chứng Ngôn
Chúng ta là những con người không 

hoàn hảo đang cố gắng sống trên trần 
thế theo kế hoạch hoàn hảo về sự tiến 
triển vĩnh cửu của Cha Thiên Thượng. 
Những đòi hỏi của kế hoạch Ngài là 
vinh quang, thương xót, và nghiêm ngặt. 
Đôi khi chúng ta có thể tràn đầy quyết 
tâm và vào những lúc khác lại cảm thấy 
hoàn toàn không thích đáng. Chúng ta 
có thể tự hỏi liệu phần thuộc linh của 
mình có bao giờ có thể làm tròn lệnh 
truyền phải đứng không tì vết trước mặt 
Ngài vào ngày sau cùng không.

Với sự giúp đỡ của Chúa và qua 
quyền năng của Thánh Linh của Ngài 
để “dạy dỗ [chúng ta] mọi sự,” 31 quả 
thực chúng ta có thể được phước để 
nhận biết các khả năng thuộc linh của 
mình. Các giáo lễ mời gọi mục đích và 
quyền năng của Thánh Linh vào cuộc 
sống của chúng ta khi chúng ta cố 
gắng được sinh lại và trở thành những 
người nam và người nữ của Đấng Ky 
Tô.32 Những yếu kém của chúng ta có 
thể được củng cố và những giới hạn 

của chúng ta có thể được khắc phục.
Mặc dù không ai trong chúng ta có 

thể được hoàn hảo trong cuộc sống 
này, nhưng chúng ta có thể trở nên 
ngày càng xứng đáng và không tì vết 
khi chúng ta “được tẩy sạch bởi máu 
của Chiên Con.” 33 Tôi hứa và làm chứng 
rằng chúng ta sẽ được phước với đức 
tin mạnh mẽ hơn nơi Đấng Cứu Rỗi và 
sự bảo đảm lớn hơn về phần thuộc linh 
khi chúng ta tìm cách luôn luôn gìn giữ 
sự xá miễn các tội lỗi của mình, và cuối 
cùng, đứng không tì vết trước mặt Chúa 
vào ngày sau cùng. Tôi làm chứng như 
vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su 
Ky Tô, A Men. ◼
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đình. Trái lại, hội đồng gia đình có 
thể được tổ chức vào bất cứ ngày nào 
trong tuần, và chủ yếu là một buổi họp 
mà trong đó cha mẹ lắng nghe— lẫn 
nhau và lắng nghe con cái.

Tôi tin rằng có ít nhất bốn loại hội 
đồng gia đình:

Trước hết, một hội đồng gia đình 
chung gồm có cả gia đình.

Thứ hai, một hội đồng gia đình 
chấp hành gồm có người mẹ và người 
cha.

Thứ ba, một hội đồng gia đình hạn 
chế gồm có cha mẹ và một đứa con.

Thứ tư, một hội đồng gia đình hai 
người gồm có người cha hay mẹ và 
một đứa con.

Trong tất cả các bối cảnh của hội 
đồng gia đình này, cần phải tắt tất cả 
các thiết bị điện tử để mọi người có 
thể nhìn vào nhau và lắng nghe nhau. 
Trong hội đồng gia đình và vào những 
lúc thích hợp khác, các anh chị em có 
thể muốn có một cái giỏ để đựng các 
thiết bị điện tử để khi gia đình quy 
tụ lại, tất cả mọi người— kể cả cha 
mẹ— đều có thể để điện thoại, máy tính 
bảng và máy nghe nhạc MP3 của họ 
vào trong giỏ. Sau đó, họ có thể cùng 
nhau bàn bạc mà không bị cám dỗ để 
trả lời một tin nhắn mà họ có thể nhận 
được qua Facebook, tin nhắn điện 
thoại, Instagram, Snapchat, và email.

Tôi xin chia sẻ ngắn gọn với các 
anh chị em cách làm thế nào để mỗi 
loại hội đồng gia đình này có thể được 
hữu hiệu.

Trước hết, hội đồng gia đình đầy 
đủ gồm có tất cả những người trong 
gia đình.

Cuốn sách nhỏ của Giáo Hội có tựa 
đề Our Family [Gia Đình của Chúng 
Tôi] ghi rằng: “Hội đồng này có thể 
họp mặt để thảo luận về các vấn đề 
gia đình, giải quyết vấn đề tài chính, 
lập kế hoạch, hỗ trợ và củng cố [lẫn 
nhau], và cầu nguyện cho nhau và cho 
cả gia đình.” 2

Hội đồng này nên họp mặt vào một 
thời gian đã định trước và thường trang 
trọng hơn bất cứ loại hội đồng gia 
đình nào khác.

Buổi họp hội đồng nên bắt đầu 
bằng một lời cầu nguyện, hoặc có thể 
chỉ để tiếp tục các cuộc trò chuyện 

thượng với tư cách là con cái linh hồn 
của hai Ngài.

Một hội đồng gia đình, khi điều 
khiển bằng tình yêu thương và bằng 
các thuộc tính giống như Đấng Ky Tô, 
sẽ giới hạn sự tác động của công nghệ 
hiện đại mà thường làm chúng ta xao 
lãng việc dành ra thời gian có chất 
lượng với nhau và cũng có khuynh 
hướng mang lại điều ác vào thẳng nhà 
của chúng ta.

Xin nhớ rằng hội đồng gia đình là 
khác với buổi họp tối gia đình được tổ 
chức vào các ngày Thứ Hai. Các buổi 
họp tối gia đình tập trung chủ yếu vào 
việc dạy phúc âm và các sinh hoạt gia 

By Elder M. Russell Ballard
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Thưa các anh chị em, thật là kỳ lạ 
nhưng là sự thật khi làm cha mẹ 
chúng ta đều có khuynh hướng 

chu toàn vai trò làm cha mẹ sau khi 
con cái đã lớn. Buổi trưa hôm nay, 
tôi sẽ chia sẻ với các anh chị em điều 
mà tôi ước gì tôi đã hiểu rõ hơn khi 
Barbara và tôi bắt đầu nuôi dạy con 
cái quý báu của chúng tôi.

Trong giáo vụ của tôi với tư cách là 
sứ đồ, tôi đã thường xuyên nhấn mạnh 
tới quyền năng và tầm quan trọng của 
các hội đồng Giáo Hội, kể cả các hội 
đồng phái bộ truyền giáo, giáo khu, 
tiểu giáo khu và tổ chức bổ trợ.

Tôi tin rằng các hội đồng là cách 
hiệu quả nhất để có được kết quả thực 
sự. Ngoài ra, tôi biết các hội đồng là 
cách thức của Chúa và Ngài đã tạo ra 
vạn vật trong vũ trụ qua một hội đồng 
thiên thượng, như đã được đề cập 
trong thánh thư.1

Tuy nhiên, cho đến bây giờ, tôi đã 
chưa bao giờ nói chuyện trong đại 
hội trung ương về hội đồng cơ bản và 
nền tảng nhất— và có lẽ là quan trọng 
nhất— trong số tất cả các hội đồng: đó 
là hội đồng gia đình.

Hội đồng gia đình luôn luôn là cần 
thiết. Trên thực tế, còn là vĩnh cửu nữa. 
Chúng ta thuộc về một hội đồng gia 
đình trong cuộc sống tiền dương thế, 
khi chúng ta sống với cha mẹ thiên 

Các Hội Đồng Gia Đình
Khi cha mẹ đã sẵn sàng và con cái lắng nghe cùng tham gia vào cuộc 
thảo luận thì hội đồng gia đình được hữu hiệu thực sự!
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đã bắt đầu trong các bối cảnh khác. 
Xin lưu ý rằng hội đồng gia đình 
có thể không phải luôn luôn phải 
có một phần mở đầu hoặc kết thúc 
trang trọng.

Khi cha mẹ đã sẵn sàng và con cái 
lắng nghe cùng tham gia vào cuộc thảo 
luận thì hội đồng gia đình được thực 
sự hữu hiệu!

Cho dù hoàn cảnh gia đình riêng 
của chúng ta là gì đi nữa, thì điều quan 
trọng là chúng ta hiểu được hoàn cảnh 
riêng của mỗi người trong gia đình. 
Mặc dù chúng ta có thể là ruột thịt với 
nhau, nhưng có thể cũng có những 
tình huống và hoàn cảnh ở giữa chúng 
ta mà có thể làm cho chúng ta khác 
nhau nhiều và có thể đòi hỏi sự hợp 
tác đầy trắc ẩn của hội đồng gia đình.

Ví dụ, có thể tất cả các cuộc nói 
chuyện, chia sẻ và yêu thương không 
thể giải quyết một vấn đề y tế hoặc 
một thử thách tình cảm mà một hoặc 
nhiều người trong gia đình có thể đang 
gặp phải. Vào những lúc như vậy, hội 
đồng gia đình trở thành một nơi hỗ trợ 
với tình đoàn kết, trung thành và ủng 
hộ trong khi gia đình tìm kiếm những 
giải pháp nhờ sự giúp đỡ của người 
khác và các tổ chức khác.

Các anh chị em ruột, nhất là những 
người lớn hơn, có thể là những người 
hướng dẫn mạnh mẽ đối với con cái 
nhỏ hơn nếu cha mẹ chịu sử dụng 

hội đồng gia đình để tận dụng sự 
giúp đỡ và hỗ trợ của mấy đứa con 
lớn này trong những lúc khó khăn 
và thử thách.

Bằng cách này, một gia đình cũng 
giống như một tiểu giáo khu. Khi vị 
giám trợ mời các thành viên trong hội 
đồng tiểu giáo khu tham gia thì ông có 
thể giải quyết các vấn đề và đạt được 
rất nhiều điều tốt trong cách mà ông 
không bao giờ có thể làm được nếu 
không có sự giúp đỡ của họ. Trong 
một cách tương tự, cha mẹ cần phải 
mời mọi người trong gia đình tham 
gia để đối phó với những thử thách và 
nghịch cảnh. Bằng cách đó, sức mạnh 
của hội đồng gia đình được sử dụng. 
Khi các thành viên hội đồng cảm thấy 
họ tham gia vào việc chọn quyết định, 
thì họ trở thành những người ủng hộ 
và các kết quả tích cực cụ thể có thể 
đạt được.

Không phải mọi hội đồng gia đình 
đều gồm có cha mẹ và con cái. Hội 
đồng gia đình của các anh chị em 
có thể trông rất khác với hội đồng 
gia đình của chúng tôi khi chúng tôi 
nuôi nấng bảy đứa con. Ngày nay, hội 
đồng gia đình của chúng tôi chỉ gồm 
có Barbara và tôi, trừ khi chúng tôi tổ 
chức một hội đồng gia đình mở rộng 
mà gồm có con cái đã trưởng thành, 
những người phối ngẫu của chúng, 
và đôi khi cả cháu và chắt nữa.

Những người nào độc thân và thậm 
chí còn là sinh viên sống xa nhà cũng 
có thể làm theo khuôn mẫu tổ chức 
hội đồng thiêng liêng này bằng cách 
quy tụ với bạn bè và những người ở 
chung nhà để cùng nhau bàn bạc.

Hãy xem xét cách mà bầu không 
khí trong một căn hộ sẽ thay đổi như 
thế nào nếu những người bạn ở chung 
nhà quy tụ lại thường xuyên để cầu 
nguyện, lắng nghe, thảo luận và lập kế 
hoạch chung với nhau.

Mọi người có thể thích nghi với một 
hội đồng gia đình để tận dụng khuôn 
mẫu thiêng liêng này do Cha Thiên 
Thượng nhân từ thiết lập.

Như tôi đã nói trước đây, thỉnh 
thoảng, một hội đồng gia đình mở 
rộng cũng có thể hữu ích. Một hội 
đồng gia đình mở rộng có thể gồm 
có ông bà và con cái đã trưởng thành 

không còn sống ở nhà. Cho dù ông 
bà hoặc con cái đã trưởng thành sống 
ở xa, họ cũng có thể tham gia vào 
các hội đồng gia đình qua điện thoại, 
Skype, hoặc FaceTime.

Các anh chị em có thể muốn cân 
nhắc việc tổ chức hội đồng gia đình 
chung vào ngày Chủ Nhật, tức là ngày 
đầu tuần; gia đình có thể xem xét lại 
tuần vừa qua và hoạch định cho tuần 
tới. Đây có thể là đúng với điều mà gia 
đình của các anh chị em cần để giúp 
làm cho ngày Sa Bát thành một kinh 
nghiệm thú vị.

Loại hội đồng gia đình thứ hai 
là một hội đồng gia đình chấp hành 
mà chỉ gồm có cha mẹ. Trong thời gian 
này với nhau, cha mẹ có thể xem lại 
các nhu cầu về thể chất, tình cảm và 
tinh thần của mỗi đứa con và sự phát 
triển của chúng.

Hội đồng gia đình chấp hành cũng 
là một thời gian tốt để cho vợ chồng 
nói về mối quan hệ cá nhân của họ với 
nhau. Khi Anh Cả Harold B. Lee thực 
hiện lễ gắn bó cho chúng tôi, ông đã 
dạy chúng tôi một nguyên tắc mà tôi 
tin rằng tất cả các cặp vợ chồng sẽ thấy 
hữu ích. Ông nói: “Không bao giờ đi 
ngủ mà không cùng nhau quỳ xuống, 
nắm tay nhau, và dâng lời cầu nguyện. 
Những lời cầu nguyện như vậy mời 
Cha Thiên Thượng đến để khuyên 
dạy chúng ta bằng quyền năng của 
Thánh Linh.”

Loại hội đồng gia đình thứ ba là 
một hội đồng gia đình hạn chế. Trong 
loại hội đồng này, cả hai cha mẹ đều 
dành thời gian cho riêng một đứa con 
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trong một khung cảnh trang trọng hoặc 
thân mật. Đây là một cơ hội cho một 
cuộc thảo luận về việc đưa ra quyết 
định trước về một số điều mà đứa 
con đó sẽ làm và sẽ không làm trong 
tương lai. Khi các quyết định như vậy 
đã được chọn, thì họ có thể muốn ghi 
xuống để tham khảo trong tương lai 
nếu cần. Nếu con trai hay con gái của 
các anh chị em thấy các anh chị em 
là một người ủng hộ trung thành, thì 
buổi họp hội đồng này có thể thiết lập 
các mục tiêu và mục đích cho tương 
lai. Đây cũng là thời gian để lắng nghe 
kỹ những mối quan tâm và thử thách 
nghiêm trọng mà một đứa con có thể 
đã gặp phải với những vấn đề như 
thiếu tự tin, bị lạm dụng, bị bắt nạt, 
hay sợ hãi.

Loại hội đồng gia đình thứ tư 
là một hội đồng gia đình có hai người 
gồm có người cha hay mẹ và một đứa 
con. Loại hội đồng gia đình này thường 
xảy ra mà không hoạch định trước. Ví 
dụ, người cha hoặc mẹ và đứa con có 
thể tận dụng cơ hội thân mật trong khi 
đi trong xe hoặc làm công việc nhà. 
Một chuyến đi chơi của một đứa con 
với người cha hoặc mẹ có thể mang 
đến một thời gian gần gũi gắn bó đặc 
biệt về mặt tình cảm và thuộc linh. Hãy 
hoạch định trước những dịp này để 
con cái có thể biết trước và mong đợi 
thời gian đặc biệt một mình với cha 
hoặc mẹ chúng.

Thưa các anh chị em, khi xưa ngôi 
nhà của chúng ta cung cấp tất cả sự 
bảo vệ chúng ta cần để chống lại sự 
xâm lấn và ảnh hưởng từ bên ngoài. 
Chúng ta khóa cửa lại, đóng cửa sổ, 
và đóng cổng ra vào, và chúng ta cảm 
thấy được an toàn, được bảo đảm và 
bảo vệ trong nơi trú ẩn nhỏ của riêng 
mình khỏi thế giới bên ngoài.

Ngày nay hoàn cảnh đó đã không 
còn nữa. Các bức tường, cửa, hàng 
rào, và cổng nhà của chúng ta không 
thể ngăn chặn được sự xâm lược vô 
hình từ Internet, Wi- Fi và các mạng 
điện thoại di động. Những điều này 
có thể xâm nhập vào nhà của chúng 
ta chỉ bằng một vài cú nhấp chuột và 
gõ phím.

May thay, Chúa đã cung cấp một 
cách để chống lại sự xâm nhập của 

công nghệ tiêu cực mà có thể làm 
chúng ta xao lãng khỏi việc dành thời 
gian có chất lượng với nhau. Ngài đã 
làm điều này bằng cách cung cấp hệ 
thống hội đồng gia đình để củng cố, 
bảo vệ, che chở, và nuôi dưỡng mối 
quan hệ quý giá nhất của chúng ta.

Con cái rất cần cha mẹ sẵn lòng 
lắng nghe chúng, và hội đồng gia đình 
có thể cung cấp một thời gian mà trong 
đó những người trong gia đình có thể 
học cách hiểu và yêu thương nhau.

An Ma dạy rằng: “Hãy hội ý với 
Chúa trong mọi việc làm của mình, 
và Ngài sẽ hướng dẫn con đến điều 
thiện.” 3 Việc mời Chúa vào hội đồng 
gia đình của chúng ta qua lời cầu 
nguyện sẽ cải thiện mối quan hệ của 
chúng ta với nhau. Với sự giúp đỡ của 
Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi, 
chúng ta có thể trở nên kiên nhẫn, ân 
cần, hữu ích, tha thứ, và thông cảm 
khi chúng ta cầu nguyện để được giúp 
đỡ. Với sự giúp đỡ của hai Ngài, chúng 
ta có thể làm cho ngôi nhà của mình 
thành một nơi gần giống như thiên 
đường trên thế gian này đây.

Một hội đồng gia đình được thực 
hiện theo kiểu các hội đồng ở trên 
thiên thượng, tràn đầy tình yêu thương 
giống như Đấng Ky Tô, và được Thánh 
Linh của Chúa hướng dẫn sẽ giúp 
chúng ta bảo vệ gia đình mình khỏi 
những điều xao lãng mà có thể cướp 

đoạt thời gian quý báu của chúng ta 
dành cho nhau và bảo vệ chúng ta 
khỏi những điều xấu xa của thế gian.

Khi gồm vào lời cầu nguyện, một 
hội đồng gia đình sẽ mời Đấng Cứu 
Rỗi hiện diện như Ngài đã hứa: “Vì 
nơi nào có hai ba người nhân danh ta 
nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” 4 Việc 
mời Thánh Linh của Chúa đến với các 
hội đồng gia đình của các anh chị em 
mang lại phước lành không thể tả xiết.

Cuối cùng, xin nhớ rằng một hội 
đồng gia đình khi được tổ chức thường 
xuyên sẽ giúp chúng ta nhận thấy sớm 
những vấn đề trong gia đình và giải 
quyết trước khi quá muộn; những hội 
đồng gia đình này sẽ mang đến cho 
mỗi người trong gia đình một cảm giác 
về giá trị và tầm quan trọng; và hầu 
hết tất cả những hội đồng này sẽ giúp 
chúng ta trở nên thành công và hạnh 
phúc hơn trong mối quan hệ quý giá ở 
bên trong nhà của mình. Cầu xin Cha 
Thiên Thượng ban phước cho tất cả 
các gia đình của chúng ta khi chúng 
ta khuyên bảo lẫn nhau, tôi khiêm 
nhường cầu nguyện trong tôn danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼

GHI CHÚ
 1. Xin xem Áp Ra Ham 4:26; 5:2–3.
 2. Our Family: A Practical Guide for Building 

a Gospel- Centered Home (cuốn sách nhỏ, 
1980), 6.

 3. An Ma 37:37.
 4. Ma Thi Ơ 18:20.
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Cuối cùng, tôi biết được rằng họ 
nuôi dưỡng nỗi oán giận lâu dài đối 
với tôi và Giáo Hội. Trong gần sáu thập 
niên, tôi đã bị ám ảnh bởi tình trạng 
này và cảm thấy buồn thay cho gia 
đình Hatfield. Nhiều lần, tôi đã cố gắng 
liên lạc lại với họ, nhưng đã không 
thành công.

Rồi, một đêm vào tháng Năm năm 
ngoái, tôi bị đánh thức bởi hai đứa bé 
gái từ phía bên kia bức màn che. Mặc 
dù tôi đã không thấy hoặc nghe chúng 
bằng các giác quan của mình, nhưng 
tôi cảm thấy sự hiện diện của chúng. 
Phần thuộc linh của tôi nghe lời chúng 
khẩn nài. Lời nói của chúng ngắn gọn 
và rõ ràng: “Anh Nelson ơi, chúng em 
không được làm lễ gắn bó với ai cả! 
Anh có thể giúp chúng em được không 
ạ? ” Chẳng bao lâu sau đó, tôi biết được 
rằng người mẹ của chúng đã qua đời, 
nhưng cha và em trai của chúng vẫn 
còn sống.

Được khuyến khích bởi những lời 
khẩn nài của Laural Ann và Gay Lynn, 
một lần nữa tôi đã cố gắng liên lạc với 
cha của chúng, người mà tôi đã biết là 
hiện đang sống với con trai của ông là 
Shawn. Lần này, họ sẵn lòng gặp tôi.

Vào tháng Sáu, tôi đã thật sự quỳ 
xuống trước Jimmy, bấy giờ 88 tuổi, 
và thành thật nói chuyện với ông ta. 
Tôi đã nói về lời khẩn nài của hai con 

thuật khi hai người cha mẹ đó tìm cách 
chữa trị cho hai đứa con gái của họ, 
Laural Ann và em gái là Gay Lynn. Tôi 
rất đau lòng khi cả hai bé gái đó đều 
chết sau cuộc phẫu thuật.1 Dĩ nhiên, 
Ruth và Jimmy rất đau khổ về mặt 
tinh thần.
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Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson
Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Cách đây sáu tháng, trong đại hội 
trung ương tháng Mười năm 
2015, tôi đã nói chuyện với các 

chị em phụ nữ của Giáo Hội về vai 
trò thiêng liêng của họ là các phụ nữ 
của Thượng Đế. Giờ đây, tôi muốn 
nói chuyện với các anh em về vai trò 
thiêng liêng của các anh em là những 
người đàn ông của Thượng Đế. Khi 
đi khắp thế giới, tôi ngạc nhiên trước 
sức mạnh và sự tốt lành thuần túy của 
những người đàn ông và thiếu niên 
của Giáo Hội này. Không thể nào đếm 
được bao nhiêu tâm hồn các anh em 
đã chữa lành và bao nhiêu người các 
anh em đã nâng cao. Xin cám ơn các 
anh em!

Trong sứ điệp của tôi tại đại hội vừa 
qua, tôi có kể về kinh nghiệm đau lòng 
của tôi trước đó nhiều năm khi còn là 
một bác sĩ phẫu thuật tim, tôi đã không 
thể cứu được mạng sống của hai bé 
gái. Với sự cho phép của cha các em, 
tôi muốn nói thêm về gia đình đó.

Bệnh tim bẩm sinh ảnh hưởng đến 
ba đứa con của Ruth và Jimmy Hatfield. 
Con trai đầu lòng của họ, Jimmy Jr., 
chết mà không được chẩn đoán chính 
xác. Tôi đã tham dự vào cuộc phẫu 

Cái Giá của  
Quyền Năng Chức Tư Tế
Chúng ta có sẵn lòng để cầu nguyện, nhịn ăn, nghiên cứu, tìm kiếm, thờ 
phượng, và phục vụ với tư cách là những người đàn ông của Thượng Đế 
để có thể có được quyền năng của chức tư tế đó không?

Chủ Tịch Russell M. Nelson và Chị Wendy Nelson tại Đền Thờ Payson Utah với những người trong 
gia đình của Jimmy Hatfield.
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gái của ông và nói với ông rằng tôi 
sẽ được vinh dự để thực hiện giáo lễ 
gắn bó cho gia đình ông. Tôi cũng giải 
thích rằng sẽ cần thời gian và nhiều nỗ 
lực về phần của ông và Shawn để được 
sẵn sàng và xứng đáng để bước vào 
đền thờ, vì người nào cũng chưa làm 
lễ thiên ân cả.

Thánh Linh của Chúa được cảm thấy 
mạnh mẽ trong suốt lần gặp gỡ đó. Và 
khi Jimmy và Shawn đều chấp nhận lời 
đề nghị của tôi, tôi đã vui mừng khôn 
xiết! Họ đã làm việc siêng năng với chủ 
tịch giáo khu, giám trợ, thầy giảng tại 
gia, và người lãnh đạo công việc truyền 
giáo trong tiểu giáo khu của họ cũng 
như với những người truyền giáo trẻ 
tuổi và một cặp vợ chồng truyền giáo 
cao niên. Và sau đó, cách đây không 
lâu, trong Đền Thờ Payson Utah, tôi đã 
có đặc ân lớn lao để làm lễ gắn bó Ruth 
với Jimmy cùng bốn đứa con của họ 
với họ. Wendy và tôi đã khóc khi chúng 
tôi tham gia vào kinh nghiệm đầy ấn 
tượng đó. Nhiều tâm hồn đã được chữa 
lành ngày hôm đó!

Khi nghĩ lại kinh nghiệm đó, tôi đã 
ngạc nhiên trước Jimmy và Shawn và 
điều họ đã sẵn lòng làm. Họ đã trở 
thành anh hùng đối với tôi. Nếu tôi có 
thể có được điều gì tôi muốn, thì đó 
sẽ là mỗi người đàn ông và thiếu niên 
trong Giáo Hội này sẽ cho thấy lòng 
can đảm, sức mạnh và lòng khiêm 
nhường của hai cha con này. Họ đã sẵn 
lòng tha thứ và buông bỏ những đau 
đớn và thói quen cũ. Họ sẵn lòng chấp 
nhận sự hướng dẫn từ các vị lãnh đạo 
chức tư tế của họ để Sự Chuộc Tội của 
Chúa Giê Su Ky Tô có thể thanh tẩy 
và làm vinh hiển họ. Mỗi người đã sẵn 
lòng để trở thành một người đàn ông 
xứng đáng mang chức tư tế “theo ban 
chí thánh của Thượng Đế.” 2

Mang có nghĩa là nâng đỡ sức nặng 
của thứ đang được nắm giữ. Đó là một 
niềm tin cậy thiêng liêng để được mang 
chức tư tế, tức là quyền năng mạnh 
mẽ và thẩm quyền của Thượng Đế. 
Hãy nghĩ về điều này: chức tư tế được 
ban cho chúng ta chính là cùng một 
quyền năng và thẩm quyền mà qua đó 
Thượng Đế đã tạo ra thế giới này và vô 
số thế giới khác, chi phối trời và đất, và 
tôn cao con cái biết vâng lời của Ngài.3

Mới đây, Wendy và tôi đang ở trong 
một buổi họp trong đó người đánh 
đại phong cầm điềm đạm sẵn sàng để 
đánh đàn bài thánh ca mở đầu. Đôi 
mắt của người ấy nhìn vào bản nhạc, 
những ngón tay của ông đặt trên các 
phím đàn. Ông bắt đầu ấn vào các 
phím đàn, nhưng không có âm thanh. 
Tôi thì thầm với Wendy: “Người ấy 
không có điện.” Tôi nghĩ rằng một cái 
gì đó đã ngăn dòng điện dẫn đến cây 
đại phong cầm đó.

Thưa các anh em, tương tự như vậy, 
tôi sợ rằng có quá nhiều người đàn 
ông đã được ban cho thẩm quyền của 
chức tư tế nhưng thiếu quyền năng 
của chức tư tế vì dòng quyền năng đó 
đã bị ngăn chặn bởi tội lỗi như là tính 
lười biếng, bất lương, kiêu ngạo, sự vô 
đạo đức, hoặc mối bận tâm với những 
vật chất của thế gian.

Tôi sợ rằng có quá nhiều người 
mang chức tư tế đã làm được rất ít 
hoặc không làm gì cả để phát triển khả 
năng của họ nhằm tiếp cận với các 
quyền năng trên trời. Tôi lo lắng về tất 
cả những người nào không được thanh 
khiết trong những ý nghĩ, cảm nghĩ, 

hoặc hành động của họ hoặc những 
người xem thường vợ hoặc con cái của 
họ, do đó đã ngăn chặn quyền năng 
của chức tư tế.

Tôi sợ rằng có quá nhiều người 
đã buồn bã từ bỏ quyền tự quyết của 
mình cho kẻ nghịch thù và đang nói 
bằng hành động của họ: “Tôi quan tâm 
nhiều về việc thỏa mãn những ham 
muốn riêng của tôi hơn là về việc tôi 
làm để mang quyền năng của Đấng 
Cứu Rỗi nhằm ban phước cho những 
người khác.”

Thưa các anh em, tôi sợ rằng một 
số người trong chúng ta một ngày nào 
đó có thể thức tỉnh và nhận biết rằng 
quyền năng trong chức tư tế thực sự 
là gì và trải qua những cảm nghĩ hối 
tiếc sâu sắc rằng họ đã dành ra quá 
nhiều thời gian để tìm kiếm quyền 
hành đối với những người khác hoặc 
quyền hành tại nơi làm việc hơn là học 
cách thực hiện đầy đủ quyền năng của 
Thượng Đế.4 Chủ Tịch George Albert 
Smith đã dạy rằng “chúng ta không ở 
đây để chỉ dành thời gian cho cuộc 
sống này và sau đó bước qua một trạng 
thái tôn cao; nhưng chúng ta ở đây để 
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làm cho mình được xứng đáng mỗi 
ngày với những vị thế mà Đức Chúa 
Cha kỳ vọng chúng ta sẽ nắm giữ sau 
thế gian này.” 5

Tại sao một người chịu lãng phí 
những ngày của mình để đánh đổi 
một nồi cháo của Ê Sau 6 khi người đó 
đã được giao phó cho khả năng tiếp 
nhận tất cả các phước lành của Áp 
Ra Ham chứ? 7

Tôi khẩn thiết van nài mỗi người 
chúng ta nên sống xứng đáng theo 
đặc ân của mình với tư cách là những 
người mang chức tư tế. Trong tương 
lai, chỉ những người đàn ông nào đã 
kính trọng chức tư tế của mình, bằng 
cách nghiêm túc tìm cách được chính 
Chúa giảng dạy, mới sẽ có thể ban 
phước, hướng dẫn, bảo vệ, củng cố, 
và chữa lành những người khác. Chỉ 
người đàn ông nào đã trả cái giá cho 
quyền năng của chức tư tế mới sẽ có 
thể mang lại những phép lạ cho những 
người mà mình yêu thương và giữ cho 
hôn nhân và gia đình của mình được 
an toàn, bây giờ và suốt thời vĩnh cửu.

Cái giá để phát triển quyền năng 
như vậy là gì? Sứ Đồ trưởng của Đấng 
Cứu Rỗi, Phi E Rơ— cũng chính Phi E 
Rơ này đã cùng với Gia Cơ và Giăng 
truyền giao Chức Tư Tế Mên Chi 

Xê Đéc cho Joseph Smith và Oliver 
Cowdery 8—đã tuyên bố về những 
đức tính chúng ta nên tìm kiếm để 
“trở nên người dự phần bản tánh 
Đức Chúa Trời.” 9

Ông đã kể ra đức tin, đức hạnh, sự 
hiểu biết, tiết độ, lòng kiên nhẫn, sự tin 
kính, lòng nhân từ, bác ái và sự chuyên 
cần.10 Và đừng quên lòng khiêm 
nhường! 11 Vậy tôi hỏi, những người 
trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp 
của các anh em sẽ nói thế nào về việc 
các anh em và tôi đang làm để phát 
triển những ân tứ thuộc linh khác? 12 
Những thuộc tính đó càng được phát 
triển, thì quyền năng của chức tư tế 
của chúng ta càng lớn hơn.

Chúng ta còn có thể gia tăng quyền 
năng của mình trong chức tư tế bằng 
cách nào khác nữa? Chúng ta cần phải 
cầu nguyện chân thành. Việc lễ độ kể 
lể về những việc làm vừa qua và sắp 
tới, kết thúc bằng một số lời cầu xin các 
phước lành không thể là cách giao tiếp 
với Thượng Đế mà mang lại quyền năng 
bền bỉ được. Các anh em có sẵn lòng 
cầu nguyện để biết cách cầu nguyện để 
có thêm quyền năng không? Chúa sẽ 
dạy cho các anh em biết.

Các anh em có sẵn lòng tra cứu 
thánh thư và nuôi dưỡng lời của Đấng 

Ky Tô 13—để hăng say nghiên cứu để 
có thêm quyền năng không? Nếu các 
anh em muốn nhìn thấy người vợ của 
mình hãnh diện vì mình thì hãy để cho 
chị ấy thấy các anh em đang ở trên 
mạng Internet để nghiên cứu giáo lý 
của Đấng Ky Tô 14 hay đọc thánh thư!

Các anh em có sẵn lòng thờ 
phượng trong đền thờ thường xuyên 
không? Chúa thích giảng dạy lời Ngài 
trong đền thờ thánh của Ngài. Hãy 
tưởng tượng là Ngài sẽ hài lòng như 
thế nào nếu các anh em cầu xin Ngài 
dạy cho các anh em về các chìa khóa, 
thẩm quyền, và quyền năng của chức 
tư tế khi các anh em trải qua kinh 
nghiệm về các giáo lễ của Chức Tư Tế 
Mên Chi Xê Đéc trong đền thờ.15 Hãy 
tưởng tượng sự gia tăng trong quyền 
năng của chức tư tế mà có thể thuộc 
vào các anh em.

Các anh em có sẵn lòng noi theo 
gương phục vụ người khác của Chủ 
Tịch Thomas S. Monson không? Trong 
nhiều thập niên, ông đã làm điều mà 
ông đã không dự định làm trước đó, 
tuân theo những thúc giục của Thánh 
Linh để đến thăm một người nào đó và 
rồi nghe những lời như: “Làm sao anh 
biết được hôm nay là ngày giỗ của con 
gái chúng tôi?” hoặc “Làm sao anh biết 
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được hôm nay là sinh nhật của tôi?” Và, 
nếu thực sự muốn có thêm quyền năng 
chức tư tế, các anh em sẽ phải trân quý 
và chăm sóc người vợ của mình, chấp 
nhận chị ấy lẫn lời khuyên của chị ấy.

Vậy thì, nếu tất cả những điều này 
nghe có vẻ quá đáng thì xin hãy xem 
xét về mối quan hệ của chúng ta với 
vợ con mình và với những người đồng 
nghiệp ở sở làm sẽ khác biệt như thế 
nào nếu chúng ta có cùng mức độ 
quan tâm đến việc nhận được quyền 
năng chức tư tế như cách chúng ta 
đang thăng tiến tại sở làm hoặc gia tăng 
tiền bạc trong tài khoản ngân hàng của 
mình. Nếu chúng ta chịu khiêm nhường 
hạ mình trước mặt Chúa và cầu xin 
Ngài giảng dạy cho chúng ta, thì Ngài sẽ 
cho thấy cách gia tăng sự tiếp cận của 
chúng ta đối với quyền năng của Ngài.

Trong những ngày sau này, chúng 
ta biết sẽ có động đất ở những nơi 
khác nhau.16 Có lẽ một trong những 
nơi khác nhau đó sẽ là trong nhà riêng 
của chúng ta, nơi mà những rắc rối về 
tình cảm, tài chính, hoặc thuộc linh có 
thể xảy ra. Quyền năng của chức tư tế 
có thể làm yên sóng biển và chữa lành 
vết nứt trong lòng đất. Quyền năng của 
chức tư tế cũng có thể làm cho tâm 
trí được yên tĩnh và chữa lành vết nứt 
trong tâm hồn những người chúng ta 
yêu thương.

Chúng ta có sẵn lòng để cầu 
nguyện, nhịn ăn, nghiên cứu, tìm kiếm, 
thờ phượng, và phục vụ với tư cách 
là những người đàn ông của Thượng 
Đế để có thể có được quyền năng của 
chức tư tế đó không? Vì hai đứa bé 
gái đã thiết tha muốn được làm lễ gắn 
bó cùng gia đình của mình, nên cha 
và em trai của hai bé đó đã sẵn lòng 
trả cái giá để mang Thánh Chức Tư Tế 
Mên Chi Xê Đéc.

Các anh em thân mến, chúng ta đã 
được ban cho một sự tin cậy thiêng 
liêng— thẩm quyền của Thượng Đế 
để ban phước cho những người khác. 
Cầu xin cho mỗi người chúng ta vươn 
lên với tư cách là mỗi người nam của 
Thượng Đế đã được tiền sắc phong 
để— sẵn sàng mang chức tư tế của 
Thượng Đế một cách dũng cảm, thiết 
tha muốn trả bất cứ cái giá nào cần 
thiết để gia tăng quyền năng của mình 

trong chức tư tế. Với quyền năng đó, 
chúng ta có thể giúp chuẩn bị thế gian 
cho Sự Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi, 
Chúa Giê Su Ky Tô. Đây là Giáo Hội 
của Ngài, do vị tiên tri của Ngài, Chủ 
Tịch Thomas S. Monson hướng dẫn, là 
người mà tôi vô cùng yêu mến và tán 
trợ. Tôi làm chứng như vậy trong tôn 
danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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 16. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 45:33.
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trở lại một ngày nào đó và leo lên dãy 
núi Windy Ridge.

Trong những năm sau đó, tôi 
thường nghe cha tôi nói về dãy núi 
Windy Ridge, nhưng chúng tôi không 
bao giờ quay trở lại— cho đến một 
ngày kia, 20 năm sau, tôi gọi điện thoại 
cho cha tôi và nói: “Chúng ta hãy đi lên 
núi Windy.” Và một lần nữa chúng tôi 
thắng yên ngựa và bắt đầu đi lên sườn 
núi. Bấy giờ tôi đã là một người cưỡi 
ngựa giàu kinh nghiệm ở độ tuổi 30, 
nhưng tôi rất ngạc nhiên khi cảm thấy 
cũng nỗi lo lắng mà tôi đã có khi còn 
là một cậu bé 12 tuổi. Nhưng cha tôi 
biết đường đi, và tôi đã đi theo ông.

Cuối cùng chúng tôi đã lên đến 
đỉnh núi Windy. Quang cảnh thật hùng 
vĩ, và tôi đã có một cảm giác tràn ngập 
vui mừng là muốn trở lại— lần này 
không phải là cho tôi mà là để đưa vợ 
con tôi đến. Tôi muốn họ có được kinh 
nghiệm như tôi đã có.

Trong những năm qua, tôi đã có 
nhiều cơ hội để dẫn mấy đứa con trai 
của tôi và các thiếu niên khác lên những 
đỉnh núi, giống như cha tôi đã dẫn tôi. 
Những kinh nghiệm này đã thúc giục 
tôi phải suy ngẫm về ý nghĩa của việc 
hướng dẫn— có nghĩa là đi theo.

Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Lãnh Đạo  
và Môn Đồ Vĩ Đại Nhất

Nếu tôi hỏi các anh em: “Ai là người 
lãnh đạo vĩ đại nhất đã từng sống trên 
thế gian?”— thì các anh em sẽ nói gì? Dĩ 
nhiên, câu trả lời là Chúa Giê Su Ky Tô. 
Ngài nêu gương hoàn hảo về mỗi đức 
tính của sự lãnh đạo mà có thể tưởng 
tượng được.

Nhưng nếu tôi hỏi các anh em: 
“Ai là môn đồ vĩ đại nhất đã từng 
sống trên thế gian?” thì câu trả lời 
một lần nữa có phải là Chúa Giê Su 
Ky Tô không? Ngài là Đấng lãnh đạo 
vĩ đại nhất vì Ngài là môn đồ vĩ đại 
nhất— Ngài tuân theo Cha Ngài một 
cách chính xác trong mọi điều.

Thế gian dạy rằng các vị lãnh đạo 
phải mạnh mẽ; Chúa dạy rằng họ cần 
phải nhu mì. Các nhà lãnh đạo trên 
thế gian đạt được quyền hành và ảnh 
hưởng qua tài năng, kỹ năng, và của 
cải của họ. Các vị lãnh đạo giống như 
Đấng Ky Tô đạt được quyền năng và 

đầu lên đường về nhà, cha tôi chỉ vào 
một đỉnh dốc hùng vĩ nổi bật trong số 
các đỉnh núi khác. Ông nói: “Đó là dãy 
núi Windy Ridge. Đó là nơi săn bắn 
tốt.” Ngay lập tức tôi biết rằng tôi muốn 

Bài của Stephen W. Owen
Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Niên

Khi tôi 12 tuổi, cha tôi dẫn tôi đi 
săn ở trên núi. Chúng tôi thức dậy 
lúc 3 giờ sáng, thắng yên ngựa, và 

bắt đầu đi lên sườn núi trong rừng rậm 
giữa đêm tối âm u. Mặc dù tôi rất thích 
đi săn với cha tôi, nhưng lúc đó tôi 
cảm thấy hơi lo. Tôi chưa từng bao giờ 
ở trên vùng núi này, chưa bao giờ cả, 
và tôi không thể nhìn thấy con đường 
mòn— và thật sự tôi không thể thấy bất 
cứ thứ gì cả! Thứ duy nhất tôi có thể 
thấy là cây đèn pin nhỏ cha tôi mang 
theo vì nó tỏa ra ánh sáng mờ mờ trên 
rặng thông ở phía trước chúng tôi. 
Nếu con ngựa của tôi bị trượt chân và 
ngã thì sao— thậm chí nó có thể thấy 
nó đang đi đâu không? Nhưng ý nghĩ 
này làm tôi yên lòng: “Cha tôi biết ông 
đang đi đâu. Nếu tôi đi theo ông thì 
mọi việc sẽ ổn thôi.”

Và mọi việc đều ổn cả. Cuối cùng 
trời đã sáng, và chúng tôi có một ngày 
tuyệt vời với nhau. Khi chúng tôi bắt 

Các Vị Lãnh Đạo 
Tài Giỏi Nhất Là 
Những Người Tuân Theo 
Chính Xác Nhất
Sẽ có những lúc khi con đường phía trước dường như tối tăm, nhưng 
hãy tiếp tục đi theo Đấng Cứu Rỗi. Ngài biết đường đi; quả thật,  
Ngài là đường đi.
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ảnh hưởng “nhờ sự thuyết phục, nhờ 
sự nhịn nhục, nhờ sự hiền dịu và nhu 
mì, và nhờ tình thương yêu chân thật.” 1

Trong mắt Thượng Đế, các vị lãnh 
đạo vĩ đại nhất luôn luôn là những 
người tuân theo một cách chính 
xác nhất.

Tôi xin được chia sẻ hai kinh 
nghiệm từ những lần giao tiếp mới 
gần đây của tôi với các thiếu niên của 
Giáo Hội đã dạy tôi về việc lãnh đạo 
và tuân theo.

Chúng Ta Đều Là Người Lãnh Đạo
Mới gần đây, vợ chồng tôi tham 

dự một buổi lễ Tiệc Thánh cách xa tiểu 
giáo khu nhà của chúng tôi. Ngay trước 
khi buổi lễ bắt đầu, một thiếu niên đến 
gần tôi và hỏi tôi có thể giúp chuyền 
Tiệc Thánh được không. Tôi nói: “Tôi 
rất hân hạnh.”

Tôi đến ngồi với các thầy trợ tế khác 
và hỏi một em đang ngồi bên cạnh tôi: 
“Nhiệm vụ của tôi là gì?” Cậu ta nói 
với tôi rằng tôi phải bắt đầu chuyền 
Tiệc Thánh ở phía cuối giáo đường ở 
khu vực giữa và cậu ta sẽ ở phía bên 
kia cũng của khu vực đó, và chúng tôi 
sẽ cùng đi dần dần về phía trên.

Tôi nói: “Đã lâu lắm rồi tôi không 
làm việc này.”

Cậu ta đáp: “Không sao đâu. Ông 
sẽ làm được mà. Tôi cũng cảm thấy 
như vậy khi mới bắt đầu.”

Về sau, người thầy trợ tế trẻ nhất 
trong nhóm túc số, mới chỉ được sắc 
phong vài tuần trước đó, đã đưa ra 
một bài nói chuyện trong buổi lễ Tiệc 
Thánh. Sau buổi lễ, các thầy trợ tế 
khác đã vây quanh em ấy và nói cho 
em ấy biết là họ hãnh diện biết bao 
về thành viên cùng trong nhóm túc 
số này của họ.

Khi tôi đến thăm các thiếu niên 
này ngày hôm đó, tôi biết được rằng 
mỗi tuần các thành viên của tất cả các 
nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn trong 
tiểu giáo khu đó đều đi thăm các thiếu 
niên khác và mời họ tham dự vào 
nhóm túc số của họ.

Các thiếu niên này đều là những 
người lãnh đạo tuyệt vời. Và rõ ràng 
họ đã có một sự hỗ trợ tuyệt vời của 
những người nắm Chức Tư Tế Mên Chi 
Xê Đéc, cha mẹ và những người khác 

mà đã cố vấn cho họ trong các bổn 
phận của họ. Những người lớn có lòng 
quan tâm giống như vậy nhìn các thiếu 
niên không phải qua con người hiện 
tại của họ mà qua con người họ có 
thể trở thành trong tương lai. Khi nói 
chuyện với các thiếu niên này hoặc về 
các em ấy, họ không chú trọng vào 
những thiếu sót của các thiếu niên. 
Thay vì thế, họ nhấn mạnh đến 
những đức tính lãnh đạo tuyệt vời mà 
các thiếu niên này đang cho thấy..

Các em thiếu niên thân mến, đây 
là cách Chúa nhìn các em. Tôi mời các 
em hãy xem mình theo cách này. Sẽ 
có những lúc trong cuộc sống của các 
em mà các em được kêu gọi để lãnh 
đạo. Vào những lúc khác, các em sẽ 
được kỳ vọng phải tuân theo. Nhưng 
sứ điệp của tôi dành cho các em hôm 
nay là cho dù chức vụ kêu gọi của các 
em là gì đi nữa, các em cũng luôn luôn 
là người lãnh đạo, và các em luôn luôn 
là một người tuân theo. Vai trò lãnh 
đạo là một biểu hiện của vai trò môn 
đồ— đó chỉ là vấn đề giúp người khác 
đến cùng Đấng Ky Tô, tức là điều mà 
các môn đồ chân chính làm. Nếu đang 
cố gắng để làm một người đi theo dấu 

chân Đấng Ky Tô, thì các em có thể 
giúp đỡ những người khác đi theo dấu 
chân Ngài, và các em có thể là một 
người lãnh đạo.

Khả năng của các em để lãnh đạo 
không đến từ một cá tính thân thiện, 
những kỹ năng năng động, hoặc thậm 
chí tài nói chuyện trước công chúng. 
Khả năng đó có được từ lòng cam kết 
của các em để đi theo dấu chân Chúa 
Giê Su Ky Tô. Khả năng đó có được 
từ ước muốn của các em để, theo lời 
của Áp Ra Ham, làm “một người theo 
đuổi sự ngay chính một cách nhiệt 
thành hơn.” 2 Nếu các em có thể làm 
điều đó— cho dù các em không phải 
là hoàn hảo để làm điều đó, nhưng các 
em đang cố gắng— thì các em cũng là 
một người lãnh đạo rồi.

Sự Phục Vụ của Chức Tư Tế là Sự Lãnh Đạo
Trong một dịp khác, tôi đang ở 

New Zealand và đến thăm nhà của 
một người mẹ độc thân có ba đứa con 
tuổi niên thiếu. Đứa con trai đầu lòng 
18 tuổi và mới vừa nhận được Chức 
Tư Tế Mên Chi Xê Đéc vào ngày Chủ 
Nhật trước. Tôi hỏi em ấy đã có thể 
thực hành chức tư tế này chưa. Em ấy 
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nói: “Em không biết chắc điều đó có 
nghĩa là gì.”

Tôi nói với em ấy rằng bây giờ 
em ấy đã có thẩm quyền để ban một 
phước lành chức tư tế để an ủi hoặc 
chữa lành. Tôi nhìn mẹ của em ấy, là 
người đã không có một người nắm giữ 
Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc ở bên 
cạnh trong nhiều năm. Tôi nói: “Tôi 
nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu em chịu ban 
cho mẹ của em một phước lành.”

Em ấy đáp: “Em không biết cách làm.”
Tôi giải thích rằng em ấy có thể đặt 

tay lên đầu của mẹ em, nói tên của mẹ 
em, nói rằng em đang ban cho bà một 
phước lành bằng thẩm quyền của Chức 
Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, nói bất cứ điều 
gì Thánh Linh đặt trong tâm trí của em 
ấy, và kết thúc trong danh của Chúa 
Giê Su Ky Tô.

Ngày hôm sau, tôi nhận được một 
email từ em ấy. Một phần email đó viết 
rằng: “Buổi tối hôm nay em đã ban 
phước cho mẹ em! . . . Em cảm thấy 
rất lo lắng và không thích hợp, nên 
em đã cầu nguyện liên tục để chắc 
chắn rằng em có Thánh Linh ở với em, 
vì em không thể ban phước lành mà 
không có Thánh Linh. Khi em bắt đầu, 
em hoàn toàn quên đi bản thân mình 
và yếu kém của mình. . . . Em [không 
kỳ vọng] quyền năng mãnh liệt của 
phần thuộc linh và tình cảm mà em 
cảm nhận được. . . . Sau đó tinh thần 
yêu thương tràn ngập lòng em đến nỗi 

em không thể kìm được cảm xúc của 
mình, vì vậy em ôm chầm lấy mẹ em và 
khóc như một đứa bé. . . . Ngay cả bây 
giờ trong khi viết email này, [em cũng 
cảm nhận được] Thánh Linh [nhiều đến 
nỗi] em không bao giờ muốn phạm tội 
nữa. . . . Em yêu thích phúc âm này.” 3

Chẳng phải là điều thật soi dẫn để 
thấy cách mà một thanh niên dường 
như bình thường lại có thể hoàn thành 
được những điều tuyệt vời qua sự phục 
vụ của chức tư tế, cho dù em ấy cảm 
thấy không thích hợp sao? Tôi vừa biết 
được rằng người anh cả trẻ tuổi này đã 
nhận được sự kêu gọi đi truyền giáo 
và sẽ vào trung tâm huấn luyện truyền 
giáo vào tháng tới. Tôi tin rằng em ấy 
sẽ hướng dẫn nhiều người đến cùng 
Đấng Ky Tô, vì em ấy đã học được 
cách đi theo dấu chân của Đấng Ky 
Tô trong sự phục vụ với chức tư tế của 
mình— bắt đầu trong nhà của mình, 
nơi mà tấm gương của em ấy có được 
một ảnh hưởng sâu sắc đến đứa em 
trai 14 tuổi của em ấy.

Thưa các anh em, cho dù chúng 
ta có nhận biết hay không đi nữa thì 
những người khác đang ngưỡng mộ 
chúng ta— những người trong gia đình, 
bạn bè, thậm chí cả người xa lạ. Việc 
chúng ta, là những người nắm giữ 
chức tư tế, chỉ đến cùng Đấng Ky Tô 
không thôi cũng không đủ; bổn phận 
của chúng ta bây giờ là phải “mời mọi 
người đến cùng Đấng Ky Tô.” 4 Chúng 

ta không thể hài lòng khi nhận được 
các phước lành thuộc linh cho bản thân 
mình; chúng ta phải hướng dẫn những 
người mình yêu thương đến với cùng 
các phước lành đó— và với tư cách là 
môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng 
ta phải yêu thương mọi người. Lệnh 
truyền của Đấng Cứu Rỗi cho Phi E Rơ 
cũng là lệnh truyền cho chúng ta: “Vậy, 
đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho 
vững chí anh em mình.” 5

Đi Theo Dấu Chân Người ở Ga Li Lê
Sẽ có những lúc khi con đường phía 

trước dường như tối tăm, nhưng hãy 
tiếp tục đi theo Đấng Cứu Rỗi. Ngài biết 
đường đi; quả thật, Ngài là đường đi.6 
Các anh em càng thiết tha đến cùng 
Đấng Ky Tô, thì các anh em càng mong 
muốn sâu thẳm hơn để giúp đỡ người 
khác có được kinh nghiệm mà mình 
đã có. Một từ khác về cảm giác này là 
lòng bác ái, “là tình thương mà Đức 
Chúa Cha đã ban cho tất cả những tín 
đồ chân chính của Vị Nam Tử của Ngài, 
tức là Chúa Giê Su Ky Tô.” 7 Sau đó, các 
anh em sẽ thấy rằng trong chính hành 
động đi theo dấu chân Đấng Ky Tô, 
mà các anh em cũng đang hướng dẫn 
những người khác đến với Ngài, vì như 
trong những lời của Chủ tịch Thomas S. 
Monson: “Khi chúng ta đi theo dấu 
chân của Người ở Ga Li Lê này— chính 
là Chúa Giê Su Ky Tô— ảnh hưởng cá 
nhân của chúng ta sẽ được nhận rõ bất 
cứ chúng ta đang ở đâu, bất cứ chức vụ 
kêu gọi của chúng ta là gì đi nữa.” 8

Tôi làm chứng rằng đây là Giáo Hội 
chân chính của Đấng Ky Tô. Chúng ta 
được hướng dẫn bởi một vị tiên tri của 
Thượng Đế, Chủ Tịch Monson— một vị 
lãnh đạo tài giỏi cũng là một tín đồ đích 
thực của Đấng Cứu Rỗi. Trong tôn danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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không còn cần nữa có thể có giá trị, 
nhưng khi nói đến những điều có tầm 
quan trọng vĩnh cửu— như hôn nhân, 
gia đình, và các giá trị của chúng ta—
thì một khuynh hướng thay thế thứ 
nguyên thủy vì thích thứ hiện đại có 
thể mang đến niềm hối tiếc sâu xa.

Tôi biết ơn đã thuộc vào một Giáo 
Hội mà quý trọng hôn nhân và gia 
đình. Các tín hữu của Giáo Hội Các 
Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su 
Ky Tô được khắp thế giới biết đến vì 
đã có một số những cuộc hôn nhân và 
gia đình tốt nhất mà chúng ta có thể 
tìm thấy được. Tôi tin rằng một phần 
là do lẽ thật quý giá đã được phục hồi 
qua Joseph Smith rằng hôn nhân và 
gia đình đều có ý nghĩa vĩnh cửu. Hôn 
nhân và gia đình không chỉ có nghĩa 
là sắp xếp cuộc sống được tiện lợi để 
làm cho mọi việc được suôn sẻ hơn ở 
trên thế gian này, và kết thúc khi chúng 
ta lên đến thiên đàng. Thay vì thế, hôn 
nhân và gia đình là luật lệ của thiên 
thượng, là biểu tượng của khuôn mẫu 
thượng thiên, một sự mô phỏng theo 
gia đình vĩnh cửu của Thượng Đế.

Nhưng các mối quan hệ vững mạnh 
của hôn nhân và gia đình không phải 
xảy ra chỉ vì chúng ta là tín hữu của 
Giáo Hội. Các mối quan hệ này đòi hỏi 
nỗ lực liên tục, với chủ định. Giáo lý 
về gia đình vĩnh cửu cần phải soi dẫn 

Chúng ta làm như vậy với điện 
thoại di động, quần áo, xe hơi, nghề 
nghiệp— và bi thảm thay, thậm chí cả 
các mối quan hệ.

Mặc dù việc sắp xếp lại cuộc sống 
của mình về vật chất mà chúng ta 

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

Cách đây nhiều năm, khi đang 
ở Đền Thờ Frankfurt Germany 
thì tôi thấy một cặp vợ chồng 

lớn tuổi đang nắm tay nhau. Cử chỉ 
dịu dàng chăm sóc và tình cảm mà họ 
dành cho nhau đã làm ấm lòng tôi.

Tôi không hoàn toàn biết chắc lý do 
tại sao cảnh tượng này đã ảnh hưởng 
đến tôi sâu đậm như vậy. Có lẽ đó là vì 
tình yêu tuyệt vời mà hai người này đã 
chia sẻ với nhau— một biểu tượng hấp 
dẫn về lòng kiên trì và cam kết. Rõ ràng 
là cặp vợ chồng này đã ở bên nhau một 
thời gian dài và tình cảm họ dành cho 
nhau vẫn sống động và mạnh mẽ.

Một Xã Hội Chỉ Dùng Một Lần Rồi Bỏ
Tôi nghĩ rằng một lý do khác mà 

cảnh tượng dịu dàng này đã ở lại với 
tôi lâu như vậy vì điều này trái ngược 
với một số quan điểm hiện nay. Trong 
rất nhiều xã hội trên thế giới, mọi thứ 
dường như là dùng một lần rồi bỏ. 
Ngay sau khi một thứ gì đó bắt đầu bị 
vỡ hoặc sờn mòn— hoặc thậm chí chỉ 
cảm thấy chán— thì chúng ta vứt bỏ nó 
và thay thế nó bằng một thứ được nâng 
cấp, mới hơn hoặc cầu kỳ hơn.

Lời Khen Ngợi Những 
Người Bảo Vệ Gìn Giữ
Khi chúng ta bắt chước theo tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi, 
thì chắc chắn Ngài sẽ ban phước và làm cho các nỗ lực ngay chính 
của chúng ta để gìn giữ bảo vệ hôn nhân của mình và củng cố 
gia đình mình được thành công.
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chúng ta nhằm hiến dâng các nỗ lực 
tốt nhất của mình để gìn giữ và phong 
phú hóa hôn nhân và gia đình của 
mình. Tôi ngưỡng mộ và hoan nghênh 
những người đã bảo vệ, gìn giữ và 
nuôi dưỡng các mối quan hệ quan 
trọng, vĩnh cửu này.

Hôm nay, tôi muốn khen ngợi 
những người đang bảo vệ gìn giữ.

Bảo Vệ Gìn Giữ Hôn Nhân của Chúng Ta
Trong nhiều năm, tôi đã thực hiện 

giáo lễ gắn bó cho nhiều cặp vợ chồng 
đầy hy vọng và yêu thương. Tôi chưa 
bao giờ gặp người nào mà khi họ 
nhìn nhau ngang qua bàn thờ lại nghĩ 
rằng họ sẽ kết thúc trong ly dị hoặc 
đau khổ.

Rủi thay, một số người đã rơi vào 
hoàn cảnh đó.

Bằng cách nào đó, cuối cùng, khi 
thời gian trôi qua và mối quan hệ yêu 
thương lãng mạn thay đổi thì có một 
số người dần dần ngừng nghĩ tới hạnh 
phúc của nhau và bắt đầu nhận thấy 
những lỗi lầm nhỏ. Trong một môi 
trường như vậy, một số người bị cám 
dỗ bởi kết luận bi thảm rằng vợ của họ 
không đủ thông minh, xinh đẹp, thú vị 
hoặc còn trẻ. Và bằng cách nào đó họ 
có ý tưởng rằng điều này cho phép họ 
biện minh cho việc bắt đầu tìm kiếm 
một mối quan hệ khác.

Thưa các anh em, nếu điều này 
mô tả gần đúng về các anh em, thì tôi 
cảnh báo các anh em rằng các anh em 
đang ở trên một con đường dẫn đến 
việc phá vỡ hôn nhân, gia đình tan 
vỡ, và tâm hồn đau khổ. Tôi khẩn nài 
với các anh em hãy dừng lại ngay bây 
giờ, quay trở lại con đường an toàn về 
tính liên chính và sự trung thành với 
các giao ước. Và dĩ nhiên, các nguyên 
tắc tương tự cũng áp dụng cho các chị 
em phụ nữ thân mến của chúng ta.

Bây giờ, tôi chỉ có một lời với những 
người trong số các anh em độc thân 
đang bị lừa dối để nghĩ rằng trước hết 
họ cần phải tìm “người đàn bà hoàn 
hảo” trước khi họ có thể đi đến việc 
tán tỉnh hoặc kết hôn.

Các anh em thân mến, tôi xin nhắc 
nhở các anh em rằng, nếu có một 
người phụ nữ hoàn hảo, thì các anh 
em có thực sự nghĩ rằng người ấy sẽ 
thích các anh em không?

Trong kế hoạch hạnh phúc của 
Thượng Đế, chúng ta không cố gắng 
tìm kiếm một người hoàn hảo nào đó 
mà là tìm kiếm người nào có thể cùng 
nhau nỗ lực suốt đời để tạo ra một mối 
quan hệ yêu thương, bền bỉ, và hoàn 
hảo hơn. Đó mới là mục tiêu.

Thưa các anh em, những người nào 
gìn giữ bảo vệ hôn nhân của họ đều 
hiểu rằng mục tiêu này cần có thời 

gian, lòng kiên nhẫn, và trên hết, các 
phước lành của Sự Chuộc Tội của Chúa 
Giê Su Ky Tô. Mục tiêu này đòi hỏi các 
anh em phải nhân từ, không ganh tị, 
chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, 
chẳng nghĩ điều xấu, và vui trong lẽ 
thật. Nói cách khác, mục tiêu này đòi 
hỏi lòng bác ái, tình yêu thương thanh 
khiết của Đấng Ky Tô.1

Tất cả những điều này sẽ không chỉ 
xảy ra trong chốc lát. Những cuộc hôn 
nhân hạnh phúc được xây đắp dần 
dần, từng ngày, trong suốt cuộc đời.

Và đó là tin vui.
Bởi vì cho dù mối quan hệ của các 

anh em hiện nhàm chán (hoặc thậm 
chí còn khó chịu) đến đâu đi nữa, 
nhưng nếu các anh em cố gắng giữ 
cho mối quan hệ này được tốt hơn 
bằng lòng nhân từ, trắc ẩn, bằng việc 
lắng nghe, hy sinh, thông cảm, và với 
lòng vị tha, thì cuối cùng một nền tảng 
hùng mạnh sẽ bắt đầu phát triển.

Nếu việc này dường như mất nhiều 
thời gian thì hãy nhớ rằng: hôn nhân 
hạnh phúc có nghĩa là tồn tại vĩnh 
viễn! Vậy nên, “chớ mệt mỏi khi làm 
điều thiện, vì các ngươi đang đặt nền 
móng cho một [hôn nhân] lớn lao. Và 
từ những việc nhỏ sẽ đưa lại những 
việc lớn.” 2

Đây có thể là một công việc tiến 
triển từ từ, nhưng không phải là một 
công việc buồn thảm. Thực ra, điều 
hiển nhiên mà tôi có thể nói là ly dị 
hiếm khi xảy ra khi vợ chồng đang 
hạnh phúc.

Vậy thì hãy vui vẻ!
Và thưa các anh em, hãy làm cho vợ 

mình ngạc nhiên bằng cách làm những 
điều làm cho chị ấy vui.

Những người gìn giữ bảo vệ hôn 
nhân của họ đều chọn để được hạnh 
phúc. Mặc dù một số loại bệnh trầm 
cảm mãn tính đòi hỏi phải điều trị 
chuyên môn là đúng sự thật, nhưng tôi 
thích câu nói có phần nào sáng suốt 
này của Abraham Lincoln: “Hầu hết 
mọi người đều được hạnh phúc nếu 
họ quyết tâm muốn như vậy.” Câu nói 
này phù hợp với câu thánh thư: “Hãy 
tìm, sẽ gặp.” 3

Nếu chúng ta tìm kiếm sự không 
hoàn hảo nơi người phối ngẫu của 
mình hoặc những khó chịu trong hôn 
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nhân của mình thì chắc chắn chúng 
ta sẽ tìm thấy được, vì mọi người đều 
có một số điều đó. Mặt khác, nếu tìm 
kiếm điều tốt lành, thì chắc chắn chúng 
ta sẽ tìm thấy được, vì mọi người cũng 
đều có nhiều đức tính tốt.

Những người gìn giữ bảo vệ hôn 
nhân bỏ qua những điều khó chịu và 
cố gắng tập trung vào điều tốt lành. 
Họ vui mừng với các hành vi nhỏ đầy 
khoan dung mà nảy sinh những cảm 
nghĩ dịu dàng của lòng bác ái. Những 
người gìn giữ bảo vệ hôn nhân là 
những người gìn giữ bảo vệ các thế 
hệ tương lai.

Thưa các anh em, hãy nhớ lại tại sao 
mình đã yêu.

Mỗi ngày hãy cố gắng để làm cho 
hôn nhân của mình được vững mạnh 
và hạnh phúc hơn.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy làm 
hết sức mình để được tính vào trong 
số những người được phước và hạnh 
phúc vì đã bảo vệ gìn giữ hôn nhân 
của họ.

Gìn Giữ Bảo Vệ Gia Đình Chúng Ta
Hôm nay tôi cũng muốn khen ngợi 

những người đã bảo vệ gìn giữ những 
mối quan hệ với gia đình của họ. Mỗi 
gia đình đều cần được bảo vệ gìn giữ.

Giáo Hội tuyệt vời này được biết 
đến vì các gia đình vững mạnh, chúng 
ta thường có thể cảm thấy điều này 
chắc hẳn áp dụng cho mỗi gia đình 
Thánh Hữu Ngày Sau ngoại trừ gia 
đình của chúng ta. Nhưng trong thực tế 
không có gia đình nào là hoàn hảo cả.

Mỗi gia đình đều có những giây 
phút bất đồng.

Ví dụ như khi cha mẹ của các anh 
em yêu cầu các anh em chụp hình cho 
họ, hoặc khi bà dì của các anh em cứ 
khăng khăng rằng các anh em vẫn còn 
độc thân vì quá kén chọn, hoặc khi 
người anh rể của các anh em nghĩ rằng 
quan điểm chính trị của mình là tuyệt 
đối đúng hoặc khi cha của các anh em 
sắp xếp cho việc chụp hình gia đình với 
mọi người ăn mặc giống như các nhân 
vật trong bộ phim ưa thích của ông.

Và các anh em phải mặc đồ cải trang.
Gia đình cũng giống như thế.
Chúng ta có mối quan hệ huyết 

thống nhưng chúng ta không giống 

nhau. Chúng ta có các linh hồn riêng 
của mình. Chúng ta được ảnh hưởng 
về nhiều phương diện bởi những kinh 
nghiệm của mình. Và kết quả là mỗi 
người chúng ta đều khác nhau.

Thay vì cố gắng bắt buộc mọi 
người phải tuân theo một khuôn khổ 
do chính chúng ta tạo ra thì chúng ta 
có thể chọn để vui mừng với những sự 
khác biệt này và biết ơn những sự khác 
biệt này đã làm phong phú thêm và 
liên tục thêm những điều bất ngờ vào 
cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, đôi khi những người 
trong gia đình chúng ta có những lựa 
chọn hoặc làm những điều thiếu suy 
nghĩ, gây tổn thương, hoặc vô đạo 
đức. Chúng ta nên làm gì trong những 
trường hợp này?

Không có một giải pháp nào để đối 
phó với mọi tình huống. Có những 
người bảo vệ gìn giữ gia đình của họ 
được thành công là vì họ hội ý với 
người phối ngẫu và gia đình của họ, 
tìm biết ý muốn của Chúa, và lắng 
nghe những thúc giục của Đức Thánh 
Linh. Họ biết rằng điều nào đúng với 

một gia đình thì có thể không đúng với 
gia đình khác.

Tuy nhiên, có một điều là đúng 
trong mọi trường hợp.

Trong Sách Mặc Môn, chúng ta học 
về một dân tộc đã khám phá ra bí 
quyết hạnh phúc. Trong nhiều thế hệ, 
“không có chuyện tranh chấp nào xảy 
ra. . . . Và quả thật, chẳng có một dân 
tộc nào trong tất cả những dân tộc do 
bàn tay Thượng Đế tạo ra mà được 
hạnh phúc hơn dân này.” Họ làm được 
điều đó bằng cách nào vậy? “Nhờ tình 
thương yêu của Thượng Đế đã ở trong 
lòng mọi người dân.” 4

Cho dù các vấn đề mà gia đình của 
các anh em đang gặp phải là gì đi nữa 
thì bất cứ điều gì các anh em cần phải 
làm để giải quyết các vấn đề đó, giải 
pháp ban đầu và kết thúc cũng là lòng 
bác ái, tình yêu thương thanh khiết của 
Đấng Ky Tô. Nếu không có tình yêu 
thương này, thì ngay cả những gia đình 
dường như hoàn hảo cũng gặp khó 
khăn. Với tình yêu thương này, ngay cả 
các gia đình với những thử thách gay 
go cũng sẽ thành công.
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“Tình yêu thương chẳng hề hư mất 
bao giờ.” 5

Là điều đúng để gìn giữ bảo vệ hôn 
nhân! Là điều đúng để gìn giữ bảo vệ 
gia đình!

Từ Bỏ Tính Kiêu Ngạo
Kẻ thù lớn của lòng bác ái là tính 

kiêu ngạo. Tính kiêu ngạo là một trong 
những lý do quan trọng nhất làm cho 
hôn nhân và gia đình gặp khó khăn. 
Tính kiêu ngạo là tính tình nóng nảy, 
độc ác, và ganh tị. Tính kiêu ngạo tự 
nó thổi phồng sức mạnh và bỏ qua 
đức hạnh của người khác. Tính kiêu 
ngạo là ích kỷ và dễ bị khiêu khích. 
Tính kiêu ngạo mang ý định xấu đến 
nơi mà không có ý định đó và che giấu 
sự yếu kém đằng sau những lời bào 
chữa khéo léo. Tính kiêu ngạo là hoài 
nghi, bi quan, giận dữ, và thiếu kiên 
nhẫn. Thật vậy, nếu lòng bác ái là tình 
yêu thương thanh khiết của Đấng Ky 
Tô, thì tính kiêu ngạo là đặc tính hiển 
nhiên của Sa Tan.

Tính kiêu ngạo có thể là một sự thất 
bại chung của con người. Nhưng nó 
không phải là một phần di sản thuộc 
linh của chúng ta, và nó không có chỗ 
ở giữa những người nắm giữ chức tư tế 
của Thượng Đế.

Thưa các anh em, cuộc đời rất ngắn 

ngủi. Những niềm hối tiếc có thể kéo 
dài rất lâu—  một số người sẽ có những 
hậu quả ảnh hưởng đến thời vĩnh cửu.

Cách các anh em đối xử với vợ con 
hay cha mẹ hoặc anh chị em ruột của 
mình có thể ảnh hưởng đến nhiều thế 
hệ mai sau. Các anh em muốn để lại 
cho con cháu mình di sản gì? Một di 
sản khắc nghiệt, trả thù, giận dữ, sợ 
hãi, hoặc cô lập chăng? Hay là một di 
sản yêu thương, khiêm nhường, tha 
thứ, trắc ẩn, phát triển phần thuộc 
linh và đoàn kết?

Chúng ta đều cần phải nhớ rằng 
“sự đoán xét không thương xót kẻ 
chẳng làm sự thương xót.” 6

Vì lợi ích của mối quan hệ của các 
anh em, vì lợi ích của tâm hồn của các 
anh em, xin hãy có lòng thương xót, 
vì “sự thương xót thắng sự đoán xét.” 7

Hãy từ bỏ tính kiêu ngạo.
Lời xin lỗi chân thành với vợ con, 

gia đình hoặc bạn bè của các anh em 
không phải là một dấu hiệu của sự yếu 
kém mà là sức mạnh. Việc cho mình là 
đúng có quan trọng hơn việc phát triển 
một môi trường đầy nuôi dưỡng, chữa 
lành, và yêu thương không?

Hãy xây đắp chứ đừng hủy hoại 
mối quan hệ.

Cho dù các anh em không có 
lỗi— có lẽ nhất là khi các anh em 

không có lỗi— cũng hãy để tình yêu 
thương chiến thắng tính kiêu ngạo.

Nếu các anh em làm điều này, thì 
bất cứ nghịch cảnh nào các anh em 
đang gặp phải rồi cũng sẽ qua, và nhờ 
vào lòng yêu mến Thượng Đế của các 
anh em, sự tranh chấp sẽ tan biến. 
Những nguyên tắc gìn giữ bảo vệ các 
mối quan hệ áp dụng cho tất cả chúng 
ta, cho dù chúng ta đã kết hôn, ly dị, 
góa bụa, hay độc thân. Chúng ta đều 
có thể là các vị cứu tinh của các gia 
đình vững mạnh.

Tình Yêu Thương Mãnh Liệt Nhất
Thưa các anh em, trong các nỗ lực 

của chúng ta để bảo vệ hôn nhân và 
gia đình mình, như trong tất cả mọi 
điều, chúng ta hãy noi theo gương của 
Đấng Cứu Rỗi. Đấng Cứu Rỗi đã giành 
được “linh hồn của chúng ta với tình 
yêu thương.” 8 Chúa Giê Su Ky Tô là 
Đức Thầy của chúng ta. Công việc của 
Ngài là công việc của chúng ta. Đó là 
một công việc bảo vệ giữ gìn và bắt 
đầu trong nhà của chúng ta.

Tình yêu thương trong kế hoạch 
cứu rỗi là vị tha và tìm kiếm sự an lạc 
của người khác. Đó là tình yêu thương 
của Cha Thiên Thượng dành cho 
chúng ta.

Khi chúng ta bắt chước theo tình 
yêu thương của Đấng Cứu Rỗi, thì chắc 
chắn Ngài sẽ ban phước và làm cho 
các nỗ lực ngay chính của chúng ta 
được phát triển để gìn giữ bảo vệ hôn 
nhân và củng cố gia đình của mình 
được thành công.

Cầu xin Chúa ban phước cho các 
anh em trong nỗ lực không mệt mỏi 
và ngay chính của các anh em để được 
tính vào số những người bảo vệ gìn giữ. 
Đây là lời cầu nguyện của tôi trong tôn 
danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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Thiên Thượng đã chuẩn bị cho chúng 
ta. Trước khi sinh ra, chúng ta đã sống 
trong một gia đình với Cha Thiên 
Thượng tôn cao và vĩnh cửu. Ngài quy 
định một kế hoạch nhằm cho phép 
chúng ta tiến triển và tiến bộ để trở 
thành giống như Ngài. Ngài làm điều 
đó vì yêu thương chúng ta. Mục đích 
của kế hoạch này là cho phép chúng 
ta có đặc ân sống vĩnh viễn như Cha 
Thiên Thượng đang sống. Kế hoạch 
phúc âm này ban cho chúng ta một 
cuộc sống trần thế mà trong đó chúng 
ta sẽ được thử thách. Một lời hứa đã 
được ban cho rằng qua Sự Chuộc Tội 
của Chúa Giê Su Ky Tô, nếu chúng ta 
tuân theo các luật pháp và các giáo lễ 
của chức tư tế của phúc âm thì chúng 
ta sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, ân tứ 
lớn nhất trong tất cả các ân tứ của Ngài.

Cuộc sống vĩnh cửu là cuộc sống 
mà Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh 
Cửu sống. Thượng Đế đã phán rằng 
mục đích của Ngài là “để mang lại sự 
bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài 
người ” (Môi Se 1:39). Mục đích lớn lao 
của mỗi người nắm giữ chức tư tế là 
giúp các tín hữu đạt được cuộc sống 
vĩnh cửu.

Mỗi nỗ lực của chức tư tế và mỗi 
giáo lễ của chức tư tế là nhằm giúp con 
cái của Cha Thiên Thượng được thay 
đổi nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa 
Giê Su Ky Tô để trở thành những người 
trong các đơn vị gia đình hoàn thiện. 
Sau đó “công việc vĩ đại của mỗi người 
là tin theo phúc âm, tuân giữ các lệnh 
truyền, và tạo ra cùng hoàn thiện một 

nó. Các anh em không thấu hiểu điều 
đó. . . . Các anh em chỉ thấy có một 
số ít người nắm giữ Chức Tư Tế ở đây 
trong buổi tối hôm nay, nhưng Giáo 
Hội này sẽ lan tràn đến Bắc và Nam 
Mỹ— nó sẽ lan tràn khắp thế gian.” 1

Hàng triệu người nắm giữ chức tư 
tế, trong hơn 110 quốc gia, quy tụ lại 
trong phiên họp này. Có lẽ Tiên Tri 
Joseph đã nhìn thấy trước thời điểm 
này và tương lai vinh quang đang ở 
trước mặt chúng ta.

Sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay 
là nhằm cố gắng mô tả tương lai đó 
và điều chúng ta phải làm để được dự 
phần vào kế hoạch hạnh phúc Cha 

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring
Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Tôi biết ơn được hiện diện với các 
anh em buổi tối hôm nay trong 
buổi họp chức tư tế trung ương 

của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày 
Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Đây là một 
giây phút trọng đại trong lịch sử của 
Giáo Hội. Cách đây 182 năm vào năm 
1834, ở Kirtland, Ohio, tất cả những 
người mang chức tư tế được kêu gọi 
đến nhóm họp với nhau trong một ngôi 
trường bằng gỗ rộng 4,2 mét và dài 4,2 
mét. Trong buổi họp đó, người ta kể lại 
rằng Tiên Tri Joseph Smith đã nói: “Các 
anh em không biết gì nhiều về vận 
mệnh của Giáo Hội và vương quốc này 
hơn một đứa bé ngồi trong lòng của mẹ 

Gia Đình Vĩnh Cửu
Nghĩa vụ của chức tư tế của chúng ta là đặt gia đình mình và gia đình của 
những người xung quanh vào trọng tâm của mối quan tâm của chúng ta.
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đơn vị gia đình vĩnh cửu,” 2 và giúp đỡ 
người khác cũng làm như vậy.

Bởi vì điều đó là đúng nên mọi điều 
chúng ta làm nên có trọng tâm và mục 
đích là cuộc hôn nhân thiên thượng. 
Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải 
cố gắng để được làm lễ gắn bó với một 
người bạn đời vĩnh cửu trong đền thờ 
của Thượng Đế. Chúng ta cũng phải 
khuyến khích những người khác lập và 
tuân giữ các giao ước mà ràng buộc vợ 
chồng với nhau, với gia đình của họ, 
trong cuộc sống này và trong thế giới 
mai sau.

Tại sao điều này lại quan trọng 
nhiều như vậy đối với mỗi người 
chúng ta— người lớn tuổi hay nhỏ 
tuổi, thầy trợ tế hay thầy tư tế thượng 
phẩm, con trai hay cha? Đó là vì nghĩa 
vụ chức tư tế của chúng ta là đặt gia 
đình của mình và gia đình của những 
người xung quanh làm trọng tâm của 
mối quan tâm của chúng ta. Mỗi quyết 
định trọng đại nên được dựa vào ảnh 
hưởng mà quyết định đó sẽ có trên 
một gia đình để hội đủ điều kiện cho 
cuộc sống với Cha Thiên Thượng và 
Chúa Giê Su Ky Tô. Trong sự phục vụ 
chức tư tế của chúng ta, không có điều 
gì quan trọng bằng điều này.

Tôi xin nói với các anh em về điều 
này có thể có ý nghĩa gì đối với một 
thầy trợ tế đang lắng nghe buổi tối hôm 
nay với tư cách là một thành viên trong 
một đơn vị gia đình và với tư cách là 
một thành viên trong nhóm túc số.

Trong gia đình của em ấy, có thể có 
hoặc có thể không có sự cầu nguyện 
gia đình hoặc buổi họp tối gia đình 
thường xuyên. Nếu cha của em ấy hiểu 
được những nghĩa vụ này, tụ họp gia 
đình lại với nhau để cầu nguyện hoặc 
đọc thánh thư, thì thầy trợ tế ấy có thể 
nhanh nhẹn dự phần với một nụ cười. 
Em ấy có thể khuyến khích các anh chị 
em của mình tham gia và khen ngợi họ 
khi họ làm như vậy. Em ấy có thể yêu 
cầu cha của mình ban cho một phước 
lành vào đầu năm học mới hoặc trong 
một thời điểm cần thiết khác.

Người thầy trợ tế này có thể không 
có một người cha trung tín như vậy. 
Nhưng chính ước muốn trong lòng 
của em ấy cho những kinh nghiệm đó 
sẽ mang lại các quyền năng của thiên 

thượng cho những người xung quanh 
nhờ vào đức tin của em ấy. Họ sẽ tìm 
kiếm cuộc sống gia đình mà thầy trợ 
tế ấy hết lòng mong muốn.

Trong nhiệm vụ giảng dạy tại gia 
của mình, người thầy giảng trong Chức 
Tư Tế A Rôn có thể thấu hiểu một cơ 
hội để giúp Chúa thay đổi cuộc sống 
của một gia đình. Chúa đề nghị điều 
đó trong Giáo Lý và Giao Ước:

“Bổn phận của thầy giảng là phải 
luôn luôn trông coi giáo hội cũng như 
sát cánh và củng cố họ;

“Và xem xét rằng không có sự bất 
chính trong giáo hội, cũng không có 
sự gay gắt với nhau, hay sự dối trá, 
nói hành, nói xấu với nhau” (GLGƯ 
20:53–54).

Tương tự như vậy, các thầy tư tế 
trong Chức Tư Tế A Rôn được ban cho 
mệnh lệnh này:

“Bổn phận thầy tư tế là thuyết giáo, 
giảng dạy, giải nghĩa, khuyên nhủ, 
làm phép báp têm và ban phước lành 
Tiệc Thánh;

“Và đi thăm viếng tư gia của mỗi 
tín hữu, và khuyên nhủ họ nên cầu 
nguyện bằng lời và cầu nguyện thầm, 
và làm tất cả các bổn phận trong gia 
đình” (GLGƯ 20:46–47).

Các em có thể tự hỏi, như tôi đã làm 
khi tôi còn là một thầy giảng và thầy tư 
tế trẻ tuổi, cách để đối phó với những 
thử thách đó. Tôi đã không bao giờ 
biết chắc mình có thể khuyên nhủ như 
thế nào để đem một gia đình hướng 

đến cuộc sống vĩnh cửu mà không 
xúc phạm hay dường như chỉ trích. 
Tôi đã học được rằng lời khuyên nhủ 
duy nhất mà có thể thay đổi tấm lòng 
đến từ Đức Thánh Linh. Điều đó xảy ra 
thường xuyên nhất khi chúng ta chia sẻ 
chứng ngôn về Đấng Cứu Rỗi, là Đấng 
đã và đang là thành viên của một gia 
đình hoàn hảo. Khi chúng ta tập trung 
vào tình yêu thương của mình dành 
cho Ngài, sự hòa thuận và bình an sẽ 
tăng trưởng trong các mái gia đình mà 
chúng ta đến thăm. Đức Thánh Linh sẽ 
giúp đỡ trong sự phục vụ của chúng ta 
cho các gia đình.

Người nắm giữ chức chức tư tế trẻ 
tuổi có thể, qua cách em ấy cầu nguyện, 
qua cách em ấy nói, và qua cách em ấy 
khuyến khích những người trong gia 
đình, mang ảnh hưởng và tấm gương 
của Đấng Cứu Rỗi vào tâm trí của họ.

Một vị lãnh đạo chức tư tế khôn 
ngoan đã cho tôi thấy rằng ông hiểu 
điều đó. Ông yêu cầu đứa con trai nhỏ 
của tôi hướng dẫn trong một lần giảng 
dạy tại gia. Ông nói rằng gia đình đó 
có thể chống lại những lời khuyên nhủ 
của ông, nhưng ông nghĩ rằng lời giảng 
dạy giản dị và chứng ngôn của một 
thiếu niên có nhiều khả năng xuyên 
thấu tấm lòng cứng cỏi của họ.

Người anh cả trẻ tuổi có thể làm 
gì để giúp đỡ trong việc tạo ra các 
gia đình vĩnh cửu? Anh ta có thể đi 
truyền giáo. Anh ta có thể hết lòng cầu 
nguyện để sẽ có thể tìm thấy, giảng dạy 
và làm phép báp têm cho các gia đình. 
Tôi vẫn còn nhớ một hôm, một thanh 
niên đẹp trai với người vợ trẻ đẹp của 
mình cùng hai đứa con gái xinh đẹp 
của họ ngồi với tôi và người bạn đồng 
hành truyền giáo của tôi. Đức Thánh 
Linh đã đến và làm chứng với họ rằng 
phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đã 
được phục hồi. Họ tin đến nỗi họ còn 
hỏi xin chúng tôi có thể ban cho hai 
đứa con gái nhỏ của họ một phước 
lành như họ đã thấy giáo lễ đó đã được 
thực hiện trong một buổi lễ Tiệc Thánh 
của chúng tôi. Họ đã có ước muốn cho 
con cái của họ được ban phước, nhưng 
họ vẫn chưa hiểu rằng các phước lành 
thật sự sẽ chỉ có thể được thực hiện 
trong các đền thờ của Thượng Đế sau 
khi họ đã lập các giao ước.
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Tôi vẫn còn cảm thấy buồn khi nghĩ 
tới cặp vợ chồng và hai bé gái đó, có lẽ 
bây giờ đã lớn rồi mà không có được 
lời hứa về một gia đình vĩnh cửu. Cha 
mẹ của các em này đã có ít nhất một 
ý niệm mơ hồ về các phước lành mà 
có thể có sẵn cho họ. Tôi hy vọng rằng 
bằng cách nào đó, ở nơi nào đó họ đã 
có thể có cơ hội để hội đủ điều kiện 
trở thành một gia đình vĩnh cửu.

Các anh cả khác đi truyền giáo sẽ có 
kinh nghiệm vui vẻ hơn kinh nghiệm 
của con trai tôi. Nó và người bạn đồng 
hành của nó tìm thấy một góa phụ có 
mười một đứa con sống trong cảnh 
nghèo nàn. Nó muốn cho họ điều mà 
các anh em muốn— là có được một gia 
đình vĩnh cửu. Đối với con trai tôi, điều 
đó dường như khó có thể thực hiện 
được hoặc ít nhất không chắc xảy ra 
vào thời điểm đó.

Tôi đến thăm thành phố bé nhỏ đó 
nhiều năm sau khi con trai tôi đã làm 
phép báp têm cho người góa phụ ấy, 
và chị ấy đã mời tôi đến gặp gia đình 
của chị. Tôi đã phải chờ đợi một thời 
gian vì hầu hết con cái của chị ấy, cùng 
nhiều cháu, đến từ các giáo đường khác 
nhau trong khu vực. Một cậu con trai 
đã trung tín phục vụ trong một giám trợ 

đoàn, nhiều đứa con của chị đã được 
ban phước với các giao ước đền thờ và 
chị đã được làm lễ gắn bó trong một gia 
đình vĩnh cửu. Khi tôi chia tay với chị 
phụ nữ thân mến này, thì chị ôm quàng 
lấy eo tôi và nói: “Xin bảo Mateo trở lại 
trước khi tôi chết.” Nhờ các anh cả trung 
tín đó mà chị ấy đã được ban cho niềm 
mong đợi hạnh phúc về ân tứ lớn nhất 
trong mọi ân tứ của Thượng Đế.

Có những điều mà một anh cả phải 
làm khi trở về từ công việc truyền giáo, 
để được trung thành với cam kết của 
mình nhằm tìm kiếm cuộc sống vĩnh 
cửu cho mình và cho những người 
mình yêu thương. Không có cam kết 
nào trong thời tại thế hoặc trong thời 
vĩnh cửu lại quan trọng hơn hôn nhân 
cả. Các anh em đã nghe lời khuyên bảo 
khôn ngoan để đặt hôn nhân làm ưu 
tiên trong các kế hoạch sau khi công 
việc truyền giáo. Người tôi tớ trung 
thành nắm giữ chức tư tế sẽ làm điều 
đó một cách khôn ngoan.

Khi xem xét việc kết hôn, người ấy 
sẽ hiểu rằng mình đang lựa chọn cha 
mẹ của con cái mình và di sản mà họ 
sẽ có. Người ấy sẽ cân nhắc lựa chọn 
trong việc tìm kiếm một cách nghiêm 
túc và thành tâm. Người ấy sẽ bảo đảm 

rằng người mà mình kết hôn sẽ cùng có 
những tiêu chuẩn về gia đình, những sự 
tin chắc về mục đích của Chúa cho hôn 
nhân, và rằng người vợ là một người 
mà người ấy sẽ sẵn sàng tin tưởng 
mang lại hạnh phúc cho con cái mình.

Chủ Tịch N. Eldon Tanner đã đưa 
ra lời khuyên bảo khôn ngoan: “Các 
bậc cha mẹ mà các anh chị em nên tôn 
trọng hơn bất cứ người nào khác là cha 
mẹ của con cái tương lai của các anh 
chị em. Những đứa con đó có quyền 
có được cha mẹ tốt nhất mà các anh 
chị em có thể cho chúng— đó là cha 
mẹ ngay chính.” 3 Sự thanh khiết sẽ là 
sự bảo vệ của các anh em và sự bảo vệ 
của con cái của mình. Các anh em nợ 
họ phước lành đó.

Vậy thì, có một số người chồng và 
người cha đang lắng nghe buổi tối hôm 
nay. Các anh em có thể làm gì? Tôi hy 
vọng rằng các anh em đã gia tăng ước 
muốn để có những thay đổi cần thiết 
cho mình và gia đình mình để sống 
trong vương quốc thượng thiên một 
ngày nào đó. Là một người cha mang 
chức tư tế, với vợ ở bên cạnh, các anh 
em có thể ảnh hưởng đến tấm lòng của 
mỗi người trong gia đình để khuyến 
khích họ mong đợi cái ngày đó. Các 
anh em sẽ tham dự lễ Tiệc Thánh với 
gia đình mình, các anh em sẽ tổ chức 
các buổi họp mặt gia đình, trong đó 
Đức Thánh Linh được mời đến, các anh 
em sẽ cầu nguyện với vợ và gia đình 
của mình, và chuẩn bị cho mình để đưa 
gia đình mình đến đền thờ. Các anh em 
sẽ đi với họ dọc trên con đường dẫn 
đến một mái gia đình vĩnh cửu.

Các anh em sẽ đối xử với vợ con 
mình theo cách mà Cha Thiên Thượng 
đã đối xử với các anh em. Các anh em 
sẽ noi theo gương và sự hướng dẫn 
của Đấng Cứu Rỗi để dẫn dắt gia đình 
của mình theo cách của Ngài.

“Không có uy quyền hay ảnh hưởng 
nào có thể hoặc nên được duy trì vì 
nhờ chức tư tế, mà chỉ có được nhờ sự 
thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự 
hiền dịu và nhu mì, và nhờ tình thương 
yêu chân thật;

“Nhờ lòng nhân từ, và sự hiểu biết 
thuần túy, là những điều sẽ mở rộng 
tâm hồn con người một cách không giả 
dối và không gian xảo—
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“Phải kịp thời khiển trách một cách 
nghiêm khắc, khi được Đức Thánh 
Linh tác động; rồi sau đó, phải tỏ một 
tình thương yêu gấp bội đối với người 
mà ngươi đã khiển trách, kẻo người 
ấy sẽ xem ngươi là kẻ thù” (GLGƯ 
121:41–43).

Chúa đã phán với những người 
cha mang chức tư tế phải là những 
người chồng như thế nào. Ngài phán: 
“Các ngươi phải yêu thương vợ mình 
hết lòng, và chỉ kết hợp với vợ mình, 
chớ không với một ai khác” (GLGƯ 
42:22). Khi Chúa phán với cả hai vợ 
chồng, Ngài truyền lệnh: “Các ngươi 
chớ . . . phạm tội ngoại tình, . . . hay 
làm bất cứ điều gì tương tự điều này” 
(GLGƯ 59:6).

Đối với giới trẻ, Chúa đã đặt ra 
tiêu chuẩn: “Hỡi kẻ làm con, mọi sự 
hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều 
đó đẹp lòng Chúa” (Cô Lô Se 3:20) 
và “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” 
(Xuất Ê Díp Tô Ký 20:12).

Khi Chúa nói với tất cả mọi người 
trong gia đình, thì lời khuyên dạy 
của Ngài là phải yêu thương và giúp 
đỡ nhau.

Ngài phán bảo chúng ta phải “cố 
gắng hoàn thiện cuộc sống của mỗi 
. . . người” trong gia đình, để “củng 
cố người yếu đuối; tìm lại người 
thân yêu thất lạc, và vui mừng trong 

sức mạnh thuộc linh đổi mới của họ.” 4

Chúa cũng phán bảo chúng ta phải 
làm hết sức mình để giúp thân quyến 
họ hàng đã qua đời của mình được 
ở với chúng ta trong mái gia đình 
vĩnh cửu.

Vị lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng 
phẩm mà đã siêng năng cố gắng giúp 
mọi người tìm kiếm tổ tiên của họ và 
mang tên của họ đến đền thờ chính 
là người đang giải cứu những người 
đã qua đời. Sẽ có những lời cám ơn 
trong thế giới mai sau với các thầy 
tư tế thượng phẩm đó, và với những 
người thực hiện các giáo lễ, vì họ đã 
không quên những người trong gia 
đình của họ đang chờ đợi trong thế 
giới linh hồn.

Các vị tiên tri đã nói: “Công việc 
quan trọng nhất của Chúa mà các anh 
em sẽ từng làm sẽ làm là công việc mà 
các anh em làm ở bên trong nhà mình. 
Việc giảng dạy tại gia, công việc của 
giám trợ đoàn, và các bổn phận khác 
của Giáo Hội đều quan trọng, nhưng 
công việc quan trọng nhất là ở bên 
trong nhà các anh em.” 5

Trong nhà và trong sự phục vụ chức 
tư tế của các anh em, giá trị lớn nhất 
sẽ là trong các cử chỉ nhỏ mà giúp 
chúng ta và những người chúng ta yêu 
thương cố gắng hướng tới cuộc sống 
vĩnh cửu. Những hành vi đó có thể 

dường như nhỏ nhặt trong cuộc sống 
này, nhưng sẽ mang lại các phước lành 
vĩnh viễn trong thời vĩnh cửu.

Khi trung tín trong sự phục vụ của 
mình để giúp con cái của Cha Thiên 
Thượng trở về nhà với Ngài, thì chúng 
ta sẽ hội đủ điều kiện để nhận được lời 
chào đón mà chúng ta đều rất muốn 
nghe khi chúng ta kết thúc giáo vụ 
trên trần thế của mình. Đây là những 
lời đó: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín 
kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong 
việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; 
hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa 
ngươi” (Ma Thi Ơ 25:21).

Trong số “nhiều [điều]” đó là lời 
hứa về một dòng dõi vô tận. Tôi cầu 
nguyện rằng tất cả chúng ta đều có 
thể hội đủ điều kiện và giúp người 
khác hội đủ điều kiện cho phước lành 
thiêng liêng đó trong nhà của Đức 
Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, 
Chúa Giê Su Ky Tô. Trong thánh danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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lành đặc biệt dành cho chúng ta và 
những người khác. Cầu xin cho chúng 
ta, dù có thể thấy mình đang ở bất cứ 
chỗ nào, sẽ luôn luôn xứng đáng để 
khẩn cầu quyền năng của chức tư tế, 
vì chúng ta không bao giờ biết khi nào 
nhu cầu và cơ hội của chúng ta để làm 
được như vậy có thể đến.

Trong Đệ Nhị Thế Chiến, khi một 
người bạn của tôi đang phục vụ tại 
Nam Thái Bình Dương thì máy bay của 
anh bị bắn rơi trên biển. Anh và những 
người khác trong phi hành đoàn đã 
thành công nhảy dù từ chiếc máy bay 
đang cháy, thổi phồng bè cứu đắm 
của họ, và bám vào những chiếc bè 
đó trong suốt ba ngày.

Vào ngày thứ ba, họ phát hiện ra 
cái mà họ biết là một chiếc tàu cứu hộ. 
Chiếc tàu đó đi ngang qua họ. Sáng 
hôm sau, tàu lại đi ngang qua họ nữa. 
Họ bắt đầu thất vọng khi nhận ra đây 
là ngày cuối cùng mà chiếc tàu cứu 
hộ đó sẽ ở trong khu vực này.

Sau đó, Đức Thánh Linh đã phán 
với người bạn của tôi: “Người có chức 
tư tế. Hãy truyền lệnh cho những 
người đi giải cứu đến cứu ngươi.”

Anh ấy đã làm theo lời thúc giục: 
“Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky 
Tô và bởi quyền năng của chức tư tế, 
hãy quay trở lại và cứu chúng tôi.”

Trong vòng một vài phút chiếc tàu 
đó đã ở bên cạnh họ, giúp họ lên trên 
boong tàu. Một người mang chức tư tế 
trung thành và xứng đáng, trong tình 
trạng cực kỳ nguy cập, đã thực hành 
chức tư tế đó, ban phước cho mạng 
sống của mình và mạng sống của 
những người khác.

Cầu xin cho chúng ta có thể quyết 
định ở đây và bây giờ để luôn luôn 
chuẩn bị cho thời gian hoạn nạn của 
mình, thời gian để phục vụ, thời gian 
để nhận phước lành của mình.

Giờ đây khi chúng ta kết thúc phiên 
họp chức tư tế trung ương này, tôi nói 
với các anh em rằng các anh em “là 
dòng giống được lựa chọn, là chức 
thầy tế lễ nhà vua” (1 Phi E Rơ 2:9). 
Cầu xin cho chúng ta luôn luôn được 
xứng đáng với những vinh dự thiêng 
liêng này, tôi hết lòng cầu nguyện 
trong tôn danh Chúa Giê Su Ky Tô, 
Đấng Cứu Rỗi, A Men. ◼

gia vào các sinh hoạt không xứng 
đáng với các anh em hoặc với chức 
tư tế đó, thì hãy ngừng lại để xem xét 
các hậu quả. Hãy nhớ các anh em là ai 
và con người mà Thượng Đế kỳ vọng 
nơi các anh em để trở thành. Các anh 
em là một người con có triển vọng. 
Các anh em là một người đàn ông có 
sức mạnh. Các anh em là con trai của 
Thượng Đế.

Ân tứ quý báu của quyền năng chức 
tư tế không những bao gồm các trách 
nhiệm long trọng mà còn các phước 

Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson

Các anh em thân mến, tôi cầu 
nguyện rằng Thánh Linh sẽ 
hướng dẫn tôi nói chuyện vào 

buổi tối hôm nay. Chúng ta được ràng 
buộc với nhau bởi một sợi dây thân 
tình. Chúng ta đã được giao phó cho 
việc mang chức tư tế của Thượng Đế 
và hành động trong danh của Ngài. 
Chúng ta là những người nhận được 
một trách nhiệm thiêng liêng. Chúng 
ta được kỳ vọng nhiều điều.

Chúng ta đọc trong tiết 121, câu 
36, sách Giáo Lý và Giao Ước, rằng: 
“Những quyền hạn của chức tư tế gắn 
liền với các quyền năng trên trời.” Thật 
là một ân tứ tuyệt vời mà chúng ta đã 
được ban cho. Trách nhiệm của chúng 
ta là canh giữ và bảo vệ chức tư tế 
đó và được xứng đáng với tất cả các 
phước lành vinh quang mà Cha Thiên 
Thượng đã chuẩn bị cho chúng ta— và 
cho những người khác qua chúng ta.

Dù đi đến bất cứ nơi đâu thì chức 
tư tế của các anh em cũng đi cùng với 
các anh em. Các anh em có đang đứng 
ở những nơi thánh thiện không? Trước 
khi các anh em đặt mình và chức tư tế 
của mình vào chỗ nguy hiểm vì mạo 
hiểm đi vào các nơi chốn hoặc tham 

Một Trách Nhiệm 
Thiêng Liêng
Ân tứ quý báu của quyền năng chức tư tế không những bao gồm các 
trách nhiệm long trọng mà còn các phước lành đặc biệt dành cho chúng 
ta và những người khác.
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con đường nào thì cô ấy gặp con mèo 
Cheshire, và Alice hỏi: “Tôi phải đi con 
đường nào?”

Con mèo trả lời: “Điều đó còn tùy 
vào nơi đâu cô muốn đi. Nếu cô không 
biết mình đi đâu, thì con đường nào cô 
đi cũng không quan trọng.” 1

Không giống như Alice, chúng ta 
biết mình muốn đi đâu, con đường nào 
chúng ta chọn để đi thì rất quan trọng, 
bởi vì con đường chúng ta đi trong 
cuộc sống này dẫn đến điểm tới của 
chúng ta trong cuộc sống mai sau.

Cầu xin cho chúng ta có thể chọn 
để xây đắp bên trong mình một đức 
tin lớn lao và mạnh mẽ mà sẽ là sự 
bảo vệ hiệu quả nhất của chúng ta để 
chống lại các kế hoạch của kẻ nghịch 
thù— một đức tin thực sự, loại đức tin 
mà sẽ hỗ trợ và củng cố ước muốn 
của chúng ta để chọn điều đúng. Nếu 
không có đức tin như vậy, chúng ta 
sẽ không đi được đến đâu cả. Với đức 
tin đó, chúng ta có thể hoàn thành các 
mục tiêu của mình.

Mặc dù chúng ta bắt buộc phải lựa 
chọn một cách khôn ngoan, nhưng 
cũng có những lúc chúng ta sẽ có 
những sự lựa chọn rồ dại. Ân tứ về 
sự hối cải, do Đấng Cứu Rỗi ban cho, 
làm cho chúng ta có khả năng để sửa 
chỉnh cuộc sống của mình, để có thể 
trở lại con đường mà sẽ dẫn chúng ta 
đến vinh quang thượng thiên mà mình 
đang tìm kiếm.

Cầu xin cho chúng ta có thể duy trì 
lòng can đảm để không đi theo ý kiến 
của quần chúng. Cầu xin cho chúng ta 
luôn luôn chọn điều đúng dù có khó 
khăn thay vì điều dễ dàng hơn nhưng 
sai lầm.

Khi suy ngẫm về những quyết định 
chúng ta chọn trong cuộc sống của 
mình mỗi ngày— cho dù đó là lựa chọn 
này hay lựa chọn khác— nhưng nếu 
chọn Đấng Ky Tô, thì chúng ta sẽ chọn 
điều đúng.

Tôi xin chân thành và khiêm 
nhường cầu nguyện rằng điều này có 
thể luôn luôn được như vậy trong tôn 
danh của Chúa Giê Su Ky Tô, Chúa và 
Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, A Men. ◼

GHI CHÚ
 1. Phỏng theo Lewis Carroll, Alice’s 

Adventures in Wonderland (1898), 89.

tiêu của chúng ta là nhằm đạt được 
vinh quang thượng thiên, và những lựa 
chọn mà chúng ta sẽ đưa ra, phần lớn 
sẽ quyết định là chúng ta có đạt được 
mục tiêu của mình hay không.

Hầu hết các anh chị em đều quen 
thuộc với Alice trong truyện cổ điển 
của tác giả Lewis Carroll Alice ở Xứ 
Sở Thần Tiên. Các anh chị em sẽ nhớ 
rằng cô ấy đi đến một con đường có 
hai ngả ở trước mặt với hai con đường 
đi về hai hướng khác nhau. Trong 
khi đang ngẫm nghĩ xem phải đi theo 

Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson

Thưa các anh chị em, trước khi 
tôi bắt đầu bài nói chuyện chính 
thức của tôi ngày hôm nay, tôi 

xin loan báo bốn ngôi đền mới mà 
trong những năm tháng sắp tới, sẽ 
được xây cất tại các địa điểm sau đây: 
Quito, Ecuador; Harare, Zimbabwe; 
Belém, Brazil; và một đền thờ thứ 
hai ở Lima, Peru.

Khi tôi trở thành một thành viên 
trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ 
vào năm 1963, đã có 12 ngôi đền thờ 
hoạt động trong khắp Giáo Hội. Với lễ 
cung hiến Đền Thờ Provo City Center 
cách đây hai tuần, hiện nay đã có 150 
đền thờ hoạt động trên khắp thế giới. 
Chúng ta biết ơn biết bao về những 
phước lành chúng ta nhận được trong 
những ngôi nhà thánh này.

Thưa các anh chị em, giờ đây tôi 
muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối 
với cơ hội để chia sẻ một vài ý nghĩ với 
các anh chị em buổi sáng hôm nay.

Gần đây, tôi đã suy nghĩ về những 
sự lựa chọn. Có người nói rằng những 
sự kiện lịch sử lớn lao phát sinh từ 
những sự kiện nhỏ, và cuộc đời của 
con người cũng như thế. Những sự lựa 
chọn của chúng ta quyết định số mệnh 
của chúng ta.

Khi rời cuộc sống tiền dương thế và 
bước vào trần thế, chúng ta mang theo 
mình ân tứ về quyền tự quyết. Mục 

Những Sự Lựa Chọn
Cầu xin cho chúng ta luôn luôn chọn điều đúng dù có khó khăn  
thay vì điều dễ dàng hơn nhưng sai lầm.

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật | Ngày 3 tháng Tư năm 2016
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“Vào lúc đó, tôi dâng hết tâm hồn 
mình trong lời cầu nguyện lên Cha 
Thiên Thượng, cám ơn Ngài về sự hiểu 
biết và niềm tin tôi đã có rằng gia đình 
thực sự là vĩnh cửu. Tôi cám ơn Ngài về 
Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky 
Tô, là Đấng đã làm cho mọi việc đều 
có thể thực hiện được. Tôi cám ơn Ngài 
về con trai của tôi, và tôi thưa với Cha 
Thiên Thượng rằng nếu Ngài cần mang 
đứa con nhỏ Ethan của tôi về ngôi nhà 
thiên thượng của Ngài, thì cũng được. 
Tôi hoàn toàn tin cậy nơi Cha Thiên 
Thượng, và tôi biết là tôi sẽ gặp lại 
Ethan. Tôi vô cùng biết ơn rằng trong 
giây phút khủng hoảng đó, tôi đã có 
được sự hiểu biết VÀ niềm tin rằng phúc 
âm là chân chính. Tôi đã có sự bình an.” 1

Ethan đã nằm trong bệnh viện 
nhiều tuần, được chăm sóc y tế chuyên 
môn. Những lời cầu nguyện, nhịn ăn, 
và đức tin của những người thân, kết 
hợp với sự chăm sóc như thế, đã cho 
phép Ethan ra viện và trở về nhà với 
gia đình của bé. Ngày nay, bé được 
mạnh khỏe rồi.

Giây phút quan trọng này đối với 
Michele khẳng định với chị ấy rằng 
điều chị đã được dạy suốt cuộc đời có 
ý nghĩa nhiều hơn là chỉ lời nói; điều 
này là có thật.

Đôi khi, phải chăng chúng ta có trở 
nên quen thuộc với các phước lành mà 
mình đã được ban cho với tư cách là tín 
hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày 
Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đến nỗi 
chúng ta không thấu hiểu phép lạ và vẻ 

đình cho những người tốt ở Mexico 
khi đi truyền giáo. Tôi đã được làm lễ 
gắn bó trong đền thờ với người bạn đời 
vĩnh cửu cho thời tại thế lẫn suốt thời 
vĩnh cửu. Tôi đã dạy các bài học về gia 
đình với tư cách là người lãnh đạo Hội 
Thiếu Nữ, và tôi đã chia sẻ những câu 
chuyện về các gia đình được sống với 
nhau vĩnh viễn cho con cái nghe trong 
buổi họp tối gia đình. Tôi BIẾT đó là 
sự thật, nhưng tôi có TIN không? Câu 
trả lời của tôi đến nhanh như câu hỏi 
nảy ra trong đầu tôi: Thánh Linh đã xác 
nhận với tâm hồn tôi câu trả lời tôi đã 
biết— Tôi THẬT SỰ tin!

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

Vào ngày 30 tháng 3, cách 
đây đúng một năm, bé Ethan 
Carnesecca hai tuổi, ở American 

Fork, Utah, đã được đưa vào bệnh viện 
vì bị viêm phổi và phổi có nước. Hai 
ngày sau, tình trạng của bé đã trở nên 
trầm trọng đến nỗi bé cần phải được 
chở bằng trực thăng đến Bệnh Viện 
Nhi Đồng ở Salt Lake City. Michele, 
người mẹ đầy lo âu của bé, được đi 
theo con mình và ngồi ở ghế phía 
trước. Chị ấy được đưa cho một thiết bị 
nghe để có thể nói chuyện với những 
người khác trong chiếc máy bay trực 
thăng đó. Chị ấy có thể nghe các nhân 
viên y tế chăm sóc cho đứa con đang 
bị bệnh của chị, và vì cũng là một y tá 
nhi, nên Michele hiểu rằng Ethan đã 
gặp rắc rối trầm trọng.

Trong giây phút nguy kịch này, 
Michele thấy họ đang bay ở ngay phía 
trên Đền Thờ Draper Utah. Từ trên 
không, chị nhìn ra ngoài ngang qua 
thung lũng và cũng có thể nhìn thấy 
Đền Thờ Jordan River, Đền Thờ Oquirrh 
Mountain, và thậm chí cả Đền Thờ Salt 
Lake ở phía xa nữa. Ý nghĩ thoáng qua 
trong đầu chị: “Ta có tin hay không?”

Chị ấy nói về kinh nghiệm này:
“Tôi đã học được trong Hội Thiếu 

Nhi và Hội Thiếu Nữ về các phước 
lành của đền thờ và [rằng] ‘gia đình là 
vĩnh cửu’. Tôi đã chia sẻ sứ điệp về gia 

Tôi Có Tin Không?
Nếu những điều này là có thật, thì chúng ta có sứ điệp tuyệt vời nhất về 
niềm hy vọng và sự giúp đỡ mà thế giới chưa từng biết đến.
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uy nghi của người môn đồ trong Giáo 
Hội chân chính của Chúa? Chúng ta đã 
bao giờ cảm thấy tội lỗi vì tự mãn về ân 
tứ lớn nhất mà mình có thể được ban 
cho trong cuộc sống này không? Chính 
Đấng Cứu Rỗi đã dạy: “Nếu ngươi tuân 
giữ các giáo lệnh của ta và kiên trì đến 
cùng thì ngươi sẽ có được cuộc sống 
vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong 
tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế.” 2

Chúng ta tin rằng Giáo Hội này có 
ý nghĩa nhiều hơn chỉ là một nơi tốt 
lành để đến tham dự vào ngày Chủ 
Nhật và học cách trở thành một người 
tốt. Giáo Hội có ý nghĩa nhiều hơn chỉ 
là một câu lạc bộ xã hội Ky Tô giáo ưa 
thích nơi mà chúng ta có thể kết giao 
với những người đạo đức tốt. Giáo Hội 
không phải chỉ là một tập hợp ý kiến 
tuyệt vời mà cha mẹ có thể dạy dỗ 
con cái ở nhà, để chúng sẽ là những 
người tốt và có trách nhiệm. Giáo Hội 
Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa 
Giê Su Ky Tô còn có rất nhiều ý nghĩa 
hơn tất cả những điều này.

Hãy suy nghĩ chỉ trong một phút 
về những lời tuyên bố sâu sắc chúng ta 
đưa ra trong Giáo Hội này. Chúng ta tin 
rằng cùng một Giáo Hội mà Chúa Giê 
Su Ky Tô thiết lập trong khi Ngài ở trên 
thế gian đã được phục hồi một lần nữa 
bởi một vị tiên tri được Thượng Đế kêu 
gọi trong thời kỳ của chúng ta và các 
vị lãnh đạo của chúng ta nắm giữ cùng 
một quyền năng và thẩm quyền để 
hành động trong danh của Thượng Đế 
như Các Sứ Đồ thời xưa đã nắm giữ. 
Điều này được gọi là chức tư tế của 

Thượng Đế. Chúng ta cho rằng, qua 
thẩm quyền được phục hồi này, chúng 
ta có thể nhận được các giáo lễ cứu 
rỗi chẳng hạn như phép báp têm và 
vui hưởng ân tứ thanh tẩy và ân tứ tôi 
luyện của Đức Thánh Linh luôn luôn 
ở với chúng ta. Chúng ta có các sứ đồ 
và các vị tiên tri hướng dẫn và chỉ dẫn 
Giáo Hội này qua các chìa khóa của 
chức tư tế, và tin rằng Thượng Đế phán 
bảo con cái Ngài qua các vị tiên tri này.

Chúng ta cũng tin rằng quyền năng 
của chức tư tế này làm cho việc lập các 
giao ước và tiếp nhận các giáo lễ trong 
các đền thờ thánh có thể thực hiện 
được để một ngày nào đó cho chúng 
ta khả năng để trở về nơi hiện diện của 
Thượng Đế và sống với Ngài vĩnh viễn. 
Chúng ta cũng cho rằng, qua quyền 
năng này, các gia đình có thể được 
ràng buộc với nhau vĩnh viễn khi cặp 
vợ chồng lập giao ước hôn nhân mới 
và vĩnh viễn trong các tòa nhà thiêng 
liêng mà chúng ta thực sự tin là những 
ngôi nhà của Thượng Đế. Chúng ta tin 
rằng mình có thể nhận được các giáo 
lễ cứu rỗi này không chỉ cho bản thân 
mình thôi mà còn cho tổ tiên đã sống 
trên thế gian là những người không 
có cơ hội để tham gia vào các giáo lễ 
cứu rỗi thiết yếu này. Chúng ta tin rằng 
chúng ta có thể thực hiện các giáo lễ 
cho tổ tiên của mình cũng trong những 
đền thờ thánh này.

Chúng ta tin rằng, qua một vị tiên tri 
và quyền năng của Thượng Đế, chúng 
ta đã nhận được thêm thánh thư, thêm 
chứng từ vào với chứng từ của Kinh 

Thánh khi tuyên bố rằng Chúa Giê Su 
Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của thế gian.

Chúng ta xác nhận rằng Giáo Hội 
Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa 
Giê Su Ky Tô là vương quốc của 
Thượng Đế và là Giáo Hội chân chính 
duy nhất trên thế gian. Giáo Hội này 
được gọi là Giáo Hội của Chúa Giê Su 
Ky Tô vì Ngài đứng đầu Giáo Hội; đây 
là Giáo Hội của Ngài, và tất cả những 
điều này đều có thể thực hiện được 
nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Ngài.

Chúng ta tin rằng những đặc điểm 
độc đáo này không thể nào tìm thấy 
được ở bất cứ nơi đâu hoặc tổ chức 
nào khác trên thế gian này. Mặc dù các 
tôn giáo và giáo hội khác đều tốt và 
chân thành nhưng không có tổ chức 
nào trong số họ có được thẩm quyền 
để cung cấp các giáo lễ cứu rỗi mà có 
sẵn trong Giáo Hội Các Thánh Hữu 
Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúng ta có một sự hiểu biết về 
những điều này, nhưng chúng ta có tin 
những điều này không ? Nếu những 
điều này là có thật, thì chúng ta có sứ 
điệp tuyệt vời nhất về niềm hy vọng 
và sự giúp đỡ mà thế giới chưa từng 
biết đến. Việc tin vào những điều này 
đều có ý nghĩa vĩnh cửu đặc biệt đối 
với chúng ta và những người mình 
yêu thương.

Muốn tin, chúng ta không những 
cần phải biết phúc âm mà còn cần 
phải cảm nhận lẽ trung thực của phúc 
âm nữa! Chúng ta có thể chỉ sống theo 
phúc âm một cách máy móc vì đó là 
điều kỳ vọng hoặc vì đó là nền văn 
hóa nơi chúng ta đã lớn lên hoặc vì đó 
là một thói quen. Có lẽ một số người 
đã không trải qua điều mà dân của Vua 
Bên Gia Min đã cảm thấy sau khi nghe 
bài giảng đầy thuyết phục của ông: 
“[Họ] đồng thanh kêu lên rằng: Vâng, 
chúng tôi tin mọi lời mà vua đã nói với 
chúng tôi; và hơn nữa, chúng tôi biết 
những lời ấy thật vững vàng và chân 
thật, vì Thánh Linh của Chúa Vạn Năng 
đã đem lại một sự thay đổi lớn lao 
trong chúng tôi, hay trong lòng chúng 
tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn 
làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn 
luôn làm điều thiện.” 3

Chúng ta đều cần phải tìm cách thay 
đổi tấm lòng và bản tính của mình để 
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không còn có ước muốn đi theo con 
đường của thế gian mà để làm hài lòng 
Thượng Đế. Sự cải đạo thật sự là một 
tiến trình diễn ra trong một khoảng 
thời gian và gồm có sự sẵn lòng để 
thực hành đức tin. Sự cải đạo đến khi 
chúng ta tìm kiếm thánh thư thay vì 
Internet. Sự cải đạo đến khi chúng ta 
tuân theo các giáo lệnh của Thượng 
Đế. Sự cải đạo đến khi chúng ta phục 
vụ những người xung quanh. Sự cải 
đạo đến từ lời cầu nguyện tha thiết, từ 
việc tham dự đền thờ thường xuyên, và 
trung thành làm tròn các trách nhiệm 
do Thượng Đế ban cho chúng ta. Điều 
này đòi hỏi phải kiên định và nỗ lực 
hàng ngày.

Tôi thường được hỏi: “Ngày nay, giới 
trẻ của chúng ta gặp phải thử thách 
lớn nhất nào?” Tôi đáp rằng tôi tin đó 
chính là ảnh hưởng luôn hiện diện của 
“tòa nhà rộng lớn và vĩ đại” trong cuộc 
sống của họ.4 Nếu Sách Mặc Môn được 
viết cho riêng thời kỳ chúng ta, thì chắc 

chắn chúng ta không thể không nhận 
ra sự liên quan giữa các sứ điệp trong 
khải tượng của Lê Hi về cây sự sống 
với tất cả chúng ta và ảnh hưởng của 
những người chỉ trỏ và chế giễu từ tòa 
nhà rộng lớn vĩ đại.

Điều đau lòng nhất đối với tôi là 
phần mô tả về những người đã khó 
khăn cố gắng để đi qua đám sương mù 
tối đen trên con đường chật và hẹp, 
đã bám vào thanh sắt, đã đạt đến mục 
tiêu của họ, và đã bắt đầu nếm trái tinh 
khiết và ngon ngọt của cây sự sống. 
Sau đó, thánh thư chép rằng những 
người ăn mặc sang trọng trong tòa nhà 
rộng lớn vĩ đại đó “có hành động chế 
giễu và chỉ trỏ những người vừa đến và 
đang ăn trái cây ấy.

“Và sau khi đã nếm trái cây ấy, họ 
lấy làm hổ thẹn vì thấy những người 
kia đang chế nhạo mình; và họ đi lạc 
vào những lối cấm rồi lạc mất luôn.” 5

Những câu này mô tả những người 
trong chúng ta đã có phúc âm của 

Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống 
của mình. Cho dù chúng ta đã được 
sinh ra trong phúc âm hay phải cố 
gắng rất nhiều để đi qua đám sương 
mù tối đen để tìm thấy phúc âm thì 
chúng ta cũng đã nếm trái cây này, 
là “quý giá và được hấp dẫn hơn hết 
thảy” 6 và có tiềm năng để đưa chúng 
ta đến cuộc sống vĩnh cửu, là “một ân 
tứ lớn lao hơn hết thảy mọi ân tứ khác 
của Thượng Đế.” Chúng ta chỉ cần 
tiếp tục dự phần chứ không chú ý đến 
những người chế giễu niềm tin của 
chúng ta hoặc những người vui sướng 
để tạo ra mối nghi ngờ hoặc những 
người chỉ trích các vị lãnh đạo Giáo 
Hội và giáo lý. Đó là sự lựa chọn của 
chúng ta hàng ngày—  để chọn đức tin 
hơn là nỗi nghi ngờ. Anh Cả M. Russell 
Ballard đã khuyên nhủ chúng ta phải 
“ở lại trong thuyền, sử dụng áo phao 
của mình, bám chặt bằng cả hai tay.” 7

Là tín hữu của Giáo Hội chân chính 
của Chúa, chúng ta đã ở trong thuyền. 
Chúng ta không cần phải đi tìm kiếm 
các triết lý của thế gian về lẽ thật mà 
sẽ mang đến cho chúng ta niềm an 
ủi, giúp đỡ, và hướng dẫn để trải qua 
những thử thách của cuộc sống một 
cách an toàn— chúng ta đã có phúc âm 
rồi! Cũng như mẹ của Ethan đã có thể 
xem xét lại niềm tin bấy lâu nay của 
chị ấy và tự tin tuyên bố trong một giây 
phút khủng hoảng: “Tôi thật sự tin,” 
chúng ta cũng có thể làm như vậy!

Tôi làm chứng rằng vai trò tín hữu 
của chúng ta trong vương quốc của 
Chúa là một ân tứ vô giá. Tôi làm chứng 
rằng các phước lành và sự bình an mà 
Chúa đã chuẩn bị cho những người nào 
vâng lời và trung thành thì vượt quá bất 
cứ điều gì tâm trí con người có thể hiểu 
được. Tôi để lại chứng ngôn này với các 
anh chị em trong tôn danh của Chúa 
Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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tâm hồn không được xác định bởi khả 
năng của chúng ta để tránh những thử 
thách, đau khổ, hoặc đau lòng. Bất 
kể những lời khẩn cầu của chúng ta, 
không phải cơn bão nào cũng sẽ thay 
đổi hướng đi, không phải mọi bệnh tật 
sẽ được chữa lành, và chúng ta có thể 
không hiểu được trọn vẹn mỗi giáo lý, 
nguyên tắc, hoặc lối thực hành đã được 
các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải 
giảng dạy. Tuy nhiên, chúng ta đã được 
hứa ban cho sự bình an— kèm theo 
một điều kiện.

Trong sách Phúc Âm của Giăng, 
Đấng Cứu Rỗi đã dạy rằng bất chấp 
những gian truân của cuộc đời, chúng 
ta cũng vẫn có thể vững lòng; chúng 
ta có thể hy vọng nhiều, và chúng ta 
không cần phải sợ hãi, vì Ngài phán: 
“các ngươi có lòng bình yên trong ta.” 3 
Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và sự 
hy sinh chuộc tội của Ngài là, mãi mãi 
sẽ là, nguyên tắc đầu tiên của phúc âm 
và nền tảng mà trên đó hy vọng của 
chúng ta về “sự bình an trong đời này 
và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới 
mai sau” được xây dựng.4

Trong việc tìm kiếm sự bình an ở 
giữa những thử thách hàng ngày của 
cuộc sống, chúng ta đã được ban cho 
một khuôn mẫu để giữ cho những 
ý nghĩ của mình được tập trung vào 
Đấng Cứu Rỗi là Đấng đã phán: “Hãy 
học hỏi nơi ta và lắng nghe những 
lời của ta; hãy bước đi trong sự nhu 
mì của Thánh Linh ta, rồi ngươi sẽ có 

phiền rốt cuộc đều đến với mỗi người 
chúng ta. Vào lúc này hay lúc khác, mọi 
người đều phải trải qua nỗi buồn phiền. 
Không một ai được miễn trừ.” 1 “Chúa 
trong sự thông sáng của Ngài không che 
chở bất cứ ai khỏi nỗi sầu khổ hay buồn 
phiền.” 2 Tuy nhiên, khả năng của chúng 
ta để đi con đường này trong bình an 
hay không thì phần lớn tùy thuộc vào 
việc có khó đối với chúng ta để nghĩ về 
Chúa Giê Su hay không.

Sự yên tĩnh trong tâm trí, sự thanh 
thản của lương tâm và sự bình an trong 

Bài của Giám Trợ Christopher Waddell
Đệ Nhị Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa

Cách đây một vài năm, con gái và 
con rể của chúng tôi đã được 
kêu gọi để cùng giảng dạy một 

lớp trong Hội Thiếu Nhi với năm đứa 
bé trai bốn tuổi hiếu động. Con gái 
chúng tôi có trách nhiệm giảng dạy và 
con rể chúng tôi có trách nhiệm giữ 
cho các em luôn ngoan ngoãn học 
hành, chúng làm hết sức mình để duy 
trì một cảm giác bình yên, đôi khi giữa 
cảnh ầm ĩ, để giảng dạy các nguyên tắc 
phúc âm cho các em.

Trong một buổi học đặc biệt khó 
khăn, sau khi đã đưa ra cho một cậu 
bé hiếu động nhiều lời cảnh cáo, thì 
con rể của chúng tôi đưa đứa bé bốn 
tuổi ra khỏi lớp học. Khi đã ở bên 
ngoài phòng học rồi, và nói chuyện với 
cậu bé về hành vi của nó và việc cần 
thiết phải tìm cha mẹ của nó, thì cậu 
bé ngăn con rể của chúng tôi lại trước 
khi con rể tôi có thể nói một lời và giơ 
tay lên và nói nhanh với cảm xúc mạnh 
mẽ: “Đôi khi— đôi khi— rất khó đối với 
em để nghĩ về Chúa Giê Su!”

Trong cuộc sống của chúng ta, đích 
tới mà chúng ta nhắm có thể là vinh 
quang đến thế nào và cuộc hành trình 
có thể là phấn khởi bao nhiêu đi nữa, 
thì chúng ta cũng đều sẽ phải trải qua 
những thử thách và đau khổ. Anh Cả 
Joseph B. Wirthlin dạy: “Nỗi buồn 

Một Khuôn Mẫu Bình An
Sự bình an chúng ta đều tìm kiếm đòi hỏi chúng ta phải hành động— bằng 
cách học hỏi nơi Chúa Giê Su Ky Tô, bằng cách lắng nghe những lời của 
Ngài, và bằng cách bước đi với Ngài.
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được sự bình an trong ta. Ta là Giê Su 
Ky Tô” 5

Học hỏi, lắng nghe và bước đi—ba 
bước với một lời hứa.

Bước thứ nhất: “Học Hỏi nơi Ta”
Chúng ta đọc trong Ê Sai: “Và nhiều 

dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; 
chúng ta hãy lên núi Đức Giê Hô 
Va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia 
Cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường 
lối Ngài.” 6

Với con số đền thờ tiếp tục gia tăng 
và nằm rải rác trên khắp thế gian, 
chúng ta học hỏi nơi Chúa Giê Su Ky 
Tô và vai trò của Ngài trong kế hoạch 
của Đức Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa 
của thế gian này, là Đấng Cứu Rỗi và 
Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, và là 
nguồn bình an của chúng ta.

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã dạy: 
“Thế gian có thể là một chỗ gay go và 
khó khăn để sống. . . . Khi các anh chị 
em và tôi đi đến ngôi nhà thánh của 
Thượng Đế, nếu ghi nhớ các giao ước 
chúng ta lập ở bên trong đền thờ, thì 
chúng ta sẽ có thể dễ dàng chịu đựng 
mọi thử thách và khắc phục mỗi cám 
dỗ. Trong chốn thánh này, chúng ta 
sẽ tìm thấy bình an.” 7

Trong một chỉ định tại một đại hội 
giáo khu khi phục vụ ở Nam Mỹ cách 
đây một vài năm, tôi gặp một cặp vợ 
chồng đang đau buồn trước cái chết 
gần đây của đứa con trai sơ sinh của họ.

Chính là trong một cuộc phỏng vấn 
vào thời gian đại hội mà lần đầu tiên 
tôi đã gặp Anh Tumiri và biết về cái 
chết của con trai anh. Trong khi chúng 
tôi nói chuyện, anh đã chia sẻ rằng anh 
không những rất buồn trước cái chết 
của con trai anh mà anh còn đau khổ 
với ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp 
nó nữa. Anh giải thích rằng, là các tín 
hữu khá mới của Giáo Hội, nên họ đã 
dành dụm được đủ tiền để đi đền thờ 
chỉ một lần trước khi đứa con của họ 
ra đời, nơi mà họ đã được làm lễ gắn 
bó và hai đứa con gái của họ đã được 
làm lễ gắn bó với họ. Sau đó anh mô 
tả cách họ đã dành dụm tiền cho một 
chuyến đi trở lại đền thờ nhưng vẫn 
chưa thể mang đứa con trai của họ 
đi để làm lễ gắn bó với nó.

Vì nhận thấy đây có thể là một sự 

hiểu lầm, nên tôi đã giải thích rằng anh 
sẽ thực sự gặp lại con trai của mình 
một lần nữa, nếu anh vẫn trung thành, 
vì giáo lễ gắn bó đã ràng buộc anh với 
vợ và các con gái của anh cũng đủ để 
ràng buộc anh cùng với con trai của 
anh đã được sinh ra trong giao ước.

Anh ấy ngạc nhiên hỏi điều này có 
thật sự đúng không, và khi tôi khẳng 
định rằng đó là sự thật, sau đó anh ấy 
hỏi tôi có sẵn sàng để nói chuyện với 
vợ của anh, chị ấy đã không thể nguôi 
ngoai nỗi buồn trong suốt hai tuần kể 
từ khi đứa con trai của họ qua đời.

Chiều Chủ Nhật, sau đại hội, tôi 
gặp Chị Tumiri và cũng giải thích giáo 
lý vinh quang này với chị. Với nỗi đau 
về sự mất mát của vẫn còn nặng trĩu, 
nhưng giờ đây với một tia hy vọng, chị 
đã hỏi trong nước mắt: “Liệu tôi thực 
sự có thể ôm đứa con trai bé nhỏ của 
tôi trong vòng tay một lần nữa không? 
Nó có thực sự là của tôi vĩnh viễn 
không?” Tôi nói với chị ấy rằng nếu 
chị ấy tuân giữ các giao ước của chị, 
thì quyền năng gắn bó được tìm thấy 
trong đền thờ sẽ có hiệu quả nhờ vào 
thẩm quyền của Chúa Giê Su Ky Tô, sẽ 
thực sự cho phép chị ấy sống với con 
trai của mình một lần nữa và ôm nó 
trong vòng tay của chị.

Dù đau khổ trước cái chết của con 
trai mình, Chị Tumiri rời buổi họp của 

chúng tôi với giọt lệ biết ơn và lòng 
tràn đầy bình an vì các giáo lễ thiêng 
liêng của đền thờ, có thể thực hiện 
được nhờ vào Đấng Cứu Rỗi và Đấng 
Cứu Chuộc của chúng ta.

Mỗi lần chúng ta tham dự đền 
thờ— trong tất cả những gì chúng ta 
nghe, làm, và nói; trong mỗi giáo lễ mà 
chúng ta tham dự; và trong mọi giao 
ước mà chúng ta lập— chúng ta đều 
được Chúa Giê Su Ky Tô hướng dẫn. 
Chúng ta cảm thấy bình an khi nghe 
những lời của Ngài và học hỏi từ tấm 
gương của Ngài. Chủ Tịch Gordon B. 
Hinckley đã dạy: “Hãy đi đến nhà của 
Chúa và ở đó cảm nhận được Thánh 
Linh và giao tiếp với Ngài, và các anh 
chị em sẽ biết được sự bình an mà các 
anh chị em sẽ không tìm thấy được ở 
nơi nào khác.” 8

Bước thứ hai: “Lắng Nghe Những Lời của Ta”
Chúng ta đọc trong Giáo Lý và Giao 

Ước: “Dẫu bằng chính tiếng nói của ta 
hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta 
thì cũng như nhau.” 9 Từ thời kỳ của A 
Đam và trong suốt lịch sử cho đến vị 
tiên tri hiện tại của chúng ta, Thomas 
Spencer Monson, Chúa đã phán qua 
những người đại diện được phép của 
Ngài. Những người nào chọn lắng 
nghe và lưu tâm đến những lời nói của 
Chúa, được truyền lại qua các vị tiên 
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tri của Ngài, đều sẽ tìm thấy sự an toàn 
và bình an.

Trong Sách Mặc Môn, chúng ta tìm 
thấy nhiều ví dụ về tầm quan trọng của 
việc noi theo lời dạy của vị tiên tri và 
tuân theo vị tiên tri, kể cả một bài học 
được học từ khải tượng của Lê Hi về 
cây sự sống, được tìm thấy trong 1 Nê 
Phi chương 8. Chưa bao giờ có tòa nhà 
rộng lớn và vĩ đại nào lại đông đúc 
hoặc tiếng ồn đến từ các cửa sổ đang 
mở ra của nó lại làm cho dễ lạc lối, 
đầy chế giễu, và gây hoang mang hơn 
trong thời kỳ của chúng ta. Trong đoạn 
này chúng ta đọc về hai nhóm người 
và phản ứng của họ với tiếng la hét từ 
tòa nhà.

Bắt đầu ở câu 26, chúng ta đọc:
“Rồi cha cũng đưa mắt nhìn quanh, 

và thấy phía bên kia sông có một tòa 
nhà rộng lớn vĩ đại. . . .

“ Trong đó đầy nghẹt những người, 
. . . và họ có hành động chế giễu và chỉ 
trỏ những người vừa đến và đang ăn 
trái cây ấy.

“Và sau khi đã nếm trái cây ấy, họ 
lấy làm hổ thẹn vì thấy những người 
kia đang chế nhạo mình; và họ đi lạc 
vào những lối cấm rồi lạc mất luôn.” 10

Trong câu 33 chúng ta đọc về những 
người đã có phản ứng khác nhau đối 
với lời nhạo báng và chế nhạo đến từ 
tòa nhà. Tiên Tri Lê Hi giải thích rằng 
những người ở trong tòa nhà “lấy tay 
chỉ trỏ khinh miệt tôi cùng những 
người khác đang ăn trái cây, nhưng 
chúng tôi không lưu ý đến họ.” 11

Một sự khác biệt quan trọng giữa 
những người cảm thấy hổ thẹn, đi lạc, 
và bị lạc mất với những người không 
chú ý đến lời chế nhạo từ tòa nhà 
và tuân theo vị tiên tri được tìm thấy 
trong hai cụm từ: trước hết, “sau khi đã 
nếm,” và thứ hai, “những người khác 
đang ăn.”

Nhóm đầu tiên đã đi đến cái cây, 
đứng đó một lúc với vị tiên tri, nhưng 
chỉ nếm trái cây. Vì không tiếp tục ăn, 
nên họ đã để cho sự châm chọc từ tòa 
nhà ảnh hưởng đến họ, lôi kéo họ rời 
xa vị tiên tri và đi vào con đường cấm, 
nơi mà họ đã bị lạc mất.

Ngược lại với những người đã nếm 
thử và đi lang thang là những người đã 
được tìm thấy tiếp tục ăn trái cây ấy. 

Những người này đã không lưu tâm 
đến những hành động từ tòa nhà, tuân 
theo vị tiên tri, và vui hưởng sự an toàn 
và bình an đi kèm theo. Sự cam kết 
của chúng ta với Chúa và các tôi tớ của 
Ngài không thể là một sự cam kết bán 
thời gian. Nếu như vậy, thì chúng ta 
để cho mình bị tổn thương bởi những 
người tìm cách phá hủy sự bình an của 
mình. Khi chúng ta lắng nghe Chúa 
qua các tôi tớ có thẩm quyền của Ngài, 
thì chúng ta đứng ở những nơi thánh 
thiện và không thể bị lay chuyển.

Kẻ nghịch thù đưa ra những giải 
pháp giả mạo mà có thể dường như 
cung cấp các câu trả lời nhưng đưa 
chúng ta còn đi xa hơn nữa khỏi sự 
bình an mà mình tìm kiếm. Kẻ nghịch 
thù đưa ra một ảo ảnh mà có vẻ như là 
hợp pháp và an toàn nhưng cuối cùng, 
giống như tòa nhà rộng lớn và vĩ đại, 
sẽ sụp đổ, hủy diệt tất cả những người 
tìm kiếm sự bình an ở bên trong các 
bức tường của tòa nhà.

Lẽ thật được tìm thấy trong lời giản 
dị của một bài hát trong Hội Thiếu Nhi: 
“Những lời của vị tiên tri: Tuân giữ 
các giáo lệnh. Ở đó có sự an toàn và 
bình an.” 12

Bước thứ ba: “Bước Đi trong Sự Nhu Mì 
của Thánh Linh Ta”

Cho dù chúng ta có thể đi lang 
thang xa khỏi con đường nhưng Đấng 
Cứu Rỗi cũng mời gọi chúng ta trở lại 

và bước đi với Ngài. Lời mời gọi để 
bước đi với Chúa Giê Su Ky Tô là một 
lời mời gọi để đi cùng với Ngài đến 
Vườn Ghết Sê Ma Nê và từ Vườn Ghết 
Sê Ma Nê đến Đồi Sọ và từ Đồi Sọ đến 
Khu Vườn Mộ. Đó là một lời mời gọi 
để tuân theo và áp dụng sự hy sinh 
chuộc tội vĩ đại của Ngài, mà tầm với 
của sự hy sinh này đối với mỗi cá nhân 
là vô hạn. Đó là một lời mời gọi phải 
hối cải, nhận lấy quyền năng thanh tẩy 
của Ngài, và ôm ghì lấy vòng tay yêu 
thương và luôn dang ra của Ngài. Đó 
là một lời mời gọi để được bình an.

Vào một số thời điểm nào đó trong 
cuộc sống của mình, chúng ta đều cảm 
thấy nỗi đau đớn và đau khổ liên quan 
tới tội lỗi và sự phạm giới, vì “Ví bằng 
chúng ta nói mình không có tội chi hết, 
ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và 
lẽ thật không ở trong chúng ta.” 13 Tuy 
nhiên, “Dầu tội [chúng ta] như hồng 
điều,” khi chúng ta áp dụng Sự Chuộc 
Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và bước 
đi với Ngài qua sự hối cải chân thành, 
thì cũng “sẽ trở nên trắng như tuyết.” 14 
Mặc dù đã trĩu nặng tội lỗi, nhưng 
chúng ta cũng sẽ được bình an.

An Ma Con buộc phải trực diện với 
tội lỗi của mình khi được một thiên sứ 
của Chúa hiện đến. Ông mô tả kinh 
nghiệm của mình trong những lời này:

“Nhưng cha đã bị một cực hình vĩnh 
cửu xâu xé, tâm hồn cha bị ray rứt vô 
cùng và bị xâu xé với tất cả các tội lỗi 
của mình.

“. . . Phải, cha thấy cha đã chống lại 
Thượng Đế của cha, và cha đã không 
tuân giữ những lệnh truyền thánh của 
Ngài.” 15

Vì tội lỗi của ông thật nghiêm trọng, 
và ở giữa thử thách này, ông nói tiếp:

“Cha bỗng nhớ lại lời tiên tri của 
phụ thân cha đã tiên tri cho dân 
chúng biết về sự hiện đến của một 
Chúa Giê Su Ky Tô, tức là Vị Nam Tử 
của Thượng Đế, để chuộc tội lỗi cho 
thế gian.

“. . . Cha liền kêu cầu trong lòng mà 
rằng: Hỡi Chúa Giê Su, là Vị Nam Tử 
của Thượng Đế, xin Ngài hãy thương 
xót con.” 16

“Cho đến khi cha kêu cầu Chúa Giê 
Su Ky Tô thương xót cha, nếu không 
thì chẳng bao giờ cha được xá miễn tội 
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nhớ đến vai trò đó. Những người 
khác đang bị xúc phạm bởi vai trò đó. 
Những người khác, kể cả nhiều học 
giả nghiên cứu về gia đình, còn thờ ơ 
hay coi thường vai trò đó. Nhiều người 
khác không đặc biệt chống đối nhưng 
cũng không đặc biệt cam kết chống 
đối vai trò đó. Nhiều người mong 
muốn rằng chúng ta có thể hành động 
theo vai trò đó, nhưng tin rằng xã hội 
của chúng ta hoàn toàn không có thể 
hoặc sẽ làm được.” 1

Là một Giáo Hội, chúng ta tin ở 
những người cha. Chúng ta tin vào “lý 
tưởng của người đàn ông đặt gia đình 
mình làm ưu tiên.” 2 Chúng ta tin rằng 
“qua kế hoạch thiêng liêng, những 
người cha phải chủ tọa gia đình mình 
trong tình thương yêu và sự ngay 

Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Hôm nay, tôi nói về những người 
cha. Những người cha là trọng 
tâm của kế hoạch hạnh phúc 

thiêng liêng, và tôi muốn cất lên tiếng 
nói khích lệ cho những người đang 
gặp khó khăn để chu toàn sự kêu gọi 
đó. Lời khen ngợi và khuyến khích vai 
trò làm cha và những người cha không 
phải để làm hổ thẹn hoặc coi thường 
bất cứ người nào. Hôm nay, tôi chỉ 
tập trung vào điều tốt lành mà những 
người nam có thể làm trong vai trò cao 
quý nhất của nam giới— là làm người 
chồng và người cha.

David Blankenhorn, tác giả quyển 
sách Nước Mỹ Mồ Côi, đã nhận xét: 
“Ngày nay, xã hội Mỹ bị phân hóa 
và mâu thuẫn trong khái niệm về vai 
trò làm cha. Một số người còn không 

Những Người Cha
Hôm nay tôi tập trung vào điều tốt lành mà những người nam có thể 
làm trong vai trò cao quý nhất của nam giới— là làm chồng, làm cha.

lỗi. Nhưng này, cha đã khẩn cầu Ngài, 
và cha đã tìm được sự bình an cho 
linh hồn cha.” 17

Giống như An Ma, chúng ta cũng 
sẽ tìm thấy bình an cho tâm hồn mình 
khi chúng ta bước đi với Chúa Giê Su 
Ky Tô, hối cải tội lỗi của mình, và áp 
dụng quyền năng chữa lành của Ngài 
trong cuộc sống.

Sự bình an chúng ta đều tìm kiếm 
đòi hỏi nhiều hơn là một ước muốn. 
Điều này đòi hỏi chúng ta phải hành 
động— bằng cách học hỏi nơi Ngài, 
bằng cách lắng nghe những lời của 
Ngài, và bằng cách bước đi với Ngài. 
Chúng ta có thể không có khả năng 
kiểm soát tất cả những gì xảy ra xung 
quanh mình, nhưng chúng ta có 
thể chi phối cách chúng ta áp dụng 
khuôn mẫu về sự bình an mà Chúa 
đã cung cấp— một khuôn mẫu mà 
làm cho việc thường xuyên nghĩ về 
Chúa Giê Su được dễ dàng.

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su 
Ky Tô là “con đường, lẽ thật và sự 
sống” 18 và rằng chỉ qua Ngài, chúng 
ta mới có thể có được sự bình an 
thật sự trong cuộc sống này và cuộc 
sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. 
Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky 
Tô, A Men. ◼
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chính và có trách nhiệm cung cấp cho 
những nhu cầu cần thiết của cuộc 
sống và bảo vệ gia đình mình.” 3 Chúng 
ta tin rằng trong các bổn phận bổ sung 
cho nhau, “những người cha và người 
mẹ có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau với 
tư cách là những người bạn đời bình 
đẳng.” 4 Chúng ta tin rằng chắc chắn 
những người cha là đặc biệt cần đến 
và không thể thay thế được.

Một số người nhìn thấy lợi ích trong 
vai trò của người cha theo từ ngữ của 
xã hội, như là một điều gì đó về trách 
nhiệm của người đàn ông đối với con 
cái của họ, bắt buộc họ phải là những 
công dân tốt và nghĩ đến những nhu 
cầu của người khác, và đang thay đổi 
từ quan điểm truyền thống rằng chỉ 
những người mẹ mới có trách nhiệm 
với con cái đến quan điểm rằng cả hai 
cha mẹ đều có trách nhiệm với con 
cái. . . . Tóm lại, yếu tố quan trọng đối 
với những người đàn ông là làm cha. 
Yếu tố quan trọng đối với con cái là 
phải có cha. Yếu tố quan trọng đối với 
xã hội là tạo ra người cha.” 5 Mặc dù 
những nhận xét này chắc chắn là đúng 
và quan trọng nhưng chúng ta biết 
rằng vai trò làm cha còn có ý nghĩa 

nhiều hơn là một khái niệm theo quan 
điểm xã hội hoặc kết quả của sự phát 
triển. Vai trò của người cha có nguồn 
gốc thiêng liêng, bắt đầu với Cha Thiên 
Thượng, và trên trần thế này là với Tổ 
Phụ A Đam.

Ví dụ hoàn hảo và thiêng liêng về 
vai trò làm cha là Cha Thiên Thượng. 
Thiên tính và thuộc tính của Ngài gồm 
có vô số những điều tốt lành và tình 
yêu thương hoàn hảo. Công việc và sự 
vinh quang của Ngài là sự phát triển, 
hạnh phúc, và cuộc sống vĩnh cửu của 
con cái Ngài.6 Những người cha trong 
thế giới sa ngã này có thể cho rằng 
không có điều gì có thể so sánh với 
Đấng Uy Nghi trên Cao, nhưng với khả 
năng tốt nhất, họ đang cố gắng để bắt 
chước Ngài, và quả thật họ lao nhọc 
trong công việc của Ngài. Họ được 
vinh danh với một trách nhiệm phi 
thường và nghiêm túc.

Đối với nam giới, vai trò làm cha 
bộc lộ những yếu kém của chúng ta 
và những điều chúng ta cần phải cải 
thiện. Vai trò làm cha đòi hỏi sự hy 
sinh, nhưng đó là một nguồn thỏa mãn 
không thể so sánh được, chính là niềm 
vui. Một lần nữa, mẫu mực tột bậc là 
Cha Thiên Thượng, là Đấng hết lòng 
yêu thương chúng ta, các con cái linh 
hồn của Ngài, đến nỗi Ngài đã ban cho 
Con Trai Độc Sinh của Ngài vì sự cứu 
rỗi và tôn cao của chúng ta.7 Chúa Giê 
Su phán: “Chẳng có sự yêu thương nào 
lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống 
mình.” 8 Những người cha cho thấy tình 
yêu thương đó khi họ phó mạng sống 
của mình bằng cách lao nhọc mỗi ngày 
trong sự phục vụ và chu cấp cho gia 
đình của họ.

Có lẽ việc làm thiết yếu nhất của 
người cha là đem lòng con cái của 
mình đến với Cha Thiên Thượng của 
chúng. Nếu qua tấm gương của người 
cha cũng như những lời nói của mình 
mà một người cha có thể cho người 
khác thấy hành động như thế nào khi 
họ trung thành với Thượng Đế trong 
cuộc sống hàng ngày, thì người cha 
đó sẽ cho con cái mình bí quyết dẫn 
đến sự bình an trong cuộc sống này và 
cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai 
sau.9 Một người cha đọc thánh thư cho 
con cái mình nghe và đọc với con cái 

mình thì làm cho chúng quen thuộc với 
tiếng nói của Chúa.10

Chúng ta thấy thánh thư không 
ngừng nhấn mạnh đến nghĩa vụ của 
cha mẹ để dạy dỗ con cái:

“Và lại nữa, nếu những bậc cha mẹ 
trong Si Ôn, hay ở trong bất cứ một 
giáo khu nào của Si Ôn đã được tổ 
chức, có con cái đã lên tám tuổi mà 
không dạy chúng biết giáo lý về sự hối 
cải, đức tin nơi Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử 
của Thượng Đế hằng sống, và về phép 
báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh bởi 
phép đặt tay, thì tội lỗi sẽ trút lên đầu 
những bậc cha mẹ ấy. . . .

“Và họ cũng phải dạy con cái mình 
biết cầu nguyện, và bước đi ngay thẳng 
trước mặt Chúa.” 11

Năm 1833, Chúa khiển trách các 
thành viên của Đệ Nhất Chủ Tịch 
Đoàn, vì đã thờ ơ trong bổn phận dạy 
dỗ con cái của họ. Ngài đã phán riêng 
cho một người: “Ngươi đã không dạy 
dỗ con cái mình biết sự sáng và lẽ thật 
đúng theo các giáo lệnh; và kẻ tà ác đó 
vẫn còn có quyền hành đối với ngươi, 
và đây là nguyên do của nỗi thống khổ 
của ngươi.” 12

Những người cha cần phải dạy luật 
pháp và công việc của Thượng Đế một 
lần nữa cho mỗi thế hệ. Như tác giả 
Thi Thiên đã tuyên bố:

“Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia 
Cốp, định luật pháp trong Y Sơ Ra Ên, 
Truyền dặn tổ phụ chúng ta phải dạy 
nó lại cho con cháu mình;

Những người cha cho thấy tình yêu thương khi 
họ phục vụ và nuôi nấng gia đình của họ.

Vai trò làm cha đòi hỏi sự hy sinh, nhưng đó là 
một nguồn mãn nguyện không có gì sánh bằng.
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“Hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là 
con cái sẽ sanh, Được biết những điều 
đó, Rồi phiên chúng nó truyền lại cho 
con cháu mình;

“Hầu cho chúng nó để lòng trông 
cậy nơi Đức Chúa Trời, Không hề quên 
các công việc Ngài, Song gìn giữ các 
điều răn của Ngài.” 13

Việc giảng dạy phúc âm chắc chắn 
là một bổn phận chung của cha và mẹ, 
nhưng Chúa nói rõ rằng Ngài kỳ vọng 
những người cha phải có trách nhiệm 
để đặt điều đó làm ưu tiên số một. (Và 
chúng ta hãy nhớ rằng những cuộc trò 
chuyện thân mật, làm việc và chơi đùa 
với nhau, cùng lắng nghe là các yếu tố 
giảng dạy quan trọng). Chúa kỳ vọng 
những người cha phải giúp dạy dỗ con 
cái của họ, và con cái muốn cũng như 
cần có một mẫu mực để noi theo.

Bản thân tôi đã được phước có một 
người cha mẫu mực. Tôi nhớ lại khi 
còn là một cậu bé khoảng 12 tuổi, cha 
tôi trở thành một ứng cử viên cho hội 
đồng thành phố trong cộng đồng khá 
nhỏ của chúng tôi. Ông không mở rộng 
một chiến dịch vận động bầu cử— tôi 
chỉ nhớ là cha tôi bảo các anh em tôi 
đi phân phát những tờ truyền đơn đến 
từng nhà, kêu gọi mọi người bỏ phiếu 
cho Paul Christofferson. Có một số 
người mà tôi đưa cho tờ truyền đơn đã 
nhận xét rằng Paul là một người tốt và 
thành thật và họ sẽ sẵn sàng bỏ phiếu 
cho ông. Tôi cảm thấy hãnh diện về 
cha tôi. Điều đó đã cho tôi sự tin tưởng 
và ước muốn để noi gương ông. Ông 
không hoàn hảo— vì không ai hoàn 
hảo cả— nhưng ông ngay thẳng và tốt 
bụng và là một tấm gương mà đứa con 
trai của ông mong muốn được noi theo.

Kỷ luật và sự sửa chỉnh là một phần 
của việc dạy dỗ. Như Phao Lô nói: “Vì 
Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu.” 14 Nhưng 
trong khi kỷ luật, một người cha phải 
có sự chăm sóc đặc biệt kẻo không 
có bất cứ hình thức lạm dụng nào, đó 
là điều không bao giờ hợp lý cả. Khi 
người cha sửa chỉnh, động cơ thúc đẩy 
của người cha phải là tình yêu thương 
và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh:

“Phải kịp thời khiển trách một cách 
nghiêm khắc, khi được Đức Thánh 
Linh tác động; rồi sau đó, phải tỏ một 
tình thương yêu gấp bội đối với người 

mà ngươi đã khiển trách, kẻo người ấy 
sẽ xem ngươi là kẻ thù;

“Để người ấy có thể biết rằng lòng 
trung thành của ngươi còn mạnh hơn 
cả dây trói buộc của sự chết.” 15

Kỷ luật trong vòng khuôn khổ 
thiêng liêng của Thượng Đế không 
phải là để trừng phạt mà là để giúp đỡ 
một người thân trên con đường tự chủ.

Chúa đã phán rằng “Tất cả các trẻ 
con đều có quyền được cha mẹ chu 
cấp đầy đủ cho đến khi chúng trưởng 
thành.” 16 Việc trụ cột trong gia đình là 
một việc làm thiêng liêng. Việc chu cấp 
cho gia đình của mình mặc dù thường 
đòi hỏi thời gian xa gia đình, nhưng 
phù hợp với vai trò người cha— đó 
là tính chất của một người cha hiền. 
“Công việc làm và gia đình là hai trách 
nhiệm chồng lấp với nhau.” 17 Dĩ nhiên, 
điều này không biện minh cho một 
người đàn ông đã bỏ bê gia đình của 
mình vì sự nghiệp hoặc, ở một phương 
diện khác, một người không cố gắng 
và bằng lòng để chuyển trách nhiệm 
của mình cho người khác. Theo lời 
của Vua Bên Gia Min:

“Các người sẽ không để cho con 
cái mình phải đói rách; và cũng không 
để cho chúng phạm các luật pháp của 
Thượng Đế, và gây gổ, kình chống 
nhau. . . .

“Trái lại, các người sẽ dạy chúng 
theo đường lối của lẽ thật và nghiêm 
chỉnh; các người sẽ dạy chúng 
biết thương yêu nhau và phục vụ 
cho nhau.” 18

Chúng ta nhận thấy nỗi đau khổ 
của những người đàn ông không thể 
tìm thấy cách thức và phương tiện đầy 
đủ để chu cấp cho gia đình của họ. 
Đối với những người mà vào một lúc 
nào đó, mặc dù đã làm hết nỗ lực của 
mình, cũng không thể làm tròn tất cả 
các bổn phận và chức năng của những 
người cha, thì không nên cảm thấy hổ 
thẹn. “Bệnh tật, chết chóc hay những 
hoàn cảnh khác có thể đòi hỏi sự thích 
ứng của cá nhân. Các thân quyến xa 
gần nên giúp đỡ khi cần thiết.” 19

Hai trong số những điều tốt nhất mà 
một người cha có thể làm cho con cái 
mình là yêu mẹ của chúng— và bày tỏ 
tình yêu đó. Điều đó tái khẳng định và 
củng cố hôn nhân, chính là nền tảng 

của cuộc sống gia đình và sự an toàn 
của con cái.

Một số người đàn ông là những 
người cha độc thân, cha nuôi hoặc 
cha kế. Nhiều người trong số họ cố 
gắng rất nhiều và làm hết sức mình 
trong một vai trò thường rất khó khăn. 
Chúng tôi vinh danh những người đã 
làm hết sức mình để yêu thương, kiên 
nhẫn, và tự hy sinh nhằm đáp ứng nhu 
cầu của cá nhân và gia đình. Chúng ta 
cần lưu ý rằng chính Thượng Đế đã 
giao phó Con Trai Độc Sinh của Ngài 
cho một người cha nuôi. Chắc chắn 
Giô Sép có một số công lao khi Chúa 
Giê Su lớn lên, Ngài “khôn ngoan càng 
thêm, thân hình càng lớn, càng được 
đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.” 20

Tiếc thay, do cái chết, sự bỏ rơi, 
hoặc ly dị, nên một số trẻ em không 
có người cha cùng sống trong gia đình. 
Một số trẻ em có thể có người cha ở 
bên cạnh nhưng thiếu tình cảm hoặc 
bằng cách nào khác không chú ý đến 
hoặc không giúp đỡ chúng. Chúng tôi 
kêu gọi tất cả những người cha hãy 
làm tròn vai trò người cha và hãy làm 

Một người cha đọc thánh thư cho con cái và 
đọc với chúng sẽ làm cho chúng quen với tiếng 
nói của Chúa.

Chúa kỳ vọng những người cha mang đến ảnh 
hưởng lớn lao đối với con cái của họ, và con cái 
mong muốn và cần có một tấm gương. 
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những người cha tốt hơn. Chúng tôi 
kêu gọi giới truyền thông và các đài 
giải trí nên mô tả những người cha tận 
tâm và có khả năng, là những người 
thật sự yêu thương vợ mình và dạy dỗ 
con cái của họ một cách thông minh, 
thay vì nói lắp bắp và pha trò hề hay 
là “những kẻ gây rắc rối,” như những 
người cha đã bị mô tả quá thường 
xuyên như thế.

Đối với các trẻ em có hoàn cảnh gia 
đình đang gặp rắc rối, thì chúng tôi xin 
nói, giá trị của các em không kém đi 
vì điều đó. Đôi khi những thử thách là 
một dấu hiệu tin tưởng của Chúa dành 
cho các em. Ngài có thể giúp các em, 
một cách trực tiếp và qua những người 
khác, để đối phó với điều các em gặp 
phải. Các em có thể trở thành thế hệ, 
có lẽ là thế hệ đầu tiên trong gia đình 
mình, nơi mà khuôn mẫu thiêng liêng 
mà Thượng Đế đã quy định cho gia 
đình thực sự hình thành và ban phước 
cho tất cả các thế hệ sau các em.

Đối với các thiếu niên, khi thừa nhận 
vai trò mà các em sẽ có là người chu 
cấp và bảo vệ, chúng tôi nói hãy chuẩn 
bị bây giờ bằng cách học hành siêng 

năng và có kế hoạch cho học vấn sau 
khi tốt nghiệp trung học. Cho dù trong 
một trường đại học, trường kỹ thuật, 
trường dạy nghề, hoặc chương trình 
tương tự, thì học vấn cũng là chìa khóa 
để phát triển các kỹ năng và khả năng 
mà các em sẽ cần. Hãy tận dụng cơ 
hội để kết hợp với những người thuộc 
mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em, và học cách 
thiết lập các mối quan hệ lành mạnh 
và bổ ích. Điều đó thường có nghĩa là 
nói chuyện trực tiếp với người khác và 
đôi khi cùng nhau làm việc chung, chứ 
đừng tập trung vào việc gõ tin nhắn trên 
điện thoại. Với tư cách là một người đàn 
ông, hãy sống sao cho cuộc sống của 
các em sẽ mang lại sự thanh khiết cho 
hôn nhân và con cái của mình.

Đối với tất cả thế hệ đang vươn lên, 
chúng tôi xin nói, cho dù các em xếp 
hạng cha của mình theo mức độ tốt, 
tốt hơn, tốt nhất (và tôi đoán rằng việc 
xếp hạng sẽ tăng cao hơn khi các em 
lớn tuổi và khôn ngoan hơn), thì hãy 
quyết định tôn vinh cha và mẹ của các 
em qua cách sống riêng của các em. 
Hãy nhớ niềm khát khao hy vọng của 
một người cha như đã được Giăng bày 

tỏ: “Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ 
thật, thì không còn có sự gì vui mừng 
hơn nữa.” 21 Sự ngay chính của các em 
là vinh dự lớn nhất mà bất cứ người 
cha nào cũng có thể nhận được.

Đối với các anh em là những người 
cha trong Giáo Hội này, tôi xin nói, tôi 
biết các anh em muốn làm một người 
cha hoàn hảo hơn. Tôi biết tôi cũng 
muốn như vậy. Tuy nhiên, bất chấp 
những hạn chế của mình, chúng ta 
hãy tiến bước. Chúng ta hãy dẹp bỏ 
những ý niệm phóng đại về chủ nghĩa 
cá nhân và sự tự quản trong nền văn 
hóa hiện nay và trước hết hãy nghĩ 
đến hạnh phúc và sự an lạc của người 
khác. Chắc chắn, dù chúng ta có không 
tương xứng đến đâu, thì Cha Thiên 
Thượng cũng sẽ làm chúng ta vinh 
hiển và khiến cho những nỗ lực đơn 
giản của chúng ta thành công. Tôi được 
khuyến khích bởi một câu chuyện 
đăng trên tạp chí Liahona cách đây 
vài năm. Tác giả đã kể lại như sau:

“Khi tôi còn nhỏ, gia đình bé nhỏ 
của chúng tôi sống trong một căn hộ 
có một phòng ngủ ở trên tầng hai. Tôi 
ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng 
khách. . . .

“Cha tôi, một công nhân luyện thép, 
ra khỏi nhà rất sớm để đi làm mỗi ngày. 
Mỗi buổi sáng, ông thường . . . đắp 
chăn lại cho tôi và dừng lại một phút. 
Tôi thường đang nửa mơ nửa tỉnh khi 
tôi có thể cảm nhận được cha tôi đang 
đứng bên cạnh chiếc ghế dài và nhìn 
tôi. Khi từ từ tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy 
bối rối khi có ông ở đó. Tôi đã cố gắng 
giả vờ như vẫn còn đang ngủ. . . . Tôi đã 
ý thức rằng khi đứng bên cạnh giường 
tôi, ông đã cầu nguyện với tất cả chú ý, 
nghị lực, và tập trung— dành cho tôi.

“Mỗi buổi sáng, cha tôi đã cầu 
nguyện cho tôi. Ông cầu nguyện rằng 
tôi sẽ có một ngày tốt lành, tôi sẽ được 
an toàn, tôi sẽ học hành và chuẩn bị 
cho tương lai. Và vì ông không thể gặp 
lại tôi cho đến khi chiều tối, nên ông 
đã cầu nguyện cho các giáo viên và 
bạn bè của tôi mà tôi sẽ ở bên họ ngày 
hôm đó. . . .

“Lúc đầu, tôi đã không thực sự hiểu 
điều cha tôi đã làm trong những buổi 
sáng đó khi ông cầu nguyện cho tôi. 
Nhưng khi lớn hơn, tôi đã cảm nhận 
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được tình yêu thương và mối quan 
tâm của ông dành cho tôi và tất cả 
mọi thứ tôi đang làm. Đó là một trong 
những ký ức ưa thích của tôi. Mãi cho 
đến nhiều năm sau, sau khi tôi đã 
kết hôn, có con cái, và thường đi vào 
phòng của chúng trong khi chúng 
đang ngủ và cầu nguyện cho chúng 
thì tôi mới hoàn toàn hiểu cảm nghĩ 
của cha tôi dành cho tôi.” 22

An Ma làm chứng cùng con trai 
của ông:

“Này, cha nói cho con biết rằng, 
chắc chắn [Đấng Ky Tô] sẽ đến . . . ; 
phải, Ngài sẽ đến để rao truyền cho 
dân Ngài biết tin lành về sự cứu rỗi.

“Và giờ đây, hỡi con trai của cha, 
đó là giáo vụ mà con được kêu gọi để 
đi rao truyền tin lành đó cho dân này, 
để chuẩn bị tinh thần của họ; hay nói 
khác hơn, để cho sự cứu rỗi có thể 
đến với họ, để họ sửa soạn tinh thần 
cho con cái họ nghe lời của Thượng 
Đế vào lúc Ngài đến.” 23

Đó là giáo vụ của những người 
cha ngày nay. Tôi hy vọng rằng 
Thượng Đế ban phước cho những 
người cha và làm cho họ có khả năng 
để làm điều đó, trong tôn danh của 
Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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loan báo làm lễ cung hiến. Điều này 
làm cho chúng ta khiêm nhường và 
vui mừng.

Cách đây một trăm tám mươi năm, 
cũng đúng vào ngày này, ngày 3 tháng 
Tư năm 1836, một khải tượng tuyệt 
vời đã được mở ra cho Tiên Tri Joseph 
Smith và Oliver Cowdery trong Đền 
Thờ Kirtland. Điều này xảy ra chỉ một 
tuần sau khi lễ cung hiến của ngôi đền 
thờ đó. Trong khải tượng này họ trông 
thấy Chúa đứng trên bục gỗ trong đền 
thờ. Đấng Cứu Rỗi đã phán trong số 
những lời phán khác:

Bài của Anh Cả Quentin L. Cook
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Sự trải rộng của kế hoạch cứu rỗi 
của Chúa trong gian kỳ này của 
thời kỳ trọn vẹn hầu như vượt 

quá sự hiểu biết của con người.1 Điều 
này được minh họa bằng lời thông 
báo của Chủ Tịch Thomas S. Monson 
về 4 ngôi đền thờ mới trong phiên 
họp đại hội này. Khi Chủ Tịch Monson 
được kêu gọi với tư cách là một Sứ Đồ 
vào năm 1963, đã có 12 đền thờ hoạt 
động trên thế giới.2 Với lễ cung hiến 
của Đền Thờ Provo City Center, hiện 
nay đã có 150 đền thờ, và sẽ có tất cả 
177 đền thờ khi mọi đền thờ đã được 

Hãy Tưởng Tượng Mình 
ở trong Đền Thờ
Tôi cầu nguyện rằng mỗi người chúng ta sẽ tôn vinh Đấng Cứu Rỗi và có 
được bất cứ sự thay đổi cần thiết nào để tưởng tượng mình ở trong các 
đền thờ thánh của Ngài.
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“Hãy để cho lòng của các anh em 
các ngươi hân hoan và lòng của tất cả 
dân ta hân hoan, là những người đã 
đem hết sức lực mình ra để xây dựng 
ngôi nhà này cho danh ta.

“Vì này, ta đã thu nhận ngôi nhà 
này, và danh ta sẽ ở nơi đây; và ta sẽ 
biểu hiện với lòng thương xót cho dân 
ta thấy trong ngôi nhà này.” 3

Vào cái dịp thiêng liêng đó, các 
vị tiên tri thời xưa đã hiện đến, kể cả 
Ê Li, là người ban cho các chìa khóa 
cần thiết cho các giáo lễ đền thờ.

Chúng ta có cảm giác vui mừng 
khôn xiết nào đó đang diễn ra ở Quito, 
Ecuador; Harare, Zimbabwe; Belém, 
Brazil; và Lima, Peru, với các tín hữu 
lẫn những người truyền giáo, dựa trên 
những gì đã xảy ra ở Bangkok, Thái 
Lan, cách đây một năm khi đền thờ 
đó được loan báo. Chị Shelly Senior, 
vợ của David Senior, chủ tịch Phái Bộ 
Truyền Giáo Thái Lan lúc bấy giờ đã 
gửi email cho gia đình và bạn bè kể 
rằng sau khi vợ chồng chị đã nghe Chủ 
Tịch Monson loan báo về ngôi đền 
thờ đó, đã có “12 tiếng đồng hồ không 
ngủ và có rất nhiều giọt lệ hạnh phúc.” 
Họ gọi điện thoại cho các phụ tá phái 
bộ truyền giáo của họ vào lúc 11 giờ 
30 đêm và thông báo cho họ biết. Các 
phụ tá gọi điện thoại cho tất cả những 
người truyền giáo. Rồi sau đó họ được 
cho biết rằng “cả phái bộ truyền giáo 
đã thức dậy giữa đêm và vui mừng.” 
Chị Senior đã khuyên gia đình và bạn 
bè một cách hóm hỉnh: “Xin đừng nói 
cho Sở Truyền Giáo biết nhé!” 4

Sự hưởng ứng nhiệt tình về mặt 
thuộc linh của các tín hữu ở Thái Lan 
cũng mạnh mẽ không kém. Tôi tin 
rằng họ đã chuẩn bị về mặt tinh thần 
trong lòng, trong các gia đình và những 
biểu hiện từ thiên thượng để chuẩn bị 
Các Thánh Hữu về địa điểm của những 
ngôi đền thờ mới.

Chị Senior, ở Thái Lan, đã có một 
số tấm gương soi đặc biệt để sử dụng 
trong việc giảng dạy cá nhân của chị, 
nhất là với các chị em phụ nữ. Những 
tấm gương soi có khắc hình đền thờ với 
dòng chữ: “Hãy Tưởng Tượng Mình ở 
trong Đền Thờ.” Khi mọi người nhìn vào 
tấm gương soi, thì họ nhìn thấy họ trong 
đền thờ. Vợ chồng Chủ Tịch Senior đã 

dạy cho những người tầm đạo và các tín 
hữu tự hình dung ra mình ở trong đền 
thờ và có những thay đổi cần thiết trong 
lối sống và sự chuẩn bị phần thuộc linh 
để đạt được mục tiêu này.

Lời yêu cầu của tôi buổi sáng hôm 
nay là dành cho mỗi người chúng ta, 
cho dù chúng ta sinh sống ở đâu, hãy 
tưởng tượng mình ở trong đền thờ. 
Chủ Tịch Monson đã nói: “Các anh chị 
em sẽ không nhận được tất cả những 
gì mà Giáo Hội dành cho mình cho 
đến khi các anh chị em vào Nhà của 
Chúa và nhận được tất cả mọi phước 
lành đang chờ đợi mình trong đó. Các 
phước lành quan trọng và cao quý 
nhất của vai trò tín hữu trong Giáo Hội 
là các phước lành mà chúng ta nhận 
được trong đền thờ của Thượng Đế.” 5

Mặc dù thế gian ngày nay thiếu sự 
ngay chính, nhưng chúng ta đang sống 
trong một thời kỳ thiêng liêng và thánh 
thiện. Với lòng nhân từ và yêu thương, 
các vị tiên tri đã mô tả thời kỳ của 
chúng ta trong nhiều thế kỷ.6

Tiên Tri Joseph Smith, trích dẫn Áp 
Đia 7 trong Kinh Cựu Ước lẫn 1 Phi E Rơ 8  
trong Kinh Tân Ước, đã nhận ra mục 
đích vĩ đại của Thượng Đế trong việc 
cung cấp phép báp têm cho người chết 
và cho phép chúng ta làm cứu tinh trên 
Núi Si Ôn.9

Chúa đã làm cho các tín hữu của 
chúng ta thịnh vượng và cung cấp các 
nguồn tài liệu và sự hướng dẫn của vị 
tiên tri để chúng ta có thể được xứng 
đáng trong việc chu toàn các trách 
nhiệm của mình đối với đền thờ cho cả 
người sống lẫn người chết.

Nhờ vào phúc âm phục hồi của Chúa 
Giê Su Ky Tô, chúng ta hiểu được mục 

đích của cuộc sống, kế hoạch cứu rỗi 
của Đức Chúa Cha dành cho con cái của 
Ngài, sự hy sinh cứu chuộc của Đấng 
Cứu Rỗi, và vai trò chính yếu của gia 
đình trong tổ chức của thiên thượng.10

Sự kết hợp giữa con số gia tăng của 
các đền thờ và công nghệ tiên tiến để 
làm tròn các trách nhiệm của chúng 
ta đối với lịch sử gia đình thiêng liêng 
cho các tổ tiên của mình làm cho điều 
này thành thời gian được phước nhất 
trong tất cả lịch sử. Tôi vui mừng về sự 
trung tín phi thường của giới trẻ của 
chúng ta trong khi làm công việc index 
(sắp xếp thông tin cá nhân cho lịch 
sử gia đình) cùng tìm kiếm tổ tiên của 
họ rồi sau đó làm phép báp têm và lễ 
xác nhận trong đền thờ. Các em thật 
sự thuộc vào trong số các cứu tinh đã 
được tiên tri trên Núi Si Ôn.

Làm Thế Nào Chúng Ta Chuẩn Bị  
cho Đền Thờ?

Chúng ta biết rằng sự ngay chính và 
sự thánh hóa là những phần thiết yếu 
của việc chuẩn bị cho đền thờ.

Trong Giáo Lý và Giao Ước tiết 97, 
có ghi: “Và miễn là dân ta xây cất một 
ngôi nhà cho ta trong danh Chúa, và 
không để cho bất cứ một vật không 
thanh sạch nào vào trong đó, có nghĩa 
là không được để cho ngôi nhà ấy bị 
ô uế, thì vinh quang của ta sẽ ngự ở 
trong đó.” 11

Cho đến năm 1891, Chủ Tịch của 
Giáo Hội đã ký vào mỗi giấy giới thiệu 
đi đền thờ để bảo vệ sự thiêng liêng 
của đền thờ. Sau đó, trách nhiệm này 
đã được ủy quyền cho các giám trợ và 
chủ tịch giáo khu.

Chúng tôi vô cùng mong muốn các 
tín hữu của Giáo Hội sẽ sống xứng 
đáng với một giấy giới thiệu đi đền 
thờ. Xin đừng nghĩ rằng đền thờ là một 
mục tiêu quá xa vời và có lẽ không 
thể đạt được. Nếu làm việc với giám 
trợ của mình, thì hầu hết các tín hữu 
đều có thể đạt được tất cả những điều 
kiện ngay chính trong một thời gian 
tương đối ngắn nếu họ có một quyết 
tâm để hội đủ điều kiện và hoàn toàn 
hối cải về tội lỗi. Điều này gồm có việc 
sẵn lòng tha thứ cho bản thân mình và 
không tập trung vào những điều không 
hoàn hảo hoặc tội lỗi của mình và cảm 

Những tấm gương soi đặc biệt làm bằng tay 
đã giúp các tín hữu ở Thái Lan tự tưởng tượng 
họ ở trong đền thờ.
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thấy là những điều đó làm cho chúng 
ta không xứng đáng để bước vào một 
đền thờ thiêng liêng.

Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi đã 
được thực hiện cho tất cả con cái của 
Thượng Đế. Sự hy sinh cứu chuộc của 
Ngài thỏa mãn những đòi hỏi của công 
lý cho tất cả những người thật sự hối 
cải. Thánh thư mô tả điều này trong 
một cách tuyệt vời nhất:

“Dầu tội các ngươi như hồng điều, 
sẽ trở nên trắng như tuyết.” 12

“Và [ta] chẳng nhớ tội chúng 
nó nữa.” 13

Chúng tôi bảo đảm với các anh chị 
em rằng việc sống theo các nguyên tắc 
ngay chính sẽ mang lại hạnh phúc, sự 
mãn nguyện và bình an cho các anh 
chị em và gia đình.14 Các tín hữu, cả 
người lớn lẫn giới trẻ,15 tự xác nhận sự 
xứng đáng của họ khi họ trả lời những 
câu hỏi để được giới thiệu đi đền thờ. 
Điều đòi hỏi thiết yếu là gia tăng chứng 
ngôn của chúng ta về Thượng Đế Đức 
Chúa Cha; Vị Nam Tử của Ngài, Chúa 
Giê Su Ky Tô; và Sự Phục Hồi của phúc 
âm của Ngài và nhận được sự phục sự 
của Đức Thánh Linh.

Các Phước Lành của Đền Thờ Là Vô Số
Các phước lành chính của đền thờ 

là các giáo lễ tôn cao. Kế hoạch phúc 
âm là về sự tôn cao và bao gồm việc 
lập và tuân giữ các giao ước thiêng 
liêng với Thượng Đế. Ngoại trừ phép 
báp têm và lễ xác nhận, các giáo lễ 
và các giao ước này được thực hiện 
và tiếp nhận trong đền thờ cho người 
sống. Đối với người chết, tất cả các 
giáo lễ cứu rỗi và các giao ước đều 
được tiếp nhận trong đền thờ.

Brigham Young dạy: “Không có một 
điều nào mà Chúa có thể làm cho sự 
cứu rỗi của gia đình nhân loại mà Ngài 
lại không làm; . . . tất cả những gì có 
thể được thực hiện cho sự cứu rỗi của 
họ, mà không có sự phụ giúp của họ, 
đã được hoàn thành trong và qua Đấng 
Cứu Rỗi.” 16

Các vị lãnh đạo Giáo Hội tổ chức 
các giáo khu, tiểu giáo khu, nhóm túc 
số, tổ chức bổ trợ Giáo Hội, phái bộ 
truyền giáo, và v.v. . .trong các giáo 
đường của chúng ta và các tòa nhà 
khác. Chúa chỉ tổ chức các gia đình 

vĩnh cửu trong các đền thờ mà thôi.
Rõ ràng là những người có tấm lòng 

đau khổ và tâm hồn thống hối đã thực 
sự hối cải tội lỗi của họ đều hoàn toàn 
được Chúa chấp nhận vào trong ngôi 
nhà thánh của Ngài.17 Chúng ta biết 
“Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai.” 18 
Một trong những điều quý báu mà tôi 
yêu thích về đền thờ là không hề có 
sự phân biệt nào về sự giàu sang, tầng 
lớp, hoặc địa vị trong số những người 
tham dự. Chúng ta đều bình đẳng trước 
Thượng Đế. Mọi người đều mặc đồ màu 
trắng để biểu thị rằng chúng ta là một 
dân tộc thanh khiết và ngay chính.19 Mọi 
người đều ngồi cạnh nhau với một ước 
muốn trong lòng là được làm những 
người con trai và con gái xứng đáng của 
Cha Thiên Thượng nhân từ.

Chỉ cần nghĩ rằng, trên khắp thế 
gian, những người nam và người nữ 
có thể nhờ “các giáo lễ và và các giao 
ước thiêng liêng có sẵn trong các đền 
thờ thánh . . . trở lại nơi hiện diện của 
Thượng Đế và . . . được kết hợp vĩnh 
viễn.” 20 Họ làm điều này trong một căn 
phòng thiêng liêng tuyệt đẹp dành để 
làm lễ gắn bó, có sẵn cho tất cả các tín 
hữu xứng đáng với đền thờ. Sau khi lập 
các giao ước này, họ có thể “nhìn thấy 
mình trong” những cái gương trong đền 
thờ đối diện nhau. “Những cái gương 
trong đền thờ cùng nhau phản ảnh 
hình ảnh trải dài bất tận dường như đến 
tận cõi vĩnh cửu.” 21 Những hình ảnh 
phản chiếu này giúp chúng ta nhìn thấy 
cha mẹ, ông bà, và tất cả các thế hệ 
trước. Những hình ảnh này giúp chúng 

ta nhận ra các giao ước thiêng liêng 
mà kết nối chúng ta với tất cả các thế 
hệ tiếp theo. Điều này là vô cùng quan 
trọng, và bắt đầu khi các anh chị em 
“tưởng tượng mình ở trong đền thờ.”

Chủ Tịch Howard W. Hunter khuyên 
bảo chúng ta phải “xem xét những 
lời giảng dạy hùng hồn trong lời cầu 
nguyện cung hiến Đền Thờ Kirtland, 
một lời cầu nguyện mà Tiên Tri Joseph 
Smith nói là đã được ban cho ông qua 
sự mặc khải. Đó là một lời cầu nguyện 
mà vẫn tiếp tục ban phước cho chúng 
ta với tư cách là các cá nhân, các gia 
đình và một dân tộc vì quyền năng của 
chức tư tế mà Chúa đã ban cho chúng 
ta để sử dụng trong các đền thờ thánh 
của Ngài.” 22 Chúng ta cần phải nghiên 
cứu tiết 109 sách Giáo Lý và Giao Ước 
và tuân theo lời khuyên dạy của Chủ 
Tịch Hunter “phải thiết lập đền thờ của 
Chúa làm biểu tượng trọng đại về vai 
trò tín hữu [của chúng ta].” 23

Đền thờ cũng là một nơi dung thân, 
nơi tạ ơn, chỉ dẫn, và hiểu biết, “để 
[chúng ta] có thể được hoàn hảo . . . về 
mọi điều liên quan tới vương quốc của 
Thượng Đế trên thế gian.” 24 Trong suốt 
cuộc đời của tôi, đền thờ là một nơi 
yên tĩnh và bình an trong một thế giới 
thật sự náo động.25 Thật là điều tuyệt 
vời để bỏ lại những lo lắng trần tục 
trong khung cảnh thiêng liêng đó.

Thường thì trong đền thờ và khi 
chúng ta tham gia vào việc nghiên cứu 
lịch sử gia đình, chúng ta cảm thấy 
những thúc giục và có ấn tượng từ 
Đức Thánh Linh.26 Thỉnh thoảng trong 
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đền thờ, tấm màn che giữa chúng ta và 
những người ở phía bên kia trở nên rất 
mỏng. Chúng ta nhận thêm được sự trợ 
giúp trong các nỗ lực của mình để làm 
những cứu tinh trên núi Si Ôn.

Cách đây vài năm trong một đền thờ 
ở Trung Mỹ, người vợ của một trong 
các vị nay là Thẩm Quyền Trung Ương 
danh dự của chúng ta đã phụ giúp một 
người cha, người mẹ và con cái của họ 
trong việc tiếp nhận các giao ước vĩnh 
cửu trong căn phòng làm lễ gắn bó nơi 
mà có những cái gương đền thờ. Khi 
họ kết thúc giáo lễ và đứng đối diện 
với những cái gương đó thì bà nhận 
thấy có một khuôn mặt ở trong gương 
mà không hiện diện ở trong căn phòng 
đó. Bà hỏi người mẹ và biết được rằng 
một cô con gái đã qua đời và vì thế 
đã không có mặt ở đó. Sau đó, người 
con gái đã qua đời đó đã được gồm 
vào trong giáo lễ thiêng liêng làm thay 
cho người chết.27 Đừng bao giờ xem 
thường sự phụ giúp được cung cấp 
trong đền thờ từ phía bên kia của bức 
màn che.

Xin hãy biết rằng chúng tôi tha thiết 
mong muốn rằng mọi người nên có bất 
cứ những thay đổi cần thiết nào để hội 
đủ điều kiện đi đền thờ. Hãy thành tâm 
cân nhắc xem tình trạng phần thuộc 
linh của mình như thế nào, tìm kiếm 
sự hướng dẫn của Thánh Linh, và nói 
chuyện với giám trợ của các anh chị em 
về việc chuẩn bị bản thân mình để đi 
đền thờ. Chủ Tịch Thomas S. Monson 
đã nói: “Mục tiêu quan trọng nhất đối 
với các anh chị em để cố gắng đạt được 
là sống xứng đáng để đi đền thờ.” 28

Đấng Cứu Rỗi “Là Đá Góc Nhà Chính và 
Vững Vàng của Đức Tin Chúng Ta và  
Giáo Hội của Ngài”

Tôi có đặc ân được tham gia với 
Chủ Tịch Henry B. Eyring tại buổi lễ 
tái cung hiến Đền Thờ Suva Fiji cách 
đây hai tháng. Đó là một dịp đặc biệt 
và thiêng liêng. Lòng dũng cảm và các 
ấn tượng thuộc linh mạnh mẽ của Chủ 
Tịch Eyring đã cho phép buổi lễ tái 
cung hiến được tiến hành bất chấp cơn 
bão dữ dội nhất từng biết đến ở Nam 
Bán Cầu. Những sự bảo vệ vật chất và 
thuộc linh đã được cung cấp cho giới 
trẻ, những người truyền giáo, và các tín 

hữu.29 Ảnh hưởng của Chúa được thấy 
rõ ràng. Lễ tái cung hiến Đền Thờ Suva 
Fiji là một nơi dung thân khỏi cơn bão. 
Thường thường khi trải qua những cơn 
bão của cuộc đời, chúng ta chứng kiến 
bàn tay của Chúa trong việc cung cấp 
những sự bảo vệ vĩnh cửu.

Lễ cung hiến ban đầu của Đền Thờ 
Suva Fiji vào ngày 18 tháng Sáu năm 
2000, cũng rất phi thường. Khi ngôi 
đền thờ sắp được hoàn thành, thì các 
thành viên của quốc hội bị một nhóm 
phiến quân bắt cóc. Khu vực thành 
phố Suva, Fiji, bị cướp phá và đốt cháy. 
Quân đội tuyên bố thiết quân luật.

Với tư cách là Chủ Tịch Giáo Vùng, 
tôi đã đi với bốn chủ tịch giáo khu ở 
Fiji đến gặp những người lãnh đạo 
quân sự tại các doanh trại Nữ Hoàng 
Elizabeth. Sau khi chúng tôi giải thích 
về lễ cung hiến đã được hoạch định, 
thì họ đều ủng hộ nhưng lo ngại về 
sự an toàn của Chủ Tịch Gordon B. 
Hinckley. Họ đề nghị một lễ cung hiến 
nhỏ không có các buổi lễ ở bên ngoài 
đền thờ, kể cả nghi lễ đặt viên đá góc 
nhà. Họ nhấn mạnh rằng bất cứ ai ở 
bên ngoài đền thờ cũng có khả năng 
là một mục tiêu để gây bạo động.

Chủ Tịch Hinckley đã chấp thuận 
làm một phiên lễ cung hiến nhỏ chỉ 
với chủ tịch đoàn đền thờ mới và một 
vài người lãnh đạo địa phương; không 
có những người nào khác được mời vì 
sợ nguy hiểm. Tuy nhiên, ông nói dứt 
khoát: “Nếu làm lễ cung hiến đền thờ 

thì chúng ta sẽ có buổi lễ đặt viên đá 
góc nhà vì Chúa Giê Su Ky Tô là đá góc 
nhà chính, và đây là Giáo Hội của Ngài.”

Khi chúng tôi thực sự đi ra ngoài để 
làm lễ đặt viên đá góc nhà, thì không 
có sự hiện diện của những người ngoại 
đạo, trẻ em, giới truyền thông, hoặc 
những người nào khác. Nhưng một vị 
tiên tri trung tín đã cho thấy sự cam kết 
can đảm và vững chắc của ông đối với 
Đấng Cứu Rỗi.

Về sau, khi đề cập đến Đấng Cứu 
Rỗi, Chủ Tịch Hinckley nói: “Không có 
ai sánh bằng Ngài. Không bao giờ và 
cũng sẽ không bao giờ. Tạ ơn Thượng 
Đế về sự ban cho Con Trai Yêu Dấu 
của Ngài, là Đấng đã phó mạng sống 
của Ngài để chúng ta có thể được sống 
và là viên đá góc nhà chính, vững 
vàng của đức tin chúng ta và Giáo 
Hội của Ngài.” 30

Thưa các anh chị em, tôi cầu nguyện 
rằng mỗi người chúng ta sẽ tôn vinh 
Đấng Cứu Rỗi và có được bất cứ sự 
thay đổi cần thiết nào để “tưởng tượng 
mình ở trong các đền thờ thánh của 
Ngài.” Khi làm như vậy, chúng ta có thể 
đạt được các mục đích thiêng liêng của 
Ngài và tự chuẩn bị mình và gia đình 
mình cho tất cả các phước lành mà 
Chúa và Giáo Hội của Ngài có thể ban 
cho trong cuộc sống này và cuộc sống 
vĩnh cửu. Tôi đưa ra lời chứng chắc 
chắn rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống. 
Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, 
A Men. ◼
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khắp Dresden, tàn phá hơn 90 phần 
trăm thành phố chỉ bỏ lại đống gạch 
vụn và tro tàn.

Trong một thời gian rất ngắn, thành 
phố từng được mệnh danh là “Chiếc 
Hộp Đá Quý” không còn nữa. Erich 
Kästner, một tác giả người Đức, đã viết 
về sự tàn phá này, “Vẻ đẹp của thành 
phố được xây dựng trong một ngàn 
năm, thành phố bị phá hủy hoàn toàn 
chỉ trong một đêm.” 1 Suốt thời thơ ấu, 
tôi không thể tưởng tượng được làm 
thế nào sự tàn phá do cuộc chiến mà 
dân của chúng tôi đã bắt đầu có thể 
được khắc phục. Thế giới xung quanh 
chúng tôi dường như hoàn toàn vô 
vọng và không có tương lai.

Năm ngoái, tôi đã có cơ hội để trở 
lại Dresden. Bảy mươi năm sau chiến 
tranh, một lần nữa, đó là “Chiếc Hộp 
Đá Quý” của một thành phố. Các tàn 
tích đã được dọn sạch, và thành phố 
đã được phục hồi và thậm chí còn 
được nâng cấp nữa.

Trong chuyến tham quan, tôi đã 
thấy nhà thờ Lutheran nguy nga, là Nhà 
Thờ Đức Bà Frauenkirche. Được xây 
cất vào thập niên 1700, nhà thờ này 
đã từng là một trong những vật báu 

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

Một trong những ký ức thời thơ 
ấu đầy ám ảnh của tôi bắt đầu 
với tiếng hú của còi báo động 

máy bay ném bom từ xa làm tôi thức 
giấc. Chẳng bao lâu, một âm thanh 
khác, tiếng rầm rầm và tiếng kêu rền 
của cánh quạt, tăng dần cho đến khi 
nó làm náo động bầu không khí. Vì 
được mẹ chúng tôi huấn luyện kỹ nên 
mỗi đứa chúng tôi chộp lấy túi đồ của 
mình và chạy lên đồi đến hầm trú bom. 
Trong khi chúng tôi vội vàng đi xuyên 
qua bóng đêm, thì những trái pháo 
sáng màu xanh lá cây và trắng được 
thả xuống từ trên trời để đánh dấu các 
mục tiêu cho máy bay ném bom. Thật 
kỳ lạ, mọi người đều gọi những trái 
pháo sáng này là cây Giáng Sinh.

Lúc đó tôi bốn tuổi, và tôi là nhân 
chứng cho một thế giới đang có 
chiến tranh.

Dresden
Không xa nơi gia đình tôi sống 

là thành phố Dresden. Những người 
sống ở đó đã chứng kiến có lẽ hơn 
một ngàn lần những gì tôi đã nhìn thấy. 
Những đám cháy lớn, do hàng ngàn 
tấn thuốc nổ gây ra, nhanh chóng lan 

Ngài Sẽ Vác Ta lên Vai Ngài 
và Mang Ta Về Nhà
Cũng giống như Đấng Chăn Hiền Lành tìm thấy chiên đi lạc của Ngài, 
nếu các anh chị em chịu hướng lòng mình tới Đấng Cứu Rỗi của thế 
gian thì Ngài sẽ tìm thấy các anh chị em.
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rực rỡ của Dresden, nhưng chiến tranh 
đã biến nó thành một đống gạch vụn. 
Trong nhiều năm nó vẫn như vậy, cho 
đến khi cuối cùng người ta quyết định 
xây cất lại Frauenkirche.

Các tảng đá từ nhà thờ bị phá hủy 
đã được giữ lại và sắp xếp gọn gàng, 
và vào lúc có thể được, đã được sử 
dụng trong việc xây dựng lại. Ngày 
nay các anh chị em có thể thấy những 
tảng đá bị cháy đen này giống như 
các vết sẹo rỗ của những bức tường 
bên ngoài. Những “vết sẹo” này không 
chỉ là một điều nhắc nhở về lịch sử 
chiến tranh của tòa nhà này mà còn 
là một tượng đài hy vọng— một biểu 
tượng tuyệt vời về khả năng của con 
người để tạo ra cuộc sống mới từ 
đống tro tàn.

Khi tôi suy ngẫm về lịch sử của 
Dresden và ngạc nhiên trước tài xoay 
xở khéo léo và quyết tâm của những 
người đã phục hồi lại những gì đã bị 
tàn phá hoàn toàn như vậy, tôi cảm 
thấy ảnh hưởng tuyệt vời của Đức 
Thánh Linh. Tôi nghĩ rằng chắc chắn 
nếu con người có thể xây dựng lại từ 
những đống vụn đổ nát và những gì 
còn lại của một thành phố thành một 
kiến trúc hùng vĩ vươn lên đến các 
tầng trời thì Đức Chúa Cha Toàn Năng 
của chúng ta còn có nhiều khả năng 
hơn biết bao để phục hồi con cái của 
Ngài đã ngã xuống, gặp khó khăn, 
hoặc trở nên thất lạc?

Cho dù cuộc sống của chúng ta có 
thể dường như đã hoàn toàn hư hỏng 
như thế nào đi nữa thì cũng không 
quan trọng. Cho dù tội lỗi của chúng ta 
có nặng đến đâu, cảm nghĩ của chúng 
ta có cay đắng đến đâu, tâm hồn của 
chúng ta có cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, 
hoặc đau khổ đến đâu đi nữa thì cũng 
không quan trọng. Thậm chí những 
người không có hy vọng, sống trong 
cảnh tuyệt vọng, niềm tin bị phản bội, 
từ bỏ tính liêm chính, hoặc xa lánh 
Thượng Đế thì cũng có thể được phục 
hồi. Ngoại trừ những đứa con diệt vong 
ra, không có cuộc đời nào đã bị bầm 
giập mà lại không thể được phục hồi.

Tin vui của phúc âm là như sau: nhờ 
kế hoạch hạnh phúc vĩnh cửu được 
Cha Thiên Thượng nhân từ ban cho và 
qua sự hy sinh vô hạn của Chúa Giê Su 
Ky Tô, nên chúng ta không những có 
thể được cứu chuộc khỏi tình trạng sa 
ngã của mình mà còn được phục hồi 
lại sự thanh khiết nữa, nhưng chúng ta 
cũng có thể tiến triển vượt quá trí tưởng 
tượng của người trần thế và trở thành 
người thừa kế cuộc sống vĩnh cửu 
và những người dự phần vinh quang 
không tả xiết của Thượng Đế.

Truyện Ngụ Ngôn về Con Chiên Bị Thất Lạc
Trong giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi, 

những người lãnh đạo tôn giáo của 
thời Ngài đã không chấp thuận việc 
Chúa Giê Su giao tiếp với những người 

mà họ cho là “những người tội lỗi.”
Có lẽ đối với họ điều này trông giống 

như Ngài đã dung túng hoặc thậm chí 
còn bỏ qua hành vi tội lỗi. Có lẽ họ tin 
rằng cách tốt nhất để giúp những người 
tội lỗi phải hối cải là bằng cách lên án, 
chế giễu, và làm cho họ hổ thẹn.

Khi Đấng Cứu Rỗi nhận biết ý nghĩ 
của những người Pha Ri Si và các thầy 
thông giáo thì Ngài kể một câu chuyện:

“Trong các ngươi ai là người có một 
trăm con chiên, nếu mất một con, mà 
không để chín mươi chín con nơi đồng 
vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ 
được sao?

“Khi đã kiếm được, thì vui mừng 
vác nó lên vai.” 2

Qua nhiều thế kỷ, truyện ngụ ngôn 
này đã được hiểu theo truyền thống 
là một lệnh truyền cho chúng ta phải 
hành động để mang về những con 
chiên bị thất lạc và tìm đến những 
người đang bị thất lạc. Mặc dù điều này 
chắc chắn là thích hợp và tốt, nhưng 
tôi tự hỏi là còn có nhiều điều hơn 
nữa về việc này không.

Có thể đó là mục đích của Chúa Giê 
Su, đầu tiên và trước hết, là để giảng 
dạy về công việc của Đấng Chăn Hiền 
Lành chăng?

Có thể nào Ngài đang làm chứng về 
tình yêu thương của Thượng Đế cho 
con cái ương ngạnh của Ngài không?

Có thể đó là sứ điệp của Đấng Cứu 
Rỗi rằng Thượng Đế hoàn toàn nhận 
biết những người bị thất lạc— và rằng 
Ngài sẽ tìm kiếm họ, và rằng Ngài sẽ 
tìm đến giải cứu họ không?

Nếu là như vậy thì con chiên phải 
làm gì nhằm hội đủ điều kiện để có 
được sự giúp đỡ thiêng liêng này?

Con chiên có cần biết cách sử dụng 
một cái kính lục phân nhằm tính toán 
các tọa độ của nó không? Nó có thể sử 
dụng một GPS (Hệ thống định vị toàn 
cầu) để xác định vị trí của nó không? 
Nó có kiến thức chuyên môn để tạo 
ra một ứng dụng mà sẽ kêu gọi giúp 
đỡ không? Con chiên có cần sự ủng 
hộ của một nhà tài trợ trước khi Đấng 
Chăn Hiền Lành sẽ đến giải cứu không?

Không. Chắc chắn là không! Con 
chiên xứng đáng với sự giải cứu thiên 
liêng chỉ vì nó được Đấng Chăn Hiền 
Lành yêu thương.
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Nếu một thành phố bị phá hủy như Dresden, Đức, mà còn có thể được tái xây dựng thì Đức Chúa 
Cha Toàn Năng của chúng ta còn có khả năng nhiều hơn bao nhiêu để phục hồi lại con cái của 
Ngài đã ngã xuống, vất vả, hoặc trở nên bị thất lạc?
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Đối với tôi, truyện ngụ ngôn về con 
chiên bị thất lạc là một trong những 
đoạn mang đến nhiều hy vọng nhất 
trong khắp thánh thư.

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Đấng 
Chăn Hiền Lành, biết và yêu thương 
chúng ta. Ngài biết và yêu thương 
các anh chị em.

Ngài biết khi nào các anh chị 
em bị thất lạc, và Ngài biết các anh 
chị em đang ở đâu. Ngài biết nỗi 
buồn của các anh chị em. Những lời 
khẩn cầu âm thầm của các anh chị 
em. Nỗi sợ hãi của các anh chị em. 
Những lời than khóc của các anh 
chị em.

Làm thế nào các anh chị em trở 
nên bị thất lạc— cho dù có vì những 
lựa chọn sai hoặc vì những hoàn cảnh 

ngoài tầm kiểm soát của các anh chị 
em, thì cũng không quan trọng.

Việc các anh chị em là con của 
Ngài mới là quan trọng. Và Ngài yêu 
thương các anh chị em. Ngài yêu 
thương con cái của Ngài.

Vì Ngài yêu thương các anh chị 
em, nên Ngài sẽ tìm ra các anh chị em. 
Ngài sẽ hân hoan vác các anh chị em 
lên vai. Và khi mang các anh chị em về 
nhà, thì Ngài sẽ nói cùng mọi người: 
“Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm 
được con chiên bị mất.” 3

Chúng Ta Phải Làm Gì?
Nhưng, các anh chị em có thể nghĩ, 

trách nhiệm của tôi là gì? Chắc chắn là 
tôi phải làm nhiều hơn là chỉ chờ đợi 
để được giải cứu.

Mặc dù Đức Chúa Cha mong muốn 
rằng tất cả con cái của Ngài trở lại 
với Ngài, nhưng Ngài sẽ không bắt 
buộc một ai phải lên thiên thượng cả.4 
Thượng Đế sẽ không giải cứu chúng 
ta nếu chúng ta không muốn.

Vậy chúng ta phải làm gì?
Lời mời của Ngài rất đơn giản:
“Hãy . . . trở về cùng ta.” 5

“Hãy đến cùng ta.” 6

 “Hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần 
các ngươi.” 7

Đây là cách chúng ta cho Ngài thấy 
là chúng ta muốn được giải cứu.

Việc này đòi hỏi một chút đức tin. 
Nhưng xin đừng tuyệt vọng. Nếu các 
anh chị em không có đức tin ngay bây 
giờ, thì hãy bắt đầu với hy vọng.

Nếu không thể nói rằng mình biết 
được Thượng Đế hiện hữu ở đó thì các 
anh chị em có thể hy vọng rằng Ngài 
hiện hữu ở đó. Các anh chị em có thể 
muốn tin.8 Vậy là đủ để bắt đầu rồi.

Sau đó, hành động theo niềm 
hy vọng đó, hãy tìm đến Cha Thiên 
Thượng. Thượng Đế sẽ mở rộng tình 
yêu thương của Ngài cho các anh chị 
em, và công việc giải cứu và biến đổi 
của Ngài sẽ bắt đầu.

Cuối cùng, các anh chị em sẽ nhận 
ra bàn tay của Ngài trong cuộc sống 
của mình. Các anh chị em sẽ cảm nhận 
được tình yêu thương của Ngài. Và ước 
muốn để được bước đi trong ánh sáng 
lẽ thật của Ngài và đi theo con đường 
của Ngài sẽ phát triển theo mỗi bước 
đi với đức tin của các anh chị em.

Chúng ta gọi các bước này của đức 
tin là “sự vâng lời.”

Đó không phải là một từ phổ biến 
ngày nay. Nhưng sự vâng lời là một 
khái niệm quý báu trong phúc âm của 
Chúa Giê Su Ky Tô, vì chúng ta biết 
rằng “nhờ Sự Chuộc Tội của Đấng Ky 
Tô, tất cả nhân loại có thể được cứu 
rỗi, bằng cách tuân theo các luật pháp 
và các giáo lễ của Phúc Âm.” 9

Khi gia tăng đức tin, chúng ta cũng 
phải gia tăng lòng trung tín. Trước đây, 
tôi đã trích dẫn lời một tác giả người 
Đức than thở về cảnh tàn phá của 
Dresden. Ông cũng đã viết câu: “Es 
gibt nichts Gutes, ausser: Tut Man es.” 
Đối với những ai không nói ngôn ngữ 
kỳ diệu này thì câu này được dịch ra là 
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Các tảng đá bị cháy đen được sử dụng trong việc phục hồi nhà thờ Frauenkirche của đạo Lutheran 
là một biểu tượng huy hoàng về khả năng của con người để tạo nên cuộc sống mới từ đống tro tàn.
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“Không có điều gì tốt cả trừ khi ta làm 
điều đó.” 10

Các anh chị em và tôi có thể nói 
một cách hùng hồn nhất về những sự 
việc thuộc linh. Chúng ta có thể gây ấn 
tượng cho người khác với lời giải thích 
thông minh khéo léo về các đề tài tôn 
giáo. Chúng ta có thể ca ngợi tôn giáo 
và “mơ ước phần thưởng của [chúng ta] 
ở trên thiên thượng.” 11 Nhưng nếu đức 
tin của chúng ta không thay đổi được 
cách sống của chúng ta— nếu niềm tin 
của chúng ta không ảnh hưởng đến 
các quyết định hàng ngày của chúng 
ta— thì tôn giáo của chúng ta là vô ích, 
và đức tin của chúng ta, nếu không 
chết, thì chắc chắn là không tốt và 
cuối cùng có nguy cơ sẽ chết.12

Sự vâng lời hỗ trợ cho đức tin. 
Chính là qua sự vâng lời mà chúng 
ta đạt được lẽ thật và vinh quang.

Nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng chúng 
ta hiểu lầm sự vâng lời. Chúng ta có 
thể xem sự vâng lời như là một mục 
tiêu thay vì là một phương tiện để đạt 
được mục tiêu. Hoặc chúng ta có thể 
liên tục ép buộc, thúc đẩy một người 
nào đó mà mình yêu thương phải tuân 
theo những lệnh truyền để làm cho 
người đó trở nên thánh thiện.

Chắc chắn là có những lúc mà 
chúng ta cần có một lời kêu gọi 
nghiêm túc để hối cải. Chắc chắn là 
có một số người có thể đạt được điều 
này chỉ bằng cách này.

Nhưng có lẽ đó là một phép ẩn dụ 
khác mà có thể giải thích lý do tại sao 
chúng ta vâng theo các giáo lệnh của 
Thượng Đế. Có lẽ sự vâng lời không 
phải là tiến trình ép buộc, thúc đẩy 
chúng ta để trở thành con người mà 
mình chưa trở thành được. Thay vì 
thế, đó là tiến trình mà qua đó chúng 
ta khám phá ra con người thực sự 
của mình.

Chúng ta được Thượng Đế Toàn 
Năng sáng tạo ra. Ngài là Cha Thiên 
Thượng của chúng ta. Chúng ta thực sự 
là con cái linh hồn của Ngài. Chúng ta 
được sáng tạo bằng nguyên liệu thiêng 
liêng quý báu nhất và vô cùng tinh tế, 
và do đó chúng ta mang trong mình 
tính chất thiêng liêng.

Tuy nhiên, ở trên thế gian này đây, 
những suy nghĩ và hành động của 

chúng ta trở nên bị ảnh hưởng bởi 
những điều đồi bại, xấu xa, và ô uế. 
Những điều ô uế và bẩn thỉu của cõi 
trần tục làm cho linh hồn chúng ta bị 
ô nhiễm, làm cho chúng ta khó nhận 
ra và ghi nhớ di sản cũng như mục 
đích của mình.

Nhưng tất cả điều này không thể 
thay đổi con người thực sự của chúng 
ta. Thiên tính cơ bản trong bản tính 
của chúng ta vẫn còn. Và giây phút mà 
chúng ta chọn để hướng lòng mình 
đến Đấng Cứu Rỗi yêu dấu và đặt chân 
vào con đường làm môn đồ của mình, 
thì một điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra. 
Tình yêu thương của Thượng Đế tràn 
ngập tâm hồn chúng ta; ánh sáng của 
lẽ thật tràn đầy tâm trí chúng ta; chúng 
ta bắt đầu không muốn phạm tội nữa; 
và chúng ta không còn muốn bước đi 
trong bóng tối nữa.13

Chúng ta tiến đến việc coi sự vâng 
lời không phải là một sự trừng phạt 
mà là một tiến trình cho phép chúng 
ta làm tròn số mệnh thiêng liêng của 
mình. Và dần dần, sự đồi bại, ô uế 
và những giới hạn của thế gian này 
bắt đầu giảm bớt. Cuối cùng, tinh 
thần vô giá, vĩnh cửu của nhân vật 
thiên thượng ở bên trong chúng ta 
được biểu hiện, và chúng ta trở thành 
nguồn gốc của sự tốt lành.

Các Anh Chị Em Xứng Đáng để  
Được Giải Cứu

Thưa các anh chị em, các bạn thân 
mến, tôi làm chứng rằng Thượng Đế 
biết rõ chúng ta là ai— và Ngài thấy 
chúng ta xứng đáng được giải cứu.

Các anh chị em có thể cảm thấy rằng 
cuộc sống của mình đang đổ nát. Các 
anh chị em có thể đã phạm tội. Các anh 
chị em có thể sợ hãi, giận dữ, đau buồn, 
hoặc bị khổ sở vì nỗi ngờ vực. Nhưng 
cũng giống như Đấng Chăn Hiền Lành 
tìm thấy chiên đi lạc của Ngài, nếu các 
anh chị em chịu hướng lòng mình tới 
Đấng Cứu Rỗi của thế gian thì Ngài 
sẽ tìm thấy các anh chị em.

Ngài sẽ giải cứu các anh chị em.
Ngài sẽ nâng các anh chị em lên 

và vác các anh chị em lên vai Ngài.
Ngài sẽ mang các anh chị em về nhà.
Nếu bàn tay con người có thể 

biến đổi đống vụn đổ nát và hoang 
tàn thành một ngôi nhà tuyệt đẹp để 
thờ phượng thì chúng ta cũng có thể 
tin tưởng và tin cậy rằng Cha Thiên 
Thượng nhân từ của chúng ta cũng 
có thể và sẽ hồi phục lại chúng ta. Kế 
hoạch của Ngài là xây đắp chúng ta 
thành một con người vĩ đại hơn nhiều 
so với con người hiện tại— vĩ đại hơn 
nhiều so với điều chúng ta có thể 
tưởng tượng được. Trong mỗi bước 
đi với đức tin trên con đường làm môn 
đồ, chúng ta phát triển thành những 
nhân vật với vinh quang vĩnh cửu và 
niềm vui vô hạn mà chúng ta được 
dự định để trở thành.

Đây là chứng ngôn của tôi, phước 
lành của tôi, và lời cầu nguyện khiêm 
nhường của tôi trong thánh danh của 
Đức Thầy của chúng ta, trong tôn danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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công việc truyền giáo, nghề nghiệp, 
hôn nhân, con cái, nơi chúng ta sẽ 
sinh sống với gia đình của mình, và 
vân vân. Trong những vấn đề này, Cha 
Thiên Thượng kỳ vọng chúng ta sẽ sử 
dụng quyền tự quyết của mình, nghiên 
cứu kỹ tình hình trong tâm trí mình 
đúng theo các nguyên tắc phúc âm, 
và trình bày một quyết định lên Ngài 
trong lời cầu nguyện.

Sự mặc khải cá nhân là thiết yếu, 
nhưng chỉ là một phần công việc của 
Đức Thánh Linh. Như thánh thư chứng 
thực, Đức Thánh Linh cũng làm chứng 
về Đấng Cứu Rỗi và Thượng Đế Đức 
Chúa Cha.6 Ngài dạy chúng ta “những 
điều bình an của vương quốc” 7 và làm 
cho chúng ta “được dư dật sự trông 
cậy.” 8 Ngài “dẫn dắt [chúng ta] làm điều 
tốt lành . . . [và] xét đoán ngay chính.” 9 
Ngài ban “[cho] mỗi người . . . một ân 
tứ [thuộc linh]. . . để nhờ đó tất cả mọi 
người đều có thể được lợi ích.” 10 Ngài 
“ban cho [chúng ta] sự hiểu biết” 11 
và “nhắc lại cho [chúng ta] nhớ mọi 
điều.” 12 Qua Đức Thánh Linh, chúng 
ta “có thể được thánh hóa” 13 và nhận 
được “một sự xá miễn các tội lỗi [của 
chúng ta].” 14 Ngài là “Đấng An Ủi” cũng 
chính là Đấng “đã hứa với các môn đồ 
[của Đấng Cứu Rỗi].” 15

Tôi nhắc nhở tất cả chúng ta rằng 
Đức Thánh Linh không phải được ban 
cho để kiểm soát chúng ta. Một số 
người trong chúng ta đã rồ dại tìm kiếm 
sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh về 
mọi quyết định nhỏ nhặt trong cuộc 
sống. Điều này làm tầm thường hóa vai 
trò thiêng liêng của Ngài. Đức Thánh 
Linh tôn trọng nguyên tắc quyền tự 
quyết. Ngài nói với tâm trí của chúng 
ta một cách nhỏ nhẹ về nhiều vấn đề 
quan trọng.16

Mỗi người chúng ta có thể cảm 
nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh 
khác nhau. Những thúc giục của Ngài 
sẽ được cảm nhận ở cường độ khác 
nhau theo nhu cầu và hoàn cảnh cá 
nhân của chúng ta.

Trong những ngày sau này, chúng ta 
khẳng định rằng chỉ có vị tiên tri mới 
có thể nhận được sự mặc khải qua Đức 
Thánh Linh cho toàn thể Giáo Hội. Một 
số người quên điều này, giống như khi 

đặt tay của những người nắm giữ chức 
tư tế.5 Sau đó, chúng ta có thể tiếp nhận 
và giữ được sự đồng hành của Đức 
Thánh Linh bằng cách luôn luôn tưởng 
nhớ tới Đấng Cứu Rỗi, tuân giữ các giáo 
lệnh của Ngài, hối cải các tội lỗi của 
mình, và dự phần Tiệc Thánh một cách 
xứng đáng vào ngày Sa Bát.

Đức Thánh Linh cung cấp sự mặc 
khải cá nhân để giúp chúng ta đưa ra 
các quyết định quan trọng trong cuộc 

Bài của Anh Cả Robert D. Hales
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Các anh chị em thân mến, hôm 
nay tôi ngỏ lời với tư cách là 
một tôi tớ của Chúa và cũng 

là một ông cố. Tôi giảng dạy và làm 
chứng với các anh chị em và con cháu 
yêu quý của tôi về ân tứ phi thường 
của Đức Thánh Linh.

Tôi bắt đầu bằng cách công nhận 
Ánh Sáng của Đấng Ky Tô, đã được ban 
cho “mọi người sinh ra ở thế gian này.” 1 
Tất cả chúng ta được hưởng lợi ích từ 
ánh sáng thiêng liêng này. Đó là “tất cả 
mọi vật, . . . [và] xuyên thấu được tất cả 
mọi vật,” 2 và cho phép chúng ta phân 
biệt điều đúng với điều sai.3

Nhưng Đức Thánh Linh thì khác với 
Ánh Sáng của Đấng Ky Tô. Ngài là Đấng 
thứ ba của Thiên Chủ Đoàn, một Đấng 
linh hồn riêng biệt, với các trách nhiệm 
thiêng liêng, và hiệp một trong mục 
đích với Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử.4

Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta có 
thể cảm nhận được sự đồng hành liên 
tục của Đức Thánh Linh. Qua chức tư 
tế đã được phục hồi của Thượng Đế, 
chúng ta chịu phép báp têm bằng cách 
dìm mình xuống nước để được xá miễn 
tội lỗi và sau đó được làm lễ xác nhận 
là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh 
Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. 
Trong giáo lễ này, chúng ta được ban 
cho ân tứ Đức Thánh Linh bằng phép 

Đức Thánh Linh
Tôi bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn đối với Cha Thiên Thượng  
về ân tứ Đức Thánh Linh, mà qua đó Ngài mặc khải ý muốn của  
Ngài và hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống của chúng ta.
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A Rôn và Mi Ri Am đã cố gắng thuyết 
phục Môi Se đồng ý với họ. Nhưng 
Chúa đã dạy cho họ và cho chúng ta. 
Ngài phán:

“Nếu trong các ngươi có một tiên 
tri nào, ta là Đức Giê Hô Va sẽ hiện ra 
cùng người trong sự hiện thấy, . . .

“Ta nói chuyện cùng người miệng 
đối miệng.” 17

Đôi khi kẻ nghịch thù cám dỗ 
chúng ta với những ý tưởng sai lầm 
rằng chúng ta có thể nhầm lẫn với 
Đức Thánh Linh. Tôi làm chứng rằng 
khi chúng ta trung tín tuân theo các 
giáo lệnh và tuân giữ các giao ước của 
mình, thì điều này sẽ bảo vệ chúng ta 
khỏi bị lừa dối. Qua Đức Thánh Linh, 
chúng ta sẽ có thể phân biệt được 
những tiên tri giả giảng dạy giáo lý 
bằng điều răn của con người.18

Khi chúng ta nhận được sự soi dẫn 
của Đức Thánh Linh cho bản thân 

mình, thật là điều khôn ngoan để nhớ 
rằng chúng ta không thể nhận sự mặc 
khải cho người khác. Tôi biết một 
thanh niên đã nói với một thiếu nữ: 
“Tôi đã có một giấc mơ rằng em sẽ 
là vợ tôi.” Người thiếu nữ suy nghĩ về 
câu nói đó rồi đáp: “Khi tôi có cùng 
một giấc mơ như vậy thì tôi sẽ đến nói 
chuyện với anh.”

Tất cả chúng ta có thể bị cám dỗ để 
cho các ước muốn cá nhân của mình 
vượt qua sự hướng dẫn của Đức Thánh 
Linh. Tiên Tri Joseph Smith đã khẩn nài 
với Cha Thiên Thượng để được phép 
cho Martin Harris mượn 116 trang đầu 
của Sách Mặc Môn. Joseph nghĩ đó là 
một ý kiến hay. Thoạt đầu, Đức Thánh 
Linh đã không cho ông những cảm 
giác xác nhận. Cuối cùng Chúa đành 
phải cho phép Joseph cho mượn các 
trang đó. Martin Harris đã làm mất các 
trang đó. Trong một thời gian, Chúa 

đã rút lại ân tứ phiên dịch của Vị Tiên 
Tri, và Joseph đã học được một bài 
học đau đớn nhưng quý giá mà đã ảnh 
hưởng đến sự phục vụ còn lại của ông.

Đức Thánh Linh là trọng tâm của 
Sự Phục Hồi. Khi nói về việc đọc Gia 
Cơ 1:5, lúc còn niên thiếu, Tiên Tri 
Joseph đã kể lại: “Thật chưa có một 
đoạn thánh thư nào lại có tác dụng làm 
xúc động tâm hồn con người mãnh 
liệt bằng đoạn thánh thư này đối với 
tôi lúc bấy giờ.” 19 Loại tác dụng được 
Joseph Smith mô tả là ảnh hưởng của 
Đức Thánh Linh. Do đó, Joseph đã đi 
vào một khu rừng cây gần nhà mình và 
quỳ xuống cầu vấn Thượng Đế. Khải 
Tượng Thứ Nhất sau đó thật là quan 
trọng và kỳ diệu. Nhưng con đường 
dẫn đến sự hiện đến trực tiếp của Đức 
Chúa Cha và Vị Nam Tử đã bắt đầu với 
một lời thúc giục từ Đức Thánh Linh là 
phải cầu nguyện.

Các lẽ thật được mặc khải của phúc 
âm phục hồi có được qua khuôn mẫu 
của việc tìm kiếm bằng lời cầu nguyện, 
rồi sau đó tiếp nhận và tuân theo 
những thúc giục của Đức Thánh Linh. 
Hãy xem xét một số ví dụ này: việc 
phiên dịch Sách Mặc Môn, sự phục 
hồi của chức tư tế và các giáo lễ của 
chức tư tế—bắt đầu với phép báp têm, 
và các tổ chức của Giáo Hội. Tôi làm 
chứng rằng ngày nay, sự mặc khải từ 
Chúa cho Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và 
Mười Hai Vị Sứ Đồ nhận được cũng 
theo khuôn mẫu thiêng liêng này. Đây 
cũng là khuôn mẫu thiêng liêng cho 
phép sự mặc khải cá nhân.

Chúng ta khen ngợi tất cả những ai 
đã tuân theo Đức Thánh Linh để nhận 
được phúc âm phục hồi, bắt đầu với 
những người trong gia đình của Joseph 
Smith. Khi thiếu niên Joseph nói với 
cha ông về lần hiện đến của Mô Rô Ni, 
thì cha của ông đã nhận được một sự 
làm chứng xác nhận cho chính mình. 
Ngay lập tức, Joseph được miễn trách 
nhiệm trong trang trại và được khuyến 
khích tuân theo lời hướng dẫn của vị 
thiên sứ.

Với tư cách là cha mẹ và các vị lãnh 
đạo, chúng ta hãy làm như vậy. Chúng 
ta hãy khuyến khích con cái mình và 
những người khác nên tuân theo sự 
hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Khi 
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làm như vậy, chúng ta hãy tự mình noi 
theo gương của Đức Thánh Linh, làm 
cho chúng ta hiền dịu, nhu mì, nhân 
từ, nhịn nhục, và có tình yêu thương 
chân thật.20

Đức Thánh Linh là phương tiện 
truyền đạt cho công việc của Thượng 
Đế, trong gia đình và trong khắp Giáo 
Hội. Với sự hiểu biết đó, tôi xin được 
chia sẻ một vài ví dụ cá nhân về Đức 
Thánh Linh trong cuộc sống và sự 
phục vụ Giáo Hội của tôi. Tôi đưa ra 
những ví dụ này như là một sự làm 
chứng cá nhân rằng Đức Thánh Linh 
ban phước cho tất cả chúng ta.

Cách đây nhiều năm, chị Hales và 
tôi dự định tổ chức mời một số đồng 
nghiệp của tôi đến dự một bữa ăn tối 
đặc biệt tại nhà của chúng tôi. Trên 
đường về nhà từ văn phòng, tôi đã có 
một ấn tượng phải dừng lại ở nhà của 
một góa phụ mà tôi giảng dạy tại gia. 
Khi tôi gõ cửa nhà của chị ấy thì chị ấy 
nói: “Tôi đã cầu nguyện cho anh đến 
đây.” Ấn tượng đó từ đâu đến vậy? Từ 
Đức Thánh Linh.

Một lần nọ, sau một căn bệnh ngặt 
nghèo, tôi chủ tọa một đại hội giáo 
khu. Để gìn giữ sức khỏe của mình, tôi 
dự định sẽ rời khỏi giáo đường ngay 
sau phiên họp giới lãnh đạo chức tư 
tế. Tuy nhiên, sau lời cầu nguyện kết 
thúc, Đức Thánh Linh phán với tôi: 
“Ngươi đi đâu vậy?” Tôi được soi dẫn 
để bắt tay với mọi người trong khi họ 
rời khỏi phòng. Khi một anh cả trẻ tuổi 
bước tới, tôi đã được thúc giục phải 
đưa cho anh ta một sứ điệp đặc biệt. 
Anh ấy nhìn xuống, và tôi chờ cho 
anh ấy ngước lên nhìn tôi, và tôi đã 
có thể nói: “Hãy cầu nguyện lên Cha 
Thiên Thượng, lắng nghe Đức Thánh 
Linh, tuân theo những thúc giục mà 
em đã nhận được, và mọi điều sẽ được 
tốt đẹp trong cuộc sống của em.” Về 
sau, vị chủ tịch giáo khu cho tôi biết 
là người thanh niên đó đã trở về nhà 
sớm từ công việc truyền giáo. Vị chủ 
tịch giáo khu, dựa trên một ấn tượng rõ 
ràng, đã hứa với cha của người thanh 
niên này rằng nếu anh ta đưa con trai 
của mình đến buổi họp chức tư tế, thì 
Anh Cả Hales sẽ nói chuyện với cháu 
ấy.” Tại sao tôi dừng lại để bắt tay 
mọi người? Tại sao tôi dừng lại để nói 

chuyện với người thanh niên đặc biệt 
này? Nguồn gốc của lời khuyên bảo 
của tôi là gì vậy? Thật là giản dị: Chính 
là Đức Thánh Linh.

Vào đầu năm 2005, tôi được hướng 
dẫn phải chuẩn bị một sứ điệp tại 
đại hội trung ương nói về các cặp vợ 
chồng truyền giáo cao niên. Tiếp theo 
đại hội, một người anh em kể lại: “Khi 
chúng tôi lắng nghe đại hội . . . ngay 
lập tức Thánh Linh của Chúa chạm vào 
đáy lòng tôi. . . . Sứ điệp thật rõ ràng 
là dành cho tôi và cho người vợ yêu 
quý của tôi. Chúng tôi phải phục vụ 
truyền giáo, và bây giờ là lúc phải làm. 
Khi tôi . . . nhìn vợ tôi, tôi nhận ra rằng 
bà cũng đã nhận được cùng những ấn 
tượng đó từ Thánh Linh.” 21 Điều gì đã 
mang lại sự đáp ứng mạnh mẽ xảy ra 
cùng một lúc như thế này? Chính là 
Đức Thánh Linh.

Tôi xin đưa ra chứng ngôn của 
tôi cho con cháu của tôi cùng tất cả 
những người đang nghe tôi nói về sự 
mặc khải cá nhân và sự hướng dẫn, 
khích lệ, sức mạnh, sự thanh tẩy thuộc 
linh, sự an ủi và bình an liên tục mà 
đã đến với gia đình của chúng tôi qua 
Đức Thánh Linh. Qua Đức Thánh Linh, 
chúng ta nhận được “muôn vàn nỗi 
lòng xót thương dịu dàng [của Đấng Ky 
Tô].” 22 và phép lạ không hề chấm dứt.23

Tôi đặc biệt làm chứng rằng Đấng 
Cứu Rỗi hằng sống. Tôi bày tỏ tình yêu 
thương và lòng biết ơn đối với Cha 
Thiên Thượng về ân tứ Đức Thánh 
Linh, mà qua đó Ngài mặc khải ý muốn 
của Ngài và hỗ trợ chúng ta trong cuộc 
sống của chúng ta. Trong tôn danh của 
Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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mỗi tín hữu và người truyền giáo để 
ghi nhớ giá trị của con người.3

Chúa nhớ lại và bảo đảm cho 
các quốc gia và dân tộc. Trong những 
ngày đầy biến động và xáo trộn,4 “Kẻ 
nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy 
ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh 
Giê Hô Va, là Đức Chúa Trời chúng 
tôi,” 5 là Đấng hướng dẫn “tương lai vì 
Ngài có quá khứ.” 6 Trong “những thời 
kỳ khó khăn,” 7 chúng ta “hãy ghi nhớ 
không phải công việc của Thượng Đế 
bị thất bại, nhưng là công việc của 
loài người.” 8

Thứ hai, chúng ta có thể luôn luôn 
tưởng nhớ tới Ngài bằng cách công 
nhận với lòng biết ơn bàn tay của Ngài 
trong suốt cuộc đời của chúng ta.

Bàn tay của Chúa trong cuộc 
sống của chúng ta thường được thấy 
rõ nhất khi chúng ta nhận ra những 
sự việc đã xảy ra rồi khi đã quá 
muộn. Như triết gia Ky Tô hữu Søren 
Kierkegaard đã nói: “Chúng ta có 
thể hiểu được những sự kiện sau khi 
chúng đã xảy ra rồi, nhưng . . .chúng 
ta phải sống để đối phó với điều đang 
xảy ra và chuẩn bị cho điều sẽ xảy 
đến trong tương lai.” 9

Người mẹ thân yêu của tôi mới kỷ 
niệm sinh nhật lần thứ 90. Bà đã làm 
chứng với lòng biết ơn về phước lành 
của Thượng Đế vào mỗi thời điểm 
quan trọng trong cuộc đời của bà. Lịch 
sử gia đình, truyền thống gia đình, và 
các mối quan hệ gia đình giúp chúng 
ta nhớ lại những điều đã qua, trong 
khi đặt ra các khuôn khổ và hy vọng 
cho tương lai. Hệ thống thẩm quyền 
của chức tư tế và các phước lành tộc 
trưởng làm chứng về ảnh hưởng của 
Thượng Đế qua khắp các thế hệ.

Các anh chị em có bao giờ nghĩ 
rằng mình giống như một cuốn hồi ký 
sinh động của riêng mình—hồi tưởng 
lại những điều và cách mình đã chọn 
để ghi nhớ không?

Ví dụ, khi còn nhỏ, tôi rất muốn 
chơi bóng rổ cho đội của trường. Tôi 
luyện tập rất nhiều. Một hôm, người 
huấn luyện viên chỉ vào một vận động 
viên xuất sắc cao 1,93 mét của đội chơi 
trong vị trí trung vệ và một vận động 
viên xuất sắc khác cao 1,88 mét chơi 
trong vị trí tiền vệ và nói với tôi: “Tôi 

Và dâng lên Ngài lời ngợi khen và 
sự tôn vinh. . . .

Là Các Thánh Hữu, ta hãy dự phần 
và làm chứng

Để ta tưởng nhớ tới Ngài.1

Mỗi tuần, khi dự phần Tiệc Thánh, 
chúng ta giao ước là luôn luôn tưởng 
nhớ tới Ngài. Bằng cách sử dụng gần 
400 tài liệu tham khảo thánh thư cho từ 
tưởng nhớ, đây là sáu cách chúng ta có 
thể luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài.

Trước hết, chúng ta có thể luôn luôn 
tưởng nhớ tới Ngài bằng cách tin tưởng 
vào các giao ước, lời hứa và sự bảo 
đảm của Ngài.

Chúa nhớ lại các giao ước vĩnh viễn 
của Ngài—từ thời A Đam đến thời của 
con cháu A Đam “tiếp nhận lẽ thật, và 
nhìn lên, rồi thì Si Ôn sẽ nhìn xuống, 
và tất cả các tầng trời sẽ rung chuyển 
một cách hân hoan, và trái đất sẽ rung 
chuyển một cách vui mừng.” 2

Chúa nhớ lại những lời hứa của 
Ngài, kể cả những lời hứa sẽ quy tụ 
dân Y Sơ Ra Ên bị phân tán bằng cách 
sử dụng công cụ của Sách Mặc Môn: 
Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su 
Ky Tô và những lời hứa được ban cho 

Bài của Anh Cả Gerrit W. Gong
Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Các anh chị em thân mến, 
khi tôi phục vụ ở châu Á, 
đôi khi có người hỏi: “Thưa 

Anh Cả Gong, có bao nhiêu người 
sống trong Giáo Vùng Châu Á của 
Giáo Hội?”

Tôi nói: “Một nửa dân số thế giới— 
3 tỷ 6 triệu người.”

Có người hỏi: “Có khó để nhớ 
hết tên của họ không?”

Nhớ—và quên—là một phần của 
cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, có một 
lần, sau khi tìm kiếm khắp mọi nơi 
cái máy điện thoại di động mới, cuối 
cùng vợ tôi quyết định gọi vào máy đó 
từ một máy điện thoại khác. Khi nghe 
tiếng chuông điện thoại, vợ tôi nghĩ: 
“Ai có thể gọi mình nhỉ? Mình chưa 
có cho ai số điện thoại đó mà!”

Nhớ—và quên—cũng là một phần 
của cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. 
Thời giờ, quyền tự quyết, và ký ức giúp 
chúng ta học hỏi, phát triển, và gia 
tăng đức tin.

Theo lời của một bài thánh 
ca ưa thích:

Chúng ta sẽ hát các bài ca ngợi khen 
danh Chúa Giê Su,

Luôn Luôn Tưởng Nhớ 
Tới Ngài
Tôi khiêm nhường làm chứng, và cầu nguyện rằng chúng ta sẽ luôn luôn 
tưởng nhớ tới Ngài— bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi 
đâu mà chúng ta hiện diện.
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có thể cho em vào đội nhưng có lẽ em 
sẽ không bao giờ có cơ hội để chơi 
đâu.” Tôi nhớ là sau đó ông ấy đã tử tế 
động viên tôi: “Tại sao em không thử 
chơi bóng đá? Em sẽ chơi giỏi đó.” Gia 
đình tôi đã vui mừng cổ vũ khi tôi ghi 
bàn thắng đầu tiên trong trận bóng đá.

Chúng ta có thể nhớ tới những 
người mang đến cho chúng ta một cơ 
hội, và rồi một cơ hội thứ hai, với tấm 
lòng thành thật, nhân từ, kiên nhẫn, và 
khuyến khích. Và chúng ta có thể trở 
thành một người mà người khác nhớ 
đến khi họ cần được giúp đỡ nhất. Việc 
ghi nhớ với lòng biết ơn sự phụ giúp 
của người khác và ảnh hưởng hướng 
dẫn của Thánh Linh là một cách để 
chúng ta tưởng nhớ tới Ngài. Đó là một 
cách mà chúng ta đếm nhiều phước 
lành của mình và thấy được những gì 
Thượng Đế đã làm cho chúng ta.10

Thứ ba, chúng ta có thể luôn luôn 
tưởng nhớ tới Ngài bằng cách tin tưởng 
rằng khi Chúa bảo đảm với chúng ta 
rằng “Kẻ nào biết hối cải những tội lỗi 
của mình, thì kẻ đó sẽ được tha thứ, 
và ta, là Chúa, sẽ không còn nhớ tới 
những tội lỗi đó nữa.” 11

Khi chúng ta hoàn toàn hối cải, kể 
cả bằng cách thú tội và từ bỏ tội lỗi thì 
cùng với Ê Nót chúng ta cũng hỏi khi 
cảm giác tội lỗi của mình đã được cất 
bỏ: “Lạy Chúa, làm sao điều này lại có 
thể xảy ra được?” và nghe thấy câu trả 
lời “Vì đức tin của ngươi nơi Đấng Ky 
Tô” 12 và lời mời gọi của Ngài để “nhắc 
lại cho [tôi] nhớ.” 13

Một khi chúng ta hối cải và được 
các vị lãnh đạo chức tư tế của chúng 
ta tuyên bố là xứng đáng, thì chúng 
ta không cần phải tiếp tục thú nhận 
những tội lỗi này trong quá khứ nữa. 
Được xứng đáng không có nghĩa là 
được hoàn hảo. Kế hoạch hạnh phúc 
của Cha Thiên Thượng mời gọi chúng 
ta phải khiêm nhường và được bình an 
trong cuộc sống của mình để một ngày 
nào đó được trở nên toàn thiện trong 
Đấng Ky Tô,14 chứ không luôn luôn 
lo lắng, thất vọng, hoặc đau khổ về 
những điều không hoàn hảo hiện tại 
của mình. Hãy nhớ rằng, Ngài biết tất 
cả những sự việc mà chúng ta không 
muốn bất cứ ai khác biết về mình—và 
Ngài vẫn yêu thương chúng ta.

Đôi khi cuộc sống mang đến những 
thử thách cho chúng ta để xem chúng 
ta có tin cậy vào lòng thương xót, công 
lý, và sự phán xét của Đấng Ky Tô, và 
trong lời mời gọi giải thoát của Ngài để 
cho phép Sự Chuộc Tội của Ngài chữa 
lành chúng ta trong khi chúng ta tha thứ 
cho người khác và cho bản thân mình.

Một thiếu nữ ở một nước khác nộp 
đơn xin việc để làm nhà báo, nhưng 
viên chức chỉ định công việc làm thì rất 
tàn nhẫn. Ông ta nói với cô ấy: “Với chữ 
ký của tôi, tôi bảo đảm rằng cô sẽ không 
trở thành một nhà báo mà sẽ là người 
đào cống.” Cô ta là người phụ nữ duy 
nhất đào cống trong một nhóm đàn ông.

Nhiều năm về sau, người phụ nữ 
này trở thành một viên chức. Một ngày 
nọ, một người đàn ông đến và xin chữ 
ký của cô ta cho một công việc làm.

Cô ta hỏi: “Ông còn nhớ tôi không?” 
Ông ta không nhớ.

Cô ta nói: “Ông không còn nhớ tôi 
nhưng tôi vẫn còn nhớ ông. Với chữ ký 
của ông, ông đã bảo đảm là tôi không 
bao giờ trở thành nhà báo. Với chữ ký 
của ông, ông đã gửi tôi đi đào cống, 
người phụ nữ duy nhất trong một 
nhóm đàn ông.”

Cô ta nói với tôi: “Tôi cảm thấy là 
mình nên đối xử với người đàn ông 
đó tốt hơn cách ông ta đối xử với tôi—
nhưng tôi không có sức mạnh đó.” Đôi 
khi sức mạnh đó không ở bên trong 
chúng ta, nhưng nó có thể được tìm 
thấy trong Sự Chuộc Tội của Chúa Giê 
Su Ky Tô.

Khi niềm tin bị phản bội, ước mơ bị 
tan vỡ, tâm hồn bị đau khổ nhiều lần, 
khi chúng ta muốn có công lý và cần 
lòng thương xót, khi chúng ta tức giận 
và khóc lóc, khi chúng ta cần phải biết 
điều gì phải quý trọng và điều gì phải 
buông bỏ, thì chúng ta có thể luôn 
luôn tưởng nhớ tới Ngài. Cuộc sống 
không phải là tàn nhẫn như đôi khi nó 
có vẻ như vậy. Lòng trắc ẩn vô hạn của 
Ngài có thể giúp chúng ta tìm kiếm con 
đường, lẽ thật, và sự sống của mình.15

Khi chúng ta nhớ tới những lời 
và tấm gương của Ngài, chúng ta sẽ 
không xúc phạm tới người khác hoặc 
để cho mình bị phật lòng.

Cha của người bạn tôi làm nghề thợ 
máy. Công việc lương thiện của ông 
đã cho thấy ngay cả trong đôi bàn tay 
được rửa sạch sẽ của ông. Một hôm, 
một người ở một đền thờ nói với cha 



110 PHIÊN HỌP TRƯA CHỦ NHẬT | NGÀY 3 THÁNG TƯ NĂM 2016

của bạn tôi là ông nên đi rửa sạch tay 
trước khi phục vụ ở đó. Thay vì bị phật 
lòng, người đàn ông tốt bụng này đã 
bắt đầu chà rửa chén dĩa của gia đình 
bằng tay và với nhiều nước xà phòng 
trước khi tham dự đền thờ. Ông nêu 
gương của những người “được lên 
núi Đức Giê Hô Va” và “được đứng 
nổi trong nơi thánh của Ngài” với tay 
trong sạch và lòng thanh khiết nhất.16

Nếu chúng ta có những cảm nghĩ 
không tử tế, tức giận, hay hận thù, 
hoặc nếu chúng ta cần phải xin người 
khác tha thứ, thì bây giờ là lúc để làm 
như vậy.

Thứ tư, Ngài mời gọi chúng ta hãy 
nhớ rằng Ngài luôn luôn chào đón 
chúng ta về nhà.

Chúng ta học hỏi bằng cách đặt câu 
hỏi và tra cứu. Nhưng xin đừng ngừng 
khám phá cho đến khi đến nơi—theo 
như lời của T. S. Eliot—“nơi mà [các 
anh chị em] bắt đầu và cảm thấy như 
đây là lần đầu tiên đối với mình.” 17 
Khi các anh chị em đã sẵn sàng, hãy 
mở rộng lòng mình đối với Sách Mặc 
Môn, một lần nữa, thể như đây là lần 
đầu tiên. Xin hãy cầu nguyện với chủ 
ý thực sự, một lần nữa, thể như đây 
là lần đầu tiên.

Hãy tin cậy vào trí nhớ yếu kém đó 
về một thời gian cách đây rất lâu. Hãy 
để điều đó nới rộng đức tin của các 
anh chị em. Với Thượng Đế, chúng 
ta luôn luôn có thể hối cải và trở lại.

Các vị tiên tri thời xưa và hiện 
đại đều khẩn nài chúng ta đừng để 
cho những nhược điểm, lỗi lầm hoặc 
những yếu điểm của con người—của 
người khác hoặc của bản thân mình—
khiến chúng ta bỏ lỡ các lẽ thật, các 
giao ước, và quyền năng cứu chuộc 
trong phúc âm phục hồi của Ngài.18 
Điều này đặc biệt quan trọng trong 
một giáo hội mà mỗi người đều tăng 
trưởng qua sự tham gia không hoàn 
hảo của mình. Tiên Tri Joseph nói: 
“Tôi chưa bao giờ nói với các anh chị 
em tôi là tôi toàn hảo; nhưng không 
có lỗi lầm nào trong những điều mặc 
khải mà tôi đã giảng dạy.” 19

Thứ năm, chúng ta có thể luôn 
luôn tưởng nhớ tới Ngài vào ngày Sa 
Bát qua Tiệc Thánh. Vào cuối giáo vụ 
trên trần thế của Ngài và vào đầu giáo 

vụ sau sự phục sinh của Ngài—cả hai 
lần—, Đấng Cứu Chuộc đã lấy bánh và 
rượu và phán bảo rằng chúng ta phải 
tưởng nhớ đến thể xác và máu của 
Ngài,20 “mỗi khi các ngươi làm điều 
này, các ngươi sẽ nhớ đến giờ phút 
này ta đã ở với các ngươi.” 21

Trong giáo lễ Tiệc Thánh, chúng 
ta làm chứng cùng Thượng Đế Đức 
Chúa Cha rằng chúng ta sẵn lòng mang 
lấy danh của Vị Nam Tử và luôn luôn 
tưởng nhớ tới Ngài cùng tuân giữ các 
giáo lệnh mà Ngài đã ban cho chúng 
ta, để chúng ta có thể luôn luôn được 
Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta.22

Như A Mu Léc đã dạy, chúng ta 
tưởng nhớ tới Ngài khi chúng ta cầu 
nguyện cho đồng ruộng, bầy gia súc và 
gia đình của mình, và khi chúng ta nhớ 
đến những người nghèo túng, thiếu ăn 
thiếu mặc, bệnh hoạn và đau khổ.23

Cuối cùng, thứ sáu, Đấng Cứu Rỗi 
mời gọi chúng ta phải luôn luôn tưởng 
nhớ tới Ngài như Ngài luôn luôn nhớ 
tới chúng ta.

Trong Tân Thế Giới, Đấng Cứu Rỗi 
phục sinh của chúng ta mời gọi những 
người có mặt tiến lên từng người một 
để tay lên hông Ngài và rờ các dấu 

đinh đóng ở tay chân Ngài.24

Thánh thư mô tả sự phục sinh là 
“mọi tứ chi và khớp xương đều được 
phục hồi lại trong hình thể thích hợp 
và trọn vẹn,” và “ngay cả một sợi tóc 
trên đầu cũng không mất.” 25 Đó là như 
vậy, hãy xem xét cách mà thể xác phục 
sinh hoàn hảo của Đấng Cứu Rỗi vẫn 
còn mang những vết thương ở trên 
hông Ngài và các dấu đinh đóng ở 
trên tay chân Ngài.26

Đôi khi trong lịch sử, người trần 
thế đã từng bị xử tử bằng sự đóng 
đinh trên thập tự giá. Nhưng chỉ có 
Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, mới 
chấp nhận chúng ta trong khi vẫn còn 
mang những dấu của tình yêu thương 
thanh khiết của Ngài. Chỉ có Ngài mới 
làm tròn lời tiên tri về việc bị treo lên 
trên thập tự giá để Ngài có thể thu hút 
mỗi người chúng ta, theo tên, để đến 
cùng Ngài.27

Đấng Cứu Rỗi phán:
“Phải, dầu có thể là họ quên, nhưng 

ta sẽ không quên ngươi đâu.
“Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng 

bàn tay ta.” 28

Ngài làm chứng: “Ta là người đã bị 
treo lên. Ta là Giê Su, người đã bị đóng 
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cửa, trường học, và công việc làm.
Dưới sự hướng dẫn của Đệ Nhất Chủ 

Tịch Đoàn, Giáo Hội đang làm việc với 
75 tổ chức trong 17 quốc gia châu Âu. 
Các tổ chức này bao gồm từ các tổ chức 
quốc tế tầm cỡ đến các sáng kiến của 
cộng đồng nhỏ, từ các cơ quan chính 
phủ đến các tổ chức từ thiện tôn giáo 
và thế tục. Chúng ta may mắn được hợp 
tác và học hỏi từ những người khác đã 
làm việc với những người tị nạn trên 
khắp thế giới trong nhiều năm.

Là tín hữu của Giáo Hội, là một 
nhóm người, chúng ta không cần phải 
nhìn ngược lại rất xa trong lịch sử của 
mình để suy ngẫm về thời gian khi 
chúng ta là những người tị nạn, nhiều 
lần bị đuổi ra khỏi nhà cửa và trang 
trại bằng bạo lực. Cuối tuần qua trong 
khi nói về những người tị nạn, Chị 
Linda Burton đã hỏi các phụ nữ của 
Giáo Hội suy nghĩ “Nếu mình ở trong 
câu chuyện của họ thì sẽ ra sao nhỉ.” 5 
Câu chuyện của họ là câu chuyện của 
chúng ta, cách đây không lâu lắm.

Có những cuộc tranh luận gay gắt 
trong chính phủ và trong toàn xã hội 
về việc định nghĩa một người tị nạn và 
điều cần phải làm để phụ giúp những 
người tị nạn. Những nhận xét của tôi 

Bài của Anh Cả Patrick Kearon
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

“Vì ta đói, các ngươi đã cho ta 
ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta 
uống; ta là khách lạ, các ngươi 

tiếp rước ta;
“Ta trần truồng, các ngươi mặc 

cho ta . . .
“. . . Quả thật, ta nói cùng các ngươi, 

hễ các ngươi đã làm việc đó cho một 
người trong những người rất hèn mọn 
nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho 
chính mình ta vậy.” 1

Người ta ước tính có khoảng 60 
triệu người tị nạn trên thế giới ngày 
nay, có nghĩa là “cứ mỗi 1 người trong 
số 122 người . . . đã bị buộc phải rời 
bỏ nhà cửa của họ” 2 và một nửa trong 
số những người này là trẻ em.3 Thật là 
điều kinh ngạc để xem xét các con số 
liên quan và suy ngẫm về ý nghĩa của 
mỗi cuộc sống cá nhân. Chỉ định hiện 
nay của tôi là ở châu Âu, nơi có một 
triệu 25 ngàn người tị nạn đã đến trong 
năm qua từ các phần đất bị chiến tranh 
tàn phá ở Trung Đông và Châu Phi 4. 
Chúng tôi thấy rất nhiều người trong 
số họ đến đó chỉ với bộ quần áo đang 
mặc trong người và tất cả những gì 
họ có thể mang theo trong một cái túi 
nhỏ. Nhiều người trong số này có học 
thức, và tất cả đều đã phải bỏ lại nhà 

Nơi Dung Thân khỏi 
Cơn Bão Tố
Thời điểm này không xác định đặc điểm của những người tị nạn, mà là 
phản ứng của chúng ta sẽ giúp xác định đặc điểm của chúng ta.

đinh. Ta là Con của Thượng Đế.” 29

Tôi khiêm nhường làm chứng, và 
cầu nguyện rằng, chúng ta sẽ luôn 
luôn tưởng nhớ tới Ngài—bất cứ lúc 
nào, trong bất cứ việc gì và ở bất 
cứ nơi đâu mà chúng ta có thể hiện 
diện.30 Trong tôn danh của Chúa Giê 
Su Ky Tô, A Men. ◼
GHI CHÚ
 1. “We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name,” 

Hymns, số 182.
 2. Bản Dịch Joseph Smith, Sáng Thế Ký 9:22 

(trong phần phụ lục Kinh Thánh).
 3. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 18:10–16.
 4. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 45:26; 

88:91.
 5. Thi Thiên 20:7.
 6. “Be Still, My Soul,” Hymns, số 124.
 7. 2 Ti Mô Thê 3:1; xin xem thêm các câu 2–7.
 8. Giáo Lý và Giao Ước 3:3.
 9. Kierkegaard’s Journals and Notebooks: 

Volume 2, Journals EE–KK, Bruce H. 
Kirmmse và những người khác, biên tập 
(2008), 2:179; sự nhấn mạnh trong bản gốc.

 10. Xin xem “Count Your Blessings,” Hymns, 
số 241.

 11. Giáo Lý và Giao Ước 58:42; xin xem thêm 
Ê Sai 43:25.

 12. Ê Nót 1:7, 8.
 13. Ê Sai 43:26.
 14. Xin xem Mô Rô Ni 10:32.
 15. Xin xem Giăng 14:6.
 16. Thi Thiên 24:3; Xin xem thêm câu 4; kinh 

nghiệm được cho phép sử dụng.
 17. T. S. Eliot, “Little Gidding,” trong Four 

Quartets (1943), phần 5, hàng 241–42.
 18. Để có ví dụ, xin xem, Ê The 12:23–28; 

Dieter F. Uchtdorf, “Hãy Đến Tham Gia 
với Chúng Tôi,” Liahona, tháng Mười Một 
năm 2013, 21–24.

 19. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ 
Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 522. 
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không nhằm góp phần vào cuộc tranh 
luận gay gắt đó bằng bất cứ cách nào, 
hay đưa ra ý kiến về chính sách nhập 
cư mà thay vì thế nhằm tập trung vào 
những người đã bị đuổi ra khỏi nhà 
cửa và quê hương của họ vì cuộc 
chiến mà họ không hề can dự vào 
việc khởi chiến.

Đấng Cứu Rỗi biết một người tị nạn 
cảm thấy như thế nào—Ngài cũng là 
một người tị nạn. Khi còn nhỏ, Chúa 
Giê Su và gia đình của Ngài đã trốn 
sang Ai Cập để thoát khỏi lệnh tàn sát 
của Hê Rốt. Và vào vài thời điểm khác 
nhau trong giáo vụ của Ngài, Chúa 
Giê Su đã thấy chính Ngài bị đe dọa 
và mạng sống của Ngài lâm nguy, cuối 
cùng ngã gục dưới mưu kế của những 
người tà ác đã hoạch định cái chết 
của Ngài. Có lẽ sau đó, thậm chí còn 
đáng kể hơn đối với chúng ta là việc 
Ngài nhiều lần dạy chúng ta phải yêu 
thương nhau, yêu thương như Ngài yêu 
thương, phải yêu người lân cận như 
chính mình. Quả thật, “sự tin đạo thanh 

sạch không vết, trước mặt Đức Chúa 
Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ 
mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn 
khó của họ” 6 và “chăm sóc đến những 
người nghèo khổ và những người túng 
thiếu, giúp đỡ và cứu trợ họ, để họ 
không còn đau khổ nữa.” 7

Thật là điều soi dẫn để chứng kiến 
các tín hữu Giáo Hội ở khắp nơi trên 
thế giới đã rộng rãi hiến tặng để giúp 
đỡ các cá nhân và gia đình bị mất mát 
rất nhiều. Đặc biệt ở khắp châu Âu, 
tôi đã thấy rất nhiều tín hữu của Giáo 
Hội đã cảm thấy vui mừng và soi dẫn 
khi họ đáp ứng lại ước muốn bẩm sinh 
để tìm đến giúp đỡ và phục vụ những 
người vô cùng hoạn nạn xung quanh 
họ. Giáo Hội đã cung cấp nơi ở và 
chăm sóc y tế. Các giáo khu và phái 
bộ truyền giáo đã thu thập hàng ngàn 
bộ dụng cụ vệ sinh. Các giáo khu khác 
đã cung cấp thức ăn và nước uống, 
quần áo, áo khoác không thấm nước, 
xe đạp, sách vở, túi đeo lưng, kính đọc, 
và còn nhiều nữa.

Các cá nhân từ Scotland đến Sicily 
đã làm tròn nhiều vai trò. Các bác sĩ 
và y tá đã tình nguyện phục vụ tại địa 
điểm mà người tị nạn đến, người họ 
ướt sũng, lạnh cóng, và thường bị chấn 
thương vì băng qua đại dương để trốn 
thoát. Khi những người tị nạn bắt đầu 
tiến trình tái định cư, các tín hữu ở địa 
phương giúp họ học ngôn ngữ của 
nước chủ nhà, trong khi những người 
khác khuyến khích cả con cái lẫn 
cha mẹ bằng cách cung cấp đồ chơi, 
những dụng cụ mỹ thuật, nghệ thuật, 
âm nhạc và kịch. Một số thu góp sợi 
len, kim đan, và kim móc được hiến 
tặng, và giảng dạy các kỹ năng này 
cho người tị nạn lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi 
ở địa phương.

Các tín hữu dày dạn kinh nghiệm 
của Giáo Hội với nhiều năm phục vụ 
và lãnh đạo đã làm chứng về sự thật 
rằng việc phục sự những người có nhu 
cầu khẩn cấp này đã mang lại cho họ 
kinh nghiệm phong phú nhất, mỹ mãn 
nhất trong sự phục vụ của họ từ trước 
đến nay.

Sự xác thực của những tình huống 
này phải được nhìn thấy mới tin được. 
Vào mùa đông, trong một trại tị nạn 
chuyển tiếp, tôi đã gặp, trong số nhiều 
người khác, một chị phụ nữ mang thai 
từ Syria đang tuyệt vọng tìm kiếm sự 
bảo đảm rằng chị ấy sẽ không phải 
sinh con trên sàn lạnh của hội trường 
rộng lớn, nơi mình đang ở. Hồi ở Syria, 
chị ấy từng là một giáo sư đại học. Và 
ở Hy Lạp, tôi đã nói chuyện với một 
gia đình vẫn còn cảm thấy ướt đẫm, 
run rẩy, và sợ hãi từ chuyến vượt biển 
trong một chiếc thuyền cao su nhỏ từ 
Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi nhìn vào mắt họ 
và nghe những câu chuyện của họ, cả 
hai cảnh khủng bố mà họ đã chạy trốn 
và cuộc hành trình đầy nguy hiểm của 
họ để tìm nơi trú ẩn thì tôi không còn 
suy nghĩ như trước nữa.

Một nhóm đông nhân viên cứu trợ 
đầy tận tâm đã mở rộng sự chăm sóc 
và giúp đỡ, nhiều người trong số họ 
là tình nguyện viên. Tôi đã thấy trong 
hành động của một tín hữu của Giáo 
Hội, là người đã làm việc suốt đêm 
trong nhiều tháng lo liệu cho các nhu 
cầu cấp bách nhất của những người 
từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp. Trong vô 
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số nỗ lực khác, người ấy đã cấp cứu 
cho những người cần được chăm sóc 
y tế nhất, người ấy chắc chắn rằng 
các phụ nữ và trẻ em đi một mình 
đều được chăm sóc, người ấy đã ôm 
những người đã bị mất đi người thân 
trên đường, và người ấy đã làm hết 
sức mình để sử dụng những nguồn 
phương tiện giới hạn cho nhu cầu vô 
hạn. Người ấy, cũng như nhiều người 
giống như vậy, là một thiên thần phục 
sự thật sự mà những người đã được 
người ấy chăm sóc sẽ không quên 
những hành động của người ấy, cũng 
như Chúa sẽ không quên người ấy đã 
làm công việc của Ngài.

Tất cả những người đã hy sinh để 
làm giảm bớt nỗi đau khổ xung quanh 
họ đều giống như những người dân 
An Ma: “Và mặc dầu sống trong cảnh 
thịnh vượng như vậy, nhưng họ không 
xua đuổi những kẻ thiếu áo quần, đói 
khát hay bệnh tật, hoặc không ai nuôi 
nấng; . . . họ ban phát rất rộng rãi cho 
tất cả mọi người, trẻ cũng như già, nô 
lệ cũng như tự do, nam cũng như nữ, 
người trong giáo hội cũng như người 
ngoài giáo hội, không phân biệt một 
ai khi cần sự giúp đỡ.” 8

Chúng ta phải cẩn thận với tin tức 
về cảnh ngộ của những người tị nạn 
bằng cách nào đó sẽ không trở nên 
phổ biến, khi cú sốc ban đầu qua đi, 
nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn và 
các gia đình tiếp tục ồ ạt đến. Hàng 
triệu người tị nạn trên toàn thế giới, 
với những câu chuyện không còn 
được giới truyền thông phổ biến 
nữa, vẫn đang rất cần sự giúp đỡ.

Nếu các anh chị em hỏi: “Tôi có 
thể làm gì được?” thì trước hết chúng 
ta hãy nhớ rằng chúng ta không nên 
phục vụ mà bỏ quên gia đình mình và 
các trách nhiệm khác,9 chúng ta cũng 
không nên mong đợi các vị lãnh đạo 
của mình tổ chức các dự án cho chúng 
ta. Nhưng với tư cách là giới trẻ, nam, 
nữ và gia đình, chúng ta có thể tham 
gia vào nỗ lực nhân đạo vĩ đại này.

Nhằm đáp ứng lời mời gọi từ Đệ 
Nhất Chủ Tịch Đoàn để tham gia phục 
vụ những người tị nạn trên toàn cầu, 
giống như Đấng Ky Tô,10 các chủ tịch 
đoàn trung ương của Hội Phụ Nữ, 
Hội Thiếu Nữ, và Hội Thiếu Nhi đã 

tổ chức một nỗ lực cứu trợ mang tên 
“Ta Là Khách Lạ.” Chị Burton đã giới 
thiệu chương trình này với các phụ nữ 
của Giáo Hội vào cuối tuần vừa qua 
trong phiên họp phụ nữ trung ương. 
Rất nhiều ý kiến, nguồn tài liệu, và lời 
đề nghị hữu ích cho sự phục vụ này 
có thể được tìm thấy trên trang mạng 
IWasAStranger. lds. org.

Hãy bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện. 
Rồi hãy nghĩ về việc làm một điều gì 
đó ở gần nhà, trong cộng đồng của 
mình, nơi các anh chị em sẽ tìm thấy 
những người cần giúp đỡ để thích nghi 
với hoàn cảnh mới của họ. Mục tiêu 
tột bậc là giúp họ phục hồi chức năng 
để có một cuộc sống cần cù và tự lực 
cánh sinh.

Khả năng giúp đỡ và kết bạn của 
chúng ta là vô tận. Các anh chị em có 
thể giúp những người tị nạn tái định cư 
học ngôn ngữ nước chủ nhà của họ, 
cập nhật kỹ năng làm việc, hoặc tập 
phỏng vấn xin công việc làm. Các anh 
chị em có thể đề nghị cố vấn một gia 
đình hoặc một người mẹ đơn chiếc khi 
họ chuyển đến một nền văn hóa xa lạ, 
thậm chí bằng một hành động giản dị 
như đi chợ hoặc đi đến trường cùng 
với họ. Một số tiểu giáo khu và giáo 
khu hiện đang hợp tác với các tổ chức 

đáng tin cậy. Và tùy theo hoàn cảnh 
của mình, các anh chị em có thể góp 
phần vào nỗ lực nhân đạo phi thường 
của Giáo Hội.

Ngoài ra, mỗi người trong chúng 
ta có thể gia tăng khả năng nhận thức 
của mình về các sự kiện trên thế giới 
mà làm cho các gia đình này rời bỏ 
nhà cửa của họ. Chúng ta phải chống 
lại thái độ cố chấp và ủng hộ lòng tôn 
trọng và thông cảm giữa các nền văn 
hóa và truyền thống. Việc gặp gỡ các 
gia đình tị nạn và tận tai lắng nghe 
những câu chuyện của họ chứ không 
phải từ một màn hình hoặc báo chí, 
sẽ thay đổi các anh chị em. Những 
tình bạn chân thật sẽ nảy sinh và sẽ 
thúc đẩy lòng trắc ẩn, và sự hòa nhập 
thành công.

Chúa đã dạy chúng ta rằng các giáo 
khu Si Ôn phải là “một nơi phòng vệ” 
và “một nơi dung thân khỏi cơn bão 
tố.” 11 Chúng ta đã tìm thấy nơi dung 
thân. Chúng ta hãy đi ra khỏi nơi an 
toàn của mình và chia sẻ với họ, từ 
những gì mình có nhiều, một niềm 
hy vọng cho một tương lai sáng lạn, 
đức tin nơi Thượng Đế và nơi đồng 
bào của chúng ta, và tình yêu thương 
là những điều có thể nhìn vượt quá 
những dị biệt về văn hóa và ý thức hệ 
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đến lẽ thật vinh quang rằng chúng ta 
đều là con cái của Cha Thiên Thượng.

“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho 
chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là 
tâm thần mạnh mẽ, có tình thương 
yêu và dè giữ.” 12

Việc làm một người tị nạn có thể là 
một thời điểm quan trọng trong cuộc 
sống của những người tị nạn, nhưng 
việc làm một người tị nạn không xác 
định đặc điểm của họ. Giống như vô 
số người trước họ, đây sẽ là một thời 
kỳ—chúng ta hy vọng một thời kỳ 
ngắn—trong cuộc đời của họ. Một số 
người sau này sẽ đoạt giải Nobel, trở 
thành những công chức, bác sĩ, nhà 
khoa học, nhạc sĩ, nghệ sĩ, các vị lãnh 
đạo tôn giáo và đóng góp trong các 
lĩnh vực khác. Thật vậy, nhiều người 
trong số họ đã có những thành tích 
này trước khi họ mất tất cả. Thời điểm 
này không xác định đặc điểm của họ, 
mà là phản ứng của chúng ta sẽ giúp 
xác định đặc điểm của chúng ta.

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, 
hễ các ngươi đã làm việc đó cho một 
người trong những người rất hèn mọn 
nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho 
chính mình ta vậy.” 13 Trong tôn danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
Để tham khảo thêm, xin xem 
IWasAStranger. lds. org and 
mormonchannel. org/ blog/ post/ 40 -ways -to 
-help -refugees -in -your -community.
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Phần còn lại của kế hoạch cũng thiết 
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để làm điều này, cách thức để làm thỏa 
mãn những đòi hỏi vĩnh cửu của công 
lý: một Đấng Cứu Rỗi trả cái giá để cứu 
chuộc chúng ta khỏi tội lỗi của mình. 
Đấng Cứu Rỗi đó là Chúa Giê Su Ky 
Tô, Con Trai Độc Sinh của Thượng Đế 
Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, mà sự chuộc 
tội hy sinh của Ngài—nỗi đau khổ của 
Ngài—trả cái giá cho tội lỗi của chúng 
ta nếu chúng ta chịu hối cải tội lỗi đó.

Một trong những lời giải thích hay 
nhất về vai trò của sự tương phản đã 
được hoạch định là ở trong Sách Mặc 
Môn, trong những lời giảng dạy của 
Lê Hi cho con trai là Gia Cốp.

“Vì cần phải có sự tương phản 
trong mọi sự việc. Nếu không thì, . . . 
sự ngay chính không thể có được, và 
cũng không thể có sự độc ác hay sự 
thánh thiện, không có sự khốn cùng, 
hay điều phải lẽ quấy” (2 Nê Phi 2:11; 
xin xem thêm câu 15).

Vậy nên, Lê Hi nói tiếp: “Đức Chúa 
Trời đã cho loài người được hành động 

Bài của Anh Cả Dallin H. Oaks
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Trọng tâm của phúc âm của Chúa 
Giê Su Ky Tô là kế hoạch cứu rỗi 
của Đức Chúa Cha cho sự tiến 

triển vĩnh cửu của con cái Ngài. Kế 
hoạch đó, khi được giải thích trong sự 
mặc khải hiện đại, giúp chúng ta hiểu 
nhiều điều chúng ta gặp trên trần thế. 
Sứ điệp của tôi tập trung vào vai trò 
thiết yếu của sự tương phản trong kế 
hoạch đó.

I.
Mục đích của cuộc sống hữu diệt 

cho con cái của Thượng Đế là cung 
cấp những kinh nghiệm cần thiết “để 
tiến triển đến sự toàn hảo và cuối cùng 
ý thức được số mệnh thiêng liêng của 
mình với tư cách là một người thừa 
hưởng cuộc sống vĩnh cửu.” 1 Như Chủ 
Tịch Thomas S. Monson đã dạy chúng 
ta một cách hùng hồn buổi sáng hôm 
nay rằng chúng ta tiến triển bằng cách 
lựa chọn, mà qua đó được thử thách để 
cho thấy rằng chúng ta sẽ tuân giữ các 
giáo lệnh của Thượng Đế (xin xem Áp 
Ra Ham 3:25). Để được thử thách, chúng 
ta phải có quyền tự quyết để lựa chọn. 
Chúng ta cần phải có sự tương phản để 
đưa ra những sự lựa chọn mà qua đó sẽ 
sử dụng quyền tự quyết của mình.

Tương Phản trong 
Mọi Sự Việc
Sự tương phản cho phép chúng ta tăng trưởng hướng đến con  
người mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta trở thành.
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lấy một mình. Vậy nên, loài người 
không thể hành động lấy một mình 
nếu không bị xúi giục bởi bên này hay 
bên kia” (câu 16). Tương tự như vậy, 
trong sự mặc khải hiện đại, Chúa phán: 
“Điều cần thiết là quỷ dữ phải cám 
dỗ con cái loài người, bằng không thì 
loài người sẽ không tự quyết riêng cho 
chính mình được” (GLGƯ 29:39).

Sự tương phản là cần thiết trong 
Vườn Ê Đen. Nếu A Đam và Ê Va đã 
không chọn điều dẫn đến cuộc sống 
hữu diệt, thì như Lê Hi dạy: “Họ ở mãi 
trong trạng thái ngây thơ, . . . không 
làm điều gì lành, vì họ đâu biết thế 
nào là tội lỗi” (2 Nê Phi 2:23).

Ngay từ đầu, quyền tự quyết và sự 
tương phản là trọng tâm của kế hoạch 
của Đức Chúa Cha và sự phản nghịch 
của Sa Tan để chống lại kế hoạch đó. 
Như Chúa đã mặc khải cho Môi Se, 
trong đại hội trên thiên thượng, Sa 
Tan “tìm cách hủy diệt quyền tự quyết 
của loài người” (Môi Se 4:3). Sự hủy 
diệt đó sẽ là kết quả tự nhiên của các 
điều kiện liên quan đến đề nghị của 
Sa Tan. Nó đến trước mặt Đức Chúa 
Cha và nói: “Này, tôi đây, xin phái tôi 
đi, tôi sẽ là con trai của Ngài, và tôi sẽ 
cứu chuộc tất cả nhân loại, khiến cho 
không một linh hồn nào sẽ bị thất lạc, 
và chắc chắn tôi sẽ làm được điều đó; 
vậy nên xin ban sự vinh hiển của Ngài 
cho tôi” (Môi Se 4:1).

Như vậy, Sa Tan đề nghị sẽ thực 
hiện kế hoạch của Đức Chúa Cha trong 
một cách mà có thể ngăn chặn việc 
hoàn thành mục đích của Đức Chúa 
Cha và ban cho Sa Tan vinh quang 
của Ngài.

Lời đề nghị của Sa Tan sẽ bảo đảm 
sự bình đẳng một cách hoàn hảo: nó sẽ 
“cứu chuộc tất cả nhân loại” không một 
linh hồn nào sẽ bị thất lạc. Sẽ không có 
quyền tự quyết hoặc lựa chọn bởi bất 
cứ người nào và do đó, không cần có 
sự tương phản. Sẽ không có thử thách, 
không có thất bại, và không có thành 
công. Sẽ không có sự tăng trưởng để 
đạt được mục đích mà Đức Chúa Cha 
mong muốn cho con cái của Ngài. 
Thánh thư ghi lại rằng sự chống đối 
của Sa Tan dẫn đến một “cuộc chiến 
đấu trên trời” (Khải Huyền 12:7), trong 
đó hai phần ba số con cái của Thượng 

Đế đã nhận được quyền để trải qua 
cuộc sống trần thế bằng cách chọn kế 
hoạch của Đức Chúa Cha và khước từ 
cuộc nổi loạn của Sa Tan.

Mục đích của Sa Tan là để đạt được 
cho mình vinh dự và quyền năng của 
Đức Chúa Cha (xin xem Ê Sai 14:12–15; 
Môi Se 4:1, 3). Đức Chúa Cha phán: 
“Vậy nên, vì Sa Tan phản nghịch chống 
lại ta, . . . ta khiến nó phải bị ném 
xuống” (Môi Se 4:3) với tất cả các linh 
hồn đã sử dụng quyền tự quyết của 
họ để đi theo nó (xin xem Giu Đe 1:6; 
Khải Huyền 12:8–9; GLGƯ 29:36–37). 
Bị ném xuống trần thế với những 
linh hồn không có thể xác, Sa Tan và 
những kẻ đi theo nó cám dỗ cùng tìm 
cách lừa dối và gài bẫy con cái của 
Thượng Đế (xin xem Môi Se 4:4). Vì 
vậy, nó là một kẻ xấu xa, đã chống 
đối và tìm cách phá hoại kế hoạch của 
Đức Chúa Cha, thực ra nó làm cho kế 
hoạch đó được dễ dàng, vì chính là sự 
tương phản mà làm cho chúng ta có 
khả năng chọn lựa và chính là cơ hội 

để chọn điều đúng, là điều dẫn đến sự 
tăng trưởng và đó chính là mục đích 
của kế hoạch của Đức Chúa Cha.

II.
Trong mức độ đáng kể, sự cám dỗ 

để phạm tội không phải là loại tương 
phản duy nhất trên trần thế. Tổ Phụ Lê 
Hi đã dạy rằng nếu Sự Sa Ngã không 
xảy ra, thì A Đam và Ê Va “ở mãi trong 
trạng thái ngây thơ, không có sự vui 
sướng, vì họ đâu biết sự khổ sở” (2 Nê 
Phi 2:23). Nếu không có kinh nghiệm 
về sự tương phản trên trần thế, “tất 
cả mọi sự vật cần phải có sự kết hợp 
thành một,” thì có thể sẽ không có 
hạnh phúc hay đau khổ (câu 11). Do 
đó, Tổ Phụ Lê Hi nói tiếp, sau khi 
Thượng Đế đã tạo ra vạn vật “để mang 
lại các mục đích vĩnh cửu cho loài 
người, . . . thì cần phải có sự tương 
phản, như trái cấm để tương phản với 
cây sự sống; một bên thì ngọt bùi còn 
một bên thì cay đắng vậy” (câu 15).2 
Lời giảng dạy của ông về phần này 
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trong kế hoạch cứu rỗi kết thúc với 
những lời này:

“Nhưng này, mọi sự việc đã được 
thực hiện theo sự thông sáng của Đấng 
thông hiểu mọi sự việc.

“A Đam sa ngã để loài người sinh 
tồn, và loài người có sinh tồn thì họ 
mới hưởng được niềm vui” (các câu 
24–25).

Sự tương phản trong hình thức của 
những hoàn cảnh khó khăn chúng ta 
gặp phải trên trần thế cũng là một phần 
kế hoạch nhằm gia tăng thêm mức độ 
tăng trưởng của chúng ta trên trần thế.

III.
Tất cả chúng ta đều trải qua nhiều 

loại tương phản khác nhau, là những 
điều thử thách chúng ta. Một số thử 
thách này là những cám dỗ để phạm 
tội. Một số là những thử thách trên trần 
thế không gồm có tội lỗi cá nhân. Một 
số rất to lớn. Một số rất nhỏ. Một số 
là liên tục, và một số chỉ là tạm thời. 
Không ai trong chúng ta được miễn 
trừ cả. Sự tương phản cho phép chúng 
ta tăng trưởng hướng đến con người 
mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta 
trở thành.

Sau khi Joseph Smith đã phiên 
dịch xong Sách Mặc Môn, ông vẫn 
còn phải tìm kiếm một nhà xuất bản. 
Điều này không phải là dễ dàng. Sự 
phức tạp của bản thảo dài này cùng 
chi phí ấn loát và đóng thành sách 
của cả hàng ngàn quyển thật là đáng 
sợ. Thoạt tiên, Joseph đến nói chuyện 
với E. B. Grandin, một người thợ in ở 
Palmyra, nhưng người này đã từ chối. 
Sau đó ông đã tìm kiếm một người thợ 
in khác ở Palmyra, người này cũng từ 
chối. Ông đi đến Rochester, cách đó 
40 kilômét và nói chuyện với nhà xuất 
bản nổi tiếng nhất ở phía tây New 
York, người này cũng từ chối. Một nhà 
xuất bản khác ở Rochester sẵn lòng in, 
nhưng hoàn cảnh đã làm cho dự án 
này không thể chấp nhận được.

Nhiều tuần trôi qua, và Joseph 
chắc hẳn phải hoang mang trước sự 
tương phản để hoàn thành nhiệm 
vụ thiêng liêng của mình. Chúa đã 
không làm cho điều đó được dễ dàng, 
nhưng Ngài đã làm cho điều đó có thể 
thực hiện được. Nỗ lực thứ năm của 
Joseph, lần thứ hai đến nói chuyện với 
nhà xuất bản Grandin ở Palmyra đã 
thành công.3

Nhiều năm sau, Joseph đã bị cầm 
tù một cách đau đớn trong Ngục Thất 
Liberty trong nhiều tháng. Khi ông cầu 
nguyện để được giúp đỡ thì Chúa phán 
với ông rằng “tất cả những điều này sẽ 
đem lại cho ngươi một kinh nghiệm, và 
sẽ lợi ích cho ngươi” (GLGƯ 122:7).

Chúng ta đều quen thuộc với các 
loại tương phản khác trên trần thế 
không phải do tội lỗi cá nhân gây ra, 
kể cả bệnh tật, khuyết tật, và cái chết. 
Chủ Tịch Thomas S. Monson giải thích:

“Đôi khi một số anh chị em có thể 
đã than khóc trong nỗi đau khổ, tự 
hỏi tại sao Cha Thiên Thượng lại để 
cho các anh chị em trải qua bất cứ thử 
thách nào mình gặp phải. . . .

“Tuy nhiên, cuộc sống trần thế của 
chúng ta không bao giờ có nghĩa là 
được dễ dàng hay luôn dễ chịu. Cha 
Thiên Thượng của chúng ta . . . biết 
rằng chúng ta học hỏi và tăng trưởng 
và trở nên tôi luyện qua những thử 
thách khó khăn, nỗi buồn đau lòng, 
và những sự lựa chọn khó khăn. Mỗi 
người chúng ta trải qua những ngày 
đen tối khi những người thân yêu qua 
đời, những lúc đau đớn khi sức khỏe 
suy yếu, những cảm nghĩ bị bỏ rơi khi 
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dường như bị những người mình yêu 
thương bỏ rơi. Những thử thách này và 
những thử thách khác mang đến cho 
chúng ta thử thách thực sự về khả năng 
chịu đựng của mình.” 4

Các nỗ lực của chúng ta để cải thiện 
việc tuân thủ ngày Sa Bát là một ví dụ ít 
căng thẳng của sự tương phản. Chúng 
ta có giáo lệnh của Chúa để tôn trọng 
ngày Sa Bát. Một số lựa chọn của chúng 
ta có thể vi phạm giáo lệnh đó, nhưng 
những lựa chọn khác trong cách dành 
thời gian vào ngày Sa Bát chỉ là một câu 
hỏi liệu chúng ta có làm điều tốt nào 
hay điều tốt hơn hoặc tốt nhất không.5

Để minh họa sự tương phản trong 
sự cám dỗ, Sách Mặc Môn mô tả ba 
phương pháp mà quỷ dữ sẽ sử dụng 
trong những ngày cuối cùng. Trước hết, 
nó sẽ “gây cuồng nộ trong trái tim con 
cái loài người, và khích động họ giận dữ 
chống lại những gì tốt đẹp” (2 Nê Phi 
28:20). Thứ hai, nó sẽ “dẹp yên những 
[tín hữu] và ru ngủ họ trong một sự an 
toàn trần tục, khiến họ phải thốt ra rằng: 
Si Ôn thịnh vượng, và mọi việc đều tốt 
đẹp” (câu 21). Thứ ba, nó sẽ bảo chúng 
ta “là không có ngục giới; . . . Tôi không 
phải là quỷ dữ, vì làm gì có quỷ” (câu 
22), và do đó không có điều đúng với 
điều sai. Vì sự tương phản này, nên 
chúng ta đã được cảnh báo là không 
được “an nhàn ở Si Ôn!” (câu 24).

Giáo Hội trong sứ mệnh thiêng liêng 
của mình và chúng ta trong cuộc sống 
cá nhân của mình dường như phải đối 
mặt với sự tương phản đang ngày càng 
gia tăng. Có lẽ khi Giáo Hội phát triển 
mạnh và chúng ta là các tín hữu tăng 
trưởng trong đức tin và sự vâng lời, thì 
Sa Tan chống đối mạnh hơn để chúng 
ta sẽ tiếp tục có “sự tương phản trong 
mọi sự việc.”

Một số sự chống đối này thậm chí 
còn đến từ các tín hữu Giáo Hội. Một 
số người sử dụng lập luận cá nhân 
hay trí khôn ngoan để chống lại lời 
hướng dẫn của vị tiên tri, tự cho mình 
một danh hiệu được sử dụng trong 
chính quyền đã được bầu chọn—là “sự 
chống đối trung thành.” Cho dù điều 
này có thể thích hợp cho một nền dân 
chủ, nhưng không có sự biện minh 
cho khái niệm này trong chính quyền 
của vương quốc của Thượng Đế, nơi 

mà những câu hỏi được tôn trọng và 
sự chống đối thì không được tôn trọng 
(xin xem Ma Thi Ơ 26:24).

Một ví dụ khác nữa là có rất nhiều 
điều trong lịch sử Giáo Hội ban đầu 
của chúng ta, chẳng hạn như điều 
Joseph Smith đã làm hoặc không làm 
trong mọi hoàn cảnh, một số người 
sử dụng điều đó để biện minh cho sự 
chống đối của họ. Tôi nói cùng tất cả 
mọi người, hãy thực hành đức tin và 
hoàn toàn trông cậy vào lời giảng dạy 
của Đấng Cứu Rỗi để chúng ta nên 
“nhờ những trái nó mà nhận biết được” 
(Ma Thi Ơ 7:16). Giáo Hội đang có 
những nỗ lực quan trọng để công khai 
hóa các biên sử chúng ta có, nhưng 
sau khi tất cả những gì chúng ta có thể 
xuất bản, thì các tín hữu của chúng ta 
đôi khi lại có những câu hỏi cơ bản 
mà không thể giải quyết được bằng 
cách nghiên cứu. Đó là phiên bản lịch 
sử Giáo Hội về “sự tương phản trong 
mọi sự việc.” Một số điều chỉ có thể 
học được bằng đức tin (xin xem GLGƯ 
88:118). Chúng ta cần phải trông cậy 
hầu hết vào đức tin khi nhận được sự 
làm chứng từ Đức Thánh Linh.

Thượng Đế hiếm khi hạn chế quyền 
tự quyết của bất cứ con cái nào của Ngài 
bằng cách can thiệp chống lại người này 
để giúp đỡ người kia. Nhưng Ngài làm 
giảm nhẹ những gánh nặng buồn phiền 
của chúng ta và củng cố chúng ta để 
mang các gánh nặng đó, như Ngài đã 
làm điều đó cho dân của An Ma trong 
xứ Hê Lam (xin xem Mô Si A 24:13–15). 

Ngài không ngăn chặn tất cả mọi thảm 
họa, nhưng Ngài có đáp ứng những lời 
cầu nguyện của chúng ta để dẹp những 
điều đó sang một bên, như Ngài đã làm 
với cơn bão dữ dội mà đe dọa sẽ ngăn 
cản lễ cung hiến đền thờ ở Fiji; 6 hoặc 
Ngài thật sự giảm bớt ảnh hưởng của 
chúng, như Ngài đã làm với vụ đánh 
bom của khủng bố mà làm thiệt mạng 
rất nhiều người ở sân bay Brussels 
nhưng chỉ làm bị thương bốn người 
truyền giáo của chúng ta.

Qua tất cả sự tương phản trên trần 
thế, chúng ta có được sự bảo đảm của 
Thượng Đế rằng Ngài sẽ “biệt riêng sự 
đau khổ của [chúng ta] thành lợi ích 
cho [chúng ta]” (2 Nê Phi 2:2). Chúng 
ta cũng đã được dạy để hiểu những 
kinh nghiệm trần thế của mình và các 
giáo lệnh của Ngài trong bối cảnh của 
kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Ngài là kế 
hoạch mà cho chúng ta biết mục đích 
của cuộc sống và mang đến sự bảo 
đảm về một Đấng Cứu Rỗi, là Đấng tôi 
làm chứng trong danh Ngài về lẽ thật 
của những điều này. Trong tôn danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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hứa này là dành cho các anh chị em và 
cho gia đình các anh chị em.

Trách nhiệm của chúng ta là “tiếp 
nhận” những gì Đức Chúa Cha ban 
cho.4 “Vì kẻ nào biết nhận lấy thì sẽ 
được ban cho dồi dào hơn, ngay cả 
quyền năng nữa”: 5 quyền năng tiếp 
nhận tất cả những gì Ngài có thể và 
sẽ ban cho chúng ta—bây giờ và mãi 
mãi; 6 quyền năng để trở thành các con 
trai và con gái của Thượng Đế,7 để biết 
được “các quyền năng trên trời,” 8 để nói 
trong danh của Ngài,9 và để nhận được 
“quyền năng của Thánh Linh [Ngài].” 10 
Các quyền năng này trở nên có sẵn cho 
riêng mỗi người chúng ta qua các giáo 
lễ và các giao ước của đền thờ.

Nê Phi đã thấy được thời kỳ của 
chúng ta trong khải tượng vĩ đại của 
ông: “Tôi, Nê Phi, thấy quyền năng 
của Chiên Con của Thượng Đế giáng 
xuống trên các thánh hữu trong giáo 
hội của Chiên Con, và trên dân giao 
ước của Chúa đã bị phân tán khắp 
mặt đất; và họ được trang bị bằng sự 
ngay chính và bằng quyền năng của 
Thượng Đế trong vinh quang vĩ đại.” 11

Mới gần đây, tôi có đặc ân có mặt 
tại lễ mở cửa đền thờ cho công chúng 
tham quan với Chủ Tịch Russell M. 
Nelson và gia đình của ông khi ông 
quy tụ họ lại xung quanh bàn thờ làm 
lễ gắn bó và giải thích với họ rằng mọi 
điều chúng ta làm trong Giáo Hội—
mỗi buổi họp, sinh hoạt, bài học, và sự 
phục vụ—đều nhằm chuẩn bị cho mỗi 
người chúng ta đi đến đền thờ và quỳ 
trước bàn thờ để tiếp nhận tất cả các 
phước lành đã được hứa của Đức Chúa 
Cha cho thời vĩnh cửu.12

Khi chúng ta cảm nhận được các 
phước lành của đền thờ trong cuộc 
sống của mình thì lòng chúng ta hướng 
về gia đình mình, cả người sống lẫn 
người chết.

Mới gần đây, tôi đã chứng kiến một 
gia đình gồm ba thế hệ đã cùng nhau 
tham gia vào phép báp têm cho tổ 
tiên của họ. Ngay cả bà nội cũng tham 
gia—mặc dù bà có hơi lo lắng về việc 
đi xuống nước một mình. Khi bà ra 
khỏi mặt nước và ôm chầm lấy chồng 
mình thì bà đã nhỏ những giọt lệ vui 
mừng. Sau đó, ông nội và người cha 
làm phép báp têm cho nhau và cho 

một lần nữa rằng quyền năng thực sự 
của đền thờ là nằm trong các giáo lễ.

Như Chúa đã mặc khải, Chức Tư 
Tế Mên Chi Xê Đéc trọn vẹn được tìm 
thấy trong đền thờ và các giáo lễ của 
chức tư tế này, “vì bên trong ngôi nhà 
này có các chìa khóa của thánh chức tư 
tế mới được sắc phong, để các ngươi 
có thể nhận được vinh hiển và vinh 
quang.” 2 “Vậy nên, trong các giáo lễ 
thuộc chức tư tế này, quyền năng của 
sự tin kính được biểu hiện rõ rệt.” 3 Lời 

Bài của Anh Cả Kent F. Richards
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Chỉ một vài tháng trước khi Tiên 
Tri Joseph Smith qua đời, ông 
họp với Mười Hai Vị Sứ Đồ để 

nói về các nhu cầu lớn nhất mà Giáo 
Hội đang gặp phải trong thời gian vô 
cùng khó khăn đó. Ông nói với họ: 
“Chúng ta cần đền thờ nhiều hơn bất 
cứ thứ gì khác.” 1 Chắc chắn là ngày 
nay trong những thời gian khó khăn 
này, mỗi người chúng ta và gia đình 
chúng ta cần đền thờ nhiều hơn bất cứ 
thứ gì khác.

Trong một lễ cung hiến đền thờ 
mới đây, tôi đã vui mừng với cả kinh 
nghiệm đó. Tôi rất thích những ngày 
đền thờ mở cửa cho công chúng vào 
tham quan tự do, và tôi chào đón nhiều 
khách đến xem đền thờ; tôi rất thích 
buổi trình diễn văn hóa với cảnh tượng 
sống động và nỗi phấn khởi của giới 
trẻ; tiếp theo là các phiên lễ cung hiến 
tuyệt vời. Thánh Linh thật là tuyệt diệu. 
Nhiều người được ban phước. Và rồi 
buổi sáng hôm sau, vợ chồng tôi bước 
vào hồ báp têm để làm lễ báp têm thay 
cho một số tổ tiên của chúng tôi. Khi 
tôi giơ tay lên để bắt đầu giáo lễ, thì 
quyền năng của Thánh Linh tràn ngập 
hầu như khắp người tôi. Tôi nhận ra 

Quyền Năng của  
Sự Tin Kính
Mỗi đền thờ là ngôi nhà thánh và thiêng liêng của Thượng Đế,  
trong đó mỗi người chúng ta có thể học hỏi và biết được  
những quyền năng của sự tin kính.
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rất nhiều cháu. Còn có niềm vui nào 
lớn hơn khi một gia đình có thể cùng 
có được kinh nghiệm với nhau không? 
Mỗi đền thờ đều có thời gian ưu tiên 
cho gia đình để cho phép các anh chị 
em và gia đình mình sắp xếp lịch trình 
trong phòng báp têm.

Ngay trước khi qua đời, Chủ Tịch 
Joseph F. Smith đã nhận được khải 
tượng về việc cứu chuộc người chết. 
Ông dạy rằng những người trong thế 
giới linh hồn đều hoàn toàn phụ thuộc 
vào các giáo lễ mà chúng ta nhận được 
thay cho họ. Thánh thư chép rằng: 
“Những người chết nào hối cải sẽ được 
cứu chuộc, qua sự tuân theo các giáo 
lễ của ngôi nhà Thượng Đế.” 13 Chúng 
ta nhận các giáo lễ thay cho họ, nhưng 
họ lập và chịu trách nhiệm đối với mỗi 
giao ước liên kết với mỗi giáo lễ. Chắc 
chắn là tấm màn che là mỏng đối với 
chúng ta nhưng bên kia tấm màn che, 
họ hiểu trọn vẹn giáo lễ được thực 
hiện cho họ trong đền thờ.

Vậy thì, chúng ta có trách nhiệm 
cá nhân nào khi tham gia vào công 
việc này, với tư cách là người thụ lễ và 
người làm việc trong đền thờ? Vào năm 
1840, Tiên Tri Joseph Smith đã dạy Các 
Thánh Hữu rằng “nỗ lực đáng kể cần 
phải có, và những phương tiện sẽ được 
đòi hỏi—và vì công việc [xây cất đền 
thờ] phải được xúc tiến nhanh trong 
sự ngay chính, nên Các Thánh Hữu 
phải có nhiệm vụ cân nhắc tầm quan 
trọng của những điều này, trong tâm trí 
mình, . . . và rồi chọn lấy những bước 
cần thiết để hoàn thành những điều 
này; và tự chuẩn bị mình với lòng can 
đảm, quyết tâm làm hết khả năng của 
mình, và tự cảm thấy quan tâm nhiều 
thể như toàn bộ công việc chỉ tùy 
thuộc vào họ mà thôi.” 14

Chúng ta đọc trong sách Khải 
Huyền:

“Những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai, 
và bởi đâu mà đến?

“. . . Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại 
nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình 
trong huyết Chiên Con.

“Ấy vì đó mà chúng được ở trước 
ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu 
việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng 
ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới 
trại Ngài.” 15

Các anh chị em có thể tưởng tượng 
ra những người phục vụ trong đền thờ 
ngày nay không?

Hiện có hơn 120.000 người phụ 
giúp làm giáo lễ trong 150 ngôi đền 
thờ đang hoạt động trên khắp thế giới. 
Tuy nhiên, còn có cơ hội cho nhiều 
người hơn để nhận được kinh nghiệm 
tuyệt vời này. Khi Chủ Tịch Gordon B. 
Hinckley loan báo khái niệm về nhiều 
ngôi đền thờ nhỏ hơn trên khắp thế 
giới, ông đã dạy rằng “tất cả những 
người phụ giúp làm giáo lễ sẽ là các tín 
hữu địa phương mà sẽ phục vụ trong 
các chức vụ khác trong tiểu giáo khu 
và giáo khu của họ.” 16 Thông thường, 
những người làm việc trong đền thờ 
được kêu gọi phục vụ trong hai đến ba 
năm, và có thể kéo dài thêm thời gian 
phục vụ. Không phải ý định là một 
khi được kêu gọi, thì các anh chị em 
sẽ phục vụ cho đến khi nào còn khả 
năng để phục vụ. Nhiều người làm việc 
trong đền thờ lâu năm mang theo tình 
yêu mến đền thờ với họ khi họ được 

giải nhiệm và để cho những người mới 
khác phục vụ.

Cách đây gần 100 năm, Sứ Đồ 
John A. Widtsoe dạy: “Chúng ta cần 
thêm người làm việc trong đền thờ để 
thực hiện công việc tuyệt vời [này]. . . . 
Chúng ta cần nhiều người cải đạo để 
làm công việc đền thờ, thuộc mọi lứa 
tuổi. . . . Đã đến lúc rồi, . . . trong nỗ 
lực làm công việc đền thờ mới này, để 
tất cả mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, 
phục vụ tích cực. . . . Công việc đền thờ 
mang lại . . . lợi ích nhiều cho người trẻ 
tuổi và người tích cực, cũng như cho 
người lớn tuổi, là những người đã bỏ lại 
đằng sau rất nhiều gánh nặng của cuộc 
đời. Người thanh niên cần phải ở trong 
đền thờ nhiều hơn cả cha và ông nội 
của mình, là những người đã có cuộc 
sống ổn định nhờ vào kinh nghiệm 
sống; và người thiếu nữ vừa bước vào 
đời, cần có Thánh Linh, ảnh hưởng 
và sự hướng dẫn đến từ việc tham gia 
trong các giáo lễ đền thờ.” 17

Trong nhiều đền thờ, các chủ tịch 
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đền thờ chào đón những người truyền 
giáo mới được kêu gọi và đã làm lễ 
thiên ân, các thanh niên và thiếu nữ, 
để phục vụ trong chỉ một thời gian 
ngắn với tư cách là những người phụ 
giúp làm giáo lễ trước khi vào Trung 
Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo. Những 
người trẻ tuổi này không những được 
phước để phục vụ, mà còn “gia tăng 
vẻ đẹp và tinh thần cho tất cả những 
người phục vụ trong đền thờ.” 18

Tôi đã yêu cầu một số thanh niên 
và thiếu nữ đã phục vụ với tư cách 
là những người phụ giúp thực hiện 
giáo lễ trong đền thờ, trước và sau 
công việc truyền giáo của họ, chia sẻ 
cảm nghĩ. Họ đã sử dụng những lời 
như sau để mô tả kinh nghiệm của họ 
trong đền thờ:

Khi phục vụ trong đền thờ,

• Tôi cảm thấy “một cảm giác được 
gần gũi hơn với Đức Chúa Cha và 
Đấng Cứu Rỗi”;

• Tôi cảm thấy “hoàn toàn bình an 
và hạnh phúc.”;

• Tôi có một cảm giác như “đang 
ở nhà”;

• Tôi nhận được “sự thiêng liêng, 
quyền năng và sức mạnh”;

• Tôi cảm thấy được “tầm quan 
trọng của các giao ước thiêng liêng 
của mình”;

• “Đền thờ đã trở thành một phần  
của tôi”;

• “Chúng tôi gần gũi với những 
người mà chúng tôi phục vụ trong 
lúc thực hiện các giáo lễ”;

• “Việc này mang đến cho tôi sức 
mạnh để khắc phục những cám  
dỗ”; và

• “Đền thờ đã thay đổi cuộc sống  
của tôi vĩnh viễn.” 19

Việc phục vụ trong đền thờ là một 
kinh nghiệm phong phú và mạnh mẽ 
cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi. 
Thậm chí một số cặp vợ chồng mới 
cưới cũng đang phục vụ với nhau. 
Chủ Tịch Nelson đã dạy: “Sự phục vụ 
trong đền thờ . . . là một sinh hoạt cao 
quý cho một gia đình.” 20 Với tư cách 
là những người phụ giúp làm giáo lễ, 
ngoài việc nhận được các giáo lễ cho 
tổ tiên của mình ra, các anh chị em còn 

có thể thực hiện các giáo lễ thay cho 
họ nữa.

Như Chủ Tịch Wilford Woodruff nói:
“Có sự kêu gọi lớn lao nào mà bất 

cứ người nam [hay người nữ] có thể 
có trên mặt đất hơn là việc nắm giữ 
trong tay [mình] quyền năng và thẩm 
quyền để thực hiện các giáo lễ cứu rỗi 
không? . . .

“. . . Các anh chị em trở thành công 
cụ trong tay của Thượng Đế trong sự 
cứu rỗi linh hồn. Không có điều gì 
ban cho con cái loài người có thể sánh 
bằng điều đó.” 21

Ông cũng nói:
“Lời mách bảo dịu dàng của Đức 

Thánh Linh sẽ được ban cho [các anh 
chị em] và những kho báu của Thiên 
Thượng, sự giao tiếp với các thiên sứ, 
sẽ được thỉnh thoảng thêm vào.” 22

“Đây là giá trị mà tất cả các anh chị 
em hay tôi có thể hy sinh [trong] một 
vài năm của cuộc đời mình ở đây trên 
trần thế này.” 23

Mới gần đây, Chủ Tịch Thomas S. 
Monson đã nhắc nhở chúng ta rằng “các 
phước lành của đền thờ là vô giá.” 24 
“Không có sự hy sinh nào là quá lớn.” 25

Hãy đến đền thờ. Hãy thường xuyên 
đến. Hãy đến với gia đình mình và vì 
gia đình của mình. Hãy đến và giúp 
những người khác cũng đến.

“Những kẻ mặc áo dài trắng đó là 
ai?” Thưa các anh chị em của tôi, các 
anh chị em chính là họ—các anh chị 
em là những người đã nhận được các 
giáo lễ của đền thờ, đã tuân giữ các 
giao ước của mình cho dù phải hy 
sinh; các anh chị em là những người 

đang giúp các gia đình của mình tìm 
thấy các phước lành của sự phục vụ 
trong đền thờ và là những người đã 
giúp đỡ những người khác trong cuộc 
sống. Xin cám ơn các anh chị em về sự 
phục vụ của các anh chị em. Tôi làm 
chứng rằng mỗi đền thờ là ngôi nhà 
thánh, thiêng liêng của Thượng Đế và 
rằng trong đó mỗi người chúng ta có 
thể học hỏi và biết được những quyền 
năng của sự tin kính, trong tôn danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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Năm ngoái vào thời gian lễ Phục 
Sinh, chỉ hơn một tháng trước khi con 
gái tôi qua đời. Alisa đã viết: “Lễ Phục 
Sinh là một điều nhắc nhở về tất cả 
những gì tôi hy vọng cho bản thân 
mình. Một ngày nào đó tôi sẽ được 
chữa lành và một ngày nào đó tôi sẽ 
được nguyên vẹn. Một ngày nào đó tôi 
sẽ không có bất cứ kim loại hoặc chất 
nhựa nào ở bên trong người. Một ngày 
nào đó tôi sẽ không còn sợ hãi và lo âu 
nữa. Tôi không cầu nguyện rằng điều 
này sẽ sớm xảy ra, nhưng tôi rất vui vì 
tôi thực sự tin tưởng vào một thế giới 
đẹp đẽ sau khi chết.” 1

Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky 
Tô bảo đảm cho chính những điều 
mà Alisa đã hy vọng có được và thiết 
lập ở bên trong mỗi chúng ta “lẽ về sự 
trông cậy trong [chúng ta].” 2 Chủ Tịch 
Gordon B. Gordon gọi Sự Phục Sinh 
là “sự kiện lớn nhất trong tất cả các sự 
kiện trong lịch sử nhân loại.” 3

Sự Phục Sinh được thực hiện nhờ 
vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky 
Tô và là điều then chốt trong kế hoạch 
cứu rỗi vĩ đại.4 Chúng ta là con cái linh 
hồn của cha mẹ thiên thượng.5 Khi 
chúng ta đến với cuộc sống thế gian 
này, linh hồn của chúng ta được kết 
hợp với thể xác. Chúng ta trải qua tất 
cả những niềm vui và những thử thách 
liên quan đến cuộc sống trần thế. Khi 
một người chết đi, linh hồn của người 
ấy lìa khỏi thể xác. Sự Phục Sinh làm 
cho linh hồn và thể xác của một người 

nhiều phương pháp trị liệu khác nhau, 
các phép lạ thú vị, và nỗi thất vọng sâu 
thẳm. Chúng tôi chứng kiến tình trạng 
sức khỏe của nó suy yếu dần khi nó 
sắp qua đời. Thật là đau đớn để thấy 
điều đó xảy ra với đứa con gái yêu 
quý của chúng tôi—đứa bé có đôi mắt 
trong sáng đã lớn lên trở thành một 
người phụ nữ, người vợ và người mẹ 
tuyệt vời, đầy tài năng. Tôi nghĩ rằng 
lòng tôi sẽ không nguôi đau khổ.

Bài của Anh Cả Paul V. Johnson
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Cách đây đúng một tuần là lễ Phục 
Sinh, và một lần nữa, chúng ta 
tập trung những ý nghĩ của mình 

vào sự hy sinh chuộc tội và Sự Phục 
Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô. Năm vừa 
qua, tôi đã suy nghĩ và suy ngẫm về Sự 
Phục Sinh nhiều hơn bình thường.

Cách đây gần một năm, con gái 
chúng tôi là Alisa qua đời. Nó đã vật 
lộn với căn bệnh ung thư trong gần 
tám năm, với một số ca phẫu thuật, 

Và Sẽ Không Có 
Sự Chết Nữa
Đối với tất cả những ai đau buồn trước cái chết của một người họ 
yêu thương thì Sự Phục Sinh là một nguồn hy vọng lớn lao.
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có thể tái hợp một lần nữa, ngoại trừ 
lần này thể xác sẽ được bất tử và hoàn 
hảo không phải chịu đau đớn, bệnh 
tật, hoặc các vấn đề khác.6

Sau khi phục sinh, linh hồn sẽ 
không bao giờ bị tách rời khỏi thể xác 
nữa nhờ vào Sự Phục Sinh của Đấng 
Cứu Rỗi đã chiến thắng cái chết. Để 
đạt được số mệnh vĩnh cửu của mình, 
chúng ta cần phải có linh hồn bất diệt 
này—một linh hồn và thể xác—được 
kết hợp vĩnh viễn. Với linh hồn và thể 
xác bất diệt gắn kết, không thể tách rời 
được, chúng ta có thể “nhận được trọn 
vẹn niềm vui.” 7 Thực ra, nếu không có 
Sự Phục Sinh chúng ta không bao giờ 
có thể nhận được niềm vui trọn vẹn mà 
thay vì thế sẽ phải chịu đau khổ đời 
đời.8 Ngay cả những người trung tín, 
ngay chính cũng coi việc tách lìa của 
thể xác khỏi linh hồn của họ như tình 
trạng tù đày. Chúng ta được giải thoát 
khỏi cảnh tù đày này nhờ vào Sự Phục 
Sinh, tức là sự cứu chuộc khỏi những 
dây trói buộc của sự chết.9Nếu chúng 
ta không có cả linh hồn lẫn thể xác, thì 
sẽ không có sự cứu rỗi.

Mỗi người chúng ta đều có những 
hạn chế và yếu kém về thể chất, tinh 
thần, và tình cảm. Những thử thách 

này, mà một số trong đó hiện dường 
như rất khó chữa khỏi nhưng cuối 
cùng sẽ được giải quyết. Không một 
vấn đề nào trong số những vấn đề này 
sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sau khi 
chúng ta phục sinh. Alisa nghiên cứu 
các tỷ lệ sống sót của những người mắc 
loại bệnh ung thư giống như nó, và 
những con số này không đáng khích 
lệ. Nó viết: “Nhưng có một cách chữa 
bệnh, vì vậy tôi không sợ. Chúa Giê Su 
đã chữa khỏi bệnh ung thư của tôi, và 
của bạn. . . . Tôi sẽ được mạnh khỏe 
hơn. Tôi vui vì biết được điều này.” 10

Chúng ta có thể thay thế từ ung 
thư với bất cứ căn bệnh thể chất, tinh 
thần, hoặc tình cảm nào khác mà 
chúng ta có thể gặp phải. Nhờ vào Sự 
Phục Sinh, những căn bệnh này cũng 
đã được chữa khỏi rồi. Phép lạ của sự 
phục sinh, cách chữa bệnh tột bậc có 
thể thực hiện được nhờ y học hiện đại. 
Nhưng nó không vượt quá quyền năng 
của Thượng Đế. Chúng ta biết điều đó 
có thể được thực hiện vì Đấng Cứu Rỗi 
đã phục sinh và cũng sẽ mang lại Sự 
Phục Sinh cho mỗi người chúng ta.11

Sự Phục Sinh của Đấng Cứu Rỗi đã 
chứng minh rằng Ngài là Vị Nam Tử 
của Thượng Đế và những gì Ngài dạy 

là có thật. “Ngài sống lại rồi, như lời 
Ngài đã phán.” 12 Có thể là không có 
bằng chứng nào mạnh mẽ về thiên tính 
của Ngài hơn là việc Ngài đi ra khỏi 
ngôi mộ với một thể xác bất diệt.

Chúng ta biết các nhân chứng về Sự 
Phục Sinh trong thời Tân Ước. Ngoài 
các phụ nữ và những người đàn ông 
mà chúng ta đọc trong các sách Phúc 
Âm ra, Kinh Tân Ước còn bảo đảm với 
chúng ta rằng hàng trăm người khác 
thực sự đã nhìn thấy Chúa phục sinh.13 
Và Sách Mặc Môn kể về hàng trăm 
người khác nữa: “Đám đông tiến lên. 
Họ để tay lên hông Ngài, . . . và [họ] 
đều được thấy tận mắt và sờ tận tay để 
biết một cách chắc chắn và làm chứng 
rằng Ngài chính là Đấng mà các tiên tri 
đã viết là sẽ đến.” 14

Các nhân chứng trong những ngày 
sau đã được thêm vào với các nhân 
chứng thời xưa. Thật vậy, vào lúc khai 
mở gian kỳ này, Joseph Smith đã thấy 
Đấng Cứu Rỗi phục sinh cùng với Đức 
Chúa Cha.15 Các vị tiên tri và sứ đồ tại 
thế đã làm chứng về lẽ trung thực của 
Đấng Ky Tô phục sinh hằng sống.16 
Vì vậy, chúng ta có thể nói: “Chúng ta 
được nhiều người chứng kiến vây lấy 
như đám mây rất lớn.” 17 Và mỗi người 
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trong chúng ta có thể là một phần của 
một số đông nhân chứng biết được, 
qua quyền năng của Đức Thánh Linh, 
rằng những gì chúng ta kỷ niệm vào 
ngày lễ Phục Sinh thực sự đã xảy ra—
rằng Sự Phục Sinh là có thật.

Lẽ trung thực của Sự Phục Sinh của 
Đấng Cứu Rỗi thay thế nỗi đau đớn 
của chúng ta với hy vọng, vì Sự Phục 
Sinh bảo đảm rằng tất cả những lời 
hứa khác của phúc âm cũng có thật—
những lời hứa cũng kỳ diệu như Sự 
Phục Sinh. Chúng ta biết rằng Ngài có 
quyền năng để thanh tẩy chúng ta khỏi 
mọi tội lỗi của mình. Chúng ta biết 
rằng Ngài đã mang lấy những yếu kém, 
đau đớn, và bất công mà chúng ta đã 
chịu đựng.18 Chúng ta biết rằng Ngài 
đã “sống dậy từ cõi chết với sự chữa 
lành trong đôi cánh của Ngài.” 19 Chúng 
ta biết rằng Ngài có thể làm cho chúng 
ta nguyên vẹn cho dù có bị tan vỡ như 
thế nào đi nữa. Chúng ta biết rằng 
Ngài “sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt 
[chúng ta], sẽ không có sự chết, cũng 
không có than khóc, kêu ca, hay là đau 
đớn nữa.” 20 Chúng ta biết rằng chúng 
ta có thể được “vẹn lành nhờ Giê 
Su . . . Đấng đã làm nên sự chuộc tội 
hoàn hảo này” 21 nếu chúng ta chỉ cần 
chịu có đức tin và noi theo Ngài.

Vào cuối vở nhạc kịch đầy soi dẫn 
Đấng Mê Si, Handel soạn thành ca 
khúc tuyệt vời gồm có những lời đầy 
hân hoan của Sứ Đồ Phao Lô về Sự 
Phục Sinh.

“Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh 
em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng 
hết thảy đều sẽ biến hóa.

“Trong giây phút, trong nháy mắt, 
lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ 
chết đều sống lại được không hay hư 
nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.

“Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc 
lấy sự không hay hư nát, và thể hay 
chết nầy phải mặc lấy sự không 
hay chết.

“. . . Khi nào thể hay hư nát nầy 
mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay 
chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì 
được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: 
Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng.

“Hỡi sự chết, sự thắng của mầy 
ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy 
ở đâu? . . .

“Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã 
cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa 
Giê Su Ky Tô chúng ta.” 22

Tôi biết ơn về các phước lành mà 
chúng ta nhận được nhờ vào Sự Chuộc 
Tội và Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su 
Ky Tô. Đối với tất cả những ai đã có 
con qua đời hay khóc lóc trước quan 
tài của người phối ngẫu hoặc đau 
buồn trước cái chết của cha hay mẹ 
hoặc một người họ yêu thương thì Sự 
Phục Sinh là một nguồn hy vọng lớn 
lao. Thật là một kinh nghiệm mạnh mẽ 
khi chúng ta gặp lại họ một lần nữa—
không chỉ là những linh hồn mà là với 
thể xác phục sinh.

Tôi ao ước được gặp lại mẹ tôi một 
lần nữa và cảm nhận được cái chạm 
tay nhẹ nhàng của bà và nhìn vào đôi 
mắt nhân từ của bà. Tôi muốn nhìn 
thấy nụ cười của cha tôi và nghe tiếng 
cười của ông và thấy được ông là một 
người phục sinh, hoàn hảo. Với con 
mắt đức tin, tôi hình dung ra Alisa 
hoàn toàn ngoài tầm với của bất cứ 
khó khăn trần thế nào hay bất cứ nọc 
của sự chết nào—một Alisa phục sinh, 
hoàn hảo đắc thắng và với niềm vui 
trọn vẹn.

Cách đây một vài lễ Phục Sinh, con 
tôi đã viết một cách chân thành: “Cuộc 
sống qua danh của Ngài. Có rất nhiều 
hy vọng. Luôn luôn. Qua tất cả mọi 
thứ. Tôi yêu thích lễ Phục Sinh để nhắc 
nhở tôi.” 23

Tôi làm chứng về lẽ trung thực của 
Sự Phục Sinh. Chúa Giê Su Ky Tô hằng 
sống, và nhờ Ngài, mà chúng ta đều sẽ 
sống lại. Trong tôn danh của Chúa Giê 
Su Ky Tô, A Men. ◼
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bức ảnh này tôi đã thấy gần đây trên 
Internet.

Tôi có lời xin lỗi tất cả các trẻ em 
hiện đang núp dưới cái ghế dài, nhưng 
sự thực là không một ai trong chúng 
ta muốn ngày mai, hoặc một ngày sau 
đó, sẽ hủy diệt những cảm nghĩ tuyệt 
vời mà chúng ta đã có vào cuối tuần 
này. Chúng ta muốn bám vào những ấn 
tượng thuộc linh mà chúng ta đã có và 
những lời dạy đầy soi dẫn mà chúng ta 
đã nghe. Nhưng chắc chắn là sau những 
giây phút thiêng liêng trong cuộc sống 
của mình, chúng ta cần phải trở về với 
những sự việc thế gian nơi mà đôi khi 
chúng ta sẽ lại đối phó với những tình 
huống không được lý tưởng lắm.

Tác giả sách Hê Bơ Rơ đã cảnh báo 
chúng ta về điều này khi ông viết: “Hãy 
nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh 
em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn 
chiến trận lớn về những sự đau đớn.” 1 
Nỗi đau khổ sau khi đã được soi sáng 
có thể đến bằng nhiều cách, và có thể 
đến với tất cả chúng ta. Chắc chắn là 
mỗi người truyền giáo đã từng phục 
vụ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng cuộc 
sống trong lúc đi truyền giáo đã không 
giống như bầu không khí cao quý của 
trung tâm huấn luyện truyền giáo. Điều 
này xảy ra cho tất cả chúng ta sau khi 
rời khỏi một phiên lễ thú vị trong đền 
thờ hoặc sau một buổi lễ Tiệc Thánh 
đặc biệt.

Hãy nhớ rằng khi Môi Se đi xuống 
từ kinh nghiệm đặc biệt của ông trên 
Núi Si Nai, thì ông thấy rằng dân của 
ông đã “bại hoại” và đã “vội bỏ đạo.” 2 
Dân của ông ở dưới chân núi, bận 
rộn làm một con bê bằng vàng để thờ 
phượng, ngay trong giờ phút mà Đức 
Giê Hô Va đã phán bảo Môi Se trên 
đỉnh núi: “Trước mặt ta, ngươi chớ 
có các thần khác,” và “Ngươi chớ làm 
tượng chạm cho mình.” 3 Môi Se không 

Chúng ta đã có thêm một đại hội 
trung ương thật tuyệt vời nữa. Chúng 
ta đã được ban phước đặc biệt bởi 
sự hiện diện của Chủ Tịch Thomas S. 
Monson và các sứ điệp của các vị tiên 
tri. Thưa chủ tịch, chúng tôi yêu mến 
chủ tịch, chúng tôi cầu nguyện cho chủ 
tịch, chúng tôi cám ơn chủ tịch, và trên 
hết chúng tôi tán trợ chủ tịch. Chúng 
tôi biết ơn đã được chủ tịch và hai vị 
cố vấn tuyệt vời của chủ tịch cùng rất 
nhiều người nam và người nữ lãnh đạo 
tuyệt vời khác giảng dạy. Chúng ta đã 
nghe phần âm nhạc xuất sắc. Chúng 
ta đã được cầu nguyện và được khẩn 
nài thay cho. Quả thật Thánh Linh của 
Chúa đã hiện diện ở đây một cách dồi 
dào phong phú. Thật là một cuối tuần 
đầy soi dẫn trong mọi phương diện.

Giờ đây, tôi thực sự thấy có hai vấn 
đề. Một là các anh chị em chờ nghe tôi 
là người cuối cùng nói chuyện xong rồi 
các anh chị em mới có thể ăn kem, là 
điều mà các anh chị em luôn làm vào 
lúc kết thúc đại hội trung ương. Vấn 
đề tiềm tàng kia được thể hiện trong 

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

Thưa các anh chị em, các anh chị 
em có biết—hay có bất cứ khái 
niệm hay ý tưởng mơ hồ nào—là 

chúng tôi yêu thương các anh chị em 
biết bao không? Trong 10 giờ đồng hồ, 
các anh chị em theo dõi, liên tiếp dán 
chặt vào một gương mặt tại bục giảng 
này, nhưng cũng đối với 10 giờ đồng 
hồ đó, chúng tôi ngồi ở phía sau bục 
giảng này, theo dõi, dán chặt vào các 
anh chị em. Các anh chị em làm chúng 
tôi vô cùng cảm động, cho dù là 21.000 
người ở đây tại Trung Tâm Đại Hội 
này, hoặc số đông những người trong 
các nhà hội và giáo đường, hoặc cuối 
cùng là hàng triệu người trên khắp thế 
giới theo dõi ở nhà, có lẽ đang quy tụ 
lại xung quanh một màn hình máy vi 
tính của gia đình. Các anh chị em có 
mặt ở đây, các anh chị em có mặt ở 
đó, giờ này qua giờ khác, ăn mặc trang 
trọng, với nỗ lực tốt nhất. Các anh chị 
em hát và cầu nguyện. Các anh chị em 
lắng nghe và tin tưởng. Các anh chị em 
là phép lạ của Giáo Hội này. Và chúng 
tôi yêu thương các anh chị em.

Ngày Mai Đức Giê Hô Va  
Sẽ Làm Những Việc 
Lạ Lùng Giữa Các Ngươi
Hãy tiếp tục yêu thương. Hãy tiếp tục cố gắng. Hãy tiếp tục tin cậy.  
Hãy tiếp tục tin tưởng. Hãy tiếp tục tiến triển. Thiên thượng đang  
khích lệ các anh chị em hôm nay, ngày mai, và mãi mãi.

Tương Lai Chúng Ta 
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vui khi đàn chiên Y Sơ Ra Ên của mình 
đi lang thang vào thời đó!

Trong giáo vụ trần thế của Ngài, 
Chúa Giê Su đã đem Phi E Rơ, Gia Cơ 
và Giăng lên núi Biến Hình, ở đây, 
thánh thư ghi lại là: “Mặt Ngài sáng lòa 
như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh 
sáng.” 4 Các tầng trời mở ra, các tiên tri 
thời xưa hiện đến, và Thượng Đế Đức 
Chúa Cha phán bảo.

Sau khi trải qua một kinh nghiệm 
thượng thiên như vậy, Chúa Giê Su đi 
xuống núi và thấy điều gì? Vâng, đầu 
tiên Ngài thấy một cuộc tranh luận giữa 
các môn đồ của Ngài và những người 
chống đối họ về một phước lành được 
ban cho một đứa bé nhưng không 
mang đến kết quả mong muốn. Sau đó, 
Ngài cố gắng thuyết phục—rốt cuộc 
không thành công—Mười Hai Vị Sứ Đồ 
rằng chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ bị giải 
đến nhà cầm quyền địa phương mà sẽ 
giết Ngài. Sau đó, một người nào đó 
đề cập đến số thuế Ngài đã đến hạn; 
mà đã được trả thẳng rồi. Sau đó, Ngài 
đã phải quở trách một số anh em môn 
đồ vì họ đã tranh cãi xem ai sẽ là người 
lớn nhất trong vương quốc của Ngài. 
Tất cả những điều này đã làm cho 

Ngài đến mức phải nói: “Hỡi dòng dõi 
chẳng tin kia, . . . Ta sẽ chịu các ngươi 
cho đến khi nào?” 5 Ngài đã có dịp để 
hỏi câu hỏi đó hơn một lần trong giáo 
vụ của Ngài. Thảo nào Ngài đã mong 
mỏi được ở trên núi để được yên tĩnh 
cầu nguyện!

Vì nhận thấy rằng chúng ta đều phải 
trở lại với cuộc sống bình thường sau 
những kinh nghiệm cao quý để đối 
phó với những thăng trầm của cuộc 
đời, tôi xin đưa ra lời khích lệ này vào 
lúc kết thúc đại hội trung ương.

Trước hết, nếu trong những ngày 
tới, các anh chị em không những nhìn 
thấy những hạn chế ở những người 
xung quanh mình mà còn thấy các yếu 
tố trong cuộc sống của mình chưa phù 
hợp với các sứ điệp mình đã nghe vào 
cuối tuần này, thì xin đừng nản lòng 
và bỏ cuộc. Phúc âm, Giáo Hội, và các 
đại hội trung ương tuyệt vời diễn ra vào 
mỗi sáu tháng này là nhằm mang đến 
hy vọng và sự soi dẫn chứ không phải 
nhằm làm cho các anh chị em nản lòng. 
Chỉ có kẻ nghịch thù, kẻ thù của tất 
cả chúng ta, mới cố gắng thuyết phục 
chúng ta rằng các tiêu chuẩn được nêu 
ra trong đại hội trung ương là làm nản 

lòng và không thực tế, rằng con người 
thực ra không cải thiện được, không 
có ai thực sự tiến triển cả. Và tại sao Lu 
Xi Phe cố gắng thuyết phục chúng ta 
điều đó? Vì nó biết rằng nó không thể 
cải thiện được, nó không thể tiến triển, 
thế giới là vô tận nó sẽ không bao giờ 
có một tương lai sáng lạn. Nó là một 
kẻ khổ sở với những hạn chế vĩnh cửu, 
và nó muốn các anh chị em cũng phải 
khổ sở. Đừng tin lời nó. Với sự giúp đỡ 
của ân tứ của Sự Chuộc Tội của Chúa 
Giê Su Ky Tô và sức mạnh của thiên 
thượng, chúng ta có thể cải thiện, và 
phúc âm này thật tuyệt vời vì chúng ta 
được phước để cố gắng, mặc dù không 
luôn luôn thành công.

Khi có một cuộc tranh cãi trong 
Giáo Hội ban đầu về người nào được 
quyền nhận hưởng các phước lành từ 
thiên thượng và người nào không được 
thì Chúa phán cùng Tiên Tri Joseph 
Smith rằng: “Vì thật vậy, ta nói cho các 
ngươi hay, [các ân tứ của Thượng Đế] 
được ban cho vì lợi ích của những 
người yêu mến ta và tuân giữ . . . các 
giáo lệnh của ta, và [cho kẻ nào] tìm 
cách làm như vậy.” 6 Ôi, không phải là 
chúng ta đều biết ơn về câu mà Ngài 
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đã thêm vào “và tìm cách làm như vậy” 
sao! Điều đó là một sự kiện đầy an ủi 
vì đôi khi đó là điều mà chúng ta chỉ 
có thể làm! Chúng ta cảm thấy được an 
ủi trong sự kiện rằng nếu Thượng Đế 
chỉ tưởng thưởng cho người hoàn toàn 
trung tín mà thôi thì Ngài sẽ không có 
nhiều người trong danh sách tưởng 
thưởng của Ngài.

Vậy nên, xin hãy nhớ đến tương lai, 
và tất cả những ngày sau đó, rằng Chúa 
ban phước cho những người muốn cải 
thiện, là những người chấp nhận sự 
cần thiết phải có các giáo lệnh và cố 
gắng tuân giữ các giáo lệnh, là những 
người quý trọng các đức hạnh giống 
như Đấng Ky Tô và cố gắng hết sức để 
đạt được các đức hạnh này. Nếu các 
anh chị em thất bại trong nỗ lực đó, ai 
cũng vậy; thì Đấng Cứu Rỗi sẽ ở cạnh 
bên để giúp các anh chị em tiếp tục 
cố gắng. Nếu các anh chị em thất bại 
hãy cầu xin Ngài thêm sức. Hãy kêu 
lên như An Ma: “Hỡi Chúa Giê Su . . . 
xin Ngài hãy thương xót con.” 7 Ngài sẽ 

giúp các anh chị em cố gắng một lần 
nữa. Ngài sẽ giúp các anh chị em hối 
cải, sửa đổi, sửa chữa lại bất cứ điều 
gì mình cần phải sửa chữa, và tiếp tục 
cố gắng. Cuối cùng các anh chị em sẽ 
được thành công với những điều mình 
tìm kiếm.

Chúa đã phán: “Nếu ngươi mong 
muốn điều đó ở nơi ta thì ngươi sẽ 
được như ý.”

“. . . Hãy đặt sự tin cậy vào Thánh 
Linh là Đấng dẫn dắt làm điều tốt 
lành—phải, làm điều công bình, bước 
đi khiêm nhường, xét đoán ngay 
chính. . . .

“. . . [Rồi] tất cả những gì ngươi 
mong ước nơi ta, là những điều 
thuộc sự ngay chính, . . . ngươi sẽ 
nhận được.” 8

Tôi yêu thích giáo lý đó! Một lần 
nữa giáo lý đó nói rằng chúng ta sẽ 
được phước vìước muốn của chúng 
ta để làm điều tốt lành, ngay cả trong 
khi chúng ta thực sự đang cố gắng 
làm điều tốt lành. Và giáo lý đó nhắc 

nhở chúng ta rằng để hội đủ điều kiện 
nhận được các phước lành đó, chúng 
ta phải chắc chắn sẽ không khước từ 
các phước lành đó đối với người khác: 
chúng ta phải đối xử công bằng, đừng 
bao giờ bất công; chúng ta phải có 
lòng khiêm nhường, đừng bao giờ kiêu 
ngạo; chúng ta phải xét đoán công 
bình, đừng bao giờ tự cho mình là 
ngay chính.

Thưa các anh chị em, giáo lệnh lớn 
đầu tiên và liên quan đến vĩnh cửu 
là phải yêu mến Thượng Đế với tất 
cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức 
mạnh của chúng ta,—đó là giáo lệnh 
lớn đầu tiên. Nhưng lẽ thật lớn đầu 
tiên liên quan đến vĩnh cửu là Thượng 
Đế yêu thương chúng ta với tất cả tấm 
lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh 
của Ngài. Tình yêu thương đó là 
nguyên tắc cơ bản liên quan đến vĩnh 
cửu, và phải là nền tảng của cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta. Quả thật, chỉ 
với sự bảo đảm vững chắc đó được in 
sâu vào tâm hồn mình thì chúng ta mới 
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có thể tự tin để tiếp tục cố gắng cải 
thiện, tiếp tục tìm kiếm sự tha thứ cho 
tội lỗi của mình, và tiếp tục mở rộng 
lòng tử tế đó với những người lân cận.

Chủ Tịch George Q. Cannon có lần 
đã dạy: “Cho dù thử thách có nghiêm 
trọng như thế nào đi nữa, cho dù nỗi 
đau khổ có cùng cực đến đâu đi nữa, 
nỗi hoạn nạn có to lớn đến đâu đi nữa, 
thì [Thượng Đế] cũng sẽ không bao giờ 
bỏ rơi chúng ta. Ngài đã không bao giờ 
và Ngài sẽ không bao giờ làm điều đó. 
Ngài không thể làm điều đó. Đó không 
phải là đặc tính của Ngài [để làm như 
vậy]. . . . Ngài sẽ [luôn luôn] đứng bên 
cạnh chúng ta. Chúng ta có thể vượt 
qua lò lửa hực; chúng ta có thể vượt 
qua các vùng biển sâu; nhưng chúng 
ta sẽ không bị hủy diệt hoặc bị choáng 
ngợp. Chúng ta sẽ vượt lên khỏi tất cả 
những thử thách và khó khăn này và 
trở nên tốt lành và thanh sạch hơn.” 9

Giờ đây, với lòng tận tâm sâu đậm 
đó của Thượng Đế luôn luôn ở trong 
cuộc sống của chúng ta, được biểu 
hiện gần như hoàn toàn và hoàn hảo 
trong cuộc sống, cái chết, và Sự Chuộc 
Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, thì chúng 
ta có thể thoát khỏi những hậu quả 
của tội lỗi lẫn sự rồ dại—của riêng 
mình hoặc của người khác—trong 
bất cứ hình thức nào do hậu quả này 
mang đến trong cuộc sống hàng ngày 
của chúng ta. Nếu chúng ta tận tụy với 
Thượng Đế, nếu chúng ta yêu mến 
Chúa Giê Su Ky Tô, nếu chúng ta cố 
gắng hết sức để sống theo phúc âm, 
thì ngày mai và mỗi một ngày khác 
cuối cùng sẽ là kỳ diệu, cho dù chúng 
ta không luôn luôn nhận ra điều kỳ 
diệu đó. Tại sao? Vì Cha Thiên Thượng 
của chúng ta muốn như thế! Ngài 
muốn ban phước cho chúng ta. Mục 
đích cụ thể của kế hoạch thương xót 
của Ngài dành cho con cái của Ngài 
là để có một cuộc sống bổ ích, phong 
phú, và vĩnh cửu! Đó là một kế hoạch 
dựa vào lẽ thật là “mọi sự hiệp lại làm 
ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.” 10 
Vì vậy, hãy tiếp tục yêu thương. Hãy 
tiếp tục cố gắng. Hãy tiếp tục tin cậy. 
Hãy tiếp tục tin tưởng. Hãy tiếp tục 
tiến triển. Thiên thượng đang khuyến 
khích các anh chị em hôm nay, ngày 
mai, và mãi mãi.

Ê Sai đã kêu lên: “Ngươi không biết 
sao, không nghe sao?”

“[Thượng Đế] ban sức mạnh cho 
kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ 
chẳng có sức. . . .

“. . . Nhưng ai trông đợi [Ngài] thì 
chắc được sức mới, cất cánh bay cao 
như chim ưng. . . .

“Vì . . . Giê Hô Va Đức Chúa Trời . . . 
sẽ nắm tay hữu [họ], và phán cùng [họ] 
rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi.” 11

Thưa các anh chị em, cầu xin Cha 
Thiên Thượng nhân từ ban phước cho 
chúng ta ngày mai để ghi nhớ những 
cảm nghĩ của chúng ta ngày hôm nay. 
Cầu xin Ngài ban phước cho chúng ta 
để kiên nhẫn cố gắng và kiên trì hướng 
tới những tiêu chuẩn mà chúng ta đã 
nghe nói trong cuối tuần đại hội này, 
vì biết rằng tình yêu thương thiêng 
liêng và sự giúp đỡ bền bỉ của Ngài 
sẽ ở với chúng ta cho dù chúng ta gặp 
khó khăn vất vả—đúng hơn là sẽ ở với 
chúng ta nhất là khi chúng ta gặp khó 
khăn vất vả.

Nếu các tiêu chuẩn phúc âm này 
dường như quá cao và sự cải thiện cá 
nhân cần thiết trong những ngày sắp 
tới dường như khó có thể đạt được, 
thì hãy nhớ tới lời khuyến khích của 

Giô Suê cho dân của ông khi họ phải 
đối mặt với một tương lai khó khăn. 
Ông nói: “Hãy làm cho mình ra thánh, 
vì ngày mai Đức Giê Hô Va sẽ làm 
những việc lạ lùng giữa các ngươi.” 12 
Tôi tuyên bố cùng lời hứa ấy. Đó là lời 
hứa của đại hội này. Đó là lời hứa của 
Giáo Hội này. Đó là lời hứa của Ngài 
là Đấng thực hiện những điều kỳ diệu 
đó, chính là “Đấng Lạ Lùng, là Đấng 
Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền 
Năng, . . . là Chúa Bình An.” 13 Tôi làm 
chứng về Ngài. Tôi là nhân chứng của 
Ngài. Và đại hội này là một bằng chứng 
về công việc đang tiếp diễn của Ngài 
trong ngày sau vĩ đại này. Trong tôn 
danh của Chúa Giê Su Tô, A Men. ◼
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Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta

và Cha Thiên Thượng có thể xây 
dựng chúng ta lại. Gia đình của các 
em đã thấy một ví dụ về một cái gì 
đó bị đổ vỡ mà lại trở nên xinh đẹp 
và vững chắc một lần nữa không? 
Hãy cân nhắc việc chia sẻ chứng 
ngôn của các anh chị em về Sự 
Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô 
với con cái của mình.

• Trang 53: Anh Cả Mervyn B. Arnold 
thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi 
đã khuyến khích chúng ta “đi giải 
cứu” bằng cách tìm đến những 
người bạn kém tích cực hoặc ngoại 
đạo của mình. Hãy cùng với gia 
đình suy nghĩ về cách các em có 

thể tìm đến những người đã không 
đi nhà thờ trong một thời gian hoặc 
những người ngoại đạo. Các em có 
thể làm gì để chia sẻ phúc âm với 
những người khác? Hãy nghĩ về một 
cách thú vị để tạo ra một kế hoạch 
truyền giáo của gia đình với các 
mục tiêu đơn giản, thực tiễn.

• Trang 13: Chị Linda K. Burton, chủ 
tịch trung ương Hội Phụ Nữ, mời 
chúng ta nên thành tâm cân nhắc 
cách chúng ta có thể giúp đỡ những 
người tị nạn trong cộng đồng của 
mình. Cùng với gia đình hãy vào xem 
trang mạng IWasaStranger.lds.org và 
xem video có tựa đề “Ta Là Khách 
Lạ: Các Ngươi Phải Yêu Nhau.” Một 
số việc gia đình của các em có thể 
làm để phục vụ cho những người 
láng giềng có nhu cầu là gì?

Dành cho Giới Trẻ
• Trang 86: Chủ Tịch Thomas S. 

Monson nói: “Những sự kiện lịch sử 
lớn lao phát sinh từ những sự kiện 
nhỏ, và cuộc đời của con người 
cũng như thế.” Ông cũng nói: “Con 
đường chúng ta đi trong cuộc sống 
này dẫn đến điểm tới của chúng ta 
trong cuộc sống mai sau.” Hãy nghĩ 
về những lựa chọn quan trọng sắp 
tới trong cuộc sống của các em. Hãy 
tưởng tượng những sự lựa chọn đó 
có thể dẫn các em đến đâu, và viết 
xuống một bản liệt kê các ý tưởng 
và ấn tượng đến với các em.

• Trang 46: Anh Cả Ronald A. 
Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười 
Hai Vị Sứ Đồ nói: “Sự Phục Hồi 
của phúc âm bắt đầu với một thiếu 
niên, Joseph Smith, đã đặt một câu 
hỏi.” Anh Cả Rasband nói các câu 
hỏi cho thấy một ước muốn để học 
hỏi, thêm lẽ thật vào chứng ngôn 
của chúng ta, và “tiến tới với một 
sự trì chí trong Đấng Ky Tô” (2 Nê 
Phi 31:20). Hãy mang các câu hỏi 
của các em đến Thượng Đế trong 
lời cầu nguyện, tra cứu thánh thư 
và những bài nói chuyện từ đại hội 
trung ương, và xem cùng lắng nghe 
kỹ để có những câu trả lời.

• Trang 10: Có bao giờ các em cảm 
thấy sợ hãi hay cô đơn không? Chị 
Neill F. Marriott, đệ nhị cố vấn trong 

Dành cho Thiếu Nhi
• Trang 86: Chủ Tịch Thomas S. 

Monson đã nói về một cảnh từ 
Những Cuộc Phiêu Lưu của Alice ở 
Xứ Sở Thần Tiên để cho thấy rằng 
các quyết định là rất quan trọng. Ông 
khuyến khích chúng ta nên chọn 
đúng, cho dù đó là con đường khó 
khăn hơn. Hãy cùng với gia đình nói 
về những quyết định khó khăn mà 
các em có. Các em có thể làm gì để 
giúp nhau chọn điều đúng? Cho phần 
sinh hoạt, hãy vẽ một cái khiên CĐĐ 
(Chọn Điều Đúng) trên một tấm bích 
chương và viết ý kiến của các em lên 
trên đó. Sau đó treo tấm bích chương 
ở nơi nào mà gia đình của các em sẽ 
thấy được thường xuyên.

• Trang 101: Chủ Tịch Dieter F. 
Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ 
Nhất Chủ Tịch Đoàn, mô tả một 
thành phố ở Đức đã bị phá hủy 
trong chiến tranh nhưng về sau đã 
được tái xây dựng và làm cho đẹp 
trở lại. Chủ Tịch Uchtdorf dạy rằng 
khi chúng ta cảm thấy cuộc đời của 
mình đã bị hỏng, thì Đấng Cứu Rỗi 

Làm Đại Hội Thành Một Phần  
của Cuộc Sống Chúng Ta
Hãy cân nhắc việc sử dụng một số sinh hoạt và câu hỏi này để bắt đầu 
cuộc thảo luận trong gia đình hoặc suy ngẫm riêng cá nhân.
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chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu 
Nữ, đã chia sẻ điều đã xảy ra ngay 
trước khi đám cưới của bà. Bà ở xa 
nhà và sẽ đến ở với một người họ 
hàng của người chồng tương lai của 
bà, là người mà bà chưa bao giờ 
gặp. Khi bà đến nhà của người họ 
hàng đó, Chị Marriott nói: “Cánh cửa 
mở ra . . . Dì Carol, không nói một 
lời, dang tay ra và ôm chầm lấy tôi.” 
Giây phút đó làm tan biến đi nỗi sợ 
hãi của bà. Bà nói: “Tình yêu thương 
là dành một chỗ trong cuộc sống 
của mình cho một người khác.” Có 
một người nào đó mà các em có thể 
dành cho một chỗ không?

• Trang 70: Anh Stephen W. Owen, 
chủ tịch trung ương Hội Thiếu Niên, 
dạy rằng chúng ta đều là những 
người lãnh đạo lẫn những người đi 
theo. Ông chia sẻ một kinh nghiệm 
ông đã có khi gặp một nhóm thiếu 
niên hỗ trợ và khuyến khích lẫn 
nhau trong các nhóm túc số của họ. 
Ông nói: “Vai trò lãnh đạo là một 
biểu hiện của vai trò môn đồ— đó 
chỉ là vấn đề giúp người khác đến 
cùng Đấng Ky Tô.” Chọn một người 
mà các em có thể giúp đến cùng 
Đấng Ky Tô trong tuần này.

Dành cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi
• Trang 101: Muốn giữ cho đức 

tin của các em không bị suy yếu 
không? Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, 
Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ 
Tịch Đoàn, dạy rằng sự vâng lời 
chính là câu giải đáp! Ông nói: “Sự 
vâng lời hỗ trợ cho đức tin. Chính 
là qua sự vâng lời mà chúng ta đạt 
được lẽ thật và vinh quang.” Hãy 
nghĩ về một thời gian mà các em đã 
tuân theo lời của Chúa mặc dù đó 
là điều khó khăn. Làm thế nào sự 
vâng lời của các em đã củng cố đức 
tin của các em và giúp các em khám 
phá ra khả năng của mình?

• Các trang 23, 59, và 105: Chị Mary R. 
Durham, vừa mới được giải nhiệm 
với tư cách là đệ nhị cố vấn trong 
chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu 
Nhi, đã gọi Đức Thánh Linh là một 
“nguồn sức mạnh thiêng liêng.” 
Hãy đọc bài nói chuyện của bà và 
các bài nói chuyện của hai Anh Cả 

David A. Bednar và Robert D. Hales 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ 
Đồ. Hãy lưu ý đến nhiều vai trò của 
Đức Thánh Linh và những cách mà 
Ngài có thể ban phước cho các em. 
Đặt mục tiêu để thay đổi một điều 
gì đó trong cuộc sống của các em 
để các em có thể được xứng đáng 
hơn với ảnh hưởng của Ngài. 

• Trang 26 và 124: Hãy dành thời gian 
để tự hỏi mình những câu hỏi Anh 
Cả Donald L. Hallstrom thuộc Chủ 
Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy 
Mươi hỏi: “Khi những điều khó khăn 
xảy ra trong cuộc sống, thì phản ứng 
tức thời của chúng ta là gì? Chúng 
ta có hoang mang hay nghi ngờ hay 
rời bỏ nếp sống thuộc linh không? 
Đó có phải là một cú sốc đối với đức 
tin của mình không? Chúng ta có 
đổ lỗi cho Thượng Đế hoặc những 
người khác về hoàn cảnh của mình 
không? Hay là phản ứng đầu tiên 
của chúng ta là nhớ rằng chúng ta 
. . . là con của một Thượng Đế nhân 
từ?” Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ 
nói: “Lẽ thật quan trọng đầu tiên liên 
quan đến vĩnh cửu là Thượng Đế 
yêu thương chúng ta với tất cả tấm 
lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh 
của Ngài.” Làm thế nào việc củng cố 
chứng ngôn của các em về tình yêu 
thương của Thượng Đế dành cho 
các em có thể giúp các em kiên trì 
chịu đựng những điều khó khăn?

Dành cho Người Lớn
• Trang 86: Chủ Tịch Thomas S. 

Monson nói rằng khi suy ngẫm về 
những quyết định hàng ngày của 
chúng ta, “nếu chọn Đấng Ky Tô, thì 
chúng ta sẽ chọn điều đúng.” Các 
anh chị em có thể phát triển hoặc 
củng cố những thực hành tôn giáo 
hàng ngày nào trong cuộc sống của 
mình và trong gia đình mình để 
Đấng Ky Tô luôn là trọng tâm của 
các quyết định của các anh chị em?

• Trang 81 và 93: Chủ Tịch Henry 
B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong 
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, và Anh 
Cả D. Todd Christofferson thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ 
đã khuyến khích những người cha 

phải có những thay đổi cần thiết 
để dẫn dắt gia đình họ đến vương 
quốc thượng thiên. Là người cha, 
các anh em có thể làm gì, theo lời 
của Anh Cả Christofferson, để “cho 
thấy [rõ hơn] lòng trung thành đối 
với Thượng Đế trông giống như thế 
nào  trong cuộc sống hàng ngày”?

• Trang 77: Chủ Tịch Dieter F. 
Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ 
Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nói rằng 
bằng cách thực hành lòng bác ái, 
ngay cả những gia đình có nhiều thử 
thách cũng có thể thành công. Ông 
nói thêm: “Cho dù các vấn đề mà gia 
đình của các anh em đang gặp phải 
là gì đi nữa thì bất cứ điều gì các anh 
em cần phải làm để giải quyết các 
vấn đề đó, giải pháp ban đầu và kết 
thúc cũng là lòng bác ái.” Trong gia 
đình các anh chị em, hãy suy nghĩ 

về lời khuyên dạy trong thánh thư là 
phải “cầu nguyện lên Đức Chúa Cha 
. . . để các người được tràn đầy tình 
thương này” (Mô Rô Ni 7:48).

• Trang 63: Anh Cả M. Russell Ballard 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ 
Đồ nói rằng các hội đồng gia đình 
thường xuyên “sẽ giới hạn sự tác 
động của công nghệ hiện đại mà 
thường làm chúng ta xao lãng việc 
dành ra thời gian có chất lượng với 
nhau và cũng có khuynh hướng 
mang lại điều ác vào thẳng nhà của 
chúng ta.” Hãy cân nhắc việc thực 
hiện trong gia đình các anh chị em 
bốn loại hội đồng gia đình mà Anh 
Cả Ballard đề nghị “sẽ giúp chúng 
ta trở nên thành công và hạnh phúc 
hơn trong mối quan hệ quý báu ở 
bên trong nhà của mình.” ◼
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Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội

Bản liệt kê sau đây gồm có những kinh nghiệm được chọn ra từ các bài nói chuyện tại đại hội trung ương có thể được sử dụng trong 
việc học tập riêng, trong buổi họp tối gia đình và việc giảng dạy khác. Con số ở trên trang cho biết trang đầu của bài nói chuyện.

Người nói chuyện Câu chuyện

Neil L. Andersen (49) Trẻ em và giới trẻ được phước khi những người lớn tìm đến chúng trong tình yêu thương, giảng dạy chúng phúc âm, và chào đón chúng đến nhà thờ.

Mervyn B. Arnold (53) Mẹ của Mervyn B. Arnold giải cứu các con chiên bị thất lạc và bị thương của Cha Thiên Thượng. Em trai làm nghề đánh cá của Anh Cả Alejandro Patania 
chết ở trên biển trong khi chờ được giải cứu trong một cơn bão. Một người bạn của Mervyn B. Arnold gia nhập Giáo Hội sau khi đã được kết tình thân hữu 
trong 25 năm. Một giám trợ giúp giải cứu 21 thiếu niên.

Linda K. Burton (13) Năm 1856, các chị em phụ nữ hành động để giúp Các Thánh Hữu bị kẹt trên các cánh đồng. Một cặp vợ chồng chăm sóc giúp đỡ một gia đình tị nạn. Tại 
tang lễ của một cựu chủ tịch Hội Phụ Nữ giáo khu, bà được tưởng nhớ về sự phục vụ và tình yêu thương của bà.

D. Todd Christofferson (93) Thiếu niên D. Todd Christofferson mong muốn đi theo bước chân của người cha chân thật của ông. Một người cha cầu nguyện cho con trai của mình mỗi 
buổi sáng vì tình yêu thương của ông dành cho con mình.

Quentin L. Cook (97) Các tín hữu trong Phái Bộ Truyền Giáo Thailand Bangkok vui mừng khi biết rằng một đền thờ sẽ được xây cất ở Thái Lan. Một đứa con gái đã qua đời 
được làm lễ gắn bó với gia đình của mình sau khi hiện ra trong đền thờ cho vợ của một Vị Thẩm Quyền Trung Ương. Bất chấp tình trạng bất ổn chính trị, Chủ 
Tịch Gordon B. Hinckley nhất định đã phải có được một lễ đặt viên đá góc nhà tại lễ cung hiến Đền Thờ Suva Fiji.

Kevin R. Duncan (33) Một cái dằm trồi lên từ ngón tay của Kevin R. Duncan sau khi ông liên tiếp bôi thuốc mỡ và băng bó lại.

Mary R. Durham (23) Một người cha cõng con gái của mình bơi qua một cái hồ cố gắng tránh bị kéo sâu xuống nước bằng cách cởi đôi giày ra khỏi chân mình.

Cheryl A. Esplin (6) Một người nói chuyện trong buổi họp đặc biệt devotional giảng dạy về tầm quan trọng của việc tập trung vào những người khác và phục vụ họ. Một đứa 
trẻ học được trong Hội Thiếu Nhi rằng Chúa Giê Su yêu thương nó.

Henry B. Eyring (19) Hai tín hữu Giáo Hội lo sợ rằng những thử thách và gian khổ của họ sẽ chế ngự đức tin của họ trừ khi họ có thể lấy lại được tình yêu mến của họ dành 
cho Đấng Cứu Rỗi và Giáo Hội của Ngài.
(81) Henry B. Eyring cảm thấy đau đớn cho một gia đình đã không được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Một góa phụ gia nhập Giáo Hội trông chờ cuộc sống 
vĩnh cửu với gia đình bà.

Gerrit W. Gong (108) Một huấn luyện viên bóng rổ khuyến khích thiếu niên Gerrit W. Gong nên thử chơi bóng đá. Trước khi đi đền thờ, một người thợ máy rửa sạch tay của 
mình bằng cách chà rửa chén dĩa.

Robert D. Hales (105) Robert D. Hales nhận được ấn tượng từ Đức Thánh Linh trong sự phục vụ Giáo Hội và cuộc sống cá nhân.

Donald L. Hallstrom (26) Đứa con gái nhỏ của Donald L. Hallstrom viết trong một bài tập ở trường rằng nó sẽ được ở với Cha Thiên Thượng nếu nó chết. Các tín hữu Giáo Hội ở 
Liberia trích dẫn thánh thư và hát bài “Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng” với một lòng tin chắc hiếm thấy. 

Paul V. Johnson (121) Người con gái trưởng thành của Paul V. Johnson qua đời với một niềm hy vọng nơi thế giới mai sau và Sự Phục Sinh.

Patrick Kearon (111) Patrick Kearon có những suy nghĩ không giống như trước nữa sau khi nghe câu chuyện về những người tị nạn và chứng kiến các nhân viên cứu trợ tận 
tâm chăm sóc họ.

Neill F. Marriott (10) Neill F. Marriott nhận được sự chăm sóc của bà ngoại kế của vị hôn phu. Neill F. Marriott bênh vực vai trò làm mẹ đối với một người gọi điện thoại nặc danh.

Jairo Mazzagardi (56) Khi còn là một người mới cải đạo theo Giáo Hội, Jairo Mazzagardi đi tìm tòi và tìm thấy các câu trả lời cho những câu hỏi của ông về Sự Phục Hồi.

Thomas S. Monson (85) Một người nắm giữ chức tư tế xứng đáng ra lệnh cho một chiếc tàu đi giải cứu phải đến cứu anh ta và phi hành đoàn của anh ta từ bè cứu sinh của họ.

Russell M. Nelson (66) Russell M. Nelson làm lễ gắn bó cho một gia đình trong đền thờ sau khi hai đứa con gái đã qua đời của gia đình đó khẩn nài ông từ bên kia tấm màn che 
và cha cùng em trai của họ trở nên xứng đáng với đền thờ.

Dallin H. Oaks (114) Joseph Smith gặp phải sự tương phản trong khi tìm kiếm một nhà xuất bản cho Sách Mặc Môn.

Bonnie L. Oscarson (87) Đức Thánh Linh khẳng định lẽ thật của phúc âm cho một người mẹ có con trai bị bệnh nặng.

Stephen W. Owen (70) Trong khi cưỡi ngựa leo lên một ngọn núi, Stephen W. Owen biết là ông sẽ được an toàn nếu đi theo cha mình. Stephen W. Owen vui vẻ chuyền Tiệc 
Thánh. Một thiếu niên ở New Zealand ban một phước lành chức tư tế cho mẹ của mình.

Ronald A. Rasband (46) Chuyến đi thăm Pakistan của Ronald A. Rasband là một “ngày đáng ghi nhớ” đối với ông và Các Thánh Hữu ở đó. Ronald A. Rasband tham gia trong một 
chương trình phát sóng Face to Face.

Dale G. Renlund (39) Khi dự phần Tiệc Thánh, một chị phụ nữ ở Nam Phi nhận biết tính chất cá nhân của sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi.

Kent F. Richards (118) Sau một lễ cung hiến đền thờ, Kent F. Richards và vợ chịu phép báp têm thay cho các tổ tiên của họ. Kent F. Richards chứng kiến một gia đình ba thế hệ 
chịu phép báp têm thay cho tổ tiên của họ.

Steven E. Snow (36) Những lời cầu nguyện của Steven E. Snow và gia đình ông trở nên khiêm tốn, thành tâm, chân thật hơn khi con trai của ông hồi phục từ chấn thương 
nghiêm trọng ở đầu.

Gary E. Stevenson (29) Sau khi mất chìa khóa xe của mình, Gary E. Stevenson đúc kết một phép loại suy giữa các chìa khóa cần thiết để nổ máy xe và các chìa khóa của chức 
tư tế cần thiết để điều hành Giáo Hội. Trong khi mấy đứa con của mình đang chịu phép báp têm thay cho tổ tiên của một người đi đền thờ thì một người mẹ 
nhận biết rằng các tổ tiên này cũng là tổ tiên của mình.

Dieter F. Uchtdorf (101) Dieter F. Uchtdorf cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh khi ông suy ngẫm về sự phục hồi thành phố Dresden, Đức, sau Đệ Nhị Thế Chiến.

W. Christopher Waddell (90) Một cậu bé trong Hội Thiếu Nhi thấy khó để có thể suy nghĩ về Chúa Giê Su. Một người cha và người mẹ tìm được bình an khi biết rằng họ đã được làm 
lễ gắn bó với đứa con trai sơ sinh đã qua đời của họ.
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Mỗi mùa hè khi còn bé, W. Mark Bassett thường đi với 
gia đình của mình từ nhà của họ ở khu vực Sacramento, 

California, Hoa Kỳ, để đến thăm bà ngoại của ông ở Alabama, 
Hoa Kỳ. Trong những ngày họ đi du lịch ở đó, gia đình của 
họ thường chắc chắn là đi tham quan các di tích lịch sử của 
Giáo Hội.

Cho dù đó là chuyến đi thăm các khu đất lịch sử của 
Nauvoo, Illinois, hoặc đi xuyên qua Khu Rừng Thiêng Liêng 
ở Palmyra, New York, Anh Cả Bassett vẫn nhớ những cảm 
giác mạnh mẽ của ông khi đến thăm những nơi thiêng 
liêng đó, ngay cả khi còn nhỏ tuổi. 

Ông nói: “Chúng tôi cảm thấy có điều gì ở đó. Đó là cách 
mà chứng ngôn của tôi đã được hình thành, qua những kinh 
nghiệm nhỏ.”

Chứng ngôn đó mà ông có được khi còn là thiếu niên đã 
là một nguồn sức mạnh cho Anh Cả Bassett trong suốt cuộc 
đời của ông.

Anh Cả Bassett sinh ngày 14 tháng Tám năm 1966, ở 
Carmichael, California. Ông là con thứ hai trong số năm người 
con của Bà Edwina Acker và Ông William Lynn Bassett. Việc 
phục vụ trong Giáo Hội và sống theo phúc âm là ưu tiên 
quan trọng trong gia đình của ông.

Sau khi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Guatemala 
Guatemala City từ năm 1985 đến năm 1987, Anh Cả Bassett 
dọn đến Provo, Utah, để theo học trường Brigham Young 
University. Ông kết hôn với Angela Brasher trong Đền Thờ 
Salt Lake vào ngày 20 tháng Mười Hai năm 1989. Họ có 
năm người con và hai đứa cháu.

Vào năm 1991, Anh Cả Bassett nhận được bằng kế toán 
từ trường BYU và sau đó dọn trở về khu vực Sacramento với 
gia đình để làm việc trong ngành kỹ nghệ bán đấu giá sỉ xe 
ô tô. Ông làm việc với tư cách là kiểm soát viên tại Brasher’s 
Sacramento Auto Auction và là giám đốc tài chính và người 
đồng sở hữu West Coast Auto Auctions, Inc., nơi ông điều 
hành các cuộc bán đấu giá ô tô trên khắp miền Tây Hoa Kỳ.

Anh Cả Bassett đã phục vụ trong nhiều chức vụ trong Giáo 
Hội, kể cả chủ tịch Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu, giám trợ, ủy 
viên hội đồng thượng phẩm, chủ tịch giáo khu, chủ tịch Phái 
Bộ Truyền Giáo Arizona Mesa từ năm 2007 đến năm 2010, và 
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. ◼

Khi Mark Bragg 14 tuổi, bạn bè từ đội bóng chày của ông 
giới thiệu gia đình của ông với Giáo Hội. Mark chịu phép 

báp têm, và mẹ của ông đã trở nên tích cực.
Anh Cả Bragg nói: “Điều đó đã thay đổi cuộc sống của 

chúng tôi.” 
Mark Allyn Bragg sinh ngày 16 tháng Tư năm 1962, ở Santa 

Monica, California, Hoa Kỳ, là con của Ông Donald E. và Bà 
Diane Bragg.

Trong khi theo học tại trường University of Utah, Anh Cả 
Bragg được kêu gọi phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Mexico 
Monterrey, dưới sự hướng dẫn của chủ tịch phái bộ truyền 
giáo Roy H. King và vợ của ông là Darlene O. King.

Khi Anh Cả Bragg hoàn tất công việc phục vụ truyền giáo, 
ông bắt đầu hẹn hò với con gái út của chủ tịch phái bộ truyền 
giáo của ông là Yvonne. Họ kết hôn ở Đền Thờ Los Angeles 
California vào ngày 17 tháng Ba năm 1984.

Sau cái chết đột ngột của cha Anh Cả Bragg, cặp vợ chồng 
này đã trở về California để bắt đầu sự nghiệp của ông trong 
ngành ngân hàng và để được gần gũi với mẹ Anh Cả Bragg. 
Vào lúc nghỉ hưu, ông đã là phó chủ tịch thâm niên của ngân 
hàng Bank of America.

Mãi đến bảy năm sau khi kết hôn, vợ chồng Bragg mới có 
con. Anh Cả Bragg nhớ lại: “Đôi khi chúng tôi còn cảm thấy 
lạc lõng, thậm chí trong chính gia đình mình.”

Rồi—“vào cái ngày vui nhất trên thế giới”—Chị Bragg sinh 
đứa con đầu trong số bốn đứa con. Anh Cả Bragg nói: “Tôi 
nhớ . . . đã suy nghĩ rằng không thể có ai hạnh phúc hơn tôi 
vào giây phút đó.” 

Tuy nhiên, cuộc sống đã không phải luôn luôn dễ dàng 
cho gia đình đó. Vào cái ngày ngay sau khi Anh Cả Bragg 
được tán trợ với tư cách là giám trợ trong tiểu giáo khu nơi 
ông lớn lên, mẹ ông đã thiệt mạng một cách thảm khốc trong 
một vụ cướp xe. Tang lễ của bà là tang lễ đầu tiên ông đã chủ 
tọa với tư cách là giám trợ. Ông nhớ lại: “Hội Phụ Nữ đã có 
mặt ở đó cho gia đình chúng tôi mỗi ngày.”

Những bài học đó về tình yêu thương, sự phục vụ, và sự 
đồng cảm thường hướng dẫn Anh Cả Bragg qua sự phục vụ 
tương lai trong Giáo Hội—với tư cách là một chủ tịch giáo 
khu, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, và người 
làm giáo lễ trong đền thờ. ◼

Anh Cả W. Mark Bassett
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Mark A. Bragg
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

TIN TỨC CỦA GIÁO HỘI
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Anh Cả Valeri Vladimir Cordón Orellana nhận được một 
nền tảng trong phúc âm từ người mẹ của ông đã gia nhập 

Giáo Hội lúc 16 tuổi. Điều này đã rất hữu ích đối với ông 
khi ông dọn đi 150 kilômét cách quê nhà của ông ở Zacapa, 
Guatemala, để học trung học ở Guatemala City và theo học 
ngành khoa học máy vi tính.

Anh Cả Cordón, là con trai của ông Ovidio và bà Ema 
Orellana Cordón, nhớ lại: “Điều quan trọng nhất mà tôi nhận 
được từ mẹ tôi là phải kính trọng tất cả những điều thiêng 
liêng của Giáo Hội.” 

Anh Cả Cordón sinh ngày 19 tháng Hai năm 1969, ở 
Guatemala City, và sống ở Zacapa suốt thời niên thiếu. Cha của 
ông đã đến làm việc ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Trong khi ở 
đó, ông có được nhiều ảnh hưởng từ các tín hữu Giáo Hội và 
nhận được sứ điệp của phúc âm từ những người truyền giáo. 
Gia đình ông đã được làm lễ gắn bó ở Đền Thờ Mesa Arizona 
vào năm 1972, khi Anh Cả Valeri Cordón được ba tuổi.

Anh Cả Cordón nói rằng ông bắt đầu yêu thích phúc âm 
khi nghe mẹ ông thường xuyên hát những bài thánh ca của 
Giáo Hội và những bài hát như là “Tôi Là Con Đức Chúa Cha” 
và “I Hope They Call Me on a Mission (Tôi Hy Vọng Họ Sẽ 
Kêu Gọi Tôi Đi Truyền Giáo).” Anh Cả Cordón phục vụ trong 
Phái Bộ Truyền Giáo El Salvador từ năm 1987 đến năm 1989.

Ông kết hôn với Glenda Zelmira Zea Diaz vào ngày 25 
tháng Ba 1995 trong Đền Thờ Guatemala Guatemala City. 
Chính Chị Cordón đã có ý định phục vụ truyền giáo nhưng kế 
hoạch của bà đã thay đổi khi bà gặp Anh Cả Cordón. Về sau 
bà nhận ra ông là người thanh niên đã làm cho bà chú ý khi 
bà nhìn thấy hình của ông trong một tạp chí Giáo Hội nhiều 
năm trước đó. Họ có ba người con gái.

Anh Cả Cordón nhận được bằng cử nhân từ trường 
Mariano Galvez University ở Guatemala vào năm 2010 và 
bằng cao học quản trị kinh doanh từ trường Massachusetts 
Institute of Technology vào năm 2012. Ông làm giám đốc hệ 
thống thông tin tại một công ty dược phẩm và từ năm 2012 
tại Pepsico Foods Mexico, Central America và Caribbean.

Vào lúc nhận được sự kêu gọi này, Anh Cả Cordón đang 
phục vụ trong Đệ Tứ Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi ở Giáo 
Vùng Trung Mỹ. Ông đã phục vụ trong chủ tịch đoàn Phái 
Bộ Truyền Giáo Costa Rica San José East từ năm 1998 đến 
năm 2000. ◼

Anh Cả Weatherford T. Clayton vô cùng biết ơn về cơ hội 
được phục vụ. Công việc của Chúa là một ưu tiên đối với 

ông. Ông cảm thấy một tình yêu thương bao la đối với mọi 
người và mối quan hệ chặt chẽ với gia đình mình.

Anh Cả Clayton nói: “Với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, 
chúng ta đều có thể tụ lại về nhà. Gia đình tôi đã cảm thấy 
được ảnh hưởng của những người đã sống trước mình. Họ có 
thật như những người đang hiện diện.”

Sinh ở California, Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng Ba năm 1952, 
con Ông Whitney Clayton Jr. và Bà Elizabeth Touchstone 
Clayton, Anh Cả Clayton đã đạt được một chứng ngôn vững 
mạnh trong thời niên thiếu của mình về việc giảng dạy tại 
gia. Nhờ vào các nỗ lực của một thầy giảng tại gia, nên lúc 
12 tuổi, ông và gia đình ông đã chấp nhận các giao ước 
phúc âm thiêng liêng và đã được làm lễ gắn bó trong Đền 
Thờ Salt Lake vào năm 1964 bởi Harold B. Lee lúc bấy giờ là 
Anh Cả thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Khi nghĩ về những cách Chúa đã chuẩn bị cho ông để 
phục vụ, Anh Cả Clayton nói rằng ông thường được soi dẫn 
bởi những tấm gương của người khác: “Tôi đã xem cách làm 
thế nào bạn bè và gia đình đã cống hiến cuộc đời của họ lên 
Chúa và tìm thấy niềm vui của họ trong sự phục vụ mà họ 
dâng lên Thượng Đế.”

Sau khi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo French 
Canadian, ông ghi danh theo học trường University of Utah, 
ở đây ông đã gặp Lisa Thomas. Họ kết hôn vào ngày 16 tháng 
Ba năm 1976 ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có năm người con.

Anh Cả Clayton nhận được bằng cử nhân về tâm lý học 
và tốt nghiệp trường y khoa tại trường University of Utah. 
Ông hành nghề y khoa tư nhân với tư cách là một bác sĩ sản 
phụ khoa từ năm 1985 đến năm 2013, trước khi được kêu gọi 
phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Canada 
Toronto.

Ông đã phục vụ với tư cách là người lãnh đạo công việc 
truyền giáo trong tiểu giáo khu, giảng viên Giáo Lý Phúc Âm, 
chủ tịch Hội Thiếu Niên, cố vấn về lịch sử gia đình, giảng 
viên Trường Chủ Nhật của giới trẻ, giám trợ, ủy viên hội đồng 
thượng phẩm, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, và chủ 
tịch giáo khu. ◼

Anh Cả Weatherford T. 
Clayton
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Valeri V. Cordón
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương
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Một người bạn mai mối đã mời Joaquin Esteban Costa 
bước trên con đường dẫn đến sự cải đạo theo phúc âm 

của Chúa Giê Su Ky Tô, một lễ hôn phối trong đền thờ, và 
vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội.

Joaquin Costa sinh ngày 8 tháng Ba năm 1965, con của 
Ông Eduardo J. Costa và Bà Graciela M. Fassi. Khi ông còn là 
một sinh viên đại học ở Buenos Aires, Argentina, một người 
bạn tên là Alin Spannaus, hiện là một Thầy Bảy Mươi Có 
Thẩm Quyền Giáo Vùng, đã giới thiệu ông với Renee Varela. 
Là thế hệ thứ hai Thánh Hữu Ngày Sau, Renee do dự trước 
khi chấp nhận đi chơi hẹn hò với một thanh niên 21 tuổi, 
không phải là tín hữu của Giáo Hội. Sau ba lần đi chơi hẹn 
hò, chị ấy quyết định là mình “thích anh ấy vô cùng” và cảm 
thấy họ không nên hẹn hò nữa. Vào cuối năm học, ông trở 
về nơi sinh quán của mình, ở Entre Rios, Argentina.

Renee chấp nhận một sự kêu gọi đi phục vụ ở Phái Bộ 
Truyền Giáo Chile Osorno. Sau khi chị ấy trở về nhà, Anh 
Spannaus sắp xếp cho chị ấy và Anh Cả Costa cùng tham 
dự một buổi liên hoan, và ở đó Anh Cả Costa đã mời chị ấy 
đi chơi hẹn hò. Chị Costa nói: “Tôi đã cầu nguyện và quyết 
định là cho anh ta một cơ hội.”

Chẳng bao lâu, Anh Cả Joaquin Costa học hỏi về Giáo Hội. 
Khi ông học với những người truyền giáo, Renee yêu cầu ông 
phải cầu nguyện và đọc Sách Mặc Môn từ đầu đến cuối.

Chị Costa nói: “Anh ấy chưa đọc hết sách thì đã nhận được 
một chứng ngôn vững mạnh. Không phải anh ấy chịu phép 
báp têm chỉ để làm hài lòng tôi đâu. Chúng tôi đi chơi hẹn hò 
thêm một năm nữa và sau đó kết hôn trong Đền Thờ Buenos 
Aires Argentina vào năm 1989.”

Anh Cả Costa nhận được bằng cử nhân kinh tế vào năm 
1987 từ trường University of Buenos Aires. Khi còn là một 
cặp vợ chồng trẻ, họ dọn đến Provo, Utah, Hoa Kỳ, là nơi ông 
nhận được một bằng cao học quản trị kinh doanh vào năm 
1994 từ trường Brigham Young University. Họ và gia đình 
càng ngày càng đông của họ, gồm có bốn người con, đã sống 
ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ trong khi ông làm việc cho một 
công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia. Sự 
nghiệp về ngân hàng của ông mang gia đình của ông trở lại 
Argentina trong một vài năm và sau đó đến Cộng Hòa Séc và 
đến Vương Quốc Hồi Giáo Oman. Trong hai năm qua, ông và 
gia đình ông đã sống ở Lima, Peru, nơi ông làm việc với một 
công ty đầu tư của Đan Mạch tập trung vào tài chính vi mô. ◼

Ngay trước khi chấp nhận sự kêu gọi đi truyền giáo toàn 
thời gian, Anh Cả Massimo De Feo đã học được những 

bài học quan trọng về sự hy sinh và tình yêu thương từ 
cha của anh là Vittorio De Feo.

Gia đình De Feo rất eo hẹp về tài chính, và cả Vittorio lẫn 
vợ ông là Velia, đều không phải là tín hữu Giáo Hội. Nhưng 
ông bố De Feo đã tôn trọng ước muốn của con trai mình để 
chia sẻ phúc âm.

Anh Cả De Feo nhớ lại: “Cha tôi đã hỏi tôi: ‘Con thật sự 
muốn làm điều này phải không?’ Tôi nói: ‘Vâng, con hết lòng 
muốn phục vụ Chúa.’”

Vittorio hứa sẽ làm hết sức mình để giúp trang trải chi phí 
của hai năm phục vụ của con trai ông trong Phái Bộ Truyền 
Giáo Italy Rome.

Anh Cả De Feo nói: “Tôi coi số tiền đó rất là thiêng liêng—
đó là kết quả của sự hy sinh bao la từ một người không tin 
vào Giáo Hội. Vì vậy, tôi đã hết lòng, hết năng lực, hết tâm 
trí, hết sức phục vụ truyền giáo vì tôi yêu mến Chúa và tôi 
yêu thương cha tôi.”

Các nguyên tắc phúc âm chẳng hạn như sự hy sinh, siêng 
năng làm việc, gia đình, và phục vụ đã giúp định rõ Anh Cả 
De Feo.

Sinh ở Taranto, Ý, vào ngày 14 tháng Mười Hai năm 1960, 
Massimo De Feo đã học về Giáo Hội lúc chín tuổi khi hai 
người truyền giáo gõ cửa nhà ông. Massimo và anh trai của 
mình là Alberto chẳng bao lâu đã chịu phép báp têm.

Hai thiếu niên nhà De Feo vui hưởng tình yêu thương và 
sự ủng hộ của các vị lãnh đạo chi nhánh đầy tận tâm khi họ 
tham dự Hội Thiếu Nhi và về sau Hội Hỗ Tương. Massimo 
cũng tạo được tình bạn lâu dài với giới trẻ khác trong chi 
nhánh—kể cả người bạn mới cải đạo Loredana Galeandro, là 
người mà ông đã kết hôn sau khi truyền giáo. Họ đã được làm 
lễ gắn bó vào ngày 14 tháng Tám năm 1984, trong Đền Thờ 
Bern Switzerland. Gia đình De Feo có ba con.

Trước khi trở thành một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền 
Trung Ương, Anh Cả De Feo đã sống ở Rome và làm việc hơn 
30 năm cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Ông đã phục vụ với tư 
cách là chủ tịch chi nhánh, chủ tịch giáo hạt, chủ tịch giáo 
khu, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. ◼

Anh Cả Massimo de Feo
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Joaquin E. Costa
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương
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Anh Cả K. Brett Nattress
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Peter Meurs
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Khi còn nhỏ, Peter Meurs và gia đình của ông sống bên 
cạnh một người hàng xóm làm nghề quản lý một phân 

xưởng “sửa chữa bất cứ thứ gì” cho các nông cụ. Peter và 
người bạn thân nhất của ông đã dành nhiều thời gian trong 
phân xưởng đó để sửa chữa các nông cụ và chế tạo xe đạp 
cỡ nhỏ và xe hơi đua. Về sau, Peter học ngành kỹ sư cơ khí 
tại trường Monash University ở Melbourne, Úc.

Lúc 18 tuổi, trong khi theo đuổi việc học hành của mình, 
ông thông báo cho trường đại học biết là ông cần nghỉ hai 
năm để đi phục vụ truyền giáo cho Giáo Hội. Ông được cho 
biết rằng ông chỉ có thể hoãn học trong một năm mà thôi; 
ông sẽ mất chỗ trong chương trình mà ông đang theo học 
nếu hoãn lâu hơn một năm. Ông đã quyết định là sẽ không 
phục vụ truyền giáo.

Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, ông đã nghe Chủ 
Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985) tuyên bố trong đại hội 
trung ương rằng mỗi thanh niên xứng đáng nên đi phục vụ 
truyền giáo (xin xem “Planning for a Full and Abundant Life,” 
Ensign, tháng Năm năm 1974, 87).

Anh Cả Meurs nhớ lại: “Giống như là ông ấy đang nói với 
tôi vậy. Lời nói đó tác động mạnh đến tôi.” Cuối cùng ông đã 
quyết định đi phục vụ truyền giáo. Một tuần trước khi đi, ông 
nhận được một lá thư từ trường đại học cho phép ông hoãn 
học cho hai năm.

Peter trở lại trường học sau khi phục vụ truyền giáo nhưng 
ông nói việc phục vụ truyền giáo “là sự giáo dục tốt nhất mà 
tôi có.” Phúc âm dạy ông rằng “việc giúp đỡ người khác được 
thành công là nguyên tắc lãnh đạo quan trọng nhất.” 

Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân về ngành kỹ sư cơ khí, 
Anh Cả Meurs làm việc với tư cách là kỹ sư dự án cho công 
ty Esso Australia và là một người đồng sáng lập của công ty 
WorleyParsons Limited. Gần đây ông đã phục vụ với tư cách 
là giám đốc phát triển cho Fortescue Metals Group.

Sau khi phục vụ truyền giáo, ông kết hôn với một người 
phụ nữ mà ông gọi là người bạn thân nhất của ông, là Maxine 
Evelyn Thatcher, vào ngày 2 tháng Giêng năm 1979, ở Đền 
Thờ Hamilton New Zealand. Họ có bốn người con và chín 
đứa cháu.

Anh Cả Meurs—sinh ngày 21 tháng Mười Hai năm 1956, 
ở Warrnambool, Victoria, Australia, con của Ông Frederik và 
Bà Lois Jones Meurs—đã phục vụ trong nhiều chức vụ kêu 
gọi, kể cả chủ tịch nhóm túc số các anh cả, người đánh đại 
phong cầm trong tiểu giáo khu, chủ tịch Hội Thiếu Niên tiểu 
giáo khu và giáo khu, giám đốc công vụ, chủ tịch chi nhánh 
và giáo hạt, giám trợ, chủ tịch giáo khu, và Thầy Bảy Mươi 
Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. ◼

Anh Cả K. Brett Nattress và vợ là Shauna Lee Adamson 
Nattress, tự mô tả mình là “người không hoàn hảo tìm 

kiếm những giây phút hoàn hảo.”
Anh Cả Nattress nói rằng họ đã tìm thấy nhiều giây phút 

như vậy trong cuộc sống của họ—tất cả những giây phút này 
đều được kết nối bằng một cách nào đó với Đấng Cứu Rỗi 
và Sự Chuộc Tội.

Anh Cả Nattress cho biết ông sinh ra trong một gia đình 
nề nếp của David và Judy Sorensen Nattress, và nhớ mẹ ông 
đã đọc Sách Mặc Môn cho gia đình nghe mỗi ngày.

Trong một dịp nọ ông đang ở nhà trong một kỳ nghỉ học. 
Ông đang tập trung vào những bài thi cuối học kỳ sắp tới và 
cảm thấy khó chịu, mặc dù ông không cảm thấy bệnh. 

Mẹ ông bảo ông: “Nếu con cảm thấy khỏe và cảm thấy 
khó chịu thì con cần phải đi phục vụ một người nào đó.”

Brett ném cái xẻng xúc tuyết vào phía sau chiếc xe tải nhỏ 
của gia đình và đi quanh xóm xúc tuyết trên các đường lái xe 
vào nhà của các góa phụ trong tiểu giáo khu. Ông cảm thấy 
dễ chịu hơn nhiều.

Ông nói: “Tôi đã tập trung quá nhiều vào bản thân mình và 
vào những bài thi cuối học kỳ nên tôi đã quên rằng mục đích 
thực sự của cuộc sống là phục vụ người khác.”

Anh Cả Nattress sinh ngày 4 tháng Ba năm 1965, ở 
Pocatello, Idaho, Hoa Kỳ. Gia đình của ông dọn đến Lehi, 
Utah, Hoa Kỳ, nơi ông và năm anh chị em của ông sống trong 
một trang trại nhỏ của gia đình.

Ông gặp người vợ tương lai của mình trong khi cả hai 
đều học năm cuối tại các trường trung học ở nơi họ sinh sống. 
Sau khi ông trở về từ công việc phục vụ trong Phái Bộ Truyền 
Giáo California Sacramento từ năm 1984 đến năm 1986, họ đã 
kết hôn trong Đền Thờ Salt Lake vào ngày 24 tháng Tư năm 
1987. Họ có bảy người con.

Ông theo học trường Brigham Young University ở Provo, 
Utah, và tốt nghiệp từ trường University of Utah vào năm 1990 
với bằng vật lý trị liệu. Ông cùng với anh trai là David đồng 
sáng lập công ty Advanced Health Care Corp. vào năm 2000.

Anh Cả Nattress đã phục vụ trong nhiều chức vụ kêu gọi 
của Giáo Hội, kể cả chủ tịch Hội Thiếu Niên, giám trợ, chủ 
tịch Hội Thiếu Niên giáo khu, chủ tịch giáo khu, và Thầy 
Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Vào lúc nhận được sự 
kêu gọi này, ông đang chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Arizona 
Gilbert mới vừa được thành lập. ◼
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Anh Cả Gary B. Sabin
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả S. Mark Palmer
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Ba cây thông Giáng Sinh có ý nghĩa đáng kể trong ký ức 
của Anh Cả Gary B. Sabin.
Cây thông Giáng Sinh thứ nhất là một cây thông rất 

đẹp của thời niên thiếu của ông. Khi Gary leo lên cây để 
cố gắng với lấy một cây kẹo có hình cái gậy, thì cả cái cây 
bị đổ xuống đất.

Cây thông Giáng Sinh thứ hai là một nhánh thông ông tìm 
được khi còn là người truyền giáo đang phục vụ tại nước Bỉ 
và Hà Lan từ năm 1973 đến năm 1975. Anh Cả Sabin và người 
bạn đồng hành của ông mang nhánh thông đó về căn hộ của 
họ và dựng lên ở giữa các tấm thiệp Giáng Sinh họ đã nhận 
được từ quê nhà.

Cây thông Giáng Sinh thứ ba làm bằng các bóng đèn Giáng 
Sinh treo ở trên cây chuyền nước biển ở bên cạnh giường của 
con gái ông trong bệnh viện. Một trong số ba người con trong 
gia đình Sabin mắc bệnh xơ nang, con gái của ông đã được 
ghép cả hai lá phổi một năm sau cái chết của người anh trai 
cũng mắc bệnh đó.

Anh Cả Sabin nói: “Chúng tôi đã học được rất nhiều từ con 
cái hơn là học được từ bản thân mình.”

Là một Vị Thẩm Quyền Trung Ương, ông sẽ nhớ những cây 
thông Giáng Sinh và các bài học ông đã học được từ những 
cây Giáng Sinh đó. Mỗi cây Giáng Sinh làm nổi bật các giai 
đoạn trong cuộc sống của ông— từ một thiếu niên muốn có 
một cây kẹo hình cái gậy đến một người truyền giáo giảng 
dạy kế hoạch cứu rỗi đến một người cha đã trông cậy vào kế 
hoạch và tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi để giúp đỡ gia 
đình của mình qua những thử thách trần thế.

Gary Byron Sabin sinh ra ở Provo, Utah, Hoa Kỳ vào ngày 
7 tháng Tư năm 1954, con của ông Marvin E. và bà Sylvia W. 
Sabin. Ông kết hôn với Valerie Purdy vào tháng Tám năm 
1976. Họ có năm người con; đứa con thứ sáu chết non.

Sau khi tốt nghiệp từ trường Brigham Young University ở 
Provo, Anh Cả Sabin nhận được một bằng cao học về quản 
trị từ trường Stanford University.

Anh Cả Sabin đã phục vụ trong vô số chức vụ kêu gọi 
trong Giáo Hội, kể cả với tư cách là giám trợ, chủ tịch giáo 
khu, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Ông đã 
làm việc với tư cách là một người sáng lập, chủ tịch và giám 
đốc điều hành của một số công ty, kể cả Excel Realty Trust, 
Price Legacy, Excel Realty Holdings, và Excel Trust.

Năm 1993, Anh Cả và Chị Sabin đã thành lập Sabin 
Children’s Foundation, là một tổ chức nhằm giải quyết các 
nhu cầu y tế của trẻ em. ◼

Năm 1992, thời gian là một tiện nghi quý giá và hạn chế đối 
với Anh Cả S. Mark Palmer và vợ của ông là Jacqueline.

Vào lúc đó, Anh Cả Palmer đang phục vụ trong hội đồng 
thượng phẩm giáo khu. Ông cũng đang cố gắng xây dựng sự 
nghiệp của mình. Thời gian của Chị Palmer cũng rất hiếm hoi. 
Gia đình Palmer đang nuôi dạy sáu người con trong nhà của 
họ ở Austin, Texas, Hoa Kỳ—kể cả một bé trai sáu tháng.

Khi chủ tịch giáo khu của họ mời họ phục vụ với tư cách là 
những người làm việc trong Đền Thờ Dallas Texas, họ không 
biết làm thế nào họ có thể làm tròn thêm một nhiệm vụ nữa. 
Nhưng họ đã chấp nhận sự kêu gọi đó—và sau đó đã thành 
tâm cầu xin Chúa giúp đỡ.

Việc đi xe buýt mỗi tháng để phục vụ cả ngày trong đền 
thờ đòi hỏi sự hy sinh và hoạch định kỹ lưỡng. Anh Cả Palmer 
nói: “Nhưng việc đó đã ban phước dồi dào cho cuộc sống của 
chúng tôi.” 

Ông nói rằng việc phục vụ trong đền thờ đã chuẩn bị 
cho ông phần thuộc linh cho những sự kêu gọi của chức tư 
tế trong tương lai. Việc đó cũng làm cho ông trở thành một 
người chồng và người cha tốt hơn—và ông tìm thấy sự cân 
bằng trong cuộc sống bận rộn của mình.

Ông nói: “Việc đi đền thờ thường xuyên giúp ta sắp xếp 
lại các ưu tiên của mình và được nhắc nhở về các giao ước 
mà ta đã lập.” 

Stanley Mark Palmer sinh ngày 11 tháng Hai năm 1956 ở 
Te Puke, New Zealand, con của ông Kenneth và bà Jill Palmer. 
Gia đình của ông gia nhập Giáo Hội khi ông còn bé. Ông 
phục vụ truyền giáo toàn thời gian trong Phái Bộ Truyền 
Giáo New Zealand Wellington.

Sau khi nhận được bằng đại học từ trường University of 
Auckland, ông ghi danh vào chương trình cao học quản trị 
kinh doanh tại trường Brigham Young University. Trong thời 
gian sống ở Provo, Utah, Hoa Kỳ, ông đã gặp một người 
truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà tên là Jacqueline Wood 
trong một buổi hẹn hò gặp mặt nhau lần đầu tiên. Họ kết hôn 
vào ngày 18 tháng Mười Hai năm 1981, tại Đền Thờ Salt Lake. 
Gia đình Palmer có sáu người con và chín đứa cháu.

Anh Cả Palmer là người sáng lập và chủ tịch của một công 
ty phát triển bất động sản tên là SMP Ventures. Ông đã phục 
vụ với tư cách là giám trợ, chủ tịch giáo khu, chủ tịch Phái Bộ 
Truyền Giáo Washington Spokane (2009–2012), chủ tịch lâm 
thời Phái Bộ Truyền Giáo Australia Sydney South (2014), và 
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. ◼
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Chị Joy D. Jones
Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi

Anh Cả Evan A. Schmutz
Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Evan Antone Schmutz biết ơn về những kinh 
nghiệm mặc khải đã được Chúa giao phó cho ông. Sự 

cải đạo của ông theo phúc âm đã được gia tăng qua việc 
học thánh thư thường xuyên, phục vụ trong vương quốc, 
và tuân theo những lời cam kết của ông với Thượng Đế.

Anh Cả Schmutz sinh ngày 6 tháng 6 năm 1954, ở St 
George, Utah, Hoa Kỳ, con của Ông Richard và Bà Miriam 
Schmutz. Ông đã học được từ rất sớm về quyền năng của lời 
cầu nguyện. Khi còn là một Sói Con Hướng Đạo, ông bán vé 
cho một đại hội hướng đạo và thu được số tiền là 17 đô la, 
nhưng đến lúc cần nộp lại tiền thì ông không thể tìm thấy số 
tiền đó ở đâu. Mẹ của ông đã khuyến khích ông cầu nguyện, 
và Chúa đã mặc khải cho ông biết chính xác số tiền đó đang 
ở đâu. Đó là một sự xác nhận vững mạnh về tình yêu thương 
của Thượng Đế dành cho ông và rằng Ngài biết ông.

Vào lúc Anh Cả Schmutz 18 tuổi, người chị gái của ông 
qua đời trong một tai nạn ô tô. Điều đó có một tác động rất 
lớn đối với ông, mang đến những kinh nghiệm thuộc linh 
đáng kể.

Ngay sau đó ông được kêu gọi phục vụ truyền giáo và đi 
huấn luyện. Ông cầu nguyện để có được một bằng chứng cá 
nhân về phúc âm. Trong khi quan sát một số giảng viên giảng 
dạy về Khải Tượng Thứ Nhất, ông nói: “Tôi đã nhận được 
một chứng ngôn mạnh mẽ đến nỗi tôi khó có thể ở lại trong 
phòng.”

Sau khi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo North Carolina 
Greensboro, Anh Cả Schmutz đã chắc chắn là phải tiếp tục 
học thánh thư mỗi ngày cho đến hết cuộc đời còn lại của 
mình. “Tôi đã tìm thấy niềm vui lớn lao, việc học tập riêng cá 
nhân, và sự hiểu biết nhờ vào việc học sáng sớm trong một 
thời gian dài.”

Anh Cả Schmutz kết hôn với Cindy Lee Sims vào ngày 
3 tháng Hai năm 1978, ở Đền Thờ Provo Utah. Anh Cả 
Schmutz nhận được bằng văn học Anh và bằng tiến sĩ luật 
từ trường Brigham Young University. Ông làm việc chuyên 
nghiệp cho một số công ty luật từ năm 1984 đến năm 2016.

Trong khi lo liệu cho các nhu cầu của năm người con, 
Anh Cả Schmutz đã phục vụ với tư cách là ủy viên hội đồng 
thượng phẩm, giám trợ, thành viên chủ tịch đoàn giáo khu, 
chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Philippines Cebu (2011–14), chủ 
tịch chi nhánh trung tâm huấn luyện truyền giáo, và là một 
thành viên của Đệ Ngũ Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. ◼

Đối với Joy D. Jones, cha mẹ nhân từ của chị chính là anh 
hùng của chị.

Chị Jones nói về cha của mình, một người thợ điện: “Tôi 
cảm thấy như cha tôi có thể làm được bất cứ điều gì.” Chị nói 
về mẹ của chị: “Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà làm 
tất cả mọi thứ từ các món ăn để gia đình ăn đến việc tự may 
quần áo mặc—từ vật liệu gốc. Bà là một vị thánh đối với tôi, 
và tôi muốn được lớn lên giống như bà.”

Ngoài việc trân quý những ký ức về cha mẹ mình, là Ông 
Aldo Harmon và Bà Eleanor Ellsworth Harmon, Chị Jones 
còn trân quý ký ức thời thơ ấu khi lắng nghe Anh Cả Robert 
L. Backman nói chuyện trong một đại hội giáo hạt ở Oregon, 
Hoa Kỳ. Anh Cả Backman, hiện là một Thầy Bảy Mươi Có 
Thẩm Quyền Trung Ương danh dự, là một chủ tịch phái bộ 
truyền giáo vào lúc đó.

Chị Jones nói: “Tôi cảm thấy có một điều gì đó rất mạnh 
mẽ khi ông ấy nói chuyện. Tôi cảm thấy có một điều gì đó 
thật sự khác hơn điều tôi đã cảm thấy trước đó. . . . Tôi biết 
ơn vô cùng về điều đó vì tôi nhận được một sự làm chứng 
từ Thánh Linh rằng những điều mà ông ấy nói là có thật.”

Joy Diane Harmon sinh ngày 20 tháng Bảy năm 1954, ở 
The Dalles, Oregon. Cả chị lẫn người chồng tương lai của 
chị là Robert Bruce Jones, đều lớn lên ở Oregon, nhưng họ 
gặp nhau tại trường Brigham Young University ở Provo, Utah, 
Hoa Kỳ. Họ kết hôn ngày 14 tháng Tám năm 1974 ở Đền 
Thờ Manti Utah. Họ có năm người con và 17 đứa cháu.

Chẳng bao lâu sau khi chị nhận được bằng hai năm đại 
học về ngành cuộc sống gia đình, họ đã dọn đến Portland, 
Oregon, và về sau đến Santa Rosa, California, Hoa Kỳ, nơi Anh 
Jones hành nghề bác sĩ nắn khớp xương. Cách đây 22 năm, 
Anh Chị Jones cảm thấy có ấn tượng phải dọn đến Draper, 
Utah. Chị Jones đã vui hưởng phước lành được sống gần 
một đền thờ kể từ lúc ấy.

Chị nói: “Đền Thờ Jordan River Utah trở thành một nơi 
thiêng liêng của tôi. Tôi có một chứng ngôn về quyền năng 
của đền thờ và sự bình an và hướng dẫn mà đền thờ đã 
mang đến cho tôi trong cuộc sống.”

Chị Jones đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Phụ Nữ 
và chủ tịch Hội Thiếu Nhi của tiểu giáo khu và là cố vấn trong 
các chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu 
Nhi của tiểu giáo khu và giáo khu. Mới gần đây nhất, chị 
đã phục vụ trong ủy ban trung ương Hội Thiếu Nhi. ◼
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Chị Bonnie H. Cordon
Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương 
Hội Thiếu Nhi

Chị Jean B. Bingham
Đệ Nhất Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương 
Hội Thiếu Nhi

Trong gần sáu năm, Chị Jean Barrus Bingham đã yêu thích 
phục vụ trong chức vụ kêu gọi trong ủy ban trung ương 

Hội Thiếu Nhi. Chị đã đến thăm nhà của các tín hữu và tham 
dự các buổi họp trong Hội Thiếu Nhi, chứng kiến đức tin 
vững mạnh của Các Thánh Hữu Ngày Sau—nhất là các em 
trong Hội Thiếu Nhi—ở khắp thế giới. 

Chị Bingham vừa mới được tán trợ với tư cách là đệ nhất 
cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi. Chị đã 
dành ra nhiều thời gian trong cuộc sống của mình để giảng 
dạy, nuôi dưỡng, và yêu thương các trẻ em. Cho dù đó là với 
các em của chị lúc lớn lên, hai cô con gái ruột của chị, các con 
gái nuôi, các cháu ngoại, khách đến nhà thăm, hoặc những 
người chị đã gặp với tư cách là thành viên trong ủy ban trung 
ương Hội Thiếu Nhi, thì chị cũng là một người ủng hộ và là 
nguồn sức mạnh cho nhiều người.

Chị nói: “Mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng tuyệt vời, và nếu 
chúng ta nhìn chúng theo cách Cha Thiên Thượng nhìn 
chúng, thì chúng ta có thể giúp chúng hoàn toàn trở thành 
con người mà Ngài đã dự định cho chúng sẽ trở thành.” 

Chị Bingham sinh ngày 10 tháng Sáu năm 1952, ở Provo, 
Utah, Hoa Kỳ, là con thứ ba trong số chín người con của Bà 
Edith Joy Clark và Ông Robert Rowland Barrus. Khi chị được 
ba tháng tuổi, gia đình của chị dọn tới Indiana để cha của chị 
có thể tiếp tục đi học. Trong sáu năm đầu của đời chị, Chị 
Bingham và gia đình đã sống ở bốn tiểu bang.

Sau khi tốt nghiệp trung học ở New Jersey, Chị Bingham 
dọn đến Provo, Utah, để theo học trường Brigham Young 
University. Trong năm thứ hai học ở đó, chị đã gặp người 
chồng tương lai là Bruce Bryan Bingham, một thanh niên nhà 
nông từ Illinois đã chịu phép báp têm khi còn là thiếu niên 
với cha mẹ của mình. Họ kết hôn vào ngày 22 tháng Mười 
Hai năm 1972 ở Đền Thờ Provo Utah.

Sự phục vụ Giáo Hội suốt đời của chị gồm có thời gian 
chị phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Nhi, chủ tịch 
Hội Thiếu Nữ, cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ, chủ 
tịch Hội Thiếu Nữ giáo khu, người làm việc trong đền thờ, 
và giảng viên lớp giáo lý sáng sớm. 

Anh Bingham nói về vợ mình: “Mẫu mực mà tôi đã thấy 
trong cuộc đời của vợ tôi, trong hơn 43 năm kết hôn với nhau, 
là một sự tuân thủ kiên định theo những thúc giục của Thánh 
Linh. Vợ tôi đã nhiều lần làm theo điều mà Chúa muốn bà 
ấy làm.” ◼

Suốt thời thơ ấu của chị ở miền đông nam Idaho, Hoa Kỳ, 
Bonnie Hillam Cordon học được rất nhiều bài học quan 

trọng về cuộc sống. Người đệ nhị cố vấn mới trong chủ tịch 
đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi nói rằng sự làm việc, chơi 
đùa, và sống trong một nông trại đã dạy chị phải tự lực cánh 
sinh, làm việc siêng năng, và “không ngại phải cố gắng làm 
mọi điều.” 

Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất là từ cha mẹ của chị, 
là Ông Harold và Bà Carol Rasmussen Hillam, đã dạy chị rằng 
với sự giúp đỡ của Chúa, chị có thể làm được bất cứ điều gì. 
Cha của chị thường nói: “Không có sự hạn chế nào cả.” 

Chị Cordon đã dựa trên sự hiểu biết đó khi mới được kêu 
gọi đi truyền giáo ở Lisbon, Bồ Đào Nha, và trong khi vất vả 
để học tiếng Bồ Đào Nha. “Tôi đã quỳ xuống cầu nguyện rất 
nhiều để cầu xin một phép lạ. Nhưng nhờ cha tôi, nên tôi đã 
biết được rằng tôi có thể làm những việc khó.”

Sau nhiều lời cầu nguyện, làm việc, và kiên nhẫn, chị đã 
dần dần trở nên thông thạo tiếng Bồ Đào Nha, điều này đã 
ban phước cho chị trong nhiều năm về sau khi vợ chồng chị 
được kêu gọi phục vụ ở Curitiba, Brazil.

Chị nói: “Thật là thú vị để thấy cách thức Chúa chuẩn bị 
cho chúng ta và xây dựng chúng ta, từng chút một. Luôn luôn 
là điều có ý nghĩa hơn khi chúng ta nhìn vào chuyện đã xảy 
ra trong quá khứ. Chúng ta chỉ cần phải có đức tin.”

Bonnie Hillam sinh ngày 11 tháng Ba năm 1964 ở Idaho 
Falls, Idaho. Sau khi đi truyền giáo trở về, chị học ngành sư 
phạm ở trường Brigham Young University ở Provo, Utah, Hoa 
Kỳ. Trong khi ở đó, chị đã trở thành bạn thân với Derek Lane 
Cordon. Tình bạn của họ phát triển thành tình yêu, và hai 
người đã kết hôn vào ngày 25 tháng Tư năm 1986, trong Đền 
Thờ Salt Lake. Họ có bốn người con—ba trai và một gái—và 
ba đứa cháu trai.

Qua nhiều năm họ đã phục vụ trong nhiều chức vụ kêu 
gọi của Giáo Hội. Chị đã phục vụ cùng chồng khi ông chủ 
tọa Phái Bộ Truyền Giáo Brazil Curitiba từ năm 2010 đến năm 
2013, và chị đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Nữ 
giáo khu, người lãnh đạo lớp ấu nhi, và giảng viên lớp giáo lý, 
và trong các tổ chức Hội Thiếu Nữ, Hội Phụ Nữ, và Hội Thiếu 
Nhi của tiểu giáo khu. 

Trong nhiệm vụ mới của mình, Chị Cordon nói rằng chị hy 
vọng sẽ giảng dạy một lẽ thật thiết yếu cho các em Hội Thiếu 
Nhi của Giáo Hội: “Cha Thiên Thượng yêu thương các em.” ◼
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Mười một Thầy Bảy Mươi Có 
Thẩm Quyền Trung Ương, 
62 Thầy Bảy Mươi Có Thẩm 

Quyền Giáo Vùng, và một chủ tịch 
đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi mới đã 
được tán trợ trong phiên họp trưa thứ 
Bảy của đại hội trung ương tháng Tư 
năm 2016.

Các Anh Cả W. Mark Bassett, 
Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, 
Valeri V. Cordón, Joaquin E. Costa, 

Massimo De Feo, Peter F. Meurs, 
K. Brett Nattress, S. Mark Palmer, 
Gary B. Sabin, và Evan A. Schmutz 
được kêu gọi với tư cách là Thầy Bảy 
Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương.

Joy D. Jones được tán trợ với tư cách 
là chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nhi, 
với Jean B. Bingham là đệ nhất cố vấn 
và Bonnie H. Cordon là đệ nhị cố vấn.

Hãy tìm đọc tiểu sử của các vị lãnh 
đạo này bắt đầu ở trang 131. ◼

Các Thầy Bảy Mươi, Chủ Tịch Đoàn  
Hội Thiếu Nhi Mới Đã Được Tán Trợ

Việc tìm kiếm và nghiên cứu các 
bài nói chuyện tại đại hội trung 

ương hiện sẽ được dễ dàng hơn bao 
giờ hết, nhờ vào cách thiết kế lại phần 
đại hội trung ương của trang mạng 
LDS.org. Các chức năng gồm có:

•  Nhanh chóng nhận ra các bài nói 
chuyện muốn xem, với hình ảnh 
của mỗi người nói chuyện nằm 
bên cạnh tựa đề bài nói chuyện.

•  Một thanh điều hướng ở trên 
đỉnh tất cả các trang, cho phép 
(1) truy cập vào tất cả các đại hội 
trung ương từ năm 1971 đến nay, 
(2) khả năng tìm kiếm theo tên 
của người nói chuyện, và (3) khả 
năng tìm kiếm các bài nói chuyện 
theo đề tài phúc âm.

•  Cách trình bày đã được đơn giản 
hóa của mỗi bài nói chuyện, kết 
hợp các biểu tượng ở trên cùng 
của trang dành cho những người 
muốn nghe, tải xuống, in, hoặc 
chia sẻ.
Cách thiết kế mới đều hữu hiệu 

cho những người sử dụng máy vi tính 
để bàn, máy vi tính xách tay, và thiết 
bị di động. Những thay đổi đã được 
thực hiện bằng tiếng Anh, tiếng Tây 
Ban Nha, và tiếng Bồ Đào Nha, và sẽ 
có sẵn cho hơn 80 ngôn ngữ trong 
những tháng tới. ◼

Hãy vào xem những thay đổi này ở trang 
mạng conference. lds. org.

Phần Đại Hội 
của Trang Mạng 
LDS.org Đã Được 
Thiết Kế Lại
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Việc học tập, sống theo và giảng 
dạy phúc âm là thiết yếu cho sự 
tăng trưởng cá nhân của chúng ta 

và là những phần thiết yếu của việc thờ 
phượng trong ngày Sa Bát của chúng 
ta. Là một phần nỗ lực không ngừng 
để giúp các tín hữu tăng trưởng khi họ 
xây đắp đức tin nơi Cha Thiên Thượng 
và Chúa Giê Su Ky Tô và cải thiện sự 
thờ phượng trong ngày Sa Bát, Đệ Nhất 
Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười 
Hai Vị Sứ Đồ đã giới thiệu trong các 
buổi họp của giới lãnh đạo trong đại 
hội trung ương một nỗ lực mới để cải 
thiện việc giảng dạy và học tập phúc 
âm. Các tín hữu được mời:

1. Chấp nhận các nguyên tắc trong 
sách Giảng Dạy theo Cách của Đấng 
Cứu Rỗi. Sách học mới này tập trung 
vào các nguyên tắc đơn giản nhưng 
mạnh mẽ mà Đấng Thầy Tinh Thông 
đã sử dụng. Mục tiêu cho mỗi giảng 
viên, như đã được đề cập trong sách 
học, là “để giảng dạy giáo lý thuần 
khiết của phúc âm, bằng Thánh Linh, 
để giúp cho con cái của Thượng Đế 
xây đắp đức tin của họ nơi Đấng Cứu 
Rỗi và trở thành giống như Ngài.”

Mặc dù sách học này dành cho 
những người có một sự kêu gọi để 
giảng dạy, nhưng bất cứ ai cũng sẽ thấy 
sách này hữu ích để học giảng dạy theo 
cách Đấng Cứu Rỗi đã giảng dạy. Cha 
mẹ có thể hưởng lợi từ việc áp dụng 
các nguyên tắc ở bên trong tập sách 
này khi giảng dạy ở nhà.

2. Tham gia vào các buổi họp hội 
đồng giảng viên. Các buổi họp hội 
đồng giảng viên không giống như các 
khóa cải thiện giảng viên trước. Là các 
hội đồng, các buổi họp này sẽ tạo cơ 
hội cho giảng viên để cùng nhau thảo 
luận và học hỏi lẫn nhau về các nguyên 
tắc của Giảng Dạy theo Cách của Đấng 
Cứu Rỗi. Các buổi họp này, được tổ 
chức mỗi tháng một lần trong thời gian 
nhóm họp ngày Chủ Nhật, sẽ được 
giới thiệu trên toàn thế giới trong suốt 
năm 2016.

3. Hãy là người học phúc âm siêng 
năng. Các tín hữu và giảng viên cũng 
đều được khuyến khích để làm người 
học phúc âm siêng năng ở nhà. Việc 
học tập và sống theo phúc âm trong 
tuần chuẩn bị cho các tín hữu tham gia 
vào các bài học trong ngày Chủ Nhật, 
mà có thể tạo ra những kinh nghiệm 
học tập có ý nghĩa hơn cho tất cả 
mọi người.

Là con cái của Cha Thiên Thượng, 
chúng ta đều có tiềm năng trở nên 
giống như Ngài. Bất cứ người nào sẵn 
lòng học tập và sống theo phúc âm 
cũng có thể trở thành giống như cha 
mẹ thiên thượng của chúng ta và trở 
về sống với hai Ngài. Việc thờ phượng 
trong nhà thờ và trong nhà giúp chúng 
ta xây đắp loại đức tin đó nơi Cha 
Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. ◼

Hãy tìm sách học mới và tìm hiểu thêm tại 
teaching. lds. org.

Khai Triển Việc Học Tập  
và Giảng Dạy Phúc Âm

Bốn đề tài mới đã được thêm vào 
Những Nguồn Phục Sự (minis-

tering. lds. org) để hỗ trợ các vị lãnh 
đạo giáo khu và tiểu giáo khu phục 
sự các nhóm sau đây: những người 
chăm sóc, những người truyền giáo 
trở về nhà sớm, các cặp vợ chồng 
đang gặp khó khăn với cảnh bất hòa 
trong hôn nhân, và các cá nhân đang 
vật lộn với bệnh tâm thần.

Các thành viên của hội đồng tiểu 
giáo khu có quyền truy cập vào các 
nguồn phục sự này để giúp họ tìm 
hiểu cách giúp đỡ các tín hữu một 
cách hữu hiệu hơn. Các nguồn tài 
liệu này có sẵn bằng tiếng Anh và sẽ 
sớm được phiên dịch ra chín ngôn 
ngữ nữa. ◼

Ba phái bộ truyền giáo mới đã 
được thành lập, hai ở châu Phi và 

một ở châu Á. Đó là Phái Bộ Truyền 
Giáo Cộng Hòa Dân Chủ Congo 
Mbuji- Mayi, Phái Bộ Truyền Giáo 
Nigeria Owerri, và Phái Bộ Truyền 
Giáo Hà Nội Việt Nam. Mỗi một 
phái bộ truyền giáo mới này sẽ được 
thành lập bằng cách sắp xếp lại ranh 
giới của các phái bộ truyền giáo hiện 
có và sẽ bắt đầu hoạt động trước 
hoặc vào ngày 1 tháng Bảy năm 
2016. ◼

Các Phái Bộ 
Truyền Giáo Mới 
Được Loan Báo

Các Nguồn  
Phục Sự Mới
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Từ tháng Năm năm 2016 đến tháng Mười năm 2016, các bài học của Chức 
Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ vào ngày Chủ Nhật thứ tư của mỗi 

tháng nên được chuẩn bị từ một hoặc nhiều bài nói chuyện đã được đưa ra 
trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2016. Trong tháng Mười năm 2016, 
các bài nói chuyện có thể được chọn ra từ đại hội trung ương tháng Tư hoặc 
tháng Mười. Các chủ tịch giáo khu và giáo hạt nên chọn các bài nói chuyện 
nào sẽ được sử dụng trong khu vực của họ, hoặc họ có thể giao phó trách 
nhiệm này cho các giám trợ và các chủ tịch chi nhánh. ◼

Các bài nói chuyện này có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại conference. lds. org.

Các công cụ trực tuyến mới 
sẽ giúp cho các tín hữu có 

thể truy cập các phước lành tộc 
trưởng một cách dễ dàng hơn. 
Các tín hữu có thể yêu cầu một 
bản sao phước lành tộc trưởng 
của mình ở dạng kỹ thuật số và 
yêu cầu một bản sao các phước 
lành của các tổ tiên đã qua đời 
(nhận được qua thư hoặc email). 
Các vị lãnh đạo chức tư tế có thể 
nộp trực tuyến các giấy giới thiệu 
để nhận các phước lành, và các 
vị tộc trưởng có thể xem các giấy 
giới thiệu để nhận các phước lành 
và nộp bản phước lành kỹ thuật 
số sau khi các phước lành được 
ban cho.

Các công cụ này hiện có sẵn 
cho hơn 50 phần trăm các giáo 
khu của Giáo Hội, bằng tiếng Anh, 
tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Bồ 
Đào Nha. Đến năm sau, các công 
cụ này sẽ có sẵn bằng 14 ngôn 
ngữ và cho tất cả các giáo khu. ◼

Để tìm hiểu thêm hoặc yêu cầu có được 
một bản sao phước lành tộc trưởng của 
mình, xin vào apps. lds. org/ pbrequest.

Gần đây thánh thư đã có sẵn 
bằng một số ngôn ngữ.

Một ấn bản Kinh Thánh và 
một ấn bản cập nhật của bộ ba quyển 
thánh thư tổng hợp đang có sẵn bằng 
tiếng Bồ Đào Nha. Từ tháng Chín năm 
2015, đã có một phiên bản điện tử tại 
asescrituras. lds. org và trên ứng dụng 
di động Thư Viện Phúc Âm. Có thêm 
thông tin có sẵn bằng tiếng Bồ Đào 
Nha tại bibliasagrada. lds. org. 

Trong tiếng Tây Ban Nha, các phiên 
bản cập nhật của các tác phẩm tiêu 
chuẩn hiện có sẵn trực tuyến tại  
escrituras. lds. org và trên ứng dụng  
di động Thư Viện Phúc Âm. Sẽ bắt  
đầu có sẵn các quyển này vào cuối 
tháng Sáu năm 2016.

Bộ ba quyển thánh thư tổng hợp 
mới bằng tiếng Marshall, Xhosa, và 
Zulu cùng Sách Mặc Môn bằng tiếng 
Chuuk hiện được in ra và có sẵn 
qua các trung tâm phân phối và tại 
store. lds. org. Các quyển sách này 
cũng sẽ có sẵn trực tuyến và trong 
ứng dụng di động Thư Viện Phúc Âm.

Các bản dịch Kinh Thánh bằng 16 
ngôn ngữ khác nữa, trước đây chỉ có 
bằng ấn bản, đã được đăng trên LDS.org 
và trên ứng dụng Thư Viện Phúc Âm: 
Bộ ba quyển thánh thư tổng hợp 
bằng tiếng Afrikaans, tiếng Armenia, 
Bulgaria, Campuchia, Fante, Igbo, Latvia, 
Lithuania, Shona, và Swahili; và Sách 
Mặc Môn bằng tiếng Hindi, Hmong, 
Serbia, Tok Pisin, Twi, và Yap. ◼

Sẽ Có Thêm Nhiều  
Phiên Bản Thánh Thư

Các Phước Lành  
Tộc Trưởng 
Trực Tuyến

Những Điều Giảng Dạy  
cho Thời Chúng Ta
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Với sự chấp thuận của Đệ Nhất 
Chủ Tịch Đoàn, các chủ tịch 

đoàn trung ương Hội Phụ Nữ, Hội 
Thiếu Nữ, và Hội Thiếu Nhi mời tất 
cả nữ giới thuộc mọi lứa tuổi phục 
vụ những người tị nạn trong các 
khu phố và cộng đồng địa phương 
của họ qua một nỗ lực cứu trợ 
mang tên “Ta Là Khách Lạ” (xin 
xem Lê Vi Ký 19:34; Ma Thi Ơ 
25:35).

Chị Linda K. Burton, chủ tịch 
trung ương Hội Phụ Nữ, nói: “Có 
nhiều người trong chúng ta có thể 
được ban phước nhờ vào tình bạn, 
lời khuyên bảo và tình yêu thương 
và sự phục vụ khác giống như Đấng 
Ky Tô. Sự phục vụ như vậy là một 
phần cơ bản của phúc âm. 

Chị Burton nói: “Tôi nhớ tới 
câu thánh thư nói rằng chúng ta 

‘chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ 
làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ 
mà không biết’ [Hê Bơ Rơ 13:2].” 
“Chúng tôi khuyến khích các chị 
em nên thành tâm tìm kiếm các 
cơ hội phục vụ và cân nhắc việc 
tìm ra các cách để hỗ trợ cộng 
đồng địa phương tin cậy và các 
tổ chức dân sự đáng tin cậy. Các 
chị em có thể tìm thấy một số 
ý kiến hữu ích tại trang mạng 
IWasAStranger. lds. org, và các 
chị em có thể chia sẻ những kinh 
nghiệm bằng cách gửi email đến 
IWasAStranger@ ldschurch. org.”

Một bức thư của Đệ Nhất Chủ 
Tịch Đoàn liên quan đến “I Was a 
Stranger” đã được gửi tới các hội 
đồng giáo khu, tiểu giáo khu và chi 
nhánh vào cuối tháng Ba. Những chỉ 
dẫn dành cho những người lãnh đạo 

được kèm theo với thư này. Bức thư 
này dạy rằng: “Các chị em phụ nữ 
có thể tham gia vào nỗ lực này khi 
thời gian và hoàn cảnh cho phép, 
trong khi chắc chắn rằng không ai 
được kỳ vọng phải ‘chạy mau hơn 
sức mình có thể chạy được’ và rằng 
tất cả ‘mọi việc cần phải được thi 
hành trong sự thông sáng và một 
cách trật tự’ (Mô Si A 4:27).” Một 
bức thư của Đệ Nhất Chủ Tịch 
Đoàn đề ngày 27 tháng Mười năm 
2015, cũng khuyến khích tất cả các 
tín hữu nên phục vụ giống như Đấng 
Ky Tô cho những người hoạn nạn. 

Một bức thư của các chủ tịch 
Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ và Hội 
Thiếu Nhi trung ương cho biết thêm 
thông tin về “I Was a Stranger” 
cũng mới vừa được phân phối trong 
các buổi họp của các tổ chức đó. ◼

Giúp Đỡ Người Tị Nạn: “Ta Là Khách Lạ”
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Trong phiên họp sáng Chủ Nhật 
của đại hội, Chủ Tịch Thomas S. 
Monson đã loan báo các kế 

hoạch xây cất thêm bốn ngôi đền thờ: 
ở Belém, Brazil; Quito, Ecuador; Lima, 
Peru; và Harare, Zimbabwe.

Kể từ khi đại hội vừa qua, những sự 
kiện liên quan đến các đền thờ đã diễn 
ra như sau:

Các Lễ Cung Hiến và Tái Cung Hiến
Với lễ cung hiến Đền Thờ Provo City 

Center ở Provo, Utah, Hoa Kỳ, Giáo Hội 
hiện có 150 đền thờ đang hoạt động 
trên khắp thế giới. Đền thờ này được 
làm lễ cung hiến vào ngày 20 tháng 
Ba năm 2016, nhiều ngày trước ngày 
kỷ niệm lần thứ 180 lễ cung hiến Đền 
Thờ Kirtland vào ngày 27 tháng Ba năm 
1836. Đây là ngôi đền thờ đầu tiên của 
Thời Kỳ Phục Hồi.

Ba đền thờ khác đã được làm lễ 
cung hiến hoặc tái cung hiến là: Đền 

Thờ Montreal Quebec vào tháng 
Mười Một năm 2015, Đền Thờ Tijuana 
Mexico vào tháng Mười Hai năm 2015, 
và Đền Thờ Suva Fiji vào tháng Hai 
năm 2016.

Những lễ cung hiến cũng đang được 
hoạch định cho Đền Thờ Sapporo Nhật 
Bản, ngày 21 tháng Tám năm 2016; 
Đền Thờ Philadelphia Pennsylvania, 
ngày 18 tháng Chín năm 2016; Đền Thờ 
Fort Collins Colorado, ngày 16 tháng 
Mười năm 2016; Đền Thờ Star Valley 
Wyoming, ngày 30 tháng Mười năm 
2016; và Đền Thờ Hartford Connecticut 
ngày 20 tháng Mười Một năm 2016.

Đền Thờ Freiberg Germany được 
sửa sang lại sẽ được làm lễ tái cung 
hiến vào ngày 4 tháng Chín năm 2016.

Công Trình Xây Cất và Sửa Sang Lại
Đền Thờ Concepción Chile, Đền 

Thờ Paris France, Đền Thờ Rome Italy, 
và những ngôi đền thờ sau đây ở Hoa 

150 Ngôi Đền Thờ Đang Hoạt Động

Kỳ: Cedar City Utah, Meridian Idaho, và 
Tucson Arizona, vẫn đang tiếp tục xây 
cất. Ngày hoàn thành trong khoảng từ 
năm 2016 đến năm 2018. Công trình 
xây cất toàn diện đang hoãn lại đối với 
Đền Thờ Fortaleza Brazil. Các đền thờ 
Frankfurt Germany, Jordan River Utah 
và Idaho Falls Idaho đang được sửa 
sang lại.

Lễ Động Thổ
Lễ động thổ đã được tổ chức cho 

Đền Thờ Lisbon Portugal vào tháng 
Mười Hai năm 2015 và Đền Thờ 
Barranquilla Colombia và Đền Thờ 
Kinshasha Democratic Republic of the 
Congo vào tháng Hai năm 2016. Lễ động 
thổ của Đền Thờ Durban South Africa 
diễn ra vào ngày 9 tháng Tư năm 2016.

Hoạch Định và Chuẩn Bị
Các đền thờ đã được loan báo 

nhưng vẫn nằm trong giai đoạn 
hoạch định và chuẩn bị: Abidjan Ivory 
Coast (Côte d’Ivoire), Arequipa Peru, 
Bangkok Thailand, Port- au- Prince 
Haiti, Rio de Janeiro Brazil, Urdaneta 
Philippines, và Winnipeg Manitoba.

Để biết thêm về đền thờ, xin vào temples. lds. org.
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Với tư cách “là những nhân chứng 
đặc biệt cho tôn danh của Đấng 

Ky Tô trên khắp thế giới” (GLGƯ 
107:23), các vị tiên tri và sứ đồ tiếp 
tục một giáo vụ trên toàn thế giới. 
Kể từ khi đại hội vừa qua, ngoài các 
nhiệm vụ khác, các thành viên của Đệ 
Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ còn:

•  Sử dụng phương tiện truyền thông 
xã hội và những buổi họp Face to 
Face để tiếp cận với giới trẻ và 
những người thành niên trẻ tuổi 
(xin xem lds. org/ youth/ activities). 

•  Nói chuyện tại các đại hội chống 
hình ảnh sách báo khiêu dâm và 
lịch sử gia đình.

•  Nói chuyện tại các trường đại học 
về việc trở thành “những người 
thật sự của thiên niên kỷ” và để 
bênh vực đức tin và các giá trị 
đạo đức.

•  Họp với các tín hữu và các vị 
lãnh đạo Giáo Hội, các viên chức 
chính phủ, và các nhà lãnh đạo 
tôn giáo ở Argentina, Botswana, 
Chile, Cộng Hòa Dân Chủ Congo, 
Ecuador, Mozambique, Peru, 
Philippines, Uruguay, Zambia, 
và Zimbabwe. ◼

Để tìm hiểu thêm về giáo vụ của các vị 
tiên tri và sứ đồ, xin vào xem trang mạng 
prophets. lds. org.

Các Vị Tiên Tri và 
Sứ Đồ Phục Sự

Sự phát triển của Giáo Hội ở Châu 
Phi đã tiếp tục với tốc độ nhanh 
trong 30 năm qua. Vào đầu năm 

2016, đã có giáo đoàn với 1.600 THNS 
ở Châu Phi, với hơn nửa triệu tín hữu 
của Giáo Hội—đó là gấp 11 lần các 
tiểu giáo khu và chi nhánh và gấp 20 
lần các tín hữu so với năm 1985.

Năm 2015 Giáo Hội đã thành lập 
17 giáo khu mới ở khắp Châu Phi.

Các vị lãnh đạo cho rằng sự phát 
triển, ít nhất là một phần, là nhờ vào 
sự tập trung của phúc âm vào gia đình. 

João Castenheira, một chủ tịch giáo khu 
ở Maputo, Mozambique, nói: “Các tín 
hữu tìm kiếm một giáo hội mà mang 
đến cho họ hạnh phúc, và phúc âm 
phục hồi của Đấng Ky Tô mang lại 
hạnh phúc cho gia đình.”

Anh Cả Edward Dube thuộc Nhóm 
Túc Số Thầy Bảy Mươi, là một người 
dân Zimbabwe, nói: “Tôi thật sự cảm 
thấy đây chính là thời điểm của Châu 
Phi. Bàn tay của Chúa đang ở trên lục 
địa này.” ◼

Giáo Hội Phát Triển ở Châu Phi
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Các Thánh Hữu Ngày Sau tiếp tục 
noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi 

“[đi] làm phước” (Công Vụ Các Sứ Đồ 
10:38). Sau đây là một số ví dụ mới 
gần đây:

Ở Abu Dhabi, Các Tiểu Vương 
Quốc Ả Rập Thống Nhất, các tín hữu 
Giáo Hội và bạn bè từ chín quốc gia ở 
Trung Đông—những người bản xứ trên 
sáu lục địa—quy tụ trong một đại hội 
và tham gia vào một dự án nhân đạo 
liên tôn. Họ thu thập và phân phối 
8.500 bộ dụng cụ vệ sinh và các gói 
thực phẩm.

Ở Uganda, hai nha sĩ và ba y tá răng 
hàm mặt, tất cả đều là Thánh Hữu Ngày 
Sau, đã dành ra một tuần để chữa răng 
sâu, nhổ và làm sạch răng, dạy về cách 
vệ sinh răng miệng, và chỉ dẫn các nha 

sĩ địa phương và sinh viên nha khoa về 
cách thực hành tốt nhất.

Ở Malaysia, các tín hữu Giáo Hội tập 
trung vào gia đình vào dịp Tết Trung 
Hoa một ngày lễ mà theo truyền thống 
gồm có việc đi viếng mộ để tưởng nhớ, 
tôn vinh và kính trọng tổ tiên. 

Ở Thái Lan, các tín hữu từ 18 đến 
35 tuổi quy tụ lại ở Bangkok để tham 
dự một cuộc thi nấu ăn và một dự án 
phục vụ.

Ở Fiji, các tín hữu và những người 
truyền giáo cung cấp các nỗ lực cứu trợ 
cho các nạn nhân của Cơn Lốc Xoáy 
Winston. Các vị lãnh đạo Giáo Hội đã 
làm việc với các tổ chức chính phủ và 
phi chính phủ để cung cấp thực phẩm, 
nước, lều, túi vệ sinh, và những đồ tiếp 
liệu khẩn cấp khác.  ◼

Đi Làm Việc Thiện trên Khắp Thế Giới 

Các công cụ và thủ tục mới sẽ 
giúp các cá nhân và gia đình 

làm công việc lịch sử gia đình và 
phục vụ trong đền thờ:
•  Bây giờ, các tín hữu có thể in các 

tấm thẻ làm giáo lễ trong đền thờ 
ở nhà trên giấy trắng và mang các 
tấm thẻ này đến đền thờ.

•  Đền thờ có một thời gian ưu tiên 
cho gia đình nhằm tạo điều kiện 
cho gia đình có thể hẹn giờ để 
đến thực hiện các giáo lễ cùng với 
nhau mà không phải chờ đợi lâu.

•  Những người mới cải đạo thực 
hiện các phép báp têm lần đầu 
tiên thay cho người chết có thể 
sắp xếp một cuộc hẹn để đền 
thờ có thể sẵn sàng tiếp nhận 
và chào đón họ.

•  Một giấy giới thiệu mới sử dụng 
có giới hạn có thể được tạo ra 
trực tuyến và được các vị lãnh 
đạo chức tư tế in ra. Giấy giới 
thiệu được kích hoạt khi được in 
ra và có hiệu lực khi có chữ ký 
của cả tín hữu lẫn vị giám trợ. ◼

Những Thay Đổi 
cho Công Việc 
Lịch Sử Gia Đình 
và Phục Vụ trong 
Đền Thờ


