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36 Phục Vụ Bên Kia Sông Giô Đanh
Bài của R. Val Johnson 
và Rachel Coleman
Một cặp vợ chồng cao niên truyền 
giáo trong chương trình nhân đạo 
ảnh hưởng đến hàng ngàn người 
bằng cách phục vụ nơi nào Chúa 
cần đến họ.

CÁC TIẾT MỤC
8 Phục Vụ trong Giáo Hội:  

Những Ngày Chủ Nhật Tràn  
Đầy Sự Phục Vụ của Tôi
Bài của Jeffery A. Hogge

9 Những Suy Ngẫm: Bữa Ăn 
Tối Cuối Cùng của Melva
Bài của Cheryl A. Esplin

10 Giảng Dạy theo Cách của 
Đấng Cứu Rỗi: Niềm Vui 
của Việc Học Hỏi
Bài của Tad R. Callister

40 Tiếng Nói của 
Thánh Hữu Ngày Sau

44 Nhà Cửa, Gia Đình của Chúng 
Ta: Nhịn Ăn và Cầu Nguyện 
cho Emma
Bài của Cecilie Norrung

80 Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp 
Lại Nhau: Nguồn Thông Sáng 
Hướng Dẫn Thiêng Liêng của 
Giáo Hội của Chúa
Bài của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley

Liahona, Tháng Mười Năm 2016

CÁC SỨ ĐIỆP
4 Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch 

Đoàn: Các Phước Lành của Sự 
Vâng Lời
Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson

7 Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng  
Dạy của Hội Phụ Nữ: Gia Đình 
Là do Thượng Đế Quy Định

CÁC BÀI ĐẶC BIỆT
16 Trẻ Nhỏ và Tiệc Thánh

Bài của Aaron L. West
Khi dự phần Tiệc Thánh, trẻ nhỏ có 
thể chuẩn bị để lập các giao ước.

18 Hiểu Rõ Nạn Tự Tử:  
Các Dấu Hiệu Cảnh Báo  
và Biện Pháp Ngăn Chặn
Bài của Kenichi Shimokawa
Học cách ngăn ngừa tự tử và giúp 
những người còn lại trong gia đình.

24 Những Lời Nói của Vị Tiên Tri 
trong một Chỗ Bất Ngờ
Bài của Colette Lindahl
Một vài tạp chí Liahona bỏ lại 
trong một căn hộ đã thay đổi 
cuộc đời của một người đàn ông 
bằng cách dẫn dắt người ấy đến 
với phúc âm.

26 Lịch Sử Gia Đình: Sự Bình An, 
Bảo Vệ, và Các Lời Hứa
Bài của Anh Cả Bradley D. Foster
Khi thu thập các hồ sơ lịch sử 
gia đình của mình và mang tên 
của tổ tiên mình đến đền thờ thì 
chúng ta và con cháu của chúng 
ta sẽ được phước.

30 Tình Yêu so với Dục Vọng
Bài của Joshua J. Perkey
Giải pháp cho dục vọng là gì, 
ước muốn để có được những 
điều trái với ý muốn của 
Thượng Đế chăng?
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46 Hãy Sống Đúng theo Tiềm 
Năng của Mình là Những  
Người của Thiên Niên Kỷ
Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson
Bốn đề nghị về cách sống đúng 
theo tiềm năng của một người 
của thiên niên kỷ.

C Á C  T H À N H  N I Ê N  T R Ẻ  T U Ổ I

54 Điều Kỳ Diệu của 
Nhiệt Độ Lửa Trung Bình
Bài của David A. Edwards
Làm thế nào lòng kiên nhẫn có  
thể giúp các em làm miếng bánh 
mì kẹp phô mai nướng một cách 
hoàn hảo và cũng trở nên giống 
Chúa Giê Su Ky Tô hơn?

57 Tấm Bích Chương: Hãy Tự 
Tưởng Tượng Cuộc Đời của 
Mình Được Phục Hồi Lại

58 Quyền Năng để Kiên  
Trì Chịu Đựng
Bài của Lynne Crandall viết  
theo lời kể của Jessica Turner
Việc làm những điều đơn giản mà 
củng cố đức tin của tôi đã giúp tôi 
chữa lành và tiếp tục sống sau một 
tai nạn xe hơi.

61 Câu Trả Lời Từ Các Vị Lãnh Đạo 
Giáo Hội: Làm Thế Nào để Đặt 
Đấng Ky Tô Làm Trọng Tâm 
cho Cuộc Sống của Chúng Ta
Bài của Anh Cả D. Todd 
Christofferson

62 Một Công Thức để Học Tập
Bài của Rosemary Thackeray

64 Hỏi và Đáp
Một số người bảo tôi rằng tôi cần 
phải có những người bạn không 
có cùng các tiêu chuẩn đạo đức 
với tôi để củng cố các tiêu chuẩn 
của tôi. Điều này có đúng không?

G I Ớ I  T R Ẻ

66 Đi Câu Cá Rồi
Bài của Julia Ventura
Hayden lo lắng rằng đứa em trai 
của nó sẽ làm tất cả mấy con cá sợ 
mà bỏ đi. Nhưng nó càng lo lắng 
hơn khi đứa em trai đi lạc.

68 Những Câu Trả Lời từ một Sứ 
Đồ: Làm thế nào em có thể giúp 
làm cho mái gia đình của mình 
thành một nơi bình an?
Bài của Anh Cả Gary E. Stevenson

69 Trang Báo của Chúng Ta

70 Các Trẻ Em Hành Động Can 
Đảm: Câu Chuyện về Bé Story
Bài của Jill Hacking
Story và gia đình của em là tín 
hữu duy nhất của Giáo Hội ở 
Turkmenistan! Hãy xem em ấy đã 
hành động can đảm như thế nào.

72 Bài Học từ Người Mẹ
Bài của Anh Cả Jairo Mazzagardi
Anh Cả Mazzagardi học được tính 
lương thiện từ mẹ của ông. Các em 
đã học được các nguyên tắc nào 
từ cha mẹ của các em?

74 Các Anh Hùng trong Sách Mặc 
Môn: Các Nữ Anh Hùng trong 
Sách Mặc Môn

76 Các Câu Chuyện trong Sách Mặc 
Môn: Đi đến Vùng Đất Hứa

79 Trang Tô Màu: Âm Nhạc Làm 
Cho Tôi Vui

T H I Ế U  N H I

Xem các em có thể 
tìm ra cái la bàn 
Liahona đã được 

giấu trong số 
báo này không. 
Lời mách nước: 
những người 
hàng xóm của 

các em có cây có 
trái không?
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Các Ý Kiến cho Buổi Họp Tối Gia Đình

XEM THÊM TRỰC TUYẾN
Tạp chí Liahona và các tài liệu khác của Giáo Hội có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại 
languages. lds. org. Xin vào xem facebook.com/liahona.magazine (có sẵn bằng tiếng 
Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha) để tìm thấy những sứ điệp đầy soi dẫn, những ý kiến 
về buổi họp tối gia đình, và tài liệu các em có thể chia sẻ với bạn bè và gia đình mình.

CÁC ĐỀ TÀI TRONG SỐ BÁO NÀY
Các con số tiêu biểu cho trang đầu của bài báo.

Âm nhạc, 79
Bạn hữu, 64
Các lệnh truyền, 4
Các tiêu chuẩn đạo đức, 64
Các vị tiên tri, 46, 80
Cầu nguyện, 44, 66
Chúa Giê Su Ky Tô, 4, 61, 76
Chứng ngôn, 74
Công việc truyền giáo, 

24, 36
Dục vọng, 30
Đền thờ, 69
Đức Thánh Linh, 70
Đức tin, 46, 58, 74, 76

Gia đình, 7, 26, 44, 66, 68, 70
Giảng dạy, 16, 72
Học thánh thư, 43, 62
Hy vọng, 58
Lịch sử gia đình, 26, 42
Lòng can đảm, 74
Lòng kiên nhẫn, 54
Lòng thương xót, 40
Lương thiện, 72
Ngày Sa Bát, 8, 42
Nhịn ăn, 44
Những chức vụ kêu gọi, 8
Noi theo vị tiên tri, 46
Phép lạ, 44

Sách Mặc Môn, 26, 43, 
74, 76

Sự bình an, 58, 68
Sự mặc khải cá nhân, 46
Sự phục vụ, 41, 58
Sự phục vụ nhân đạo, 36
Sự vâng lời, 4, 30, 46
Thiên tính, 46
Thiếu nhi, 16, 42
Thử thách, 18, 44, 58
Tiệc Thánh, 9, 16
Tiền thập phân, 72
Tình yêu thương, 30, 41
Tự tử, 18

Số báo này gồm có những bài viết và sinh hoạt có thể được sử dụng cho buổi họp tối  
gia đình. Sau đây là hai ví dụ.

“Trẻ Nhỏ và Tiệc Thánh,” trang 16: Với tư 
cách là cha mẹ, sau khi đọc bài báo này, các 
anh chị em có thể thảo luận về những cách 
để giảng dạy con cái còn nhỏ của mình về 
tầm quan trọng của Tiệc Thánh và các giao 
ước chúng sẽ lập khi chịu phép báp têm vào 
một ngày nào đó. Các anh chị em có thể 
sử dụng những lời cầu nguyện Tiệc Thánh 
(trong Giáo Lý và Giao Ước 20:77, 79) để 
giảng dạy về những lời hứa chúng ta lập 
khi chịu phép báp têm và việc dự phần Tiệc 
Thánh mỗi Chủ Nhật cho phép chúng ta tái 
lập những lời hứa đó như thế nào. Các anh 
chị em cũng có thể nghĩ ra những ý kiến để 
giúp con cái còn nhỏ của mình tập trung vào 
Đấng Cứu Rỗi trong lúc Tiệc Thánh, chẳng 

hạn như làm các quyển sách hình đơn giản 
có chứa hình ảnh về Đấng Cứu Rỗi.

“Một Công Thức để Học Tập,” trang 62: 
Nếu các anh chị em có con cái lớn hơn 
đang tự mình học thánh thư, thì hãy cân 
nhắc việc đọc bài này với chúng và mời 
chúng thử các ý kiến từ bài báo này. Các 
anh chị em có thể yêu cầu mỗi người trong 
gia đình làm ra một quyển nhật ký ghi chép 
việc học cá nhân và lập ra các mục tiêu để 
thường xuyên viết vào quyển nhật ký đó. 
Những người trong gia đình có thể tình 
nguyện chia sẻ những ý nghĩ và ấn tượng 
được viết trong quyển nhật ký của họ vào 
các buổi họp tối gia đình trong tương lai.
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Chủ Tịch Thomas S. Monson đã dạy: “Bài học quan 
trọng nhất chúng ta có thể học được trên trần thế là 
khi nào Thượng Đế phán và chúng ta tuân theo thì 

chúng ta sẽ luôn luôn đúng.” 1

Chúng ta cũng sẽ được ban phước. Như Chủ Tịch 
Monson đã nói trong một đại hội trung ương mới đây: “Khi 
chúng ta tuân giữ các lệnh truyền thì cuộc sống của chúng 
ta sẽ được hạnh phúc hơn, mãn nguyện hơn, và ít phức tạp 
hơn. Những thử thách và vấn đề của chúng ta sẽ dễ chịu 
đựng hơn, và chúng ta sẽ nhận được các phước lành đã 
được hứa [của Thượng Đế].” 2

Trong đoạn trích sau đây từ những lời dạy của Chủ Tịch 
Monson với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội, ông nhắc 
nhở chúng ta rằng các lệnh truyền là sự hướng dẫn chắc 
chắn nhất dẫn đến hạnh phúc và bình an. 

Những Chỉ Dẫn cho Cuộc Hành Trình trên Trần Thế
“Các giáo lệnh của Thượng Đế không phải được ban 

cho để làm cho chúng ta thất vọng hoặc làm trở ngại hạnh 
phúc của chúng ta. Ngược lại thì mới là đúng. Ngài là Đấng 
đã sáng tạo ra chúng ta và yêu thương chúng ta trọn vẹn, 
Ngài biết là chúng ta cần phải sống như thế nào để đạt 
được hạnh phúc lớn nhất mà mình có thể đạt được. Ngài 
đã ban cho chúng ta những chỉ dẫn mà nếu chúng ta tuân 
theo thì sẽ hướng dẫn chúng ta một cách an toàn qua cuộc 
sống trần thế đầy nguy hiểm này. Chúng ta nhớ những 
lời của bài thánh ca quen thuộc: ‘Tuân giữ các giáo lệnh! 
Trong đó có sự an toàn; trong đó có sự bình an’ [xin xem 
“Keep the Commandments,” Hymns, số 303].” 3

Sức Mạnh và Sự Hiểu Biết
“Sự vâng lời là một đặc tính của các vị tiên tri; sự vâng 

lời đã cung ứng sức mạnh và sự hiểu biết cho họ qua 

các thời đại. Chúng ta cần phải nhận biết rằng chúng ta 
cũng được quyền nhận lãnh nguồn sức mạnh và kiến 
thức này. Nguồn này dành sẵn cho mỗi người chúng 
ta ngày nay nếu chúng ta tuân theo các giáo lệnh của 
Thượng Đế. . . .

“Sự hiểu biết mà chúng ta tìm kiếm, các câu trả lời mà 
chúng ta mong muốn, và sức mạnh mà chúng ta ao ước 
ngày nay để đối phó với những thử thách của một thế giới 
phức tạp và luôn thay đổi, có thể thuộc về chúng ta khi 
chúng ta sẵn lòng tuân theo các lệnh truyền của Chúa.” 4

Chọn Vâng Lời
“Thái độ chung của thời kỳ chúng ta là tính dễ dãi. Các 

tạp chí và chương trình truyền hình đăng hình ảnh của các 
minh tinh điện ảnh, những anh hùng của sân vận động—
những người mà nhiều người trẻ tuổi ao ước bắt chước—
những người bất chấp các luật pháp của Thượng Đế và 
công khai tham gia vào những lối thực hành đầy tội lỗi, 
dường như không có những hậu quả xấu. Các anh chị em 
đừng tin vào điều đó! Có lúc phải suy xét—chính là việc 
cân nhắc điều tốt với điều xấu. Chúng ta đều phải đối diện 
trực tiếp với những hậu quả của hành động của mình—
nếu không là trong cuộc sống này thì sẽ là trong cuộc sống 
mai sau. Ngày Phán Xét sẽ đến với tất cả mọi người. . . . 
Tôi khẩn nài với các em hãy chọn vâng lời.” 5

Niềm Vui và Bình An
“Đôi khi, đối với các anh chị em, dường như những 

người trên thế giới đang có nhiều điều vui thích hơn. Một 
số các anh chị em có thể cảm thấy bị hạn chế bởi quy tắc 
xử thế mà chúng ta tôn trọng triệt để trong Giáo Hội. Tuy 
nhiên, thưa các anh chị em, tôi tuyên bố với các anh chị em 
rằng không có điều gì có thể mang đến niềm vui vào cuộc 

Bài của Chủ Tịch  
Thomas S. 
Monson

CÁC PHƯỚC LÀNH CỦA  
SỰ VÂNG LỜI
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GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Chủ Tịch Monson dạy chúng ta về nhiều phước lành 
chúng ta có thể nhận được kể cả sức mạnh, sự hiểu 

biết, niềm vui và bình an bằng cách vâng lời. Hãy cân nhắc 
việc hỏi những người mà các anh em giảng dạy làm thế 
nào họ đã được ban phước bằng cách tuân giữ các lệnh 

truyền. Các anh em có thể khuyến khích họ tiếp tục suy 
ngẫm về các phước lành của họ và viết ra những ý nghĩ 
và kinh nghiệm của họ trong nhật ký. Các anh em cũng có 
thể khuyến khích họ cho thấy lòng biết ơn đối với Thượng 
Đế về các phước lành của họ bằng cách tiếp tục vâng lời.

sống hoặc bình an cho tâm hồn của 
chúng ta hơn Thánh Linh là Đấng có 
thể đến khi chúng ta noi theo Đấng 
Cứu Rỗi và tuân giữ các lệnh truyền.” 6

Bước Đi Ngay Thẳng
“Tôi làm chứng cùng các anh chị 

em rằng các phước lành đã được hứa 
của chúng ta đều không thể nào đo 
lường được. Mặc dù chúng ta đang 

sống trong tình trạng có thể dường 
như đầy đe dọa và những thử thách 
dồn dập xảy đến trong cuộc sống, 
nhưng sự hiểu biết về phúc âm và 
tình yêu mến của chúng ta đối với 
Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi 
sẽ an ủi cùng hỗ trợ chúng ta cũng 
như mang đến niềm vui cho tâm hồn 
chúng ta khi sống ngay chính và tuân 
giữ các giáo lệnh. Sẽ không có điều 

gì trên thế gian này có thể đánh bại 
chúng ta được.” 7

Noi Theo Đấng Cứu Rỗi
“Người sầu khổ và từng trải sự ưu 

phiền này là ai? Ai là Vua vinh hiển, 
là Chúa muôn quân? Ngài là Đức 
Thầy của chúng ta. Ngài là Đấng Cứu 
Rỗi của chúng ta. Ngài là Vị Nam Tử 
của Thượng Đế. Ngài là Cội Rễ của 
Sự Cứu Rỗi cho chúng ta. Ngài ra 
hiệu: ‘Hãy theo ta.’ Ngài chỉ thị: ‘Hãy 
đi, làm theo như vậy.’ Ngài khẩn nài: 
‘Giữ gìn các điều răn ta.’

“Chúng ta hãy noi theo Ngài. Chúng 
ta hãy bắt chước theo gương Ngài. 
Chúng ta hãy vâng theo lời Ngài. Khi 
làm như vậy, chúng ta dâng lên Ngài 
ân tứ thiêng liêng về lòng biết ơn.” 8 ◼
GHI CHÚ
 1. “Những Người Gương Mẫu để Noi Theo,” 

Liahona, tháng Mười năm 2007, 5.
 2. “Tuân Giữ Các Giáo Lệnh,” Liahona, 

tháng Mười Một năm 2015, 83.
 3. “Tuân Giữ Các Giáo Lệnh,” 83.
 4. “Sự Vâng Lời Mang đến Các Phước Lành,” 

Liahona, tháng Năm năm 2013, 90, 92.
 5. Thomas S. Monson, “Tin Tưởng, Vâng Lời và 

Kiên Trì Chịu Đựng,” Liahona, tháng Năm 
năm 2012, 129.

 6. Thomas S. Monson, “Đứng tại Những Nơi 
Thánh Thiện,” Liahona, tháng Mười Một 
năm 2011, 83, 86.

 7. “Hãy Vui Lên,” Liahona, tháng Năm 
năm 2009, 92.

 8. “Tìm Thấy Niềm Vui trong Cuộc Sống,” 
Liahona, tháng Mười Một năm 2008, 88.

TR
AN

H 
DO

 JI
M

 M
AD

SE
N 

HỌ
A



6 L i a h o n a

Chọn Điều Đúng

Việc chọn điều đúng mang chúng ta đến gần Cha 
Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Điều 

đó cũng giúp chúng ta vui vẻ và an toàn. Hãy khoanh 
tròn những cách các em có thể chọn điều đúng.

Hỏa Hoạn và Các Bài Học  
về Sự Vâng Lời

Chủ Tịch Thomas S. Monson có lần đã kể về một dịp nọ khi 
ông đã học được tầm quan trọng của sự vâng lời. Khi lên 

tám tuổi, gia đình ông đã đến ở trong căn nhà gỗ của họ trong 
vùng núi. Ông và những người bạn của ông dọn sạch cỏ ở một 
chỗ để làm lửa trại. Họ cố gắng nhổ sạch cỏ bằng tay, cố gắng 
hết sức để kéo và giật mạnh, nhưng chỉ có thể nhổ được những 
nắm cỏ dại. Chủ Tịch Monson giải thích: “Và rồi tôi nảy ra một 
ý tưởng mà tôi nghĩ là giải pháp hoàn hảo đối với một đứa bé 
tám tuổi. Tôi nói với Danny: ‘Chúng ta chỉ cần đốt đám cỏ dại 
này. Chúng ta sẽ chỉ đốt một vòng tròn trong đám cỏ dại!’”

Mặc dù ông đã biết rằng ông không được phép sử dụng 
diêm nhưng ông vẫn chạy về căn nhà gỗ để lấy que diêm, và 
ông và Danny bắt đầu đốt chỗ có nhúm cỏ. Họ kỳ vọng rằng 

GIỚI TRẺ

THIẾU NHI

ngọn lửa sẽ tự dập tắt, nhưng thay vì thế, nó lại trở thành 
một đám lửa lớn đầy nguy hiểm. Ông và Danny chạy đi cầu 
cứu, chẳng bao lâu, những người lớn đổ xô đến để dập tắt 
lửa trước khi nó cháy lan đến cây cối.

Chủ Tịch Monson nói tiếp: “Danny và tôi đã học được một 
vài bài học khó khăn nhưng quan trọng vào ngày đó—phần 
lớn là tầm quan trọng của sự vâng lời.” (Xin xem “Sự Vâng 
Lời Mang Đến Các Phước Lành,” Liahona, tháng Năm năm 
2013, 89–90).

Giống như Chủ Tịch Monson, các em có bao giờ phải học 
một bài học về sự vâng lời theo một cách khó khăn không? 
Các em có thể lập các mục tiêu nào để giữ cho mình được 
an toàn qua sự vâng lời trong tương lai?

Phục vụ những 
người khác

Đi nhà thờ

Đọc thánh thư

Chơi các trò 
chơi lành 
mạnh

Gây gổ với 
các anh chị 
em của mình

Gian lận trong 
trường học
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Gia Đình Là do 
Thượng Đế  
Quy Định 

Carole M. Stephens, Đệ Nhất Cố 
Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung 

Ương Hội Phụ Nữ nói: “Theo những 
lời [bài hát của Hội Thiếu Nhi], ‘The 
Family Is of God [Gia Đình là Do 
Thượng Đế Quy Định],’ . . . chúng ta 
được nhắc nhở về giáo lý thuần khiết. 
“Chúng ta biết rằng gia đình không 
những là do Thượng Đế quy định mà 
chúng ta còn là mỗi phần tử của gia 
đình Thượng Đế nữa. . . .

“. . . Kế hoạch của Đức Chúa Cha 
dành cho con cái của Ngài là một kế 
hoạch về tình yêu thương. Đó là một 
kế hoạch để đoàn kết con cái của 
Ngài—gia đình của Ngài–với Ngài.” 1

Anh Cả L. Tom Perry (1922–2015) 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ 
nói: “Chúng ta cũng tin rằng kiểu gia 
đình truyền thống vững mạnh không 
chỉ là các đơn vị cơ bản của một xã hội 
ổn định, một nền kinh tế ổn định, và 
một nền văn hóa ổn định về các giá trị 
đạo đức—mà còn là những đơn vị cơ 
bản của thời vĩnh cửu, của vương quốc 
và chính quyền của Thượng Đế.

“Chúng ta tin rằng tổ chức và chính 
quyền của thiên thượng sẽ được xây 
dựng xung quanh các gia đình và 
thân quyến.” 2

Bonnie L. Oscarson, Chủ Tịch Trung 
Ương Hội Thiếu Nữ nói: “Tất cả mọi 
người, bất kể tình trạng hôn nhân là 
gì hoặc có bao nhiêu con cái thì cũng 
có thể là những người bênh vực cho 
kế hoạch của Chúa như đã được mô 
tả trong bản tuyên ngôn về gia đình. 
“Nếu đó là kế hoạch của Chúa, thì đó 
cũng phải là kế hoạch của chúng ta!” 3

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
Giáo Lý và Giao Ước 2:1–3; 132:19

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn để biết điều phải chia sẻ. Làm thế 
nào việc hiểu được “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới” sẽ gia tăng đức tin của các chị 
em nơi Thượng Đế và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc 
thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng reliefsociety. lds. org.

Giáo Lý về Gia Đình
Chị Julie B. Beck, cựu Chủ Tịch 

Trung Ương Hội Phụ Nữ, đã dạy 
rằng giáo lý về gia đình dựa trên 
Sự Sáng Tạo, Sự Sa Ngã, và Sự 
Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô: 

“Sự Sáng Tạo thế gian đã cung 
cấp một chỗ để gia đình có thể 
sống được. Thượng Đế sáng tạo 
một người nam và một người 
nữ là hai nửa thiết yếu của một 
gia đình. Chính là một phần kế 
hoạch của Cha Thiên Thượng để 
A Đam và Ê Va được làm lễ gắn 
bó và tạo thành một gia đình 
vĩnh cửu. 

“. . . Sự Sa Ngã đã làm cho họ 
có thể có các con trai và con gái.

“Sự Chuộc Tội [của Đấng Ky 
Tô] cho phép gia đình được làm 
lễ gắn bó vĩnh viễn chung với 
gia đình. Sự Chuộc Tội cho phép 
gia đình có được sự phát triển 
và hoàn hảo vĩnh viễn. Kế hoạch 
hạnh phúc, cũng được gọi là kế 
hoạch cứu rỗi, là một kế hoạch 
được tạo ra cho các gia đình. . . .

“. . . Đây là giáo lý của Đấng 
Ky Tô. . . . Nếu không có gia đình, 
thì không có kế hoạch; không có 
lý do cho cuộc sống trần thế.” 4

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
Tại sao gia đình là đơn vị quan 
trọng nhất trong thời tại thế 
lẫn thời vĩnh cửu?

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

GHI CHÚ
 1. Carole M. Stephens, “Gia Đình Là do Thượng 

Đế Quy Định,” Liahona, tháng Năm năm 
2015, 11.

 2. L. Tom Perry, “Tại Sao Hôn Nhân và Gia 
Đình Là Quan Trọng—Ở Khắp Nơi trên Thế 
Giới,” Liahona, tháng Năm năm 2015, 41.

 3. Bonnie L. Oscarson, “Những Người Bênh 
Vực cho Bản Tuyên Ngôn về Gia Đình,” 
Liahona, tháng Năm năm 2015, 15.

 4. Julie B. Beck, “Teaching the Doctrine of the 
Family,” Liahona, tháng Ba năm 2011, 32, 34.

Đức Tin, Gia Đình, 
Trợ Giúp
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Đó là buổi sáng Chủ Nhật. Trước 
mắt tôi là một lịch trình với 12 

tiếng đồng hồ nhóm họp, phỏng vấn, 
làm lễ xác nhận, và lễ sắc phong. Tôi 
sẽ bắt đầu trong một trung tâm giáo 
khu và kết thúc trong một nhà hội 
khác ở phía bên kia thị trấn—tất cả 
đều diễn ra vào một ngày nóng nực.

Tôi mong chờ mỗi buổi họp, 
cuộc phỏng vấn, lễ xác nhận, và 
lễ sắc phong. Nhưng ngày hôm qua, 
khi suy nghĩ về việc tôi sẽ bận rộn 
biết bao, thì tôi chìm đắm trong ý nghĩ 
tự thương hại mình—cho đến khi 
tôi giở ra Autobiography of Parley P. 
Pratt [Tự Truyện của Parley P. Pratt] 
và bắt đầu đọc ở chỗ tôi đang đọc dở 
dang trước đó. Anh Cả Pratt đã bị bắt 
giam cùng với Joseph và Hyrum Smith 
và những người khác, trong những 
ngày khó khăn ở Missouri. Sau khi bị 
giải đến Independence, Các Vị Thẩm 
Quyền bị giam giữ trong một khách 
sạn và ngủ trên sàn nhà với một khối 
gỗ để làm gối.

Một buổi sáng lạnh lẽo, trời tuyết, 
Anh Cả Pratt thức giấc, và lẻn ra khỏi 
khách sạn mà không ai biết. Ông 
đi về phía đông xuyên qua thị trấn 
và vào các cánh đồng bên cạnh. 
Sau khi đi bộ khoảng một dặm 
(1,6 kilômét), Anh Cả Pratt bước 
vào một khu rừng, tuyết rơi che 
phủ dấu chân của ông và cây cối 
che giấu sự hiện diện của ông.

Ông suy ngẫm về hoàn cảnh khó 
khăn của mình. Nếu tiếp tục đi về phía 
đông thì có nghĩa là đi thoát đến một 
tiểu bang khác, nơi mà ông có thể 
nhắn tin cho gia đình của mình đến 
gặp. Nếu trở về khách sạn thì có nghĩa 
là bị giam giữ và bị cáo buộc về các 
tội phạm nghiêm trọng. Mặc dù bị cám 
dỗ để trốn thoát nhưng Anh Cả Pratt 
nghĩ tới “sự rắc rối hoặc thậm chí cả 
cái chết” mà ông sẽ gây ra cho những 
tù nhân khác nếu ông bỏ đi.

Trong khi không biết chắc phải 
làm gì, thì ông chợt nhớ đến một 

NHỮNG NGÀY CHỦ NHẬT 
ĐẦY TRÀN SỰ PHỤC VỤ CỦA TÔI
Bài của Jeffery A. Hogge

S Ự  P H Ụ C  V Ụ  T R O N G  G I Á O  H Ộ I

Những ngày Chủ Nhật của tôi đầy bận rộn, nhưng tôi cảm thấy biết ơn rằng tôi 
có thể phục vụ mà không gặp phải những khó khăn như các vị lãnh đạo Giáo Hội 
ban đầu giống như Anh Cả Parley P. Pratt.

câu thánh thư: “Ai muốn cứu sự sống 
mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo 
Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu” 
(xin xem Mác 8:35; GLGƯ 98:13).

Anh Cả Pratt trở về khách sạn. Tiếp 
theo là nhiều tháng bị giam cầm khổ 
sở—không có gia đình, không có giao 
tiếp thân hữu với Các Thánh Hữu, 
hoặc khả năng để phục vụ trong sự 
kêu gọi của ông với tư cách là Sứ Đồ.1

Khi đóng cuốn sách lại, tôi suy nghĩ 
về những nỗi gian khổ của Các Thánh 
Hữu ban đầu—một số họ chính là tổ 
tiên của tôi. Nhờ vào chứng ngôn của 
họ về phúc âm và đức tin của họ nơi 
Chúa Giê Su Ky Tô nên họ đã chịu 
đựng được sự độc ác và ngược đãi. 
Nhờ vào khả năng chịu đựng của họ, 
nên ngày nay tôi có thể phục vụ và tự 
do thờ phượng, liên kết với họ trong 
đức tin và chứng ngôn.

Trong khi tôi chuẩn bị cho ngày 
Sa Bát này, gia đình tôi được an toàn, 
mong chờ một ngày thờ phượng trong 
một nhà hội đầy tiện nghi. Tình thân 
hữu của Các Thánh Hữu sẽ làm rực rỡ 
ngày của chúng tôi. Chúng tôi sẽ vui 
mừng với họ trong những lễ xác nhận 
và lễ sắc phong được thực hiện, các 
trách nhiệm được hoàn tất, và đức tin 
được củng cố. Chúng tôi sẽ dự phần 
Tiệc Thánh, tưởng nhớ tới Đấng Cứu 
Rỗi và sự hy sinh chuộc tội của Ngài. 
Và buổi tối hôm nay, chúng tôi sẽ quy 
tụ lại trong nhà của mình để đọc Sách 
Mặc Môn và cùng nhau cầu nguyện 
trước khi chúng tôi nằm xuống trên 
chiếc giường đầy tiện nghi và gối 
đầu lên những chiếc gối mềm mại.

Những ngày Chủ Nhật đầy bận 
rộn của tôi. Tôi biết ơn và được 
phước về điều đó. ◼
Tác giả sống ở California, Hoa Kỳ.
GHI CHÚ
 1. Xin xem Parley P. Pratt, Autobiography of 

Parley P. Pratt, do Parley P. Pratt Jr. biên 
tập (1979), 194–97. TR
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Mẹ tôi sống đến 92 tuổi và qua 
đời mới gần đây. Bà đang ở trong 

bệnh viện khi các bác sĩ quyết định 
rằng không thể làm gì được nữa ngoại 
trừ việc làm cho bà cảm thấy thoải mái 
dễ chịu cho đến khi bà qua đời.

Khi mọi điều đã được chuẩn bị để 
đưa bà về nhà, hai người anh em từ 
một tiểu giáo khu địa phương đã vào 
phòng và hỏi tôi là mẹ tôi có muốn 
dự phần Tiệc Thánh không. Lúc đầu, 
tôi nói với họ: “Cám ơn, không cần 
đâu.” Mẹ hầu như không thể nuốt 
được. Sau đó tôi nói: “Tuy nhiên, để 
tôi hỏi lại bà nhé.” Tôi ghé vào tai bà 
và nói: “Có hai người nắm giữ chức 
tư tế ở đây. Mẹ có muốn cố gắng 
dự phần Tiệc Thánh không?” Bằng 
một giọng yếu ớt nhưng rõ ràng, 
bà đáp: “Muốn.”

Sau khi phần ban phước của Tiệc 
Thánh, tôi nhặt một mẩu bánh từ 
khay lên, bẻ nhỏ và nhẹ nhàng đặt 
vào miệng bà. Bà cố gắng trệu trạo 
nhai nhỏ mẩu bánh trong một chốc 
lát, và tôi nhỏ nhẹ xin lỗi hai người 
đàn ông vì đã mất nhiều thời gian. 
Họ trấn an tôi là không sao cả. Sau 
lời cầu nguyện Tiệc Thánh cho nước, 
tôi lấy một chén nhựa nhỏ đựng nước 
và đưa lên môi bà. Bà chỉ uống một 
ngụm nhỏ, nhưng tôi rất ngạc nhiên 

trước cách bà đã nuốt nước suông sẻ.
Tôi cám ơn hai người anh em này, 

và họ đi sang phòng bên cạnh. Mẹ tôi 
qua đời một cách thanh thản khoảng 
một giờ sau đó.

Những ngày sau đó, tôi nhận thấy 
một khoảnh khắc mà tôi đã được 
phép chia sẻ với mẹ tôi thật là thiêng 
liêng biết bao. Việc cuối cùng bà đã 
làm trong cuộc sống này là dự phần 
Tiệc Thánh. Lời cuối cùng bà thốt ra 
là “Muốn”—muốn nhận được Tiệc 
Thánh, muốn dâng lên “một tấm lòng 
đau khổ và một tâm hồn thống hối 
làm của lễ hy sinh” (3 Nê Phi 9:20), 

BỮA ĂN TỐI CUỐI CÙNG CỦA MELVA
Bài của Cheryl Harward Wilcox

N H Ữ N G  Ý  N G H Ĩ

“Mẹ có muốn cố gắng dự phần Tiệc Thánh không?” Tôi hỏi người mẹ sắp qua đời của tôi.

muốn mang danh của Chúa Giê Su Ky 
Tô và hứa luôn tưởng nhớ tới Ngài, 
muốn nhận được Thánh Linh của 
Ngài. Những điều cuối cùng được thốt 
ra từ đôi môi của bà là biểu tượng của 
lễ Tiệc Thánh.

Hương vị của bữa ăn cuối cùng của 
bà phải thật là ngọt ngào biết bao đối 
với bà! Mặc dù quá yếu để cử động 
hoặc nói chuyện, nhưng chắc hẳn 
bà đã cảm thấy sống trong Đấng Ky 
Tô như thế nào! Chắc hẳn bà đã cảm 
thấy biết ơn biết bao về quyền năng 
cứu chuộc và làm cho có khả năng 
của Ngài mà mang bà đi qua những 
giây phút cuối cùng của cuộc sống 
trần thế và mang đến cho bà niềm 
hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu.

Mỗi tuần khi chúng ta dự phần Tiệc 
Thánh, cầu xin cho tất cả chúng ta 
đều biết ơn cho cơ hội chúng ta có để 
tái lập các giao ước của mình và cảm 
nhận được sự tha thứ và ân điển khi 
cố gắng trở nên giống như Cha trên 
Trời và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa 
Giê Su Ky Tô. Rồi, bánh và nước có 
thể là dành cho chúng ta, cũng như 
chắc hẳn đã dành cho mẹ tôi, “ngon 
ngọt hơn hết thảy những [gì] ngon 
ngọt khác, . . . và tinh khiết hơn tất cả 
những gì tinh khiết” (An Ma 32:42). ◼
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.TR
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Câu chuyện này kể về một người biếng nhác nhất trong một 
thị trấn nọ. Người ấy không muốn làm việc, không muốn tìm 
việc làm. Người ấy hoàn toàn sống dựa vào nỗ lực của những 

người khác. Cuối cùng những người dân trong thị trấn không chịu 
nổi nữa. Họ quyết định đưa người ấy đến vùng ngoại ô của thị trấn 
và đày người ấy ở đó. Trong khi một người dân thị trấn hộ tống người 
ấy trong một chiếc xe ngựa để đi đến bìa thị trấn, thì người đánh xe 
ngựa cảm thấy lòng tràn ngập trắc ẩn. Có lẽ nên cho người bị bỏ rơi 
này thêm một cơ hội nữa. Vì vậy người ấy hỏi: “Anh có muốn một 
giỏ bắp để bắt đầu làm lại từ đầu không?”

Người bị bỏ rơi đáp: “Bắp đã được lột vỏ chưa?” 1

Giảng Viên và Học Viên: Trách Nhiệm Đồng Đều để Đóng Góp
Đôi khi chúng ta thấy có những người muốn đạt được sự hiểu biết 

về thánh thư—mà lại không muốn bỏ ra nỗ lực nào cả. Họ muốn 
học phúc âm qua việc lắng nghe một loạt những phần trích dẫn hoặc 
một loạt các đoạn video ngắn và thú vị. Họ muốn giảng viên Trường 
Chủ Nhật phải chuẩn bị và làm mọi việc để giúp họ hiểu bài học chứ 
không muốn tự mình chuẩn bị hoặc tham gia làm phần vụ của mình.

Trái lại, Đấng Cứu Rỗi đã có lần mời học viên của Ngài trở về nhà 
vì họ không thể hiểu được lời của Ngài. Ngài truyền lệnh cho họ cầu 
nguyện, suy ngẫm, và “chuẩn bị tâm trí [họ] cho ngày mai,” khi Ngài 
sẽ “trở lại cùng [họ]” (xin xem 3 Nê Phi 17:2–3).

Bài học đó là như sau: Đó không chỉ là trách nhiệm của giảng viên 
để đến lớp với sự chuẩn bị mà còn là trách nhiệm của học viên nữa. 
Giống như giảng viên có trách nhiệm giảng dạy về Thánh Linh,  
thì học viên cũng có trách nhiệm để học hỏi nhờ vào Thánh  
Linh (xin xem GLGƯ 50:13–21).

Sách Mặc Môn chép rằng: “Người thuyết giảng không hơn gì  
người nghe giảng, và người giảng dạy cũng không hơn gì người  
học; do đó tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau” (An Ma 1:26;  
sự nhấn mạnh được thêm vào).

Bài của  
Tad R. Callister
Chủ Tịch 
Trung Ương 
Trường Chủ Nhật

Khi trở thành những 
người học hỏi có nhiều 
cam kết hơn, chúng ta sẽ 
cảm nhận được niềm vui 
thiêng liêng đến từ việc 
học và sống theo phúc âm 
của Chúa Giê Su Ky Tô.

Niềm Vui  
CỦA  Việc Học Hỏi

G I Ả N G  D Ạ Y  T H E O  C Á C H 
C Ủ A  Đ Ấ N G  C Ứ U  R Ỗ I
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Sau đây là một số đề nghị về điều 
chúng ta có thể làm để cảm nhận 
được niềm vui có được khi chúng 
ta làm phần vụ của mình trong việc 
học và sống theo phúc âm.

Học tại Nhà
Nghiên Cứu Thánh Thư

Mỗi tín hữu có trách nhiệm cho 
việc học phúc âm của mình; chúng 
ta không thể giao phó trách nhiệm 
đó. Hầu hết việc học hỏi đó có được 
từ việc thường xuyên nghiên cứu 
thánh thư. Chủ Tịch Harold B. Lee 
(1899–1973) tuyên bố: “Nếu chúng 
ta không đọc thánh thư hàng ngày 
thì chứng ngôn của chúng ta trở nên 
suy yếu hơn.” 2 Sứ Đồ Phao Lô đã 
nhận xét rằng dân Do Thái ở Bê Rê 
“có ý hẳn hoi hơn người Tê Sa Lô Ni 
Ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo,” và rồi 
ông chia sẻ lý do cho việc tiếp nhận 
như vậy: “[Họ] ngày nào cũng tra xem 
Kinh Thánh” (Công Vụ Các Sứ Đồ 
17:11; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Việc nghiên cứu thánh thư hàng 
ngày là một thành phần thiết yếu để 
phát triển phần thuộc linh của chúng 
ta. Không có điều nào khác có thể 
hoàn toàn bù đắp cho việc không 
nghiên cứu thánh thư trong thói quen 
hàng ngày của chúng ta. Vì lý do này, 
nên việc nghiên cứu thánh thư nên 
được dành ra một thời gian nhất định 
để làm chứ không phải thời gian còn 
dư lại để làm.

Một số người có thể nói: “Nhưng 
tôi không có thời giờ để nghiên cứu 
thánh thư hàng ngày trong khi tôi 
có rất nhiều bổn phận khác 
trong cuộc sống.” Lời 
phát biểu này nhắc 

nhở phần nào về câu chuyện của hai 
công nhân thi đốn cây để xem người 
nào có thể đốn cây nhiều hơn trong 
một ngày. Cuộc thi đua bắt đầu lúc 
bình minh. Mỗi giờ, người đàn ông 
nhỏ con hơn đi lang thang vào rừng 
trong 10 phút hoặc lâu hơn. Mỗi lần 
anh ta làm như vậy, đối thủ của anh 
ta mỉm cười và gật đầu, yên trí rằng 
mình sẽ thắng. Người đàn ông cao 
lớn hơn không bao giờ bỏ đi, không 
bao giờ ngừng đốn cây, không bao 
giờ nghỉ tay.

Khi ngày đó kết thúc, người đàn 
ông cao lớn hơn đã kinh ngạc khi biết 
rằng đối thủ của mình, dường như đã 
lãng phí quá nhiều thời gian, lại đốn 
nhiều cây hơn mình. Ông ta hỏi: “Làm 
thế nào anh làm điều đó được khi 
anh nghỉ tay nhiều lần như vậy?” 

Người thắng đáp: “Ồ tôi đi mài 
cái rìu của tôi.”

Mỗi khi nghiên cứu thánh thư 
là chúng ta đang mài cái rìu thuộc 
linh của mình. Và phần kỳ diệu là 
khi chúng ta làm như vậy, chúng ta 
có thể sử dụng thời gian còn lại của 
mình một cách khôn ngoan hơn.
Chuẩn Bị Trước

Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy 
rằng chỉ có một số ít các tín hữu 
Giáo Hội là đọc trước thánh thư mà 
sẽ được thảo luận trong các lớp học 
trường Chủ Nhật. Mỗi người chúng 
ta có thể giúp đảo ngược tình huống 
này. Chúng ta có thể làm tròn trách 
nhiệm của mình liên quan đến kinh 
nghiệm học hỏi bằng cách đến lớp 
học với sự chuẩn bị kỹ hơn, đã đọc 

thánh thư và sẵn sàng 
chia sẻ những 

hiểu biết sâu NGHIÊN CỨU

thánh thư cho lớp học

CHUẨN BỊ
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sắc. Sự chuẩn bị của chúng ta có thể là một ân tứ thuộc 
linh chúng ta mang đến cho tất cả các học viên.

Học trong Lớp
Tham Gia trong Lớp Học

Lệnh truyền phải mở miệng của chúng ta (xin xem 
GLGƯ 60:2–3) không chỉ áp dụng trong một khung cảnh 
truyền giáo mà còn trong khung cảnh lớp học. Khi tham 
gia, chúng ta mời Thánh Linh, là Đấng có thể làm chứng về 
lẽ thật của ý kiến chúng ta và soi sáng tâm trí của chúng ta 
với những hiểu biết sâu sắc hơn. Ngoài ra, sự tham gia của 
chúng ta có thể soi dẫn những ý nghĩ của người khác và 
do đó khuyến khích sự tham gia của người này.

Bằng cách này, chúng ta đang tuân theo một nguyên tắc 
giảng dạy do Chúa dạy: “Mỗi lần chỉ một người được nói, 
và tất cả mọi người phải lắng nghe người đó nói để khi tất 
cả đều đã nói thì nhờ mọi người mà tất cả có thể được gây 

dựng ” (GLGƯ 88:122; sự 
nhấn mạnh được 

thêm vào). 

Đôi khi việc tham gia trong lớp học là không dễ dàng; điều 
đó đòi hỏi chúng ta phải làm điều gì đó mà chúng ta có 
thể không được thoải mái để làm. Nhưng việc làm như vậy 
giúp mọi người trong lớp học phát triển phần thuộc linh. 
Ghi Lại Những Ấn Tượng

Đã từ lâu nay tôi đã mang đến nhà thờ các thẻ ghi chép 
còn để trống và tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc về giáo 
lý hoặc các ấn tượng thuộc linh tôi có thể ghi lại. Tôi có 
thể thành thật nói rằng tôi đã được tưởng thưởng một cách 
dồi dào. Cách này đã thay đổi quan điểm của tôi, đã tập 
trung và gia tăng việc học hỏi của tôi, đã gia tăng khả năng 
liệu trước của tôi về những điều học hỏi trong nhà thờ.

Tại sao là điều rất quan trọng để ghi lại những kinh 
nghiệm thuộc linh chúng ta nhận được ở nhà thờ và các nơi 
khác? Giả sử trong một giây lát mà một người mẹ nói chuyện 
với đứa con trai tuổi niên thiếu của mình và vào một lúc nào 
đó đứa con này nói: “Mẹ ơi, đây là lời khuyên bảo thật hay.” 
Sau đó, nó lấy ra một quyển sổ tay và bắt đầu ghi lại những 
ấn tượng nhận được từ cuộc trò chuyện của họ. Sau khi 
người mẹ đã hết ngạc nhiên trước thái độ của đứa con rồi 
thì bà sẽ không đưa ra thêm cho nó lời khuyên bảo nữa sao?

Chắc chắn là cũng cùng một nguyên tắc đó áp dụng cho 
lời khuyên dạy từ Cha Thiên Thượng. Khi chúng ta ghi lại 
những ấn tượng Ngài ban cho mình thì có lẽ Ngài sẽ ban 
cho chúng ta thêm mặc khải nữa. Ngoài ra, nhiều ấn tượng 
chúng ta nhận được dường như nhỏ lúc đầu, nhưng nếu 
chúng ta nuôi dưỡng và suy ngẫm những ấn tượng này 
thì chúng có thể phát triển thành sự hiểu biết thấu đáo 
về phần thuộc linh. 

Tiên Tri Joseph Smith đã nói về tầm quan trọng của việc 
ghi lại những hiểu biết sâu sắc và các ấn tượng: “Nếu các anh 
chị em . . . xúc tiến việc thảo luận các câu hỏi quan trọng 
. . . và không viết xuống, . . . thì có lẽ, đã bỏ qua không viết 
xuống những điều này khi Thượng Đế đã mặc khải cho, 
không quý trọng những điều đầy giá trị này thì Thánh Linh 
có thể rút lui . . . và có, hoặc đã có, một sự hiểu biết rộng 
lớn, có tầm quan trọng vô hạn, mà bây giờ đã bị mất rồi.” 3

Niềm Vui của Việc Học Hỏi
Việc học hỏi có ý nghĩa nhiều hơn là một bổn 
phận thiêng liêng. Việc học hỏi còn có nghĩa 

là một niềm vui mãnh liệt nữa.
GHI LẠITHAM GIA

trong lớp học

những sự hiểu biết sâu sắc và các ấ
n 

tư
ợn

g
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Có một lần, nhà 
toán học thời xưa tên 
là Archimedes được 
nhà vua truyền lệnh 
phải xác định xem cái 
vương miện mới của 
vua có phải là vàng 
ròng không hay là 
người thợ kim hoàn 
đã bất lương thay 
thế một số bạc để có 
vàng. Archimedes suy 
ngẫm về câu giải đáp 
đó; cuối cùng ông có 
được một câu trả lời. 
Ông vui mừng khôn 
xiết trước khám phá 
này đến mức, theo truyền thuyết, ông 
đã chạy khắp thành phố và reo lên: 
“Eureka! Eureka!”—có nghĩa là, “Tôi 
đã tìm ra rồi! Tôi đã tìm ra rồi!”

Mặc dù ông cảm thấy quá đỗi vui 
mừng khi khám phá ra một nguyên 
tắc khoa học, nhưng có một niềm vui 
lớn hơn nhiều trong việc khám phá 
những lẽ thật của phúc âm của Chúa 
Giê Su Ky Tô: các lẽ thật đó không 
những mang đến cho chúng ta sự hiểu 
biết mà còn cứu rỗi chúng ta nữa. Vì 
lý do này nên Đấng Cứu Rỗi đã phán: 
“Ta nói cùng các ngươi những điều 
đó, hầu cho . . . sự vui mừng các ngươi 
được trọn vẹn” (Giăng 15:11). Và vì lý 
do này mà “các con trai Đức Chúa Trời 
cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:7) khi họ 
biết được kế hoạch cứu rỗi. Giống như 
hạt giống vốn có sức mạnh để tăng 
trưởng, lẽ thật phúc âm cũng có quyền 
năng tự nhiên để mang lại niềm vui.

Đó không phải chỉ là một lệnh 
truyền của Chúa để “tìm kiếm sự hiểu 
biết” (GLGƯ 88:118), mà còn là một 

việc làm thiêng liêng. Mỗi khi chúng ta 
nghiên cứu thánh thư, đến lớp với một 
sự chuẩn bị kỹ hơn một chút, tham gia 
vào các cuộc thảo luận trong lớp, đặt 
câu hỏi, và ghi lại các ấn tượng thiêng 
liêng, thì chúng ta đang trở nên giống 
như Thượng Đế hơn, do đó gia tăng 
khả năng của chúng ta để cảm nhận 
được niềm vui mà Ngài cảm nhận.

Cầu xin cho tất cả chúng ta trở 
thành những người học hỏi đầy cam 
kết hơn, những người học hỏi thiêng 
liêng hơn—ở nhà, trong lớp học, và 
bất cứ chúng ta đang ở đâu. Khi làm 
như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận được 
niềm vui thiêng liêng đến từ việc học 
và sống theo phúc âm của Chúa Giê 
Su Ky Tô. ◼

GHI CHÚ
 1. Một câu chuyện tương tự đã được Anh Cả 

D. Todd Christofferson kể trong đại hội 
trung ương tháng Mười năm 2014.

 2. Harold B. Lee, buổi hội thảo những người 
đại diện giáo vùng, ngày 12 tháng Mười 
Hai năm 1970.

 3. Joseph Smith, trong History of the Church, 
2:199.

MỘT Việc Làm 
Thiêng Liêng 

ĐỂ Tìm Kiếm 
Việc Học Hỏi
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CẢM NHẬN 

CỦA  
Niềm Vui  

Việc Học Hỏi

những sự hiểu biết sâu sắc và các ấ
n t

ượ
ng

THAM GIA trong lớp học

CHUẨN BỊ cho lớp học

Mỗi khi chúng ta nghiên cứu thánh thư, đến lớp với một sự chuẩn bị kỹ hơn một 
chút, tham gia vào các cuộc thảo luận trong lớp, đặt câu hỏi, và ghi lại các ấn tượng 

thiêng liêng, thì chúng ta đang trở nên giống như Thượng Đế hơn, do đó gia tăng 
khả năng của chúng ta để cảm nhận được niềm vui mà Ngài cảm nhận.

GHI LẠI
NGHIÊN CỨU thánh thư
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Bài của Aaron L. West

Các anh chị em có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta cho 
phép trẻ em chưa chịu phép báp têm được dự phần 
Tiệc Thánh không? Có phải chỉ để chúng 

không ầm ĩ khi chúng muốn có một miếng bánh 
mì không? Có phải chỉ để cho giáo lễ dễ thực 
hiện hơn, chỉ để giữ yên ổn không?

Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi tin rằng còn có 
những lý do sâu xa hơn. Tôi tin điều này vì tôi 
tin rằng khi Chúa Giê Su Ky Tô phán “tất cả,” 
thì Ngài có ý nói là tất cả mọi người. Và khi 
Ngài phán với dân chúng, Ngài không loại 
trừ bất cứ ai cả.

Khi Đấng Cứu Rỗi phục sinh giới thiệu 
Tiệc Thánh cho dân Ngài ở châu Mỹ, Ngài 
nhấn mạnh rằng giáo lễ này có ý nghĩa 
đặc biệt đối với những người đã chịu phép 
báp têm.1 Đồng thời Ngài cũng truyền lệnh 
cho các môn đồ của Ngài “đem [Tiệc Thánh] 
phát cho dân chúng.” 2 Đám dân đó gồm 
có “trẻ nhỏ.” 3

Khi những người nắm giữ chức tư tế ngày 
nay đọc những lời cầu nguyện Tiệc Thánh, thì 
họ cầu xin Cha Thiên Thượng ban phước và 

Những đứa con nhỏ của chúng tôi cảm nhận được 
rằng Tiệc Thánh là quan trọng đối với chúng tôi. 

Chúng ta có thể làm nhiều hơn để giúp chúng hiểu rằng 
Tiệc Thánh cũng rất quan trọng đối với chúng.

VÀ  
Trẻ Nhỏ  

Tiệc Thánh
thánh hóa bánh và nước “cho linh hồn của tất cả những 
ai” dự phần.4 Tất cả mọi người. Mỗi người dự phần—
kể cả mỗi trẻ nhỏ.
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Nếu qua việc dự phần bánh và nước, trẻ em tiếp nhận 
những biểu tượng này như là một phước lành cho linh hồn 
thanh khiết của chúng, thì phải có một cách để giúp chúng 
tìm ra ý nghĩa trong giáo lễ này.

Với sự hiểu biết này, tôi nhớ lại hồi các con tôi còn 
nhỏ. Vợ chồng tôi đã khá giỏi trong việc giữ cho chúng 
im lặng vào lúc Tiệc Thánh đang thực hiện. Tôi nghĩ rằng 
chúng cảm nhận được rằng giáo lễ này là quan trọng đối 
với chúng tôi. Nhưng chúng ta có thể làm nhiều hơn để 
giúp chúng hiểu rằng Tiệc Thánh cũng quan trọng đối 
với chúng.

Chúng ta có thể làm được điều gì? Chúng ta có thể nhớ 
rằng trẻ nhỏ có khả năng giữ những lời hứa được đề cập 
đến trong lời cầu nguyện Tiệc Thánh. Chúng có thể hiểu 
được, trong một cách thức giới hạn nhưng mạnh mẽ của 
chúng, ý nghĩa của việc “luôn luôn tưởng nhớ tới” Chúa 
Giê Su. Chúng có thể cam kết “tuân giữ các giáo lệnh 
của Ngài.” Chúng còn có thể cho thấy rằng chúng “tình 
nguyện mang danh” của Đấng Ky Tô, vì biết rằng chúng 
sẽ sớm có đặc ân đó khi chúng được báp têm và làm 
lễ xác nhận.5

Nhưng còn việc lập lại các giao ước thì sao? Các vị 
lãnh đạo Giáo Hội đã dạy rằng khi chúng ta dự phần 
Tiệc Thánh, thì chúng ta lập lại tất cả các giao ước mà 
mình đã lập với Chúa 6 Trẻ nhỏ không có bất cứ giao 

ước nào để lập lại.
Tôi nghĩ lại về thời gian 

khi các con chúng tôi còn nhỏ. 
Chúng tôi đã không thể 
giúp chúng nghĩ về các 
giao ước, nhưng chúng 
tôi đã có thể giúp chúng 
trông chờ việc lập các 

giao ước trong tương 
lai. Tôi hình dung 
mình với một đứa con 
trai hay con gái nhỏ 
vào một buổi sáng 
ngày Sa Bát:

Tôi nói: “Khi con 
tám tuổi, con sẽ 

được báp têm và 

tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh. Con sẽ lập một giao ước. 
Giao ước con lập lúc ấy sẽ giống như những lời hứa con 
lập bây giờ khi con dự phần Tiệc Thánh.

“Khi dự phần Tiệc Thánh hôm nay, cha sẽ lập lại giao 
ước báp têm của mình, giống như cha đang lập những lời 
hứa đó một lần nữa. Con sẽ ở đó với cha, nhưng cha sẽ 
không lập lại một giao ước. Con chưa lập một giao ước 
nào cả. Thay vì thế, con có thể tập biết cách lập một giao 
ước. Mỗi lần dự phần Tiệc Thánh, con có thể chuẩn bị để 
chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận. Bằng cách 
đó, con sẽ sẵn sàng khi con tròn tám tuổi.”

Nếu dường như là không bình thường khi sử dụng từ 
tập theo cách này, thì hãy suy nghĩ điều này: Trong một 
bối cảnh tôn nghiêm, một người cha có thể giúp con cái 
của mình chuẩn bị cho giáo lễ báp têm bằng cách cho 
chúng thấy cách họ sẽ cùng nhau đứng trong nước và 
bằng cách đọc những lời cầu nguyện báp têm. Người cha 
không thực hiện giáo lễ này trong bối cảnh đó. Theo một 
ý nghĩa nào đó, ông ta giúp con cái mình tập làm điều đó. 
Bằng cách đó, họ sẽ không lo lắng về điều sẽ xảy ra khi 
họ bước vào hồ nước báp têm. Tôi tin rằng các bậc cha mẹ 
cũng có thể giúp con cái tập biết cách lập và giữ giao ước 
báp têm. Mỗi buổi lễ Tiệc Thánh đều có thể là một buổi để 
tập thiêng liêng cho trẻ nhỏ khi chúng dự phần các biểu 
tượng về Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi.

Và vậy thì tôi trở lại với câu hỏi ban đầu của tôi. Tại sao 
chúng ta cho phép trẻ em chưa chịu phép báp têm được 
dự phần Tiệc Thánh? Chỉ để “giữ yên ổn” chăng? Dĩ nhiên 
là không phải. Chúng ta giúp các trẻ nhỏ của chúng ta dự 
phần Tiệc Thánh để chúng có thể tưởng nhớ tới Đấng Cứu 
Rỗi và giữ sự bình an của Ngài—sự bình an chẳng phải 
như thế gian cho.7 Chúng ta giúp chúng chuẩn bị tiếp nhận 
sự bình an đó càng ngày càng dư dật hơn trong tương lai, 
khi chúng sẽ lập và giữ các giao ước với Ngài. ◼
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.

GHI CHÚ
 1. Xin xem 3 Nê Phi 18:5, 11.
 2. 3 Nê Phi 18:4; sự nhấn mạnh được thêm vào.
 3. Xin xem 3 Nê Phi 17:21–25; 18:1–4.
 4. Giáo Lý và Giao Ước 20:77, 79; sự nhấn mạnh được thêm vào.
 5. Giáo Lý và Giao Ước 20:77.
 6. Xin xem L. Tom Perry, “Giờ Đây Chúng Ta Dự Phần Tiệc Thánh,” 

Liahona, tháng Năm năm 2006, 41.
 7. Xin xem Giăng 14:27.
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Bài của Tiến Sĩ Kenichi Shimokawa
Dịch Vụ Gia Đình THNS, văn phòng ở Nhật Bản

Khi Kevin được 16 tuổi, cha mẹ của nó ly dị. Cũng khoảng thời gian đó, nó 
ngừng sử dụng thuốc động kinh mà đã giúp ổn định tính tình của nó. Vì 
không biết là bị mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, nên nó bắt đầu bị bệnh hoang 

tưởng, gàn dở suy nhược, và trầm cảm nặng. Thuốc men dường như cũng không 
giúp đỡ được. Đến một mức mà nó cảm thấy chán ngấy đối với mọi thứ, nên nó đã 
quyết định kết liễu cuộc đời của nó mà không để cho người khác biết về ý định đó.

Kevin kể lại cái ngày mà nó định tự tử: “Em đã khóc. Em đã quá mệt mỏi, quá 
suy yếu về mặt cảm xúc. Em nhìn người khác, muốn một người nào đó, muốn bất 
cứ ai, nói với em: ‘Em không sao chứ?’ Em muốn điều đó nhiều như em đang nghe 
những tiếng nói này [trong đầu]: ‘Ta phải chết thôi.’ . . . Em tiếp tục tự van xin mình 
đừng [tự tử], nhưng những tiếng nói này quá mạnh, em không thể chống lại được.” 1

Buồn thay, không một ai nhận thấy nỗi đau khổ của nó. Vì tin rằng không có 
ai quan tâm đến mình nên nó đã thử tự tử—nhưng kỳ diệu thay nó vẫn còn sống.

Chúng ta có thể cảm thấy ít nhất nỗi đau khổ tuyệt vọng tràn ngập, tiếng kêu 
cứu thầm lặng để được giúp đỡ của nó không?

Tự tử là một trong những thử thách khó khăn nhất trên trần thế, đối với 
những người đau khổ với ý nghĩ tự tử lẫn những người thân của người tự tử. Anh 
Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Tôi tin rằng 
không có thời gian nào khó khăn cho một gia đình hơn là khi một người thân tự 
tử. Tự tử là một kinh nghiệm bất hạnh của gia đình.” 2 Khi xem xét tính chất nghiêm 
trọng của thử thách này, chúng ta hãy cùng thảo luận (1) điều chúng ta biết về 
tự tử, kể cả các dấu hiệu cảnh báo của nó và những điều chúng ta có thể làm để 
giúp ngăn chặn nó; (2) điều mà những người trong gia đình và cộng đồng có thể 
làm; và (3) điều chúng ta đều cần làm để củng cố hy vọng và đức tin của mình 
nơi Đấng Ky Tô để chúng ta không thất vọng.

HIỂU RÕ  

HÌ
NH

 Ả
NH

 D
O

 IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK
 C

HỤ
P

Nạn Tự Tử
CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO  

VÀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN



20 L i a h o n a

Hiểu Rõ Sự Tự Tử
Trên toàn cầu, mỗi năm có hơn 800.000 người kết liễu 

cuộc đời của họ bằng cách tự tử.3 Điều đó có nghĩa là cứ 
mỗi 40 giây, có một người nào đó trên thế giới sẽ tự sát. 
Con số thực tế có lẽ còn cao hơn nữa vì tự tử là một vấn 
đề nhạy cảm và bất hợp pháp trong một số quốc gia và do 
đó không được báo cáo đầy đủ. Tự tử là nguyên nhân thứ 
hai gây tử vong trong số những người từ 15 đến 29 tuổi. 
Trong hầu hết các quốc gia, tỷ lệ tự tử là cao nhất trong 
số những người trên 70 tuổi. Tự tử ảnh hưởng trực tiếp 
hoặc gián tiếp đến một phần lớn xã hội của chúng ta.

Các Dấu Hiệu Cảnh Báo
Khi những thử thách của cuộc sống cảm thấy vượt quá 

khả năng của mình để đối phó, thì chúng ta có thể trải 
qua tâm trạng căng thẳng cực độ. Khi một người cảm thấy 
không thể chịu đựng nổi sự buồn khổ về mặt tình cảm, thì 
suy nghĩ của người đó có thể không được sáng suốt và có 
thể dẫn người đó đến suy nghĩ rằng cái chết là lựa chọn 
duy nhất. Họ có thể cảm thấy rằng không có ai có thể giúp 
đỡ. Cảm nghĩ đó có thể dẫn đến sự cô lập xã hội và tiếp 
tục gia tăng nỗi đau khổ và cảm nghĩ là không có lối thoát 
và vô vọng, cuối cùng dẫn đến suy nghĩ rằng tự tử là lựa 
chọn duy nhất.

Khi một người nào đó cho thấy bất cứ các dấu hiệu 
cảnh báo nghiêm trọng sau đây,4 thì ngay lập tức chúng ta 
nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhà cung cấp dịch vụ về sức 
khỏe tâm thần hoặc các dịch vụ khẩn cấp như cảnh sát: 

•  Dọa sẽ tự làm cho mình bị thương hoặc tự sát.
•  Tìm kiếm những cách thức hay phương tiện để tự sát
•  Nói hay viết về cái chết, sự hấp hối, hoặc tự tử

Các dấu hiệu sau đây có thể đưa ra một tình huống ít 
khẩn cấp hơn, nhưng chúng ta không nên ngần ngại tiếp 
cận và tìm kiếm sự giúp đỡ cho người nào cho thấy bất 
cứ dấu hiệu nào trong số các dấu hiệu này:

•  Bày tỏ nỗi tuyệt vọng và mất mục đích để sống
•  Cho thấy cơn giận dữ hoặc tìm cách trả thù
•  Cư xử thiếu thận trọng
•  Cảm thấy không có lối thoát
•  Gia tăng việc dùng rượu hoặc ma túy
•  Xa lánh bạn bè, gia đình hay xã hội
•  Cảm thấy lo lắng hoặc khích động hay có  

những thay đổi đột ngột trong tính tình 
•  Khó ngủ hoặc ngủ liên miên
•  Cảm thấy rằng họ là gánh nặng cho người khác

Không phải ai cố gắng tự tử cũng đều cho người khác 
biết ý định của họ, nhưng đa số đều cho thấy các dấu hiệu 
cảnh báo giống như vậy. Vì vậy hãy có cái nhìn nghiêm túc 
vào các dấu hiệu này!

Cho dù ngay cả khi sự giúp đỡ chuyên nghiệp không có 
sẵn, nhưng sức mạnh của những người bạn và người trong 
gia đình thực sự quan tâm cũng rất mãnh liệt.

Biện Pháp Ngăn Ngừa
Khi một người nào đó có ý định tự tử, thì gia đình và 

bạn bè đóng một vai trò quan trọng. Như An Ma đã dạy, 
chúng ta cần phải “sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau 
để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng; . . . sẵn sàng than 
khóc với những ai than khóc; phải, và an ủi những ai cần 
được an ủi” (Mô Si A 18:8, 9).

Sau đây là một số điều hữu ích mà gia đình và bạn bè 
có thể làm:

Tìm đến và lắng nghe với tình yêu thương. Như Anh 
Cả Ballard đã khuyên bảo: “Không có gì mạnh hơn vòng 
tay yêu thương mà có thể choàng quanh người đang gặp 
vất vả khó khăn.” 5 Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm 

Như An Ma đã dạy, chúng ta 

phải “sẵn lòng mang gánh 

nặng lẫn cho nhau để cho 

gánh nặng ấy được nhẹ 

nhàng; . . . sẵn sàng than 

khóc với những ai than khóc; 

phải, và an ủi những ai 

cần được an ủi.” 
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Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Chúng 
ta cần phải nhìn họ . . . xuyên qua góc nhìn 
của Cha Thiên Thượng. “Chỉ khi đó chúng 
ta mới có thể cảm nhận được mối quan tâm 
chu đáo của Đấng Cứu Rỗi dành cho họ. . . . 
Quan điểm mở rộng này sẽ làm cho chúng ta 
cảm thông với những nỗi thất vọng, sợ hãi, 
và đau lòng của người khác.” 6

Giúp đỡ với những điều cụ thể. Nếu một 
người sắp trải qua một cuộc khủng hoảng 
ảnh hưởng đến các nhu cầu an toàn và cơ 
bản của mình, thì hãy đề nghị được giúp 
đỡ cụ thể, nhưng hãy để cho người đó chọn 
chấp nhận sự giúp đỡ đó hay không. Ví dụ, 
nếu một người nào đó có ý định tự tử vì mất 
việc làm, thì việc giúp họ tìm việc làm mang 
lại cho họ sự lựa chọn và giúp họ không còn 
cảm thấy không có lối thoát nữa.

Hỏi xem họ có đang suy nghĩ đến việc tự 
tử không. Khi các anh chị em lo lắng rằng 
một người nào đó đang đau khổ và cho thấy 
các dấu hiệu cảnh báo về việc tự tử thì hãy 
hỏi xem họ có đang suy nghĩ về việc tự tử 

không. Việc làm như vậy có thể làm cho họ 
cảm thấy khó chịu, nhưng là điều tốt nhất để 
tìm hiểu là bằng cách trực tiếp hỏi xem họ 
có đang suy nghĩ đến việc tự tử không. Điều 
này sẽ cho người đó cơ hội để nói về những 
mối phiền muộn và lo âu của người đó. 

Ví dụ về các câu hỏi như vậy có thể là 
“Nghe có vẻ như quá nhiều vấn đề cho bất 
cứ ai để giải quyết. Bạn có đang nghĩ đến 
việc tự tử không?” hoặc “Với tất cả những nỗi 
đau khổ mà bạn đang trải qua, tôi tự hỏi liệu 
bạn có đang suy nghĩ về việc tự tử không.” 
Nếu không có ý định tự tử, có lẽ họ sẽ cho 
các anh chị em biết.

Nếu các anh chị em cảm thấy họ không 
cởi mở với mình về ý nghĩ tự tử, thì hãy lưu ý 
đến những thúc giục của Thánh Linh để biết 
phải làm gì. Các anh chị em có thể được thúc 
giục để chỉ ở lại với họ cho đến khi họ có thể 
nói chuyện thật tình với các anh chị em.

Ở lại với người đó và tìm kiếm sự giúp đỡ. 
Nếu một người nào đó cho các anh chị em 
biết rằng người đó có ý định tự tử, thì hãy 
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ở lại với người đó và yêu cầu người đó nói 
chuyện với các anh chị em về điều đang làm 
cho họ cảm thấy phiền muộn. Nếu người đó 
nói về các cách thức và thời gian cụ thể để 
tự tử, thì hãy giúp người đó gọi vào đường 
dây nóng dành cho việc khủng hoảng hoặc 
phòng cấp cứu tâm thần ở địa phương.

Những Phản Ứng với một Vụ Tự Tử
Cho dù họ có cho thấy các dấu hiệu cảnh 

báo hay không, thì một số người vẫn tự sát. 
Khi trải qua kinh nghiệm khủng khiếp của 
một người thân tự tử, những người trong gia 
đình và bạn bè của người tự tử thường trải 
qua nỗi buồn sâu thẳm, mãnh liệt và phức 
tạp. Một số các phản ứng đó có thể gồm 
có những điều sau đây:

•  Xấu hổ và một cảm giác bị sỉ nhục 
•  Bị sốc và không tin
•  Tức giận, nhẹ nhõm hoặc cảm 

giác tội lỗi
•  Che giấu nguyên nhân của cái chết

•  Cô lập đối với xã hội và cắt đứt các mối 
quan hệ gia đình

•  Sự tham gia tích cực và thậm chí còn ám 
ảnh với những nỗ lực ngăn ngừa tự tử

•  Một ước muốn mãnh liệt để hiểu lý do
•  Cảm thấy bị bỏ rơi và bị khước từ
•  Đổ lỗi cho người đã chết, cho bản 

thân mình, cho những người khác, 
và Thượng Đế

•  Những suy nghĩ về sự tự tử hoặc cảm 
nghĩ tự hủy diệt gia tăng

•  Tâm trạng căng thẳng gia tăng trong 
mùa lễ và ngày giỗ 7

Các Gia Đình và Cộng Đồng của  
Người Tự Tử Có Thể Làm Gì

Tránh phê phán. Mặc dù tự tử là một vấn 
đề nghiêm trọng, nhưng Anh Cả Ballard cũng 
nhắc nhở chúng ta: “Hiển nhiên, chúng ta 
không hoàn toàn biết các tình huống liên 
quan đến mỗi vụ tự tử. Chỉ có Chúa mới biết 
tất cả các chi tiết, và Ngài chính là Đấng sẽ 
phán xét hành động của chúng ta ở trên thế 
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gian này đây. Khi [Chúa] phán xét chúng ta, thì tôi cảm 
thấy Ngài sẽ cân nhắc kỹ mọi điều: thành phần cấu tạo về 
mặt di truyền và hóa học của chúng ta, trạng thái tâm thần 
của chúng ta, khả năng trí tuệ của chúng ta, những điều 
giảng dạy chúng ta đã nhận được, các truyền thống của 
cha ông chúng ta, sức khỏe của chúng ta, và vân vân.” 8

Cho phép và tôn trọng tiến trình đau buồn riêng của 
mỗi người. Mọi người sẽ đau buồn theo những cách khác 
nhau, vì mối quan hệ của họ với người đã chết là khác biệt 
so với mọi người khác. Vì vậy, phải công nhận và tôn trọng 
cách mỗi người trải qua nỗi đau buồn.

Khi những người thân của chúng ta qua đời, thì những 
cảm xúc mạnh mẽ và thậm chí còn choáng ngợp có thể 
tràn ngập chúng ta. Tuy nhiên, việc trải qua nỗi đau buồn 
không có nghĩa là thiếu đức tin. Đấng Cứu Rỗi đã phán: 
“Các ngươi phải sống với nhau trong tình thương, đến 
nỗi phải than khóc cho việc mất đi những người đã chết” 
(GLGƯ 42:45). Nỗi đau buồn là một dấu hiệu về tình yêu 
thương của chúng ta dành cho những người thân yêu đã 
qua đời và ý nghĩa của mối quan hệ đối với chúng ta.

Xin được giúp đỡ. Khi các anh chị em đau buồn, thì có 
thể cảm thấy bị choáng ngợp. Việc tìm đến xin giúp đỡ 
có thể cung cấp các cơ hội thiêng liêng cho những người 
khác để yêu thương và phục vụ các anh chị em. Việc cho 
phép họ giúp đỡ có thể là sự chữa lành và củng cố không 
những cho các anh chị em mà còn cho họ nữa.

Hãy giữ liên lạc. Một số người thương tiếc âm thầm và 
đôi khi có thể trở nên bị cô lập, vì vậy hãy giữ liên lạc với 
gia đình và bạn bè của các anh chị em. Thỉnh thoảng tìm 
đến thăm hỏi những người trong gia đình đang đau buồn 
của mình, những người họ hàng và bạn bè, và đề nghị 
giúp đỡ vì họ có thể không tìm đến các anh chị em.

Tin cậy vào Đấng Cứu Rỗi. Đấng Cứu Rỗi là nguồn chữa 
lành và bình an tột bậc. “Sự Chuộc Tội của Ngài . . . cung 
cấp cho cơ hội để kêu cầu Ngài là Đấng đã trải qua tất cả 
những sự yếu đuối của con người để chữa lành và ban cho 
chúng ta sức mạnh để mang những gánh nặng của trần 
thế. Ngài biết nỗi đau đớn của chúng ta, và Ngài hiện diện 
ở đó vì chúng ta. Như người Sa Ma Ri nhân lành, khi Ngài 
thấy chúng ta bị thương ở bên đường, thì Ngài sẽ băng bó 
vết thương của chúng ta và chăm sóc cho chúng ta (xin 
xem Lu Ca 10:34).” 9

Chúng ta hãy nhận biết rằng chúng ta đều cần phải tin 
cậy hoàn toàn vào Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của 

Ngài khi chúng ta tìm cách làm phần vụ của mình. Trong 
sự công nhận khiêm tốn đó, chúng ta hãy tìm hiểu các gia 
đình và hàng xóm của chúng ta đang đau khổ, tìm đến họ 
trong tình yêu thương, và cùng nhau nuôi dưỡng đức tin 
và sự tin cậy lớn lao hơn nơi Đấng Cứu Rỗi là Đấng sẽ trở 
lại và “lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có 
sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn 
nữa” (Khải Huyền 21:4). ◼
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Bài của Colette Lindahl

Cái ngày mà vợ của Oscar bỏ anh và hai đứa con nhỏ 
ra đi là một ngày khó khăn nhất trong đời anh. Vậy 
nên có nhiều điều phải được quyết định. Anh ta 

đang tìm việc làm, và bây giờ anh sẽ cần một nơi mới để ở. 
Đối với anh ta dường như cuộc đời của anh đã tàn lụi. Anh 
ta đã nghĩ là sẽ bỏ cuộc, và có lẽ đã làm thế nếu không vì 
hai đứa con xinh đẹp của mình.

Ở San Juan, Argentina, không có nhiều nhà có sẵn để cho 
thuê với cái giá mà Oscar có thể trả nổi. Nhưng có một ngôi 
nhà nhỏ trong một khu xóm an toàn vừa được bỏ trống của 
một nhóm thanh niên, vì vậy Oscar đã thuê căn nhà đó và 
sẵn sàng bắt đầu làm lại cuộc đời với con cái của mình.

Trong ngôi nhà mới của họ, một số tạp chí và sách báo 
đã bị bỏ lại trên sàn nhà, và sau khi dọn sạch và cất dẹp 
mọi thứ suốt cả ngày, thì Oscar ngồi xuống và đọc một 
trong số những cuốn tạp chí đó. Vì một lý do nào đó, cái 
bìa tạp chí làm anh ta tò mò. Ở bên dưới tiêu đề, Liahona, 
có một tấm hình một ông lão đứng trên cái tháp nói 
chuyện cùng với dân chúng. Ông lão này làm cho Oscar 
gợi nhớ tới hình ảnh của các vị tiên tri trong Kinh Thánh.

Oscar giở quyển tạp chí ra và bắt đầu đọc: “Mỗi chúng 
ta đều đã biết rằng chúng ta cần phải nói với những người 
mình yêu thương biết là chúng ta yêu thương họ. Nhưng 
điều mà chúng ta biết thì không phải lúc nào cũng phản 
ảnh nơi điều chúng ta làm.” 1 Oscar nghĩ về những lời lẽ 

gay gắt đã được nhiều lần thốt ra giữa anh ta và vợ anh ta. 
Anh ta muốn dạy cho con cái mình được tốt hơn thế. Oscar 
tiếp tục đọc quyển tạp chí, và anh ta bắt đầu cảm thấy niềm 
hy vọng đang gia tăng trong lòng. Trước khi cuối tuần, anh 
ta đã đọc mỗi bài viết và muốn biết thêm nữa.

Một tháng sau đó, hai người truyền giáo đã đi vào khu 
xóm của Oscar. Oscar đến gần họ và hỏi họ có phải là 
những người truyền giáo Thánh Hữu Ngày Sau không và 
hỏi họ là sẽ cần bao nhiêu tiền để có được thêm những 
quyển tạp chí Giáo Hội đó. Các anh cả này nói với anh ta 
rằng chỉ mất khoảng 20 phút thời gian của anh ta mà thôi.

Ngày hôm sau, hai người truyền giáo đến nhà thăm 
Oscar. Oscar kể cho họ nghe về việc dọn vào nhà và bắt 
gặp những quyển sách, tạp chí, và các cuốn sách nhỏ cũ 
cho anh ta biết về Giáo Hội. Anh ta giải thích rằng bài báo 
đầu tiên anh ta đọc liên quan trực tiếp đến những gì đã 
xảy ra trong cuộc sống của anh ta vào lúc đó. Anh ta đã 
biết được tầm quan trọng của gia đình và muốn biết thêm 
về buổi họp tối gia đình và việc cầu nguyện chung với gia 
đình. Anh ta kể cho các anh cả nghe về những điều khác 
mà anh ta đã học về Giáo Hội, kể cả Joseph Smith và Sự 
Phục Hồi của phúc âm.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt của các anh cả và nói những 
lời mà mỗi người truyền giáo đều mong muốn nghe: “Tôi tin 
rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế.” Các anh cả 

Những Lời Nói  

Một tạp chí bị bỏ lại sẽ vĩnh viễn 
thay đổi cuộc sống của Oscar Castro.
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mời anh ta chịu phép báp têm, và với đôi mắt nhòa lệ, Oscar 
đã chấp nhận. Một vài tuần sau đó, Oscar Castro chịu phép 
báp têm và được làm lễ xác nhận là tín hữu của Giáo Hội.

Chúa đã chuẩn bị Oscar, và tâm hồn của anh đã trở nên 
thống hối và sẵn sàng học hỏi và phát triển. Vào cái ngày vô 
cùng xúc động đáng nhớ đó, tinh thần của các sứ điệp trong 
số báo Liahona về đại hội trung ương đã làm cảm động 
lòng của Oscar. Những người chủ trước đó của căn nhà 

này đã không biết được ảnh hưởng 
của việc bỏ lại một vài quyển tạp chí 
Giáo Hội, nhưng các sứ điệp phúc 
âm trong những quyển tạp chí đó đã 
trở thành một công cụ truyền giáo 
quan trọng. Trong việc dẫn dắt anh ta 
đến các lẽ thật anh ta đang tìm kiếm, 
những lời nói của vị tiên tri đã vĩnh 
viễn thay đổi cuộc sống của Oscar. ◼
Tác giả sống ở Argentina trong khi chồng 
bà đang phục vụ với tư cách là chủ tịch 
phái bộ truyền giáo.

Oscar Castro đã 
được báp têm và 
làm lễ xác nhận sau 
khi bắt gặp một 
số báo Liahona về 
đại hội trung ương 
trong căn nhà anh 
ta đã dọn vào.

GHI CHÚ
 1. David A. Bednar, “Được Siêng Năng Hơn 

và Biết Lo Lắng Hơn trong Gia Đình,” 
Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 17.
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Câu chuyện về Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của 
Chúa Giê Su Ky Tô là một câu chuyện về gia đình. Khi nói 
gia đình, tôi không ám chỉ khái niệm hiện đại của chúng 

ta về Cha, Mẹ, và con cái. 
Tôi sử dụng từ ngữ này theo cách Chúa sử dụng, như là một 

từ đồng nghĩa với họ hàng thân thiết hoặc gia đình đa thế hệ, 
vì mọi người đều có một gia đình. Kế hoạch của Cha Thiên 
Thượng dành cho con cái của Ngài tập trung vào loại gia 
đình này—với con cái tiếp nhận sức mạnh từ tổ tiên trong 
nhiều thế hệ trước và các bậc cha mẹ tìm cách ban phước 
cho con cháu của họ trong các thế hệ mai sau.

Trong ý nghĩa này, Sách Mặc Môn cũng kể những 
câu chuyện về gia đình. Khi đọc những câu chuyện này, 
chúng ta thấy rằng gia đình đã không thay đổi nhiều 
trong nhiều thế kỷ. Ngay cả những người đã sống trong 
một thời kỳ và địa điểm khác cũng giống như chúng ta 
rất nhiều—và ước muốn của Thượng Đế dành cho con 
cái của Ngài là sống trong gia đình hạnh phúc, vĩnh cửu 
thì không hề thay đổi.

Tại sao Chúa đã bảo tồn biên sử của các câu chuyện 
này? Ngài muốn chúng ta học điều gì từ các câu chuyện 
này? Các câu chuyện này có chứa đựng những bài học 
mà có thể giúp chúng ta trong nỗ lực của mình để quy 

tụ, chữa lành và gắn bó gia đình của chúng ta không? 

Một Bài Học từ Lê Hi
Tôi tin rằng gia đình đầu tiên trong Sách Mặc Môn—gia 

đình của Lê Hi—có một bài học mạnh mẽ dành cho chúng 
ta mà chúng ta có thể không nhận thấy. Gia đình của Lê Hi có 

thể dạy cho chúng ta rất nhiều về các biên sử của gia đình—tại 
sao các biên sử này quan trọng đối với Chúa và tại sao các biên 

sử này phải là quan trọng đối với chúng ta.
Vào lúc bắt đầu câu chuyện, Lê Hi và Sa Ri A đang nuôi dạy các 

con gái và bốn con trai của họ ở Giê Ru Sa Lem, có được một cuộc 
sống tương đối thoải mái trong thành phố lớn đó. Cuộc sống của họ 

Khi gia đình của các anh chị em tham gia vào 
việc thu thập các hồ sơ, chữa lành các tâm hồn, 
và gắn bó những người trong gia đình, thì các 
anh chị em và con cháu của các anh chị em sẽ 
được ban phước vĩnh viễn và đời đời.

SỰ BÌNH AN, BẢO VỆ, VÀ CÁC LỜI HỨA TR
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đã thay đổi vĩnh viễn khi Chúa truyền lệnh 
cho Lê Hi phải đưa gia đình của ông vào 
vùng hoang dã.

Lê Hi vâng lời, và ông cùng gia đình ông 
bỏ lại của cải vật chất của họ và mạo hiểm đi 
vào vùng hoang dã. Sau khi đi được một thời 
gian, Lê Hi nói với con trai Nê Phi:

“Này con, cha đã nằm mộng thấy Chúa 
truyền lệnh cho cha rằng, con và các anh 
con phải trở lại Giê Ru Sa Lem.

“Vì này, La Ban đang cất giữ biên sử của 
người Do Thái, và luôn cả gia phả của tổ tiên 
cha, và những điều này được ghi khắc trên 
những tấm bảng khắc bằng đồng” (1 Nê Phi 
3:2–3; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Nhờ vào lệnh truyền này nên gia đình 
của chúng ta đã được ban phước với lời tuyên 
bố hùng hồn về đức tin và sự vâng lời sau đây 
của Nê Phi: “Con sẽ đi và làm những gì Chúa 
đã truyền lệnh, vì con biết Chúa không ban 
ra một lệnh truyền nào cho con cái loài người 
mà Ngài lại không chuẩn bị sẵn một đường 
lối để họ có thể thực hiện được những điều 
Ngài phán truyền” (1 Nê Phi 3:7).

Các bảng khắc bằng đồng là một biên sử. 
Các bảng khắc này chứa đựng thánh thư, 
cũng như lịch sử gia đình của Lê Hi. Chúa 
biết là điều quan trọng biết bao để bảo tồn 
biên sử đó cho nhiều thế hệ mai sau.

Có bao giờ các anh chị em tự hỏi tại sao 
Chúa đã không truyền lệnh cho Lê Hi, mà lại truyền lệnh 
cho các con trai của ông, trở lại lấy biên sử đó không? 
Ông là gia trưởng. Chúa đã ban cho ông khải tượng. Lê 
Hi có nhiều ảnh hưởng hơn các con trai của ông đối với 
La Ban không?

Chúng ta không biết lý do tại sao Chúa truyền lệnh cho 
các con trai của Lê Hi trở lại Giê Ru Sa Lem, nhưng chúng 
ta biết rằng họ đã vất vả hoàn thành điều Chúa phán bảo 
họ phải làm. Nhiệm vụ đó rất khó và đã thử thách đức tin 
của họ. Họ đã học được những bài học quý giá và hữu 
ích cho họ trong suốt cuộc hành trình của họ trong vùng 
hoang dã. Có lẽ quan trọng nhất là họ đã biết được rằng 
khi Chúa truyền lệnh thì Ngài thực sự cung cấp cho một 
đường lối.

Chúng ta có thể tự hỏi, Chúa muốn các con trai và con 
gái của chúng ta học điều gì khi chúng “trở lại” để lấy các 
biên sử của gia đình chúng ta? Ngài đang cung cấp một 
đường lối cho chúng như thế nào? Có những kinh nghiệm 
mà Ngài muốn chúng đạt được không? Chúng ta có mời 
chúng để đạt được những kinh nghiệm này không? Ngài 

đang hy vọng ban các phước lành nào cho 
các con trai và con gái của các anh chị em 
qua sự phục vụ trong đền thờ và lịch sử 
gia đình? 

Khi Nê Phi và các anh em của ông trở về 
căn lều của cha họ, Lê Hi “lấy các biên sử 
khắc trên các bảng khắc bằng đồng ra xem 
xét tỉ mỉ từ đầu.” Ở đó ông tìm thấy “năm 
cuốn sách của Môi Se,” “những lời tiên tri 
của các thánh tiên tri,” và “gia phả của tổ 
phụ ông; vậy nên ông mới biết được rằng, 
ông là con cháu của Giô Sép . . . người bị 
bán qua Ai Cập.” Và khi Lê Hi “xem thấy 
tất cả những điều này, ông được đầy dẫy 
Thánh Linh” (1 Nê Phi 5:10, 11, 13, 14, 17).

Sau đó Lê Hi giảng dạy cho gia đình ông 
nghe về điều ông đã học được từ các bảng 
khắc. Các anh chị em có thể nói là căn lều 
của ông đã trở thành một trung tâm lịch 
sử gia đình và học tập—nhà của chúng 
ta cũng nên giống như vậy.

Thật dễ dàng để hiểu được lý do tại 
sao Chúa muốn gia đình của Lê Hi phải 
có những biên sử này. Những biên sử này 
mang đến cho con cháu của ông một ý 
nghĩa về nguồn gốc, liên kết họ với các 
vị tộc trưởng trung thành của quá khứ và 
gieo vào lòng họ “những lời hứa đã được 
lập với những người cha” (GLGƯ 2:2; 
Joseph Smith—Lịch Sử 1:39). Những biên 

sử này rất quan trọng đối với đức tin của các thế hệ tương 
lai mà Thánh Linh đã cảnh báo với Nê Phi rằng nếu không 
có các biên sử này thì cả một “dân tộc phải suy đồi và bị 
diệt vong trong sự vô tín ngưỡng” (1 Nê Phi 4:13).

Kinh nghiệm về một dân tộc khác trong Sách Mặc Môn 
cho thấy sự thật là khi các biên sử bị thất lạc, thì lẽ thật 
sẽ bị mất và kết quả cho thế hệ tương lai có thể là một 
thảm họa.

Dân Mơ Léc rời bỏ Giê Ru Sa Lem cùng lúc với gia đình 
của Lê Hi. Nhưng không giống như gia đình của Lê Hi, “họ 
đã không mang theo một biên sử nào với họ.” Vào lúc Mô 
Si A khám phá ra họ khoảng 400 năm sau, thì “ngôn ngữ 
của họ đã trở nên hủ bại; . . . và họ phủ nhận sự hiện hữu 
của Đấng Sáng Tạo ra họ” (Ôm Ni 1:17). Họ đã đánh mất 
nguồn gốc của họ là một dân giao ước.

Mô Si A dạy cho dân Mơ Léc ngôn ngữ của ông để 
họ có thể học hỏi từ các biên sử mà ông sở hữu. Do đó, 
dân Mơ Léc đã trải qua một sự biến đổi từ một xã hội 
khó khăn, vô thần thành một xã hội hiểu được kế hoạch 
hạnh phúc của Thượng Đế dành cho họ—và gia đình họ.

Chúa muốn gia 
đình của Lê Hi 
phải có những 

biên sử này. 
Những biên sử 

này mang đến cho 
con cháu của ông 

một ý nghĩa về 
nguồn gốc.



 T h á n g  M ư ờ i  n ă m  2 0 1 6  29

Trở Lại với Gia Đình của Các Anh Chị Em.
Việc hiểu được chúng ta là ai trong mối quan hệ với 

Thượng Đế và với nhau thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, 
hành động, và đối xử với những người khác. Biên sử là 
một phần quan trọng về nguồn gốc và triển vọng của 
chúng ta. Việc nhìn lại chuẩn bị cho chúng ta để tiến 
về phía trước.

Hỡi các bậc cha mẹ, các anh chị em có mời gia đình 
của mình “trở lại” không? Gia đình của các anh chị em 
có bị chia cách khỏi các biên sử của họ—hoặc chia cách 
nhau—bằng cách này hay cách khác không? Mối quan hệ 
của gia đình các anh chị em giữa hiện tại và quá khứ có 
bị cắt đứt không? Điều gì đã xảy ra trong lịch sử gia đình 
của các anh chị em để gây ra sự chia cách này? Có phải đó 
là vì phải di cư, xung đột gia đình, cải đạo theo phúc âm, 
hoặc chỉ vì thời gian trôi qua không? Mới gần đây, các anh 
chị em có cố gắng để tìm kiếm các tổ tiên của mình trên 
mạng FamilySearch.org không?

Gia tộc Y Sơ Ra Ên đã bị phân tán, và bằng nhiều cách 
trong đó gồm có sự phân tán của gia đình và các biên sử 
của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là quy tụ họ lại và 
nơi nào cần, chữa lành vết thương chia cách. Khi chúng ta 
siêng năng tìm cách xoay lòng của con cái mình đến với 
tổ phụ của chúng thì lòng của chúng ta cũng sẽ trở lại với 
con cái chúng ta 1 và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra 
sự bình an và chữa lành phát xuất từ công việc này (xin 
xem GLGƯ 98:16).

Giống như Lê Hi đã gửi các con trai của ông trở lại Giê 
Ru Sa Lem để lấy các biên sử thiêng liêng, chúng ta cũng 
hãy gửi con cái chúng ta trở lại làm các biên sử gia đình 
của chúng ta. Giống như Chúa đã cung cấp một đường 
lối cho Nê Phi, Ngài cũng đã cung cấp Internet và các 
công nghệ khác mà sẽ cho phép con cái chúng ta quy tụ 
và chữa lành gia đình của chúng ta. Và Ngài đã cung cấp 
đền thờ nơi mà chúng ta có thể mang đến những cái tên 
chúng ta tìm thấy và làm cho việc quy tụ của chúng ta 
thành vĩnh cửu qua các giáo lễ gắn bó. 

Niềm Vui trong Vùng Hoang Dã
Khi vợ tôi, Sharol, và tôi kết hôn, chúng tôi đã quyết 

định sẽ có bốn đứa con trai. Chúa đã có một kế hoạch 
khác. Ngài cho chúng tôi bốn đứa con gái.

Chúng tôi đã đi với các con gái của mình qua vùng 
hoang dã. Bây giờ chúng đã lập gia đình, có con cái và 
đi qua vùng hoang dã riêng của chúng. Mọi việc có được 
thuận lợi trên đường đi không? Không. Chúng tôi đã có 
ta thán, và đã có rất nhiều vất vả.

Cuộc sống hoang dã có thể rất khó khăn đối với gia 
đình. Khi người ta hỏi “Cuộc sống của anh chị và gia 
đình như thế nào?” Tôi thường nói: “Chúng tôi đang 

gặp khủng hoảng ngay bây giờ đây. Cám ơn đã hỏi thăm.”
Nhưng cũng có những giây phút vui vẻ thật sự trong 

cuộc sống. Là cha mẹ, chúng tôi dành ra nhiều thời gian 
để củng cố con cái chúng tôi cho vùng hoang dã. Các vị 
tiên tri trong thời kỳ của chúng ta đã hứa rằng công việc 
lịch sử gia đình mang đến “sự bảo vệ khỏi ảnh hưởng của 
kẻ nghịch thù” 2 và một sự cải đạo “sâu sắc và tồn tại mãi 
mãi” theo Đấng Cứu Rỗi.3 Thật là một cách mạnh mẽ để 
quy tụ, chữa lành, và gắn bó gia đình của chúng ta.

Là gia trưởng, tôi đã yêu cầu mấy đứa con gái của tôi 
“trở lại” để tìm kiếm các biên sử, mang những cái tên đến 
đền thờ, và dạy dỗ các cháu của chúng tôi. Tôi đã yêu 
cầu chúng phải tìm hiểu về dòng dõi của chúng bằng 
cách tham gia vào lịch sử gia đình của chúng tôi.

Một Lời Hứa
Tôi hứa rằng khi các anh chị em mời con cái mình “trở 

lại” và tìm kiếm các biên sử gia đình, thì các anh chị em 
sẽ cùng với chúng “quá đỗi vui mừng” giống như Lê Hi 
và Sa Ri A và “tạ ơn Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên.” Khi tìm 
kiếm các biên sử của mình, các anh chị em sẽ “được đầy 
dẫy Thánh Linh,” vì các anh chị em sẽ thấy “đây là những 
điều mà [các anh chị em] mong ước có được; phải, nó có 
một giá trị lớn lao.” Và các anh chị em sẽ biết rằng “theo sự 
thông sáng trong Chúa là [các anh chị em] phải mang theo 
các biên sử này với [các anh chị em]” trong khi các anh chị 
em hành trình “trong vùng hoang dã tiến về đất hứa của 
[các anh chị em]” (1 Nê Phi 5:9, 17, 21–22).

Giáo Hội hiện diện ở đây để hỗ trợ và củng cố gia đình 
các anh chị em trong cuộc hành trình này. Tôi hứa rằng khi 
gia đình của các anh chị em tham gia vào việc thu thập các 
biên sử, chữa lành các tâm hồn, và gắn bó những người 
trong gia đình, thì các anh chị em và con cháu của các anh 
chị em—gia đình của các anh chị em—sẽ được phước vĩnh 
viễn và đời đời. ◼
Từ một bài nói chuyện “Gathering, Healing, and Sealing Families  
(Quy Tụ, Chữa Lành, và Gắn Bó Các Gia Đình),” được đưa ra tại Đại Hội 
Lịch Sử Gia Đình tại RootsTech ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ vào ngày  
14 tháng Hai năm 2015.

GHI CHÚ
 1. Để có các ví dụ về cách các biên sử được chứa đựng trên các bảng 

khắc bằng đồng đã mang lại sự chữa lành cho con cháu của Lê Hi, 
xin xem An Ma 37:8–10.

 2. Richard G. Scott, “Niềm Vui Cứu Chuộc Người Chết,” Liahona, tháng 
Mười Một năm 2012, 94.

 3. David A. Bednar, “Lòng Con Cái Sẽ Trở Lại,” Liahona, tháng 
Mười Một năm 2011, 27.

XEM THÊM TRỰC TUYẾN
Hai Sứ Đồ hứa các phước lành cho giới trẻ tham gia 
phục vụ lịch sử gia đình và phục vụ đền thờ. Quét mã 
QR này hay vào lds. org/ go/ 1016000 để xem video này 
bằng tiếng Anh. 
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Bài của Joshua J. Perkey
Các Tạp Chí Giáo Hội

Dục Vọng.
Đây chắc chắn là một từ xấu xa. Hầu hết chúng ta đều 

không muốn nghĩ về từ đó, càng không muốn tìm hiểu về 
từ đó. Từ đó tạo ra một cảm giác vô luân, một điều gì đó 
xấu xa—quyến rũ nhưng sai trái.

Có một lý do tốt cho từ đó. Nếu “sự tham tiền bạc là cội 
rễ mọi điều ác” (1 Ti Mô Thê 6:10), thì chắc chắn dục vọng 
là đồng minh bí mật của nó. Dục vọng là vô luân và hèn hạ. 
Dục vọng biến con người, những sự việc và ngay cả những 
ý nghĩ thành đối tượng để sở hữu hoặc đạt được nhằm thỏa 
mãn sự thèm khát. Nhưng nếu đã biết điều đó rồi thì tại sao 
chúng ta cần phải biết thêm về điều đó nữa?

Vì nếu có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa thực sự của dục 
vọng thì chúng ta có thể biết được cách uốn nắn những ý 
nghĩ, cảm nghĩ, và hành động của mình để chúng ta có thể 
tránh được và khắc phục những biểu lộ của điều đó. Điều 
này sẽ dẫn chúng ta đến một mối quan hệ gần gũi hơn với 
Đức Thánh Linh, mà thanh tẩy những suy nghĩ và ý định của 
chúng ta và củng cố chúng ta. Và điều đó sẽ dẫn đến một 
cuộc sống hạnh phúc, bình an, và vui vẻ hơn.

Định Nghĩa Dục Vọng
Chúng ta có khuynh hướng nghĩ về dục vọng chủ 
yếu là có những cảm nghĩ không thích hợp, mãnh 

liệt về sự thu hút về thể chất đối với người khác, 
nhưng cũng có thể ham muốn hay thèm khát hầu 
như bất cứ thứ gì: tiền bạc, tài sản, đồ đạc, và dĩ 
nhiên, những người khác (xin xem Sách Hướng 
Dẫn Thánh Thư, “Ham Muốn”). 

Tình Yêu  
SO VỚI DỤC VỌNG 

nếu có thể hiểu rõ hơn 
về dục vọng có nghĩa 
là gì thì chúng ta có 
thể học cách tránh 
nó và có những sự lựa 
chọn mà mang chúng 
ta đến gần Đức Thánh 
Linh hơn.
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Dục vọng bắt buộc một người tìm 
cách đạt được một điều gì đó trái với 
ý muốn của Thượng Đế. Nó gồm có 
bất cứ cảm nghĩ hoặc ước muốn nào 
làm cho một cá nhân tập trung vào 
những của cải thế gian hoặc những 
thực hành ích kỷ—những sở thích, 
ước muốn, đam mê, và thèm muốn—
thay vì tuân giữ các lệnh truyền của 
Thượng Đế.

Nói cách khác, mong muốn những 
điều trái với ý muốn của Thượng Đế 
hoặc mong muốn có những thứ gì đó 
trái với ý muốn của Ngài, đó chính là 
dục vọng, và sẽ dẫn đến đau khổ.1

Sự Nguy Hiểm của Dục Vọng 
về Tình Dục 

Mặc dù chúng ta đã được cảnh cáo 
phải chống lại dục vọng vì đó thường 
là một hình thức thèm muốn, nhưng 
trong bối cảnh tình dục thì dục vọng 
đặc biệt rất là nguy hiểm. Đấng Cứu 
Rỗi đã cảnh cáo: “Song ta phán cho 
các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà 
động tình tham muốn, thì trong lòng 
đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” 
(Ma Thi Ơ 5:28).

Các sứ đồ thời xưa đã cảnh báo rất 
nhiều phải chống lại dục vọng theo ý 
nghĩa này. Ví dụ, như Sứ Đồ Giăng nói: 
“Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê 
tham của xác thịt, mê tham của mắt, 
và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ 
Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” 
(1 Giăng 2:16; xin xem thêm câu 17; 
Rô Ma 13:14; 1 Phi E Rơ 2:11).

Và những lời cảnh cáo đó tiếp tục 
ngày nay.2 Anh Cả Jeffrey R. Holland 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ 
Đồ giải thích: “Tại sao dục vọng là một 
tội lỗi gây chết người? Vâng, ngoài việc 
làm hại tâm hồn chúng ta bằng cách 
hoàn toàn làm cho Thánh Linh rút lui, 
tôi nghĩ rằng đó là một tội lỗi bởi vì 
nó làm vẩn đục mối quan hệ cao quý 
và thánh thiện nhất do Thượng Đế 
ban cho chúng ta trong cuộc sống hữu 
diệt—đó là tình yêu giữa người nam 
và người nữ dành cho nhau và lòng 
khát khao cặp vợ chồng này có để 

mang con cái vào một gia đình với ý 
định được ở với nhau mãi mãi.” 3

Việc để cho ước muốn đầy dục 
vọng phát triển là nguồn gốc của 
nhiều hành vi tội lỗi. Điều mà bắt đầu 
với một cái nhìn dường như là vô tội 
có thể phát triển thành sự ngoại tình 
vô luân với tất cả những hậu quả tai 
hại của việc đó. Đó là bởi vì dục vọng 
làm cho Đức Thánh Linh phải rút 
lui và khiến cho chúng ta dễ bị tổn 
thương bởi những cám dỗ và các điều 
xấu xa cùng những mưu kế của kẻ 
nghịch thù.

Những sự lựa chọn đầy bi thảm của 
Vua Đa Vít là một ví dụ đáng buồn 
về mối cảm xúc này có thể mạnh mẽ 
và nguy hại như thế nào. Đa Vít đã 
tình cờ nhìn thấy Bát Sê Ba tắm và 
nảy lòng ham muốn bà ta. Dục vọng 
phát sinh ra hành động, và ông đã 
truyền mang bà đến với ông và ông 
đã ăn nằm với bà ta. Sau đó, trong một 
nỗ lực sai lầm để che giấu tội lỗi của 
mình, Đa Vít đã ra lệnh cho chồng của 
Bát Sê Ba phải ra ngoài trận tuyến nơi 
mà chắc chắn là ông sẽ bị giết chết 
(xin xem 2 Sa Mu Ên 11). Vì vậy, Đa 
Vít đã mất sự tôn cao của mình (xin 
xem GLGƯ 132:38–39).

Tình trạng của Đa Vít có thể dường 
như quá đáng, nhưng chắc chắn việc 
đó đã chứng minh điểm này: dục 
vọng là một cám dỗ mạnh mẽ. Việc 
đầu hàng dục vọng có thể làm cho 
chúng ta phải tham gia vào những 
điều mà không một người nào biết 
suy nghĩ cặn kẽ sẽ làm. Thực tế là vì 
dục vọng rất quỷ quyệt, rất dễ khơi 
dậy, và rất hữu hiệu trong việc cám dỗ 
chúng ta xa lánh Đức Thánh Linh và 
phục tùng ý muốn của mình cho một 
điều gì đó bị nghiêm cấm nên càng 
làm cho nó nguy hiểm hơn nữa. Nó 
có thể được bắt đầu bằng cách xem 
hình ảnh sách báo khiêu dâm, nghe 
những lời không đúng đắn, hoặc có 
hành vi thân mật gần gũi không thích 
hợp. Đồng thời, những cảm giác dục 
vọng có thể thúc đẩy một cá nhân tìm 
kiếm hình ảnh sách báo khiêu dâm. 

ĐỊNH NGHĨA 
TÌNH YÊU VÀ DỤC VỌNG

Tình yêu là cao quý; dục vọng 
làm cho thoái hóa. Tình yêu 

chấp nhận lẽ thật; dục vọng chấp 
nhận những lời dối trá. Tình yêu 
xây đắp và củng cố; dục vọng hủy 
hoại và làm suy yếu. Tình yêu là 
hòa hợp; dục vọng là bất hòa. 
Tình yêu mang lại hòa bình; dục 
vọng mang đến sự xung đột. Tình 
yêu soi dẫn; lòng ham muốn làm 
cho u mê. Tình yêu chữa lành; dục 
vọng làm suy sụp. Tình yêu đem 
lại sinh lực ; dục vọng tàn phá. 
Tình yêu soi sáng; dục vọng làm u 
tối. Tinh yêu làm tràn đầy và giữ 
vững; dục vọng không thể được 
thỏa mãn. Tình yêu kết hợp mật 
thiết với lời hứa; dục vọng rất 
thích hợp với tính kiêu ngạo.
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Mối cảm giác tái diễn này cực kỳ mãnh liệt và nguy hiểm.4
Dục vọng về tình dục là điều đê hèn và làm suy yếu 

tất cả các mối quan hệ, một trong các mối quan hệ này 
là mối quan hệ cá nhân với Thượng Đế. “Và thật vậy, ta 
nói cho các ngươi hay, như ta đã nói trước đây, kẻ nào 
nhìn một người đàn bà với lòng thèm muốn, hoặc kẻ nào 
phạm tội ngoại tình trong lòng, thì kẻ đó sẽ không có 
được Thánh Linh, mà trái lại sẽ chối bỏ đức tin và sẽ sợ 
hãi” (GLGƯ 63:16).

Như Anh Cả Richard G. Scott (1928–2015) thuộc Nhóm 
Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Sự vô luân về mặt tình 
dục tạo ra một rào cản đối với ảnh hưởng của Đức Thánh 
Linh với tất cả các khả năng nâng cao tinh thần, soi sáng và 
làm cho có khả năng của Đức Thánh Linh. Điều này gây ra 
sự kích thích mạnh mẽ về thể chất và cảm xúc. Cuối cùng 
điều đó tạo ra một nỗi khát khao không thỏa mãn được 
đã thúc đẩy người phạm tội còn phạm vào tội lỗi nghiêm 
trọng hơn bao giờ hết.” 5

Điều Gì Không Phải Là Dục Vọng
Sau khi đã xem xét dục vọng là gì rồi, thì cũng là điều 

quan trọng để hiểu điều gì không phải là dục vọng và phải 
cẩn thận đừng gán cho những ý nghĩ, cảm nghĩ và ước 
muốn là dục vọng. Dục vọng là một loại ước muốn, nhưng 
cũng là những ước muốn ngay chính. Ví dụ, chúng ta có 
thể mong muốn những điều tốt đẹp và thích hợp mà sẽ 
giúp hoàn thành công việc của Chúa.

Hãy nghĩ về:
•  Ước muốn có tiền. Tự nó, ước muốn có tiền không 

phải là điều ác. Phao Lô đã không nói rằng tiền 
bạc là cội rễ mọi điều ác. Ông nói rằng: “sự tham 
tiền bạc là cội rễ mọi điều ác” (1 Ti Mô Thê 6:10; sự 
nhấn mạnh được thêm vào). Những lời dạy của Gia 
Cốp làm sáng tỏ thêm: “Nhưng trước khi tìm kiếm 
của cải, các anh em hãy tìm kiếm vương quốc của 
Thượng Đế. Và sau khi đã đạt được niềm hy vọng 
ở Đấng Ky Tô, các anh em sẽ thu nhận được của cải 
nếu các anh em tìm kiếm nó. Các anh em phải tìm 
kiếm của cải với mục đích làm điều thiện— như đem 
áo quần cho kẻ thiếu mặc, đem thức ăn lại cho kẻ 
đói, đem sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, và cứu 
trợ những kẻ bệnh hoạn cùng những kẻ đau khổ” 
(Gia Cốp 2:18–19).

•  Có những cảm giác tình dục thích hợp đối với 
người phối ngẫu của các anh chị em. Những cảm 
giác này do Thượng Đế ban cho giúp chúng ta củng 
cố, thêm sức mạnh và đoàn kết trong hôn nhân. 
Nhưng cũng có thể có những cảm giác không thích 
hợp đối với một người phối ngẫu. Nếu chúng ta tìm 
cách thỏa mãn chỉ vì lợi ích riêng của mình, hoặc 
chỉ để thỏa mãn những thèm khát hoặc cảm giác 
của mình, thì chúng ta có thể đã bị rơi vào những 
ham muốn dục vọng, và điều đó có thể gây nguy 
hại đến mối quan hệ hôn nhân. Bí quyết để tìm 

Dục vọng gồm có bất cứ cảm nghĩ hoặc ước muốn nào khiến cho một cá nhân tập trung vào của cải thế gian hoặc 
những thực hành ích kỷ thay vì tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế.
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kiếm và duy trì sự thân mật gần gũi thể xác thích 
hợp trong hôn nhân là ý định chân thành và yêu 
thương. 

Nguyên tắc quan trọng là tìm kiếm những điều với mục 
đích đúng—xây đắp vương quốc của Thượng Đế và gia 
tăng sự tốt lành trên thế gian. Ngược lại, dục vọng khuyến 
khích chúng ta vượt ra ngoài ranh giới thích hợp, nơi mà 
ước muốn của chúng ta có thể làm hạ thấp giá trị của 
Thượng Đế, xem con người như đồ vật, và biến đổi đồ vật, 
tiền của và thậm chí cả quyền lực thành điều tà ác mà làm 
hỏng khả năng nhạy cảm của chúng ta và hủy hoại các 
mối quan hệ của chúng ta.

Tại Sao Chúng Ta Thường Đầu Hàng Dục Vọng 
Vì dục vọng là rất nguy hại và nguy hiểm vậy tại sao nó 

lại hấp dẫn và thịnh hành đến như vậy? Tại sao chúng ta 
thường xuyên để cho nó chế ngự chúng ta như vậy? Bề 
ngoài thì có thể dường như là tính ích kỷ hay sự thiếu tự 
chủ là nguyên nhân chính của dục vọng. Đó là những yếu 
tố góp phần, nhưng gốc rễ chính của dục vọng thường 
là sự trống rỗng. Các cá nhân có thể đầu hàng dục vọng 
trong một nỗ lực vô ích để lấp đổ đầy khoảng trống trong 
cuộc đời của họ. Dục vọng là một cảm xúc sai lầm, một 
thay thế kém cỏi cho tình yêu đích thực, giá trị thực sự, 
và vai trò môn đồ lâu dài.

Việc kiềm chế cảm xúc một cách thích hợp, theo một 
nghĩa nào đó, là một trạng thái của tâm hồn. “Vì hắn tưởng 
trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy” (Châm Ngôn 23:7). 
Bất cứ nơi nào chúng ta đặt sự tập trung tâm thần và tinh 
thần của mình vào thì theo thời gian sẽ trở thành động lực 
đằng sau những ý nghĩ, cảm nghĩ và hành động của chúng 
ta. Bất cứ khi nào cảm thấy bị cám dỗ để thèm muốn, 
thì chúng ta cần phải thay thế cám dỗ đó bằng một điều 
gì thích hợp hơn.

Tính biếng nhác cũng có thể gây ra những ý nghĩ đầy 
dục vọng. Khi quá nhàn rỗi trong cuộc sống của mình thì 
chúng ta có khuynh hướng dễ bị ảnh hưởng xấu xa. Khi 
tìm cách thiết tha nhiệt thành với chính nghĩa (xin xem 
GLGƯ 58:27) và cố gắng sử dụng thời gian của mình một 
cách hiệu quả, thì chúng ta sẽ ít thiên về những ý nghĩ 
đầy dục vọng hoặc những ảnh hưởng tiêu cực khác.

Như Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc Nhóm Túc Số Mười 
Hai Vị Sứ Đồ giải thích, ước muốn chúng ta chọn tuân theo 
không những ảnh hưởng đến hành động của chúng ta mà 
còn đến con người mà cuối cùng chúng ta sẽ trở thành 
nữa: “Ước muốn điều khiển những ưu tiên của chúng ta, 
những ưu tiên ảnh hưởng những lựa chọn của chúng ta, 
và những lựa chọn đó sẽ xác định hành động của chúng 
ta. Chúng ta làm theo những ước muốn mà xác định 
điều gì chúng ta thay đổi, hoàn thành và trở thành con 
người như thế nào.” 6

Vì Cha Thiên Thượng ban cho chúng ta quyền tự quyết nên chúng ta có quyền năng đối với những ý nghĩ,  
cảm nghĩ và hành động của mình.
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Nói cách khác, chúng ta không 
phải chỉ đề phòng những mối cảm 
xúc mà chúng ta cho phép mình dính 
líu đến mà còn những ý nghĩ có sức 
thúc đẩy hoặc do những mối cảm xúc 
đó gây ra. Như An Ma đã dạy, nếu 
những ý nghĩ của chúng ta ô uế thì 
“tư tưởng của chúng ta cũng sẽ kết 
tội chúng ta” (An Ma 12:14).

Phương Thuốc: Tình Yêu 
Thương của Đấng Ky Tô

Không thể tránh khỏi dục vọng. 
Vì Cha Thiên Thượng ban cho chúng 
ta quyền tự quyết nên chúng ta có 
quyền năng đối với những ý nghĩ, 
cảm nghĩ và hành động của mình. 
Chúng ta không cần phải đeo đuổi 
theo những ý nghĩ và cảm nghĩ đầy 
dục vọng. Khi cám dỗ đến, chúng 
ta có thể chọn không đi theo những 
ý nghĩ và cảm nghĩ đó.

Làm thế nào chúng ta khắc phục 
được cám dỗ để thèm muốn? Chúng 
ta bắt đầu bằng cách phát triển một 
mối quan hệ đúng đắn với Cha Thiên 
Thượng và chọn phục vụ người khác. 
Và hàng ngày chúng ta có những 
hành động ngoan đạo kể cả việc 
cầu nguyện và nghiên cứu thánh 
thư để mời Đức Thánh Linh đến với 
cuộc sống của chúng ta. Cuối cùng, 
bí quyết là tình yêu thương giống 
như Đấng Ky Tô—tình yêu thương 
thanh khiết, chân thành, chân thật, 
với ước muốn xây đắp vương quốc 
của Thượng Đế và hướng mắt duy 
nhất tới sự vinh quang của Ngài. Tình 
yêu đó chỉ có thể có được khi chúng 
ta có được sự đồng hành của Đức 
Thánh Linh.

Việc loại bỏ dục vọng đòi hỏi sự 
cầu nguyện chân thành để chúng ta 
cầu xin Thượng Đế loại bỏ những 
cảm nghĩ đó và ban cho lòng bác 
ái thay vì những cảm nghĩ đó (xin 
xem Mô Rô Ni 7:48). Điều này có thể 
được thực hiện, cũng theo cách mà 
sự hối cải được thực hiện, là nhờ vào 
ân điển của Sự Chuộc Tội của Chúa 
Giê Su Ky Tô.7 Nhờ vào Ngài, chúng 

ta có thể học biết yêu thương theo 
cách mà Ngài và Cha Thiên Thượng 
yêu thương chúng ta.

Khi chúng ta tiếp tục tập trung 
vào Cha Thiên Thượng, khi chúng ta 
sống theo giáo lệnh lớn đầu tiên và 
thứ hai—phải yêu mến Thượng Đế và 
người lân cận của chúng ta như chính 
mình (xin xem Ma Thi Ơ 22:36–39)—
và khi chúng ta làm hết sức mình để 
sống như Ngài đã dạy, thì những ý 
định thanh khiết và chân thành sẽ ảnh 
hưởng đến cuộc sống của chúng ta 
với cường độ càng ngày càng lớn hơn. 
Khi chúng ta kết hợp ý muốn của 
mình với ý muốn của Đức Chúa Cha, 
thì những cám dỗ và các hiệu quả 
của dục vọng giảm bớt, được thay thế 
bằng tình yêu thanh khiết của Đấng 
Ky Tô. Sau đó lòng chúng ta được tràn 
ngập với tình yêu thương thiêng liêng 
đó mà thay thế những ước muốn đê 
tiện của thế gian này bằng vẻ đẹp 
của việc xây đắp vương quốc của 
Thượng Đế. ◼
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NĂM ĐỀ NGHỊ CHO MỘT 
CUỘC SỐNG THANH SẠCH

Anh Cả Jeffrey R. Holland đưa 
ra năm đề nghị về cách làm 

thế nào để có lại và duy trì một 
cuộc sống thanh sạch:

1.  Hãy tránh xa những người, 
những tài liệu và tình huống 
sẽ gây tai hại cho các anh 
chị em.

2.  Tìm kiếm sự giúp đỡ.
3.  Phát triển và thực hành tính 

tự chủ để loại bỏ những ảnh 
hưởng xấu.

4.  Thay thế những ý nghĩ dâm 
dục bằng hình ảnh đầy hy 
vọng và những kỷ niệm 
vui vẻ.

5.  Có được ảnh hưởng của 
Thánh Linh và ở nơi nào mà 
có Thánh Linh của Chúa.

Từ “Đừng Nhượng Bộ Kẻ Thù của Linh 
Hồn Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2010, 
44–46.
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Nhu cầu rất cấp bách.
Đầu năm 2013, có 5 trường hợp 

về bệnh sởi bộc phát trong trại tị nạn 
Za’atari tại quốc gia Jordan ở Trung Đông 
Hơn 100.000 người tị nạn Syria, sống trong 
tình trạng đông đúc chật chội, có nguy cơ bị 
lây nhiễm loại virus nguy hiểm rất dễ lây này. 
Chính phủ Jordan hoạch định một chiến dịch 
tiêm chủng quy mô để ngăn chặn sự lây lan 
của bệnh này. Kế hoạch là nhằm mục đích 
tiêm chủng cho ít nhất 90.000 người tị nạn 
Syria ở độ tuổi từ 6 tháng đến 30 tuổi trong 
vòng hai tuần.

Nhưng có một trở ngại. Quỹ Nhi Đồng 
Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã có huyết thanh. 
Bộ Y Tế Jordan đã có phòng khám bệnh. Họ 
không có những dụng cụ để ướp lạnh—ống 
tiêm, hộp đựng dụng cụ sắc nhọn, thùng làm 
lạnh đựng huyết thanh—và không còn thời 
gian nữa.1

Ron và Sandi Hammond đã đến nhập 
cuộc. Họ là cặp vợ chồng truyền giáo cao 
niên cho chương trình an sinh phục vụ với tư 
cách là giám đốc quốc gia cho Hội Từ Thiện 
THNS ở Jordan. Vì Ron và Sandi đã có mối 
quan hệ làm việc với UNICEF và Bộ Y Tế rồi, 
nên họ nhanh chóng cùng hợp tác với các tổ 
chức này để xác định cách mà Hội Từ Thiện 
THNS có thể giúp đỡ.

Ron nói: “Chúng tôi hỏi về chi phí mua 
đồ dụng cụ ướp lạnh. Khi họ cho chúng tôi 
biết thì chúng tôi nói: ‘Chúng tôi nghĩ rằng 
Hội Từ Thiện THNS có thể giúp được.’ Họ 

hỏi: ‘Chừng nào? Chúng ta phải bắt đầu sớm 
chương trình này!’”

Trong vòng 20 giờ Hội Từ Thiện THNS đã 
chấp thuận cho mua dụng cụ ướp lạnh. Ron 
nói: “Khi chúng tôi thông báo cho Bộ Y Tế và 
UNICEF biết thì họ rất kinh ngạc. Làm thế nào 
một tổ chức NGO [tổ chức phi chính phủ] có 
thể tiến hành nhanh như vậy? Không những 
chiến dịch tiêm chủng xúc tiến theo lịch trình, 
mà còn truyền cảm hứng cho một chiến dịch 
toàn quốc để tiêm chủng hàng trăm ngàn 
người Jordan và người tị nạn Syria nữa.” 

Khủng hoảng đã được ngăn chặn.
Hơn nữa, quan hệ đối tác hữu hiệu này 

giữa UNICEF, Bộ Y Tế của Jordan, và Hội 
Từ Thiện THNS đã tạo ra khả năng hợp tác 
trong tương lai.

Làm thế nào Ron và Sandi Hammond đã 
đến vào đúng thời điểm quan trọng ở Trung 
Đông là một bằng chứng về đức tin của Anh 
Chị Hammond và nguồn soi dẫn đằng sau 
chương trình truyền giáo của các cặp vợ 
chồng cao niên của Giáo Hội.
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PHỤC VỤ  

Hoặc bất cứ nơi nào khác Chúa 
cần các anh chị. 

Bên Kia Sông Giô Đanh

Hội Từ Thiện THNS đã giúp tiêm chủng cho 
90.000 người tị nạn Syria để ngừa bệnh sởi.

Bài của R. Val Johnson và Rachel Coleman
Các Tạp Chí và Các Dịch Vụ Xuất Bản của Giáo Hội
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Cần Các Cặp Vợ Chồng Truyền Giáo 
Vào năm 2012 Anh Chị Hammond đang phục vụ với 

tư cách là những người thực hiện giáo lễ trong Đền Thờ 
Rexburg Idaho. Ron hành nghề nha khoa thành công 
và giảng dạy ở Sở Tôn Giáo tại trường Brigham Young 
University–Idaho. Nhưng cuộc sống êm ả của họ đã thay 
đổi đột ngột với một ấn tượng rõ rệt của Thánh Linh là 
phải ngay lập tức nộp giấy tờ đi phục vụ truyền giáo. Thời 
điểm đó đã làm cho họ ngạc nhiên. Con cái đã lập gia đình 
của họ đang ở trong các giai đoạn khác nhau giữa thay 
đổi việc làm và di chuyển chỗ ở vì nghề nghiệp, còn Ron 
thì vẫn chưa nghĩ đến việc nghỉ hưu. Nhưng Thánh Linh 
bảo đảm với họ rằng họ đang được cần đến và rằng tất 
cả mọi điều sẽ được tốt đẹp.

Hóa ra, các vị lãnh đạo chức tư tế tại trụ sở Giáo Hội 
đã nhịn ăn và cầu nguyện để tìm ra đúng cặp vợ chồng 
để phục vụ với tư cách là giám đốc quốc gia cho Hội Từ 
Thiện THNS ở Amman, Jordan.

Sandi nói: “Thật là quá hiển nhiên khi Chúa đã đi trước 
chúng tôi, chuẩn bị các chi tiết của công việc chỉ định cụ 
thể mà Ngài dành cho chúng tôi. Chúng tôi biết rằng Ngài 
đã làm điều này cho mỗi người truyền giáo phục vụ. Thật 
là điều an ủi khi biết rằng Đấng Cứu Rỗi đang sắp xếp mọi 
điều cho ta để phục vụ cả trước khi ta đến nơi nữa.”

Bên Kia Sông Giô Đanh

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ 6 HOẶC 12 HAY 18 HOẶC 
23 THÁNG TỐT NHẤT TRONG CUỘC SỐNG CỦA 
CÁC ANH CHỊ

Một cặp vợ chồng có thể phục vụ truyền giáo trong 6, 
12, 18, hoặc 23 tháng, tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ.

Ngoài ra, chi phí tài chính lớn nhất của một công việc 
truyền giáo—là nhà ở—đã được làm cho có thể giải quyết 
được bằng cách giới hạn chi phí nhà ở không quá $1.400 USD 

cho các cặp vợ chồng phục vụ từ Hoa Kỳ, Canada, tây Âu, 
Nhật Bản và Úc. Những người từ tất cả các nước khác phải 
trả đến mức họ có thể có đủ khả năng để trả.

Để biết thông tin về việc làm đơn xin đi phục vụ truyền 
giáo và đọc thêm nhiều câu chuyện của những cặp vợ chồng 
đã có những tháng tốt nhất trong cuộc đời của họ khi đi 
phục vụ truyền giáo, hãy vào trang mạng lds. org/ callings/  
missionary/ senior.

Amman, Jordan

Ron nói: “Khi nhìn lại, chúng tôi biết ơn là mình đã 
không khăng khăng muốn phục vụ một cách cụ thể ở đâu 
cả. Việc để những vấn đề như vậy vào tay của Chúa đã cho 
phép Ngài ban cho chúng tôi một kinh nghiệm mà chúng 
tôi sẽ không có nếu không làm như vậy.”

Kinh nghiệm đó gồm có làm việc với hoàng gia Jordan 
về các dự án nhân đạo mang lại lợi ích cho hoàng gia. Anh 
Chị Hammond đã hợp tác với các bệnh viện và phòng 
khám bệnh ở địa phương để cung cấp khóa huấn luyện 
cho nhân viên y tế Jordan về các kỹ năng hồi sức cấp cứu 
trẻ sơ sinh, đưa đến kết quả là tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh 
giảm đáng kể. Qua các nỗ lực của họ và các nỗ lực của 
các cặp vợ chồng truyền giáo khác, Hội Từ Thiện THNS 
đã cung cấp khóa đào tạo và đồ trang bị cho phòng khám 
mắt và các tổ chức phục vụ những người có khuyết tật. 
Trong số các tổ chức mà Anh Chị Hammond và những 
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người truyền giáo khác trong chương trình an sinh giúp đỡ 
là một trung tâm dạy các phụ nữ có khuyết tật cách thiết 
kế và may các loại quần áo đặc biệt và đồ thủ công. Những 
kỹ năng này mang đến cho học viên cơ hội để chu cấp 
nhiều hơn cho bản thân họ và gia đình họ.

Các dự án khác gồm có làm việc với các tổ chức phi 
chính phủ khác (NGO) và chính quyền Jordan về sự đáp 
ứng khẩn cấp cùng nghiên cứu và kiểm tra lý lịch học sinh 
Jordan để nhận được một trong hai học bổng mỗi năm 
để theo học trường Brigham Young University. Một trong 
những kinh nghiệm thỏa mãn nhất mà Anh Chị Hammond 
đã có là làm việc với Giáo Hội Công Giáo La Tinh để xây 
cất phòng học cho các Ky Tô hữu Iraq là những người 
không có nơi nào khác để nhóm họp.

Với Chúa trong Vườn Nho của Ngài
Trong khi ở Jordan, Anh Chị Hammond đã học được lời 

hứa của Chúa ban cho những người phục vụ Ngài là đúng 
như thế nào: “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).

Ron nói: “Thượng Đế dự phần vào công việc này. Ngài 
đi xuống vườn nho với các tôi tớ của Ngài. Bất cứ cặp vợ 
chồng nào đi truyền giáo đều tham gia trong vườn nho 
của Chúa vườn nho. Chúng tôi không chỉ tin vào phép 
lạ ở Jordan; mà chúng tôi còn sống với phép lạ nữa.”

Hiển nhiên, các thiên thần mà họ cảm thấy “xung 
quanh” họ gồm có nhiều thiên thần trên trời, nhưng cũng 
gồm có nhiều người trần thế, nhất là con cái của họ đã 
ủng hộ quyết định của họ để phục vụ ở xa nhà như vậy.

Và gia đình của họ lần lượt được ban phước bởi quyền 
năng bảo vệ, hỗ trợ của Chúa. Các quyết định đáng kể về 
nghề nghiệp và di chuyển chỗ ở đã được chọn, và mối 
quan tâm về các biến chứng có thể có khi sinh con đã 
được giải quyết khi con cái của họ tìm đến Chúa, cùng 
hội ý với nhau, và cầu nguyện cùng nhịn ăn cho nhau.

Các phước lành mà con cái họ nhận được là rất đáng 
kể đến mức khi Anh Chị Hammond được mời gia hạn 
công việc truyền giáo của họ từ hai năm đến ba năm thì 
mỗi người con của họ đã nhiệt tình ủng hộ. Họ cảm thấy 
Chúa đang làm một điều gì đó rất đặc biệt cho họ vì kết 
quả trực tiếp của sự phục vụ của cha mẹ họ.

Tuy nhiên, sự xa cách mà gia đình Hammond cảm thấy 
là một sự hy sinh. Thật là khó khi phải sống ở nửa vòng 
thế giới xa cách những người mà họ yêu thương. Nhưng 
đó cũng không phải là điều khó khăn so với thời trước đây. 
Công nghệ đã làm cho gia đình có thể dự phần vào cuộc 
sống của nhau thường xuyên nếu cần. Sandi nói: “Các cặp 
vợ chồng truyền giáo không bị mất liên lạc với gia đình 
của họ. Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với gia đình 
của các con chúng tôi ở nhà. Nhờ FaceTime và email, bốn 
đứa cháu mới sinh của chúng tôi, ra đời trong khi chúng 
tôi đi phục vụ, đều biết chúng tôi và háo hức chào đón 
khi chúng tôi trở về.”

Mở Rộng Đôi Mắt và Tấm Lòng
Trong số nhiều phước lành mà Anh Chị Hammond cảm 

thấy rằng họ nhận được từ sự phục vụ của họ là họ đã 
được mở mắt ra để thấy sự rộng lượng và thân thiện của 
người dân Jordan. Thoạt tiên khi Anh Chị Hammond nhận 
được sự kêu gọi của họ, họ không chắc chắn về những 
người mà họ sẽ phục vụ.

Ron nói: “Nhưng chúng tôi thấy những người bạn Hồi 
giáo của mình rất dễ thương và rộng lượng, và chúng tôi 
chắc chắn rằng nếu họ cảm thấy chúng tôi đang lâm nguy 
thì họ sẽ cố hết sức để bảo vệ chúng tôi.

Ron và Sandi Hammond và những người truyền giáo khác 
thuộc chương trình nhân đạo đã làm việc với hoàng gia 
Jordan để giảm bớt tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở đó.
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“Lòng bác ái của họ thật là tuyệt vời. Người dân Jordan 
không thể chịu đựng nổi khi biết những người khác đang 
gặp hoạn nạn nếu họ có thể giúp đỡ được. Họ đã chào đón 
những người tị nạn từ trước thời Đa Vít. Kinh Thánh chứa 
đựng nhiều tài liệu tham khảo cho ‘bên kia Sông Giô Đanh,’ 
và chúng tôi bắt đầu ký tên trong các lá thư của chúng tôi 
là ‘Bên Kia Sông Giô Đanh’ để công nhận sự phục vụ với 
lòng trắc ẩn mà chúng tôi được đặc ân để cung cấp trong 
quốc gia có lòng trắc ẩn trong suốt lịch sử này. Trong nhiều 
thế kỷ nước Jordan đã từng là một chỗ đầy lòng bác ái, và 
Chúa đã ban phước cho dân Jordan vì điều đó.”

Làm việc chặt chẽ với những người dân Jordan đã cho 
phép Anh Chị Hammond phát triển một tình bạn vững 
mạnh. Sandi nói: “Chúng tôi được mời đến dự nhiều bữa 
ăn Iftar, bữa ăn kết thúc sự nhịn ăn hàng ngày Ramadan. 
Những người bạn Hồi giáo của chúng tôi cũng mời chúng 
tôi đến dự tiệc đính hôn, đám cưới, và các dịp khác tập 
trung vào gia đình.”

Giáo Hội không truyền đạo hoặc cho phép làm phép 
báp têm những người Hồi giáo ở Jordan hoặc ở bất cứ 
nơi nào khác mà luật pháp nghiêm cấm, nên Anh Chị 
Hammond đã không chia sẻ thông tin về Giáo Hội. Thay 
vì thế, họ tập trung vào việc xây đắp và duy trì mối quan 
hệ— với hoàng gia, các đối tác nhân đạo ở địa phương, 
các cặp vợ chồng truyền giáo khác cùng phục vụ với họ, 

và các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính phủ. 
Khi được hỏi chi tiết về Giáo Hội, Anh Chị 
Hammond khuyến khích những người tìm 
hiểu vào xem trang mạng LDS. org.

Sự Kêu Gọi Phục Vụ
Khi suy ngẫm về những kinh nghiệm 

đáng kể mà Ron và Sandi đã có, họ có cảm 
thấy là bằng cách nào đó họ rất đặc biệt 
trong số các cặp vợ chồng được kêu gọi 
phục vụ—hoặc có thể được kêu gọi phục 
vụ không?

Có—và không. Anh Chị Hammond nói: 
“Chúng tôi đã phục vụ nơi nào và khi nào 
Chúa cần một cặp vợ chồng với các kỹ 
năng và những kinh nghiệm sống cụ thể 
của chúng tôi. Nhưng điều đó đúng như 
vậy cho tất cả những người truyền giáo cao 
niên. Mỗi cặp vợ chồng với khả năng phục 
vụ truyền giáo đã được chuẩn bị để phục vụ 

theo những cách thức đặc biệt đối với họ. Họ chỉ cần thực 
hành đức tin đủ để đi đến nơi nào Chúa cần họ, và Ngài 
sẽ sử dụng họ để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của 
những người khác.”

Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai 
Vị Sứ Đồ đã nói: “Các cặp vợ chồng truyền giáo có thể tạo 
ra một sự khác biệt. Các cặp vợ chồng truyền giáo có thể 
hoàn thành những điều phi thường mà không một ai khác 
có thể làm được. . . .

“. . . Các cách thức mà trong đó các cặp vợ chồng truyền 
giáo có thể phục vụ hầu như vô hạn. Từ việc hỗ trợ văn 
phòng phái bộ truyền giáo và việc huấn luyện giới lãnh đạo 
đến lịch sử gia đình, công việc đền thờ, và sự phục vụ nhân 
đạo—có một cơ hội để sử dụng hầu như bất cứ kỹ năng hay 
tài năng nào mà Chúa đã ban phước cho các anh chị. . . .

“. . . Anh chị đã nhận được rất nhiều trong cuộc sống của 
mình; hãy ra đi và ban phát rộng rãi trong sự phục vụ Chúa 
và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Hãy có đức tin; Chúa biết 
nơi nào các anh chị đang được cần đến. Thưa các anh chị, 
có rất nhiều nhu cầu nhưng người phục vụ thì rất ít.” 2 ◼

GHI CHÚ
 1. Xin xem “Mass Vaccination Campaigns in Syria, Jordan, Lebanon, Iraq 

and Turkey Amid Measles Outbreaks,” ngày 30 tháng Tư năm 2013, 
unicef.org.

 2. Robert D. Hales, “Couple Missionaries: A Time to Serve,” Liahona, 
tháng Bảy năm 2001, 30, 31.

Một mối quan tâm cho những cặp vợ chồng truyền giáo tương lai là ở xa 
con cháu vào những thời điểm quan trọng trong cuộc sống của chúng. Anh 
Chị Hammond biết được rằng, trong những cách thức phi thường, Chúa ban 
phước cho gia đình của các cặp vợ chồng phục vụ và công nghệ cho phép 
họ được gần gũi với gia đình cho dù cách xa đến nửa vòng trái đất.
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T I Ế N G  N Ó I  C Ủ A  T H Á N H  H Ữ U  N G À Y  S A U

CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT

Trong một chuyến đi đến một thành 
phố gần ở Estonia, tôi thấy một 

người đàn ông đang xin tiền. Kinh 
ngạc thay, tôi nhận ra ông ấy từ lúc 
tôi phục vụ với tư cách là người truyền 
giáo ở thành phố đó 10 năm về trước. 
Cũng như trước kia, ông ấy đang mang 
theo một cái bao to đựng các chai 
nhựa để mang đi tái chế lấy tiền. Tôi 
nhớ là ông ấy luôn luôn xin tiền lẻ, và 
nếu ta cho ông ấy một vài đồng tiền 
lẻ thì ông ấy thường xin thêm.

Tôi rất kinh ngạc khi thấy ông ấy. Và 
sau 10 năm thì ông ấy vẫn như thế––
tóc hơi bạc hơn một chút, nhưng hình 
như ông ấy vẫn sống cuộc sống như 
trước, đi xin tiền ngày này qua ngày 
khác. Tôi nghĩ về cuộc sống 10 năm 
qua của tôi trong thời gian đó, gồm có 
việc kết hôn trong đền thờ, đi học, tìm 
được một việc làm tốt, và mạnh khỏe.

rằng tôi đã gửi đơn đi trễ một ngày.
Số tiền học bổng đúng bằng 100 

lần số tiền tôi đã cho người đàn ông 
ăn xin, và tôi không thể tưởng tượng 
nổi tình huống ngẫu nhiên đó. Tôi 
thấy mình đang cầu xin lòng thương 
xót, trong lời cầu nguyện dâng lên 
Cha Thiên Thượng lẫn qua email gửi 
đến các viên chức ở trường đại học. 
Họ nói rằng họ sẽ chấp nhận đơn 
nhưng ghi chú rằng hạn nộp trễ.

Lời cầu nguyện của tôi đã được 
đáp ứng và tôi được ban phước để 
nhận được học bổng mà đã giúp đỡ 
rất nhiều cho vợ chồng tôi về mặt tài 
chính. Nhưng quan trọng hơn hết, 
kinh nghiệm này đã dạy tôi một bài 
học quý giá: chúng ta không phải 
đều là ăn xin trước mặt Thượng Đế 
cả sao? (xin xem Mô Si A 4:19). ◼
Matthew Crandall, Harju, Estonia

Tôi nghĩ rằng đây có thể là lần cuối 
cùng tôi thấy ông ấy nên tôi cảm thấy 
nên cho ông ấy thứ gì đó. Vấn đề là 
tôi chỉ có một tờ giấy bạc mà có giá 
trị nhiều đến nỗi tôi không sẵn lòng 
cho ông ấy. Tôi phân vân trước sự 
lựa chọn của mình––không cho gì 
cả hoặc cho ông ấy số tiền nhiều hơn 
là tôi muốn. Tôi quyết định rằng số 
tiền đó thật sự không tạo ra sự khác 
biệt nhiều đối với tôi nhưng sẽ làm 
cho ông ấy vui vẻ cả ngày nên tôi 
cho ông ấy số tiền đó. 

Gần hai ngày sau, tôi thấy mình 
ở trong tình huống tương tự, nhưng 
lần này chính tôi là người cầu xin 
lòng thương xót. Tôi đã nhầm lẫn hạn 
nộp đơn xin học bổng rất quan trọng. 
Tôi tưởng rằng mình đã nộp đơn hai 
tuần trước đó nhưng tôi kinh hoàng 
khi kiểm lại ngày nộp đơn và thấy 
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Trong một chuyến đi đến một thành 
phố gần ở Estonia, tôi thấy một người 

đàn ông đang xin tiền. Kinh ngạc thay, tôi 
nhận ra ông ấy từ lúc tôi phục vụ với tư 
cách là người truyền giáo ở thành phố đó 
10 năm về trước.
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Tôi đang xem truyền hình 
thì mẹ tôi gọi nói cho tôi 

biết rằng người anh trai 92 tuổi 
của bà là Cậu Floyd của tôi và 
vợ của cậu là Mợ Millie, đang bị 
bệnh cúm và nhà họ không có 
thức ăn. Cả hai đều quá yếu để 
đi chợ mua bất cứ thứ gì. Cậu 
Floyd và Mợ Millie không có 
người thân nào khác sống gần 
đó, nên không có ai giúp đỡ họ.

Mẹ tôi muốn biết liệu tôi có 
thể giúp đỡ được không. Tôi là 
tín hữu duy nhất của Giáo Hội 
ở phía đó trong gia đình tôi, và tôi 
đã được kêu gọi giúp đỡ trước đấy 
trong các tình huống. Vấn đề là tôi 
sống ở Utah, Hoa Kỳ, và cậu mợ của 
tôi đang ở Hemet, California, Hoa Kỳ. 

Tôi nói với mẹ tôi hãy cho tôi một 
vài phút để suy nghĩ về điều phải làm. 
Tôi có một người bạn sống gần Hemet, 
nên tôi gọi hỏi xem chị ấy có biết ai 
ở Hemet không. Chị ấy nói với tôi về 
một người phụ nữ phục vụ với chị ở 
Đền Thờ Redlands California tên là Chị 
Dunn là chủ tịch Hội Phụ Nữ ở đó.

Khi Chị Dunn trả lời điện thoại, 
tôi bắt đầu nói: “Xin chào Chị Dunn. 
Chị không biết tôi, nhưng tôi tên là 
Nancy Little, và tôi sống ở Utah. Tôi 
là tín hữu của Giáo Hội, nhưng cậu 
mợ của tôi sống ở Hemet thì không 
phải là tín hữu của Giáo Hội. Họ bị 

bệnh và trong nhà không có thức 
ăn gì cả.” Tôi cho chị ấy biết nơi họ 
sống, là nơi cách xa chỗ chị ở, và giải 
thích rằng tôi chỉ muốn kiếm thông 
tin về một nhà hàng gần đó mà có 
thể mang giao thức ăn.

Thay vì thế, Chị Dunn cố nài rằng 
vợ chồng chị sẽ mang thức ăn đến 
cho cậu mợ tôi. Họ tình cờ có món 
súp nấu ở nhà và bánh mì, và mẹ của 
chị mới làm bánh quy. Tôi phản đối 
nhưng chị vẫn khăng khăng với ý 
định đó.

Một vài giờ sau, Chị Dunn gọi 
và trấn an tôi rằng tất cả đều ổn 
cả. Sau đó mẹ tôi gọi nói cho 
tôi biết điều Cậu Floyd đã nói 
về chuyến đến thăm của vợ 
chồng Chị Dunn. Cậu nói: “Các 
thiên thần đã đến nhà của tôi, 
họ tên là Ông Bà Dunn. Họ đến 
tay xách nách mang rất nhiều 
thức ăn: trái cây, rau, súp nấu ở 
nhà, bánh mì, và bánh quy. Đó là 
mấy cái bánh quy ngon nhất mà 
anh từng ăn.” Vợ chồng Chị Dunn 

thăm hỏi cậu tôi, giúp họ với nhu 
cầu của họ, và sau đó Anh Dunn bế 
Mợ Millie yếu ớt của tôi, đang mắc 
bệnh Alzheimer (bệnh lãng trí), từ 
giường của mợ vào một chiếc ghế 
trong nhà bếp để Chị Dunn có thể 
đút cho mợ ăn.

Cậu Floyd đã khóc khi gọi nói cho 
mẹ tôi nghe về chuyến thăm đó. Cậu 
nói là chưa bao giờ gặp những người 
tử tế và chu đáo như vậy. Cậu nói với 
mẹ tôi rằng tôi đã may mắn được sống 
ở Utah và được “tất cả những người 
Mặc Môn đó” bao quanh.

Bốn ngày sau chuyến thăm đó, 
Cậu Floyd đi ra ngoài để đến thùng 
thư, rồi bị trượt chân và té ngã. Đầu 
cậu bị đập xuống đất và qua đời bốn 
ngày sau đó. Ngoại trừ một y tá trợ 
giúp tại gia, Anh Chị Dunn là những 
người cuối cùng mà cậu tôi thấy trước 
khi qua đời.

Tôi biết ơn tấm gương giống như 
Đấng Ky Tô của một trong số các chị 
em Hội Phụ Nữ đã sống cách xa hàng 
trăm dặm, một người mà tôi chưa bao 
giờ gặp đã giúp cậu mợ của tôi. ◼
Nancy Little, Utah, Hoa Kỳ

HAI  
THIÊN THẦN 
TÊN LÀ  
ÔNG BÀ 
DUNN
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Chị Dunn cố nài rằng vợ chồng chị 
sẽ mang thức ăn đến cho cậu mợ 

của tôi.



Là mẹ của hai đứa con gái nhỏ, tôi đã 
thường bào chữa cho việc tôi không 

thể tham gia vào một số điều mà tôi 
muốn vì đó không phải là “lúc thích 
hợp” cho tôi để làm. Một trong những 
điều đó là công việc lịch sử gia đình.

Mặc dù đã tham gia vào việc sắp 
xếp thông tin cá nhân cho lịch sử gia 
đình như là một sinh hoạt thú vị trong 
ngày Sa Bát trước đây rồi, nhưng tôi 
thấy mình tự bào chữa rằng tôi không 
có thời giờ lẫn kiến thức để tích cực 
tham gia vào công việc lịch sử gia 
đình của tôi vào lúc đó.

Lòng tôi đã thay đổi vào một buổi 
sáng sớm cách đây vài tháng trong 
khi ngồi trong đền thờ. Trong khi tôi 
xem lại tên của những người đã chết 
trên các thẻ đền thờ, và cầu nguyện 
rằng họ sẽ chấp nhận các giáo lễ 
đền thờ được thực hiện cho họ, tôi 
tự nghĩ: “Thật là hay nếu những cái 
tên này là của những người trong 
gia đình tôi? Tôi thích được làm công 
việc đền thờ cho họ.” Thánh Linh 
đã xác nhận với tôi rằng nếu đây 
là những ước muốn của tôi, thì 
Chúa sẽ giúp tôi làm công việc 
lịch sử gia đình của tôi, cụ thể 
là vào ngày Sa Bát. Ngài có 
thể giúp tôi tìm ra thời giờ và 

MỘT THỜI GIAN DÀNH CHO LỊCH SỬ GIA ĐÌNH
sự hiểu biết để hoàn thành mục đích 
của Ngài.

Ngày Chủ Nhật đó, tôi đi về nhà 
và đăng nhập vào FamilySearch. org. 
Ngay lập tức nước mắt tôi tuôn trào 
khi tôi nhìn thấy tên của tổ tiên tôi. 
Mối liên kết của tôi với họ trở nên 
mạnh mẽ hơn. Điều đã thêm vào 
tình yêu thương của tôi đối với họ 
là những hình ảnh và tài liệu cá nhân, 
mới được bà nội của tôi thêm vào gần 
đây, làm cho những người trong gia 
đình tôi càng trở thành hiện thực và 
quan trọng nhiều hơn đối với tôi. Tôi 
cảm thấy vui mừng khi có sự tham gia 
của đứa con hai tuổi của tôi. Nó học 
cách nhận ra hình của ông cố của nó 
và bà tổ của nó, và gọi đúng tên của 
họ. Tôi cảm thấy giống như Chủ Tịch 
Russell M. Nelson, Chủ Tịch Nhóm 
Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã mô tả: 
“Ngày Sa Bát mang đến một cơ hội 
tuyệt vời để củng cố các mối quan 

hệ gia đình. Xét cho cùng, 
Thượng Đế muốn mỗi 

người chúng ta, với 
tư cách là con cái 

của Ngài, phải trở về với Chúa với tư 
cách là Các Thánh Hữu đã được làm 
lễ thiên ân, được làm lễ gắn bó chung 
với gia đình trong đền thờ, với tổ tiên, 
và với con cháu chúng ta” (“Ngày 
Sa Bát Là Ngày Vui Thích,” Liahona, 
tháng Năm năm 2015, 130).

Kể từ kinh nghiệm ban đầu đó, 
tôi đã tiếp tục tham gia công việc lịch 
sử gia đình vào ngày Sa Bát. Tôi đã 
được phước làm công việc đền thờ 
cho một số người trong gia đình đã 
qua đời của tôi. Một phước lành đặc 
biệt là được học hỏi về những người 
thân của tôi và có được một mối quan 
hệ gần gũi hơn với ông bà của tôi là 
những người không phải là tín hữu 
của tôn giáo chúng ta. Điều này đã 
củng cố quyết tâm của tôi để tuân 
giữ các giao ước của mình và kiên 
trì đến cùng để tôi có thể là một mối 
liên kết mạnh mẽ trong gia đình vĩnh 
cửu của tôi.

Mặc dù vẫn còn có rất nhiều việc 
phải làm, nhưng tôi biết ơn Cha Thiên 
Thượng đã gia tăng khả năng của tôi 
để tôi có thể tham gia vào công việc 
của Ngài, nhất là vào ngày của Ngài. 
Đối với tôi, ngày Sa Bát quả thực 

là một ngày vui thích. ◼
Rachel Lewis, Utah, Hoa Kỳ
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Tôi cảm thấy vui mừng khi 
có sự tham gia của đứa 

con hai tuổi của mình. Nó học 
cách nhận ra hình của ông cố 
của nó và bà tổ của nó, và gọi 
đúng tên của họ.
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Tôi đang ở giữa một năm học đầy 
khó khăn dạy cho các học sinh 13 

và 14 tuổi. Tôi vừa trở về nhà từ một 
buổi họp đầy khó chịu với người hiệu 
phó của trường để xem bản đánh giá 
gần đây. Vì là một giáo viên mới và 
cần phải tự soạn hầu hết các bài giảng 
của mình, tôi thấy mình phải vật lộn 
để chắc chắn rằng các em học sinh 
làm bài tập và thích học. Về cơ bản 
cuộc nói chuyện đi đến việc tôi cần 
phải buộc học sinh của tôi có sự chọn 
lựa—làm bài tập hoặc gặp rắc rối—và 
làm theo những lời cảnh cáo của tôi.

Tôi rời buổi họp mà cảm thấy 
lòng tràn ngập nỗi buồn. Tôi cố ý 

LÃNH BINH MÔ RÔ NI ĐÃ GIÚP  
TÔI DẠY TRƯỜNG CẤP HAI

làm cho buổi họp này thành một câu 
hỏi của ngày hôm đó khi tôi nghiên 
cứu thánh thư ngày hôm sau. Kỳ diệu 
thay, những câu trả lời đến với tôi khi 
tôi đọc Sách Mặc Môn.

Buổi sáng hôm đó, tôi cầu nguyện 
để biết được từ thánh thư cách làm 
một giáo viên giỏi hơn. Đức Thánh 
Linh đã dạy cho tôi khi tôi đọc về 
Lãnh Binh Mô Rô Ni trong An Ma 44. 
Vào thời điểm này của câu chuyện, 
Lãnh Binh Mô Rô Ni và dân Nê Phi 
đã bao vây dân La Man tại dòng sông 
Si Đôn và làm dân La Man sợ đến 
nỗi phải bỏ vũ khí xuống. Tôi đọc 
tiếp, cùng suy nghĩ về việc tôi thích 

giống như Lãnh Binh Mô Rô Ni trong 
lớp học biết bao: chỉ huy, tự tin và 
thành công.

Tôi đọc qua đoạn đối thoại và 
nhận thấy Mô Rô Ni bảo dân Giê Ra 
Hem Na và dân La Man rằng họ bị 
bắt buộc phải chọn: “Phải trao cho 
chúng ta tất cả những vũ khí chiến 
tranh của các ngươi, và . . . chúng ta 
sẽ tha cho mạng sống các ngươi, nếu 
các ngươi rời khỏi đây và không trở 
lại gây chiến với bọn ta nữa” hoặc là 
“nếu ngươi không làm như vậy, này, 
. . . ta sẽ ra lệnh cho quân ta xông vào 
các ngươi” (An Ma 44:6, 7). Tôi nhận 
thấy rằng Mô Rô Ni đang làm điều mà 
người giám hiệu của trường đã bảo 
tôi phải làm! Ông ấy đã nói: “Đưa cho 
học sinh hai sự lựa chọn, và theo dõi.” 
Khi ghi nhớ điều đó, tôi đã làm theo 
câu nói của Mô Rô Ni: “Này, chúng 
ta hãy chấm dứt cuộc giao tranh” 
(An Ma 44:10).

Được chuẩn bị với các nguyên tắc 
mà tôi đã học trong một câu chuyện 
thánh thư về một trong số những 
anh hùng của tôi, tôi trở lại lớp học 
lòng đầy tự tin với kế hoạch hành 
động của mình. Tôi tình cờ có một 
bức tượng nhỏ của Lãnh Binh Mô 
Rô Ni, và bức tượng đó nằm trong túi 
áo của tôi cho đến hết năm học như 
là một điều nhắc nhở về cách Lãnh 
Binh Mô Rô Ni đã dạy tôi để quản 
lý một lớp học cấp hai. Khi tôi cho 
học sinh của mình hai sự lựa chọn, 
thì hành vi của họ cải thiện, họ làm 
bài tập và chúng tôi vui vẻ với nhau 
hơn. Năm học kết thúc và vẫn còn 
khó khăn, nhưng với lời cầu nguyện 
đã được đáp ứng và quyền năng của 
thánh thư, tôi đã có thể “chấm dứt 
xung đột.” ◼
Ben Floyd, Washington, Hoa KỳTR
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Tình cờ tôi có một bức tượng nhỏ của Lãnh Binh Mô Rô Ni, và bức tượng đó nằm 
trong túi áo của tôi cho đến hết năm học như là một điều nhắc nhở về cách Lãnh 

Binh Mô Rô Ni đã dạy tôi.



44 L i a h o n a

Gia đình tôi vừa trở về từ một kỳ nghỉ hè 
thật tuyệt vời. Sau bữa ăn tối, tôi để cho 

hai đứa con của chúng tôi, Markus bốn tuổi 
và Emma ba tuổi, chơi trong phòng ngủ trên 
lầu của căn hộ ở tầng thứ tư của chúng tôi. Ở 
Đan Mạch, cửa sổ mở ra giống như cửa sập. 
Cửa sổ thường được khóa lại, nhưng chúng 
tôi đã để cửa sổ mở hé một chút trong lúc 
chúng tôi đi nghỉ hè để căn hộ sẽ được thông 
gió trong lúc chúng tôi không có ở nhà.

Trong khi đang rửa chén, thì đột nhiên tôi 
cảm thấy một điều gì đó không ổn. Tôi chạy 
vào phòng khách trong khi Markus chạy 
xuống cầu thang. Nó hét lên đầy sợ hãi, nói 
rằng Emma đã ngã và rơi ra ngoài cửa sổ—
một cửa sổ cách vỉa hè xi măng khoảng 12 
mét. Tôi chạy xuống cầu thang, không ngừng 
kêu tên của Emma. Tôi thấy đứa con gái nhỏ 
của mình nằm trên nền xi măng như thể nó 
đã chết rồi. Người nó hoàn toàn mềm nhũn 
khi tôi bế nó lên, và tôi nghĩ rằng nỗi sợ hãi 
lớn nhất của tôi đã được xác nhận. Chồng 
tôi theo tôi ra ngoài, bế nó vào trong vòng 
tay của mình và ngay lập tức ban cho nó một 
phước lành của chức tư tế.

Xe cứu thương đến một cách nhanh 
chóng, và Markus và tôi dâng lên một lời cầu 
nguyện trong khi các nhân viên y tế cấp cứu 
Emma. Chẳng bao lâu chúng tôi đều ngồi 
trong xe cứu thương đi tới bệnh viện.

Tại khoa hồi sức cấp cứu, chúng tôi đã 
ngay lập tức được những người trong gia 
đình đến an ủi. Markus đi về nhà với mấy 

người anh em họ của nó, trong khi vợ chồng 
tôi ở lại, vì chưa biết rõ tình trạng của Emma.

Sau một lúc chờ đợi dường như là rất lâu, 
cuối cùng một trong các bác sĩ bước vào, 
hỏi các chi tiết về tai nạn. Họ nói rằng thông 
thường một tai nạn ngã từ trên cao như vậy 
sẽ dẫn đến những thương tổn nội tạng và chỉ 
có cơ hội sống sót rất mỏng manh. Emma đã 
bị vỡ xương chậu và bị chấn động, nhưng 
các vết xước thì chỉ ở bên ngoài. Vị bác sĩ nói 
chắc hẳn một thiên thần đã đỡ nó.

Mặc dù việc Emma sống sót là một phép 
lạ, nhưng nó vẫn bất tỉnh vì bị chấn thương 
ở đầu. Một lần nữa, chồng tôi và hai người 
bạn thân ban phước lành cho Emma. Trong 
phước lành đó, nó đã được hứa sẽ được hồi 
phục hoàn toàn mà không có bất cứ vấn đề 
dai dẳng nào và đây sẽ là một kinh nghiệm 
tích cực trong cuộc đời của nó. Tôi cảm thấy 
vô cùng biết ơn về quyền năng của chức tư 
tế. Tất cả những lời cầu nguyện suốt đêm 
của tôi đã được nghe thấu.

Emma đã tỉnh khỏi cơn hôn mê bốn ngày 
sau đó. Trong bốn ngày đó, bạn bè, các tín 
hữu của Giáo Hội, và những người khác đã 
nhịn ăn và cầu nguyện cho nó. Tôi cảm thấy 
những lời cầu nguyện của Các Thánh Hữu 
trung tín vây quanh tôi, củng cố gia đình 
tôi và tôi. Tôi cảm thấy thể như Cha Thiên 
Thượng đã choàng tay ôm tôi và an ủi tôi 
rất nhiều. 

Giáo khu của chúng tôi đã tổ chức một 
buổi nhịn ăn vào ngày trước khi nó tỉnh lại. 

Sau khi con gái của tôi bị ngã và rơi ra ngoài cửa sổ, tôi nghĩ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng tôi 
đã trở thành sự thật.
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NHỊN ĂN VÀ CẦU NGUYỆN CHO EMMA
Bài của Cecilie Norrung
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CHÚNG TA CÓ 
PHẢN ỨNG NÀO 
ĐỐI VỚI NHỮNG 
THỬ THÁCH?
“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? 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?”
Anh Cả Donald L. Hallstrom 
thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm 
Túc Số Thầy Bảy Mươi, “Tôi Là 
Con của Thượng Đế,” Liahona, 
tháng Năm năm 2016, 27.

Chúng tôi tin rằng Cha Thiên Thượng đã 
nghe thấu lời cầu nguyện của chúng tôi và 
việc Emma tỉnh lại là một kết quả trực tiếp 
của sự nhịn ăn. Từ lúc đó Emma phục hồi 
nhanh chóng. Năm ngày sau, nó nói lời đầu 
tiên kể từ khi tai nạn xảy ra, và chín ngày sau 
đó nó được ra viện. Nó đã ngồi trong xe lăn 
trong 5 tuần và sau đó bắt đầu vật lý trị liệu.

Khoảng một tháng sau khi xảy ra tai 
nạn, đột nhiên tôi bị đau lưng vì đã nâng 
đỡ Emma. Một cảm giác bất lực không 
những về mặt thể chất mà còn về tinh thần 
đến với tôi. Làm thế nào tôi có thể tiếp tục 
chăm sóc cho con tôi?

Một đêm nọ, mặc cảm bị bất lực trở nên 
quá sức chịu đựng. Tôi ra khỏi nhà và thấy 
một băng ghế ở ngoài công viên, nơi đó tôi 
đã cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng trong 
khoảng một giờ đồng hồ. Và lần đầu tiên trong 
đời mình, tôi đã cảm thấy sức mạnh kỳ diệu 
của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi bao phủ 
lấy tôi. Tất cả những nỗi đau đớn và buồn 
phiền tôi đang mang đã được cất khỏi; tất cả 
các gánh nặng của tôi đã được nâng lên khỏi 
đôi vai tôi sau lời cầu nguyện đó. Emma vẫn 
ngồi xe lăn, và tôi được điều trị thường xuyên 
ở lưng, nhưng tôi đã được củng cố để tiếp tục.

Một năm sau, Emma đã có thể chạy, 
cười, kể chuyện, và suy nghĩ như một 
đứa bé bốn tuổi.

Chúng tôi biết có một Cha Thiên Thượng 
nhân từ là Đấng quan tâm đến chúng tôi và 
biết từng người chúng tôi. Ngài biết những 
khó khăn nào chúng tôi đang trải qua. Tôi 
sẽ không bao giờ nghi ngờ các phép lạ Ngài 
ban cho chúng tôi qua lời cầu nguyện, nhịn 
ăn, và các phước lành của chức tư tế. ◼
Tác giả hiện sống ở Capital Region, Đan Mạch.
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Nhiều người coi các em như là 
người của thiên niên kỷ. Tôi 
thừa nhận rằng tôi không cảm 

thấy thoải mái khi các nhà nghiên 
cứu gọi các em bằng từ đó và mô tả 
điều mà những cuộc nghiên cứu của 
họ tiết lộ về các em— những điều các 
em thích và không thích, những cảm 
nghĩ và khuynh hướng của các em, 
những ưu điểm và khuyết điểm của 
các em. Có một điều gì đó về cách họ 
sử dụng từ ngữ người của thiên niên 
kỷ làm cho tôi khó chịu. Và thật tình, 
tôi không quan tâm đến điều mà các 
chuyên gia nói về các em bằng điều 
Chúa đã nói với tôi về các em.

Khi cầu nguyện về các em và cầu 
vấn Chúa về Ngài cảm nghĩ như thế 
nào về các em, thì tôi cảm thấy một 
điều gì đó rất khác biệt với điều mà 
các nhà nghiên cứu nói. Các ấn tượng 
thuộc linh tôi đã nhận được về các em 
dẫn tôi đến việc tin rằng từ ngữ người 
của thiên niên kỷ có thể thật sự là chính 
xác cho các em—nhưng vì một lý do rất 

khác biệt với điều mà các chuyên gia 
có thể không bao giờ hiểu được.

Từ ngữ người của thiên niên kỷ 
là chính xác cho các em nếu từ đó 
nhắc các em nhớ lại mình thật sự 
là ai và mục đích của các em trong 
cuộc sống thật sự là gì. Một người 
thật sự của thiên niên kỷ là người đã 
dạy và được dạy phúc âm của Chúa 
Giê Su Ky Tô trong tiền dương thế, 
là người đã lập giao ước với Cha 
Thiên Thượng ở đó về những điều 
can đảm—ngay cả những điều đầy 
can đảm về mặt đạo đức—mà các 
em sẽ làm khi ở trên thế gian này.

Một người thật sự của thiên niên 
kỷ là một người nam hay người nữ 
mà Thượng Đế tin cậy nhiều đến 
mức đã gửi đến thế gian trong gian 
kỳ quan trọng nhất của lịch sử thế 
gian này. Một người thật sự của thiên 
niên kỷ là một người nam hay người 
nữ đang sống vào lúc này để giúp 
chuẩn bị dân cư của thế gian này cho 
Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô 

và sự trị vì ngàn năm của Ngài. Các 
em có thể chắc chắn về sự kiện này—
các em được sinh ra để trở thành một 
người thật sự của thiên niên kỷ.

Câu hỏi đặt ra là “Làm thế nào các 
em có thể sống đúng theo tiềm năng 
của một người thật sự của thiên niên 
kỷ?” Tôi có bốn đề nghị.

Các em ”là một thế 
hệ chọn lọc,“ đã được 
Thượng Đế chọn trước 

khi xuống thế gian 
để làm một công việc 
phi thường—để giúp 
chuẩn bị dân cư của 

thế gian này cho Ngày 
Tái Lâm của Chúa.

Sống Đúng Theo  
Tiềm Năng của Mình Là  

Bài của Chủ Tịch 
Russell M. Nelson
Chủ Tịch Nhóm 
Túc Số Mười Hai 
Vị Sứ Đồ

Những Người của  
Thiên Niên Kỷ
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1. Hãy Tìm Hiểu Xem Các Em 
Thực Sự Là Ai

Hãy dành thời gian ra để thành 
tâm suy nghĩ về những sự kiện này:

•  Các em là một người con 
trai hay con gái chọn lọc 
của Thượng Đế.

•  Các em được tạo ra theo hình 
ảnh của Ngài.

•  Các em được giảng dạy trong 
thế giới linh hồn để chuẩn bị bản 
thân mình cho bất cứ điều gì và 
mọi điều mà các em sẽ gặp phải 
trong phần sau này của những 
ngày sau này (xin xem GLGƯ 
138:56). Sự giảng dạy đó tồn 
tại ở bên trong các em!

Các em đang sống trong “giờ thứ 
mười một.” Chúa đã phán rằng đây 
là lần cuối Ngài sẽ kêu gọi những 
người làm công trong vườn nho của 
Ngài để quy tụ những người được 
chọn lọc từ bốn phương trời của thế 
gian. (Xin xem GLGƯ 33:3–6). Và các 
em đã được gửi đến để tham gia vào 
cuộc quy tụ này. Tôi đã nhiều lần 
tận mắt thấy ảnh hưởng mạnh mẽ 
của những người thực sự của thiên 
niên kỷ khi họ mang lại cho người 
khác một sự hiểu biết về lẽ thật. Đây 
là một phần của nguồn gốc và mục 
đích của các em với tư cách là dòng 
dõi của Áp Ra Ham (xin xem Ga La 
Ti 3:26–29)!

Cách đây vài tháng, Wendy và tôi 
đã có một kinh nghiệm phi thường ở 
vùng Siberia xa xôi. Trong số những 
người cùng đi với chúng tôi trong 
ngày chuẩn bị của người truyền giáo 
ở Irkutsk là chủ tịch phái bộ truyền 
giáo, Gregory S. Brinton; vợ của ông 
ta là Sally; và Sam, con trai của họ mới 
trở về từ công việc truyền giáo ở Nga. 
Chúng tôi đi tham quan Hồ Baikal 
tuyệt đẹp và một ngôi chợ bên bờ hồ.

Khi chúng tôi trở lại xe van của 
mình thì thấy rằng đã thiếu Sam. 
Một lát sau, cậu ta trở lại, cùng với 
một người phụ nữ trung niên tên 
là Valentina. Valentina vui vẻ kêu 
lên bằng tiếng Nga: “Tôi muốn gặp 
mẹ của chàng thanh niên này. Cậu 
ta rất lễ phép, thông minh, và tử 
tế! Tôi muốn gặp mẹ của cậu ta!” 
Valentina đã bị thu hút bởi diện mạo 

rạng rỡ tràn đầy Thánh Linh của Sam.
Sam giới thiệu Valentina với cha mẹ 

mình, đưa cho chị ấy một quyển sách 
nhỏ về Đấng Cứu Rỗi, và thu xếp cho 
những người truyền giáo đến thăm 
chị ấy. Về sau, khi những người truyền 
giáo trở lại với một quyển Sách Mặc 
Môn, thì chị ấy hứa sẽ đọc sách đó. 
Một vài người phụ nữ khác làm việc 
ở ngôi chợ đó cũng rất phấn khởi về 

Jeffrey R. Holland
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ
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quyển sách mới mà Valentina đã nhận 
được. Chúng tôi vẫn chưa biết kết 
cục của câu chuyện này, nhưng nhờ 
ánh sáng đặc biệt tỏa ra từ Sam nên 
Valentina và một số bạn của chị ấy 
đã được giới thiệu với phúc âm.

Những người thật sự của thiên niên 
kỷ, giống như Sam, biết họ thực sự là 
ai. Họ là các môn đồ tận tụy của Chúa 
Giê Su Ky Tô là những người biết nắm 
lấy mọi cơ hội để tự giúp mình và 
những người khác chuẩn bị cho thời 
kỳ trị vì ngàn năm của Đấng Cứu Rỗi.

Vì vậy, đề nghị đầu tiên của tôi là 
hãy tự tìm hiểu mình thật sự là ai. Hãy 
cầu vấn Cha Thiên Thượng của các 
em, trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô, 
về cảm nghĩ của Ngài về các em và sứ 
mệnh của các em ở đây trên thế gian. 
Nếu các em chịu cầu vấn với chủ tâm 
thực sự, thì cuối cùng Thánh Linh sẽ 
mách bảo cho các em biết lẽ thật làm 
thay đổi cuộc sống. Hãy ghi xuống và 
thường xuyên xem lại các ấn tượng đó. 
Và tuân theo một cách chính xác.

Tôi hứa với các em rằng khi các em 
bắt đầu hiểu biết dù chỉ rất ít về cách 
Cha Thiên Thượng nhìn các em và điều 
Ngài đang trông cậy các em để làm 
cho Ngài, thì cuộc sống của các em sẽ 
không bao giờ giống như trước nữa! 

2. Kỳ Vọng—và Chuẩn Bị— 
để Hoàn Thành Những Việc  
Không Dễ Dàng

Thượng Đế luôn luôn phán bảo 
con cái giao ước của Ngài phải làm 
những việc khó. Vì các em là các con 
trai và con gái tuân giữ giao ước của 
Thượng Đế, đang sống trong giai đoạn 
sau của những ngày sau này nên Chúa 
sẽ phán bảo các em phải làm những 
việc khó. Các em có thể tin điều đó—
Áp Ra Ham không phải là người cuối 
cùng bị thử thách nghiêm trọng đâu 
(xin xem GLGƯ 101:4–5).

làm tôi tin rằng tôi có thể mở cửa các 
quốc gia cho việc thuyết giảng phúc 
âm. Và vì một vị tiên tri đã đưa ra cho 
tôi một công việc chỉ định, nên tôi 
được sắp xếp để làm điều dường như 
hoàn toàn không thể thực hiện được.

Ngay từ đầu, những trở ngại đã 
được đặt trước mặt tôi. Tôi đã đến hầu 
hết các nước và rồi không biết phải 
đi đâu. Ngay cả khi tôi đã có thể tìm 
ra tên của một viên chức chính phủ 
thích hợp, thì điều thường xảy ra là 
một buổi họp bị hủy bỏ vào phút cuối 
hoặc hoãn lại. Trong một quốc gia, 
khi một cuộc hẹn bị hoãn lại hai ngày, 
thì một số cám dỗ đã được cố ý đặt ra 
trước tôi để thử thách tôi— kể cả các 
cạm bẫy để mua bán trái phép và các 
hoạt động bất hợp pháp khác. Trong 
một dịp khác, một buổi họp đã được 
bắt đầu với lời yêu cầu là tôi phải rời 
khỏi đó ngay lập tức !

Nhưng Chúa có thể làm công việc 
của Ngài (xin xem 2 Nê Phi 27:20–21), 
và tôi có đặc ân để thấy được một 
loạt các phép lạ đã xảy ra—luôn luôn, 
và chỉ sau khi tôi đã suy nghĩ nát óc, 
đưa ra những nỗ lực can đảm nhất, và 
dâng lên những lời cầu nguyện chân 
thành nhất về nhiệm vụ của mình.

Một số quốc gia đó đã cho phép 
Giáo Hội được công nhận trước khi 
bức tường Berlin sụp đổ. Về sau, các 
quốc gia khác cũng làm thế. Vào năm 
1992, tôi đã có thể báo cáo với Chủ 
Tịch Benson rằng Giáo Hội hiện đã 
được thiết lập trong mọi quốc gia ở 
Đông Âu!

Với tư cách là một người thật sự của 
thiên niên kỷ mà Chúa có thể trông 
cậy, các em cũng sẽ làm nên lịch sử! 
Các em sẽ được yêu cầu chấp nhận 
những công việc chỉ định khó khăn, 
và trở thành công cụ trong tay của 
Chúa. Và Ngài sẽ cho phép các em 
đạt được những việc không dễ dàng.

Tôi biết có thể là điều đáng sợ 
biết bao để được phán bảo phải làm 
một điều gì đó mà dường như vượt 
quá khả năng của các em. Chủ Tịch 
Spencer W. Kimball (1895–1985) qua 
đời chỉ 19 tháng sau khi tôi là thành 
viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị 
Sứ Đồ. Trong buổi họp đầu tiên của 
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc 
Số Mười Hai Vị Sứ Đồ tiếp theo lễ sắc 
phong của Chủ Tịch Ezra Taft Benson 
(1899–1994), ông đã đưa ra những chỉ 
định cụ thể cho Nhóm Túc Số Mười 

Hai. Những chỉ thị của ông cho tôi 
gồm có: “Anh Cả Nelson, anh phải 
mở cửa các nước Đông Âu cho việc 
thuyết giảng phúc âm.”

Đó là năm 1985. Trong suốt những 
năm tháng đầy căng thẳng chính trị 
đó mà chúng ta gọi là Chiến Tranh 
Lạnh, không những chỉ một bức 
tường thật sự chia đôi thành phố 
Berlin, mà còn tất cả Đông Âu đều 
nằm dưới ách áp bức của chủ nghĩa 
cộng sản. Nhà thờ bị đóng cửa, và 
việc thờ phượng tôn giáo đã bị hạn 
chế nghiêm ngặt.

Tôi đã dành phần lớn cuộc đời 
nghề nghiệp chuyên ngành phẫu 
thuật tim của mình để thực hiện các 
cuộc phẫu thuật cứu mạng người 
nhưng không có kinh nghiệm nào 

Các em đã được gửi đến 
để tham gia vào việc quy 

tụ những người được chọn 
lọc. Tôi đã nhiều lần tận 

mắt thấy ảnh hưởng mạnh 
mẽ của những người thực 
sự của thiên niên kỷ khi họ 
mang lại cho người khác 

một sự hiểu biết về lẽ thật.
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Bằng cách nào các em sẽ đạt được 
những điều khó có thể thực hiện 
được? Bằng cách làm bất cứ điều gì 
cần thiết để củng cố đức tin của các 
em nơi Chúa Giê Su Ky Tô và gia tăng 
sự hiểu biết của các em về giáo lý đã 
được giảng dạy trong Giáo Hội phục 
hồi của Ngài, và bằng cách không 
ngừng tìm kiếm lẽ thật. Khi được yêu 
cầu làm những việc không dễ dàng—
với tư cách là một người thật sự của 
thiên niên kỷ, với một nền tảng thuộc 
linh đặt trên giáo lý thuần túy—các 
em sẽ có thể tiến bước với đức tin, 
luôn luôn kiên định và vui vẻ làm 
tất cả những gì trong khả năng của 
các em để làm tròn các mục đích của 
Chúa (xin xem DGLGƯ 123:17).

Các em sẽ có những ngày mà các 
em sẽ hoàn toàn cảm thấy nản lòng. 
Vì vậy, hãy cầu nguyện để có can đảm 
và không bỏ cuộc. Các em sẽ cần đến 
sức mạnh đó vì việc làm một Thánh 
Hữu Ngày Sau sẽ càng ngày càng trở 
nên ít được ưa thích. Đáng buồn thay, 
một số người mà các em nghĩ là bạn 
của mình lại sẽ phản bội các em. Và 
một số điều sẽ hoàn toàn dường như 
không công bằng.

Tuy nhiên, tôi hứa với các em rằng 
khi các em noi theo Chúa Giê Su Ky 
Tô, các em sẽ tìm thấy sự bình an bền 
vững và niềm vui thật sự. Khi các em 
tuân giữ giao ước của mình càng ngày 
càng chính xác hơn, và khi các em 
bênh vực Giáo Hội và vương quốc 
của Thượng Đế trên thế gian ngày 
nay, thì Chúa sẽ ban cho các em sức 
mạnh và sự khôn ngoan để làm được 
việc không dễ dàng. 

3. Học Cách Tiếp Cận Quyền Năng 
của Thiên Thượng

Mỗi người chúng ta đều có những 
câu hỏi. Việc tìm cách học hỏi, hiểu, và 
nhận ra lẽ thật là một phần quan trọng 

của kinh nghiệm trần thế của chúng 
ta. Phần lớn cuộc sống của tôi đã được 
dành cho việc nghiên cứu. Các em 
cũng sẽ học được nhiều nhất bằng 
cách đặt ra những câu hỏi đầy soi dẫn.

Vào đúng khoảnh khắc này, một số 
các em đang phải vật lộn để biết điều 
mình cần phải làm với cuộc đời của 
mình. Các em khác có thể tự hỏi xem 
mình đã được tha thứ tội lỗi chưa. 

Hầu hết các em đang tự hỏi người 
bạn đời vĩnh cửu của mình là ai và 
đang ở đâu— và những người không 
tự hỏi những điều này thì hãy nên 
làm thế.

Một số các em có thể hỏi tại sao 
Giáo Hội làm một số điều đang làm. 
Có lẽ nhiều em không biết chắc 
cách có được sự đáp ứng cho lời 
cầu nguyện của mình.
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Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử 
của Ngài sẵn sàng trả lời các câu hỏi 
của các em qua sự giúp đỡ của Đức 
Thánh Linh. Nhưng các em có trách 
nhiệm phải tìm hiểu cách để được 
xứng đáng và nhận được những câu 
trả lời đó.

Các em có thể bắt đầu từ đâu? Hãy 
bắt đầu bằng cách dành nhiều thời 
gian hơn ở những nơi thánh thiện. Đền 
thờ là một nơi thánh thiện. Giáo đường 
cũng là nơi thánh thiện, nơi mà các em 
tái lập các giao ước mới khi dự phần 
Tiệc Thánh mỗi Chủ Nhật. Tôi mời các 
em cũng làm cho căn hộ, ký túc xá, 
ngôi nhà hoặc phòng ngủ của mình 
thành một nơi thánh thiện, nơi mà các 
em có thể an toàn ẩn náu khỏi những 
điều xao lãng xấu xa của thế gian.

Cầu nguyện là một bí quyết. Hãy 
cầu nguyện để biết phải ngừng làm 
điều gì và bắt đầu làm điều gì. Hãy 
cầu nguyện để biết phải thêm điều gì 
vào môi trường xung quanh của các 
em và loại bỏ điều gì, để Thánh Linh 
có thể ở với các em một cách dồi dào.

Hãy cầu xin Chúa về ân tứ phân 
biệt. Sau đó hãy sống và làm việc để 
xứng đáng nhận được ân tứ đó, vì khi 
các sự kiện gây hoang mang xảy ra 
trên thế gian thì các em sẽ biết chính 
xác điều gì là đúng và điều gì là sai 
(xin xem 2 Nê Phi 31:13).

Hãy phục vụ với tình yêu thương. 
Sự phục vụ đầy tình yêu thương cho 
những ai đang lạc lối hoặc bị tổn 
thương về mặt tinh thần, đều mở lòng 
chúng ta cho sự mặc khải cá nhân.

Hãy dành nhiều thời gian hơn—rất 
nhiều thời gian hơn— ở những nơi mà 
Thánh Linh đang hiện diện. Điều đó 
có nghĩa là dành nhiều thời gian hơn 
với những người bạn đang tìm cách 
có được Thánh Linh với họ. Hãy dành 
nhiều thời gian hơn để quỳ xuống cầu 
nguyện, nhiều thời gian hơn để học 

thánh thư, nhiều thời gian hơn để làm 
công việc lịch sử gia đình, nhiều thời 
gian hơn trong đền thờ. Tôi hứa với 
các em rằng khi các em thường xuyên 
dâng lên Chúa một phần lớn thời gian 
của các em, thì Ngài sẽ làm cho thời 
gian còn lại của các em được hữu ích 
và có ý nghĩa hơn.

Chúng ta tán trợ 15 người được 
sắc phong với tư cách là các vị tiên 
tri, tiên kiến và mặc khải. Khi một 
vấn đề hóc búa xảy ra—và các vấn 
đề dường như trở nên hóc búa hơn 

mỗi ngày— thì 15 người đàn ông 
này vật lộn với vấn đề đó, cố gắng 
xem xét tất cả các kết quả của nhiều 
hướng hành động khác nhau, và họ 
siêng năng tìm cách để nghe tiếng 
nói của Chúa. Sau khi nhịn ăn, cầu 
nguyện, nghiên cứu, suy ngẫm, và hội 
ý với Các Anh Em Thẩm Quyền Trung 
Ương về các vấn đề rất quan trọng thì 
tôi rất thường thức giấc vào giữa đêm 
với những ấn tượng khác nữa về các 
vấn đề mà chúng tôi đang quan tâm. 
Và Các Anh Em Thẩm Quyền Trung 
Ương cũng có kinh nghiệm tương tự.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm 
Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ hội ý với 
nhau và chia sẻ tất cả những gì Chúa 
đã hướng dẫn cho chúng tôi hiểu và 
cảm nhận, riêng cá nhân và chung 

nhóm túc số. Và sau đó chúng tôi 
chứng kiến Chúa tác động đến Vị 
Chủ Tịch của Giáo Hội để loan báo 
ý muốn của Chúa.

Tiến trình làm việc này của các 
vị tiên tri đã được tuân theo vào năm 
2012 với sự thay đổi độ tuổi tối thiểu 
cho những người truyền giáo, và một 
lần nữa với những phần bổ sung mới 
nhất của sách hướng dẫn của Giáo 
Hội, do việc hợp pháp hóa hôn nhân 
đồng giới tính ở một số nước. Với 
lòng đầy trắc ẩn đối với tất cả mọi 
người, và nhất là trẻ em, chúng tôi đã 
bỏ ra rất nhiều nỗ lực để hiểu được 
ý muốn của Chúa trong vấn đề này. 

Trong khi tiếp tục nhận biết kế 
hoạch cứu rỗi của Thượng Đế và hy 
vọng của Ngài đối với cuộc sống vĩnh 
cửu dành cho mỗi người con của 
Ngài, chúng tôi đã cân nhắc vô số 
những cách sắp xếp và kết hợp các 
tình huống có thể nảy sinh. Chúng 
tôi nhóm họp nhiều lần trong đền 
thờ trong lúc nhịn ăn và cầu nguyện 
cùng tìm kiếm thêm sự hướng dẫn 
và soi dẫn. Và sau đó, khi Chúa soi 
dẫn vị tiên tri của Ngài, Chủ Tịch 
Thomas S. Monson, để tuyên bố về 
ý định và ý muốn của Chúa, thì trong 
giây phút thiêng liêng đó mỗi người 
chúng tôi đã cảm nhận được một sự 
xác nhận của Thánh Linh. Với tư cách 
là Các Sứ Đồ, chúng tôi có đặc ân để 
tán trợ điều đã được mặc khải cho 
Chủ Tịch Monson. Sự mặc khải từ 
Chúa cùng các tôi tớ của Ngài là một 
tiến trình thiêng liêng, và đặc ân của 
các em để tiếp nhận sự mặc khải cá 
nhân cũng như vậy.

Các em thân mến, các em có quyền 
tiếp cận ý định và ý muốn của Chúa 
cho cuộc sống của mình cũng giống 
như chúng tôi với tư cách là Sứ Đồ 
làm như vậy cho Giáo Hội của Ngài. 
Cũng giống như Chúa đòi hỏi chúng 

Các em sẽ được yêu cầu 
chấp nhận những công 
việc chỉ định khó khăn, 
và trở thành công cụ 

trong tay của Chúa. Và 
Ngài sẽ cho phép các 

em đạt được những việc 
không dễ dàng.
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tôi phải tìm kiếm và suy ngẫm, nhịn 
ăn và cầu nguyện, nghiên cứu và vật 
lộn với những câu hỏi hóc búa, Ngài 
đòi hỏi các em phải làm tương tự khi 
các em tìm kiếm câu trả lời cho câu 
hỏi của mình.

Các em có thể học nghe tiếng nói 
của Chúa qua những lời mách bảo 
của Đức Thánh Linh.1 Mặc dù Google, 
Twitter, và Facebook có thể dường 
như là hữu ích nhưng những trang 
mạng đó hoàn toàn không cung cấp 
những câu trả lời cho các câu hỏi 
quan trọng nhất của các em! 

Các em thân mến, các em có thể 
biết được ý định và ý muốn của Chúa 
cho cuộc sống của các em. Các em 
không cần phải tự hỏi xem mình có 
đang ở nơi mà Chúa cần các em ở 
hoặc có đang làm điều Ngài cần các 
em làm không. Các em có thể biết 
được điều đó! Đức Thánh Linh “sẽ 
cho các em biết tất cả những gì các 
[em] phải làm” (2 Nê Phi 32:3).

4. Noi theo Các Vị Tiên Tri
Năm 1979, trong khi đang phục 

vụ với tư cách là chủ tịch trung ương 
Trường Chủ Nhật, tôi được mời tham 
dự một Cuộc Hội Thảo của Các Vị 
Đại Diện Khu Vực mà trong đó Chủ 
Tịch Spencer W. Kimball đưa ra một 
bài nói chuyện đầy soi dẫn về việc 
mở cửa các quốc gia mà không cho 
phép Giáo Hội rao giảng phúc âm, 
chẳng hạn như Trung Quốc. Ông đã 
mời tất cả những người hiện diện hãy 
học tiếng Trung Quốc phổ thông để 
chúng tôi có thể cung cấp kỹ năng 
chuyên môn nhằm giúp đỡ người 
dân Trung Quốc.

Đối với tôi, lời mời của Chủ Tịch 
Kimball dường như là một mệnh lệnh 
của vị tiên tri. Vì vậy ngay trong đêm 
đó, tôi đã hỏi vợ tôi là Dantzel có chịu 
học tiếng phổ thông với tôi không. Bà 

đã đồng ý, và chúng tôi đã tìm ra một 
người thầy để dạy chúng tôi. Dĩ nhiên 
chúng tôi đã không thể học nói giỏi 
tiếng Phổ Thông, nhưng chúng tôi đã 
học vừa đủ để khi tôi được mời ngay 
trong năm sau (qua một loạt các sự 
kiện rất bất ngờ) để đi đến Trung Quốc 
với tư cách là một giáo sư thỉnh giảng 
để dạy ngành phẫu thuật tim hở, tôi 
đã sẵn sàng để chấp nhận lời mời đó.

Sáu năm sau, vào năm 1985, một 
năm sau khi tôi được kêu gọi vào 
Nhóm Túc Số Mười Hai. Một ngày 
nọ, tôi nhận được một yêu cầu cấp 
bách để đi đến Trung Quốc nhằm 
thực hiện cuộc phẫu thuật tim hở cho 
một ngôi sao nhạc kịch nổi tiếng của 
họ, người được xem là một anh hùng 
dân tộc trên khắp Trung Quốc. Tôi 
giải thích rằng trách nhiệm toàn thời 
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gian của tôi trong Giáo Hội không 
cho phép tôi đi, nhưng các bác sĩ 
ở Trung Quốc đã khẩn nài tôi đến 
ngay để thực hiện cuộc phẫu thuật 
cứu mạng người.

Tôi thảo luận vấn đề này với vị chủ 
tịch nhóm túc số của tôi và Đệ Nhất 
Chủ Tịch Đoàn. Họ cảm thấy có ấn 
tượng rằng, như là một ân huệ cho 
người dân Trung Quốc, tôi nên đi 
và thực hiện cuộc phẫu thuật đó.

Tôi đã đi. May thay, cuộc giải 
phẫu đã thành công. Ngẫu nhiên, 
đó là cuộc phẫu thuật tim hở cuối 
cùng tôi đã thực hiện. Đó là ở 
Tế Nam, Trung Quốc, vào ngày 
4 tháng Ba năm 1985.

Rồi một cơ hội khác đã đến nhiều 
năm sau đó, lần này là vào tháng 
Mười năm 2015. Wendy và tôi được 
mời trở lại Trường Đại Học Y Khoa 
Sơn Đông ở Tế Nam. Chúng tôi đã 
rất ngạc nhiên khi tôi đã được chào 
đón một cách nồng nhiệt như là “một 
người bạn cũ” của Trung Quốc và 
đã được hội ngộ với các bác sĩ phẫu 
thuật tôi đã dạy cách đó 35 năm. 
Điểm nổi bật của chuyến đi thăm của 
tôi là được gặp gỡ người con trai và 
cháu trai của ngôi sao nhạc kịch nổi 
tiếng đó. Tất cả những kinh nghiệm 
tuyệt vời này đã có thể có được nhờ 
vào một lý do: Tôi đã lưu tâm đến 
lời dạy bảo của một vị tiên tri để 
học tiếng Phổ Thông!

Các vị tiên tri thấy trước được 
tương lai. Họ thấy được những mối 
nguy hiểm khổ sở mà kẻ nghịch thù 
đã đang hoặc sẽ đặt lên trên con 
đường của chúng ta. Các vị tiên tri 
cũng dự đoán được những điều có 
thể xảy ra và đặc ân đang chờ đợi 
những người chịu lắng nghe với 
ý định để tuân theo. Tôi biết điều 
này là có thật! Tôi đã tự mình kinh 
nghiệm được điều đó nhiều lần.

Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài 
sẽ không bao giờ để cho vị tiên tri 
dẫn chúng ta đi lạc lối. Chủ Tịch 
Harold B. Lee (1899–1973) đã tuyên 
bố: “Các [anh chị] em có thể không 
thích điều các vị thẩm quyền trung 
ương của Giáo Hội đưa ra. Điều 
đó có thể trái ngược với quan điểm 
chính trị của các anh chị em. Điều 
đó có thể mâu thuẫn với quan điểm 
xã hội của các anh chị em. Điều đó 
có thể xen vào cuộc sống xã hội của 
các anh chị em. Nhưng nếu các anh 

chị em lắng nghe những điều này, 
như thể từ miệng của chính Chúa 
phán ra, với lòng kiên nhẫn và đức 
tin, thì lời hứa là ‘các cánh cửa ngục 
giới sẽ không thắng được các anh 
chị em; vâng, và Chúa Thượng Đế sẽ 
làm cho quyền năng của bóng tối tan 
biến khỏi các anh chị em, và làm cho 
các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích 
của các anh chị em và vinh quang 
của danh Ngài’ (GLG Ư 21:6).” 2

Các em có thể không bao giờ hiểu 
hết mọi lời tuyên bố của một vị tiên 
tri tại thế. Nhưng khi biết một vị tiên 
tri là một vị tiên tri, thì các em có thể 
cầu nguyện lên Chúa với lòng khiêm 
nhường và đức tin cùng cầu xin sự 
làm chứng của mình về bất cứ điều 
gì mà vị tiên tri của Ngài đã tuyên bố.

Khoảng năm 40 Trước Công 
Nguyên, nhiều người dân Nê Phi gia 
nhập Giáo Hội, và Giáo Hội thịnh 
vượng. Nhưng các tập đoàn bí mật 
cũng bắt đầu phát triển, và nhiều 
người lãnh đạo xảo quyệt của họ 
đã ẩn mình ở giữa dân chúng và 
rất khó phát hiện. Khi dân chúng 
trở nên càng ngày càng kiêu ngạo 
hơn, thì nhiều người dân Nê Phi đã 
“nhạo báng những gì thiêng liêng, 
bác bỏ tinh thần tiên tri và mặc khải” 
(Hê La Man 4:12).

Có những mối đe dọa giống như 
vậy ở giữa chúng ta ngày nay. Thực 
tế phũ phàng là có “các tôi tớ của Sa 
Tan” (GLGƯ 10:5) nằm ẩn mình trong 
khắp xã hội. Vì vậy, hãy rất cẩn thận 
đối với lời khuyên bảo của người 
nào mà các em tuân theo (xin xem 
Hê La Man 12:23).

Các em thân mến, các em được 
sinh ra để làm những người thật sự 
của thiên niên kỷ. Các em “là một 
thế hệ chọn lọc” (1 Phi E Rơ 2:9), đã 
được Thượng Đế tiền sắc phong để 
làm một công việc phi thường—để 
giúp chuẩn bị dân cư của thế gian 
này cho Ngày Tái Lâm của Chúa! ◼
Từ một buổi họp đặc biệt devotional toàn cầu 
dành cho các thành niên trẻ tuổi, “Trở Thành 
Những Người Thật Sự của Thiên Niên Kỷ,” đưa 
ra tại trường Brigham Young University–Hawaii 
vào ngày 10 tháng Giêng năm 2016. Để có 
được trọn bài nói chuyện, hãy vào trang mạng 
broadcast. lds. org.

GHI CHÚ
 1. Tháng Hai năm 1847, gần ba năm sau khi 

Tiên Tri Joseph Smith tuẫn đạo, ông đã hiện 
đến cùng Chủ Tịch Brigham Young và đưa 
ra lời dạy này: “Hãy bảo các tín hữu phải 
khiêm nhường và trung tín cùng chắc chắn 
tuân theo Thánh Linh của Chúa rồi điều này 
sẽ hướng dẫn họ đúng. Hãy thận trọng và 
đừng chối bỏ tiếng nói êm nhẹ; tiếng nói 
này sẽ giảng dạy cho [các anh em điều] phải 
làm và nơi nào phải đi” (trong Những Lời 
Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch của Giáo 
Hội: Joseph Smith [2007], 98).

 2. Teachings of Presidents of the Church: 
Harold B. Lee (2000), 84–85.

Khi biết một vị tiên tri 
là một vị tiên tri, thì các 
em có thể cầu nguyện 

lên Chúa với lòng khiêm 
nhường và đức tin cùng 

cầu xin sự làm chứng 
của mình về bất cứ điều 

gì mà vị tiên tri của 
Ngài đã tuyên bố.
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Bài của David A. Edwards
Các Tạp Chí Giáo Hội

Hãy tưởng tượng một thiếu 
niên đang ở nhà một mình và 
cảm thấy đói (vâng, điều đó 

là không có thật nhưng hãy cố gắng 
tưởng tượng điều đó). Bây giờ hãy 
tưởng tượng rằng người thiếu niên này 
quyết định cố gắng tự làm một miếng 
bánh mì kẹp phô mai nướng lần đầu 
tiên.1 Hãy tưởng tượng là cha mẹ của 
người thiếu niên này chưa bao giờ dạy 
em ấy cách làm món bánh mì kẹp phô 
mai nướng và rằng cậu ta cũng chưa 
bao giờ quan sát thật kỹ cách làm khi 
cha mẹ của cậu ta làm món đó.

Tuy nhiên, người thiếu niên này 
lấy ra đúng tất cả các vật liệu: bánh 
mì, phô mai, một chút bơ trét vào 
bên ngoài của bánh mì (và một ít sốt 
mayonnaise trét ở bên trong vì cậu ta 
rất sáng dạ). Kế tiếp, cậu ta lôi ra cái 
chảo và đặt lên bếp. (Chúng ta cũng 
đang tưởng tượng là cậu ta không có 
một loại lò nướng đặc biệt hoặc dụng 
cụ khác để làm món này).

Bây giờ hãy tưởng tượng rằng cậu 
ta bắt đầu suy nghĩ—một suy nghĩ 
mà có rất nhiều người quá khờ khạo 
(hoặc tạm thời điên rồ) để nghĩ rằng: 
“Nếu tôi vặn bếp nóng lên, thì sẽ làm 
xong nhanh hơn.”

Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra 
tiếp theo. (Hoặc có lẽ các em cũng 
không cần phải tưởng tượng).
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Cậu ta sẽ có hoặc miếng bánh mì 
nóng giòn, với màu nâu vàng hoặc 
phô mai hoàn toàn tan chảy—chứ 
không phải cả hai. Có lẽ cậu ta sẽ có 
bánh mì trông giống và sờ vào (và có 
lẽ còn nếm nữa) như đá nham thạch 
và phô mai tan chảy một nửa, hấp 
dẫn như những câu chuyện kể nửa 
chừng.

Như các em thấy đó, vấn đề của cậu 
ta là sự kết hợp của sự thiếu hiểu biết 
(điều đó có thể bỏ qua được) và sự 
thiếu kiên nhẫn (điều đó mặc dù có thể 
hiểu được nhưng khó có thể bỏ qua 
được). Nếu cậu ta lặp lại sai lầm này 
lần sau thì sẽ càng khó có thể bỏ qua 
được, vì điều đó không thể đổ lỗi cho 
sự thiếu hiểu biết mà là kết quả gần 
như hoàn toàn của sự thiếu kiên nhẫn.

Để làm cho đúng, cậu ta sẽ phải 
khám phá ra điều kỳ diệu của sức 
nóng trung bình.

TRUNG BÌNH KHÔNG PHẢI 
LÀ THIẾU HẤP DẪN

Việc vặn bếp ở nhiệt độ lửa trung 
bình là hoàn hảo cho món phô mai 
nướng và nhiều món ăn khác vì nó 
cho phép thức ăn được nấu chín 
hoàn toàn mà không bị quá chín 
ở bên ngoài. Điều bất lợi duy nhất 
là nó đòi hỏi thêm thời gian và sự 
chú ý, tức là đòi hỏi lòng kiên nhẫn.

Chúa đã phán: “Hãy tiếp tục kiên 
nhẫn cho đến khi nào các ngươi được 
toàn hảo” (GLGƯ 67:13). Ở đây, Ngài 
phán về loại hoàn hảo mà vượt xa 
việc làm bánh mì sandwich với phô 
mai nướng; Ngài muốn chúng ta trở 
nên giống như Ngài hơn. Chúa Giê Su 
Ky Tô là tấm gương hoàn hảo nhất về 
lòng kiên nhẫn. Và một phần của việc 
noi theo gương của Ngài có nghĩa là 
mở rộng góc nhìn của chúng ta, cân 
nhắc về những nhu cầu dài hạn thay 
vì những ước muốn tức thì, và thấy 
được phần thưởng lớn hơn đến từ kỷ 
luật tự giác, đức tin, sự vâng lời, nỗ 
lực kiên định và nhất quán, sự nhịn 
nhục, và tình yêu thương—nói cách 
khác, có được lòng kiên nhẫn.

Theo định nghĩa, lòng kiên nhẫn 
ngụ ý là chờ đợi, điều đó có vẻ như 
là nhàm chán, nhưng như Chủ Tịch 
Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn 
trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã 
dạy, lòng kiên nhẫn còn có ý nghĩa 
nhiều hơn là chỉ chờ đợi: “Tính kiên 
nhẫn có nghĩa là tích cực chờ đợi và 
chịu đựng. Điều đó có nghĩa là bền 
bỉ trong một điều gì đó và làm hết 
sức mình—làm việc, hy vọng và sử 
dụng đức tin; trải qua gian khổ bằng 
cách dũng cảm chịu đựng, ngay cả 
khi những ước muốn trong lòng mình 
bị trì hoãn. Tính kiên nhẫn không chỉ 

Điều Kỳ Diệu của  

Nhiệt Độ Lửa Trung Bình

GHI CHÚ
 1. Hiển nhiên là người thiếu niên này là một 

người Mỹ. Cậu ta cũng có thể ở một nơi 

khác, lần đầu tiên làm món rán, bánh crêpe, 
Kartoffelpuffer, Köttbullar, bánh xèo, bánh 
tráng tortilla, hoặc nấu cơm. Ý tưởng đều 

giống nhau.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “Tiếp Tục Kiên Nhẫn,” 

Liahona, tháng Năm năm 2010, 57.
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đơn thuần là chịu đựng không thôi; 
mà còn là kiên trì chịu đựng nữa!” 2

Đó không phải là chỉ đặt bánh 
mì  sandwich với phô mai nướng 
trên chảo và bỏ quên; mà là theo 
dõi nó và lật nó lại đúng lúc.

Đó không phải là chỉ đi học hoặc 
theo học lớp giáo lý hay đi nhà thờ; 
mà đó là phải tích cực học tập hoặc 
thờ phượng.

Đó không phải là chỉ chờ đợi một 
chứng ngôn về Sách Mặc Môn được 
ban cho các em vì các em cầu xin; 
mà đó là tiếp tục đọc, nghiên cứu, 
suy ngẫm, cầu nguyện, và sống theo 
những lời giáo huấn của sách đó.

Đó không phải là ngồi yên trong 
khi bạn bè chế nhạo tôn giáo của 

các em; mà đó là cầu nguyện cho họ 
và thực sự muốn họ có một sự thay 
đổi trong lòng và làm điều mà các 
em có thể làm được. 

Đó không phải chỉ là chờ đợi cho 
đến khi 16 tuổi mới đi hẹn hò; mà đó 
là học cách yêu thích sự vâng lời và 
cố gắng hiểu việc noi theo lời khuyên 
dạy của các vị tiên tri sẽ ban phước 
cho các em như thế nào.

Các em có muốn điều đó ngay 

bây giờ—hay các em muốn 

điều đó phải đúng?

CÁC BÀI HỌC TRONG 
NGÀY CHỦ NHẬTĐề Tài của Tháng Này:

Trở Nên Giống Như  
Đấng Ky Tô Hơn
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Khi các em nhận thấy những điều 
mà làm cho mình trở nên thiếu kiên 
nhẫn, thì hãy nghĩ tới miếng bánh 
mì sandwich với phô mai nướng đó 
(hoặc bất cứ món ăn nào khác mà có 
ý nghĩa đối với các em) và tới điều 
mà các em có thể hy sinh bằng cách 
để cho sự thiếu kiên nhẫn dẫn dắt 
hành động của mình. Nếu các em 
đang phạm tội về việc nhượng bộ sự 
thiếu kiên nhẫn quá thường xuyên, 
thì hãy biết là điều đó cũng xảy ra 
cho nhiều người khác. Các em có 
thể hối cải và cố gắng một lần nữa 
để noi theo gương và những lời dạy 
của Chúa Giê Su Ky Tô. Có nhiều 
hơn một miếng bánh mì sandwich với 
phô mai nướng được làm ra, nhưng 
không bao giờ là quá muộn để học 
hỏi về sự hoàn hảo mà có thể đạt 
được qua lòng kiên nhẫn. ◼

HÃY TIẾN LÊN
“Trông đợi Chúa có nghĩa là gieo 
mầm và nuôi dưỡng đức tin ‘với 
sự chuyên tâm lớn lao, và sự kiên 
nhẫn’ [An Ma 32:41]. . . .

“Trông đợi Chúa có nghĩa là 
‘đứng vững’ [An Ma 45:17] và 
‘tiến tới’ trong đức tin, ‘với một 
niềm hy vọng hết sức sán lạn’ 
[2 Nê Phi 31:20].”
Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc 
Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Trông Đợi Chúa: 
Xin Ý Ngài được Nên,” Liahona, tháng 
Mười Một năm 2011, 72.

CÙNG THAM GIA 
CUỘC TRÒ CHUYỆN

NHỮNG ĐIỀU ĐỂ SUY NGẪM 
TRONG NGÀY CHỦ NHẬT
•  Những thử thách liên tục hoặc 

các tình huống hàng ngày nào 
làm cho các em mất kiên nhẫn?

•  Làm thế nào các em có thể tập 
kiên nhẫn hơn trong tất cả các 
tình huống này?

NHỮNG ĐIỀU CÁC EM  
CÓ THỂ LÀM
•  Nghiên cứu thánh thư về lòng 

kiên nhẫn được liệt kê trong Sách 
Hướng Dẫn Thánh Thư.

•  Với gia đình của mình hoặc tại nhà 
thờ, các em có thể thảo luận các 
mục tiêu cho những điều cụ thể 
mà các em có thể làm để được 
kiên nhẫn hơn.

VẶN LỬA XUỐNG THẤP
Lòng kiên nhẫn và sự tiết độ, hoặc 

sự tự chủ, đều là một phần “trái của 
Thánh Linh” (xin xem Ga La Ti 5:22–
23). Mặc dù có những điều khẩn cấp 
mà đòi hỏi hành động tức thì hoặc 
một phản ứng sẵn sàng (cũng giống 
như một số loại thực phẩm cần sức 
nóng thật cao), nhưng các em nên tự 
phát triển lòng kiên nhẫn và sự tự chủ 
nhiều hơn. Nếu các em cảm thấy rằng 
điều này đang xảy ra, thì đó là một 
dấu hiệu cho thấy Thánh Linh đang 
tác động trong cuộc sống của các em.

Điều kỳ diệu của nhiệt độ lửa trung 
bình có thể mang đến cho các em 
một miếng bánh mì phô mai hoàn 
hảo, miếng thịt bò băm (hamburger) 
mà không giống như gậy chơi môn 
khúc côn cầu với màu hồng ở giữa, 
khoai tây băm màu nâu thay vì khoai 
tây băm màu đen, và cơm thì mềm 
và mịn thay vì cứng và sượng. Nhưng 
lòng kiên nhẫn sẽ “phải làm tròn việc 
nó” (Gia Cơ 1:4) trong cuộc sống của 
các em, giúp các em tiến bước để trở 
nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô 
hơn, mang đến ảnh hưởng của Đức 
Thánh Linh, và cuối cùng giúp dẫn 
các em đến cuộc sống vĩnh cửu.

XEM MỘT VIDEO
Xin xem Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf 
giải thích lòng kiên nhẫn liên quan 
như thế nào với kẹo dẻo tại trang  
mạng lds. org/ go/ 101656.
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QUYỀN  

NĂNG  ĐỂ  
KIÊN TRÌ CHỊU ĐỰNG
Bài của Lynne Crandall viết 
theo lời kể của Jessica Turner 

TR
AN

H 
DO

 M
IC

HA
EL

 M
UL

LA
N 

M
IN

H 
HỌ

A

“Có ai nói cho con biết về những 
người khác trong gia đình chưa?”

Tôi dừng lại và sau đó trả lời 
không.

Ông nói rằng tất cả mọi người đều 
sẽ không sao cả—ngoại trừ mẹ tôi. 
Bà đã không qua khỏi.

Tôi đã tưởng rằng mình sẽ cảm 
thấy nỗi buồn tràn ngập ngay lập tức, 
nhưng không cảm thấy gì cả. Qua cú 
sốc ban đầu của mình, bằng cách nào 
đó, và vì lý do nào đó, tôi đã cảm thấy 
bình an, một cảm nghĩ tuyệt vời rằng 
tôi có thể tin tưởng Thượng Đế và 
mọi việc đều sẽ ổn thỏa.

Trong khi nằm trong bệnh viện, 
tôi đã nhớ đến một di tích lịch sử đặc 
biệt của Giáo Hội mà chúng tôi đã 
đến tham quan hai ngày trước khi xảy 
ra tai nạn: Martin’s Cove, Wyoming. 
Nhiều người tiền phong đã chết ở đó 
vì đói và vì trời tuyết và lạnh. Tôi nhớ 
đã nhìn thấy đống đá đặt trên các 
mộ phần và suy nghĩ về việc những 
người tiền phong còn lại phải có đức 
tin biết bao mới có thể dựng xe kéo 
tay của họ lên và tiếp tục hành trình. 
Câu chuyện đó làm cho tôi cảm kích 
vô cùng. Khi nghĩ về kinh nghiệm đó, 
tôi biết rằng những người tiền phong 
đã kiên trì chịu đựng và rằng tôi cũng 
phải làm như thế, kể cả việc làm 
nguồn sức mạnh cho các em của tôi.

Khoảng một tháng trước ngày sinh 
nhật thứ 16 của tôi, gia đình tôi 
đi du lịch bằng xe hơi ngang qua 

nước Mỹ để tham quan một số di tích 
lịch sử của Giáo Hội. Tôi không ngại 
ngồi quá lâu trong xe vì gia đình tôi 
luôn luôn có thời gian vui vẻ với nhau. 
Tôi còn nhớ đã ngồi vào trong xe vào 
cái ngày sau khi chúng tôi đến Winter 
Quarters, Nebraska. Lúc đó trời mưa 
rất to. Tôi ngồi vào ghế sau, chộp lấy 
một tấm chăn, và cuộn mình để nghe 
mưa rơi trong khi ngủ thiếp đi.

Điều tiếp theo tôi nhớ là cảm thấy 
như mình đang bị xoay như chong 
chóng. Về sau, tôi biết được rằng chiếc 
xe của chúng tôi đã bị trượt trên nước 
và đâm vào hàng rào xi măng dưới 
một cây cầu. Tôi mơ hồ nhớ có người 
nào đó nói với tôi là chân tôi bị gãy 
và tôi đang được mang đi giải phẫu.

Ngay sau đó, trong khi tôi đang 
hồi phục trong bệnh viện, thì cha tôi 
bước vào phòng. Ông ngồi xuống 
trên gường bên cạnh tôi và nắm lấy 
tay tôi. Bằng cách nào đó tôi cảm 
thấy tôi đã biết điều ông sẽ nói.

Ông nói: “Con gái cưng ơi, con 
có biết con đang ở đâu không?” 

Tôi đáp: “Trong bệnh viện.”
“Con có biết điều gì đã xảy 

ra không?”
“Chúng ta đã bị tai nạn ô tô.”
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KIÊN TRÌ CHỊU ĐỰNG
Cảm giác bình an ban đầu của tôi ở 

lại với tôi thêm một tuần rưỡi nữa. Trong 
khi đang ngồi trong xe lăn xem pháo bông 
qua cửa sổ bệnh viện vào ngày Bốn tháng 
Bảy thì tôi chợt nhận ra một điều—mẹ tôi 
đã mất rồi. Bà sẽ không có mặt tại lễ tốt 
nghiệp trung học của tôi. Bà sẽ không có 
mặt khi tôi nhận được lễ thiên ân của tôi 
trong đền thờ. Bà sẽ không có mặt tại đám 
cưới của tôi. Bà đã mất rồi.

Và chính lúc đó mà mọi thứ bắt đầu làm 
cho tôi cảm thấy đau đớn. Chân tôi đau 
khủng khiếp, và tôi không cảm thấy thèm 
ăn. Tôi xem truyền hình mà không để ý 
đến gì cả, và hầu như tôi chỉ ngủ mà thôi. 
Gia đình tôi lo lắng về tôi vì tôi đã không 
khóc nhiều.

Tôi khóc rất nhiều hơn khi cuối 
cùng chúng tôi về nhà ở Oregon đến 
một căn nhà trống trải. Bỗng nhiên, 
tôi đã phải lãnh nhận một số trách 
nhiệm của mẹ tôi, và các em tôi thường 
tìm kiếm sự an ủi nơi tôi. Tôi cố gắng 
tỏ ra mạnh mẽ vì các em tôi. Nhưng 
điều đó không phải là dễ.

Việc trở lại trường học rất khó. Mọi 
người đều đã nghe nói về vụ tai 
nạn, và nếu họ chưa nghe thì 
họ sẽ nghe nói về điều 
đó khi các giáo 
viên của tôi giới 

 

Vì bị gãy chân và với 

một tâm hồn đau khổ, tôi  

cần được chữa lành. Niềm hy  

vọng đã giúp tôi vượt qua.
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thiệu tôi là đứa con gái trong vụ tai 
nạn. Tôi cảm thấy bị cô lập.

Đặc biệt rất khó khăn khi cha 
tôi tái hôn chín tháng sau khi mẹ tôi 
mất. Tôi biết là người mẹ kế của tôi 
sẽ cần thiết cho gia đình chúng tôi và 
chúng tôi cần bà, nhưng thật là khó 
để thích nghi.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ 
đều tuyệt vọng trong thời gian này. Tôi 
cảm thấy có rất nhiều tình yêu thương 
từ Cha Thiên Thượng, gia đình tôi, 
và các vị lãnh đạo Giáo Hội của tôi. 
Điều đã giúp tôi được chữa lành và 
tiếp tục tiến bước sau tai nạn là việc 
làm những điều đơn giản mà củng 
cố đức tin của tôi. Mỗi ngày tôi dành 
ra một giờ trước khi đi ngủ để đọc 
thánh thư, cầu nguyện, và viết trong 
nhật ký của mình trong buồng đựng 
đồ của tôi. Trong căn phòng đựng 
đồ kín đáo riêng tư của của mình, tôi 
không cần phải tỏ ra mạnh mẽ vì các 
em của tôi. Tôi có thể tha hồ khóc và 
trút hết lòng lên Thượng Đế. Tôi đã 
thưa với Ngài một cách chính xác cảm 
nghĩ của tôi và việc tôi nhớ mẹ tôi 
biết bao. Tôi biết Ngài nghe thấu lời 
tôi vì nhiều lòng thương xót dịu dàng 
tôi cảm nhận. Buồng đựng đồ đó trở 
nên thiêng liêng đối với tôi. 

Việc làm những điều đơn giản đó đã 
giúp tôi duy trì sự giao tiếp với Thượng 
Đế thay vì đẩy Ngài ra và trở nên cay 
đắng. Tôi không tin là Thượng Đế làm 
hại gia đình tôi qua vụ tai nạn ô tô. Tôi 
cảm thấy có thêm khả năng để kiên 
nhẫn và phục tùng theo ý muốn của 
Ngài và tiếp tục trải qua những tháng 

ngày khó khăn của mình. Và có một 
số ngày thực sự khó khăn.

Sau khi cha tôi tái hôn, tôi muốn 
nêu gương sáng cho các em của tôi, và 
tôi nhất định không muốn có những 
cảm nghĩ xấu đối với mẹ kế của tôi, vì 
vậy tôi tiếp tục đặt sự tin cậy của mình 
vào Thượng Đế. Một sinh hoạt trong 
sách Sự Tiến Triển Cá Nhân của tôi tập 
trung vào việc làm cho cuộc sống gia 
đình của tôi được tốt hơn bằng cách 
củng cố mối quan hệ của tôi với một 
người trong gia đình trong hai 
tuần lễ. Thật ra mục tiêu là cố  
gắng được giống như Đấng  
Ky Tô và cho thấy tình yêu 
thương qua hành động. 
Tôi quyết định thử làm 
điều đó và phục vụ người 
mẹ kế.

Với hai gia đình kết hợp lại nên 
chúng tôi có rất nhiều chén dĩa để 
rửa. Vì vậy tôi bắt đầu từ điều đó. 
Trong khi phục vụ người mẹ kế trong 
hai tuần lễ sau đó, tôi cảm thấy có 
thể yêu thương mẹ kế và kiên nhẫn 
mặc dù tôi không nhất thiết phải vui 
vẻ về tình huống đó. Việc hoàn toàn 
tập trung phục vụ bà đã giúp tôi vượt 
qua thời kỳ khó khăn vì tôi cảm nhận 
được Thánh Linh ở với tôi.

Tôi vẫn không hiểu mọi điều về 
lý do tại sao tai nạn đã xảy ra cho gia 
đình tôi, và vẫn còn có những ngày 
khó khăn. Nhưng cũng giống như 
những người tiền phong, tôi đã đặt 
sự tin cậy vào Thượng Đế và được ban 
cho quyền năng để kiên trì chịu đựng.
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ. ◼

HÃY VUI LÊN
“Các anh chị em có thể cảm thấy rằng 
cuộc sống của mình đang đổ nát. . . . 
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.”
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn 
trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “Ngài Sẽ Vác 
Ta lên Vai Ngài và Mang Ta Về Nhà,” Liahona, 
tháng Năm năm 2016, 104.
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Chúa Giê Su đã đạt được tình 
đoàn kết trọn vẹn với Đức 
Chúa Cha bằng cách chịu phục 

tùng, cả thể xác lẫn linh hồn, theo ý 
muốn của Đức Chúa Cha. Khi nói đến 
Cha Ngài, Chúa Giê Su phán: “Ta hằng 
làm sự đẹp lòng Ngài” (Giăng 8:29). 
Vì là ý muốn của Đức Chúa Cha, nên 
Chúa Giê Su cam chịu ngay cả cái 
chết, “ý muốn của Đức Chúa Con lọt 
vào trong ý muốn của Đức Chúa Cha” 
(Mô Si A 15:7). Sự tập trung của Ngài 
vào Đức Chúa Cha là một trong các lý 
do chính mà giáo vụ của Chúa Giê Su 
có được sự trong sáng và quyền năng 
như vậy. Không có sự xao lãng nào 
có thể làm lung lay Ngài.

Cùng một cách thức đó, các anh 
chị em và tôi có thể đặt Đấng Ky Tô 
làm trọng tâm cuộc sống của mình và 
trở nên hiệp một với Ngài như Ngài 
hiệp một với Đức Chúa Cha (xin xem 
Giăng 17:20–23). Chúng ta có thể 
bắt đầu bằng cách loại bỏ mọi điều 
ra khỏi cuộc sống của mình và rồi 
xây dựng lại cuộc sống của mình với 
những thứ tự ưu tiên mà Đấng Cứu 
Rỗi là trọng tâm. “Chúng ta cần phải 
đặt lên trước những điều mà làm cho 
chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ 
tới Ngài—thường xuyên cầu nguyện 
và nghiên cứu thánh thư, nghiêm túc 
học hỏi những lời giảng dạy của các 

LÀM THẾ NÀO  
ĐỂ ĐẶT ĐẤNG KY TÔ 
LÀM TRỌNG TÂM CHO 
CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA

Bài của Anh Cả 
D. Todd 
Christofferson
Thuộc Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ

C Á C  C Â U  T R Ả  L Ờ I  T Ừ  C Á C  V Ị  L Ã N H  Đ Ạ O  G I Á O  H Ộ I

CÁC EM ĐÃ ÁP DỤNG  
ĐIỀU NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Gia đình tôi và tôi đã trải qua một số 
thử thách gay go, và bây giờ chúng 
tôi không có một người nắm giữ chức 
tư tế trong nhà mình. Thử thách giúp 
đưa chúng tôi đến việc quỳ xuống cầu 
nguyện. Tôi biết ơn vì có được thánh 
thư và về khả năng để đọc thánh thư 
mỗi ngày. Thánh thư đã dạy tôi rằng, 
mặc dù quyết định của người khác có 
thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi 
nhưng con người tôi vẫn có giá trị lớn 
lao. Tôi rất biết ơn khi biết rằng tôi có 
thể thưa chuyện với Cha Thiên Thượng 
của tôi bất cứ lúc nào, ngày hay đêm. 
Đây thật là một phước lành lớn lao!

Hailey D., 17 tuổi, Idaho, Hoa Kỳ

sứ đồ, chuẩn bị hàng tuần dự phần 
Tiệc Thánh một cách xứng đáng, thờ 
phượng trong ngày Chủ Nhật, cũng 
như ghi chép cùng ghi nhớ điều 
mà Thánh Linh và kinh nghiệm dạy 
chúng ta về vai trò môn đồ. “Những 
điều khác có thể đến với tâm trí của 
các anh chị em và đặc biệt phù hợp 
với cá nhân của các anh chị em vào 
thời điểm này trong cuộc sống của 
các anh chị em. Một khi chúng 
ta dành ra thời giờ và phương 
tiện thích hợp cho những vấn đề 
này, để tập trung cuộc sống 
của mình vào Đấng Ky Tô, thì 
chúng ta có thể bắt đầu thêm vào 
những trách nhiệm và những 
điều có giá trị khác, như học 
vấn, các trách nhiệm gia đình, 
và sự nghiệp cá nhân. Bằng cách 
này, điều thiết yếu sẽ không bị loại bỏ 
khỏi cuộc sống của chúng ta bởi điều 
chỉ tốt lành nhưng không thiết yếu, và 
những điều ít giá trị hơn sẽ có ưu tiên 
thấp hơn hoặc hoàn toàn biến mất 
khỏi cuộc sống chúng ta.

Mặc dù điều đó có thể không dễ 
dàng, nhưng chúng ta có thể tiến 
tới một cách kiên định với đức 
tin nơi Chúa. Tôi có thể làm chứng 
rằng với thời gian, ước muốn và khả 
năng của chúng ta để luôn luôn tưởng 
nhớ và tuân theo Đấng Cứu Rỗi rồi 

sẽ gia tăng. Chúng ta cần phải nhẫn 
nại cố gắng hướng đến mục tiêu đó 
và luôn luôn cầu nguyện để có 
thể nhận thức và có được sự giúp đỡ 
thiêng liêng mà mình cần (xin xem 
2 Nê Phi 32:9). ◼

Từ bài nói chuyện trong buổi họp đặc biệt 
devotional ở trường Brigham Young University–
Idaho vào ngày 27 tháng Giêng năm 2009.



Bài của Rosemary Thackeray

Chuẩn bị cho việc học phúc âm ở nhà thờ bằng cách 
đọc bài học trước khi các em đi nhà thờ. Các bài học 
Come, Follow Me có thể được tìm thấy trên trang mạng 
LDS. org và trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm.

2. Tích cực tham gia vào việc học tập.
•  Đọc để có được sự hiểu biết. Số trang các em đọc 

hoặc việc các em đọc nhanh như thế nào cũng không 
quan trọng bằng việc hiểu điều các em đọc. Các em 
có thể phải đọc lại vài lần một số câu. Sử dụng một 
quyển tự điển để tra các từ mà các em không biết. 
Ví dụ, gian kỳ có nghĩa là gì? Các em có thể sử dụng 
Sách Hướng Dẫn Thánh Thư để tìm hiểu.

•  Đặt câu hỏi về điều các em đang đọc. Có lẽ các 
em tự hỏi: “Điều gì đã xảy ra ở Giê Ru Sa Lem vào 
lúc Lê Hi và gia đình ông bỏ đi? Tại sao dân chúng 
không nghe theo Lê Hi?”

•  Cố gắng trả lời ba câu hỏi này về bất cứ điều giảng 
dạy phúc âm nào: Tại sao điều này là quan trọng 
cho dân chúng vào lúc đó? Điều này áp dụng cho 
chúng ta như thế nào ngày nay? Điều này áp dụng 
cho tôi như thế nào?

•  Tìm kiếm các khuôn mẫu và các mối liên hệ. Ví dụ, tôi 
có thể nhận ra các khuôn mẫu nào trong cách Nê Phi 
phản ứng với nghịch cảnh? Cuộc hành trình của gia 
đình ông trong vùng hoang dã giống như cuộc hành 
trình của dân Y Sơ Ra Ên ra khỏi Ai Cập như thế nào?

MỘT CÔNG THỨC ĐỂ  
HỌC TẬP

Hãy thử bốn cách này để làm cho lời của Thượng Đế được  
ngon ngọt đối với tâm hồn của các em.

Khi còn trẻ, tôi đã dành nhiều thời giờ quan sát mẹ 
tôi nấu ăn trong bếp. Bà thường nấu những bữa ăn, 
làm bánh mì, bánh quy, và bánh nướng ngon nhất 

cho gia đình chúng tôi. Sau một thời gian, tôi bắt đầu đọc 
các công thức nấu ăn, làm theo các chỉ dẫn, và nấu ăn. Tôi 
không cần phải dựa vào mẹ tôi—tôi có thể tự mình làm 
được việc đó. 

Cũng giống như việc học nấu ăn, chúng ta học phúc âm 
và phát triển chứng ngôn của mình bằng cách thực hành. 
Sau khi Lê Hi kể cho gia đình ông nghe về giấc mơ của 
ông về cây sự sống, Nê Phi nói rằng ông muốn tự mình 
“nhìn thấy và nghe, và biết những điều này” (1 Nê Phi 
10:17). Nói cách khác, đối với Nê Phi việc lắng nghe chứng 
ngôn của cha ông là không đủ. Ông muốn tìm hiểu điều 
mà cha ông đã biết.

Công thức để học phúc âm có một vài bước đơn giản. 
Các em có thể sử dụng bốn ý kiến sau đây để giúp việc 
học phúc âm của các em với gia đình của mình, ở nhà 
thờ, hoặc trong thời gian học riêng cá nhân của mình.

1. Chuẩn bị học tập.
Bắt đầu việc học tập riêng cá nhân với một lời cầu 

nguyện. Cầu xin Cha Thiên Thượng giúp các em hiểu được 
điều mà mình đang đọc. Viết xuống một hoặc hai câu hỏi 
và tìm kiếm câu trả lời. Đức Thánh Linh sẽ làm chứng về 
lẽ thật khi các em đọc, suy ngẫm, và cầu nguyện (xin xem 
Mô Rô Ni 10:5).
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•  Hãy viết cảm nghĩ và các ấn tượng của các em 
trong nhật ký. “Khi các em viết xuống những ấn 
tượng quý báu, thì thường thường sẽ có thêm nhiều 
ấn tượng nữa. Ngoài ra, sự hiểu biết các em nhận 
được sẽ có sẵn trong suốt cuộc sống của các em” 
(Richard G. Scott, “To Acquire Knowledge and the 
Strength to Use It Wisely,” Liahona, tháng Tám năm 
2002, 12, 14). Đặc biệt hãy viết những ý kiến này 
có ý nghĩa gì trong cuộc sống của các em.

•  Vẽ hình. Một cách khác để ghi lại điều các em 
đang học là vẽ hình. Có một lần khi tôi đến thăm 
một người bạn trong buổi họp tối gia đình, bà ngoại 
của chị ấy đã chia sẻ những câu chuyện cá nhân về 
đức tin và sự cầu nguyện. Trước khi bài học bắt đầu, 
người bạn của tôi đã đưa giấy và bút chì màu cho 
mấy đứa con nhỏ của mình để chúng có thể vẽ hình 
những câu chuyện trong khi bà cố của chúng nói 
chuyện. Việc vẽ hình đã giúp cho chúng tập trung 
chú ý, và chúng còn đặt ra những câu hỏi trong lúc 
sinh hoạt để làm sáng tỏ các phần của câu chuyện.

3. Học tập và sống theo phúc âm mỗi ngày.
Việc học tập đòi hỏi nỗ lực; chúng ta cần phải áp dụng 

bản thân mình vào việc hiểu biết (xin xem Mô Si A 12:27). 
Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai 
Vị Sứ Đồ khuyên chúng ta phải “thiết lập một thời gian 
và một chỗ để nghiên cứu thánh thư hàng ngày, cho dù 
chỉ là một vài phút mà thôi” (“When Shall These Things 
Be?” Ensign, tháng Mười Hai năm 1996, 60). Khi chúng ta 
nghiên cứu thường xuyên, thì việc học tập trở nên dễ dàng 
hơn. Ví dụ, tôi thấy rằng khi tôi thực sự đọc các chương 
của Ê Sai trong Sách Mặc Môn (thay vì bỏ qua các chương 
này), thì các chương này bắt đầu có ý nghĩa đối với tôi.

Khi nói đến việc học phúc âm, thì việc biết các sự kiện 
về một điều nào đó là không đủ. Chúng ta cũng cần phải 
hành động theo điều chúng ta học. Khi chúng ta hành 

động theo lẽ thật, thì Đức Thánh Linh xác nhận điều đó 
với chúng ta, và chứng ngôn của chúng ta tăng trưởng. 
Khi sống theo lẽ thật đó một cách kiên định, thì chúng 
ta sẽ bắt đầu thay đổi, trở nên được cải đạo theo Chúa 
Giê Su Ky Tô.

4. Chia sẻ điều các em đang học.
Việc nói cho người khác nghe về một nguyên tắc 

phúc âm bằng lời riêng của mình sẽ giúp chúng ta ghi 
nhớ nguyên tắc đó và cảm thấy Thánh Linh củng cố 
chứng ngôn của chúng ta. Thường thì một thời gian thích 
hợp để chia sẻ là trong buổi họp tối gia đình. Các em 
cũng có thể chia sẻ khi nói chuyện với bạn bè ở trường 
học hoặc với những người trong gia đình vào giờ ăn tối.

Khi tuân theo bốn bước đơn giản này và siêng năng 
tìm cách biết Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta được hứa rằng 
“Những điều kín nhiệm của Thượng Đế sẽ được vén lên 
cho [chúng ta] biết, nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh” 
(1 Nê Phi 10:19). ◼
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.

BỐN ĐIỀU CHÚNG TA CẦN
“Các em và tôi không cần những hỗ trợ 
học tập phức tạp và không nên dựa 
nhiều vào sự hiểu biết thuộc linh của 
những người khác. Chúng ta chỉ cần có 
một ước muốn chân thành để tìm hiểu, 
sự đồng hành của Đức Thánh Linh, thánh 
thư, và một đầu óc tích cực và tìm hiểu.”
Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai 
Vị Sứ Đồ, “A Reservoir of Living Water” (Buổi họp đặc 
biệt fireside của Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội dành 
cho những thành niên trẻ tuổi, ngày 4 tháng Hai năm 
2007), 3, si. lds. org.
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“Một số người nói với tôi 
rằng tôi cần phải có những 
người bạn không có cùng 
các tiêu chuẩn đạo đức 
với tôi để củng cố các tiêu 
chuẩn của tôi. Điều này 
có đúng không?”

Em củng cố các tiêu chuẩn đạo đức của mình nhiều 
nhất qua việc học tập và sống theo phúc âm của Chúa 
Giê Su Ky Tô, và bạn bè của em có thể giúp hoặc cản 
trở em làm điều đó. Bạn bè có một ảnh hưởng lớn đến 
em—- từ cách em suy nghĩ, nói năng, và hành động 

đến ngay cả con người mà em trở thành. Sách Cổ Vũ Sức Mạnh 
của Giới Trẻ đề nghị: “Chọn bạn bè cùng chia sẻ các giá trị của 
các em, do đó các em có thể tăng cường và khuyến khích lẫn 
nhau trong cuộc sống tiêu chuẩn cao” ([2011], 16). Những người 
bạn như vậy giúp em sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky 
Tô, giữ vững các tiêu chuẩn đạo đức của em, và trở thành một 
người tốt hơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người mà em giao tiếp sẽ 
có các tiêu chuẩn đạo đức tương tự như của em hoặc là tín hữu 
của Giáo Hội. Điều quan trọng là phải thân thiện với mọi người 
và đối xử với họ theo cách mà Đấng Cứu Rỗi sẽ đối xử với họ—
với tình yêu thương và sự tử tế. Bằng cách tiếp tục sống theo các 
tiêu chuẩn đạo đức của mình, em có thể “lấy lời nói, nết làm, sự 
yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín 
đồ” (1 Ti Mô Thê 4:12). Qua tấm gương của em, họ sẽ thấy việc 
em đang được ban phước bằng cách sống theo các tiêu chuẩn 
đạo đức cao, và em có thể khuyến khích họ cũng làm như vậy.

Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh—và có 
can đảm để hành động theo những thúc giục của Ngài—khi 
em chọn bạn bè và cố gắng củng cố các tiêu chuẩn đạo đức 
của mình.

Bạn Bè Chân Thật
Năm đầu tiên học 
ở trường cấp hai, tôi 
rất lo lắng là mình sẽ 
không thể tìm được 
những người bạn mà sẽ 

tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức của 
tôi. Sau một thời gian ngắn tôi đã trở 
thành bạn thân với một người bạn học 
cùng lớp, và tôi nói với bạn ấy rằng tôi 
là người Mặc Môn. Bạn ấy hỏi tôi về 
điều này, nên tôi đã cho bạn ấy một 
cuốn sách nhỏ Cổ Vũ cho Sức Mạnh 
của Giới Trẻ. Bắt đầu từ ngày hôm đó, 
bạn ấy đã bỏ chửi thề trước mặt tôi. 
Nếu bạn bè của ta là những người bạn 
chân thật thì họ sẽ tôn trọng các quyết 
định của ta và giúp ta duy trì các tiêu 
chuẩn đạo đức của ta.
Candela M., 13 tuổi, Buenos Aires, Argentina

Noi theo Lời 
Khuyên Dạy của 
Các Vị Tiên Tri
Đôi khi thật khó để 
cưỡng lại sự cám dỗ 
nếu chúng ta chơi 

với những người bạn có những sự 
lựa chọn xấu hoặc cố gắng làm cho 
chúng ta chọn những điều xấu. Các 
vị tiên tri đã cho chúng ta biết trong 
cuốn sách nhỏ Cổ Vũ cho Sức Mạnh 
của Giới Trẻ rằng bạn bè “sẽ ảnh 
hưởng đến cách các em suy nghĩ và 
hành động, và thậm chí giúp xác định 
người mà các em sẽ trở thành” ([2011], 
16). Tôi nghĩ chúng ta nên có những 
người bạn sẵn lòng tôn trọng các tiêu 
chuẩn đạo đức của chúng ta và thậm 
chí còn cho thấy mối quan tâm đến 
việc chúng ta gìn giữ các tiêu chuẩn 
đạo đức của mình.
Calvin W., 16 tuổi, Arizona, Hoa Kỳ

Hãy Ghi Nhớ Các Tiêu Chuẩn 
Đạo Đức của Mình
Những người bạn không có cùng các 
tiêu chuẩn đạo đức của bạn có thể 

H Ỏ I  V À  Đ Á P

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



G
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I TRẺ thực sự làm suy yếu và phá hoại các 
tiêu chuẩn đạo đức của bạn. Khi mới 
chuyển đến trường học mới, tôi đã cố 
gắng để hòa nhập với những người 
xung quanh bằng cách nói một số 
điều mà những người xung quanh tôi 
thường nói. Tôi gần như quên đi một 
số tiêu chuẩn đạo đức của mình trong 
khi cố gắng để được giống như mọi 
người. Bây giờ tôi biết rằng để xây đắp 
các tiêu chuẩn đạo đức của mình, thì 
cần phải có những người bạn ủng hộ 
và có các tiêu chuẩn đạo đức giống 
như mình. Tôi rất biết ơn là cuối cùng 
rồi tôi cũng tìm thấy những người bạn 
giống như vậy vì họ nhắc nhở tôi về 
các tiêu chuẩn đạo đức của tôi.
Logan J., 15 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Giữ Các Tiêu  
Chuẩn Đạo Đức  
Cao của Mình
Những người bạn có 
các tiêu chuẩn đạo đức 
khác nhau không nhất 

thiết là củng cố các tiêu chuẩn đạo 
đức của bạn, nhưng khi làm bạn với 
họ, bạn có thể nêu gương sáng cho 
họ để noi theo. Khi bạn có những 
người bạn không có cùng tín ngưỡng 
với mình, thì điều đó có thể khuyến 
khích bạn giữ các tiêu chuẩn đạo đức 
cao của mình và giúp bạn mạnh dạn 
bênh vực cho điều đúng.
Warren S., 14 tuổi, Oregon, Hoa Kỳ

Bạn Bè Tốt Là 
một Phước Lành
Nếu bạn bè của bạn 
không có cùng các tiêu 
chuẩn đạo đức với bạn, 
thì điều đó có thể khó 

khăn hơn để củng cố các tiêu chuẩn 
đạo đức của bạn. Việc đọc sách Cổ Vũ 
cho Sức Mạnh của Giới Trẻ luôn luôn 
giúp tôi chọn những người bạn tốt biết 
tôn trọng tôi. Bây giờ tôi đang chuẩn bị 
đi phục vụ truyền giáo, và tôi biết rằng 

ẢNH HƯỞNG CỦA BẠN BÈ TỐT
“Mỗi người đều cần bạn bè tốt. 
Nhóm bạn bè của các em sẽ ảnh 
hưởng lớn lao đến lối suy nghĩ và 
hành động của các em, cũng như 
các em sẽ có ảnh hưởng lớn lao đến 
lối suy nghĩ và hành động của họ. 
Khi cùng chia sẻ những giá trị chung 
với bạn bè của mình, thì các em có 
thể củng cố và khuyến khích lẫn 
nhau. Hãy đối xử với mọi người một 
cách tử tế và đàng hoàng. Nhiều 
người ngoại đạo vào Giáo Hội nhờ 
những người bạn đã mời họ đến 
các sinh hoạt của Giáo Hội.”
Chủ Tịch Thomas S. Monson, “That We 
May Touch Heaven,” Ensign, tháng Mười 
Một năm 1990, 46.

CÂU HỎI  CHO KỲ TỚI

việc ở gần những người có cùng các 
tiêu chuẩn đạo đức của tôi đã giúp tôi 
luôn luôn trung tín trong phúc âm.
Nair M., 19 tuổi, Buenos Aires, Argentina

Bám Chặt vào 
Thanh Sắt
Việc có được bạn bè có 
các tiêu chuẩn đạo đức 
tốt là đúng theo điều 
ta muốn. Bạn muốn 

ở giữa những người bạn mà sẽ giúp 
bạn tuân giữ các lệnh truyền và thúc 
đẩy bạn sống ngay chính. Hãy luôn 
bám chặt vào thanh sắt dẫn đến cây 
sự sống, chứ không phải tòa nhà rộng 
lớn vĩ đại. Việc ở giữa những người 
không ngay chính sẽ dẫn đến những 
cám dỗ. Hãy có những người bạn tốt 
mà sẽ mang lại ảnh hưởng đối với 
bạn để sống theo phúc âm.
Annie P., 13 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Cầu Nguyện 
để Tìm Bạn Bè
Sau khi gia đình tôi 
và tôi dọn nhà đến 
một tiểu bang mới, tôi 
đã cầu nguyện liên tục 

để tìm những người bạn mà tôi có 
thể nói chuyện về phúc âm. Trong 
khi cầu nguyện, tôi đã cảm thấy được 
an ủi, và một vài tháng sau đó tôi đã 
có được một số bạn bè thật tuyệt vời. 

“Ngoài việc cầu 
nguyện và nghiên 
cứu thánh thư, còn 
có cách nào tốt nhất 
để củng cố chứng 
ngôn của tôi không?”

Xin gửi câu trả lời của các em và nếu muốn, một 
tấm ảnh có độ phân giải cao trước ngày 1 tháng 
Mười Một năm 2016, tại liahona. lds. org, hoặc 
bằng email đến liahona@ ldschurch. org.

Xin kèm theo: (1) họ và tên đầy đủ, (2) ngày 
tháng năm sinh, (3) tiểu giáo khu hoặc chi 
nhánh, (4) giáo khu hoặc giáo hạt, (5) giấy cho 
phép của các em và nếu các em dưới 18 tuổi, 
thì cần phải có giấy cho phép của cha mẹ 
(e- mail có thể chấp nhận được) để đăng câu 
trả lời và ảnh của các em.

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

Tôi có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của 
họ, và họ đã giúp tôi phát triển một 
tình yêu thương càng lớn hơn nữa 
cho phúc âm. Tôi biết rằng bạn bè là 
quan trọng và họ có thể làm cho việc 
sống theo phúc âm được dễ dàng hơn 
cho chúng ta.
Sarah P., 16 tuổi, Rio de Janeiro, Brazil
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Bài của Julia Ventura
Dựa trên một câu chuyện có thật

“Nơi đây trên trần gian tôi có gia 
đình Luôn yêu thương tôi thiết tha.” 
(Children’s Songbook, 188).
“Chúng ta hãy chụp lấy dụng 

cụ câu cá đi. Đã đến lúc đi 
câu cá rồi!” Cha nó nói như vậy.

Hayden cười khi nhìn xung 
quanh. Mọi thứ đều tươi sáng và 
đầy sức sống. Chỉ có một mình 
họ ở bên hồ!

Hayden bước theo cha nó, đi ra 
phía sau chiếc xe và nhấc cái hộp 
to đựng đồ câu cá ra khỏi thùng sau 
của xe. Cái hộp rất nặng, nhưng nó 
không quan tâm. Nó có thể xách 
một vật nặng gấp đôi như vậy nếu 
nó được đi câu với cha nó.

Mấy cái cần câu va chạm 
vào nhau khi cha nó kéo chúng 
ra. Cha nó nói: “Hình như Dan 
ngủ rồi. Con đánh thức nó 
dậy nhé?”

Hayden nén tiếng thở dài. 
“Ồ, được chứ.”

Nó gần như quên rằng Dan, em 
trai của nó, cũng đi theo nữa. Dan 
luôn luôn chạy nhảy khắp nơi và 
nói chuyện ầm ĩ. Nó làm mấy con 
cá sợ hãi bỏ đi!

Hayden nhìn vào cửa sổ đang 
mở. “Dan, đến giờ dậy rồi.”

Nhưng Dan vẫn còn ngủ say.
Hayden dừng lại. Nếu may mắn, 

Dan có thể ngủ suốt chuyến đi.
Hayden lặng lẽ kéo hộp đựng 

đồ câu cá của cha nó tới chỗ câu 
cá ở trên bờ.

“Mồi đây ạ, luôn cả sâu nữa!”
Cha nó lấy hộp đựng đồ câu cá 

từ Hayden. “Tốt lắm, cám ơn con.” 
Sau đó cha nó nhìn quanh. “Em 
con đâu rồi?”

Hayden liếc nhìn về phía chiếc 
xe. Bỗng nhiên nó tự hỏi nó sẽ 

Đi 
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cảm thấy như thế nào nếu thức 
dậy một mình trong một chỗ 
mới. Hayden nghĩ không phải đó 
là điều hay. Quả thật có lẽ nó sẽ 
cảm thấy sợ hãi. Và Dan chỉ mới 
năm tuổi.

“Cha chờ con một chút nhé. Con 
sẽ trở lại ngay.” Nhưng khi nó nhìn 
vào xe, thì Dan đã biến mất!

Hayden không thể nghe tiếng 
côn trùng vo ve nữa. Mọi thứ 
dường như trở nên yên tĩnh.

“Dan không còn ở đây nữa!” 
Hayden hét lên.

Cha nó vội vã và nhanh chóng 
soát lại chiếc xe.

Cha nó nói: “Có lẽ nó đang tìm 
chúng ta. Chỉ mới có một phút thôi. 
Nó không đi xa đâu.”

Hayden cố gắng giữ bình tĩnh, 
nhưng lòng nó cảm thấy nóng 
nảy. “Con có thể dâng lên một 

lời cầu nguyện được không ạ?”
“Cha nghĩ đó thật là một 

ý kiến hay.”
Hayden cám ơn Cha Thiên 

Thượng về đứa em trai của mình 
và cầu xin rằng họ sẽ tìm thấy Dan 
ngay lập tức để Dan không cảm 
thấy sợ hãi. 

Khi Hayden cầu nguyện xong, 
nó cảm thấy không lo sợ nữa.

Cha đặt tay lên vai của Hayden. 
“Nếu con là Dan thì sao? Con sẽ 
đi đâu?”

Hayden thấy cánh cửa xe ở phía 
bên kia đang mở. Có lẽ Dan không 
thấy họ đang ở trên bờ. Hayden chỉ 
tay vào con đường mòn cạnh đó. 
Nó nói: “Có lẽ con sẽ bắt đầu đi 
về phía đó.”

Họ vội vã đi dọc theo con 
đường mòn.

Mỗi giây phút dường như trôi 

Hayden nôn nóng được đi câu cá! 
Ước gì Dan đừng đi cùng. . . .

qua thật chậm và nặng nề. Trong 
khi bước đi Hayden tiếp tục cầu 
nguyện trong lòng. Sau một vài 
bước, họ đến một khúc quanh 
của con đường mòn và thấy 
Dan ở phía trước.

“Dan!” Hayden hét lên.
Dan xoay lại và mỉm cười. 

“Cha và anh đi đâu vậy?”
Thời gian lại trôi rất nhanh. 

Hayden chạy nhanh đến ôm 
chặt lấy Dan.

Hayden nói: “Anh rất vui là đã 
tìm ra em.” Nó dâng nhanh một 
lời cầu nguyện trong lòng.

Dan chỉ cười tươi. “Cá đâu rồi?”
Hayden nói: “Đến đây, anh sẽ chỉ 

cho em thấy.” Nó nôn nóng chạy 
tới hồ. “Để xem ai có thể câu được 
cá trước tiên nhé. Anh sẽ giúp em 
mồi lưỡi câu của em.” ◼
Tác giả hiện sống ở Georgia, Hoa Kỳ.

Câu Cá Rồi
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Từ “Mái Nhà Thiêng Liêng, Đền Thờ Thiêng Liêng,” Liahona, tháng Năm năm 2009, 101–03.

Làm thế nào em có thể 
giúp làm cho mái gia 
đình của mình thành 
một nơi bình an?

N H Ữ N G  C Â U  T R Ả  L Ờ I  T Ừ  M Ộ T  V Ị  S Ứ  Đ Ồ

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

Giữ các quyển thánh thư trong những 
căn phòng, nơi mà gia đình có thể cùng 

nhau nghiên cứu và học hỏi.

Treo một tấm hình Chúa Giê Su hoặc 
một tấm hình đền thờ trong nhà.

Giúp giữ cho nhà cửa 
sạch sẽ và ngăn nắp.

Chúng ta có thể làm cho ngôi nhà 
của mình thành một nơi bình an, 

thiêng liêng giống như đền thờ vậy.
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CHÚNG TÔI THÍCH NHÌN THẤY ĐỀN THỜ
Trong khi vẽ hình này, tôi đã nghĩ rằng nếu tuân theo các giáo 
lệnh, tôi sẽ có thể vào đền thờ một ngày nào đó, giống như 
cha mẹ của tôi, và được làm lễ gắn bó và có gia đình vĩnh cửu 
của riêng tôi. Tôi yêu mến gia đình tôi và Cha Thiên Thượng. 
Manolita G., 8 tuổi (khi em vẽ hình này),  
Chimaltenango, Guatemala

TRANG BÁO CỦA CHÚNG TA

Bài của Allen E., 10 tuổi (khi vẽ hình này),  
San Salvador, El Salvador

Em gái tôi và tôi thích đi đến 
đền thờ ở Merida, Yucatan, 
Mexico, mỗi lần tiểu giáo 
khu của chúng tôi được chỉ 
định đi đền thờ. Chúng tôi 
dành thời gian trong khu 
vườn, và chúng tôi chơi với 
các đứa trẻ khác đến đền thờ. 
Tôi đang chuẩn bị để vào 
đền thờ một ngày nào đó.
Martha S., 6 tuổi  
(khi vẽ hình này),  
Yucatán, Mexico

Thật là tuyệt vời được đi đền thờ với gia đình tôi. Đó là một 
chuyến đi dài từ thành phố của tôi đến đền thờ—gần 14 giờ 
đồng hồ. Chúng tôi dành ra một tuần lễ ở cạnh đền thờ. Tôi 
đang nôn nóng được 12 tuổi để làm phép báp têm cho tổ tiên 
của tôi. Một trong những bài hát ưa thích của tôi là “Tôi Thích 
Nhìn Thấy Đền Thờ.” Tôi muốn kết hôn trong đền thờ và có 
được một gia đình vĩnh cửu. Tôi biết đền thờ là nhà của Chúa.
Júlia Q., 11 tuổi (khi chụp hình này), Goiás, Brazil
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C Á C  Đ Ứ A  T R Ẻ  C A N  Đ Ả M 

Chào  
các bạn!

Tôi tên là Story. Tôi sống ở Turkmenistan.  
Đó là một quốc gia ở Trung Á. Tôi thích đọc, 

vẽ và may vá. Tôi thích ngắm sao trên  
trời với cha tôi. Gia đình tôi và tôi là  

tín hữu duy nhất của Giáo Hội  
trong cả nước!

Câu Chuyện 
về  

Bé Story
Bài của Jill Hacking
Các Tạp Chí Giáo Hội

CẦU NGUYỆN CHO MISSY
Một ngày sau một cơn bão lớn, con mèo 
Missy của bạn tôi, bị mất tích. Chúng tôi 
lùng kiếm khắp nơi nhưng chúng tôi không 
thể tìm thấy nó được. Tôi nói rằng chúng 
tôi có thể cầu nguyện. Những người bạn 
của tôi đã không biết chắc phải làm cách 
nào nên tôi đã chỉ cho họ. Chúng tôi đều 
quỳ xuống và mỗi người dâng lên lời 
cầu nguyện riêng. Rồi chúng tôi đứng 
dậy và bắt đầu tìm kiếm một lần nữa. 
Một cô bé chạy tới chỗ chúng tôi 
và nói rằng nó đã tìm thấy Missy! 
Tôi rất vui sướng đã chia sẻ một 
phần phúc âm với những 
người bạn của tôi.
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HỌC HỎI 
LẪN NHAU
Sariah, em gái của tôi 
và tôi đi học chung 
trường với những học 
sinh từ nhiều quốc gia. 
Chúng tôi rất thích 
học hỏi lẫn nhau và 
vui chơi với nhau.

THỦ CÔNG VÀ VUI ĐÙA
Sariah và tôi mời những 

người bạn của chúng tôi đến 
chơi. Chúng tôi vẽ, làm thủ 
công, và đã có những buổi 

ăn ngoài trời. Vào thời gian 
Giáng Sinh, chúng tôi đã 

đóng diễn một hoạt cảnh lễ 
Giáng Sinh với những người 

bạn hàng xóm của mình.

NHÓM HỌP NHÀ THỜ TẠI NHÀ
Vì là tín hữu duy nhất của Giáo Hội 
nên chúng tôi đã nhóm họp nhà thờ 
tại nhà của mình. Chúng tôi có lễ 
Tiệc Thánh, giờ ca hát, giờ chia sẻ, 
và các bài học của Hội Thiếu Nhi. Tôi 
chơi dương cầm trong giờ ca hát.

HÃY GỬI CHO 
CHÚNG TÔI HÌNH 
VẼ DẤU CHÂN 
CỦA CÁC EM
Làm thế nào để các em noi theo 
Chúa Giê Su bằng cách sống 
can đảm? Đồ theo dấu chân 
của các em và gửi cho chúng 
tôi câu chuyện và hình ảnh của 
các em, cùng với sự cho phép 
của cha mẹ các em. Nộp bài 
trực tuyến tại liahona. lds. org 
(bấm vào “Nộp Bài”) hoặc gửi 
email đến liahona@ ldschurch. org.
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Bài Học 
từ Người MẹBài của Anh Cả 

Jairo Mazzagardi
Thuộc Nhóm Túc Số  
Thầy Bảy Mươi
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HÃY HỎI MỘT 
NGƯỜI CHA HAY 
NGƯỜI MẸ!
Phần ưa thích của cha, mẹ là gì với tư 
cách là một người cha hay người mẹ?

Phần nào là khó nhất?

Điều gì làm cho cha, mẹ vui?

Điều nào quan trọng nhất mà cha, 
mẹ làm mỗi ngày?

Làm thế nào phúc âm giúp cha, mẹ 
làm một người cha hay mẹ tốt hơn?

Điều cuối cùng cha, mẹ làm mỗi 
ngày là gì?

Các em có thể hỏi những câu hỏi 
nào nữa không?

Hãy là người giúp đỡ cha hay mẹ các 
em trong một ngày! Hãy viết hoặc vẽ 
trong nhật ký của các em về điều các 
em đã học được. Hãy cám ơn cha mẹ 
của các em về tất cả những gì họ làm.

Khi tôi lớn lên, bất cứ lúc nào 
chúng tôi có tiền, mẹ tôi đều lấy 

những tờ giấy bạc đẹp nhất—những 
tờ giấy bạc ít nhăn nheo hoặc ít bẩn 
nhất—và đưa cho vị mục sư của 
nhà thờ mà chúng tôi tham dự. Bà 
đã làm điều này suốt đời bà. Bà nói: 
“Tiền này thuộc về Thượng Đế.” Tôi 
vẫn nhớ mãi những lời này kể từ lúc 
ấy. Khi trưởng thành và chịu phép 
báp têm vào Giáo Hội Các Thánh 
Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky 
Tô, đối với tôi, việc đóng tiền thập 
phân không phải là khó vì mẹ tôi 
đã dạy tôi phải tuân theo luật đó.

Mẹ tôi cũng dạy cho tôi phải 
sống lương thiện, cho dù đó có 
nghĩa là điều khó làm. Người hàng 
xóm của chúng tôi trồng đủ loại 
trái cây và rau. Đôi khi trái cây của 
ông ta mọc ở bên phía hàng rào của 
chúng tôi. Có lần tôi hái một quả và 
mang nó đến cho mẹ tôi. Bà nhìn 
tôi và nói: “Trái đó không phải của 
chúng ta.” Tôi không thể tin được. 
Tôi nói: “Mẹ nói vậy là sao? Trái 
cây này ở bên phía hàng rào của 

chúng ta mà!” Một lần nữa, bà nói: 
“Trái cây đó không phải của chúng 
ta.” Rồi bà nắm tay tôi và chúng tôi 
đi sang nhà hàng xóm. Chúng tôi 
xin lỗi vì đã lấy trái cây của ông ta. 
Mẹ tôi nói rằng nếu muốn thứ gì thì 
chúng tôi cần phải có nó một cách 
lương thiện. 

Có thể cha mẹ của các em không 
phải là tín hữu của Giáo Hội, hoặc 
các em không luôn luôn đồng ý với 

từ Người Mẹ

những sự lựa chọn của họ. Các anh 
chị em có thể vẫn học các nguyên 
tắc chân chính nơi họ, chẳng hạn 
sự lương thiện, trách nhiệm, sự 
tự lập, và sự làm việc siêng năng. 
Các nguyên tắc đó sẽ là những 
phước lành lớn lao trong cuộc 
sống của các em. ◼



Có rất nhiều phụ nữ trong Sách Mặc Môn là các tấm gương sáng cho chúng ta. Dưới đây là ba tấm thẻ 
anh hùng để thêm vào bộ sưu tập của các em! Chúng ta không biết tất cả tên của họ, nhưng chúng 

ta vẫn có thể học hỏi từ tấm gương của họ. Bằng cách nào các em có thể giống như các phụ nữ này trong 
Sách Mặc Môn?

Các Nữ Anh Hùng  
trong Sách Mặc Môn
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Sa Ri A đạt được chứng ngôn rằng Lê Hi, 
chồng của bà, là vị tiên tri của Thượng Đế. 
Các em có thể giống như Sa Ri A bằng cách 
đạt được chứng ngôn của mình và chia sẻ 
với người khác!
□  Đọc 1 Nê Phi 5:7–8.
□  Viết xuống chứng ngôn của các em 

hoặc chia sẻ với một người bạn hoặc 
một người trong gia đình.

□  Tôi tự thử thách mình để . . .

Tôi Có Thể Đạt Được  
một Chứng Ngôn!

SA RI A

Các em có thể tìm ra những người phụ nữ nào khác giống như các 
phụ nữ này trong thánh thư không? Hãy làm các thẻ anh hùng cho 
họ và gửi cho chúng tôi một tấm hình!

•  1 Nê Phi 7:19. Những người phụ nữ này đã cho thấy lòng can 
đảm bằng cách bênh vực cho Nê Phi. Họ là ai?

•  2 Nê Phi 5:6. Các phụ nữ này đã tin tưởng nơi Thượng Đế và 
đi theo Nê Phi vào vùng hoang dã. Họ là ai?

•  An Ma 56:47–48. Các phụ nữ này đã dạy con cái họ về Thượng 
Đế. Họ là ai?

[Đáp: con gái và vợ của Ích Ma Ên, các chị em gái của Nê Phi, mẹ của các chiến sĩ trẻ]

C Á C  A N H  H Ù N G  T R O N G  S Á C H  M Ặ C  M Ô N

Cắt, gấp lại, và giữ những tấm thẻ có ghi lời thử thách này!



Mô Ri An Tôn là một người tà ác. Hắn đánh 
một người nữ tỳ, và người này quyết định nói 
cho Lãnh Binh Mô Rô Ni biết về những điều Mô 
Ri An Tôn đang làm. Các em có thể giống như 
người nữ tỳ bằng cách nói thẳng khi thấy những 
điều không đúng!
□  Đọc An Ma 50:30–31.
□  Nếu một người nào đó bắt nạt các em, 

hoặc nếu các em thấy một người nào đó 
bị quấy rầy thì hãy kể cho một người lớn 
mà các em tin cậy.

□  Tôi tự thử thách mình để . . .

Tôi Có Thể Nói Thẳng!

NGƯỜI NỮ TỲ

Vợ của La Mô Ni đã tin rằng Am Môn là 
một vị tiên tri của Thượng Đế. Các em cũng 
có thể giống như vợ của La Mô Ni bằng cách 
tin nơi vị tiên tri và các sứ đồ của chúng ta 
ngày hôm nay!
□  Đọc An Ma 19:2–5, 8–10.
□  Hãy xem một bài nói chuyện tại đại hội 

của Chủ Tịch Monson. Các em có tin rằng 
ông là vị tiên tri của Thượng Đế không?

□  Tôi tự thử thách mình để . . .

Tôi Có Thể Tin!

HOÀNG HẬU
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Đi đến  

Vùng Đất Hứa
C Á C  C Â U  C H U Y Ệ N  T R O N G  S Á C H  M Ặ C  M Ô N
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Dân chúng đóng thuyền không có cửa sổ. Anh của Gia 
Rết lo lắng về việc làm thế nào họ có thể thở và nhìn thấy. 
Chúa Giê Su phán rằng họ nên khoét lỗ trong thuyền để 
có không khí.

Gia Rết và anh của ông đã sống trong 
một thung lũng với gia đình và bạn bè 
của họ. Chúa Giê Su Ky Tô hiện đến 
cùng anh của Gia Rết. Ngài phán bảo 
ông phải đóng thuyền để mang dân ông 
vượt qua đại dương đến vùng đất hứa.
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Anh của Gia Rết nhìn thấy 
Chúa Giê Su chạm vào từng viên 

đá với ngón tay của Ngài. Những 
viên đá tỏa sáng rực rỡ. Vì có rất 
nhiều đức tin, nên anh của Gia Rết 
đã nhìn thấy Chúa Giê Su Ky Tô!

Nhưng còn ánh sáng thì 
sao? Anh của Gia Rết làm ra 
16 viên đá trong ngần. Ông 
xin Chúa Giê Su chạm vào 
các viên đá đó với ngón tay 
của Ngài để làm cho chúng 
tỏa sáng.
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Thượng Đế khiến cho trận cuồng phong nổi lên để thổi 
thuyền vượt đại dương. Khi họ đến vùng đất hứa, dân 
Gia Rết cầu nguyện để cảm tạ Thượng Đế đã bảo vệ họ.

Chúng ta cũng có thể giống như anh của Gia Rết khi chúng 
ta tin cậy Thượng Đế và có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. ◼

Từ Ê The 2–3; 6
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T R A N G  T Ô  M À U

Âm Nhạc  
Làm Cho Tôi Vui
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Nguồn thông sáng hướng dẫn 
thiêng liêng của tổ chức của 

công việc này và của những sự kêu 
gọi lãnh đạo là hiển nhiên. Các Vị 
Thẩm Quyền Trung Ương đều là các 
cá nhân, mỗi vị đều có cá tính riêng 
của mình. Mỗi vị sử dụng một loạt 
kinh nghiệm và kiến thức khác nhau 
cho trách nhiệm của mình. Khi các 
vấn đề được đưa ra thảo luận trong 
các hội đồng lãnh đạo của Giáo Hội, 
thì mỗi vị tự do bày tỏ quan điểm 
của mình. Khi một người quan sát tiến 
trình thú vị đó thì thật là điều hấp dẫn 
để chứng kiến quyền năng của Đức 
Thánh Linh ảnh hưởng đến các vị này. 
Họ có ý kiến khác nhau, nhưng họ 
không bao giờ bày tỏ một cách cứng 
rắn, và cuối cùng những ý kiến này 
được bày tỏ hòa giải trong tình đoàn 
kết. Chúa phán: “Nhà của ta là một 
ngôi nhà có trật tự” (xin xem GLGƯ 
132:8). Khi chứng kiến tiến trình làm 
việc này, tôi có được kinh nghiệm về 
một sự đổi mới liên tục đức tin. . . .

Một số người bày tỏ mối quan tâm 
rằng Vị Chủ Tịch của Giáo Hội có lẽ 
luôn luôn là một người khá lớn tuổi, 

và câu trả lời của tôi cho mối quan tâm 
đó là: “Đó thật là một phước lành tuyệt 
vời!” Lúc đầu, công việc trong gian kỳ 
này được thiết lập qua các hành động 
được hướng dẫn của Tiên Tri Joseph 
Smith. Vào lúc ấy, ông còn trẻ và mạnh 
mẽ, tâm trí của ông không bị ảnh 
hưởng bởi các truyền thống trong thời 
ông. Tâm trí của ông non trẻ nên Chúa 
có thể uốn nắn như đất sét tươi và ẩm 
khi Ngài bắt đầu công việc Ngài.

Người kế nhiệm Joseph là tương 
đối còn trẻ khi ông đối diện với trách 
nhiệm nặng nề của việc lãnh đạo cả 
một số đông dân đi ngang qua vùng 
hoang dã để làm người tiền phong 
trong một vùng đất mới.

Nhưng hiện nay các nguyên 
tắc cơ bản của giáo lý chúng ta đã 
vững vàng, và chúng ta đã được thiết 
lập vững chắc với tính cách là một 
nhóm đông dân, ít nhất là cho đến 
khi Chúa sẽ truyền lệnh cho chúng 

NGUỒN  
THÔNG SÁNG 
HƯỚNG DẪN 
THIÊNG LIÊNG 
CỦA GIÁO HỘI 
CỦA CHÚA
Thượng Đế làm công việc của Ngài theo 
kế hoạch vĩ đại của chính Ngài.

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

ta di chuyển đến nơi khác. Chúng ta 
không cần phải đổi mới. Chúng ta 
cần phải tận tâm trong việc tuân thủ 
các nguyên tắc đã được Chúa phán 
bảo. Chúng ta cần phải trung thành 
với vị lãnh đạo của mình là người 
mà Thượng Đế đã chỉ định. Ông là 
vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải của 
chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ 
bị bỏ mặc mà không có một vị tiên 
tri lãnh đạo, nếu chúng ta sống xứng 
đáng để có được một vị tiên tri. Ông 
không cần phải trẻ tuổi. Ông đã và sẽ 
tiếp tục hướng dẫn những người nam 
trẻ tuổi hơn để đi khắp thế giới trong 
công việc giáo vụ. Ông là thầy tư tế 
thượng phẩm chủ tọa, là người nắm 
giữ tất cả các chìa khóa của thánh 
chức tư tế, và nhận được sự mặc 
khải từ Thượng Đế cho dân Ngài.

Một câu tục ngữ xưa nói rằng: 
“Tuổi trẻ là thời gian dành cho hành 
động. Tuổi già là thời gian dành 
cho sự khôn ngoan.”

Theo tôi, có một điều nào đó 
rất yên tâm khi biết rằng đối với 
một tương lai mà chúng ta có thể 
thấy trước được, chúng ta sẽ có một 
Vị Chủ Tịch đã được rèn luyện và 
giáo huấn, đã được thử thách và trắc 
nghiệm, là người mà lòng trung thành 
với công việc và tính liêm khiết trong 
chính nghĩa đã được tôi luyện trong 
sự phục vụ đầy nhiệt huyết, là người 
có đức tin chín chắn, và sự gần gũi 
với Thượng Đế đã được xây đắp trong 
thời gian nhiều năm. . . .

Chúng ta không cần phải lo sợ cho 
tương lai nếu chúng ta giữ vững các 
nguyên tắc đã được mặc khải. ◼

Từ bài “He Slumbers Not, nor Sleeps,” Ensign, 
tháng Năm năm 1983, 5–8. Cách chấm câu 
và viết hoa đã được tiêu chuẩn hóa. HÌ
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Bài của Chủ Tịch 
Gordon B. Hinckley 
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NHỮNG SỰ HIỂU BIẾT SÂU SẮC

Tôi có thể tìm thấy sự can đảm ở đâu để tiếp tục cố gắng?

“Các anh chị em có thể cảm thấy rằng cuộc sống của mình đang tan 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.”

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “Ngài Sẽ Vác Ta Lên Vai Ngài và Mang Ta Về Nhà,” Liahona, tháng Năm năm 2016, 104.



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

DÀNH CHO GIỚI TRẺ

DÀNH CHO THIẾU NHI

46

58

72

Việc làm người thực sự của thiên niên kỷ có  
ý nghĩa nhiều hơn là về tuổi tác của các em—
đó là về việc giúp chuẩn bị thế gian cho  
Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Làm  

KHẢ NĂNG  

Trong lúc thử thách gay go nhất của đời tôi, một 
vài điều đơn giản đã giúp tôi tiếp tục giao tiếp với 
Thượng Đế thay vì đẩy Ngài đi và trở nên cay đắng.

Những Bài Học  
 từ Người Mẹ
Hãy hỏi cha mẹ các em những câu hỏi này 
để tìm ra điều họ thích về việc làm cha mẹ!

Người Thực Sự của 

ĐỂ  KIÊN TRÌ  
CHỊU ĐỰNG

Thiên Niên Kỷ
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