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Gần đây, tôi đã xem một nhóm người luyện tập 
nghệ thuật bắn cung. Chỉ bằng cách xem họ, tôi 
đã bắt đầu thấy rõ ràng rằng nếu ta thực sự muốn 

sử dụng thành thạo cung tên thì phải cần có thời gian và 
sự luyện tập.

Tôi không nghĩ rằng các anh chị em có thể phát triển 
danh tiếng là một người bắn cung tài năng hoàn hảo bằng 
cách bắn vào một bức tường trống và sau đó vẽ các bia 
vòng quanh các mũi tên. Các anh chị em phải phát triển 
tài năng tìm kiếm bia để bắn và bắn trúng vào hồng tâm.

Vẽ Các Bia
Việc bắn trước và rồi vẽ bia sau đó dường như có hơi 

vô lý, nhưng đôi khi chính chúng ta cũng cho thấy hành 
vi giống y như thế trong những hoàn cảnh sống khác.

Là tín hữu Giáo Hội, chúng ta có khuynh hướng gắn bó 
với các chương trình phúc âm, các vấn đề, và thậm chí cả 
những giáo lý mà dường như thú vị, quan trọng, hoặc đầy 
thích thú đối với chúng ta. Chúng ta bị cám dỗ để vẽ các 
bia vòng quanh các điều này, làm cho chúng ta tin rằng 
chúng ta đang nhắm vào trọng tâm của phúc âm.

Điều này rất dễ làm.
Trong suốt các thời đại, chúng ta đã nhận được lời 

khuyên tuyệt vời và sự soi dẫn từ các vị tiên tri của Thượng 
Đế. Chúng ta cũng nhận được sự hướng dẫn và sự sáng tỏ 
từ nhiều ấn phẩm, sổ tay, và sách học của Giáo Hội. Chúng 
ta có thể dễ dàng lựa chọn đề tài phúc âm ưa thích của 
mình, vẽ một hồng tâm vòng quanh đề tài đó, và hợp lý 
hóa rằng chúng ta đã nhận ra trọng tâm của phúc âm.

Đấng Cứu Rỗi Làm Cho Sáng Tỏ
Đây không phải là một vấn đề duy nhất trong thời kỳ 

chúng ta. Trong thời xưa, các vị lãnh đạo tôn giáo đã dành 
rất nhiều thời gian để phân loại, xếp hạng, và tranh luận 
về giáo lệnh nào trong số hàng trăm giáo lệnh là quan 
trọng nhất.

Một ngày nọ một nhóm học giả tôn giáo đã cố gắng lôi 
kéo Đấng Cứu Rỗi vào cuộc tranh cãi. Họ hỏi ý kiến của 
Ngài về một vấn đề mà ít ai có thể đồng ý.

Họ hỏi Ngài: “Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào 
là lớn hơn hết?”

Chúng ta đều biết cách Chúa Giê Su đã trả lời: “Ngươi 
hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức 
Chúa Trời ngươi.

“Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.
“Còn điều giáo lệnh thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi 

hãy yêu kẻ lân cận như mình.
“Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn 

đó mà ra.” 1

Xin hãy lưu ý câu cuối: “Hết thảy luật pháp và lời tiên 
tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”

Đấng Cứu Rỗi không những chỉ cho chúng ta thấy tấm 
bia, mà Ngài còn xác định hồng tâm nữa.

Bắn Trúng Mục Tiêu
Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta giao ước sẽ mang 

danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Ẩn chứa trong giao ước đó 
là sự hiểu biết rằng chúng ta sẽ cố gắng để tìm hiểu về 
Thượng Đế, yêu mến Ngài, gia tăng đức tin của chúng ta 
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nơi Ngài, tôn vinh Ngài, bước đi trong đường lối của Ngài, 
và đứng vững vàng với tư cách là các nhân chứng của Ngài.

Càng tìm hiểu về Thượng Đế và cảm nhận được tình 
yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, thì chúng ta càng 
nhận ra rằng sự hy sinh vô hạn của Chúa Giê Su Ky Tô là 
một ân tứ thiêng liêng của Thượng Đế. Và tình yêu thương 
của Thượng Đế soi dẫn chúng ta để sử dụng con đường hối 
cải chân thành, mà sẽ dẫn đến phép lạ của sự tha thứ. Tiến 
trình này cho phép chúng ta có tình yêu thương và lòng 
trắc ẩn lớn lao hơn đối với những người xung quanh mình. 
Chúng ta sẽ học cách nhìn vượt qua khỏi các danh hiệu. 
Chúng ta sẽ chống lại sự cám dỗ để buộc tội hoặc phê 
phán người khác bởi những tội lỗi, thiếu sót, sai lầm, quan 
điểm chính trị, niềm tin tôn giáo, quốc tịch, hoặc màu da.

Chúng ta sẽ xem mỗi một người chúng ta gặp đều là con 
của Cha Thiên Thượng—anh em hoặc chị em của mình.

Chúng ta sẽ tìm đến những người khác trong sự cảm 
thông và yêu thương—ngay cả những người có thể không 
đặc biệt dễ dàng để yêu thương. Chúng ta sẽ than khóc 
với những ai than khóc và an ủi những ai cần được an ủi.2

Và chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không cần phải lo 
âu khắc khoải về mục tiêu đúng của phúc âm.

Hai giáo lệnh lớn này là mục tiêu. Hết thảy luật pháp và 
lời tiên tri đều bởi hai điều giáo lệnh đó mà ra.3 Khi chúng 
ta chấp nhận điều này, thì tất cả những điều tốt đẹp khác 
đều sẽ được hiểu đúng theo tầm quan trọng của chúng.

Nếu điểm trọng tâm, những ý nghĩ, và nỗ lực chính yếu 
của mình được tập trung vào việc gia tăng tình yêu thương 
của chúng ta dành cho Thượng Đế Toàn Năng và mở rộng 
lòng mình đối với người khác, thì chúng ta có thể biết rằng 
chúng ta đã tìm thấy mục tiêu đúng và đang nhắm vào hồng 
tâm—trở thành môn đồ đích thực của Chúa Giê Su Ky Tô.

GHI CHÚ
1. Ma Thi Ơ 22:36- 40.
2. Xin xem Mô Si A 18:9.
3. Xin xem Ma Thi Ơ 22:40.

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Trước khi chia sẻ sứ điệp này, các anh em có thể hát 
bài “Our Savior’s Love” (Hymns, số 113). Sau đó hãy 
cân nhắc việc khuyến khích những người mà các anh 
em đến thăm nên suy ngẫm về những “ưu tiên quan 
trọng” trong cuộc sống của họ. Các anh em có thể 

thảo luận những cách để bảo đảm rằng hai giáo lệnh 
lớn—phải “yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” và 
“yêu kẻ lân cận như mình” (xin xem Ma Thi Ơ 22:37, 
39)—luôn luôn hướng dẫn những hành động của họ. 
Các anh em cũng có thể chia sẻ những cách cụ thể mà 
trong đó các anh em đã tập trung cuộc sống của mình 
vào Đấng Ky Tô và chia sẻ chứng ngôn về điều đó đã 
ban phước cho các anh em như thế nào.

GIỚI TRẺ
Một Nụ Cười Có Thể Tạo Ra  
Sự Khác Biệt

Chủ Tịch Uchtdorf xác định hai mục tiêu chúng ta 
nên có cho những hành động của chúng ta: yêu 

mến Thượng Đế và yêu thương đồng loại của chúng 
ta. Nhưng đôi khi cũng không phải là dễ dàng để yêu 
thương người khác. Trong suốt cuộc đời của mình, có 
thể có những lúc mà các em thấy khó khăn để giao tiếp 
với người khác—có lẽ ai đó đã làm tổn thương các em 
hoặc các em có một thời gian khó khăn để giao tiếp 
hoặc hòa hợp với một ai đó. Trong những giây phút 
này, hãy cố gắng nhớ lại tình yêu thương các em đã 
cảm nhận được từ bạn bè, gia đình, Cha Thiên Thượng 
và Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy nhớ lại niềm vui các em đã 
cảm thấy trong những tình huống đó và cố gắng tưởng 
tượng xem mọi người đã có cơ hội để cảm nhận được 
tình yêu thương như thế. Hãy nhớ rằng mọi người đều 
là một con gái hay con trai của Thượng Đế và xứng 
đáng với tình yêu thương của Ngài và của các em.

Hãy nghĩ về một người cụ thể trong đời của các em 
mà các em đã gặp khó khăn trong việc hòa hợp. Hãy cầu 
nguyện cho họ và cầu xin Cha Thiên Thượng mở rộng 
lòng của các em đối với họ. Chẳng bao lâu, các em sẽ bắt 
đầu xem họ theo cách Ngài xem: là một trong các con 
cái của Ngài là những người đáng được yêu thương.

Sau khi các em đã cầu nguyện xong thì hãy làm một 
điều gì tử tế cho họ! Có thể mời họ đến một sinh hoạt 
Hỗ Tương Thiếu Niên và Thiếu Nữ hoặc một chuyến đi 
chơi ở ngoài với bạn bè. Đề nghị giúp làm một bài tập 
ở nhà. Thậm chí chỉ cần nói “chào bạn” và mỉm cười với 
họ. Những điều nhỏ có thể tạo ra một sự khác biệt lớn 
. . . trong cuộc đời của cả hai em!
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THIẾU NHI
Hồng tâm!

Chủ Tịch Uchtdorf nói rằng phúc âm giống như tập 
bắn vào đích. Chúng ta cần phải tập trung vào 

những điều quan trọng nhất. Hai giáo lệnh quan trọng 
nhất là yêu mến Thượng Đế và yêu thương người khác. 
Nếu tập trung vào hai điều này, thì mỗi lần như thế 
chúng ta đều có thể bắn trúng vào hồng tâm!

Vẽ một cái đích để bắn trên một tờ giấy. Yêu cầu cha 
hay mẹ đọc bản liệt kê sau đây cho các em. Nếu một mục 
trên bản liệt kê là một điều gì đó giúp chúng ta cho thấy 

tình yêu thương của mình đối với Thượng Đế và người 
khác, thì hãy viết hoặc vẽ hình ở giữa cái bia để bắn.

Chia sẻ đồ chơi của các em
Ăn cắp kẹo
Đi nhà thờ
Chửi rủa một người nào đó
Dâng lời cầu nguyện
Ôm một người nào đó
Gây gổ với anh chị em của mình
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SỨ ĐIỆP THĂM VIẾNG GIẢNG DẠY CỦA HỘI PHỤ NỮ, THÁNG GIÊNG NĂM 2017

Linda K. Burton, Chủ Tịch Trung 
Ương Hội Phụ Nữ nói: “Mục đích 

của Hội Phụ Nữ là nhằm chuẩn bị 
các phụ nữ cho các phước lành của 
cuộc sống vĩnh cửu.” 1 Chính là qua 
đức tin, gia đình, và sự giúp đỡ mà 
chúng ta tham gia vào “phần vụ 
thiết yếu của chúng ta trong công 
việc này.” 2

Carole M. Stephens, Đệ Nhất Cố 
Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung 
Ương Hội Phụ Nữ, nói: “Hội Phụ 
Nữ là một công việc thế tục lẫn 
thuộc linh.” “Đó là điều mà những 
người phụ nữ đã làm trong thời của 
Đấng Cứu Rỗi, và đó là điều chúng 
ta tiếp tục phải làm.” 3

Khi chúng ta nhìn vào người 
đàn bà Sa Ma Ri ở bên bờ giếng, 
là người bỏ lại vò múc nước của 
mình để chạy đi nói với người khác 
rằng Chúa Giê Su là vị tiên tri (xin 
xem Giăng 4:6–42), hoặc nhìn vào 
Phê Bê, là người đã vui vẻ phục vụ 
người khác trong suốt cuộc đời của 
mình (xin xem Rô Ma 16:1–2), thì 
chúng ta thấy tấm gương của những 
người phụ nữ trong thời của Đấng 

Mục Đích của Hội Phụ Nữ

Cứu Rỗi là những người tham gia 
tích cực trong việc đến cùng Đấng 
Ky Tô. Chính Ngài là Đấng mở con 
đường của chúng ta dẫn đến cuộc 
sống vĩnh cửu (xin xem Giăng 3:16).

Khi chúng ta nhìn vào các chị 
em phụ nữ tiền phong của mình 
ở Nauvoo, Illinois, là những người 
đã quy tụ lại trong nhà của Sarah 
Kimball vào năm 1842 để thành lập 
tổ chức riêng của họ, thì chúng ta 
thấy được kế hoạch của Thượng Đế 
để thành lập Hội Phụ Nữ và tuân 
theo các nguyên tắc của chức tư tế. 
Sau khi Eliza R. Snow đã viết một 
bản điều lệ, Tiên Tri Joseph Smith 
duyệt xét lại bản đó. Ông đã nhận 
biết rằng Giáo Hội không được tổ 
chức một cách toàn hảo cho đến khi 
có tổ chức của các phụ nữ. Ông nói 
rằng Chúa đã chấp nhận đề nghị của 
họ nhưng có một điều gì đó tốt hơn. 
Ông nói: “Tôi sẽ tổ chức các phụ nữ 
dưới sự hướng dẫn của chức tư tế 
đúng theo mẫu mực của chức tư tế.” 4

“Hội Phụ Nữ không phải chỉ là 
một nhóm phụ nữ đang cố gắng để 
làm điều tốt trên thế giới. Tổ chức 

này rất khác biệt. Có ‘một điều 
gì đó tốt hơn’ vì nó được tổ chức 
dưới thẩm quyền của chức tư 
tế. Tổ chức của nó là một bước 
cần thiết để mở ra công việc của 
Thượng Đế trên thế gian.” 5

Thánh Thư và Thông Tin Bổ 
Sung
Giáo Lý và Giao Ước 25:2–3, 10; 
88:73; reliefsociety. lds. org
GHI CHÚ
1. Linda K. Burton, trong Sarah Jane Weaver, 

“Relief Society Celebrates Birthday and 
More March 17,” Church News, ngày 13 
tháng Ba năm 2015, news. lds. org.

2. Linda K. Burton, trong Weaver, “Relief 
Society Celebrates Birthday.”

3. Carole M. Stephens, trong Weaver, “Relief 
Society Celebrates Birthday.”

4. Joseph Smith, trong Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 11–12.

5. Daughters in My Kingdom, 16.
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Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn  
để biết phải chia sẻ điều gì.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
Làm thế nào Hội Phụ Nữ giúp các 
phụ nữ làm tròn vai trò thiêng 
liêng của Cha Thiên Thượng 
dành cho họ và dẫn họ đến cuộc 
sống vĩnh cửu?


