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Cách đây vài năm, một người bạn tên là Louis đã 
kể cho tôi nghe một câu chuyện về người mẹ hiền 
lành của anh ấy và bà là người có giọng nói nhỏ 

nhẹ. Khi qua đời, bà không để lại tiền của cho các con trai 
và con gái của bà mà thay vì thế là một di sản sáng rực rỡ 
về tấm gương, sự hy sinh, và vâng lời.

Sau khi những bài điếu văn đã được đọc lên và chuyến 
đi buồn bã đến nghĩa trang đã được thực hiện, gia đình với 
những người con đã trưởng thành này sắp xếp tài sản ít ỏi 
mà bà mẹ để lại. Trong số tài sản đó, Louis khám phá ra 
một lá thư ngắn và một cái chìa khóa. Lá thư ngắn cho biết: 
“Trong góc phòng ngủ, trong ngăn kéo dưới cùng của tủ 
quần áo của mẹ, là một cái hộp nhỏ. Hộp này chứa đựng 
kho báu của lòng mẹ. Chìa khóa này sẽ mở được cái hộp.”

Mọi người tự hỏi là mẹ của họ có thứ gì đủ giá trị để cất 
trong một cái hộp có khóa như vậy.

Cái hộp được lấy ra khỏi nơi cất giữ và được mở ra một 
cách cẩn thận với cái chìa khoá. Khi Louis và những người 
khác xem xét bên trong cái hộp, họ thấy một tấm ảnh của 
từng đứa con với tên và ngày tháng năm sinh của đứa 
con đó. Rồi Louis lôi ra một tấm thiệp chúc mừng ngày 
lễ valentine do tự tay anh làm. Anh đọc những lời anh đã 
viết một cách nguệch ngoạch theo lối văn của trẻ con, mà 
anh đã nhận ra chính là nét chữ của anh cách đây 60 năm: 
“Mẹ Yêu Quý, con yêu mẹ.”

Lòng họ xúc động, giọng nói của họ êm nhỏ, và mắt 
của họ ngấn lệ. Kho báu của người mẹ là gia đình của bà. 
Sức mạnh của kho báu này nằm trên nền tảng vững chắc 
của lời nói “con yêu mẹ.”

Trong thế giới ngày nay, không nơi nào mà nền tảng 
vững chắc của tình yêu thương đó cần nhiều bằng ở 

trong nhà. Và không ở đâu mà thế giới tìm thấy một tấm 
gương sáng hơn về nền tảng đó bằng ở trong nhà của Các 
Thánh Hữu Ngày Sau, là những người đã làm cho tình yêu 
thương thành trọng tâm của cuộc sống gia đình của họ.

Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô đã đưa ra lời chỉ dẫn có 
ảnh hưởng sâu rộng này cho những người trong số chúng 
ta mà tuyên xưng là môn đồ của Ngài:

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các 
ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì 
các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.

“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên 
hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” 1

Nếu chúng ta tuân giữ giáo lệnh phải yêu thương lẫn 
nhau, thì chúng ta phải đối xử với nhau bằng lòng trắc ẩn 
và kính trọng, cho thấy tình yêu thương trong mối giao 
tiếp hàng ngày. Tình yêu thương gồm có một lời nói tử 
tế, câu trả lời kiên nhẫn, hành động vị tha, đôi tai lắng 
nghe để thông cảm, tấm lòng tha thứ. Trong tất cả các mối 
giao tiếp của chúng ta, các hành động này và các hành 
động tương tự khác giúp cho người khác thấy rõ tình yêu 
thương trong lòng chúng ta.

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910- 2008) nhận xét: 
“Tình yêu thương . . . là cái chậu đựng vàng ở cuối cầu 
vồng. Tuy nhiên còn có nhiều điều hơn ở cuối cầu vồng 
nữa. Tình yêu thương cũng được thể hiện từ lúc bắt đầu, 
và từ đó nảy sinh vẻ đẹp mà kéo dài trên bầu trời vào một 
ngày mưa bão. Tình yêu thương có thể được thể hiện trong 
sự an toàn khi con cái khóc, khát vọng của giới trẻ, chất 
keo dính ràng buộc hôn nhân, và ảnh hưởng dịu dàng 
ngăn chặn sự xung đột trong nhà; đó là sự bình an của tuổi 
già, ánh nắng mặt trời đầy hy vọng chiếu sáng qua cái chết. 
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Những người nào thụ hưởng tình yêu thương đó trong mối 
giao tiếp của họ với gia đình, bạn bè, giáo hội, và những 
người láng giềng thì đều được phước biết bao.” 2

Tình yêu thương chính là thực chất của phúc âm, thuộc 
tính cao quý nhất của tâm hồn con người. Tình yêu thương 
là phương thuốc cho các gia đình, các cộng đồng, và các 
quốc gia đang suy yếu. Tình yêu thương có thể được thể 
hiện bằng một nụ cười, một lời nói tử tế và một lời khen. 
Tình yêu thương là sự hy sinh, phục vụ, và lòng vị tha.

Những người chồng, hãy yêu thương vợ mình. Hãy đối 
xử với họ bằng phẩm giá và lòng biết ơn. Các chị em phụ 
nữ, hãy kính trọng chồng mình. Hãy đối xử với họ bằng 
lòng kính trọng và lời khuyến khích.

Các bậc cha mẹ, hãy yêu thương con cái của mình. Hãy 
cầu nguyện cho chúng, dạy dỗ chúng và làm chứng cùng 
chúng. Các con cái, hãy yêu thương cha mẹ mình. Hãy 
cho họ thấy lòng kính trọng, biết ơn và vâng lời.

Mặc Môn dạy rằng nếu không có tình yêu thương thanh 
khiết của Đấng Ky Tô, thì “[chúng ta] chẳng ra gì cả.” 3 Tôi 
cầu nguyện rằng chúng ta có thể tuân theo lời dạy của 
Mặc Môn là phải “cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất 
cả mãnh lực của lòng mình, để [chúng ta] được tràn đầy 
tình thương này, là tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả 
những tín đồ chân chính của Vị Nam Tử của Ngài, tức là 
Chúa Giê Su Ky Tô; ngõ hầu [chúng ta] có thể trở thành 
con cái của Thượng Đế; để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ 
được giống như Ngài.” 4
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của việc cho thấy tình yêu thương chân thật giống như 
Đấng Ky Tô, nhất là trong nhà. Hãy cân nhắc việc yêu 
cầu những người mà các anh em đến thăm nên quy tụ 
gia đình lại và thảo luận những cách mà họ có thể cho 
thấy nhiều tình yêu thương hơn với nhau. Các anh em 
có thể khuyến khích họ chọn một trong những ý kiến 
đó và cùng với gia đình hoạch định để đạt được tình 
yêu thương. Ví dụ, những người trong gia đình có thể 
tìm cách âm thầm phục vụ cho một người khác trong 
gia đình mỗi tuần. Các anh em có thể yêu cầu họ suy 
ngẫm sau đó về sự cố gắng để đạt được mục tiêu mà họ 
đã làm gia tăng tình yêu thương trong gia đình của họ 
như thế nào.

GIỚI TRẺ
Cầu Nguyện để có được Sự Hòa Thuận
Bài của Sarah T.

Cha mẹ tôi thường tham dự các buổi họp sau nhà 
thờ, và tôi thường trông chừng ba đứa em trai 

của tôi và giúp chúng làm đồ ăn trưa—mặc dù chúng 
thường cáu kỉnh và đói bụng. Thông thường nếu chúng 
bắt đầu đánh nhau thì tôi có thể giải quyết vấn đề nhỏ 
đó một cách nhanh chóng. Nhưng đôi khi thật là khó 
để giải hòa một khi chúng bắt đầu đánh nhau vì tôi 
cảm thấy bị kích động.

Một buổi trưa nọ, mấy em trai tôi có một thời gian 
đặc biệt là khó hòa thuận với nhau. Tôi thấy rằng những 
nỗ lực của mình để giải hòa còn làm cho mọi việc trở 
nên tồi tệ hơn vì tôi rất bực mình. Vì vậy, tôi chỉ làm đồ 
ăn trưa của riêng tôi và ngừng nói. Cuối cùng, tôi báo 
cho chúng biết: “Chị sắp cầu nguyện đây. Chúng ta có 
thể vui lòng yên lặng trong một phút được không?” 
Ngay khi chúng chịu ngồi yên thì tôi cầu xin ban phước 
cho thức ăn. Trước khi kết thúc lời cầu nguyện, tôi nói 
thêm: “Và xin giúp cho chúng con hòa thuận với nhau.”

Lúc đầu, dường như chúng không nghe và bắt đầu 
đánh nhau một lần nữa. Tôi đã cảm thấy khó chịu 
nhưng biết rằng tôi cần phải nhân từ và hết sức bình 
tĩnh vì tôi vừa cầu xin có được sự bình an. Sau một 
phút, tôi cảm thấy rất bình tĩnh. Tôi cắm cúi ăn mà 
không nói điều gì cả, và cuối cùng mấy đứa con trai 
cũng ngừng đánh nhau. Tôi nhận biết rằng sự bình an 
mà tôi cảm thấy là sự đáp ứng cho một lời cầu nguyện 
đơn giản. Tôi đã cầu nguyện để làm một người hòa 
giải, và Cha Thiên Thượng đã giúp tôi bình tĩnh trong 
khi tôi rất muốn la hét. Tôi biết rằng Ngài có thể thực 
sự ban cho chúng ta bình an.
Tác giả sống ở Arizona, Hoa Kỳ.

THIẾU NHI
Kho Báu Đích Thực

Chủ Tịch Monson kể một câu chuyện về một người mẹ 
đã có một hộp báu vật đặc biệt. Khi con cái của bà 

mở cái hộp đó ra, họ đã thấy những tấm ảnh của chính 
họ. Kho báu của người mẹ chính là gia đình của bà!

Kho báu đích thực không phải là vàng bạc hay ngọc 
ngà châu báu—mà chính là những người mà ta yêu 
thương. Các em yêu thương ai? Hãy vẽ một hộp đựng 
báu vật với một tấm ảnh của chúng hoặc tên của chúng 
ở bên trong cái hộp.
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V iệc hiểu rằng Cha Thiên 
Thượng ban cho Con Trai Độc 

Sinh của Ngài để chúng ta có thể 
có được sự bất diệt và tiềm năng để 
có được cuộc sống vĩnh cửu giúp 
chúng ta cảm nhận được tình yêu 
thương vô hạn và không thể hiểu 
được của Thượng Đế dành cho 
chúng ta. Đấng Cứu Rỗi cũng yêu 
thương chúng ta.

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự 
yêu thương của Đấng Ky Tô? . . .

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, 
sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm 
quyền, việc bây giờ, việc hầu đến,

“Quyền phép, bề cao, hay là bề 
sâu, hoặc một vật nào, chẳng có 
thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu 
thương mà Đức Chúa Trời đã chứng 
cho chúng ta trong Đức Chúa Giê 
Su Ky Tô, là Chúa chúng ta.” (Rô Ma 
8:35, 38–39).

Anh Cả D. Todd Christofferson 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ 
Đồ nói về Sự Chuộc Tội của Chúa 
Giê Su Ky Tô: “Nỗi đau khổ của 
Đấng Cứu Rỗi trong Vườn Ghết Sê 

Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô Là 
Bằng Chứng Hiển Nhiên về Tình  
Yêu Thương của Thượng Đế

Ma Nê và nỗi thống khổ của Ngài 
trên cây thập tự cứu chuộc chúng 
ta khỏi tội lỗi bằng cách làm thỏa 
mãn những đòi hỏi của công lý 
lên chúng ta. Ngài mở rộng lòng 
thương xót và tha thứ cho những ai 
hối cải. Sự Chuộc Tội của Chúa Giê 
Su Ky Tô cũng chữa lành và đền bù 
chúng ta cho bất cứ nỗi đau khổ 
nào mà chúng ta phải chịu đựng 
một cách oan ức theo công lý. ‘Vì 
này, Ngài sẽ hứng lấy những sự đau 
đớn của mọi người, phải, những sự 
đau đớn của từng sinh linh một, cả 
đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con, là 
những người thuộc gia đình A Đam’ 
(2 Nê Phi 9:21; xin xem thêm An Ma 
7:11–12).” 1

Đấng Ky Tô đã “chạm [chúng ta] 
trong lòng bàn tay [Ngài]” (Ê Sai 
49:16). Linda K. Burton, Chủ Tịch 
Trung Ương Hội Phụ Nữ, nói: 
“Hành động cao cả đó về tình yêu 
thương chắc sẽ khiến mỗi chúng 
ta quỳ xuống trong lời cầu nguyện 
khiêm nhường để cảm tạ Cha 
Thiên Thượng của chúng ta vì yêu 

thương chúng ta nhiều đến mức 
Ngài đã gửi Con Độc Sinh và 
hoàn hảo chịu đau khổ cho tội 
lỗi của chúng ta, nỗi khổ sở và 
tất cả những điều dường như bất 
công trong cuộc đời riêng tư của 
chúng ta.” 2

Thánh Thư và Thông Tin Bổ Sung
Giăng 3:16; 2 Nê Phi 2:6–7, 9; 
reliefsociety. lds. org
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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 chúng ta có thể 
bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu 
mến của mình lên Thượng Đế và 
Chúa Giê Su Ky Tô về ân tứ về Sự 
Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi?


