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không mặc quần áo. Nó bắt đầu khóc 
và bày tỏ cảm nghĩ về những gì nó 
đã nhìn thấy thật là khủng khiếp biết 
bao và ước gì nó có thể xua tan hình 
ảnh đó ra khỏi tâm trí của nó. Tôi rất 
biết ơn là nó đã tâm sự với tôi, cho tôi 
một cơ hội để trấn an tấm lòng ngây 
thơ và đau khổ của nó và giúp nó biết 
làm thế nào để được trợ giúp qua Sự 
Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi. Tôi nhớ 
những cảm giác thiêng liêng mà tôi có 
khi mẹ con tôi quỳ xuống chung với 
nhau, và khẩn nài sự giúp đỡ của Cha 
Thiên Thượng.

Nhiều trẻ em, giới trẻ và người lớn 
đã ngây thơ tiếp xúc với hình ảnh sách 
báo khiêu dâm, nhưng càng ngày càng 
có nhiều nam giới lẫn nữ giới đang 
chọn để xem những điều đó và đã bị 
thu hút trở lại nhiều lần cho đến khi 
trở thành nghiện. Những người này có 
thể hết sức mong muốn thoát ra khỏi 
cái bẫy này nhưng thường họ không 
thể tự mình khắc phục được. Chúng 
tôi biết ơn biết bao khi những người 
thân yêu này đã chọn để tâm sự với 
chúng tôi là cha mẹ hoặc một người 
lãnh đạo Giáo Hội. Chúng ta sẽ sáng 
suốt để không phản ứng với cú sốc, 
cơn giận, hoặc khước từ, mà có thể 
khiến họ trở nên im lặng một lần nữa.

Là cha mẹ và những người lãnh 
đạo, chúng ta cần phải khuyên bảo 
con cái và thanh thiếu niên của mình 
liên tục lắng nghe bằng tình yêu 
thương và sự hiểu biết. Chúng cần phải 
biết về mối nguy hiểm của hình ảnh 
sách báo khiêu dâm và điều đó có thể 
lấn át cuộc sống của người ta, gây ra 
việc mất Thánh Linh, làm chênh lệch 
cảm xúc, dối trá, làm hại các mối quan 
hệ, mất tự chủ, và gần như hoàn toàn 
chiếm mất thời giờ, ý nghĩ, và nghị lực.

Hình ảnh sách báo khiêu dâm là 
xấu xa, tà ác và được mô tả chi tiết 
hơn bao giờ hết. Khi hội ý với con cái 
của mình, chúng ta có thể cùng nhau 
tạo ra một kế hoạch gia đình với các 
tiêu chuẩn và giới hạn, và luôn luôn 
chủ động để bảo vệ mái gia đình của 
chúng ta với các bộ lọc đặt trên các 
thiết bị điện tử. Thưa các bậc cha mẹ, 
chúng ta có ý thức rằng các thiết bị di 
động với khả năng thu nhận Internet, 
chứ không phải là máy vi tính, chính 
là vấn đề lớn nhất không? 2

tuyệt vời ràng buộc hai tâm hồn tận 
tụy lại với nhau, kết hợp linh hồn lẫn 
thể xác, và mang lại niềm vui trọn vẹn 
và hạnh phúc khi chúng ta học cách 
đặt nhu cầu của người kia lên trước. 
Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã dạy 
rằng trong hôn nhân, “người phối 
ngẫu . . . trở nên ưu việt trong đời 
sống vợ chồng, và . . . [không có] sở 
thích [hoặc] không người nào khác sẽ 
được ưu tiên hơn người phối ngẫu.

“Hôn nhân bao gồm lòng trung 
thành hoàn toàn và chung thủy 
trọn vẹn.” 1

Cách đây nhiều năm, tôi nhận thấy 
một trong mấy đứa con của chúng tôi 
đang băn khoăn ra mặt. Tôi bước vào 
phòng ngủ của nó, ở đó nó đã giãi 
bày tâm sự và giải thích với tôi rằng 
nó đã đến nhà của một người bạn 
và đã tình cờ nhìn thấy những hình 
ảnh và hành động đáng sửng sốt và 
đáng lo ngại trên truyền hình giữa một 
người đàn ông và một người phụ nữ 

Bài của Linda S. Reeves
Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ

Các anh chị em thân mến, hôm 
nay tôi được phước có 13 đứa 
cháu lớn nhất đang có mặt trong 

giáo đoàn. Điều này đã làm cho tôi đặt 
câu hỏi: “Tôi muốn các cháu tôi biết 
điều gì?” Buổi sáng hôm nay tôi muốn 
nói chuyện thẳng thắn với gia đình tôi 
và với gia đình các anh chị em.

Chúng tôi, là những người lãnh 
đạo, càng ngày càng quan tâm đến sức 
hủy hoại của hình ảnh sách báo khiêu 
dâm trong cuộc sống của các tín hữu 
Giáo Hội và gia đình của họ. Sa Tan 
đang tấn công dữ dội chưa từng thấy.

Một lý do chúng ta đang ở đây 
trên thế gian là để học cách kiềm 
chế những đam mê và cảm xúc của 
thể xác mình. Những cảm xúc này 
do Thượng Đế ban cho giúp chúng 
ta muốn kết hôn và có con cái. Mối 
quan hệ hôn nhân mật thiết giữa một 
người nam và một người nữ là những 
người mang con cái vào đời cũng có 
nghĩa là một kinh nghiệm yêu thương, 

Sự Bảo Vệ Khỏi Hình Ảnh 
Sách Báo Khiêu Dâm— 
Một Mái Gia Đình 
Tập Trung vào Đấng Ky Tô
Bộ lọc quan trọng nhất trên thế gian . . . là bộ lọc nội bộ cá 
nhân xuất phát từ một chứng ngôn sâu sắc và vĩnh cửu.
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Hỡi những người trẻ tuổi và 
những người lớn, nếu các anh chị 
em đang sa vào cái bẫy của Sa Tan 
về hình ảnh sách báo khiêu dâm, thì 
hãy nhớ rằng Đấng Cứu Rỗi yêu dấu 
của chúng ta có lòng thương xót biết 
bao. Các anh chị em có nhận biết 
rằng Chúa yêu thương và trân quý 
các anh chị em đến mức như thế nào 
không? Đấng Cứu Rỗi của chúng ta 
có quyền năng để thanh tẩy và chữa 
lành cho các anh chị em. Ngài có thể 
loại bỏ nỗi đau khổ và buồn phiền 
mà các anh chị em cảm thấy và làm 
cho các anh chị em được trong sạch 
trở lại qua quyền năng của Sự Chuộc 
Tội của Ngài.

Chúng tôi là những người lãnh đạo 
rất quan tâm đến những người phối 
ngẫu và gia đình của những người 
đau khổ vì nghiện hình ảnh sách báo 
khiêu dâm. Anh Cả Richard G. Scott 
đã khẩn nài: “Nếu bản thân các anh 
chị em không mắc phải tội lỗi nghiêm 
trọng, thì đừng chịu đựng một cách 
vô ích hậu quả tội lỗi của người khác. 
. . . Các anh chị em có thể cảm thấy 
thương hại. Tuy nhiên, các anh chị 
em không nên gánh lấy một cảm nghĩ 
về trách nhiệm đối với những hành 
vi đó.” 3 Nên biết rằng các anh chị em 
không lẻ loi một mình. Có sự giúp đỡ. 
Có những buổi họp trợ giúp vợ chồng 

người nghiện ngập đang phục hồi 
thói nghiện, gồm có những buổi họp 
qua điện thoại, để vợ chồng có thể gọi 
và dự những buổi họp tại nhà của họ.

Thưa các anh chị em, chúng ta bảo 
vệ trẻ em và giới trẻ của mình bằng 
cách nào? Các bộ lọc là những công 
cụ hữu ích, nhưng bộ lọc quan trọng 
nhất trên thế gian, là bộ lọc duy nhất 
mà cuối cùng sẽ được hữu hiệu, chính 
là bộ lọc nội bộ cá nhân xuất phát từ 
một chứng ngôn sâu sắc và vĩnh cửu 
về tình yêu thương của Cha Thiên 
Thượng cũng như sự hy sinh chuộc 
tội của Đấng Cứu Rỗi dành cho mỗi 
người chúng ta.

Làm cách nào chúng ta có thể dẫn 
dắt con cái mình tiến đến sự cải đạo 
sâu đậm và tiếp cận được Sự Chuộc 
Tội của Đấng Cứu Rỗi? Tôi thích lời 
tuyên bố của tiên tri Nê Phi về điều mà 
dân của ông đã làm để củng cố giới trẻ 
trong thời kỳ của ông: “Chúng tôi nói 
về Đấng Ky Tô, chúng tôi hoan hỷ về 
Đấng Ky Tô, chúng tôi thuyết giảng 
về Đấng Ky Tô, [và] chúng tôi tiên tri 
về Đấng Ky Tô . . . để cho con cháu 
chúng ta có thể hiểu được nguồn gốc 
nào mà chúng có thể tìm kiếm được 
sự xá miễn các tội lỗi của chúng.” 4

Làm thế nào chúng ta có thể làm 
điều này được trong nhà của mình? 
Một số các anh chị em đã nghe tôi nói 
về chồng tôi là Mel và tôi đã cảm thấy 
bị dồn dập quá sức như thế nào với 
tư cách là cha mẹ của bốn đứa con 
nhỏ. Trong khi đối phó với những 
thử thách của vai trò làm cha mẹ và 
đáp ứng tất cả các nhu cầu của cuộc 
sống, chúng tôi đã cần được giúp đỡ 
một cách tuyệt vọng. Chúng tôi đã cầu 
nguyện và khẩn nài để biết phải làm 
gì. Câu trả lời đến rất rõ ràng: “Nếu căn 
nhà có bừa bộn và con cái vẫn còn 
mặc đồ ngủ và một số trách nhiệm bỏ 
dở dang thì cũng không sao. Nhưng 
diều duy nhất mà thực sự cần phải 
được thực hiện trong nhà là học thánh 
thư và cầu nguyện hàng ngày và buổi 
họp tối gia đình hàng tuần.

“Chúng tôi đã cố gắng làm những 
điều này, nhưng những điều này 
không phải lúc nào cũng là ưu tiên, 
và giữa những điều lộn xộn, đôi khi 
còn bị xao lãng. Chúng tôi đã thay đổi 
hướng tập trung của mình và cố gắng 
không lo lắng về những điều kém 
quan trọng hơn. Chúng tôi đã bắt đầu 
tập trung vào việc nói chuyện, hân 
hoan, thuyết giảng, và làm chứng về 
Đấng Ky Tô bằng cách cố gắng cầu 
nguyện và học thánh thư hàng ngày 
ở nhà và tổ chức buổi họp tối gia 
đình hàng tuần.

Mới đây, một người bạn cảnh báo: 
“Nếu chị bảo các chị em phụ nữ phải 
đọc thánh thư và cầu nguyện nhiều 
hơn, thì điều đó chỉ làm cho họ căng 
thẳng thôi. Họ đã cảm thấy rằng họ 
có quá nhiều việc để làm rồi.”

Thưa các anh chị em, vì tôi biết từ 
những kinh nghiệm riêng của mình, 

Raymond, Alberta, Canada
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và những kinh nghiệm của chồng 
tôi, nên tôi phải làm chứng về những 
phước lành về việc học thánh thư và 
cầu nguyện hằng ngày, và buổi họp 
tối gia đình hàng tuần. Đây là những 
thực hành để giúp chúng ta khỏi 
bị căng thẳng, cho chúng ta những 
hướng dẫn trong cuộc sống, và thêm 
vào sự bảo vệ cho gia đình chúng 
ta. Rồi nếu hình ảnh sách báo khiêu 
dâm hoặc những thử thách khác có 
tấn công gia đình mình, thì chúng ta 
có thể khẩn cầu Chúa để được giúp 
đỡ và kỳ vọng có được sự hướng dẫn 
tuyệt vời từ Thánh Linh, vì biết rằng 
chúng ta đã làm điều mà Cha chúng 
ta đã phán bảo chúng ta phải làm.

Thưa các anh chị em, nếu những 
điều này đã không được thực hành 
trong nhà của chúng ta, thì chúng ta 
đều có thể bắt đầu ngay bây giờ. Nếu 
con cái chúng ta lớn tuổi hơn và từ 
chối tham gia với chúng ta, thì chúng 
ta có thể bắt đầu với chính mình. Khi 
chúng ta làm như thế, ảnh hưởng của 
Thánh Linh sẽ bắt đầu tràn ngập căn 
nhà và cuộc sống của chúng ta rồi 
cuối cùng, con cái có thể đáp ứng.

Hãy nhớ rằng các Sứ Đồ tại thế 
cũng đã hứa rằng khi chúng ta tìm 
kiếm các tổ tiên của mình và chuẩn bị 
các tên của gia đình mình cho công 
việc đền thờ, thì chúng ta sẽ được bảo 
vệ bây giờ và trong suốt cuộc đời nếu 
giữ cho mình xứng đáng với một giấy 
giới thiệu đi đền thờ.5 Ôi thật là những 
lời hứa tuyệt vời!

Các em thanh niên thiếu nữ thân 
mến, hãy có trách nhiệm về sự an lạc 
thuộc linh của các em. Hãy tắt điện 
thoại nếu cần, hát một bài ca Thiếu 
Nhi, cầu nguyện để được giúp đỡ, 
nghĩ về một câu thánh thư, rời bỏ nơi 
đang chiếu một cuốn phim không 
thích hợp, hãy nghĩ đến Đấng Cứu 
Rỗi, dự phần Tiệc Thánh một cách 
xứng đáng, nghiên cứu sách Cổ Vũ 
Sức Mạnh của Giới Trẻ, làm gương 
cho bạn bè của mình, tâm sự với cha 
mẹ, đi gặp vị giám trợ của mình, yêu 
cầu được giúp đỡ, và tìm đến chuyên 
viên cố vấn, nếu cần.

Tôi muốn các cháu của tôi biết 
điều gì? Tôi muốn chúng và các anh 
chị em biết rằng tôi biết là Đấng Cứu 
Rỗi hằng sống và yêu thương chúng 

ta. Ngài đã trả giá cho tội lỗi của 
chúng ta, nhưng chúng ta phải quỳ 
xuống trước Cha Thiên Thượng của 
chúng ta, với tấm lòng vô cùng khiêm 
nhường, thú tội của mình, và khẩn nài 
với Ngài để được tha thứ. Chúng ta 
phải muốn thay đổi lòng mình và ước 
muốn phải khiêm nhường đủ để tìm 
kiếm sự giúp đỡ và tha thứ của những 
người mà chúng ta có thể đã làm tổn 
thương hay chối bỏ.

Tôi biết rằng Joseph Smith đã trông 
thấy Thượng Đế, Cha Thiên Thượng 
của chúng ta, và Đấng Cứu Rỗi, Chúa 
Giê Su Ky Tô. Tôi làm chứng rằng 
chúng ta có một vị tiên tri tại thế trên 
thế gian, Chủ Tịch Thomas S. Monson. 
Tôi cũng làm chứng rằng chúng ta sẽ 
không bao giờ bị lạc lối nếu chịu lưu 
tâm đến lời khuyên dạy của vị tiên 
tri của Thượng Đế. Tôi làm chứng về 
quyền năng của các giao ước của chúng 
ta và các phước lành của đền thờ.

Tôi biết rằng Sách Mặc Môn là chân 
chính! Tôi không thể nói nên lời về 

quyền năng của cuốn sách tuyệt vời 
này. Tôi chỉ biết rằng, cùng với lời cầu 
nguyện, Sách Mặc Môn mang đến 
quyền năng để bảo vệ gia đình, củng 
cố mối quan hệ và mang đến sự tự tin 
tưởng trước mặt Chúa. Tôi làm chứng 
những điều này trong thánh danh của 
Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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