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Hàn Quốc tín hữu
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Busan là nơi có một trong số 12 giáo khu ở Hàn Quốc.  
Một phái bộ truyền giáo có trụ sở đặt tại Busan. Sau  
đây là một vài thông tin về Giáo Hội ở Hàn Quốc:

trung tâm lịch 
sử gia đình

giáo đoàn

88.418
giáo khu, 5 giáo hạt, 
4 phái bộ truyền giáo

đền thờ (Seoul)

Những người truyền giáo chính thức 
1956   đầu tiên

12

Sách Mặc Môn lần đầu tiên được in ra 
bằng tiếng Hàn1967

Giáo khu đầu tiên được thành lập1973
Đền Thờ Seoul được làm lễ cung hiến1985
Quyển Sách Mặc Môn thứ một 
triệu được in ra bằng tiếng Hàn1991

Ca đoàn Nam Hàn góp mặt trong 
video để hát bài thánh ca cuối cùng 
trong đại hội trung ương tháng Tư
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Phòng Ngừa Nạn Lạm Dụng và Ngược Đãi

Trong các mối quan hệ lành mạnh, người ta xin 
lỗi vì những lời nói và hành động không tử tế 

của họ cùng dựa vào sức mạnh chuộc tội của Đấng 
Cứu Rỗi chúng ta để giúp họ cải thiện và hối cải. 
Nhưng trong những hoàn cảnh không lành mạnh, 
người ta tiếp tục đối xử không tốt với người khác, 
và những mối quan hệ đó có thể mang tính lạm 
dụng và ngược đãi.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy: “Vương 
quốc của Thượng Đế không có chỗ cho [sự lạm 
dụng, ngược đãi và] những điều xúc phạm [khác] 
như vậy” (Những Kho Báu Thuộc Linh,” đại hội 
trung ương tháng Mười năm 2019). Một vài bài 
báo của tạp chí Giáo Hội trong tháng này sẽ giúp 
chúng ta nhận ra và giải quyết vấn đề ngược đãi:

•  Trong bài viết của tôi ở trang 18, tôi nói về 
tính chất của nạn lạm dụng ngược đãi và chỉ 
ra một số tài liệu để giúp anh chị em hoặc 
những người anh chị em biết để nhận ra và 
chữa lành khỏi các mối quan hệ mang tính 
lạm dụng ngược đãi.

•  Ở trang 58, một em thiếu nữ chia sẻ kinh 
nghiệm của mình khi bị lạm dụng tình dục 
lúc nhỏ và làm thế nào em ấy có thể tìm thấy 
can đảm và sức mạnh để lên tiếng và tìm 
kiếm sự giúp đỡ từ những người lớn đáng tin 
cậy và Đấng Cứu Rỗi.

Việc phục sự 
qua Chương 
Trình Trẻ Em 

và Giới Trẻ

8

Đứng trên Đá Mặc Khải
Bài của Anh Cả Lawrence E. 
Corbridge

24

TCác Sứ Đồ 
Chia Sẻ Các 
Sứ Điệp về 
Niềm Hy 
Vọng

12
Các Trái Tim Đã Bị 
Xuyên Thấu bằng 

Những Vết Thương 
Sâu: Hiểu Được
Nạn Lạm Dụng 

Ngược Đãi trong 
Gia Đình

Bài của Jason B. 
Whiting

18

•  Trên trang F12 của Trang Bạn Hữu trong 
tháng này, anh chị em có thể tìm thấy một 
sinh hoạt viết để giúp thảo luận với con cái 
của mình về cách để “nói không”. Hãy cân 
nhắc sử dụng sinh hoạt này làm nền tảng 
cho một bài học trong buổi họp tối gia đình 
về việc phòng ngừa nạn lạm dụng ngược đãi.

• Sự lạm dụng ngược đãi về mặt tình cảm có 
thể gây hại giống như các loại lạm dụng 
ngược đãi khác. Hãy đọc "Nhận Ra Sự Lạm 
Dụng Ngược Đãi về Mặt Tình Cảm" trong ấn 
bản kỹ thuật số của số báo này để biết được 
năm dấu hiệu cảnh báo và cách nhận được 
sự giúp đỡ.

Nếu đã bị tổn thương, các em có thể cầu xin 
Thượng Đế hướng dẫn và chữa lành cũng như 
tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người đáng tin cậy. 
Chúa hiểu những cảm nghĩ của chúng ta và Ngài 
sẽ hướng dẫn chúng ta đến sự an toàn và niềm vui 
khi chúng ta trông cậy Ngài.

Cầu xin cho chúng ta đều cảm nhận được tình 
yêu thương của Thượng Đế và tìm đến Ngài mỗi 
ngày,

Tiến Sĩ Jason Whiting
Trường Brigham Young University, School of 

Family Life
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5 Nhận Thức về Nạn Lạm Dụng Ngược Đãi

6 Những Tấm Gương về Đức Tin
Sakiusa và Salote Maiwiriwiri
Gia đình Maiwiriwiri sống với niềm vui và mục đích mỗi ngày, mặc dù hai đứa con 
của họ đã qua đời.

8 Các Nguyên Tắc Phục Sự
Việc phục sự qua Chương Trình Trẻ Em và Giới Trẻ
Anh chị em không cần phải dưới 18 tuổi để sử dụng Chương Trình Trẻ Em và Giới 
Trẻ để giúp anh chị em trong các nỗ lực phục sự của mình.

12 Các Sứ Đồ Chia Sẻ Các Sứ Điệp về Niềm Hy Vọng
Làm thế nào để được gần gũi với Thượng Đế, phục sự trong tình yêu thương v 
à kiên nhẫn tiến bước trong cơn đại dịch.

18 Các Trái Tim Đã Bị Xuyên Thấu bằng Những Vết Thương Sâu: Hiểu Được 
Nạn Lạm Dụng Ngược Đãi trong Gia Đình
Bài của Jason B. Whiting
Nhận ra năm kiểu lạm dụng ngược đãi và tìm thấy niềm hy vọng và sự chữa lành.

24 Đứng trên Đá Mặc Khải
Bài của Anh Cả Lawrence E. Corbridge
Công cuộc tìm kiếm lẽ thật bắt đầu bằng việc tìm ra các câu trả lời cho các câu 
hỏi chính.

30 Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau
Một gia đình tìm thấy sự bình an và niềm vui trong đền thờ; một trò chơi ghép 
hình mang đến sự chữa lành; một người đàn ông có được cơ hội thứ hai để đọc 
Sách Mặc Môn; một thiếu niên bắ?t đầu hiểu được mục đích của phép báp têm 
của mình.

34 Hãy Đến Mà Theo Ta: Sách Mặc Môn
Những bài viết hằng tuần này có thể hỗ trợ anh chị em học Sách Mặc Môn trong 
tháng này.

38 Các Nhà Hội—Những Nơi Thờ Phượng Tôn Nghiêm
Bài của Giám Trợ Dean M. Davies
Nhà hội của anh chị em là một nơi thiêng liêng mà có thể mang đến nhiều cơ hội 
để cảm nhận được Thánh Linh mạnh mẽ hơn trong cuộc sống của anh chị em.

Những Người Thành Niên  
Trẻ Tuổi

44
Thói nghiện có thể là một xiềng xích 
đang trói buộc chúng ta. Chúng ta có thể 
tìm thấy tự do khi chúng ta tìm đến 
Đấng Cứu Rỗi của mình, là Đấng yêu 
thương chúng ta ngay cả với những yếu 
kém và khó khăn vất vả của chúng ta.

Giới Trẻ

52
Cho dù các em phải vật lộn với 
sự phục vụ hằng ngày, với quá 
trình chữa lành khỏi nạn lạm 
dụng ngược đãi, với sức khỏe 
tâm thần, hay 
đơn giản là 
với việc nói 
tên đầy đủ 
của Giáo Hội 
thì các em 
không hề 
đơn độc.

Thiếu Nhi

Bạn Hữu
Học về việc đóng tiền thập 
phân và cách các em giúp gia 
đình mình sống hạnh phúc hơn.

Ngoài Bìa
Ảnh chụp từ Getty Images

Mục Lục
Các Phần

Các Bài Viết Ngắn

Phần Hỗ Trợ Hãy Đến Mà Theo Ta
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CÁC BÀI VIẾT THÁNG MƯỜI CHỈ DÀNH CHO KỸ THUẬT SỐ

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
Gửi những câu hỏi và ý kiến phản hồi đến liahona@
ChurchofJesusChrist.org.
Nộp các câu chuyện của anh chị em trên trang mạng 
liahona.ChurchofJesusChrist.org hoặc gửi thư đến:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahona Dành Cho Kỹ Thuật Số

TÌM KIẾM THÊM
Trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm hoặc trên trang 
mạng liahona .ChurchofJesusChrist .org, anh chị em 
có thể:
• Tìm số báo hiện hành.
• Khám phá nội dung chỉ dành cho kỹ thuật số.
• Tìm các số báo trước.
• Nộp các câu chuyện và gửi ý kiến phản hồi của anh 

chị em.
• Đặt mua báo dài hạn hoặc đặt mua báo làm  

quà tặng.
• Nâng cao việc học tập với các công cụ kỹ thuật số.
• Chia sẻ các bài viết và video ưa thích.
• Tải xuống hoặc in ra các bài viết.
• Lắng nghe các bài viết anh chị em ưa thích.

liahona .ChurchofJesusChrist .org

37 Cách Khác Nhau để  
Học Thánh Thư
Bài của Marissa Widdison
Nếu anh chị em không thích đọc, thì 
hãy thử học phúc âm theo một trong 
những cách này.

Nhận Biết Sự Lạm Dụng Ngược Đãi 
về Mặt Tình Cảm
Bài của Nanon Talley
Một người tư vấn từ Family Services 
(Văn Phòng Dịch Vụ Gia Đình) chia sẻ 
cách nhận biết và giải quyết vấn đề lạm 
dụng ngược đãi về mặt tình cảm trong 
các mối quan hệ của anh chị em.

facebook .com/ liahona Ứng dụng Thư Viện Phúc Âm
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Những người phạm 
tội thường bắt đầu 
bằng cách vi phạm 
những giới hạn.

Nạn lạm dụng ngược 
đãi xảy ra khi có sự vi 
phạm nghiêm trọng 
những giới hạn về hành 
vi và ngôn ngữ thích 
hợp đối với người khác. 
Những người phạm tội 
có thể hoàn toàn làm 
ngơ những giới hạn 
hoặc bắt đầu với những 
vi phạm nhỏ để làm 
cho nạn nhân trở nên 
chai đá.

Những người phạm 
tội thường tìm kiếm 
những người dễ bị 
tổn thương.

Những người phạm 
tội tìm kiếm những 
người nào có thể không 
có khả năng để đồng ý 
hoặc tự bào chữa.

Những người phạm 
tội thường cố gắng cô 
lập các nạn nhân.

Bằng cách sử dụng 
sự cô lập hoặc đe dọa, 
những người phạm tội 
thường tìm cách làm 
cho các nạn nhân của 
họ không tìm đến sự 
giúp đỡ.

Những người phạm tội có thể dần dần tìm cách tạo sự tin cậy trước 
khi lạm dụng ngược đãi.

Điều này được gọi là “chải chuốt” và thường xảy ra với giới trẻ và trẻ em. 
Hành vi chải chuốt có thể gồm có những yêu cầu có được thời gian riêng với 
nạn nhân, khuyến khích việc giữ bí mật, nói về các vấn đề tình dục hoặc cho 
thấy hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc bắt đầu chạm vào thân thể của một 
đứa trẻ.

Mặc dù chúng ta đều hy vọng rằng mọi người sẽ được đối xử với sự 
tôn trọng nhưng một số người tìm cách làm tổn thương, kiểm soát 
hoặc thao túng người khác. Hành vi có hại như vậy được gọi là sự  
lạm dụng ngược đãi. Hành vi này trái ngược với phúc âm của Chúa Giê Su 

Ky Tô, rằng Ngài luôn dạy chúng ta phải yêu thương lẫn nhau và đối xử với người 
khác theo cách chúng ta muốn được đối xử (xin xem Ma Thi Ơ 7:12; Giăng 13:34;  
Giáo Lý và Giao Ước 121:36–37).

NHẬN THỨC VỀ NẠN LẠM 
DỤNG NGƯỢC ĐÃI
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NẠN LẠM DỤNG NGƯỢC ĐÃI CÓ MỘT SỐ  
DẤU HIỆU PHỔ BIẾN. DƯỚI ĐÂY LÀ NĂM DẤU 
HIỆU ĐỂ THEO DÕI NHẰM GIÚP NGĂN NGỪA 

HOẶC CHẶN ĐỨNG NẠN LẠM DỤNG NGƯỢC ĐÃI:

Nạn nhân thường 
bị lạm dụng ngược 
đãi bởi những người 
họ biết.

Người phạm tội có 
thể là một người thân 
hoặc một người mà họ 
đã gặp trước đây. Điều 
này không có nghĩa 
rằng chúng ta nên 
lo ngại về tất cả mọi 
người mà chúng ta biết, 
nhưng chúng ta có thể 
coi chừng—và dạy cho 
con cái của chúng ta 
cũng phải coi chừng—
bốn dấu hiệu khác này.





 T h á n g  M ư ờ i  n ă m  2 0 2 0  7

Sakiusa và Salote  
Maiwiriwiri
Suva, Fiji

Tôi khó có thể tin được sự bình an và 
hạnh phúc mà tôi đã tìm thấy trong nhà 
Maiwiriwiri. Mặc dù hai đứa con của họ 
đã qua đời, nhưng họ vẫn sống với niềm 
vui và mục đích mỗi ngày.
LES NILSSON, NHIẾP ẢNH GIA

N H Ữ N G  T Ấ M  G Ư Ơ N G  V Ề  Đ Ứ C  T I N

Salote:
Hai năm sau khi con trai Esa của chúng 

tôi chết vì bệnh ung thư phổi, thì con gái 
Esalynn của chúng tôi chết vì bệnh viêm 
màng não. Trong đền thờ, tôi cảm thấy 
một sự thúc giục mạnh mẽ để nói chuyện 
với một chị truyền giáo cao niên ở đó cũng 
là người đã mất hai đứa con nhiều năm 
trước. Chị ấy nói với tôi: “Nếu em làm cho 
nhà của mình thành nơi thánh thiện thì em 
có thể cảm nhận được sự hiện diện của con 
cái mình ở đó.”

Điều đó đã trở thành mục tiêu của 
chúng tôi. Mọi việc chúng tôi làm đều là 
để cho nhà của mình thành một nơi thánh 
thiện. Chúng tôi muốn cảm thấy gần gũi 
với các con của mình.
Sakiusa:

Kinh nghiệm bị mất đi Esa và Esalynn 
cuối cùng đã mang gia đình chúng tôi lại 
gần nhau hơn. Chúng tôi cùng nhau hội ý 
với mấy đứa con khác của mình. Chúng tôi 
đi đền thờ chung với gia đình. Chúng tôi 
sống một cuộc sống càng đơn giản càng 
tốt và chọn sự biết ơn mỗi ngày. Khi chúng 
tôi nói về ý nghĩa của việc được làm lễ gắn 
bó chung với gia đình trong đền thờ thì 
lễ gắn bó đó trở nên có ý nghĩa đối với 
chúng tôi. Và qua tất cả điều này, chúng tôi 
quả thật cảm thấy sự hiện diện của con cái 
chúng tôi.

KHÁM PHÁ THÊM
Xin xem thêm về cuộc hành trình 
trong đức tin của Sakiusa và Salote, 
kể cả các hình ảnh bổ sung, trực 
tuyến hoặc trong phiên bản Thư 
Viện Phúc Âm của bài viết này tại 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
10206.
Anh Cả Ronald A. Rasband chia 
sẻ cách chúng ta có thể củng cố 
nhà của mình để trở thành nơi yêu 
thương và bảo vệ về mặt thuộc 
linh tại ChurchofJesusChrist .org/ 
go/ 10207.
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Có rất nhiều cơ hội để phục sự qua chương trình 
Trẻ Em và Giới Trẻ. Có thể anh chị em có trẻ em 
hoặc thanh thiếu niên của mình ở nhà. Có thể anh 

chị em là một người lãnh đạo trong chương trình hoặc 
đang phục sự các gia đình có trẻ em và thanh thiếu niên. 
Hoặc có thể anh chị em tình cờ biết một số trẻ em và 
thanh thiếu niên (con số này cũng nên bao gồm cả chúng 
ta nữa). Dù hoàn cảnh của anh chị em có thể ra sao đi 
nữa thì cũng có nhiều cách để sử dụng chương trình hoặc 
các nguyên tắc của chương trình này để ban phước cho 
cuộc sống của người khác.

Cùng Nhau Phát Triển Bản Thân
Trọng tâm của chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ là tập 

trung vào việc cố gắng mỗi ngày để ngày càng trở nên 
giống như Đấng Cứu Rỗi, là Đấng đã phục sự một cách 
hoàn hảo. Nhiều người tham gia chương trình này đã biết 
được rằng anh chị em càng tiến bộ trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau trong cuộc sống của mình thì anh chị em càng 

Các Nguyên Tắc Phục Sự

Việc mời những người khác tăng trưởng và giúp 
đỡ họ trong cuộc sống là cốt lõi của việc phục sự.
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CHƯƠNG TRÌNH  
TRẺ EM VÀ GIỚI TRẺ

được chuẩn bị kỹ hơn để giúp đỡ hoặc phục sự 
cho người khác.

Nhưng với chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ, 
việc ban phước cho những người khác không 
phải chờ cho đến khi anh chị em học được điều 
gì đó. Hành động học tập tự nó cung cấp cơ 
hội phục sự.

Đối với một thanh niên tên là Prophet sống 
ở Ghana, việc đặt mục tiêu trong chương trình 
Trẻ Em và Giới Trẻ để học cách đánh đàn piano 
chỉ là khởi đầu. Prophet nói: “Mục tiêu của tôi 
cũng là giúp người khác biết được điều mà tôi 
đang học.”

Mặc dù chưa phải là một người thầy dạy 
đàn nhưng mục tiêu của anh ấy đã phát triển 
thành một điều gì đó lớn hơn nhiều mà anh ấy 
từng tưởng tượng. Hiện có 50 học viên đang 
theo học lớp đánh đàn piano tại nhà hội cùng 
với Prophet. Và ai đang dạy Prophet và 50 học 

PHỤC SỰ QUA 
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viên đó? Alexander M. và Kelvin M., cả hai đều 13 tuổi. 
Kelvin nói: “Chúng em muốn cho thấy những hành động 
tử tế đối với người khác.”

Ba ngày một tuần, hai thiếu niên này dạy các bài học 
piano cơ bản miễn phí cho tất cả những người đến học. 
Các bài học piano cũng mang đến một lợi ích khác. Về 

sau, một vài học viên đã được giới thiệu đến Giáo Hội 
qua các bài học piano đã học phúc âm và quyết định chịu 
phép báp têm.

Khi nỗ lực cải thiện bản thân, chúng ta có thể phục sự 
người khác bằng cách mời họ tham gia với chúng ta.

ẢNH DO ISAAC DARKO- ACHEAMPONG CHỤP

ẢNH DO ALEXANDER K. BOATENG CHỤP
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Một Công Thức Chiến Thắng để Phục Sự
Với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Nhi giáo khu, Sabrina 

Simões Deus Augusto ở Curitiba, Brazil, đã thấy được 
cách các lĩnh vực phát triển cá nhân của chương trình này 
ban phước cho các trẻ em và giới trẻ trong giáo khu của 
mình. Nhưng chị ấy cũng đã thấy nhiều cách để sử dụng 
điều mình đã học được về sự phát triển cá nhân trong sự 
chỉ định làm một người chị em phục sự của chị.

Chị Augusto nói: “Khi phát triển một tài năng, tôi có thể 
sử dụng tài năng đó để ban phước cho một người nào đó 
mà tôi phục sự.”

Chị Augusto đã dạy một trong số các chị em phụ 
nữ mà chị được chỉ định phục sự cách làm kẹo sôcôla. 
Bây giờ, chị phụ nữ đó làm và bán loại kẹo đó để giúp 
kiếm thêm thu nhập cho gia đình mình. Chị Augusto 
nói: “Nhiều tháng sau, tôi may mắn được một chị phụ 
nữ khác dạy cho tôi cách làm bánh mì mật ong mà tôi 
có thể bán được.” “Việc phát triển và chia sẻ các tài 
năng của chúng ta có thể ban phước cho cuộc sống 
của nhau và gia tăng mối quan hệ của chúng ta với tư 
cách là những người chị em phục sự.” ◼
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TỪNG NGƯỜI MỘT
“Một điểm đặc biệt của 
Giáo Hội chân chính và sinh 
động của Chúa sẽ luôn luôn 
là một nỗ lực được tổ chức, 
được hướng dẫn để phục 
sự cho từng con cái của 
Thượng Đế và gia đình họ. 
Vì đó là Giáo Hội của Ngài, 
nên chúng ta với tư cách là 
các tôi tớ của Ngài sẽ phục 
sự cho từng người cũng 
giống như Ngài đã làm.”
Chủ Tịch Russell M. Nelson: “Phục Sự 
với Quyền Năng và Thẩm Quyền của 
Thượng Đế,” Liahona, tháng Năm 
năm 2018, trang 69.

CHIA SẺ NHỮNG 
KINH NGHIỆM CỦA 
ANH CHỊ EM
Xin gửi cho chúng tôi những 
kinh nghiệm của anh chị em 
khi phục sự cho người khác 
hoặc khi được người khác 
phục sự. Xin vào liahona 
.ChurchofJesusChrist .org và 
bấm vào “Submit an Article 
or Feedback.”

CHƯƠNG TRÌNH TRẺ EM VÀ GIỚI TRẺ 
CÓ THỂ GIÚP ANH CHỊ EM PHỤC SỰ 
NHƯ THẾ NÀO?

1. Mời những người khác tham gia chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ.
Anh chị em có thể mời các gia đình có giới trẻ và các em thiếu nhi mà mình 
phục sự tham gia chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ. Họ có thể thích tham gia 
vào các sinh hoạt phát triển cá nhân hoặc thậm chí các lĩnh vực học hỏi phúc 
âm của chương trình. (Để có thêm thông tin về việc phục sự qua sách Hãy 
Đến Mà Theo Ta, xin xem “Ministering through Come, Follow Me,” trong tạp 
chí Liahona tháng Chín năm 2020.)

2. Hỗ trợ các mục tiêu của họ.
Là người anh em hay chị em phục sự cho các gia đình có thanh thiếu niên, 
anh chị em đang ở trong vị thế tự nhiên để hỗ trợ các mục tiêu mà họ có 
thể hướng tới trong Chương Trình Trẻ Em và Giới Trẻ. Mặc dù các mục tiêu 
của họ mang tính cá nhân, nhưng nếu anh chị em biết điều họ quan tâm thì 
anh chị em có thể đề nghị giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. Nó có thể là 
tìm ra nguồn cung cấp vật dụng thủ công mà họ đang tìm kiếm, làm người 
đánh giá bánh quy họ làm, hoặc trở thành người cố vấn trong một lĩnh vực 
mà anh chị em có kiến thức. Anh chị em có biết cách thay dầu xe không? Vá 
quần áo rách? Anh chị em có phải là một chuyên gia phỏng vấn xin việc làm 
không? Anh chị em có thể đề nghị chia sẻ kiến thức hoặc kỹ năng mà mình 
có nếu họ quan tâm.

3. Mời người khác trở thành một phần trong sự phát triển cá nhân của anh chị 
em.
Sự phát triển cá nhân không dành riêng cho các thiếu nhi và giới trẻ. Anh chị 
em có thể tự mình tham gia chương trình bất kể tuổi tác của anh chị em. Khi 
dành thời gian để cải thiện các lĩnh vực thuộc linh, xã hội, thể chất, và trí tuệ 
trong cuộc sống của mình, thì anh chị em sẽ được chuẩn bị kỹ hơn để phục 
sự các cá nhân, bất kể anh chị em gặp ai. Và giống như Prophet ở Ghana, 
anh chị em có thể ban phước cho những người khác bằng cách mời họ tham 
gia với anh chị em, cho dù đó là tổ chức các bài học piano, đi đến lớp tập thể 
dục, hay cùng nhau học một ngôn ngữ.

4. Đặt việc phục sự thành một mục tiêu.
Hãy cân nhắc dành thời gian mỗi ngày cho việc phục sự. Điều này có thể là 
gửi một lời nhắn trên điện thoại hoặc ghé qua thăm hỏi hay hoạch định một 
buổi gặp mặt. Điều này có thể gồm có việc dành thời gian để ghi vào lịch 
ngày sinh nhật của những người mà anh chị em phục sự hoặc theo dõi họ 
trên mạng truyền thông xã hội để tìm hiểu điều họ quan tâm hoặc đã làm 
gần đây. Thậm chí việc chỉ cần dành ra năm phút để suy nghĩ về điều mà một 
người nào đó đang cần đã có thể dẫn đến những ý nghĩ được soi dẫn mà có 
thể tạo ra một sự khác biệt.
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Để đối phó với nạn vi rút lây lan khắp thế giới, các chính quyền cấm 
công chúng tụ tập và thực hiện những biện pháp cách ly. Trường 
học đóng cửa, các vị lãnh đạo Giáo Hội hủy bỏ các buổi họp nhà 
thờ, và những người mạo hiểm đi ra ngoài đều được yêu cầu 

phải đeo khẩu trang để bảo vệ.
Đó là năm 1919, và cơn đại dịch cúm hoành hành mà bắt đầu từ năm 

trước đã cướp đi hàng chục triệu sinh mạng.1 Vị tiên tri mới của Giáo 
Hội, Chủ Tịch Heber J. Grant (1856–1945), được phong nhiệm vào 
tháng Mười Một năm 1918 nhưng không được tán trợ cho đến tháng 
Sáu năm 1919 vì đại hội trung ương tháng Tư bị hoãn lại.

Trong suốt giáo vụ của ông tiếp theo những ngày thử thách đó và 
những ngày khó khăn khác, Chủ Tịch Grant đã đưa ra lời khuyên dạy 
phù hợp với thời kỳ của chúng ta khi ông nói: “Chúng ta đến thế gian 
này để có được sự hiểu biết, sự khôn ngoan, và kinh nghiệm, để học 
những bài học, chịu đau đớn, chịu đựng những cám dỗ, và đạt được 
những chiến thắng trên trần thế.” Từ sự hiểu biết có được qua kinh 
nghiệm cá nhân đầy cam go, ông đã nói thêm: “Tôi . . . biết rằng Các 
Thánh Hữu Ngày Sau được an ủi, ban phước và khuyên giải trong lúc 
gặp nghịch cảnh mà không có người nào khác được như vậy!” 2

Trong “lúc gặp nghịch cảnh” hiện tại của mình với con vi rút corona 
mới, chúng ta tìm được sự an ủi và khuyên giải từ phúc âm phục hồi 
của Chúa Giê Su Ky Tô. Sự hiểu biết của chúng ta rằng Cha Thiên 
Thượng yêu thương con cái của Ngài và Ngài đã kêu gọi các vị tiên tri 
và sứ đồ trong thời kỳ của chúng ta để hướng dẫn chúng ta vượt qua 
những cơn bão tố trên trần thế là một phước lành lớn.

Từ lời khuyên dạy được chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn gần đây, một 
số thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nhắc nhở chúng ta rằng 
chúng ta có thể cảm thấy niềm vui và hướng tới tương lai với niềm hy vọng bất 
kể điều gì đang diễn tiến xung quanh chúng ta.3

Các 
vị lãnh 

đạo 
Giáo Hội 

đưa ra 
những hiểu 

biết sâu sắc 
về việc luôn 
gần gũi với 
Thượng Đế, 
phục sự trong 
tình yêu 
thương, và 
kiên nhẫn 
tiến bước 

trong cơn 
đại dịch.

Những Sứ Điệp 
về Niềm Hy Vọng

CÁC SỨ ĐỒ CHIA SẺ  
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Công Việc Tiến Bước
Anh Cả Bruce R. McConkie (1915–

85) đã có lần ví Giáo Hội là “một đoàn 
lữ hành vĩ đại” tiến bước bất chấp sự 
chống đối.4 Anh Cả David A. Bednar 
cho rằng đà tiến triển vững vàng của 
đoàn lữ hành là nhờ sự chuẩn bị đầy 
soi dẫn của Giáo Hội và lịch sử của 
Giáo Hội với nghịch cảnh.

Ông nói: “‘Không có một bàn tay 
phàm tục nào có thể chặn đứng không cho công 
việc này tiến triển,’ 5 và cũng không có cơn đại 
dịch nào sẽ ngăn cản công việc này tiến triển cả.” 
“Ở giữa tất cả những thử thách mà chúng ta gặp 
phải bây giờ để đối phó với con vi rút này, công 
việc vẫn tiến bước. . . . Chúng ta không biết sẽ 
mất bao lâu nữa nhưng chúng ta sẽ vượt qua. Và 
chúng ta có thể không tiếp tục lối sống trước đây 
của mình giống y như chúng ta đã biết, nhưng 
nhiều điều chỉnh và thay đổi đó sẽ rất tích cực.”

Anh Cả Quentin L. Cook đã nói rằng sự chuẩn 
bị đầy soi dẫn của Giáo Hội gồm có những ví 
dụ kịp thời như sự nhấn mạnh vào việc tuân 
giữ ngày Sa Bát, củng cố các nhóm túc số 
Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và các Hội Phụ Nữ, 
chuyển sang việc phục sự và giới thiệu sách 
Hãy Đến Mà Theo Ta, các video về Sách Mặc 
Môn và chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ.

Ông nói: “Chúng ta sẽ nhìn lại điều này như là 
thời gian chuẩn bị cơ bản chứ không chỉ là điều 
mà chúng ta phải chịu đựng.”

Chủ Tịch M. Russell Ballard, Quyền Chủ Tịch 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, cũng đồng ý. 
Mặc dù các đền thờ và các nhà hội tạm thời đóng 
cửa nhưng các tín hữu của Giáo Hội cũng có các 
công cụ thuộc linh mà họ cần để tiếp tục tiến bước.

Chủ Tịch Ballard nhớ lại cảm giác của ông khi 
rời nhà thờ đi về vào ngày 7 tháng Mười Hai năm 
1941 và biết rằng Trân Châu Cảng đã bị tấn công 
và Hoa Kỳ sắp bị lôi kéo vào Đệ Nhị Thế Chiến. 
Giống như nhiều người ngày nay, ông đã lo lắng 
về tương lai và tự hỏi liệu tương lai của ông sẽ bị 
mất chăng.

Ông nói: “Nhưng điều đó đã không xảy ra 
như thế.” Giống y như những người tự do trên 
thế giới đã thắng cuộc chiến đó thì thế giới cũng 
sẽ thắng cuộc chiến chống lại con vi rút corona. 
Ông nói: “Tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp 
khi chúng ta hướng lòng tới Cha Trên Trời và 
trông cậy Ngài cùng Đấng Cứu Rỗi là Đấng Cứu 
Chuộc của tất cả nhân loại.”

Một cách khác mà Giáo Hội tiến bước là qua 
các nỗ lực truyền giáo để ứng phó với những 
tình trạng của thế giới đang thay đổi. Anh Cả 
Dieter F. Uchtdorf nói rằng các vị lãnh đạo Giáo 
Hội đã nghiên cứu những cách thức mới mẻ để 
chia sẻ phúc âm ngay cả trước khi COVID- 19 
bắt đầu làm gián đoạn công việc truyền giáo. Sự 
gián đoạn đó gồm có việc chuyên chở hàng ngàn 
người truyền giáo về quê hương của họ, giải 
nhiệm sớm một số người, và tái chỉ định những 
người khác.

Ông nói: “COVID- 19 đã thúc đẩy lối suy nghĩ 
của chúng ta một cách gấp rút về điều này và mở 
mắt chúng ta ra.” Do đó, công nghệ và phương 
tiện truyền thông xã hội hiện đang mở ra những 
cánh cửa trước đây đã bị đóng lại bởi các cộng 
đồng biệt lập, những ngôi nhà và những tòa nhà 
chung cư không thể tiếp cận được.

Anh Cả Uchtdorf nói thêm: “Công việc truyền 
giáo sẽ tiếp tục tiến bước bất chấp cơn đại dịch.” 
“Chúng ta đang tiếp tục học cách cải thiện công 
việc truyền giáo bây giờ và cho tương lai. Chúa 
đã hứa sẽ gấp rút làm công việc của Ngài để ban 

Việc đền thờ đóng cửa “mang đến 
một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm 
về sự nghiên cứu lịch sử gia đình, dữ 
liệu chỉ mục về thông tin của những 
người đã qua đời, và cách chuẩn bị 
rất nhiều cái tên cho ngày mà đền 
thờ sẽ mở cửa trở lại.” 

 —Anh Cả David A. Bednar
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phước cho tất cả con cái của Thượng Đế (xin xem Giáo Lý và Giao 
Ước 88:73). Tôi cảm thấy rằng chúng ta đang ở ngay giữa tiến trình 
này trong khi sống suốt thời gian thử thách này. Những người truyền 
giáo quý báu của chúng ta là những người tiền phong trong thời kỳ 
của chúng ta, tạo ra một con đường để chia sẻ sứ điệp phúc âm theo 
những cách thức mới mẻ và phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta để 
Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ tiếp tục ‘lăn đi cho đến khi nào 
nó lăn cùng khắp thế gian’” (Giáo Lý và Giao Ước 65:2).

Những cơ hội mới để chia sẻ phúc âm không phải là những điều 
duy nhất đang mở ra. Anh Cả D. Todd Christofferson nói rằng những 
tấm lòng cũng đang mở ra vì những thời điểm khó khăn thường làm 
cho người ta khiêm nhường và hướng họ tới Thượng Đế.

Ông nói: “Họ có thể cởi mở hơn một chút để suy nghĩ: ‘Có lẽ tôi 
cần điều gì đó ngoài tài khoản ngân hàng của mình. Có lẽ còn có 
nhiều điều hơn là cuộc sống mà tôi đang sống.’”

Anh Cả Christofferson khuyến khích các tín hữu Giáo Hội nên tìm 
kiếm các cơ hội truyền giáo, chẳng hạn như chia sẻ các sứ điệp liên 
quan đến phúc âm và các hình mẫu meme qua phương tiện truyền 
thông xã hội, liên lạc với những người truyền giáo toàn thời gian về 
việc giúp kết tình bằng hữu với những người mà họ đang giảng dạy 
trực tuyến, và giữ liên lạc với những người mà họ không thể gặp 
được thường xuyên.

Giữ Khoảng Cách với Người Khác và Giữ Khoảng Cách với Phần 
Thuộc Linh

Một cách khác mà Giáo Hội tiến bước là qua sự đáp ứng về phần 
thuộc linh của Các Thánh Hữu Ngày Sau đối với những thử thách 
tạm thời như COVID- 19. Để bảo vệ phần thể chất của mình, chúng 
ta gia tăng khoảng cách của mình với những người khác, nhưng để 
bảo vệ phần thuộc linh của mình, chúng ta đến gần Cha Trên Trời và 

Con Trai của Ngài. Cơn đại dịch COVID- 19 đã 
mang đến cho nhiều tín hữu Giáo Hội nhiều 
cơ hội hơn để gia tăng sự bảo vệ phần thuộc 
linh của họ bằng cách tuân theo lời khuyên 
bảo của Chủ Tịch Russell M. Nelson, để nghe 
lời Chúa.

Chủ Tịch Nelson đã nói trong đại hội trung 
ương vào tháng Tư năm 2020: “Đức Chúa 
Cha của chúng ta biết rằng khi nào chúng ta 
bị bao vây bởi sự không chắc chắn và nỗi sợ 
hãi, thì điều mà sẽ giúp chúng ta rất nhiều 
chính là nghe lời Con Trai của Ngài.” Ông 
nói thêm: “Khi chúng ta tìm cách làm môn đồ 
của Chúa Giê Su Ky Tô, thì những nỗ lực của 
chúng ta để nghe lời Ngài cần phải có chủ ý 
hơn bao giờ hết. Cần phải có nỗ lực có ý thức 
và kiên định để làm tràn đầy cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta với những lời phán, lời 
dạy, và các lẽ thật của Ngài.” 6

Anh Cả Cook nói: Mặc dù chúng ta không 
hoan nghênh việc đình chỉ các buổi họp của 
Giáo Hội, đóng cửa các đền thờ, hoặc mất 
việc làm, nhưng việc dành nhiều thời gian 
hơn ở nhà đã cho chúng ta “cơ hội để suy 
nghĩ về việc thức tỉnh trong Thượng Đế” (xin 
xem An Ma 5:7). “Có lẽ các sự kiện gần đây 
có thể đánh thức phần thuộc linh để tập trung 
chúng ta vào những điều quan trọng nhất. 
Nếu vậy, đó sẽ là một phước lành lớn trong 
thời kỳ này để tập trung vào những điều mà 
chúng ta có thể làm cho hoàn thiện trong 
cuộc sống của mình và cách chúng ta có thể 
ban phước cho cuộc sống của những người 
khác khi chúng ta thức tỉnh trong Thượng Đế 
và đi theo con đường giao ước.”

Anh Cả Jeffrey R. Holland nói thêm: 
“Những lúc như vậy khuyến khích chúng ta 
xem xét lòng mình để thấy liệu chúng ta có 
hài lòng với điều chúng ta thấy bên trong tâm 
hồn mình không. Đó là khi [chúng ta] nghĩ 
về việc [mình] thực sự là ai và điều gì thực sự 
quan trọng.”

ẢN
H 

DO
 W

EL
DE

N 
C.

 A
ND

ER
SE

N 
CH

ỤP



16 L i a h o n a

Anh Cả Holland nói: Những lúc như vậy cũng 
khuyến khích chúng ta gia tăng đức tin, sự phục vụ, 
và lòng biết ơn của mình, thúc đẩy chúng ta phải 
“cân nhắc sự phụ thuộc của mình vào Thượng Đế và 
các phước lành từ Ngài mà chúng ta rất thường 
coi là chuyện đương nhiên.” “Chúng ta nợ Cha 
Trên Trời để biết cảm tạ hơn một chút, biết cảm 
ơn hơn một chút, và sẵn sàng hơn một chút để 
nhớ tới có bao nhiêu vấn đề đã được giải quyết 
nhờ vào Thượng Đế, các thiên sứ, những lời hứa 
trong giao ước và sự cầu nguyện.”

Trọng tâm của lòng biết ơn của chúng ta là 
phước lành của việc nhớ đến “Chúa đã thương 
xót con cái loài người biết bao, kể từ lúc sáng tạo 
ra A Đam cho đến [lúc này]” (Mô Rô Ni 10:3). Các 
thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai đã nói rằng 
bất cứ khi nào chúng ta được yêu cầu phải “ở trong 
nhà,” thì chúng ta có thể noi theo gương của Nê Phi 
và An Ma, khi nhớ rằng Ngài “là Đấng mà [mình] đã 
đặt lòng tin cậy,” Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô, “sẽ còn 
giải thoát cho [chúng ta] nữa” (2 Nê Phi 4:19; An Ma 
36:27). Và chúng ta có thể nhớ, như Sứ Đồ Phao Lô 
đã dạy, rằng không có gì có thể “phân rẽ chúng ta 
khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho 
chúng ta” (xin xem Rô Ma 8:35).

Anh Cả Holland nói rằng Chúa Giê Su Ky Tô “là 
nơi nương náu cho tôi” (xin xem Thi Thiên 61:1–4). 
“Cho dù có bất cứ điều gì khác xảy ra, chúng ta cũng 
sẽ không bao giờ bị tách rời khỏi tình yêu thương của 
Đấng Cứu Rỗi và sự đồng hành của Ngài, ngay cả khi 
chúng ta không nhận ra điều đó vào lúc ấy. Thánh 
Linh không bị ngăn chặn bởi con vi rút hoặc bởi 
những biên giới quốc gia hay bởi các dự báo y tế.”

“Hãy Làm Điều Tử Tế”
Gần đây, trong khi đọc một bản báo cáo do một 

ủy ban của Giáo Hội lập ra, Anh Cả Christofferson đã 
trở nên lo lắng về những ảnh hưởng của “sự ép buộc 
phải bị cô độc” có thể có đối với các tín hữu độc 
thân của Giáo Hội—lớn tuổi lẫn trẻ tuổi.

Ông nói: “Sự ép buộc phải bị cô độc có thể dẫn 
đến sự cô đơn, và sự cô đơn có thể có những hậu quả 
tiêu cực về sức khỏe thể chất và tâm thần.” “Để đối 
phó với điều đó, một số người ủng hộ sức khỏe công 
chúng đã đề nghị rằng những người nào đang trải qua 
nỗi cô đơn hãy tìm cách để ‘làm điều tử tế’ cho ai đó.”

Anh Cả Christofferson nói: Các Thánh Hữu 
Ngày Sau có thể tìm cách phục vụ, giúp đỡ, và 
đóng góp cho những người khác, nhất là cho 
những người cô đơn, và các tín hữu cô đơn mà 
phục vụ cho người khác thì có thể làm giảm bớt 
những cảm giác bị cô lập của họ.

Ông nói: “Hãy tập trung vào việc phục sự.” 
“Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm cho nhau 
để có được cảm giác thuộc vào và tình anh em 
và tình chị em. Đây là thời gian mà nhóm túc số 
các anh cả và Hội Phụ Nữ có thể thực sự trở nên 
xứng đáng với danh của họ và cung cấp những 
gì mà chỉ có họ mới được tổ chức để làm mà 
thôi.”

Và thay vì luôn luôn nhắn tin trên điện thoại 
cho ai đó thì ông đã đề nghị: “Tôi nghĩ là thật 
lành mạnh để gọi cho ai đó bằng cách sử dụng 
công nghệ cũ xưa đó gọi là điện thoại. Chỉ cần 
gọi để nói chuyện và giao tiếp với nhau. Hãy để 
cho họ nghe một giọng nói.”

Các nỗ lực nhỏ để tiếp cận với những người 
khác có thể tạo ra một sự khác biệt lớn, làm cho 
ai đó có được một ngày vui vẻ theo những cách 
mà chúng ta có thể không biết. Anh Cả Cook 
nói: “Việc phục sự của chúng ta rất cần thiết với 
những người đang bị cô lập.”
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Anh Cả Holland đề nghị: “Chúng ta nên 
dành ra một thời gian nhất định trong ngày 
của mình để giao tiếp với những người cần 
được nâng cao tinh thần. Dĩ nhiên, chúng ta 
cũng được nâng cao tinh thần vì làm điều đó, 
như vậy mọi người đều được ‘nhấc lên’ (3 Nê 
Phi 27:14, 15), như Đấng Cứu Rỗi phán rằng 
Ngài được phái đến thế gian để làm điều đó.”

Một cách khác để chúng ta có thể tự nâng 
mình và nâng những người khác lên là chuẩn 
bị cho ngày mà các ngôi đền thờ mở cửa trở 
lại. Anh Cả Bednar nói: Việc đền thờ đóng 
cửa—cho dù đó là do cơn đại dịch, sự tu sửa, 
hay dọn dẹp—thì cũng “mang đến một cơ hội 
tuyệt vời để tìm hiểu thêm về sự nghiên cứu 
lịch sử gia đình, lập dữ liệu chỉ mục về thông 
tin của những người đã qua đời, và cách 
chuẩn bị rất nhiều cái tên cho ngày mà đền 
thờ sẽ mở cửa trở lại.”

Anh Cả Bednar nói thêm: Bất kể các đền 
thờ có mở hay đóng cửa thì các tín hữu của 
Giáo Hội vẫn có thể cố gắng để được xứng 
đáng và có được giấy giới thiệu đi đền thờ 
hiện hành.

Các Bài Học mà Chúa Muốn cho Chúng Ta Học
Như Anh Cả Bednar đã nêu ra, trong khi không một ai chịu chọn 

trải nghiệm cơn đại dịch COVID- 19, thì một bệnh dịch ngày sau vẫn 
giáng xuống chúng ta.

Ông nói: “Với quan điểm vĩnh cửu mà phúc âm phục hồi mang 
đến và ân điển mà có được nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi, 
chúng ta có thể học được những bài học từ nghịch cảnh của trần thế 
để chuẩn bị cho chúng ta nhận được các phước lành của thời vĩnh 
cửu.” “Chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta phải tìm kiếm. Chúng ta 
phải cầu xin. Chúng ta phải có mắt để thấy và tai để nghe. Nhưng 
chúng ta có thể được ban phước theo những cách phi thường để học 
những bài học mà sẽ ban phước cho chúng ta bây giờ và vĩnh viễn.”

Chủ Tịch Ballard nói: Với ảnh hưởng đầy sức tàn phá của nó đối với 
các gia đình trên khắp thế giới, COVID- 19 đã dạy cho mọi người biết 
cách cho thấy mối quan tâm càng ngày càng gia tăng đối với những 
người khác.

Ông nói: “Chúng ta đang tiến đến việc nhận biết rằng gia đình, 
hàng xóm và các tín hữu Giáo Hội của chúng ta là quý báu biết bao.” 
“Có những bài học mà chúng ta đang học bây giờ sẽ giúp chúng ta 
thành những người tốt hơn.”

Và khi cơn bão hiện tại qua đi, thì chúng ta có thể mong đợi 
điều gì? Anh Cả Uchtdorf nói: Cũng khá giống như vậy. Con cái của 
Thượng Đế ở bên trong và bên ngoài Giáo Hội sẽ tiếp tục gặp phải 
những thử thách.

Ông nói: “Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà chúng ta cần 
phải học hỏi.” Và bài học quan trọng nhất mà chúng ta có thể học 
được là câu trả lời cho những thử thách sắp tới cũng là câu trả lời cho 
thử thách hiện tại: phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Anh Cả Holland nói: Vì Các Thánh Hữu Ngày Sau có phúc âm phục 
hồi của Chúa Giê Su Ky Tô nên họ có thể học cách sống tích cực và 
lạc quan, làm hết sức họ và tin theo lời Ngài khi Ngài phán: “Chúng 
ta hãy vui vẻ làm mọi công việc trong tầm khả năng của chúng ta; và 
rồi chúng ta có thể đứng yên, với một sự an tâm lớn lao nhất, để nhìn 
thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế, và thấy cánh tay Ngài được để lộ ra” 
(Giáo Lý và Giao Ước 123:17).

Anh Cả Holland nói: “Có rất nhiều điều để vui mừng khi chúng ta 
tinh luyện đức tin của mình, tin cậy nhiều hơn nơi Chúa, và nhìn thấy 
phép lạ giải thoát của Ngài.” ◼
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Các nỗ lực nhỏ để tiếp 
cận với những người khác 
có thể tạo ra một sự khác 
biệt lớn, làm cho ai đó có 
được một ngày vui vẻ theo 
những cách mà chúng ta 
có thể không biết. “Việc 
phục sự của chúng ta rất 
cần thiết với những người 
đang bị cô lập.” 
—Anh Cả Quentin L. Cook
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Các Trái Tim Đã Bị Xuyên 
Thấu bằng Những Vết 
Thương Sâu: Hiểu Được 
Nạn Lạm Dụng Ngược Đãi 
trong Gia Đình

Bài của Tiến Sĩ Jason B. Whiting
Trường Brigham Young University School of Family Life

Mới đây tôi nhận được một cú điện thoại của 
một người cha đau khổ. Con gái của ông, 
Jenna (tên đã được thay đổi) đi học xa và có 

một mối quan hệ tình cảm mới, và đang tiến triển rất 
nhanh. Người bạn trai của cô ấy, Jake, đã thúc giục cô 
tiến tới hôn nhân và hạn chế sự giao tiếp của Jenna với 
cha mẹ cô. Jenna đã xin lỗi họ, giải thích rằng đó là 
tình yêu mãnh liệt và ước muốn của Jake để được sống 
với nhau như tình nhân.

Gia đình Jenna trở nên lo lắng khi họ khám phá ra 
rằng Jake có một người vợ cũ và đứa con mà anh ta 
đã không nói cho Jenna biết. Họ đã gọi điện thoại cho 
người vợ cũ là người nói rằng Jake có tính khí nóng 
nảy và hay ghen. Khi Jake biết được thì trở nên nổi 
giận. Anh ta nói rằng cha mẹ của Jenna đang “khống 
chế” và đã kể rằng có một lần họ đã không chấp nhận 
một câu nói đùa châm biếm của anh ấy về trí thông 
minh của Jenna. Mỉa mai thay, Jake đã khăng khăng 
nói rằng Jenna tự đưa ra quyết định cắt đứt liên lạc với 
cha mẹ cô. Cha mẹ của Jenna đã rất tuyệt vọng khi các 
cú điện thoại và tin nhắn của họ giờ đây không được 
trả lời.

Ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng các 
mối quan hệ có thể gây tổn thương ngay cả khi người ta 
cố gắng sống theo phúc âm. Một số thử thách là kết quả 
của những hiểu lầm và xích mích phổ biến đối với các 
gia đình. Tuy nhiên, trong những gia đình lành mạnh, 
mọi người xin lỗi vì hành vi sai quấy và hàn gắn những 
rạn nứt, trong khi trong những hoàn cảnh không lành 
mạnh thì sẽ có những kiểu hành hạ hoặc ngược đãi 
thường xuyên mà trở nên thành lạm dụng.

Nạn Bạo Hành trong Gia Đình và Phúc Âm
“Các anh em đã làm đau khổ trái tim của người vợ 

hiền của mình và làm mất sự tin tưởng của con cái 
mình” (Gia Cốp 2:35).

Sự lạm dụng ngược đãi bao gồm các hành động 
nhằm làm tổn thương hoặc kiểm soát. Nó bao gồm một 
loạt các hành vi mà có thể gồm có bỏ bê, thao túng, chỉ 
trích bằng lời nói, và bạo lực về thể xác hoặc tình dục.1 
Rủi thay, các hành vi lạm dụng ngược đãi là phổ biến, 
với một số học giả ước tính rằng khoảng một phần tư số 
trẻ em trên toàn thế giới bị ngược đãi về mặt thể chất, 
tình dục hoặc cảm xúc.2 Người lớn cũng có tỷ lệ nạn 
nhân cao, với khoảng 1 trong 4 phụ nữ và 1 trong 10 
đàn ông bị bạo lực thể xác từ người phối ngẫu.
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Các thói quen không lành mạnh có thể phát triển trong bất cứ mối 
quan hệ nào. Việc nhận ra các thói quen như vậy có thể giúp phát 
hiện ra sự lạm dụng ngược đãi hoặc ngăn ngừa trước khi nó bắt đầu.
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Nạn lạm dụng ngược đãi có thể xảy 
ra trong bất cứ mối quan hệ nào, và cả 
nam lẫn nữ cũng có thể là thủ phạm. 
Tuy nhiên, đàn ông có nhiều khả năng 
trở nên kiểm soát và bạo hành về thể 
xác và tình dục nghiêm trọng hơn, và 
phụ nữ có nhiều khả năng bị người 
phối ngẫu khủng bố, khống chế, hoặc 
gây đau đớn nặng nề hơn.3

Nạn lạm dụng ngược đãi làm nguy 
hại tâm hồn của cả người phạm tội lẫn 
nạn nhân và trái với những lời dạy của 
Đấng Cứu Rỗi. Các vị tiên tri thời nay 
đã nói rằng những người “ngược đãi 
người hôn phối hay con cái . . . một 
ngày kia sẽ đứng chịu trách nhiệm 
trước mặt Thượng Đế.” 4 Những kẻ 
lạm dụng ngược đãi thường phớt lờ 
hoặc lợi dụng các nguyên tắc phúc 
âm. Ví dụ, tôi đã khuyên một cặp vợ 
chồng mà người chồng theo đuổi các 
mối quan hệ tình cảm với những phụ 
nữ khác và đánh bạc bằng tiền dành 
dụm của họ, nhưng thay vì xin lỗi, 
người ấy lại ép vợ mình phải tha thứ 
và khăng khăng nói rằng người vợ của 
mình có “tội nặng hơn” nếu không tha 
thứ cho người ấy. Người chồng đã gạt 
bỏ nỗi đau khổ của vợ mình và cho 
là mình được Thượng Đế chấp nhận 
nếu không thì đã không được làm 
việc trong đền thờ rồi. Khi người vợ 
nói chuyện với các vị lãnh đạo Giáo 
Hội thì người chồng đã hạ thấp mức 
độ phản bội của mình và phóng đại 

mối lo âu của vợ 
mình cùng nói rằng 
vợ mình bị trầm cảm. 

Người chồng đã chối bỏ “các nguyên 
tắc về . . . sự kính trọng, yêu thương 
[và] trắc ẩn” 5 và ngược đãi vợ mình. 
Các nỗ lực của người vợ để sống theo 
các nguyên tắc phúc âm không thể giải 
quyết được vấn đề mà người chồng 
đang tạo ra.Mỗi người chúng ta có thể 
nhượng bộ những hành vi không lành 
mạnh. Có một số đặc điểm chung cho 
tất cả các kiểu lạm dụng ngược đãi, và 
những hành vi này càng nghiêm trọng 
và thường xuyên thì mối quan hệ sẽ 
càng kém lành mạnh hơn. Dưới đây là 
năm trong số các kiểu lạm dụng ngược 
đãi điển hình mà có thể giúp anh chị 
em nhận ra những hành vi không lành 
mạnh nơi bản thân mình và người 
khác.

1. Sự Cay Nghiệt
“Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; dưới 

môi chúng nó có nọc rắn hổ mang: . . . 
miệng chúng nó đầy những lời nguyền 
rủa và cay đắng” (Rô Ma 3:13–14).

Một người đàn ông đã đến gặp tôi 
để trị liệu trái với những ước muốn của 
vợ người ấy, là người đã chế giễu anh 
ấy vì “cần giúp đỡ.” Ở nhà thờ, người 
vợ rất thân thiện và ngoan đạo, nhưng 
ở nhà thì những lời nói khinh thường 
tàn nhẫn của chị ấy như roi quất vào 
mặt chồng. Chị chỉ trích thu nhập của 
chồng và gọi nghề dạy học của anh là 
“việc làm của đàn bà.” Chị ấy nói với 
con trai mình: “Mẹ hy vọng con không 
trở thành một người yếu đuối như cha 
con,” và hằng ngày dành ra thời giờ để 
nói chuyện điện thoại với mẹ của chị, 

“Tiếng nói chia sẻ chứng 
ngôn sâu sắc, thốt ra lời 
cầu nguyện thành khẩn 
và hát những bài thánh 
ca của Si Ôn có thể cũng 
cùng là tiếng nhiếc móc 
và chỉ trích, làm ngượng 
ngùng và hạ nhục, gây 
đau đớn và hủy hoại tinh 
thần của chính mình và 
của người khác trong tiến 
trình. Gia Cơ than thở: 
‘Đồng một lỗ miệng mà ra 
cả sự khen ngợi và rủa sả!’ 
‘Hỡi anh em [và chị em], 
không nên như vậy’ [Gia 
Cơ 3:10].”
Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“The Tongue of Angels,” Ensign, 
tháng Năm năm 2007, trang 16.

KHÁM PHÁ THÊM
Các vị lãnh đạo có thể tìm kiếm sự giúp đỡ để đối phó với nạn lạm 
dụng ngược đãi trong Những Nguồn Tài Liệu của Vị Lãnh Đạo và 
Thư Ký trên mạng ChurchofJesusChrist .org. Tất cả những người 
lãnh đạo và giảng viên của thiếu nhi hoặc giới trẻ cần phải hoàn 
tất chương trình huấn luyện “Bảo Vệ Thiếu Nhi và Giới Trẻ” trong 
vòng một tháng sau khi được kêu gọi. Chương trình huấn luyện có 
thể được tìm thấy tại ChurchofJesusChrist .org/ callings/ church - safety 
- and - health.
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những biện bạch cho câu chuyện bịa đặt của mình, không nhìn 
nhận sự thật mà còn bực tức với sự thật nữa.7

3. Lời Bào Chữa
“Thú nhận những điều sai quấy và những lỗi lầm mà con đã 

làm” (An Ma 39:13).
Một người khiêm nhường cảm thấy hối tiếc vì đã làm tổn thương 

người khác và hối cải cùng hành động tốt hơn. Một người có hành 
động lạm dụng ngược đãi cưỡng lại tiếng gọi của lương tâm với 
những lời bào chữa. Theo như một trong những người tham gia 
nghiên cứu của tôi đã nhớ lại: “Tôi cảm thấy kinh khiếp về việc 
bạo hành thể xác, và sau đó tôi thường nghĩ rằng điều đó có thể đã 
không xảy ra nếu chị ấy biết im miệng lại.” “Sự buồn rầu của [anh 
ta] không đưa tới sự hối cải” (Mặc Môn 2:13) mà thay vì thế lại bị 
gạt bỏ với cơn tức giận và đổ lỗi dữ dội.

Trong lúc trị liệu, tôi đã từng nói với một người vợ rằng tôi chưa 
bao giờ thấy người ấy cho thấy sự buồn rầu theo ý Chúa trong 
nhiều năm chỉ trích chồng mình. Câu trả lời của người ấy không 
phải là hối hận mà là hờn dỗi: “Được lắm, đây là một điều khác 
nữa mà tôi không làm!” Những người có hành động lạm dụng 
ngược đãi chối bỏ trách nhiệm và hay tự ái cùng bào chữa. Họ dễ 
dàng bị xúc phạm bởi những điều nhỏ nhặt.

để cùng chê bai những người chồng 
của họ. Những người hay chê bai cảm 
thấy chính đáng khi gây ra đau đớn 
và “ưa thích người khác phải đau khổ” 
(Giáo Lý và Giao Ước 121:13). Những 
người trong gia đình này vi phạm lệnh 
truyền của Chúa Giê Su là “không đoán 
xét” và “không lên án” (Lu Ca 6:37) khi 
họ coi thường, tỏ ra chán ghét, hoặc 
chửi rủa.

2. Sự Lừa Gạt
“Ngươi bị tà ma dối trá ám, và ngươi 

đã gạt bỏ Thánh Linh của Thượng Đế” 
(An Ma 30:42).

Rất dễ nhận ra sự lừa gạt trong nạn 
lạm dụng ngược đãi khi thủ phạm lấp 
liếm hành động của họ, đổ lỗi cho 
người khác, và bóp méo lời nói. Điều 
này làm cho các nạn nhân trở nên 
hoang mang, như một trong những 
người tham gia nghiên cứu của tôi đã 
mô tả: “[Chồng tôi thường] nổi giận và 
sau đó xin lỗi rồi nói: ‘Dù sao thì đó 
cũng là lỗi của em’ . . . và cứ tiếp tục 
nói như vậy mãi cho đến khi tôi bắt đầu 
tin như thế.” 6 Sự phủ nhận thực tế của 
người khác được gọi là thao túng tâm 
lý, và nó khiến cho nạn nhân hoang 
mang và không an tâm về ký ức và ý 
kiến của họ. Giống như các hình thức 
lừa gạt khác, sự thao túng tâm lý được 
sử dụng để thao túng các cuộc nói 
chuyện và khoác lên vỏ bọc xảo trá.

Những kẻ nào lạm dụng ngược 
đãi người khác thì dứt khoát không 
thừa nhận họ là những người gây tổn 
thương và thường sẽ cho rằng chính 
họ mới là nạn nhân. Khi Jenna bày tỏ 
sự khó chịu đối với những lời chỉ trích 
của Jake về cha mẹ cô thì anh ta đã nổi 
giận và khăng khăng nói rằng cô đã 
“xúc phạm” anh ta. Jake là một trong 
số “những kẻ gào lên sự phạm giới . . . 
và là con cái của sự bất tuân” (Giáo Lý 
và Giao Ước 121:17). Anh ta không 



4. Tính Kiêu Căng
“Hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng 

hơn mình” (Phi Líp 2:3).
Tính kiêu căng gồm có việc tự cho mình là trung 

tâm và có quyền. Một người đàn ông la mắng vợ con 
mỗi khi nghĩ rằng họ “vô lễ” đối với mình. Nếu ý kiến 
của họ không chiều theo ý của người ấy, thì họ đã 
“phá hoại” người ấy hoặc “không vâng lời.” Tính kiêu 
căng là sự ganh đua và tập trung vào quyền lực và 
chiến thắng. Ngược lại, một gia đình lành mạnh sẽ hợp 
tác, là nơi có cán cân công bằng, và những người trong 
gia đình “đều đối xử với nhau rất công bình.” (4 Nê Phi 
1:2). Những người phối ngẫu phải là những người bạn 
đời bình đẳng,8 khi mà mỗi người có tiếng nói và tất cả 
các ý kiến đều có giá trị.

5. Sự Kiểm Soát
“Khi chúng ta . . . muốn kiểm soát, hay thống trị 

hoặc xúi giục tâm hồn con cái loài người, . . . thiên 
thượng sẽ tự rút lui” (Giáo Lý và Giao Ước 121:37).

Mặc dù chúng ta quý trọng quyền tự quyết, nhưng 
thật ngạc nhiên biết bao khi có những người trong gia 
đình thường ra lệnh cho nhau về cách phải suy nghĩ, 
cảm nhận, và hành động. Một số người còn kiểm soát 
qua sự dọa dẫm, bêu xấu, lạnh nhạt, hoặc đe dọa nữa. 
Một người chồng đã có những kỳ vọng khắt khe rằng 
người vợ nên chuẩn bị bữa ăn sáng mỗi ngày vào một 
thời điểm nhất định, đáp ứng những yêu cầu thân mật 

gần gũi cụ thể, và lắng nghe anh ta về những “mối lo 
âu” của mình mà thường liên quan đến cách người vợ 
có thể cải thiện. Anh ấy theo dõi chi tiêu của vợ mình 
và nổi giận nếu người vợ không nhanh chóng trả lời tin 
nhắn của mình.

Một người mẹ khác đã bày tỏ nỗi thất vọng thường 
xuyên đối với cô con gái tuổi thiếu niên của mình bất 
cứ lúc nào em này cho thấy nỗi buồn bã hoặc không 
sống theo các tiêu chuẩn của người mẹ. Nếu những kỳ 
vọng không được đáp ứng, hoặc nếu chồng của người 
ấy tỏ ra lo ngại thì người ấy sẽ gây “chiến tranh lạnh” 
với mọi người.

Niềm Hy Vọng và Sự Chữa Lành
“Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt 

của ngươi, này ta sẽ chữa lành cho ngươi” (2 Các Vua 
20:5).

Mặc dù sự lạm dụng ngược đãi thật là đau lòng 
nhưng luôn luôn có thể có sự thay đổi. Nạn nhân có 
thể tìm đến những nguồn giúp đỡ về mặt tinh thần và 
hỗ trợ chuyên môn cùng tìm kiếm quyền năng của Sự 
Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi để chữa lành vết thương 
của họ. Để tìm kiếm sự giúp đỡ, xin hãy vào trang 
mạng abuse .ChurchofJesusChrist .org.

Những người nào có hành động lạm dụng ngược 
đãi cần phải hối cải và tìm kiếm sự giúp đỡ. Điều này 
đòi hỏi phải “hạ mình xuống tận đáy sâu của sự khiêm 
nhường” (3 Nê Phi 12:2) và chấp nhận chịu trách 
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nhiệm hoàn toàn về hành vi của họ. Sự thay đổi cần nhiều hơn là 
những lời hứa ngắn hạn và những nỗ lực bên ngoài. Nỗi đau đớn 
của sự hối cải trọn vẹn là nỗi đau khổ tột cùng và một số người sẽ 
không sẵn lòng làm điều đó, vì thế khiến cho nạn nhân có những 
quyết định khó khăn về cách tự bảo vệ họ.9

Cha Thiên Thượng của chúng ta quan tâm đến chúng ta giống 
như người cha đau khổ đã gọi điện thoại cho tôi về con gái người 
ấy. Tình yêu thương của Thượng Đế “căng phồng lên như cõi bất 
tận” (Môi Se 7:41), và Ngài cũng đau đớn vô cùng khi con cái của 
Ngài gây tổn thương cho nhau. Trong một cuộc trò chuyện dịu 
dàng với Hê Nóc, Ngài đã khóc. “Hãy nhìn xem những anh em 
này của ngươi; chúng là tác phẩm của bàn tay ta, . . .và [ta đã] ban 
ra lệnh truyền, rằng chúng phải thương yêu lẫn nhau, . . . nhưng 
này, chúng không có tình nghĩa, và chúng thù hằn chính dòng 
máu của chúng” (Môi Se 7:32–33). Có tiếng khóc trên trời và dưới đất khi 
thể xác và linh hồn bị tổn thương. Tuy nhiên, với sự khiêm nhường, quyền 
năng của Thượng Đế, và sự giúp đỡ chuyên môn khi cần thiết, thì có thể 
ngăn chặn hành vi gây tổn hại và tạo ra một ngôi nhà có phẩm giá, an toàn, 
và tình yêu thương. ◼
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Cách đây vài năm, là một phần nhiệm vụ của tôi với tư cách là Vị 
Thẩm Quyền Trung Ương, tôi đã đọc qua rất nhiều tài liệu chống 
đối Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, 

Tiên Tri Joseph Smith, Sách Mặc Môn, và các sự kiện xảy ra trong Thời Kỳ 
Phục Hồi. Kể từ khi nhiệm vụ đó thay đổi, tôi đã không trở lại đắm mình 
trong vũng bùn đó.

Việc đọc các tài liệu đó luôn luôn để lại cho tôi một cảm giác buồn rầu, 
và một ngày nọ, cảm giác u ám đó đã truyền cảm hứng cho tôi để viết 
một phần câu trả lời cho tất cả những lời tuyên bố chống đối như vậy. Tôi 
muốn chia sẻ một số ý nghĩ tôi đã ghi lại ngày hôm đó, và mặc dù những 
gì tôi đã viết là vì lợi ích của mình nhưng tôi hy vọng nó cũng sẽ giúp anh 
chị em.

Chúng Ta Sẽ Đứng Đời Đời Chăng?
Tiên Tri Đa Ni Ên đã nói rằng trong những ngày sau cùng “Chúa trên 

trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy 
không bao giờ để co một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt 
hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời” (Đa Ni Ên 2:44).

Vương quốc của Thượng Đế là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của 
Chúa Giê Su Ky Tô. Vương quốc này sẽ “đứng đời đời.” Câu hỏi là: Anh 
chị em và tôi sẽ đứng vững hoặc “[chúng ta] cũng sẽ muốn lui chăng?” 
(Giăng 6:67). Và nếu bỏ đi, thì chúng ta sẽ đi đâu?

Bài của Anh Cả 
Lawrence E. 
Corbridge
Thành Viên Danh 
Dự của Nhóm Túc 
Số Thầy Bảy Mươi
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Bằng cách dựa vào sự mặc khải, chúng ta có thể tìm thấy 
những câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất.
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Sự Lừa Dối Là một Dấu Hiệu về Thời Kỳ 
Chúng Ta

Khi mô tả các dấu hiệu về sự giáng lâm 
của Ngài và ngày tận thế, thì Chúa đã đề cập 
đến nhiều điều, kể cả chiến tranh và tiếng 
đồn về chiến tranh, nước nọ chống lại nước 
kia, nạn đói, bệnh dịch, động đất, và nhiều 
dấu hiệu khác, kể cả điều này: “Trong những 
ngày [này], sẽ có các Ky Tô giả và các tiên 
tri giả dấy lên, và sẽ cho thấy các dấu lớn 
và những điều kỳ diệu, đến đỗi, nếu có thể 
được, họ sẽ lừa gạt cả những người chọn 
lọc, là những người chọn lọc theo giao ước” 
( Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:22; xin xem thêm 
Ma Thi Ơ 24:24).

Tôi không chắc về mọi điều mà được ngụ ý 
bởi điều kiện “nếu có thể được, họ sẽ lừa gạt 
cả những người chọn lọc,” nhưng ít nhất tôi 
nghĩ điều đó có nghĩa là ai ai cũng sẽ bị thử 
thách trong thời kỳ của chúng ta.

Có nhiều người lừa dối, và có nhiều loại 
lừa dối. Ở một khía cạnh, chúng ta gặp 
những người cực đoan tấn công Sự Phục 
Hồi, Tiên Tri Joseph Smith, và Sách Mặc Môn. 
Kế đến chúng ta thấy những người tin vào 
Sự Phục Hồi nhưng quả quyết rằng Giáo Hội 
là kém cỏi và đã đi lạc đường. Những người 
khác khẳng định là tin vào Sự Phục Hồi 
nhưng bị vỡ mộng bởi giáo lý mà mâu thuẫn 
với những quan điểm đổi thay của thời kỳ 
chúng ta. Một số người không có thẩm quyền 
tuyên bố rằng đã có được những khải tượng, 
giấc mơ, và những sự hiện đến để sửa đổi 
Giáo Hội, hướng dẫn chúng ta đến một con 
đường cao quý hơn, hoặc chuẩn bị Giáo Hội 
cho ngày tận thế. Những người khác bị lừa 
dối bởi những thần linh giả tạo.

Ở khía cạnh kia, chúng ta đến với một vũ 
trụ hoàn toàn đầy sao lãng. Chưa từng bao 
giờ có nhiều thông tin, thông tin sai lệch, và 

thông tin bịa đặt hơn; nhiều hàng hóa, thiết bị tiện ích và trò chơi hơn; 
và nhiều lựa chọn, chỗ để đi, và những điều cần xem và làm để lấy 
đi thời gian và sự chú ý khỏi những gì quan trọng nhất. Tất cả những 
điều đó và còn nhiều điều hơn nữa được phổ biến ngay lập tức 
trên toàn thế giới bằng phương tiện điện tử. Đây là một thời kỳ đầy 
lừa dối.

Sự Hiểu Biết Là Rất Quan Trọng
Lẽ thật cho phép chúng ta thấy rõ ràng vì đó là “sự hiểu biết về 

những sự vật đúng theo trạng thái của chúng đang có, đã có, và sẽ có” 
(Giáo Lý và Giao Ước 93:24). Sự hiểu biết là rất quan trọng để tránh 
bị lừa dối, phân biệt lẽ thật với lỗi lầm, và thấy rõ cùng tìm cách tránh 
các mối nguy hiểm trong thời kỳ của chúng ta.

Tiên Tri Joseph Smith nói: “Sự hiểu biết là cần thiết cho cuộc sống 
và sự tin kính. . . . Sự hiểu biết là sự mặc khải. Hãy lắng nghe . . . bí 
quyết trọng đại này: sự hiểu biết là quyền năng của Thượng Đế cho sự 
cứu rỗi.” 1

Người ta nói: “Ta nên trung thành với sự tin tưởng của mình.” Mặc 
dù câu nói đó đúng nhưng, anh chị em không thể đúng hơn những 
gì mình biết. Hầu hết chúng ta hành động dựa trên sự tin tưởng của 
mình, nhất là điều chúng ta tin là vì lợi ích cá nhân của chúng ta. Vấn 
đề là, đôi khi chúng ta sai.

Một số người có thể tin nơi Thượng Đế và tin rằng hình ảnh sách 
báo khiêu dâm là sai trái nhưng vẫn bấm vào trang web về hình ảnh 
sách báo khiêu dâm vì lầm tưởng rằng họ sẽ được vui vẻ hơn nếu họ 
làm như thế hoặc họ không thể nào nhịn không bấm vào hay cho 
rằng họ không làm tổn thương ai cả. Họ hoàn toàn sai.

Những người khác có thể tin rằng nói dối là sai trái tuy nhiên thỉnh 
thoảng họ vẫn nói dối vì lầm tưởng rằng sẽ tốt hơn nếu không ai biết 
được sự thật. Họ hoàn toàn sai.

Một người nào đó có thể tin và thậm chí còn biết rằng Chúa Giê Su 
là Đấng Ky Tô nhưng vẫn chối bỏ Ngài không chỉ một lần mà là ba 
lần vì tưởng lầm rằng người ấy tốt hơn nên làm đám đông nguôi giận. 
Phi E Rơ không phải là người xấu. Tôi còn không chắc là ông ấy yếu 
kém. Ông chỉ sai thôi. (Xin xem Ma Thi Ơ 26:34, 69–75.)

Khi có hành động sai trái, chúng ta có thể nghĩ rằng mình là người 
xấu trong khi sự thật chúng ta chỉ sai thôi. Thử thách không phải là 
nhằm loại bỏ khoảng cách giữa hành động và sự tin tưởng của chúng 
ta; mà đúng hơn, thử thách là nhằm thu hẹp khoảng cách giữa niềm 
tin của chúng ta và lẽ thật.



Chúng ta thu hẹp khoảng cách đó bằng 
cách nào? Chúng ta tránh sự lừa dối bằng 
cách nào?

Những Câu Hỏi Chính và Những Câu Hỏi 
Phụ

Có những câu hỏi chính và có những câu 
hỏi phụ. Trước hết hãy bắt đầu bằng cách trả 
lời những câu hỏi chính. Các câu hỏi chính là 
quan trọng nhất. Chỉ có một ít câu hỏi chính. 
Tôi đề cập đến bốn câu hỏi:

1. Có Thượng Đế là Đức Chúa Cha của 
chúng ta hay không?

2. Chúa Giê Su Ky Tô có phải là Vị Nam Tử 
của Thượng Đế, Đấng Cứu Rỗi của thế 
gian không?

3. Joseph Smith có phải là vị tiên tri không?
4. Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của 

Chúa Giê Su Ky Tô có phải là vương 
quốc của Thượng Đế trên thế gian 
không?

Ngược lại, các câu hỏi phụ là bất tận. 
Chúng bao gồm các câu hỏi về lịch sử Giáo 
hội, tục đa hôn, người gốc Châu Phi và chức 
tư tế, phụ nữ và chức tư tế, bản dịch Sách 
Mặc Môn, sách Trân Châu Vô Giá, gen di 
truyền DNA và Sách Mặc Môn, hôn nhân 
đồng tính, các bài tường thuật khác nhau về 
Khải Tượng Thứ Nhất, vân vân và vân vân.

Nếu anh chị em trả lời các câu hỏi chính 
thì các câu hỏi phụ cũng được trả lời luôn 
nếu không thì chúng dường như không quan 
trọng. Hãy trả lời các câu hỏi chính, và anh 

chị em có thể đối phó với những điều anh chị em hiểu và những 
điều anh chị em không hiểu và với những điều anh chị em đồng ý và 
những điều anh chị em không đồng ý mà không cần phải rời bỏ Giáo 
Hội.

Cách Thức Học Hỏi Thiêng Liêng
Có những cách thức học hỏi khác nhau, kể cả các cách thức từ 

khoa học, phân tích, học thuật, và từ thiên thượng. Tất cả bốn cách 
thức này đều cần thiết để biết được lẽ thật. Các cách thức này đều bắt 
đầu theo cùng một cách: với một câu hỏi. Các câu hỏi rất quan trọng, 
nhất là các câu hỏi chính.

Cách thức học hỏi từ thiên thượng kết hợp các yếu tố của các 
phương pháp luận khác nhưng cuối cùng lại vượt trội hơn mọi cách 
thức khác nhờ tiếp cận được các quyền năng của thiên thượng. Cuối 
cùng, những sự việc của Thượng Đế được Thánh Linh của Thượng 
Đế tiết lộ, thường bằng một giọng nói êm ái nhỏ nhẹ. Chúa phán: 
“Thượng Đế sẽ ban cho các ngươi sự hiểu biết bằng Đức Thánh 
Linh của Ngài, phải, bằng một ân tứ Đức Thánh Linh không xiết kể” 
(Giáo Lý và Giao Ước 121:26).

Sứ Đồ Phao Lô dạy rằng chúng ta không thể biết được những 
sự việc của Thượng Đế ngoại trừ nhờ vào Thánh Linh của  
Thượng Đế (xin xem 1 Cô Rinh Tô 2:9–11; xin xem thêm  

1
2

3
4
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Joseph Smith 
Translation, 1 Corinthians 
2:11). Ông nói: “Vả, người 
có tánh xác thịt không nhận 
được những sự thuộc về Thánh 
Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng 
người đó coi sự ấy như là sự dồ dại.” Chúng 
ta thấy điều đó mỗi ngày. Phao Lô nói tiếp: 
“Và không có thể hiểu được, vì phải xem xét 
cách thiêng liêng” (1 Cô Rinh Tô 2:14).

Trong tất cả các vấn đề anh chị em gặp 
phải trong đời sống, có một vấn đề quan 
trọng hơn hết thảy và là điều ít người hiểu 
được nhất. Điều tồi tệ nhất trong tất cả các 
tình trạng của con người không phải là nạn 
nghèo đói, bệnh tật, cô đơn, nạn lạm dụng 
ngược đãi, hay chiến tranh—tuy chúng thật 
khủng khiếp. Điều tồi tệ nhất trong tất cả 
các tình trạng của con người lại là điều phổ 
biến nhất: đó là cái chết về phần hồn. Đó là 
bị tách rời khỏi sự hiện diện của Thượng Đế, 
và trong cuộc sống này thì sự hiện diện của 
Ngài chính là Thánh Linh hoặc quyền năng 
của Ngài.

Ngược lại, tình trạng tốt nhất trong mọi tình 
trạng của con người không phải là sự giàu có, 
danh tiếng, uy tín, sức khỏe tốt, danh lợi của 
loài người hay an ninh. Tình trạng tốt nhất 
trong mọi tình trạng của con người là được 
ban cho quyền năng của thiên thượng. Đó là 
việc được tái sinh, có được ân tứ và sự đồng 
hành của Đức Thánh Linh, tức là nguồn hiểu 
biết, sự mặc khải, sức mạnh, sự trong sáng rõ 
ràng, tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, 
hy vọng, sự tin tưởng, đức tin, và hầu hết mọi 
điều tốt đẹp khác.

Chúa Giê Su đã phán: ″Đấng Yên Ủi, tức 
là Đức Thánh Linh, . . . sẽ dạy dỗ các ngươi 
mọi sự” (Giăng 14:26). Đó là bởi quyền năng 
của Đức Thánh Linh, mà chúng ta “có thể biết 

được lẽ thật của tất cả mọi điều” (Mô Rô Ni 
10:5). “Ngài sẽ chỉ dẫn cho . . . [chúng ta] tất 

cả mọi việc . . . [chúng ta] phải nên làm” (2 Nê 
Phi 32:5). Đó là nguồn “nước hằng sống” tuôn 

chảy cho đến cuộc sống vĩnh cửu (Giăng 7:38; xin 
xem thêm câu 37).

Hãy làm điều cần phải làm để hoàn tất một việc nào đó, mang bất 
cứ gánh nặng nào mình cần phải mang, và hy sinh bất cứ điều nào 
mình cần phải hy sinh để có được và giữ được tinh thần và quyền 
năng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Mọi điều tốt đẹp 
tùy thuộc vào việc có được và giữ được quyền năng của Đức Thánh 
Linh trong cuộc sống của anh chị em.

“Những Gì Không Gây Dựng”
Vậy thì, nỗi buồn rầu mà tôi cảm thấy cách đây vài năm trong khi 

đọc các tài liệu chống đối là gì? Người ta thường nói rằng nỗi buồn 
rầu đó là kết quả của sự thiên vị niềm tin, tức là có khuynh hướng chỉ 
lựa chọn những điều phù hợp với các giả định và niềm tin của chúng 
ta mà thôi. Ý nghĩ rằng mọi thứ mà một người đã tin và được dạy cho 
có thể là sai, đặc biệt là không có điều gì tốt hơn để thay thế nó, thực 
sự là một ý nghĩ buồn và đáng lo ngại.

Nhưng nỗi buồn rầu mà tôi đã trải qua khi lắng nghe một nhóm 
người chỉ trích vô căn cứ chống lại Tiên Tri Joseph Smith và Sự Phục 
Hồi của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô thì khác. Nỗi buồn đó 
không phải là sự thiên vị niềm tin, và cũng không phải là nỗi sợ bị sai 
lầm. Đó là sự thiếu vắng Thánh Linh của Thượng Đế. Đó là tình trạng 
của con người khi “bị bỏ rơi một mình” (Giáo Lý và Giao Ước 121:38). 
Đó là bóng tối ảm đạm và “tâm trí như tê dại” (Giáo Lý và Giao Ước 
9:9; xin xem thêm câu 8).

Chúa phán:
“Và những gì không gây dựng đều không phải của Thượng Đế mà 

là bóng tối.
“Những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng; và kẻ nào nhận được 

ánh sáng, và bền lòng nơi Thượng Đế, thì sẽ nhận được thêm ánh 
sáng; và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn” 
(Giáo Lý và Giao Ước 50:23–24).

Sự mặc khải từ Thánh Linh của Thượng Đế thay thế sự thiên vị 
niềm tin bởi vì nó không chỉ dựa trên bằng chứng. Tôi đã dành cả 
đời để tìm cách nghe lời của Chúa và học cách nhận ra và tuân theo 
Thánh Linh của Thượng Đế. Tinh thần liên quan đến những tiếng 
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nói tà ác mà tấn công Tiên Tri Joseph Smith, 
Sách Mặc Môn, và Sự Phục Hồi không phải là 
tinh thần của ánh sáng, trí thông minh, và lẽ 
thật. Tôi không biết nhiều, nhưng tôi thực sự 
biết tiếng nói của Chúa và tiếng nói của Ngài 
không nằm trong nhóm người tà ác đó.

Trái ngược hoàn toàn với tâm trí tê dại, u 
ám và bệnh hoạn cùng tràn ngập nghi ngờ 
là tinh thần của ánh sáng, trí thông minh, 
bình an, và lẽ thật mà đi kèm với các sự kiện 
và giáo lý vinh quang của Sự Phục Hồi, đặc 
biệt là thánh thư được tiết lộ cho thế giới qua 
Tiên Tri Joseph Smith. Chỉ cần đọc các thánh 
thư này và tự hỏi mình và Thượng Đế là liệu 
chúng có phải là những lời dối trá, lừa gạt, và 
ảo tưởng hay chúng là lẽ thật.

Anh Chị Em Không Thể Học Được Lẽ Thật 
bằng cách Loại Bỏ

Một số người sợ rằng Giáo Hội có thể 
không chân chính nên dành thời gian và sự 
chú ý của họ để hăm hở tìm hiểu các câu 
hỏi phụ. Họ đã sai lầm khi cố gắng tìm hiểu 
lẽ thật bằng tiến trình loại bỏ, bằng cách cố 
gắng loại bỏ mọi nghi ngờ. Đó luôn là một 
ý tưởng tệ hại. Ý tưởng đó sẽ không bao giờ 
hữu hiệu.

Có vô số lời tuyên bố và ý kiến chống lại 
lẽ thật. Mỗi khi anh chị em đã dò tìm ra được 
một lời giải đáp cho một luận điệu chống đối 
Giáo Hội thì ngay lúc đó sẽ xuất hiện một 
luận điệu chống đối khác. Tôi không nói rằng 
anh chị em nên làm ngơ nó mà tôi nói rằng 
anh chị em có thể dành cả đời để dò theo câu 
giải đáp cho mọi lời tuyên bố chống lại Giáo 
Hội mà không bao giờ tiến đến việc biết được 
các lẽ thật quan trọng nhất.

Những câu trả lời cho các câu hỏi chính 
không đến bằng cách trả lời các câu hỏi phụ. 
Có câu trả lời cho các câu hỏi phụ, nhưng 
anh chị em không thể nào chứng minh điều 
tích cực bằng cách bác bỏ mọi tiêu cực. Anh 
chị em không thể chứng minh Giáo Hội là 
chân chính bằng cách bác bỏ mọi lời tuyên 
bố chống lại Giáo Hội. Đó là một chiến lược 
sai lầm. Cuối cùng, phải có chứng cứ khẳng 
định, và với những sự việc của Thượng Đế, 
chứng cứ khẳng định cuối cùng và chắc chắn 
đến bởi sự mặc khải qua tinh thần và quyền 
năng của Đức Thánh Linh.

Chúa Giê Su đã hỏi các môn đồ của Ngài:
“Các ngươi thì xưng ta là ai?
“Si Môn Phi E Rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Ky Tô, con Đức Chúa 

Trời hằng sống.
“Bấy giờ, Đức Chúa Giê Su phán cùng người rằng: Hỡi Si Môn, con 

Giô Na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi 
biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.

“. . . Ngươi là Phi E Rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa 
âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma Thi Ơ 16:15–18; xin xem thêm 
các câu 13–14).

Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô được dựa trên đá mặc khải và 
các cánh cổng ngục giới 
sẽ không thắng được Giáo 
Hội. Anh chị em và tôi đều 
là Giáo Hội. Chúng ta phải 
được thiết lập vững chắc 
trên đá mặc khải và mặc dù 
chúng ta có thể không biết 
được câu trả lời cho mọi câu 
hỏi nhưng chúng ta cũng 
cần phải biết các câu trả lời 
cho các câu hỏi chính. Nếu 
chúng ta làm như vậy, thì 
các cánh cổng ngục giới sẽ 
không thắng được chúng ta 
và chúng ta sẽ đứng vững 
mãi mãi.

Đứng trên Đá Mặc Khải
Có một Thuợng Đế ở trên 

trời là Đức Chúa Cha Vĩnh 
Cửu của chúng ta. Chúa 
Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử 
của Thượng Đế, Đấng Cứu 

Chuộc của thế gian. Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế là Đấng 
đã đặt nền móng cho Sự Phục Hồi vương quốc của Thượng Đế. Giáo 
Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là vương quốc 
của Thượng Đế trên thế gian. Tôi biết điều này nhờ kinh nghiệm của 
mình—tất cả những điều này. Tôi biết điều này nhờ các bằng chứng, 
và các bằng chứng đó thật đầy thuyết phục. Tôi biết điều này nhờ học 
hỏi. Và, chắc chắn nhất, tôi biết điều này nhờ vào tinh thần và quyền 
năng của Đức Thánh Linh.

Và nhờ đó, tôi biết mọi điều tôi cần biết để đứng vững mãi mãi. Cầu 
xin cho chúng ta đứng vững trên đá mặc khải đặc biệt là với các câu 
hỏi chính. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ đứng vững mãi mãi và không 
bao giờ bỏ đi. ◼
Trích từ bài nói chuyện tại một buổi họp đặc biệt devotional, “Stand Forever,” được đưa ra 
tại trường Brigham Young University vào ngày 22 Tháng Một năm 2019.

GHI CHÚ
 1. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (năm 2007),  

trang 285.
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Con Gái Chúng Tôi Vẫn 
Thuộc Về Chúng Tôi
Vinaisi Maca Naquere, Lautoka, Fiji

Vợ chồng tôi sắp được làm lễ gắn bó nhưng giáo lễ thiêng 
liêng này không chỉ dành cho hai vợ chồng chúng tôi mà thôi.
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Sau bảy năm hy vọng và chờ đợi có 
con, cuối cùng vợ chồng tôi cũng 

được ban phước với một đứa con 
gái. Alicie là ánh sáng của cuộc đời 
chúng tôi, nhưng nó chỉ sống được 
năm tháng trước khi chết vì bệnh 
viêm phổi.

Đó là kinh nghiệm khó khăn 
nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi ngày tôi 
thường đi làm về và ngồi khóc. Cha 
mẹ chồng của tôi thường ngồi với tôi 
để cho tôi sức mạnh. Tôi đã tiếp tục 
cầu nguyện để có được một đứa con 
khác, nhưng không có đứa con nào 
cả. Tôi đã buồn bã vô cùng.

Cha mẹ chồng của tôi bắt đầu 
khuyến khích vợ chồng tôi đi đến 
Đền Thờ Suva Fiji để làm lễ gắn bó. 
Chúng tôi chưa bao giờ đi đến đền 
thờ, và chúng tôi quyết định rằng đây 
là cách tốt nhất để chúng tôi tìm thấy 
niềm hy vọng và sự chữa lành.

Tôi vô cùng bất ngờ với những 
gì tôi đã cảm nhận được trong ngày 
hôm đó! Tôi biết rằng vợ chồng tôi 
sẽ được làm lễ gắn bó với nhau vĩnh 
viễn. Sự hiểu biết này làm tràn đầy 
lòng tôi với sự biết ơn và tình yêu 
thương. Nhưng tôi đã không hiểu 
rằng giáo lễ thiêng liêng này không 
chỉ dành cho hai vợ chồng chúng tôi 
mà thôi.

Tại đền thờ, tôi đã biết được rằng 
Alicie có thể được làm lễ gắn bó với 
chúng tôi. Tôi rơi nước mắt vì vui 

mừng khi biết được giáo lý thiêng 
liêng này. Con gái của chúng tôi sẽ 
thuộc về chúng tôi vĩnh viễn! Tôi làm 
chứng rằng Thượng Đế đã cung cấp 
mọi điều chúng ta cần để có được 
hạnh phúc trong ngôi nhà thánh 
của Ngài.

Trong những năm sau đó, vợ 
chồng tôi đã được ban phước với 
một đứa con trai và ba đứa con nuôi. 
Tuy nhiên, chúng tôi không bao 
giờ có thể quên được Alicie. Nhờ 
các giáo lễ của đền thờ, con gái của 
chúng tôi là một phần của gia đình 

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

chúng tôi mãi mãi.
Khi gặp một người mất một đứa 

con thì tôi đồng cảm được với nỗi 
đau của họ. Nhưng tôi cũng biết rằng 
nỗi đau này không phải là cái kết. 
Qua việc mất Alicie, cũng như trải 
qua những thử thách khác, tôi biết 
rằng Thượng Đế ở bên tôi. Khi nản 
lòng hoặc phàn nàn về những điều 
nào đó thì tôi biết rằng Thượng Đế 
luôn luôn ở bên tôi.

Tôi biết mình sẽ gặp lại Alicie, và 
lẽ thật đó tiếp tục làm cho vợ chồng 
tôi ngập tràn niềm vui sâu đậm. ◼



Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng mình là một người khỏe 
mạnh. Vì vậy, tôi đã hoảng hốt khi thức dậy vào một 

buổi sáng nọ với cảm giác như là ngực mình bị đè mạnh 
đến mức sắp nổ tung. Tôi được đưa đi cấp cứu ở bệnh 
viện, nhưng sau nhiều giờ kiểm tra, các bác sĩ không thể 
tìm ra vấn đề. Họ đã cho tôi về nhà mặc dù tôi vẫn bị đau 
đớn tột cùng. Thế là tôi bắt đầu một thử thách gay go kéo 
dài bảy tháng với các cuộc hẹn với bác sĩ, phải nằm viện, 
và chịu cơn đau tệ hại nhất mà tôi chưa từng cảm thấy 
trong đời.

Tôi bắt đầu trở nên chán nản. Tôi đã phải nghỉ học đại 
học và chuyển về ở nhà cha mẹ tôi. Tôi không thể đi chơi 
với bạn bè. Tôi bị đau quá nhiều nên phải gác lại mọi sở 
thích của mình. Tôi cảm thấy rằng mọi điều mà tôi quan 
tâm—những nguyện vọng, các mối quan hệ, các tài năng 
của tôi—đã tiêu tan, và bây giờ tôi không thể nào làm 
được những việc mà mình đã làm trước đây và tôi không 
thể tưởng tượng được làm sao tôi có thể trở lại giống như 
xưa. Và tôi bắt đầu tự hỏi: Làm sao Cha Thiên Thượng có 
thể để điều này xảy ra cho tôi? Ngài không yêu thương 
tôi sao?

Sau một cuộc hẹn đầy thất vọng và đau đớn khác với 
bác sĩ, tôi chỉ muốn cuộn tròn mình lại và khóc. Nhưng 
khi về đến nhà, tôi thấy một cái gì đó rất lạ ở hiên nhà: 

một cái hộp đựng giày cũ rách nát được dán băng keo và 
gửi cho tôi.

Một lá thư trên cái hộp cho biết rằng gói đồ đó do một 
người bạn của tôi gửi tới. Bạn ấy nghe nói rằng tôi bị 
bệnh và muốn làm cho tôi vui. Khi mở hộp đựng giày ra, 
tôi thấy nó chứa đầy những mảnh xốp nhỏ. Đó là một trò 
chơi ghép hình tự làm dành riêng cho tôi.

Khi ráp các mảnh ghép với nhau thì tôi bắt đầu khóc. 
Các mảnh ghép thành tên tôi, được bao quanh bởi những 
thông điệp dịu dàng đầy yêu thương và khích lệ. Tôi cảm 
thấy rằng thân thể rã rời đau đớn của mình giờ đã được hàn 
gắn lại với nhau khi tôi ráp lại món quà của người bạn tôi.

Sau đó ít lâu, tôi bắt đầu dùng một loại thuốc làm giảm 
các triệu chứng của tôi và giúp các bác sĩ chẩn đoán. Tôi 
mắc một căn bệnh hiếm gặp nhưng có thể điều trị được, 
và với thuốc men phù hợp, tôi đã có thể trở lại cuộc sống 
bình thường.

Ngay cả khi cơ thể tôi đã được chữa lành, tôi biết là 
mình sẽ không bao giờ quên điều tôi đã học được. Nhờ 
món quà tuyệt vời của bạn tôi, tôi đã biết rằng mình được 
yêu thương và Cha Thiên Thượng đã không quên tôi. Sau 
nhiều tháng cảm thấy kiệt sức, nhờ lòng nhân từ của một 
người bạn và tình yêu thương của Cha Thiên Thượng, tôi 
đã lành lặn trở lại. ◼

Ngài Đã Hàn Gắn Tôi Lại
Alaina Dunn, Utah, Hoa Kỳ

Bạn tôi nghe nói rằng tôi bị bệnh và đã gửi một trò chơi 
ghép hình tự làm dành riêng cho tôi.
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Cách đây nhiều năm, tôi đã nhận 
được một cuốn sách màu xanh 

dương với chữ mạ vàng trên bìa từ 
những người truyền giáo đang phục 
vụ trong căn cứ quân sự nơi tôi đang 
được huấn luyện cho công việc của 
mình trong Hải Quân Hoa Kỳ.

Khi tôi bắt đầu đọc cuốn sách đó, 
một người nào đó nói với tôi rằng 
sách đó là giả vì nó được sao chép 
từ Kinh Thánh. Điều này đã khiến tôi 
nghi ngờ về tính xác thực của cuốn 
sách đó, nhưng tôi vẫn giữ nó. Tôi 
đọc sách đó một chút, đặt nó vào đáy 
túi quân trang của mình và sau đó 
quên nó đi.

“Mấy Anh Có một Cuốn 
Sách Màu Xanh Dương với 
Chữ Mạ Vàng Không?”
Michael Jacobson, Oregon, Hoa Kỳ

Một thời gian sau khi vứt cuốn sách đó đi, tôi tò mò muốn biết 
những gì ở trong đó.
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Hơn một năm sau, tôi quyết định 
dọn sạch túi quân trang của mình. 
Tôi tìm thấy cuốn sách đó nhưng 
không còn hứng thú với nó nữa nên 
tôi đã đem vứt đi. Nhưng ít lâu sau, 
tôi trở nên tò mò về những gì bên 
trong cuốn sách màu xanh dương với 
chữ mạ vàng đó. Bây giờ tôi tin rằng 
cảm giác này đã đến từ Thánh Linh, 
“là Đấng dẫn dắt làm điều tốt lành” 
(Giáo Lý và Giao Ước 11:12).

Vào năm 2005, một người bạn mới 
quen đã mời tôi nghe những người 
truyền giáo giảng dạy. Lúc đầu, tôi có 
những thắc mắc và nghi ngờ về điều 
họ giảng dạy, nhưng những người 
truyền giáo rất tự tin và đưa ra những 

câu trả lời có lý đối với tôi.
Khi tôi nhận biết rằng 

những người truyền giáo 
này giống như những 

người mà tôi đã gặp 
nhiều năm trước, 

tôi băn khoăn hỏi họ: “Mấy anh có 
một cuốn sách màu xanh dương với 
chữ mạ vàng không?”

Một người trong số họ đáp: “Vâng, 
chúng tôi có!” “Nó được gọi là Sách 
Mặc Môn!”

Tôi rất phấn khởi để có được Sách 
Mặc Môn một lần nữa. Quả thật, tôi 
đã rất phấn khởi đến nỗi tôi đã đọc 
sách đó nhiều hơn một lần trong 
vòng chưa đầy hai tuần! Trong khi 
đọc và cầu nguyện, tôi đã bắt đầu 
biết được rằng đó là lời của Thượng 
Đế.

Anh Cả Rubén V. Alliaud thuộc 
Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã nói 
một điều trong đại hội trung ương 
liên quan đến kinh nghiệm của tôi 
với Sách Mặc Môn: “Bất cứ người nào 
đọc sách đó cùng cam kết để thành 
tâm học tập [Sách Mặc Môn], với một 
tinh thần cầu nguyện, sẽ không chỉ 
học về Đấng Ky Tô mà còn sẽ học 
từ Đấng Ky Tô—đặc biệt là khi họ 
đưa ra quyết định sẽ ‘thử dùng tới 
hiệu năng của lời Thượng Đế’ [An Ma 
32:5] và không vội vàng chối bỏ nó 
vì lòng không tin tưởng do định kiến 
đến từ những gì người khác nói về 
những điều họ chưa bao giờ đọc.” 1

Bằng cách đọc Sách Mặc Môn, cầu 
nguyện và tin cậy nơi Thánh Linh, tôi 
đã thấy những điều tuyệt vời đến với 
cuộc đời mình. ◼
GHI CHÚ
 1. Rubén V. Alliaud, “Được Tìm Thấy qua 

Quyền Năng của Sách Mặc Môn,” Liahona, 
tháng Mười Một năm 2019, trang 37.
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Khi còn nhỏ và sống ở ngoại ô Đài 
Bắc, Đài Loan, tôi chưa bao giờ 

biết về những người truyền giáo. Vì 
vậy, lần đầu tiên tiếp xúc với họ, tôi 
đã tò mò về sứ điệp của họ. Chẳng 
bao lâu thì tôi hăm hở làm theo 
những lời dạy của họ và áp dụng 
phúc âm vào cuộc sống của tôi. Tôi 
cảm thấy rằng đây là một cách để tôi 
tìm hiểu xem thực sự có Thượng Đế 
hay không.

Trong vòng một tháng, tôi đã được 
dạy phúc âm và các lệnh truyền được 
giảng dạy trước lễ báp têm. Sự bình 
an đến với tôi qua lời cầu nguyện, tôi 
đã nhận được sự mặc khải cá nhân 
từ việc học thánh thư, và tôi không 
bao giờ bỏ lỡ một buổi họp nào của 
Giáo Hội. Tôi đã quyết định rằng 
mình nên chịu phép báp têm.

Thử thách lớn nhất mà tôi gặp 
phải lúc đó là những vấn đề nảy sinh 
trong mối quan hệ của tôi với một số 
bạn bè vì họ phản đối việc tôi liên hệ 
với Giáo Hội. Tôi đã cầu nguyện rất 
nhiều về những vấn đề này, nhưng 
những mối quan hệ của chúng tôi 
dường như chỉ trở nên tệ hại hơn.

Tôi đã mời bạn bè đến dự lễ báp 
têm của mình, nhưng họ hoàn toàn 
không đếm xỉa đến lời mời của tôi. 
Tôi thực sự không biết phải làm gì. 
Trước lễ báp têm của mình, tôi ngồi 
một mình trên ghế sofa trong phòng 
đợi của giáo đường, và cầu nguyện 
rằng bạn bè của tôi sẽ đến như một 
phép lạ để tôi có thể nói với họ về 

Mục Đích của Phép Báp Têm của Tôi
Rui Cong Hong, New Taipei City, Đài Loan

Trước khi chịu phép báp têm, tôi ngồi một mình và 
cầu nguyện rằng bạn bè của tôi sẽ đến như một 
phép lạ.

những thay đổi tích cực mà tôi đã có 
trong cuộc sống của mình và chứng 
tỏ cho họ thấy rằng tôi đã đưa ra 
quyết định đúng bằng cách chịu 
phép báp têm.

Bạn bè của tôi không bao giờ đến 
nhưng trong khi tôi chân thành cầu 
nguyện lên Thượng Đế, thì tôi đã 
cảm thấy một ấn tượng. Vào lúc đó, 
tôi cảm nhận được tình yêu thương 
lớn lao từ Cha Thiên Thượng của tôi. 
Tôi biết rằng Ngài hiện diện ở đó và 
đã thực sự lắng nghe lời cầu nguyện 
của tôi.

Ban đầu tôi muốn được báp têm 
chỉ vì tất cả những điều tuyệt vời xảy 
ra trong cuộc sống của tôi, nhưng 
lúc đó, tôi đã bắt đầu hiểu được mục 
đích của phép báp têm của mình.

Ấn tượng tôi đã nhận được giống 
như tiếng nói của Chúa dịu dàng và 
trực tiếp phán với tôi: “Con không 
cần phải chứng tỏ điều gì với bất cứ 
ai. Con chỉ cần chứng tỏ với ta rằng 
con sẵn lòng đến cùng ta và luôn 
trung thành với phúc âm của ta cho 
đến hết đời con.” ◼
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Làm thế nào chúng ta có 
thể cảm nhận được quyền 

năng chữa lành của Đấng Ky Tô?3 Nê Phi 17–19

PHẦN THẢO LUẬN
• Nếu là một trong số 

những người dân Nê 
Phi thì anh chị em sẽ 
cầu xin Đấng Cứu Rỗi 
chữa lành cho bệnh gì? 
Anh chị em sẽ nói gì 
với Ngài?

• Giống như dân Nê Phi, 
anh chị em đến cùng 
Đấng Ky Tô và cảm 
nhận tình yêu thương và 
quyền năng chữa lành 
của Ngài trong cuộc 
sống của mình bằng 
cách nào?

• Anh chị em đã cảm nhận 
được tình yêu thương 
của Đấng Cứu Rỗi khi 
nào? Anh chị em đã cảm 
nhận tình yêu thương 
đó như thế nào?
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(NGÀY 28 THÁNG CHÍN– 
NGÀY 11 THÁNG MƯỜI)

• Sự đàn áp tôn 
giáo (xin xem 
3 Nê Phi 1:9).

• Thiên tai trong 
ba ngày chìm 
trong bóng tối 
(xin xem 3 Nê 
Phi 8).

• Tình trạng bất 
ổn trong xứ 
(xin xem 3 Nê 
Phi 7:1–4).

• Sự tà ác và khả 
ố (xin xem 3 Nê 
Phi 2:3, 7:7).

• Sự phân biệt 
giai cấp (xin 
xem 3 Nê Phi 
6:10–14).

• Chiến tranh 
(xin xem 3 Nê 
Phi 2:17).

Giáo Vụ của Đấng Ky Tô ở giữa Dân Nê Phi
Khi Đấng Cứu Rỗi hiện đến cùng dân Nê Phi, Ngài đã mời gọi tất cả những người nào “bị đau 
đớn vì nguyên do nào khác” (3 Nê Phi 17:7) hãy bước ra và được chữa lành. Lời mời gọi của 
Ngài không chỉ giới hạn trong những thử thách gần đây của dân Nê Phi. Nó áp dụng cho các 
vết thương bên ngoài và bên trong mà dân Nê Phi có thể đã mang trong suốt cuộc đời của họ. 
Chúa Giê Su Ky Tô đã chữa lành cho “mọi người” (3 Nê Phi 17:9) và đã phục sự cho họ “từng 
người một” (3 Nê Phi 17:21).

Những Thử Thách của Dân Nê Phi
Những thập niên trước khi Chúa Giê Su đến thế gian là đầy hỗn loạn và thử thách. Dân Nê Phi chịu đựng:

Trong giáo vụ của 
Chúa Giê Su Ky Tô 
ở giữa dân Nê Phi, 

Ngài đã cho thấy tình yêu 
thương lớn lao và quyền 
năng chữa lành của Ngài 
cho tất cả những ai đến 
cùng Ngài. Chúng ta có 
thể học được gì từ kinh 
nghiệm của dân Nê Phi 
với Đấng Cứu Rỗi?
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Làm thế nào tôi có thể cầu 
nguyện như Đấng Cứu Rỗi 

đã dạy?

GHI CHÚ
 1. David A. Bednar, “Hãy Luôn 

Cầu Nguyện,” Liahona, tháng 
Mười Một năm 2008, trang 43.

 2. Thomas S. Monson, “Ba Mục 
Tiêu để Hướng Dẫn Các Chị 
Em,” Liahona, tháng Mười Một 
năm 2007, trang 120.

 3. Teachings of Presidents of the 
Church: Howard W. Hunter 
(năm 2015), trang 229.

 4. Dallin H. Oaks, “The Language 
of Prayer,” Ensign, tháng Năm 
năm 1993, trang 17.

 5. Boyd K. Packer, “Cầu Nguyện 
và Những Thúc Giục,” 
Liahona, tháng Mười Một 
năm 2009, trang 46.

3 Nê Phi 17–19

PHẦN THẢO LUẬN
Đấng Cứu Rỗi và các vị tiên 
tri ngày sau và các sứ đồ 
đã dạy điều gì khác nữa về 
sự cầu nguyện? Làm thế 
nào những lời dạy này có 
thể giúp cho những lời cầu 
nguyện của anh chị em trở 
nên có ý nghĩa hơn đối với 
anh chị em?
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(NGÀY 28 THÁNG CHÍN– 
NGÀY 11 THÁNG MƯỜI)

Điều mà Đấng Cứu Rỗi đã dạy

Cầu nguyện cho những người khác 
(xin xem 3 Nê Phi 17:14, 17, 21; 
xin xem thêm 3 Nê Phi 18:23)

“Phải tỉnh thức và cầu nguyện 
luôn luôn” (3 Nê Phi 18:15)

“Cầu nguyện 
trong gia đình 
các ngươi” 
(3 Nê Phi 18:21; 
xin xem thêm 
3 Nê Phi 17:3)

Đừng lặp đi lặp 
lại nhiều lời (xin xem 
3 Nê Phi 19:24; xin xem 
thêm 3 Nê Phi 13:7)

“Hãy tiếp tục cầu 
nguyện” (3 Nê 
Phi 19:26)

Điều mà các vị tiên tri, tiên kiến 
và mặc khải Ngày Sau dạy

“Việc cầu nguyện cho những người khác với 
tất cả tấm lòng nhiệt thành của chúng ta sẽ 
làm gia tăng khả năng của chúng ta để lắng 

nghe và lưu ý đến tiếng nói của Chúa.” 1

“Chính là qua sự cầu nguyện tha 
thiết và chân thành mà chúng ta 
có thể nhận được những phước 
lành và sự giúp đỡ cần thiết để 

thực hiện cuộc hành trình đôi khi 
khó khăn và đầy thử thách này 
mà chúng ta gọi là trần thế.” 2

“Nếu chịu . . . [tham gia] 
trong việc cầu nguyện 

hằng ngày cùng gia 
đình, . . .thì anh chị 

em sẽ nhận được 
những phước lành 

đã được hứa của 
Chúa trong việc 

nuôi dạy một thế 
hệ ngay chính.” 3

“Những lời cầu 
nguyện của chúng 

ta cần phải đơn 
giản, thẳng thắn, 
và chân thành.” 4

“Hãy cầu nguyện thường 
xuyên. Hãy cầu nguyện 

trong tâm trí, trong lòng 
mình. Hãy quỳ xuống cầu 

nguyện. Sự cầu nguyện 
là chìa khóa riêng của 
anh chị em để mở cửa 

thiên thượng. Ổ khóa là 
ở phía bên này bức màn 

che của anh chị em.” 5

Khi Đấng Cứu Rỗi 
hiện đến cùng dân 
Nê Phi, Ngài đã cầu 

nguyện 11 lần với họ. Qua 
lời nói và sự nêu gương, 
Ngài đã dạy họ cách họ 
nên cầu nguyện. Các vị tiên 
tri, tiên kiến và mặc khải 
ngày sau  tiếp tục giảng dạy 
điều mà Đấng Cứu Rỗi đã 
dạy về sự cầu nguyện. Đây 
là một vài ví dụ:
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Chúng ta tham gia vào “công việc 
kỳ diệu” của Chúa bằng cách nào?

Trong số nhiều 
điều mà Đấng 
Cứu Rỗi đã dạy 

cho dân Nê Phi, Ngài 
đã dạy họ về sự quy 
tụ của dân Y Sơ Ra Ên 
và truyền lệnh cho họ 
phải học thánh thư 
và giữ những biên sử 
của họ. Làm thế nào 
chúng ta có thể tuân 
theo những lời dạy 
này ngày nay?

3 Nê Phi 20–26

GHI CHÚ
 1. Russell M. Nelson, “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên” (buổi họp đặc 

biệt devotional dành cho giới trẻ toàn cầu, ngày 3 tháng Sáu năm 
2018), trang 8, HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org.
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(NGÀY 12–18 THÁNG MƯỜI)

Tìm Hiểu Các Lời Tiên Tri
Đấng Cứu Rỗi đã truyền lệnh cho dân Nê Phi phải “tìm hiểu 

các lời tiên tri” (3 Nê Phi 23:5). Chúng ta có cơ hội để nghe vị 
tiên tri tại thế và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội nói chuyện 
trong đại hội trung ương.

• Anh chị em có thể làm gì để được lợi ích nhiều hơn từ đại hội 
trung ương?

• Việc “tìm hiểu các lời tiên tri” giúp chúng ta trong việc quy tụ 
Y Sơ Ra Ên như thế nào?

Tham Gia Công Việc
Chúa Giê Su Ky Tô đã tiên tri về một “công việc kỳ 

diệu” trong những ngày sau (xin xem 3 Nê Phi 21:9). 
Công việc đó là sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên. Chủ Tịch 
Russell M. Nelson đã gọi công việc này là “điều quan 
trọng nhất đang diễn ra trên thế gian ngày nay” và nói: 
“Nếu chọn, nếu muốn, thì anh chị em có thể là một phần 
lớn của công việc đó.” 1

• Làm thế nào anh chị em và gia đình mình có thể tìm 
hiểu thêm và tham gia vào sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên?

Giữ một Biên Sử
Chúa Giê Su đã truyền lệnh cho các môn đồ người Nê Phi 

của Ngài phải giữ một biên sử về những lời dạy của Ngài và 
những lời tiên tri của Sa Mu Ên người La Man (xin xem 3 Nê Phi 
23:4, 6–13). Tương tự như vậy, chúng ta có thể ghi lại những 
kinh nghiệm sống của mình để giúp đỡ chúng ta và giảng dạy 
những người khác.

• Có những kinh nghiệm thuộc linh nào đã qua mà anh chị 
em chưa ghi lại không?

• Làm thế nào anh chị em có thể ghi lại những điều mà 
Thượng Đế đang dạy cho anh chị em?
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Được cải đạo có  
nghĩa là gì?3 Nê Phi 27–4 Nê Phi

PHẦN THẢO LUẬN
• So sánh hạnh phúc của những 

người dân Nê Phi ngay chính 
với nỗi buồn rầu khi họ không 
ngay chính. Suy ngẫm về sự 
khác biệt và tìm những cách 
thức mà anh chị em có thể 
trở nên được cải đạo hơn 
theo Chúa.

• Anh chị em có thể chọn một 
điều mà mình có thể cải thiện 
trong cuộc sống của mình 
không?

• Làm thế nào những điều này có 
thể mang anh chị em đến gần 
bạn bè, gia đình, và Chúa hơn?HÌ
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(NGÀY 19–25 THÁNG MƯỜI)

Hạnh Phúc và Tình Đoàn Kết
Dân Nê Phi được hạnh phúc và đoàn 

kết qua những hành động ngay chính của 
họ (xin xem 4 Nê Phi 1:2–15).

• Họ công bằng và tử tế với nhau.
• Họ tuân theo các lệnh truyền của 

Đấng Ky Tô.
• Họ khiêm nhường nhịn ăn và cầu 

nguyện.

Nỗi Buồn Rầu và Sự Chia Rẽ
Rủi thay, những năm tháng đoàn kết và hạnh 

phúc đó không kéo dài mãi mãi. Cuối cùng, dân 
Nê Phi ngừng tuân theo các giáo lệnh của Thượng 
Đế (xin xem 4 Nê Phi 1:24–31). Khi làm như vậy:

• Họ trở nên ích kỷ và kiêu ngạo.
• Họ xây dựng giáo hội của riêng họ để kiếm lợi 

lộc tài chính.
• Họ chối bỏ Giáo Hội của Đấng Ky Tô.

Sau khi Đấng Cứu Rỗi 
hiện đến cùng dân 
Nê Phi, họ đã trải qua 

gần 200 năm đoàn kết và 
thái bình vì họ “đều được 
cải đạo theo Chúa” (4 Nê 
Phi 1:2).

Một số ví dụ khác về 
các hành động ngay chính 
của dân Nê Phi là gì? Anh 
chị em có thể đọc 4 Nê Phi 
1:2–15 và điền vào những 
chỗ trống với những ví dụ 
khác mà anh chị em tìm 
thấy:

• _____________________
_____________________
_____________________

• _____________________
_____________________
_____________________
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Bài của Giám Trợ 
Dean M. Davies
Đệ Nhất Cố Vấn 
trong Giám Trợ 
Đoàn Chủ Tọa

Thánh Linh của Chúa ở trong các nhà hội của chúng ta và sẽ soi 
dẫn cho chúng ta khi chúng ta có sự tôn kính trước mặt Ngài.

Các Nhà Hội— 
Những Nơi Thờ 
Phượng Tôn Nghiêm

Một đồng nghiệp tận tụy đã có lần chia sẻ với tôi một kinh nghiệm mà anh ta 
đã có khi hoàn thành nhiệm vụ cất dọn ghế và dọn dẹp trung tâm giáo khu 
sau một đại hội giáo khu. Sau 30 phút thực hiện các bổn phận này, anh ta 

nhận ra rằng mình là người cuối cùng ở lại trong tòa nhà. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy 
cô đơn với ý định vội vã ra về, thì anh ta nhận ra rằng cảm giác bình an tuyệt vời mà 
anh ta đã cảm thấy trong đại hội vẫn còn ở lại với anh và thậm chí còn gia tăng nữa.

Khi đã hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi nhà hội thì anh ta gặp một tín hữu khác 
dường như đang chăm chú theo dõi anh ta. Khi nhận ra điều mà người bạn của 
tôi đã làm, người tín hữu này đã cầm tay anh ta và nói: “Thưa anh, Chúa nhìn thấy 
những việc nhỏ nhặt này mà anh đã làm cho Ngài, và Ngài nhìn xuống và mỉm 
cười hài lòng.”

Nhiều năm sau trong khi phục vụ với tư cách là giám trợ, người bạn này lại thấy 
anh ta ở một mình một lần nữa trong nhà hội của tiểu giáo khu của anh ta. Sau khi 
tắt đèn trong giáo đường, anh ta nán lại một lúc khi ánh trăng chiếu qua cửa sổ lên 
bục giảng.

Anh ta lại cảm thấy một cảm giác bình an quen thuộc một lần nữa và ngồi xuống 
gần phía trước giáo đường và suy ngẫm về rất nhiều giây phút thiêng liêng mà anh 
ta đã cảm nhận ở nơi đó—nhiều lần anh đã quan sát các thầy tư tế bẻ bánh tại bàn 
Tiệc Thánh, những khi anh cảm thấy Đức Thánh Linh đồng hành cùng anh trong 
khi đưa ra một bài nói chuyện tại đại hội tiểu giáo khu, các lễ báp têm mà anh đã 
điều khiển, những bài hát tuyệt vời của ca đoàn mà anh đã nghe, và vô số chứng 
ngôn từ các tín hữu của tiểu giáo khu mà đã làm anh cảm động vô cùng. Ngồi một 
mình trong giáo đường tối om, anh ta đã cảm thấy lòng tràn đầy ảnh hưởng chung 
của những kinh nghiệm này trong cuộc sống của mình và cuộc sống của các tín 
hữu trong tiểu giáo khu, và anh ta cúi đầu xuống với lòng biết ơn chân thành.

Người bạn tôi đã được dạy một cách khôn ngoan và đúng đắn rằng những nơi 
thiêng liêng nhất trên thế gian là đền thờ và mái gia đình, nhưng qua hai kinh 
nghiệm kể trên, anh ta cũng bắt đầu hiểu được tính chất thiêng liêng của các nhà 
hội của chúng ta. Vì đã được thẩm quyền chức tư tế làm lễ cung hiến nên các cơ sở 
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này trở thành những bối cảnh mà tại đó Chúa 
đổ xuống những điều mặc khải cho dân Ngài 
và tại đó “quyền năng của sự tin kính được 
biểu hiện” qua các giáo lễ mà diễn ra ở đó (xin 
xem Giáo Lý và Giao Ước 84:20).

Nhà hội kết hợp với mái gia đình để mang 
lại niềm vui đã được hứa mà Các Thánh Hữu 
trung thành có thể cảm nhận được vào ngày Sa 
Bát. Nó trở thành một nơi mà sự thờ phượng 
tập thể của các tín hữu khiến cho họ trở nên 
“đồng tâm đoàn kết trong tình thương yêu lẫn 
nhau” (Mô Si A 18:21) và đối với Đấng Cứu 
Rỗi. Để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và tôn 
trọng thích hợp đối với các phước lành thuộc 
linh trút xuống chúng ta qua các nhà hội của 
mình, chúng ta nên bước vào những nơi thờ 
phượng này với thái độ tôn kính sâu đậm và 
chân thành.

Ý Nghĩa của Sự Tôn Kính
Trong văn hóa của Giáo Hội hiện đại của 

chúng ta, từ tôn kính đã trở thành đồng nghĩa 
với từ yên lặng. Mặc dù việc nói chuyện nhỏ 

nhẹ chắc chắn là thích hợp đối với các giáo đường của chúng ta, nhưng 
sự hiểu biết hạn chế này về sự tôn kính cũng không thể hiện được ý 
nghĩa đầy đủ của từ này. Sựtôn kính có thể bắt nguồn từ động từ tiếng 
La Tinh revereri, có nghĩa là “kính sợ.” 1 Chúng ta có thể tìm thấy một 
thuật ngữ mô tả hùng hồn hơn những cảm xúc của tâm hồn chúng ta 
khi chúng ta thực sự suy ngẫm về những gì mà Đấng Cứu Rỗi đã làm 
cho mỗi người chúng ta không?

Tôi nhớ lại những lời của bài thánh ca tuyệt vời mà chúng ta hát 
trong khi ở trong giáo đường của chúng ta: “Lòng cảm kích vô cùng về 
tình thương Chúa ban xuống cho tôi.” 2 Ý thức sâu sắc về lòng biết ơn, 
lời ngợi khen, và sự kinh ngạc là tính chất của sự tôn kính, và nó bắt 
buộc chúng ta tránh bất cứ loại ngôn từ hoặc hành vi nào mà có thể 
làm giảm bớt những cảm xúc đó trong chúng ta hoặc người khác.

Các Nhà Hội và Ngày Sa Bát
Từ điều mặc khải thời nay, chúng ta biết rằng một phần chính của 

sự thờ phượng trong ngày Sa Bát của chúng ta là “phải đến nhà nguyện 
và dâng Tiệc Thánh [của chúng ta] vào ngày thánh [của Chúa]” (Giáo Lý 
và Giao Ước 59:9). “[Các] nhà nguyện” mà trong đó chúng ta quy tụ vào 
ngày Sa Bát là những nhà hội thiêng liêng của chúng ta.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối 
liên hệ gần gũi giữa sự tôn kính của chúng ta dành cho Đấng Cứu Rỗi 
và những cảm xúc của chúng ta đối với ngày Sa Bát. Khi chia sẻ kinh 
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nghiệm của riêng mình về việc tôn trọng ngày Sa Bát, Chủ Tịch Nelson đã 
kể lại: “Tôi đã học được từ thánh thư rằng hành động và thái độ của tôi về 
ngày Sa Bát tạo thành một dấu hiệu giữa tôi và Đức Chúa Cha của tôi.” 3

Giống như hành động và thái độ của chúng ta đối với ngày Sa Bát 
là một dấu hiệu về sự tận tâm của chúng ta đối với Chúa, hành động, 
thái độ của chúng ta, và thậm chí cách ăn mặc của chúng ta trong khi ở 
trong nhà nguyện của Ngài cũng có thể cho thấy mức độ tôn kính mà 
chúng ta cảm thấy đối với Đấng Cứu Rỗi.

Các Nhà Hội và Các Giáo Lễ
Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã 

giúp gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về khái niệm này khi nói:
“Ngoài việc dành thời gian nhiều hơn cho việc giảng dạy phúc âm 

đặt trọng tâm trong nhà, buổi lễ ngày Chủ Nhật đã được thay đổi . . . 
nhấn mạnh vào Tiệc Thánh trong Bữa Ăn Tối của Chúa, để trở thành 
trọng điểm thiêng liêng, được thừa nhận trong kinh nghiệm thờ phượng 
hằng tuần của chúng ta. Chúng ta cần ghi nhớ theo một cách càng 
mang tính cá nhân càng tốt rằng Đấng Ky Tô đã chết với tấm lòng vô 
cùng đau khổ do phải một mình gánh lấy tất cả tội lỗi và những nỗi 
buồn của toàn thể gia đình nhân loại.

“Vì chúng ta đã chất thêm vào gánh nặng chí tử đó, chúng ta cần 
phải tôn trọng hành động vĩ đại đó của Ngài.” 4

Điều quan trọng cần ghi nhớ rằng nơi được chỉ định cho thời gian 
tôn kính tột bậc này đối với Đấng Cứu Rỗi chính là giáo đường trong 
nhà hội. Ngoài sự tôn kính mà chúng ta cảm thấy trong giáo lễ Tiệc 
Thánh hằng tuần của Tiệc Thánh, cảm giác tôn kính và tôn trọng của 
chúng ta được gia tăng khi chúng ta suy ngẫm về các giáo lễ chức tư tế 

khác và các phước lành được thực hiện trong 
nhà hội, kể cả việc đặt tên và ban phước cho 
trẻ em, phép báp têm và lễ xác nhận, các lễ 
sắc phong cho chức tư tế và các lễ phong 
nhiệm cho những chức vụ kêu gọi. Mỗi giáo 
lễ và phước lành này có thể mang theo một 
sự trút xuống của Đức Thánh Linh nếu những 
người tham gia và những người tham dự đều 
có thái độ tôn kính.

Các Nhà Hội và Sự Thờ Phượng
Ngày Sa Bát cho chúng ta cơ hội để thờ 

phượng Chúa trong thời gian học tập tại nhà 
chúng ta và với tư cách là một giáo đoàn 
trong lễ Tiệc Thánh và các buổi họp khác của 
chúng ta. Kể từ những thời kỳ đầu tiên nhất 
của Giáo Hội, Các Thánh Hữu đã thích đến với 
nhau để giao tiếp và hình thành các mối quan 
hệ anh chị em. Các nhà hội của chúng ta thậm 
chí còn được thiết kế với không gian rộng rãi 
để phù hợp với các sinh hoạt như vậy trong 
tuần. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng bao giờ 
quên mục đích chính của các cơ sở này là để 
cung cấp một nơi thờ phượng.

Sự thờ phượng và sự tôn kính có liên quan 
chặt chẽ với nhau. “Khi thờ phượng Thượng 
Đế, chúng ta tiếp cận Ngài bằng tình yêu 
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thương tôn kính, lòng khiêm nhường, và sự 
kính mến. Chúng ta thừa nhận và chấp nhận 
Ngài là Vị Vua tối cao, Đấng Tạo Hóa của vũ 
trụ, Đức Chúa Cha yêu quý và vô cùng nhân từ 
của chúng ta.” 5

Do đó, mục đích chính của sự thờ phượng 
này nên ảnh hưởng đến hành động của chúng 
ta trong các nhà hội ngay cả khi chúng ta tham 
gia vào các sinh hoạt xã hội hoặc giải trí. Cần 
hết sức cẩn thận để giảm thiểu sự bừa bãi, xả 
rác, hoặc gây hư hỏng cho bất cứ phần nào 
của cơ sở từ các sinh hoạt của Giáo Hội, và cần 
hành động để kịp thời dọn dẹp hoặc sửa chữa 
nó nếu xảy ra trường hợp như vậy.

Trẻ em và giới trẻ có thể được giảng dạy 
rằng sự tôn kính và trông coi nhà hội cần phải 
được duy trì không chỉ trong các buổi họp vào 
ngày Chủ Nhật không thôi. Việc tham gia của 
tín hữu trong việc dọn dẹp nhà hội—đặc biệt 

là sự tham gia phối hợp của cha mẹ và con cái—là một cách tuyệt vời 
để phát triển ý thức về sự tôn kính đối với các cơ sở thiêng liêng của 
chúng ta. Như bằng chứng từ kinh nghiệm của người bạn của tôi trong 
việc dọn dẹp sạch sẽ trung tâm giáo khu của anh sau đại hội giáo khu, 
chính hành động chăm sóc trông coi nhà hội này là một cách để thờ 
phượng và mời Thánh Linh của Chúa đến.

Nhà Hội và Đấng Cứu Rỗi
Dưới sự hướng dẫn của Vị Tiên Tri, Chủ Tịch Nelson, những nỗ lực 

đáng kể đang được thực hiện để bảo đảm rằng tên của Chúa Giê Su 
Ky Tô không bao giờ bị loại bỏ khi chúng ta đề cập đến Giáo Hội của 
Ngài. Theo cách tương tự, chúng ta không được để cho Đấng Cứu Rỗi 
bị loại bỏ khỏi trọng tâm thờ phượng của chúng ta—kể cả những nơi 
thờ phượng của chúng ta.

Chúng ta đã quen với việc coi đền thờ là nhà của Chúa, đó là một 
cách gọi tên chính xác và quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta có thể mau 
quên rằng mỗi nhà hội của chúng ta đã được thẩm quyền chức tư 
tế làm lễ cung hiến là nơi mà Thánh Linh của Chúa có thể ngự và là 
nơi mà con cái của Thượng Đế—cả những người ở trong lẫn ở ngoài 
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Giáo Hội—có thể tiến đến việc “tìm hiểu về 
Đấng Cứu Chuộc của họ” (Mô Si A 18:30).

Sáng kiến mới được công bố gần đây để 
trang hoàng các nhà hội của chúng ta bằng các 
tác phẩm nghệ thuật mà mô tả một cách kính 
trọng Đấng Cứu Rỗi và các sự kiện thiêng liêng 
trong cuộc sống trần thế và sau trần thế của 
Ngài là nhằm thu hút sự chú ý và tâm trí của 
chúng ta đến gần Ngài hơn. Khi anh chị em 
bước vào những ngôi nhà nguyện này để tham 
dự các buổi họp và các buổi sinh hoạt, chúng 
tôi trìu mến mời anh chị em tạm dừng lại, quan 
sát, và chiêm ngưỡng những bức tranh thiêng 
liêng này, để xem với con cái của anh chị em, 

và cho phép con cái mình gia tăng những cảm giác thờ phượng và tôn 
kính của anh chị em đối với Thượng Đế.

Tiên tri Ha Ba Cúc trong Thời Cựu Ước đã nói: “Đức Giê Hô Va ở 
trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh” (Ha Ba 
Cúc 2:20). Cầu xin cho chúng ta cũng nhớ rằng Thánh Linh của Chúa 
ở trong các nhà hội của chúng ta và sẽ tràn ngập tâm hồn của chúng ta 
đến mức mà chúng ta sẽ nghiêm túc và tôn kính trước mặt Ngài. ◼

GHI CHÚ
 1. “Revereri,” Lexico Powered by Oxford, lexico.com.
 2. “Lòng Cảm Kích Vô Cùng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 22.
 3. Russell M. Nelson, “Ngày Sa Bát Là Ngày Vui Thích,” Liahona, tháng  

Năm năm 2015, trang 130.
 4. Jeffrey R. Holland, “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời,” Liahona tháng  

Năm năm 2019, trang 45.
 5. Dean M. Davies, “Các Phước Lành của Sự Thờ Phượng,” Liahona, tháng  

Mười Một năm 2016, trang 94.

Việc trông coi 
chăm sóc các nhà 
hội của chúng ta 
là một cách thức 
thờ phượng và mời 
Thánh Linh của 
Chúa đến.
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Hãy tìm các bài viết này và nhiều bài khác nữa:
•  Tại trang mạng  

liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  Trong YA Weekly (dưới phần Các Thành 

Niên Trẻ Tuổi trong Thư Viện Phúc Âm)

Các em hay một người nào đó mà các em yêu thương có lặp đi lặp lại việc sai 
lầm, hối cải, tái phạm và lại sai lầm nữa không? Nhiều người thành niên trẻ tuổi 
tuyệt vời mà tôi đã làm việc trong khi phục vụ với tư cách là giám trợ một tiểu giáo 
khu của người thành niên trẻ tuổi độc thân đã bị mắc kẹt trong cùng một chu 
trình. Nhưng nhiều người cũng đã tìm thấy tự do nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa 
Giê Su Ky Tô. Các sứ điệp về thói nghiện trong phần của tháng này mang đến sự 
hiểu biết sâu sắc hữu ích để tìm kiếm tự do—cho bản thân và những người khác.

Điều quan trọng nhất mà chúng ta nên nhớ chính là chúng ta đều là con cái 
yêu dấu của Cha Thiên Thượng. Anh Cả Dieter F. Uchtdorf đã dạy: “[Thượng Đế] 
không chờ đợi để yêu thương các [anh] chị em cho đến khi các [anh] chị em 
vượt qua những yếu kém và những thói xấu của mình. Ngài yêu thương các 
[anh] chị em ngày hôm nay với một sự hiểu biết đầy đủ về những khó khăn của 
các [anh] chị em. . . . Ngài biết các [anh] chị em hối hận về những lần các [anh] 
chị em thiếu sót hoặc thất bại. Và Ngài vẫn yêu thương các [anh] chị em” (“Vui 
Sống theo Phúc Âm,” Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 123; sự nhấn 
mạnh được thêm vào).

Mặt khác, Sa Tan sẽ cố gắng thuyết phục các em rằng các em không được 
tha thứ và không nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và quyền 
năng của Đấng Cứu Rỗi để thay đổi và tẩy sạch các em. Sa Tan sẽ cố gắng làm 
cho các em cảm thấy luôn xấu hổ và ghê tởm bản thân, nhưng chớ tin vào 
những lời dối trá của nó.

Thay vì thế, hãy tìm đến Cha Thiên Thượng. Đừng sợ phải nói chuyện thẳng 
thắn với giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của các em và những người yêu mến 
các em. Khi các em đọc những câu chuyện về hy vọng từ những người thành 
niên trẻ tuổi khác mà bị ảnh hưởng bởi thói nghiện thì hãy hành động theo 
những ấn tượng mà mình nhận được. Hãy kiên nhẫn với bản thân mình, nhớ 
tới thiên tính của mình, tập trung vào từng điều một mỗi ngày và tin vào quyền 
năng chữa lành của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài và rất nhiều nguồn phương tiện sẽ 
giúp chúng ta thành công trong việc tìm kiếm tự do mà chúng ta mong muốn. 
Đừng bao giờ bỏ cuộc.

Bạn của các em,
Richard Ostler

Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi

Các Em Có Thể Tìm Thấy Tự Do

Chia Sẻ Câu Chuyện của Anh 
Chị Em
Anh chị em có một câu chuyện tuyệt vời để 
chia sẻ không? Hay là anh chị em muốn xem 
các bài viết về các đề tài nào đó? Nếu vậy, 
chúng tôi muốn nghe chuyện của anh chị em! 
Anh chị em có thể gửi bài viết hoặc ý kiến 
phản hồi của mình tại trang mạng liahona 
.ChurchofJesusChrist .org.

Trong Phần Này
44 Thói Nghiện Có Giống như 

Cuộc Nổi Loạn Không?
Bài của Destiny Yarbro

48 7 Mẹo để Khắc Phục Việc Sử 
Dụng Hình Ảnh Sách Báo 
Khiêu Dâm
Bài của Richard Ostler

Chỉ Dành Cho Kỹ Thuật Số
Giúp Đỡ Mẹ Tôi trên Cuộc Hành 
Trình của Bà để Vượt Qua Thói 
Nghiện
Bài của Onnastasia Cole
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Thói Nghiện Có Giống như 
Cuộc Nổi Loạn Không?

Bài của Destiny Yarbro

Trong thế giới sa ngã của chúng ta, thói nghiện là 
một thực tế đầy thất vọng và làm thay đổi cuộc  
sống đối với một số người. Khi sử dụng quá mức 
một điều gì đó để thoát khỏi cuộc đời, chẳng 
hạn như thức ăn, thuốc mua theo toa, phương 

tiện truyền thông xã hội, thói ngồi lê đôi mách, hình ảnh 
sách báo khiêu dâm, nói dối, cờ bạc, hoặc thậm chí tập 
thể dục, thì chúng ta có thể dễ dàng thấy mình bị mắc 
kẹt trong một chu kỳ nghiện ngập.

Khi tôi thấy những người tuyệt vời, đáng yêu xung 
quanh tôi phải vật lộn với thói nghiện--chứ không phải chỉ 
chịu thua những lựa chọn sai--tôi đã tìm đến thánh thư 
và cuộc nghiên cứu hiện tại về thói nghiện để hiểu rõ hơn 
những sự bốc đồng và thôi thúc này về mặt thần kinh học.

Những Đám Cỏ Dại của Thói Nghiện
Việc kiềm chế một thói nghiện có thể giống như chăm 

sóc một khu vườn. Chúng ta không nhỗ cỏ dại một lần và 
hy vọng là đã làm xong. Chúng ta biết là thêm nhiều cỏ 
dại sẽ mọc lên, vì vậy chúng ta phải cẩn thận và thường 
xuyên nhổ cỏ dại để bảo vệ cây cối.
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Một sự hiểu biết rõ hơn về thói nghiện có thể giúp chúng ta 
tin tưởng rằng, một ngày nào đó, Chúa sẽ giải thoát chúng 
ta khỏi vòng nô lệ.

Nếu đang vật lộn với một thói nghiện thì chúng ta có 
thể trở nên chán nản khi chúng ta tái phạm ngay cả sau 
khi hối cải và tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúng ta có thể ngạc 
nhiên và thất vọng vì những cám dỗ này đặc biệt mạnh mẽ 
sau những giai đoạn rất vui hoặc rất buồn trong cuộc đời 
của mình. (Cũng giống như nhiều cỏ dại hơn thường mọc 
lên sau một cơn mưa nhỏ hoặc một cơn bão lớn.)

Thói Nghiện so với Sự Cố Ý Nổi Loạn
Tôi đã thấy rằng Sa Tan sử dụng thói nghiện như là một 

“bằng chứng” rằng chúng ta vốn mong muốn điều xấu xa, 
rằng chúng ta đã bị kết tội ngay từ đầu, hoặc rằng Chúa 
đã từ bỏ chúng ta. Quỷ dữ sử dụng nỗi xấu hổ để làm 
chúng ta nản lòng, chỉ ra rằng cho dù chúng ta có hối cải 
bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những cám dỗ vẫn tiếp tục 
xảy đến.

Có nhiều lý do tại sao mọi người dễ bị nghiện, nhưng 
thói nghiện thường bắt đầu bằng một nỗ lực để thỏa mãn 
“những nhu cầu sâu xa và không được đáp ứng.” 1 Vì vậy, 
trong khi sự nổi loạn có thể dẫn đến thói nghiện và những 
thói nghiện có thể gây ra tội lỗi, thì chúng thường được 
gieo vào hoặc được khuyếch đại trong lúc yếu kém thay vì 
cố ý nổi loạn.2
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Hãy Vui Vẻ Lên
Nếu anh chị em đang phải vật lộn với thói nghiện, hãy 

nhớ rằng với sự giúp đỡ của Chúa thì thời gian này có 
thể là mảnh đất phong phú để nuôi dưỡng các thuộc tính 
giống như Đấng Ky Tô. Khi gia tăng lòng khiêm nhường, 
anh chị em sẽ có thể học được sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn, 
sự nhịn nhục, và nhu mì.

Hãy họp vớ?i các vị lãnh đạo chức tư tế của anh chị em 
và những người có thể hỗ trợ cùng sử dụ?ng nhiều công 
cụ mà Cha Thiên Thượng đã cung cấp để giúp anh chị em 
tìm kiếm tự do. Hãy trông cậy vào Chúa; khi anh chị em 
siêng năng noi theo Ngài, thì Ngài có thể biến thử thách 
đầy nản lòng và thất vọng này thành một cơ hội mạnh mẽ 
để sàng lọc phần thuộc linh.4

Một Thánh Hữu Ngày Sau ban đầu người Úc, khi so 
sánh quá khứ của chị với hiện tại, đã nói: “Cuộc sống 
trước đây của tôi [là] một vùng cỏ dại, hầu như không có 
một đóa hoa nào mọc giữa đám cỏ dại này. [Nhưng] bây 
giờ cỏ dại đã biến mất rồi và các bông hoa đã mọc lên thế 
chỗ cho chúng.” 5

Khi anh chị em và tôi liên tục nhổ cỏ khu vườn của 
chúng ta và tìm tới Chúa trong những thử thách của mình 
thì chúng ta sẽ nhận được lời hứa ban cho dân An Ma: 
“Hãy vui vẻ lên, vì ngày mai ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi 
vòng nô lệ” (Mô Si A 24:16).

Hãy tiếp tục nhổ cỏ—nó đáng bõ công cho mùa gặt 
lắm đấy! ◼

Tác giả hiện sống ở Texas, Hoa Kỳ.
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May thay, chúng ta biết rằng sự yếu đuối có thể cho 
chúng ta cơ hội để tìm hiểu về ân điển và phát triển đức 
tin mãnh liệt nơi quyền năng chữa lành của Chúa Giê Su 
Ky Tô.3

Cho Đến Khi Được Giải Thoát khỏi 
Vòng Nô Lệ

Chúng ta thấy những hiểu biết sâu sắc trong việc kiềm 
chế và thoát khỏi cái bẫy nghiện ngập từ hai nhóm người 
trong Sách Mặc Môn: dân Lim Hi và dân An Ma.

Cả hai nhóm bị ở trong vòng nô lệ trong một khoảng 
thời gian đáng kể. Cả hai đều nhận biết rằng “chẳng 
có cách nào để họ có thể thoát khỏi được” cảnh tù đày 
(Mô Si A 21:15). Với thời gian, cả hai đã tìm đến Chúa để 
được giúp đỡ.

Dân Lim Hi bị lâm vào vòng nô lệ vì những lý do phạm 
giới. Vì không tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa nên họ đã ba 
lần chiến đấu với những kẻ áp bức “trong cơn giận dữ”. 
Trận nào họ cũng đều thua. Khi họ bắt đầu hạ mình thì 
“Chúa đã chậm rãi trong việc nghe lời kêu cầu của họ … 
[nhưng Ngài] cũng nghe lời kêu cầ?u của họ và bắt đầu 
làm mềm lòng dân La Man khiến chúng bắt đầu giảm bớt 
gánh nặng cho họ” (Mô Si A 21:15; sự nhấn mạnh được 
thêm vào). Họ được ban phước vì lòng khiêm nhường ngày 
càng gia tăng của họ, nhưng “Chúa xét thấy chưa phải lúc 
giải thoát cho họ khỏi vòng nô lệ” cho đến sau này.

Dân An Ma lâm vào vòng nô lệ dù họ ngay chính, 
nhưng họ “chỉ biết dâng hết lòng mình lên [Thượng Đế].” 
Ngay cả khi biết những ước muốn ngay chính của họ, 
Thượng Đế cũng đã cho phép mộ?t thời gian giữa sự tù 
đày và sự giải thoát của họ. Khi họ tiếp tục trông cậy vào 
Ngài thì Ngài hứa rằng Ngài sẽ “làm nhẹ gánh nặng trên 
vai các ngươi, đến đỗi các ngươi không còn cảm thấy gì 
hết trên vai mình, mặc dù trong lúc các ngươi [vẫn] còn 
ở trong vòng nô lệ.” Đáp lại, họ “đã tuân phục tất cả ý 
muốn của Chúa một cách vui vẻ và đầy kiên nhẫn”  
(Mô Si A 24:12, 14, 15).

Cuối cùng, cả hai nhóm đều được giải thoát. Và chúng ta 
cũng được hứa rằng nếu chúng ta tìm đến Chúa trong vòng 
nô lệ của mình thì chúng ta “có thể đứng lên làm chứng 
cho [Ngài] sau này” và sẽ “biết chắc rằng Đức Chúa Trời, có 
đến viếng thăm dân [Ngài] trong cơn đau khổ của họ”  
(Mô Si A 24:14)—và những thói nghiện của họ!
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7 Lời Khuyên để Khắc Phục 
Việc Sử Dụng Hình Ảnh Sách 
Báo Khiêu Dâm

Bài của Richard Ostler

Khi tôi được phong nhiệm 
làm giám trợ mới của một 
tiểu giáo khu người thành 
niên trẻ tuổi độc thân thì 
có một hàng người thành 

niên trẻ tuổi độc thân đang chờ ở 
ngoài cửa văn phòng để gặp tôi. 
Hãy đoán xem chúng tôi đã thảo 
luận điều gì trong cuộc phỏng vấn 
đầu tiên đó?

Hình ảnh sách báo khiêu dâm.
Và trong ba năm kế tiếp, việc cố 

gắng giúp những người thành niên 
trẻ tuổi khắc phục thói quen là một 
khía cạnh lớn trong chức vụ kêu gọi 
của tôi, vì vậy tôi biết rằng mình cần 
phải tìm hiểu càng nhiều càng tốt. 
Tôi đã nhịn ăn, cầu nguyện, tham 
dự đền thờ, bàn thảo với các vị lãnh 
đạo khác, xem xét tất cả các tài liệu 
có sẵn, tham dự các lớp học khắc 
phục thói nghiện, và tìm hiểu từ 
những người đang cố gắng tìm kiếm 
sự bình phục. Tôi muốn chia sẻ một 
vài suy nghĩ đầy hy vọng về những gì 
tôi đã học được.
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Khi làm việc với những người thành niên trẻ tuổi độc 
thân đang cố gắng khắc phục việc thôi thúc sử dụng 
hình ảnh sách báo khiêu dâm, tôi đã tìm thấy một số 
lời khuyên mà các em cũng có thể thấy là hữu ích.

1. Biết Rằng Các Em Là 
Con Cái Yêu Dấu của Cha 
Mẹ Thiên Thượng

Nếu đang khắc phục việc thôi 
thúc sử dụng hình ảnh sách báo 
khiêu dâm, các em có thể cảm thấy 
muốn lánh xa Cha Thiên Thượng 
vì các em nghĩ rằng mình không 
xứng đáng với tình yêu thương hay 
sự giúp đỡ cho đến khi các em giải 
quyết vấn đề đó. Đây chính là điều 
mà Sa Tan muốn—cô lập các em 
khỏi tất cả những ai yêu thương các 
em với ý tưởng rằng các em có thể 
tự mình khắc phục việc sử dụng hình 
ảnh sách báo khiêu dâm và chỉ sau 
đó thì các em mới xứng đáng với 
tình yêu thương.

Nhờ vào thiên tính của mình, 
các em luôn luôn xứng đáng để nhận 
được niềm hy vọng, sự soi dẫn, và 
sự mặc khải cá nhân từ Cha Thiên 
Thượng và quyền năng chữa lành 
của Chúa Giê Su Ky Tô để khắc phục 
việc sử dụng hình ảnh sách báo khiêu 
dâm.1 Đừng xa lánh hai Ngài hoặc 
những người yêu thương các em.
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2. Hãy Loại Bỏ Nỗi Xấu Hổ
Tôi đã biết được rằng việc loại bỏ nỗi xấu hổ là rất thiết yếu để 

khắc phục việc sử dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm. Nỗi xấu hổ 
là cảm giác như các em đã hư hỏng hoặc là một người xấu. Việc 
tin vào những ý kiến tai hại này về bản thân các em có thể thực 
sự làm cho các em bị mắc kẹt trong một chu kỳ về thói nghiện. 
Việc cảm thấy hối hận về một điều gì đó mà các em đã làm là một 
phần của tiến trình hối cải và có thể giúp các em thay đổi hành vi 
của mình. Nhưng nỗi xấu hổ làm cho các em cảm thấy như toàn 
bộ tính nết của mình là xấu và các em nằm ngoài sự giúp đỡ từ 
Đấng Cứu Rỗi.2

Cha Thiên Thượng muốn các em có hy vọng trọn vẹn nơi Chúa 
Giê Su Ky Tô và các phước lành của Sự Chuộc Tội của Ngài. Nỗi xấu 
hổ khiến các em luôn nghĩ lại quá khứ và các em rơi vào vòng xoáy 
của sự dối trá và ghê tởm bản thân. Hãy loại bỏ cảm giác xấu hổ.

3. Đừng Nhanh Chóng Sử Dụng Cái Mác 
“Thói Nghiện”

Nhiều người tự coi mình là “nghiện” hình ảnh sách báo khiêu 
dâm. Tôi khuyên các em không nên gán lên cái mác đó một cách 
sai lầm. Hầu hết những người trẻ tuổi đang vật lộn với hình ảnh 
sách báo khiêu dâm đều thực sự không bị nghiện ngập.3 Và việc sử 

dụng cái mác này một cách sai lầm có thể khiến các em khó khăn 
hơn để chấm dứt sử dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm vì nỗi xấu 
hổ, niềm hy vọng đã bị giảm bớt, và sự tự ghê tởm đi kèm với nó.

4. Viết Ra Kế Hoạch Phòng Ngừa cho 
Cá Nhân

Một kế hoạch phòng ngừa cho cá nhân là một tài liệu gồm có 
ba phần mà có thể giúp các em khắc phục việc sử dụng hình ảnh 
sách báo khiêu dâm.

Phần 1: Liệt kê những tác nhân gây kích thích của các em. Việc 
bị kích thích là bước đầu tiên trong chu kỳ dẫn đến việc xem hình 
ảnh sách báo khiêu dâm.

Có một vài loại tác nhân gây kích thích:

• Tình huống: những môi trường tạo ra một tác nhân gây 
kích thích vì những suy nghĩ hoặc hành vi trong quá khứ 
(giống như ở cùng phòng hoặc vào một thời điểm nhất định 
trong ngày)

• Tình trạng căng thẳng/lo âu/cô đơn/những sự kiện 
đau thương: những cảm xúc hoặc tình huống khó khăn mà 
tác động các em tìm tới hình ảnh sách báo khiêu dâm như 
một cách để trốn thoát và đối phó với những cảm xúc này
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• Hình ảnh: tiếp xúc một cách vô tư với một cái gì đó không phải là 
hình ảnh sách báo khiêu dâm nhưng gây kích thích qua phương tiện 
truyền thông xã hội, phim ảnh, hình ảnh, v.v.

Phần 2: Lập kế hoạch về cách giảm thiểu các tác nhân gây kích thích.
Ví dụ, nếu các em có một tác nhân gây kích thích tình huống giống như 

cảm thấy dễ bị tổn thương vào đêm khuya, thì có thể hữu ích để tắt điện 
thoại 30 phút trước khi đi ngủ hoặc ngủ mà không có điện thoại trong 
phòng mình. Nếu hình ảnh sách báo khiêu dâm là một cách để các em đối 
phó với những cảm nghĩ khó khăn, thì hãy tìm cách tốt hơn để đối phó với 
những cảm xúc này. Việc tập thể dục hoặc thuốc men có thể giúp các em 
giảm bớt mức độ căng thẳng hoặc lo âu của các em không? Việc đi chơi với 
bạn bè hoặc ghi danh vào một lớp học trong viện giáo lý có thể làm giảm 
nỗi cô đơn không? Hãy xem xét điều các em đang vật lộn và những lựa chọn 
nào có thể là hữu ích cho các em.

Ngoài ra, chớ đánh giá thấp các công cụ thiêng liêng. Việc cầu 
nguyện, học thánh thư, phục vụ, và tham dự nhà thờ cùng đền thờ là những 
công cụ mạnh mẽ rất quan trọng trong việc giảm bớt những tác nhân gây 
kích thích và giúp các em luôn vững mạnh.

Phần 3: Lập kế hoạch về những gì các em sẽ làm khi cảm thấy bị cám dỗ. 
Đối với mỗi cảm giác bị cám dỗ, hãy viết xuống kế hoạch có nhiều bước của 
các em.

Ví dụ, khi có cảm giác bị cám dỗ, các em có thể nhanh chóng tắt điện 
thoại, không nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó, đi dạo hoặc tập thể dục, 
đọc từ Sách Mặc Môn hoặc làm bất cứ điều gì khác mà có thể giúp các em 
chuyển hướng những suy nghĩ của mình.

Viết xuống các bước mà hữu hiệu đối với các em! Đôi khi những cảm giác 
bị cám dỗ đó sẽ qua đi mà không cần phải đi qua tất cả các bước trong kế 
hoạch phòng ngừa của các em. Nhưng các bước của các em có thể giúp kéo 
các em ra khỏi giây phút bị cám dỗ. Một khi cảm giác bị cám dỗ qua đi, thì 

hãy cập nhật kế hoạch phòng ngừa của các em về điều 
gì đã là hữu hiệu và làm thế nào để nó có thể được sửa 
đổi để được hiệu quả hơn vào lần tới. Giữ nó ở một nơi 
nào mà các em có thể nhìn thấy nó hằng ngày.

5. Hiểu Sai Sót so với Tái Phạm
Sai sót là khi các em phạm lỗi, nhưng các em nhanh 

chóng khắc phục và dùng việc đó như là một kinh 
nghiệm học hỏi để cải thiện kế hoạch phòng ngừa 
của các em. Tái phạm là khi các em bỏ cuộc, sống thụ 
hưởng, và không quan tâm.

Hãy biết rằng sai sót là một phần của việc cải thiện kế 
hoạch phòng ngừa của các em. Đừng kết luận rằng các 
em đã mất tất cả sự tiến bộ hoặc tất cả công việc các em 
đã làm thì không quan trọng—vì điều đó thật sự quan 
trọng. Hãy hy vọng với một thái độ tích cực và biết rằng 
các em đang càng ngày càng tiến gần hơn đến sự bình 
phục.

Khi các em sai sót, thì hãy tự hỏi:

• Điều gì đã xảy ra?
• Tại sao tác nhân gây kích thích này lại khác biệt?
• Gần đây các em có bị căng thẳng không? Các em 

cảm thấy như thế nào về mặt cảm xúc?
• Việc không học thánh thư trong một thời gian có 

làm suy yếu các em không?
• Gần đây các em đã không tập thể dục nhiều?
• Có điều gì trong kế hoạch phòng ngừa của các em 

không hữu ích không?
• Lần sau các em có thể làm gì khác?

Hãy viết xuống điều các em đang học được và cứ 
tiếp tục!

6. Hãy Tin nơi Quyền Năng Chữa Lành 
của Đấng Cứu Rỗi

Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp các em trong tiến trình 
hối cải càng ngày càng gia tăng, và Ngài có quyền năng 
giúp đỡ các em khi các em cố gắng khắc phục việc sử 
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dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm. Ngài hiểu cảm nghĩ 
của các em và đang chờ đợi để nhận gánh nặng đó từ 
các em. Đừng nghĩ rằng việc tìm đến Ngài sẽ tăng thêm 
gánh nặng của Ngài. Ngài đã trả cái giá đó cho các em. 
Thay vì thế, hãy cố gắng hết sức mình, đến gần Đấng 
Cứu Rỗi hơn và cầu xin Ngài giúp chữa lành các em, thay 
đổi những ham muốn của các em và ban thêm cho các 
em sức mạnh để tiến bước.

Như Anh Cả Ulisses Soares thuộc Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Khi chúng ta tiếp tục cố 
gắng vượt qua những thử thách của mình thì Thượng Đế 
sẽ ban phước cho chúng ta với các ân tứ về đức tin để 
được chữa lành và khả năng làm phép lạ. Ngài sẽ làm 
cho chúng ta điều mà chúng ta không thể tự mình 
làm được.” 4

7. Đừng Làm Việc Này Một Mình
Sự kết nối và tình bằng hữu cũng có thể mang đến 

cho các em sức mạnh và giúp các em thành công. Các 
em nên có một người nào đó có thể giúp các em giữ cho 
mình có trách nhiệm giải trình và giúp đỡ các em qua 
những thăng trầm của các em. Họ nên hỗ trợ các em mà 
không phê phán các em. Và các em cũng có thể mang 
đến cho họ sự hỗ trợ tương tự. Hãy tìm kiếm lời khuyên 
từ các vị lãnh đạo của Giáo Hội hoặc những người trong 
gia đình của các em. Và nếu cần, một nhà trị liệu hoặc 
tư vấn chuyên nghiệp về sức khỏe tâm thần cũng có thể 
giúp các em khám phá ra những lý do tiềm ẩn tại sao các 
em có thể phải vật lộn với hình ảnh sách báo khiêu dâm.

Hãy Nhớ Rằng Các Em Sẽ Là Các Bậc 
Cha Mẹ và Các Vị Lãnh Đạo Tương Lai

Các em là thế hệ đầu tiên có thể truy cập liên tục 
hình ảnh sách báo khiêu dâm 24/7. Tôi tin rằng thử 
thách này đang đạt đến cực điểm với thế hệ của các em 
vì các em sẽ có những công cụ và sự khôn ngoan tốt hơn 
để dẫn dắt người khác thoát khỏi cái bẫy này khi các em 
là các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo một ngày nào đó. 
“Cha Thiên Thượng không đặt chúng ta trên thế gian để 
thất bại mà là để thành công một cách vinh quang.” 5

Mặc dù những lời khuyên này có thể giúp các em 
trong việc khắc phục việc sử dụng hình ảnh sách báo 
khiêu dâm, nhưng cũng đừng sợ để sử dụng các phương 
tiện khác. Tiến trình bình phục của mỗi người mỗi 
khác. Hãy tìm điều giúp ích cho các em. Đừng bỏ cuộc. 

Tập trung vào từng điều một mỗi ngày. Các em có thể làm được. Các em 
thật sự có thể làm được (xin xem Phi Líp 4:13). Và các em sẽ trở thành người 
mà các em dự định sẽ trở thành. ◼
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.
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MỤC LỤC

58

Khi tôi được 
phong nhiệm để phục 
vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo California San 
Bernardino với tư cách là người truyền giáo toàn 
thời gian, thì gia đình tôi có mặt ở đó với tôi. 
Bức ảnh này chụp tôi đang ôm một trong mấy 
anh em của mình sau khi tôi được phong nhiệm. 
Đó là một hành trình đầy chông gai mới đi được 
đến điểm này, nhưng tôi rất biết ơn về những 
thay đổi mà tôi đã thấy nơi bản thân và nơi gia 
đình tôi.

Hai năm trước khi tốt nghiệp trung học, tôi 
bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Trước đó tôi đã 
không làm những việc mà tôi nên làm. Nhưng 
sau tai nạn, quan điểm của tôi thực sự thay đổi. 
Mạng sống của tôi có thể đã kết thúc ngay lập 
tức ở đó, và tôi đã không muốn nó kết thúc 
như thế. Vị giám trợ của tôi đã giúp tôi đi đúng 
đường: đọc Sách Mặc Môn hằng ngày và chuẩn 
bị để phục vụ truyền giáo.

Chạy đua là môn thể thao và niềm đam mê 
của tôi. Sau tai nạn đó, tôi đã không tham gia 
môn thể thao này trong mùa giải năm đó và tôi 
cũng đã tự hỏi mình còn có điều tốt đẹp gì nữa 
trong cuộc sống không. Nhưng tôi đã tìm đến 
Chúa, và khi làm như vậy, tôi đã có một mùa 
giải thể thao tuyệt vời trong năm kế tiếp. Vẫn 
còn có những khó khăn nhưng sự thay đổi là 
thay vì làm điều đó cho mình thì tôi đã làm điều 
đó vì Chúa.

Việc nhìn thấy có bao nhiêu phước lành có 
thể đến từ phúc âm trọn vẹn là điều đã thay 
đổi tôi. Vì đã nhận được tất cả niềm hạnh phúc 
và niềm vui đó nên tôi muốn rao truyền ra cho 
khắp thế giới. Tôi đang khao khát cho mọi người 
có được niềm vui mà tôi có mỗi ngày nhờ vào 
phúc âm. Và đó là lý do tại sao tôi đang phục vụ 
truyền giáo: “là để mang lại sự bất diệt và cuộc 
sống vĩnh cửu cho loài người” (Môi Se 1:39).

Garret W., 18 tuổi,  
North Carolina, Hoa Kỳ
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SỰ PHỤC VỤ HẰNG NGÀY của Marta
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Bài của Sam Lofgran
Các Tạp Chí Giáo Hội

Marta là một đứa trẻ 11 tuổi 
từ Bồ Đào Nha, và giống 
như nhiều em gái cùng 

tuổi, em thích dành thời gian chơi 
với bạn bè mình, ăn uống, và chơi 
với những con búp bê. Em cũng 
thích dành thời gian ở bên mẹ. 
Nhưng sống với mẹ có nghĩa là 
Marta sống hơi khác hơn những 
đứa trẻ khác.

Mẹ của Marta, Sonia, sinh ra đã 
bị khuyết tật về vận động mà làm 
cho chị khó đi đứng. Chị không bị 
liệt hoàn toàn nhưng chị cần một 
cái khung đỡ để đi lại. Chị không 
thể tự mình mặc quần áo, tắm rửa, 
hoặc leo lên giường ngủ. Điều này 
khiến cho chị khó sống một mình. 
Marta đã có thể phục vụ Sonia 
trong vài năm qua bằng cách giúp 
mẹ làm những việc mà bà không 
thể tự làm.

Marta nói: “Em giữ cho không 
gian được sạch sẽ để mẹ em có thể 
đi lại dễ dàng hơn.” “Thỉnh thoảng 
em cũng nghỉ chơi đùa để có thời 
gian thăm hỏi mẹ và xem mẹ có 
cần giúp đỡ không. Nếu em đang 
chơi mà mẹ gọi, thì em sẽ đi nhanh 
đến vì đó có thể là một chuyện 
khẩn cấp gì đó.”

Nhưng Sonia cố gắng để Marta 
có cuộc sống càng bình thường 
càng tốt. Nếu Sonia không cần 
sự giúp đỡ nào thì chị muốn chắc 
rằng Marta có thời gian để chơi với 
bạn bè.

SỰ PHỤC VỤ HẰNG NGÀY của Marta

Hai mẹ con này cố gắng rất nhiều để cùng 
nhau sống theo phúc âm. Và Marta có thể 
sống theo phúc âm qua việc phục vụ mẹ 

của em theo những cách độc đáo.
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SỐNG THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ
Marta có cơ hội để sống theo phúc âm mỗi ngày qua việc phục 

vụ mẹ mình. Em ấy đảm nhận rất nhiều trách nhiệm mà những 
đứa trẻ khác thường không có. Chẳng hạn, em thức dậy sớm để 
giúp mẹ chuẩn bị sẵn sàng để đi làm trước khi em đến trường. 
Nếu không có sự giúp đỡ của Marta thì Sonia sẽ không thể đi lại 
hoặc đi làm mỗi ngày.

Marta và Sonia cũng cùng nhau tham dự nhà thờ. Sonia 
chịu phép báp têm khi chị tám tuổi nên Marta đã lớn lên trong 
Giáo Hội. Mỗi ngày, Sonia đều dạy Marta về tầm quan trọng của 
phúc âm. Một cách mà chị ấy làm việc này là đặt nhiều tấm hình 
Chúa Giê Su Ky Tô trong nhà của họ.

Sonia nói: “Tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống và Chúa Giê Su 
Ky Tô là có thật.” “Và tôi muốn mọi người đến nhà tôi đều biết 
rằng đức tin là rất quan trọng đối với tôi. Cũng là điều rất quan 
trọng đối với tôi để dạy cho Marta điều này để nó lớn lên với sự 
hiểu biết về Chúa Giê Su Ky Tô.”

Marta đã tiếp thu điều mà mẹ em đã dạy em và tiếp tục tự 
mình tìm hiểu thêm về phúc âm. Một cách học mà em thích là đọc 
thánh thư mà việc đó giúp em thiết lập mối quan hệ bền chặt hơn 
với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi. Em nói: “Khi đọc thánh 
thư, em cảm thấy rằng Đấng Ky Tô đang ở bên cạnh em.”

TÌM THẤY SỰ AN ỦI
Mặc dù có thể là điều khó để có quá nhiều trách nhiệm, nhưng 

việc đi nhà thờ mỗi tuần giúp Marta tìm thấy sự an ủi mà em cần 
để tiếp tục giúp đỡ mẹ em. Em nói: “Khi họ dâng lời cầu nguyện 
vào lúc bắt đầu và kết thúc lễ Tiệc Thánh, thì thật là bình yên.” 
“Khi em ở đó, đôi khi em cảm thấy như Cha Thiên Thượng đang 
nói với em rằng em là một người tốt và em phải tiếp tục làm một 
người tốt để giúp đỡ mẹ em.”

Bất cứ khi nào cảm thấy như vậy, em được nhắc nhở rằng 
em đã biết ơn biết bao về mẹ em. Em cảm thấy rằng Cha Thiên 
Thượng đã gửi các thiên thần đến giúp đỡ em. Marta nói: “Em 
nghĩ rằng Ngài củng cố em để thức dậy và vui vẻ và hãnh diện về 
người mẹ mà em có.”
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Một trong những bài học mà Sonia và Marta đã cùng nhau 
học được rằng cuộc sống là không dễ dàng hay hoàn hảo—đối 
với bất cứ ai. Sonia nói: “Không có khó khăn nào mà làm tôi 
buồn cả. Tôi biết rằng Thượng Đế ban cho tôi thịt, máu và xương 
theo cách này vì tôi là người đặc biệt, và Thượng Đế phán bảo tôi 
là tôi có thể làm được. Tôi làm hết sức mình. Tôi có thể làm nhiều 
hơn, nhưng hôm nay tôi cảm thấy ổn với bản thân mình. Tôi 
hãnh diện về điều tôi làm, điều tôi đã làm và điều tôi sẽ làm vào 
ngày mai.”

Marta cũng nhận biết rằng mọi việc sẽ ổn thỏa, mặc dù đôi 
khi cuộc sống có thể khó khăn trong khi em chăm sóc mẹ. Em 
thấy rằng mọi người đều có những thử thách khác nhau. Em 
nói: “Không có ai có cuộc sống hoàn hảo cả.” Nhưng cho dù với 
những thử thách cá nhân của riêng mình, Marta vẫn tìm thấy 
những điều tốt đẹp trong mọi tình huống—mối quan hệ mà em 
có với mẹ em là một ví dụ. “Mẹ em bị hạn chế về thể chất, nhưng 
về mặt tinh thần và cảm xúc thì mẹ em rất thông minh. Mẹ em và 
em rất thân thiết với nhau.”

HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
Vậy, Marta và Sonia sẽ như thế nào trong tương lai? Marta nói: 

“Em muốn ở gần mẹ và dĩ nhiên em muốn kết hôn, sinh con, và 
có gia đình. Nhưng trong tương lai, nếu có thể được, em muốn 
mua một căn nhà cho gia đình em và mẹ em vì em sẽ không 
muốn xa mẹ dù chỉ một ngày!”

Sonia cũng cảm thấy lạc quan về tương lai và sẽ luôn luôn biết 
ơn về sự đồng hành và tình yêu thương của Marta. “Thật là tuyệt 
vời khi có được một cô con gái xinh đẹp. Thật là tuyệt vời khi có 
được Marta trong đời tôi. Nó là một món quà từ Thượng Đế. Ngài 
đã chuẩn bị cho Marta ở lại đây với tôi.” ◼



Tôi đã sống một cơn ác mộng. 
Nhưng về sau, tôi mới biết rằng 

trong những giây phút đen tối 
nhất của mình, tôi đã có thể dựa 

vào Đấng Cứu Rỗi của mình.
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Cơn ác mộng của tôi bắt đầu khi tôi mới bảy tuổi và mẹ tôi tái hôn. Chúng tôi thực sự 
thích người cha kế mới của tôi. Ông tử tế và rất hợp với gia đình của chúng tôi. Tôi 
cảm thấy thực sự an toàn khi ở gần ông ta. Mọi thứ đều tuyệt vời cho đến một ngày 

nọ, khi những người khác đang bận rộn thì ông ta xâm phạm tiết hạnh tôi.
Tôi đã không hiểu điều mà ông ta đã làm với tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi, hoang mang, và rất 

xấu hổ. Nhưng tôi đã quá sợ để kể cho bất cứ ai. Tôi đã nghĩ rằng chuyện này sẽ phá hoại 
hạnh phúc mới của gia đình tôi và dù sao không có ai sẽ tin tôi. Vậy nên tôi đã quyết định 
im lặng.

Ông ta chỉ làm tổn thương tôi một lần, nhưng ký ức về sự lạm dụng đó luôn luôn đè nặng 
trong tâm trí tôi. Cuối cùng tôi trở nên bị ám ảnh rằng một người nào đó sẽ nhìn thấu nỗi 
đau của tôi và khám phá bí mật của tôi đến mức tôi đã cố gắng che giấu sự thật bằng cách 
trở thành bạn thân với người cha kế của mình. Ông ta đặc biệt tử tế với tôi và tôi thực sự bắt 
đầu thích ông ta trở lại.

Nhưng sau đó mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Khi mẹ tôi bắt đầu làm việc ban đêm thì người 
cha kế của tôi bắt đầu thường xuyên lạm dụng tôi. Tôi cảm thấy thật bất lực. Tôi muốn kể ra 
cho mọi người biết nhưng người cha kế của tôi rất được mọi người yêu thích nên tôi nghĩ mọi 
người sẽ đứng về phía ông ta. Vì vậy, vào buổi tối khi ở một mình, tôi đã cầu xin Thượng Đế 
giúp tôi giữ bí mật.

NÓI RA SỰ THẬT
Một ngày nọ, cuối cùng sự lạm dụng chấm dứt. Tôi không biết tại sao. Mặc dù ông ta 

không còn làm tổn thương tôi nữa nhưng tôi luôn luôn cảm thấy bẩn thỉu và xấu hổ. Tôi ghét 
bản thân mình. Đôi khi tôi còn suy nghĩ liệu cái chết có dễ dàng hơn thực tại của tôi không. 
Tôi vẫn muốn nói ra nhưng tôi sợ về điều mà sự thật sẽ mang đến.

Rồi một ngày Chủ Nhật nọ tại nhà thờ khi tôi 14 tuổi, tôi nghe một bài học về việc đưa ra 
những quyết định lớn. Giảng viên của tôi khuyến khích chúng tôi nhịn ăn và cầu nguyện và 
hứa rằng Thượng Đế sẽ củng cố chúng tôi để làm điều đúng. Sau lễ nhà thờ, tôi cứ nghĩ về 
điều người giảng viên ấy đã nói. Tôi tự hỏi liệu khi tôi cầu xin thì Thượng Đế có thực sự giúp 
tôi nói ra không?

Ngày hôm sau tôi nhịn ăn để có can đảm để nói cho mẹ tôi biết về sự lạm dụng đó. Tôi 
không thể tập trung trong lúc học vì tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là mẹ tôi sẽ phản 
ứng thế nào. Đến lúc tôi trở về nhà thì tôi cảm thấy muốn bệnh vô cùng. Một lần nữa tôi cầu 
nguyện để có được sức mạnh, nhưng tôi không cảm thấy sẵn sàng để kể cho mẹ tôi nghe.

Làm Thế Nào Tôi Đã Tìm 
Thấy Sự Chữa Lành  

Khi Bị Lạm Dụng Tình Dục



60 L i a h o n a

Tối hôm đó, tôi đến gần mẹ tôi khi 
bà đang nấu bữa ăn tối. Tôi không 
biết phải nói gì, nhưng khi nhìn vào 
mắt mẹ, tôi thấy can đảm để bắt đầu 
nói. Một khi tôi bắt đầu thì mọi thứ 
tôi đã giấu trong nhiều năm được 
tuôn ra hết.

Mẹ con tôi ngồi trên chiếc ghế 
dài và khóc với nhau. Sau đó, chúng 
tôi liên lạc với chủ tịch chi nhánh của 
chúng tôi và gọi cảnh sát. Người cha 
kế của tôi phải chịu trách nhiệm về 
những gì ông ta đã làm với tôi, và 
tôi đã nhận được sự bảo vệ mà tôi 
cần—tôi sẽ không bao giờ phải gặp 
lại ông ta nữa.

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ 
CHỮA LÀNH

Trong thời gian đó, thật là khó 
khăn để kể lại kinh nghiệm của tôi 
cho nhà chức trách và khi bạn bè hỏi 
người cha kế của tôi đang ở đâu, 
nhưng với sự hỗ trợ của gia đình 
mình, tôi không còn cô đơn nữa. 
Chúng tôi cùng nhau tập trung xung 
quanh một chủ đề mới của gia đình: 
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban 
thêm sức cho tôi” (Phi Líp 4:13). Gia 
đình thân quyến của chúng tôi đã 
mang đến tình yêu thương và sự hỗ 
trợ của họ, và theo thời gian, chúng 
tôi đã cùng nhau bắt đầu tiến trình 
chữa lành.

Hai mẹ con tôi đều tham dự buổi 
tư vấn chuyên nghiệp, đó là một sự 
giúp đỡ lớn! Người tư vấn của tôi 
đúng là điều mà tôi cần. Người ấy 
đã giúp tôi hiểu tất cả những cảm 
xúc mà tôi đang cảm thấy và đã giúp 
tôi đối phó với những ký ức xấu của 
mình. Tôi không bao giờ biết mình đã 
bị tổn thương đến mức nào cho đến 
khi tôi bắt đầu cảm thấy được lành 
lặn nguyên vẹn một lần nữa.

Tôi đã không nghĩ rằng nỗi đau sẽ 
biến mất chỉ vì tôi nói ra nhưng tôi cũng 
không nhận ra là mình đã mất bao nhiêu 
thời gian (và sự kiên nhẫn) để được chữa 
lành. Bấy lâu nay, tôi đã cảm thấy mình 
vô giá trị. Tôi đã phải học lại cách yêu bản 
thân mình.

Tôi đã tìm thấy sự bình an nhất khi tôi 
tìm tới Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng 
của tôi. Việc nhận ra rằng hai Ngài đã biết 
chính xác cảm nghĩ của tôi đã cho tôi sức 
mạnh và hy vọng. Tôi đã trông cậy vào hai 
Ngài trong những giây phút đen tối nhất. 
Theo thời gian, những ký ức bắt đầu phai 
nhạt, và tôi thực sự cảm thấy bình yên nhờ 
vào tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.

Một trong những phần đáng giá nhất 
của tiến trình chữa lành là nhận ra rằng tôi 
quả thật sẽ có một tương lai xán lạn. Khi bị 
lạm dụng, tôi còn không thể tưởng tượng 
được là sẽ có một cuộc sống bình thường. 
Tôi cảm thấy đau khổ vĩnh viễn. Nhưng qua 
sự giúp đỡ và chữa lành, tôi đã tìm thấy 
những điều để hy vọng. Tôi bắt đầu kể 
chuyện của mình cho những cô gái khác 
đang bị tổn thương và tôi còn đã quyết 

định phục vụ truyền giáo. Việc chia sẻ 
chứng ngôn của tôi với những người 
khác đã củng cố tôi.

Những điều mà người cha kế của 
tôi đã làm cho tôi không xác định giá 
trị của con người tôi. Ông ta thay đổi 
cuộc đời tôi mãi mãi nhưng tôi đã 
chọn sử dụng kinh nghiệm của mình 
để giúp đỡ những người khác. Một 
số ngày vẫn còn khó khăn đối với tôi, 
nhưng qua tất cả mọi điều, Chúa đã 
củng cố tôi và tôi biết Ngài sẽ tiếp 
tục giúp đỡ tôi. Tôi đã biến đổi từ 
một nạn nhân thành một người  
sống sót. ◼
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NẾU CÁC EM LÀ NẠN NHÂN BỊ LẠM DỤNG NGƯỢC ĐÃI
Lạm Dụng Ngược Đãi Là Gì?

Lạm dụng ngược đãi là bỏ bê hoặc ngược đãi người khác (chẳng hạn như 
một đứa trẻ, người già, người tàn tật, hoặc bất cứ ai khác) theo cách mà gây 
tổn hại về mặt thể xác, cảm xúc, hoặc tình dục. Điều này đi ngược lại những 
lời dạy của Đấng Cứu Rỗi.

“Quan điểm của Giáo Hội là sự lạm dụng ngược đãi không thể được tha 
thứ dưới bất cứ hình thức nào” (Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong 
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô [năm 2020], mục 
38.6.2). Sự lạm dụng ngược đãi vi phạm các luật pháp của Thượng Đế và 
cũng có thể vi phạm các luật pháp của xã hội.

Các Loại Lạm Dụng Ngược Đãi Khác Nhau
Lạm Dụng Ngược Đãi Thể Xác: Hành vi cố ý hung hăng hoặc thô bạo của 

một người đối với người khác mà dẫn đến thương tích thể xác.
Lạm Dụng Tình Dục: Hành động hoặc sự tiếp xúc tình dục bị cưỡng ép, 

với những kẻ phạm tội dùng vũ lực, đe dọa hoặc, lợi dụng những nạn nhân 
mà không có khả năng để đưa ra sự đồng ý. Tất cả các hoạt động tình dục 
giữa một người lớn và một trẻ em là sự lạm dụng cho dù có sự đồng ý.

Lạm Dụng Ngược Đãi Bằng Lời Nói hoặc Cảm Xúc: Một hành vi tái diễn 
mà trong đó một người cố tình và liên tục tấn công ai đó mà không đụng 
đến thân thể, chẳng hạn như những lời lẽ cay nghiệt, sự đe dọa, thao túng, 
hoặc sỉ nhục. Điều này gây ra ý thức kém về giá trị bản thân và nhân phẩm. 
Mặc dù không liên quan đến thân thể, nhưng loại lạm dụng ngược đãi này 
gây tổn hại cho toàn bộ sức khỏe tâm thần và cảm xúc của một người.

Cách Tìm Kiếm Sự Giúp Đỡ
Chúa mong muốn chúng ta phải làm hết sức mình để ngăn ngừa sự lạm 

dụng ngược đãi và để bảo vệ cùng giúp đỡ những người nào đã từng là nạn 
nhân bị lạm dụng ngược đãi. Không một ai muốn chịu đựng hành vi lạm 
dụng ngược đãi. Cho dù hành vi đó đang xảy ra bây giờ hoặc đã xảy ra từ 
lâu thì anh chị em có thể tìm thấy các tài liệu giúp đỡ tại trang mạng  
abuse .ChurchofJesusChrist .org.

HÃY TÌM KIẾM SỰ GIÚP 
ĐỠ NGAY BÂY GIỜ
“Nếu anh chị em hiện đang bị hoặc 
đã từng bị lạm dụng ngược đãi thì 
hãy có can đảm để tìm kiếm sự giúp 
đỡ. . . . Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ của 
một người mà anh chị em có thể 
tin cậy. Vị giám trợ hoặc chủ tịch 
giáo khu của anh chị em có thể cho 
anh chị em lời khuyên quý báu và 
giúp anh chị em với các nhà chức 
trách. . . . Đừng sợ—vì nỗi sợ chính 
là một công cụ mà Sa Tan sẽ sử dụng 
để giữ cho anh chị em luôn đau khổ. 
Chúa sẽ giúp đỡ anh chị em nhưng 
anh chị em phải tìm kiếm sự giúp 
đỡ đó.”
Anh Cả Richard G. Scott (1928–2015) thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ “To Heal 
the Shattering Consequences of Abuse,” 
Liahona, tháng Năm năm 2008, trang 42.
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Phát Triển Các Tài 
Năng Của Mình
Tôi vượt qua những cảm giác 
cô đơn bằng cách phát triển 
tài năng của mình, cho dù đó 
là một nhạc cụ, một sở thích, 

v.v. Điều này giúp các bạn khuây khỏa khỏi 
cảm giác cô đơn của mình, và thường thì cảm 
giác này sẽ biến mất hoàn toàn. Điều này 
cũng sẽ dẫn đến việc tìm kiếm những người 
khác có chung sở thích với các bạn.
Steven H., 12 tuổi, New Mexico, Hoa Kỳ

H Ỏ I  V À  Đ Á P

Tìm Kiếm Ánh Sáng
Tôi tìm kiếm sự hỗ trợ, khích 
lệ, và tình yêu thương của 
Cha Thiên Thượng và Đức 
Thánh Linh để ban cho tôi 
sự bình an, hy vọng, và sức 

mạnh khi ngẫm nghĩ, cầu nguyện, và đọc 
thánh thư. Như đã nói trong 3 Nê Phi 11:11, 
Chúa Giê Su Ky Tô là “sự sáng và sự sống của 
thế gian.” Ngài đến để xua tan mọi bóng tối.
Andrea B., 18 tuổi, Zulia, Venezuela

Tìm Đến Bạn Bè và Gia Đình
Khi cảm thấy cô đơn, tôi muốn tìm đến bạn 
bè và gia đình của tôi; điều này thực sự làm 
cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi nhìn vào 
những phước lành trong cuộc sống của mình 
và cảm tạ Cha Thiên Thượng vì Ngài đã ban 
cho tôi rất nhiều rồi!
Talli N., age 16, Oregon, Hoa Kỳ

Làm thế nào 
tôi vượt 
qua được 
những cảm 
giác cô đơn?

“Nỗi đau của sự 
cô đơn dường như 
là một phần kinh 
nghiệm trần thế. 
Nhưng Chúa với lòng 
thương xót của Ngài 
đã làm cho chúng 
ta không bao giờ 
cần phải một mình 
đối phó với những 
thử thách của trần 
thế. . . . Chúng ta đã 
được hứa có được 
sự đồng hành liên 
tục của Đấng thứ ba 
trong Thiên Chủ Đoàn 
và vì thế có đặc ân 
để nhận được sự mặc 
khải cho chính cuộc 
sống của chúng ta. 
Chúng ta không đơn 
độc một mình đâu!”
Sheri L. Dew, cựu cố vấn trong Chủ 
Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ, 
“We Are Not Alone,” Liahona, tháng 
Một năm 1999, trang 112.
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Hãy Ghi Nhớ Kế Hoạch 
của Thượng Đế
Hãy biết rằng nhờ vào kế 
hoạch của Thượng Đế, chúng 
ta không cần phải cảm thấy 

cô đơn. Đức Thánh Linh luôn luôn ở bên 
chúng ta và Thượng Đế biết điều khó khăn 
mà chúng ta đang đương đầu. Chúa đã trải 
qua mọi thử thách và khó khăn mà anh chị 
em đang đối mặt. Một trong những điều 
quan trọng nhất mà chúng ta cảm thấy trên 
trần thế là niềm hạnh phúc, nhưng chúng ta 
không thể có được hạnh phúc mà không có 
nỗi buồn (xin xem 2 Nê Phi 2:11). Hãy cầu 
nguyện lên Thượng Đế và cầu xin sự giúp đỡ; 
Ngài chắc chắn sẽ giúp đỡ bất cứ người nào 
trong chúng ta.
Brock S., 17 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Hãy Tin Cậy Chúa
Việc rời nhà để đến Brazil cho công việc 
truyền giáo thật là khó khăn. Tôi hầu như 
không nói được ngôn ngữ đó! Nhưng tôi đã 
biết được rằng nếu có Thánh Linh của Chúa 
bên mình, thì mình sẽ không bao giờ cảm 
thấy cô đơn. Ngài biết anh chị em và sẽ luôn 
giúp đỡ anh chị em. Hãy tin cậy Ngài!
Anh Cả Joseph Tolen, 20 tuổi, Phái Bộ Truyền 
Giáo Brazil Campinas

Các câu trả lời có thể được lược bỏ bớt để được 
ngắn gọn hoặc rõ ràng hơn. Những câu trả lời 
được công bố 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.
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Nếu tôi đã có những thử thách về sức 
khỏe tâm thần thì tôi vẫn có thể phục 
vụ truyền giáo không?
Được chứ. Tất cả những người nào “mong muốn phục vụ Thượng Đế thì . . . 
được kêu gọi để làm công việc của Ngài” (Giáo Lý và Giao Ước 4:3). Nơi nào 
chúng ta phục vụ thì không quan trọng bằng cách chúng ta phục vụ. Và bất cứ 
ai đang nghĩ đến việc phục vụ truyền giáo thì sức khỏe thể chất và tâm thần của 
họ sẽ được xem xét.

Nếu anh chị em có ước muốn phục vụ truyền giáo thì hãy nói chuyện với 
giám trợ của anh chị em. Vị ấy có thể giúp anh chị em bắt đầu tiến trình nộp 
đơn. Một phần của tiến trình đó sẽ gồm có việc hội ý với các bác sĩ và những 
chuyên gia khác, cũng như các vị lãnh đạo Giáo Hội và các bậc cha mẹ. Việc 
tham khảo ý kiến này không nhằm đánh giá xem anh chị em có “đủ tốt” cho 
Chúa hay không mà là để giúp xác định những lựa chọn tốt nhất cho sự phục 
vụ của anh chị em.

Một sự kêu gọi để phục vụ có thể đến với bất cứ người nào có ước muốn 
phục vụ. Sự chỉ định mà anh chị em nhận được để phục vụ ở một nơi cụ thể 
hoặc theo một cách cụ thể có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những người 
có những thử thách về sức khỏe (kể cả sức khỏe tâm thần) đôi khi đã cố gắng 
không tiết lộ thông tin này trong tiến trình nộp đơn, vì nghĩ rằng điều đó sẽ 
giúp họ nhận được sự chỉ định mà họ muốn. Nhưng nếu hoàn toàn thành thật 
về bệnh sử của mình (kể cả sức khỏe tâm thần), Chúa sẽ ban phước cho anh 
chị em. Ngài kỳ vọng anh chị em sẽ làm hết sức để cải thiện sức khỏe của anh 
chị em. Và phần lớn sự hỗ trợ y tế mà anh chị em nhận được ở nhà có thể được 
tiếp tục trong khi truyền giáo.
Để biết thêm về sức khỏe tâm thần, xin hãy vào trang mạng mentalhealth  
 .ChurchofJesusChrist .org.
Để biết thêm thông tin về các phái bộ truyền giáo, kể cả công việc truyền giáo, xin vào 
trang mạng ChurchofJesusChrist .org/ callings/ missionary.

Các Em Đang Nghĩ Gì?

“Tôi nên làm gì nếu tôi đã hối 
cải nhưng không thể ngừng suy 
nghĩ về điều tôi đã làm sai?”
Xin gửi câu trả lời của các em và, nếu muốn, 
một tấm ảnh có độ phân giải cao trước ngày 
15 tháng Mười Một năm 2020, tại trang 
mạng liahona .ChurchofJesusChrist .org (xin 
bấm vào “Submit an Article or Feedback”).
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Khi tôi được sắc phong Sứ Đồ, Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927–2018) thân yêu đã nói 
rằng tôi là một nhân chứng đặc biệt của Chúa Giê Su Ky Tô trên toàn thế giới. Tôi đã 
không xem nhẹ trách nhiệm đó. Tôi miệt mài đọc thánh thư, nhận biết Chúa qua những 

tên gọi và danh hiệu của Ngài. Tất cả những điều tôi sắp chia sẻ với anh chị em là từ những 
câu thánh thư mà nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng của chúng ta nơi Ngài.

Ngài là Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên (Giê Rê Mi 17:13), Sao Mai Sáng Chói (Khải Huyền 
22:16), Đấng Chăn Hiền Lành (Giáo Lý và Giao Ước 50:44), Đấng Mưu Luận (Ê Sai 9:6; 
2 Nê Phi 19:6), Hoàng Tử Bình An ( Ê Sai 9:6; 2 Nê Phi 19:6), Đấng Giải Cứu (Rô Ma 11:26), 
Sự Sáng của Thế Gian (Giăng 8:12), và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của những sự tốt lành sau này 
(Hê Bơ Rơ 9:11). Ngài có quyền lực để giải cứu (An Ma 34:18; Giáo Lý và Giao Ước 133:47) và 
là Đấng có tất cả mọi quyền năng (Giáo Lý và Giao Ước 61:1).

Tầm ảnh hưởng của Đấng Ky Tô rất là bao quát. Ngài ở đó khi chúng ta chùn bước và cố 
gắng tiến bước. Và nếu chúng ta lầm lỗi thì Ngài “là sự sáng soi trong tối tăm” (Giáo Lý và 
Giao Ước 6:21) rực rỡ hơn bao giờ hết. Ngài yêu thương chúng ta trong những giờ phút rực rỡ 
lẫn đen tối nhất của chúng ta.

Việc trở thành môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô không phải là sự phỏng đoán. Con đường 
của Ngài được đánh dấu rõ ràng bằng chính những việc Ngài đã làm. Khi noi theo Ngài, chúng 
ta tiến đến việc yêu thương điều Ngài yêu thương. Mỗi tuần khi chúng ta tái lập các giao ước 
của mình với Ngài cùng dự phần Tiệc Thánh, chúng ta gia tăng sự hiểu biết về Ngài với tư cách 
là Đấng Cứu Chuộc của thế gian (Giáo Lý và Giao Ước 93:9), Thánh Linh Lẽ Thật (Giáo Lý và 
Giao Ước 93:9), và Ngôi Lời (Giáo Lý và Giao Ước 93:8).

Các bạn thân mến, đó là Đấng Cứu Rỗi mà tôi biết, Đấng mà tôi hết lòng yêu mến và tôn 
kính. Từ đáy lòng mình, tôi làm chứng về Ngài và về lòng nhân từ và thương xót của Ngài. 
Ngài đã hứa: “Các ngươi đều là bạn của ta, và các ngươi sẽ có được phần thừa hưởng cùng 
ta” (Giáo Lý và Giao Ước 93:45).

Chúa Giê Su Ky Tô luôn luôn là câu giải đáp cho những vấn đề và thử thách mà là một 
phần của kinh nghiệm trần thế này. Khi hiểu được sứ mệnh và phúc âm của Ngài, thì tình yêu 
mến của chúng ta đối với Ngài và niềm tin cùng sự trông cậy của chúng ta nơi Ngài mang đến 
cho chúng ta sức mạnh. ◼
Từ chương trình phát sóng Buổi Họp Tối với một Vị Thẩm Quyền Trung Ương dành cho các nhà giáo dục 
tôn giáo được tổ chức vào ngày 8 tháng Hai năm 2019.

Hy Vọng, Ánh Sáng,  
Sức Mạnh của Chúng Ta

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

L Ờ I  K Ế T
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Đã thấy một khải tượng kỳ 
diệu, mà được ghi lại trong 

phần được niêm phong của các 
bảng khắc (xin xem Ê The 4:4–5).

Đã nói chuyện mặt đối mặt  
với Chúa Giê Su Ky Tô  

(xin xem Ê The 3:13–20).

Đã cầu xin Chúa  
sờ vào 16 viên đá để  

các chiếc thuyền 
có ánh sáng.

Đã dẫn gia 
đình và bạn 
bè của ông  

đi từ Tháp Ba Bên 
đến vùng đất hứa.

Anh của Gia Rết
Đã đóng thuyền  

để vượt đại dương.

“Vốn là một người có vóc 
dáng cao lớn lực lưỡng,  
và lại được Chúa hết sức ưu đãi”  

(Ê The 1:34).



 

NHỮNG NGƯỜI THÀNH 
NIÊN TRẺ TUỔI

Các em hoặc người nào đó 
mà các em biết có đang 
vật lộn với thói nghiện 
không? Có hy vọng để 

thay đổi.

44

TRẺ EM VÀ THANH  
THIẾU NIÊN

NGĂN NGỪA VÀ 
CHỮA LÀNH KHỎI 
NẠN LẠM DỤNG 

NGƯỢC ĐÃI

58, BH12
GIỚI TRẺ

SỨC KHỎE TÂM 
THẦN VÀ NHỮNG 
NGƯỜI TRUYỀN 

GIÁO TƯƠNG LAI

63
CÁC BẬC CHA MẸ

GIẢNG DẠY VỀ  
TIỀN THẬP PHÂN

BH16, 
BH18

Đến Năm Sau
Tạp chí của Giáo Hội  

dành cho giới trẻ và trẻ  
em! Mua dài hạn tại  

store.ChurchofJesusChrist.org  
hoặc một trung tâm  

phân phối.
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Chúa Giê Su Đến 

Thăm Các Trẻ Em 

trong Sách Mặc Môn

Xin xem các trang BH20–22
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BH2 B ạ n  H ữ u

Tiệc Thánh  
và Tôi

T Ừ  Đ Ệ  N H Ấ T  C H Ủ  T Ị C H  Đ O À N

Bài của Chủ Tịch 
Dallin H. Oaks
Đệ Nhất Cố Vấn 
trong Đệ Nhất Chủ 
Tịch Đoàn

Suy nghĩ về Chúa Giê Su và hứa phải 

luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài.

Tiệc Thánh là phần quan trọng nhất của lễ Tiệc Thánh. Khi dự phần Tiệc Thánh, chúng ta hứa 
phải luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi. Để làm cho Tiệc Thánh trở nên đặc biệt, chúng ta ...

Tiệc Thánh giúp chúng ta cảm nhận được Đức Thánh Linh. Tiệc Thánh giúp chúng 
ta ở trên con đường dẫn về ngôi nhà thiên thượng của chúng ta. ●

Phỏng theo “Lễ Tiệc Thánh và Tiệc Thánh,” Liahona, tháng Mười Một năm 2008, trang 17–20.

Ăn mặc để cho thấy là chúng ta 

coi trọng Tiệc Thánh.

Ngồi yên lặng trước khi  

buổi họp bắt đầu.

Hát bài thánh  

ca Tiệc Thánh.
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Biểu Lộ Tình Yêu Mến  
đối với Chúa Giê Su

Chúng ta có thể biểu lộ tình yêu mến của chúng ta 
đối với Chúa Giê Su bằng cách nghiêm trang trong 
Tiệc Thánh. Các em làm gì trong lúc Tiệc Thánh?

Nghĩ về một câu chuyện về Chúa Giê Su. Cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng.

Nghĩ về bài thánh ca  

Tiệc Thánh ưa thích của em.
Ngồi yên lặng.
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Giờ Ăn Trưa Cô Đơn
Bài của Stacy Lynn Carroll
(Dựa trên một câu chuyện có thật)

“Đức Thánh Linh mách bảo với một giọng  
nói êm ái nhỏ nhẹ” (Children’s Songbook,  
trang 105).

Kali bước vào phòng ăn trưa và nhìn xung 
quanh. Tất cả những đứa trẻ khác đang 

chạy thẳng đến những đứa bạn của chúng và tụ 
tập tại bàn. Căn phòng ồn ào với những giọng 
nói đầy hào hứng và tiếng cười vui vẻ. Mới chỉ 
là ngày thứ hai của năm học nhưng dường như 
ai cũng đều có bạn để ngồi cùng ngoại trừ Kali.

Em siết chặt cái tay cầm hộp đựng cơm và đi 
đến một trong mấy cái bàn. “Tôi có thể ngồi bên 
cạnh bạn được không?” Kali hỏi.

Một cô bé với cái bím tóc dài màu nâu nhìn 
lên. Nó khó chịu khịt mũi và lắc đầu. Nó nói: 
“Không. Có người ngồi rồi.”

“Được thôi.” Kali đi đến một chỗ trống khác 
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và đặt hộp đựng cơm của mình xuống.
“Bạn không thể ngồi đây được! Tôi để dành chỗ đó 

rồi.” Một cậu bé mặc áo sọc xanh lá nói. Nó đẩy hộp 
đựng cơm của Kali xuống sàn nhà. Những đứa bạn 
của nó đều cười lớn.

Kali cúi xuống nhặt hộp đựng cơm của mình lên. 
Em đi ngang qua phòng ăn trưa và ngồi vào một cái 
bàn trống. Em nhìn thấy một cậu bé nào đó từ khu 
xóm của mình và cố gắng vẫy tay, nhưng cậu bé đã 
nhìn về hướng khác. Kali xụ mặt. Tại sao không ai 
muốn làm bạn với em vậy?

Kali nhìn xuống thức ăn của mình. Em không cảm 
thấy muốn ăn nữa. Em lau nước mắt, 
đóng hộp đựng cơm lại, và 
bước ra ngoài.

Ai cũng đang 
chơi với bạn bè 

Kali chỉ muốn có một  

người bạn.
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của mình. Kali ngồi một mình trên băng ghế và nhìn 
những đứa trẻ khác vui chơi mà không rủ em cùng 
chơi. Sau đó, Kali thấy một cậu bé cỡ tuổi em đang 
ngồi một mình trên bãi cỏ. Cậu bé đó đang mặc 
một cái áo màu vàng có vết bẩn và tóc của nó dựng 
ngược ở phía sau.

Kali nhìn đi chỗ khác. Em thấy một nhóm mấy đứa 
con gái trong lớp em đang chơi thẩy banh. Em ao 
ước chúng sẽ rủ em chơi cùng với chúng.

Kali nhìn lại cậu bé một lần nữa. Cậu ta đang cúi 
đầu xuống và nhặt cỏ xung quanh chân mình. Kali 
nhớ một điều mà đôi khi Mẹ có nói: Hãy tìm những 
đứa trẻ đang cô đơn.

Kali xụ mặt. Em cũng cô đơn vậy. Không ai cố 
gắng làm bạn với em cả!

Nhưng rồi Kali nghĩ về lúc mà em chịu phép báp 
têm năm ngoái. Em đã hứa phải lắng nghe Đức 
Thánh Linh. Có lẽ Đức Thánh Linh đang giúp em 
nhớ lại điều mà Mẹ đã nói với em. Có lẽ Đức Thánh 
Linh đang cố gắng bảo em hãy chơi với cậu bé mặc 
áo màu vàng.

Kali thở dài và đứng dậy. Một cảm giác ấm áp 
tràn ngập lòng em. Em bước tới và ngồi cạnh 
cậu bé trên bãi cỏ.

Em nói: “Xin chào.”
Cậu bé nói lẩm bẩm lại: “Xin chào.”
“Bạn thích màu gì?”

“Ừm . . .. Màu xanh lá.”
“Tuyệt thật. Tôi thích màu hồng,” Kali nói. “Bạn 

có một con vật yêu thích không?”
Cậu bé ngồi thẳng lên một chút và nhìn em. 

“Có. Tôi rất thích khủng long.”
“Ồ, tôi cũng thế. Tôi thích nhất con khủng long 

ba sừng.”
Cậu bé mỉm cười.
Rồi chuông reo. Kali đứng dậy và vẫy tay chào 

cậu bé. Em mỉm cười khi bước trở lại lớp học một 
mình. Em có thể không có một người bạn thân 
nhất, nhưng em cảm thấy vui vẻ vì biết rằng em đã 
làm cho giờ ra chơi của một người khác được vui 
hơn một chút. ●
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.
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A Tôi rất vội để đi đến trường. Nhưng rồi tôi đã có cảm giác rằng trước tiên tôi nên lấy một bao khoai tây chiên ở nhà. Sau bữa ăn trưa, người bạn của tôi, Drew, trông có vẻ buồn. Tôi hỏi bạn ấy có chuyện gì vậy. Bạn ấy nói rằng bạn ấy đã quên mang theo thức ăn trưa. Tôi nhớ lại bao khoai tây chiên của mình nên tôi đã đưa cho bạn ấy. Drew nói: “Đó là điều tử tế nhất mà bất cứ ai đã làm cho tôi ở trường học.”Durham M., 11 tuổi, Utah, Hoa Kỳ
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Lời 
chào từ 

Madagascar!
Madagascar là một hòn 

đảo nằm ngoài khơi bờ biển 

phía đông châu Phi. Nước 

này có nhiều loài thực vật và 

động vật mà không thể tìm 

thấy ở bất cứ nơi nào khác 

trên thế giới—như loài vượn 

cáo đuôi vòng này!

Giáo Hội còn nhỏ ở 

Madagascar nhưng đang phát 

triển! Hiện đang có 14 tiểu giáo 

khu và 26 chi nhánh ở đó.

Những cậu bé này đang giúp mang các  

bình nước cho gia đình họ. Bạn giúp đỡ gia 

đình của mình bằng cách nào?

Xin chào, 
chúng tôi là 

Margo và 
Paolo.

Chúng tôi đi du 
lịch vòng quanh thế 

giới để tìm hiểu về con 
cái của Thượng Đế. Hãy 
tham gia với chúng tôi 
khi chúng tôi đến thăm 

Madagascar!
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Bạn có đến từ Madagascar không? 
Hãy viết thư cho chúng tôi!  

Chúng tôi rất muốn nhận được thư 
của các bạn.

Hãy gặp một vài người 
bạn của chúng tôi từ 

Madagascar!

Tôi biết rằng Chúa Giê Su 
Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của 
chúng ta.
Nathan, 7 tuổi, 
Antananarivo Province, 
Madagascar

Russell M. Nelson là vị tiên tri 
của Thượng Đế.
Nomena, 6 tuổi, 
Antananarivo Province, 
Madagascar
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Namana!

Có nhiều loại tắc kè  

hoa sống ở Madagascar 

hơn bất cứ nơi nào khác 

trên thế giới!

Cám ơn đã 
đi khám phá 

Madagascar với 
chúng tôi. Hẹn 

gặp các bạn lần 
sau nhé!

Những cây 

baobab khổng 

lồ này có thể 

trữ rất nhiều 

nước trong 

thân cây của 

chúng—lên tới 

120,000 lít!

Từ “bạn” trong 

tiếng Madagascar 

là namana. Nếu 

bạn có thể gặp 

một người bạn 

mới ở Madagascar 

thì bạn sẽ nói gì 

với họ?

Nhiều người ở 

Madagascar ăn cơm hai 

hoặc ba lần một ngày, đôi 

khi với rau, đậu, hoặc thịt.
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Qua khung cửa sổ, Faneva nhìn ra con 
đường đông đúc bên ngoài nhà mình. 

Em có thể thấy người ta kéo xe rau, gạo, vải 
và các hàng hóa khác để bán. Em có thể 
nghe thấy tiếng còi xe bấm inh ỏi và tiếng 
chó sủa. Rồi em nghe một tiếng động khác.

“Mẹ ơi, có ai gõ cửa kìa!” Faneva kêu lên. 
Mẹ của em ra mở cửa. Hai thanh niên mặc 
com lê và cà vạt đang ở trước cửa. Faneva 
chưa bao giờ thấy ai ăn mặc như thế trong 
khu xóm của mình ở Madagascar trước đây.

Một người nói: “Chúng tôi là những người 
truyền giáo từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày 
Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.” “Chúng tôi giảng 
dạy mọi người về Chúa Giê Su. Chúng tôi có 
thể chia sẻ một sứ điệp với chị được không?”

Faneva rất phấn khởi khi mẹ của em mời 
họ vào bên trong. Cả gia đình quây quần lại 
để nghe về Chúa Giê Su Ky Tô và Giáo Hội 
của Ngài đã trở lại thế gian như thế nào.

Sau ngày hôm đó, những người truyền 
giáo đã nhiều lần đến thăm gia đình của 

H
ÌN

H
 Ả

N
H

 D
O

 S
H

A
N

A
 K

E
E

G
A

N
 H

Ọ
A

Faneva Người 
Truyền Giáo

Bài của Marissa Widdison
Các Tạp Chí Giáo Hội

(Dựa trên một câu chuyện có thật)
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Faneva. Họ mang theo một cuốn 
sách tên là Các Câu Chuyện 
trong Sách Mặc Môn. Faneva 
thích đọc sách đó với gia đình 
của em!

Faneva tự nhủ: Một ngày nào 
đó tôi sẽ trở thành một người truyền 
giáo và chia sẻ Sách Mặc Môn với những 
người khác.

Một lần khác khi những người truyền 
giáo đến, họ đã dạy cho gia đình 
của Faneva cách cầu nguyện. 
Faneva biết rằng em có thể nói 
chuyện với Cha Thiên Thượng 
mọi lúc, mọi nơi.

Faneva nghĩ: Một ngày nào đó 
tôi sẽ trở thành một người truyền 
giáo và giảng dạy cho những 
người khác về sự cầu nguyện.

Một ngày nọ, những người truyền 
giáo đã hỏi một câu hỏi quan trọng.

Một người truyền giáo đã hỏi: “Anh 
chị em có chịu noi theo gương của 
Chúa Giê Su Ky Tô và chịu phép 
báp têm không?”

Faneva cảm thấy vui vẻ trong 
lòng. Em nói: “Dạ chịu!”

Người anh và mẹ của em nói: 
“Vâng!”

Cha của em nói rằng ông 
chưa sẵn sàng chịu phép báp têm. 
Nhưng ông vẫn chấp nhận cho những 
người còn lại trong gia đình chịu phép báp 
têm. Và vậy là họ chịu phép báp têm! Faneva 
được báp têm bởi một trong những người 
truyền giáo mà đã dạy em về Chúa Giê Su.

Faneva nghĩ: Một ngày nào đó, tôi sẽ trở 
thành một người truyền giáo và giúp mọi người 
chịu phép báp têm.

Một trong những điều tốt nhất 
khi trở thành một tín hữu của 
Giáo Hội là tham dự Hội Thiếu 
Nhi. Faneva yêu thích các sinh 
hoạt và gặp gỡ bạn bè mới. 

Nhưng điều em thích nhất là hát 
những bài ca trong Hội Thiếu Nhi. 

Vào một ngày Chủ Nhật nọ trong Hội 
Thiếu Nhi, các em thiếu nhi đang hát những 

bài ca về việc chia sẻ phúc âm.
Faneva hát: “Tôi muốn là một người 
truyền giáo bây giờ.” “Tôi không 

muốn chờ cho đến khi tôi lớn lên.”
Faneva nhận ra rằng Tôi có thể 

bắt đầu làm công việc truyền giáo 
bây giờ. Tôi không cần phải chờ 
cho đến một ngày nào đó!
Kể từ lúc đó, Faneva đã tìm mọi 

cách để em có thể chia sẻ phúc âm. 
Em cố gắng trở thành một tấm gương 

tốt. Em mời những người khác đi nhà thờ. Em 
đã giúp đỡ những người hàng xóm của 

mình. Sau một vài năm, em đã đủ 
tuổi để giúp những người truyền 
giáo giảng dạy cho những người 
trong thành phố của em. Trong 
một vài năm nữa, em đã phục vụ 
công việc truyền giáo của chính 
mình—gặp gỡ những người mới 

và chia sẻ phúc âm, cũng giống 
y như những người truyền giáo đã 

chia sẻ với em vậy. ●

H
ÌN

H
 Ả

N
H

 D
O

 S
H

A
N

A
 K

E
E

G
A

N
 H

Ọ
A

Faneva nói: “Tôi thà dành thời gian với những người truyền 
giáo hơn là làm bất cứ điều gì khác.” Em đã được kêu gọi 
phục vụ với tư cách là người truyền giáo tại quê nhà em ở 
Madagascar.
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Ý  K I Ế N  T H Ậ T  H A Y

Các em có thể không nhìn thấy 
thiên sứ, nhưng họ sẽ ở đó 

để giúp đỡ các em.
Phỏng theo Chủ Tịch Ezra Taft Benson (1899–1994), 

“To the Children of the Church,” Ensign,  
tháng Năm năm 1989, trang 83.
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Shelem, Josué, Mía, và Ruth C., 5 tuổi, 8 
tuổi, 6 tháng, và 3 tuổi, Durango, Mexico, 
thích xem đại hội trung ương ở nhà. Đó là một 
đại hội đặc biệt!

Cho Thấy và Giải Thích

Annelle, Ruth, Sarah, và Samira K., ages 8 tuổi, 2 tuổi, 6 
tuổi, và 6 tuổi, Littoral, Benin, thích xem đại hội chung với 
gia đình.

Khi xem đại hội trung ương, em biết 
được cách mà Joseph Smith đã phiên 

dịch Sách Mặc Môn để chúng ta có lời của 
Thượng Đế. Sách Mặc Môn dạy em về Chúa 
Giê Su Ky Tô.
Shalom A., 6 tuổi, Dakar Region, Senegal

Gabriel F., 10 tuổi,  
Minas Gerais, Brazil

Em thích nhạc 
của Đại Ca Đoàn 

Tabernacle. Em luôn 
luôn cảm thấy bình an.
Jared B., 7 tuổi, 
Normandy, Pháp

Đại hội trung ương là tháng này đây! Sau đây là vài 
điều mà một số trẻ em thích về đại hội.

Isabella B., 5 tuổi, 
Guatemala, Guatemala

Ilse N., 5 tuổi,  
Nuevo León, Mexico
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Nói Lời Từ Chối, Chấp Nhận Lời Từ Chối
Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta và muốn chúng ta được an toàn! Việc từ chối khi chúng ta 

cần làm vậy và tôn trọng người khác khi họ nói “không” với chúng ta là những cách thức để giữ an 

toàn cho bản thân mình và người khác.

Đôi khi các em cần 
từ chối một cách 

lịch sự.

Đôi khi các em cần 
phải từ chối một 

cách quyết liệt hơn.
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Bây giờ đến lượt các 

em! Hãy tưởng tượng 

các em cần phải từ chối 

một cách lịch sự. Các em 

có thể nói gì?

“Dạ không, cám 

ơn. Thay vì thế, xin 

cho em nước được 

không ạ?”

Bây giờ đến lượt các em! 

Hãy tưởng tượng các 

em cần phải từ chối một 

cách quyết liệt hơn. Các 

em đã có thể nói gì?

“Mình không muốn 

xem cái đó! Chúng ta 

không nên xem cái đó.”
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Nói Lời Từ Chối, Chấp Nhận Lời Từ Chối
Đôi khi người khác nói 
“không” với chúng ta là 
để giúp chúng ta được 
an toàn và khỏe mạnh.

Đôi khi người khác 
từ chối chúng ta khi 
họ cảm thấy không 

thoải mái.

Nếu người khác không chịu nghe khi các em từ 

chối thì sao? Nếu họ làm đau các em hoặc làm 

điều gì đó không tốt thì sao?

	ÌHãy bỏ đi nếu có thể được.
	ÌNói cho một người lớn mà các em tin cậy 
biết về điều đã xảy ra.
	ÌHãy nhớ rằng đó không phải là lỗi của 
các em.
	ÌCho dù điều gì xảy ra đi nữa thì hãy biết 
rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su 
Ky Tô luôn luôn yêu thương các em!

Bây giờ đến lượt các em! 

Hãy tưởng tượng các 

em cần phải từ chối một 

cách quyết liệt hơn. Các 

em đã có thể nói gì?

Bây giờ đến lượt các em! 

Hãy tưởng tượng một 

người lớn từ chốicác em 

và các em không thích như 

thế. Các em nên làm gì?

“Rất tiếc, con không 

thể đi. Không an 

toàn đâu!

Bây giờ đến lượt các em! 

Hãy tưởng tượng một 

người nào đó yêu cầu các 

em ngưng làm một điều gì 

đó. Các em nên làm gì?

“Hãy ngưng 

lại! Mình 

không thích trò 

chơi này.”
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“Hãy vui lên, vì ta sẽ hướng dẫn các ngươi đi” (Giáo Lý 
và Giao Ước 78:18).

Yu bước ra khỏi trường luyện thi lên vỉa hè tấp nập. 
Đầu em đầy ắp những con số toán học từ lớp học 

thêm. Mọi người vội vã bước đi với dù che. Những hạt 
mưa to rơi nhanh, và mặt đường ướt sũng nước.

Lin, người bạn của Yu, bước tới cạnh em. Lin nói: 
“Bạn nên gọi điện thoại cho cha của bạn đến đón 
bạn.” “Thầy Zhang nói rằng một số nơi trong 
thành phố đang ngập lụt.”

“Tôi có thể tự về nhà được.”
“Nhưng hãy nhìn xem nước nhiều 

chưa kìa!” Lin vừa nói vừa chỉ vào dòng 
nước chảy xiết trong máng xối.

Trong một giây lát, Yu có một cảm 
giác rất lạ. Lin nói đúng không? Có 
lẽ em nên nên gọi điện thoại cho 
cha đến chở em về nhà trước khi 

Gọi Điện Thoại 
cho Cha
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Nếu cố gắng đạp xe nhanh, 
Yu nghĩ, thì mình có thể 
về nhà trước khi đường 

phố bị ngập.
Bài của Julie Cornelius- Huang
(Dựa trên một câu chuyện có thật)
Tác giả sống ở Utah, USA.
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đường phố bị ngập lụt. Nhưng hai cha con em 
đã cãi nhau đêm qua, và Yu vẫn còn tức giận. Em 
không muốn nhờ cha em giúp đỡ.

Yu mở khóa xe đạp của mình và tạm biệt Lin. 
Nếu cố gắng đạp xe nhanh, em nghĩ, thì mình có thể 
về nhà trước khi đường phố bị ngập lụt.

Em đạp nhanh, nhưng chẳng mấy chốc, thì đôi 
tay của em lạnh cóng, quần áo của em ướt sũng, và 
em kiệt sức. Một lần nữa, ý nghĩ đến là phải gọi điện 
thoại cho cha. Có phải đó là cảm nghĩ từ Đức Thánh 
Linh không? Những người truyền giáo mà đã làm 
phép báp têm cho em đã nói rằng Đức Thánh Linh 
có thể hướng dẫn em. Yu liếc nhìn bầu trời. Bầu trời 
xám xịt đến nỗi em không thể nhìn thấy nóc của 
các tòa nhà. Nhưng em vẫn còn giận cha.

Yu bỏ qua cảm nghĩ đó và tiếp tục đạp xe. Nước 
dâng cao đến nỗi các chủ tiệm đã đóng cửa tiệm 
của họ. Mọi người chuyển đồ đạc lên các tầng cao 
hơn. Yu thấy một người mẹ đẩy hai đứa con của bà 
qua nước lụt trong một chiếc thuyền nhựa nhỏ.

Bây giờ, nước dâng qua khỏi mắt cá chân của 
em nên Yu không thể đạp xe đạp được nữa. Em leo 
xuống đẩy xe. Có lẽ đã quá trễ để gọi cho cha của 
em bây giờ, và mưa vẫn còn rơi. Sấm sét nổ ầm ĩ và 
sấm chớp lóe trên đầu em. Yu cảm thấy sợ hãi. Và 
em đã quá mệt mỏi! Em nhìn về phía trước. Nhà vẫn 

còn ở xa. Em không nên bỏ qua sự thúc giục của Đức 
Thánh Linh chỉ vì một vụ cãi cọ ngớ ngẩn.

Yu dừng lại để dâng lên một lời cầu nguyện ngắn. 
Em không thể nghe tiếng của mình trong cơn mưa và 
sấm sét, nhưng em biết rằng Cha Thiên Thượng đã có 
thể nghe em.

Yu cầu nguyện: “Thưa Cha Thiên Thượng. “Xin giúp 
con về nhà an toàn.” Khi cầu nguyện xong, em cảm 
thấy đủ sức để tiếp tục.

Cuối cùng, Yu có thể nhìn thấy căn nhà của mình 
trên đồi. Bị lạnh cóng, mệt mỏi, và bằng cách nào đó 
đã mất một chiếc giày, Yu lê bước lên đồi. Em thấy cha 
của em đang đợi em ở bên ngoài. Cha vội chạy xuống 
đồi đón em, làm nước bắn tung tóe.

Khi cha đến gần, ông vòng tay ôm Yu. “Cha đã rất 
lo lắng!” Cha nói. “Đáng lẽ con nên gọi điện thoại cho 
cha!”

Yu nói: “Con tưởng rằng cha và con đã giận nhau.”
Cha nói: “Cha không bao giờ quá tức giận đến mức 

không giúp đỡ con.” Sau đó, cha lấy chiếc xe đạp của 
Yu và đẩy nó lên đồi.

Mặc dù với sấm sét vang vọng giữa những tòa nhà 
cao tầng và mưa lớn trút xuống, nhưng một cảm giác 
ấm áp tràn ngập lòng của Yu. Em cảm thấy bình yên 
và an toàn khi đi theo cha về nhà. ●
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Sự Giúp Đỡ từ Thánh Linh
“Cha Thiên Thượng của 
chúng ta biết rằng trên 
trần thế, chúng ta sẽ phải 
gặp những thử thách. . . . 
Để ban cho chúng ta 
sức mạnh của con người 
trần thế và sự hướng dẫn 
thiêng liêng, Ngài đã ban 
cho Đức Thánh Linh.”
Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, 
“Hãy Để Đức Thánh Linh Hướng 
Dẫn,” Liahona, tháng Năm năm 
2017, trang 93.
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Đóng Tiền Thập Phân 
bằng Đồng Peso

Sofía thức dậy sớm. Hôm nay là ngày rất đặc 
biệt. Em sẽ bán nước chanh trong lúc dì 

dượng của em bán đồ cũ của họ ở ngoài sân! 
Mẹ em đã pha một bình đựng nước chanh rất 
lớn cho em.
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Bài của Alan Iván Ruiz Ontiveros
(Dựa trên một câu chuyện có thật)
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Sofía làm một tấm biển. Em viết chữ 
“Nước Chanh!” bằng màu cam và màu 
vàng. Em dán nó vào một cái bàn nhỏ. 
Rồi em ngồi xuống đợi.

Chẳng bao lâu có một người đàn 
ông đi qua. Người ấy nói: “Cho chú 
một ly nhé?” Người ấy bỏ vài đồng 
peso vào cái hũ của em.

“Dạ được ạ!” Sofía nói. Em rót cho 
người ấy một ly nước chanh.

Dần dần, người ta đến mua đồ cũ. 
Và dần dần, họ mua nước chanh 
thật ngon. Buổi sáng trôi qua thật vui 
vẻ. Chẳng bao lâu nước chanh đã 
bán hết.

Sofía lắc cái hũ. Các đồng peso kêu 
leng keng. Em đã có rất nhiều pesos!

“Tốt lắm!” Papá nói.
Sofía chưa từng bao giờ có nhiều 

tiền như vậy. “Con sẽ mua một cái 
yo- yo!”

Cha mỉm cười. “Con có biết cha mẹ 
làm gì khi kiếm được tiền không?”

Sofía lắc đầu.

Cha nói: “Cha mẹ đóng tiền thập 
phân.” “Cha Thiên Thượng ban cho 
chúng ta mọi điều. Ngài bảo chúng ta 
trả lại cho Ngài một phần nhỏ. Chúng 
ta đóng tiền thập phân vì chúng ta yêu 
mến Ngài.”

Sofía mỉm cười. Em muốn cho Cha 
Thiên Thượng thấy rằng em cũng yêu 
mến Ngài.

Cha đã giúp Sofía đếm các đồng 
peso của em. Bất cứ khi nào em đếm 
đến số 10 thì em đặt một đồng peso 
vào một phong bì. Cha giúp em viết 
những con số trên một tờ giấy trắng 
nhỏ. Họ đặt tờ giấy vào phong bì cùng 
với các đồng peso. Sau đó, họ dán kín 
phong bì. Sofía sẽ đưa nó cho vị giám 
trợ vào ngày mai tại nhà thờ.

“Con cảm thấy như thế nào?” Cha 
hỏi Sofia.

“Rất vui ạ! Và con vẫn còn tiền cho 
một cái yo- yo.” Em cảm thấy Cha 
Thiên Thượng hài lòng với sự lựa 
chọn của em. ●

Tác giả sống ở Chihuahua, México.
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Giờ Đóng Tiền Thập Phân
S I N H  H O Ạ T  V U I
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Sẵn sàng cho một điều gì đó khó hơn một chút chứ? Hãy tính tổng số tiền dưới đây. 
Sau đó tô màu số tiền mà các em sẽ đóng thập phân. (Hãy nhớ rằng, cứ mỗi 10 đồng, các em đóng một đồng.) ●

Cha Thiên Thượng bảo chúng ta đóng tiền thập 
phân. Điều đó có nghĩa là đóng một phần mười số 

tiền chúng ta nhận được. Các em có thể sử dụng trang 
này để thực hành!

Hãy đếm các đồng xu. Cứ mỗi 10 xu mà các em đếm, 
hãy tô màu một cái. Các đồng xu được tô màu là số tiền 
các em sẽ đóng thập phân!



 T h á n g  M ư ờ i  n ă m  2 0 2 0  BH19

“Học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” 
(Ma Thi Ơ 11:29).

Tôi làm thuê cho một người mà đã cho tôi một quyển 
Sách Mặc Môn. Nhưng tôi đã không đọc sách đó 

trong gần hai năm. Một ngày Chủ Nhật nọ, tôi cầm lên 
quyển Sách Mặc Môn và đi đến một đoạn đường ray ở 
bên ngoài thị trấn nơi tôi sống ở Zimbabwe. Tôi ngồi 
xuống và bắt đầu đọc.

Lúc đầu, thật là khó hiểu. Nhưng tôi đọc đi đọc lại 
chứng ngôn của Joseph Smith. Những lời của ông làm 
cảm động lòng tôi.

Về sau, có người mời tôi đến nhà thờ. Lúc đầu, tôi 
không thấy thoải mái, nên tôi ngồi ở hàng ghế phía 

sau. Nhưng khi mọi người bắt đầu chia sẻ 
chứng ngôn của họ về Đấng 

Chia Sẻ Phúc Âm
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Bài của Anh Cả Edward Dube
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô và Sách Mặc Môn thì tôi 
cảm thấy có điều gì đó tuyệt vời trong lòng.

Không bao lâu sau đó, những người truyền giáo đến 
khu nhà của tôi. Chẳng bao lâu sau tôi chịu phép báp 
têm. Nhiều năm sau đó, tôi có vinh dự được phục vụ 
truyền giáo và chia sẻ phúc âm với nhiều người khác.

Giáo Hội đã phát triển rất nhiều ở Zimbabwe. 
Nhưng vẫn còn nhiều điều chúng ta có thể làm để 
chia sẻ phúc âm, bất kể chúng ta sống ở đâu. Nhờ cầu 
nguyện, học thánh thư, và buổi họp tối tại nhà, anh 
chị em có thể phát triển chứng ngôn của mình và 
gần gũi với Cha Thiên Thượng. Chứng ngôn của 
anh chị em có thể ban phước cho cuộc sống của 
nhiều người trên khắp thế giới. ●
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Những Người Trung Thành 
Noi Theo Chúa Giê Su

C Á C  C Â U  C H U Y Ệ N  T H Á N H  T H Ư

Khi Chúa Giê Su đến thăm dân Nê Phi, Ngài đã dạy 
họ về phép báp têm và cách dự phần Tiệc Thánh. 

Ngài đã thiết lập Giáo Hội của Ngài.
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Chúa Giê Su đã ban 
phước cho mỗi đứa 
trẻ. Các thiên sứ đã 
đến! Chúa Giê Su đã 
chữa lành mọi người 
và cầu nguyện cho 
họ. Rồi Ngài trở về 
thiên thượng.

Sau khi Chúa Giê Su rời đi, mọi 
người tiếp tục làm điều Ngài đã 
dạy. Mọi người cùng nhau làm việc 
và chia sẻ những gì họ có, vậy nên 
không có ai nghèo khó cả. Các vị 
lãnh đạo Giáo Hội đã ban phước 
cho những người bị bệnh.
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Thay vì đánh nhau, 
mọi người đã chọn 
sống thân thiện với 
nhau. Ai ai cũng 
tuân theo các giáo 
lệnh của Thượng Đế. 
Và họ đã sống hạnh 
phúc trong một thời 
gian dài!
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Cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc hơn khi tôi tuân 
theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Tôi có thể chia 
sẻ những gì tôi có với người khác. Tôi có thể giúp 

mọi người thân thiện với nhau. ●

Đọc về điều này trong 3 Nê Phi 17 qua 4 Nê Phi 1.
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T R A N G  T Ô  M À U

Mọi Người Đã Sống 
Hạnh Phúc
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Các em có thể làm gì để 
giúp cho gia đình mình được 
hạnh phúc?

 



Các Bậc Cha Mẹ Thân Mến,
Mỗi đứa trẻ cần phải được bảo vệ và chăm sóc. Chúa Giê Su đã nêu gương 
về việc này trong Sách Mặc Môn, bằng cách ban phước và cầu nguyện cho 
mỗi đứa trẻ (xem các trang BH20–23). Làm thế nào chúng ta có thể ban 
phước và bảo vệ những đứa trẻ mà chúng ta biết? Sau đây là một số ý kiến:

• Chúng ta có thể bảo vệ chúng về mặt thể xác và dạy chúng tôn trọng 
thân thể của những người khác (các trang BH12–13).

• Chúng ta có thể giúp bảo vệ chúng về mặt thuộc linh bằng cách 
khuyến khích chúng dự phần Tiệc Thánh (các trang BH2–3).

• Chúng ta có thể dạy cho chúng cầu xin sự giúp đỡ khi chúng cần (các 
trang BH14–15).

Anh chị em có thể chọn một trong những sứ điệp này để đọc chung với 
nhau trong gia đình. Hãy chắc chắn rằng con cái của anh chị em biết là anh 
chị em yêu thương chúng biết bao!

Chúng tôi yêu mến anh chị em,
Trang Bạn Hữu

HÃY GỬI TRANH VẼ HOẶC KINH NGHIỆM CỦA CON CÁI ANH CHỊ EM 
ĐẾN CHO LIAHONA
Xin vào trang liahona .ChurchofJesusChrist .org và bấm vào “Submit an Article 
or Feedback.” Hoặc gửi bằng email đến liahona@ ChurchofJesusChrist .org cho 
chúng tôi kèm với tên, tuổi, thành phố sinh sống của con cái anh chị em, và 
câu cho phép: “Tôi, [ghi tên anh chị em], cho phép Giáo Hội Các Thánh Hữu 
Ngày Sau của Chúa Giê Su 
Ky Tô được sử dụng tài liệu 
mà con tôi nộp cho các tạp chí 
Giáo Hội, trên các trang mạng 
Giáo Hội và các trang mạng xã 
hội, và cả các tài liệu khác của 
Giáo Hội nếu có.” Chúng tôi 
mong đợi nhận được sự đóng 
góp từ anh chị em!
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Hãy tìm kiếm quả cầu Liahona 
ẩn giấu ở bên trong!

NGOÀI BÌA TRANG BẠN HỮU
Hình ảnh do Jim Madsen minh họa
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