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Đây là một vài thông tin về Madagascar và  
Giáo Hội ở đó:

Các bộ lạc bản địa 
trên đảo

Tín hữu Giáo Hội

Giáo đoàn

Triệu người ở 
Madagascar

Tín hữu người Malagasy 
đầu tiên được báp têm ở 
Bordeaux, Pháp

Năm người chịu phép báp 
têm và được làm lễ xác nhận

Phái bộ truyền giáo đầu tiên 
được thành lập

5
Ảnh hưởng văn hóa 
chủ yếu: Polynesia, 
Ả Rập, Châu Á, Châu 
Phi, và Pháp

2Ngôn ngữ chính thức: 
Malagasy và Pháp

Giáo khu đầu tiên được 
thành lập
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Chúa Giê Su  
Yêu Thương  
Con Cái Chúng Ta
Tôi dành ra rất nhiều thời gian suy nghĩ về trẻ em. Tôi 

yêu mến các trẻ em trong vòng gia đình và bạn bè 
của tôi. Hơn nữa, công việc của tôi với các tạp chí Giáo 
Hội gồm có biên soạn và hiệu đính các trang báo dành 
cho trẻ em trên khắp thế giới. Nhưng cách đây vài năm, 
tôi nhận thấy rằng tôi chưa bao giờ nghiên cứu những gì 
thánh thư dạy về trẻ em. Vì thế tôi quyết định đọc Kinh 
Tân Ước và Sách Mặc Môn và chú ý kỹ hơn đến những gì 
tôi có thể học được về nhóm tuổi đặc biệt này.

Đó là một hoạt động làm thay đổi cuộc sống! Trong 
số nhiều lẽ thật tôi khám phá ra, lẽ thật đáng giá nhất là 
sự hiểu biết gia tăng rằng Chúa Giê Su quan tâm đến các 
trẻ em biết bao. Ngài phục sự cho các trẻ em theo nhóm 
cụ thể, riêng rẽ với những người khác, lặp đi lặp lại nhiều 
lần. Làm thế nào chúng ta có thể noi theo gương Ngài?

Bài viết của tôi ở trang 18 chia sẻ một số bài học tôi 
gom góp được từ kinh nghiệm học tập thánh thư đó, 
cộng thêm những ý kiến và góp ý từ vài nhà chuyên môn 
trong lĩnh vực ngăn ngừa lạm dụng.

Trẻ em vô cùng quý báu. Tôi hy vọng chúng ta có thể 
cùng nhau hợp tác để bảo vệ và giúp sức cho chúng, đối 
xử với chúng giống như Chúa Giê Su sẽ làm!

Thân mến,
Marissa Widdison

Đền Thờ Laie Hawaii:  
Một Trăm Năm Quy Tụ
Bài của Clinton D. và  
Angela R. Christensen

28

Các Phước Lành của một 
Quan Điểm Phúc Âm
Bài của Anh Cả Gary E. 
Stevenson

12

Giải Quyết Vấn Đề Hình Ảnh 
Sách Báo Khiêu Dâm: Bảo Vệ, 
Phản Ứng, và Chữa Lành
Bài của Joy D. Jones

36

Người Này Là Vậy hay  
Đã Từng Là Vậy:  
Đó Là Vấn Đề
Bài của Anh Cả Joni L. Koch

24
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5 Bảo Vệ Trẻ Em khỏi Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm

6 Những Miêu Tả Sinh Động về Đức Tin
 Wilson Di Paula—San José, Uruguay

Khi Wilson bị tai nạn xe gắn máy thảm khốc và chẳng bao lâu sau thì vợ 
anh qua đời, anh đã không biết phải làm gì. Nhưng phúc âm đã mang  
đến lời giải đáp.

8 Các Nguyên Tắc Phục Sự
 Anh Chị Em Có Đang Bỏ Qua Phần Thiết Yếu Này của  

Việc Phục Sự Không?
Chúng ta không những phải “khóc với kẻ khóc” mà còn phải “vui với kẻ vui.” 
Đây là bốn cách thức anh chị em có thể làm điều đó.

12 Các Phước Lành của một Quan Điểm Phúc Âm
Bài của Anh Cả Gary E. Stevenson
Khi chúng ta duy trì một sự cân bằng thuộc linh, chúng ta sẽ có một triển 
vọng phúc âm rõ hơn.

18 Bảo Vệ Trẻ Em
Bài của Marissa Widdison
Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương và bảo vệ trẻ em. Làm thế nào anh chị em 
có thể noi theo tấm gương của Ngài?

24 Người Này Là Vậy hay Đã Từng Là Vậy: Đó Là Vấn Đề
Bài của Anh Cả Joni L. Koch
Thật là dễ để xét đoán người khác, nhưng chúng ta cần phải cẩn thận để 
xét đoán một cách ngay chính và nhìn người khác như Thượng Đế nhìn họ.

28 Đền Thờ Laie Hawaii: Một Trăm Năm Quy Tụ
Bài của Clinton D. và Angela R. Christensen
Trong 100 năm, ngôi đền thờ ở Hawaii đã cho phép Các Thánh Hữu ở khắp 
Khu Vực Thái Bình Dương nhận được các phước lành đền thờ.

32 Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau
Hai chị em được hướng dẫn để phục vụ; sứ điệp của những người truyền 
giáo đã tạo ra sự khác biệt; một giám trợ quyết định phải làm gì với số tiền 
thưởng của mình; một lá thư giúp hàn gắn một mối quan hệ bị tổn thương.

36 Giải Quyết Vấn Đề Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm:  
Bảo Vệ, Phản Ứng, và Chữa Lành
Bài của Joy D. Jones
Trẻ em đang tiếp xúc và bị ảnh hưởng bởi hình ảnh sách báo khiêu dâm, 
nhưng tình yêu thương của anh chị em có thể giúp chúng tránh xa và khắc 
phục ảnh hưởng tai hại của nó.

Các Thành Niên Trẻ Tuổi

42 
Số tháng này bàn về vấn đề phải 
làm gì nếu anh chị em hẹn hò với 
một người nào đó đang vật lộn với 
hình ảnh sách báo khiêu dâm và 
chia sẻ những câu chuyện về niềm 
hy vọng từ những 
người khác mà cũng 
đương đầu với vấn 
đề hình ảnh sách 
báo khiêu dâm trong 
mối quan hệ của họ.

Giới Trẻ

50 
Là một người bạn thực 
sự, có nghĩa là gì, cách 
một thanh thiếu niên 
chia sẻ phúc âm, và  
ghi nhớ đá góc nhà  
của Giáo Hội.

Các Bài Ngắn và Dễ để Đọc Nhanh

Ngoài Bìa
Hình ảnh của Getty 

Images, được sử dụng với 
mục đích minh họa, do 

người mẫu thực hiện

Các Mục

Mục Lục

Trẻ Em

Bạn Hữu 
Khám phá ra cách để yêu 
thương người khác giống như 
Chúa Giê Su. Lời cầu nguyện 
giúp Prodi khi em ấy sợ 
hãi. Florence trở thành 
một y tá. Các em 
có thể chuẩn  
bị đi đền thờ.
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Tôi Đã Đấu Tranh để Khắc Phục Thói 
Nghiện Hình Ảnh Sách Báo Khiêu 
Dâm. Tại Sao Anh Ấy Không Làm Thế?
Ẩn danh
Một thành niên trẻ tuổi từ Guatemala 
chia sẻ kinh nghiệm của chị ấy về việc  
tin cậy Chúa để đưa ra một quyết định 
quan trọng.

Làm Thế Nào Tôi Đã Học Cách 
Phản Ứng Khi Một Người Nào Đó 
Thú Nhận Là Họ Đang Vật Lộn với 
Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm
Ẩn danh
Việc biết được một người nào đó sử 
dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm 
có thể gây ra nhiều loại cảm xúc khác 
nhau, nhưng người thành niên trẻ 
tuổi này đã trông cậy vào Đấng Cứu 
Rỗi để biết cách phản ứng với tình yêu 
thương.

Tiến Bước sau khi Biết Được Hôn Phu của 
Tôi Xem Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm
Ẩn danh
Một người thành niên trẻ tuổi ở Tahiti chia sẻ 
những hiểu biết sâu sắc của chị ấy về hình ảnh 
sách báo khiêu dâm đã ảnh hưởng đến mối 
quan hệ của chị ấy như thế nào.

TÌM KIẾM THÊM
Trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm và tại trang 
mạng liahona .ChurchofJesusChrist .org, anh chị  
em có thể:

• Tìm số báo hiện hành.

• Khám phá nội dung chỉ dành cho phiên bản 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.

• Gia tăng 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.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
Gửi bằng email những câu hỏi và ý kiến phản  
hồi của anh chị em đến liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org.

Nộp các câu chuyện thúc đẩy đức tin của anh  
chị em đến 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  
Phiên Bản Kỹ Thuật Số

CÁC BÀI VIẾT CHỌN LỌC CHỈ DÀNH CHO PHIÊN BẢN KỸ THUẬT SỐ
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Chị Joy D. Jones, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi, bày tỏ rằng tình yêu thương 
là vũ khí hữu hiệu nhất chống lại hình ảnh sách báo khiêu dâm: “Như câu nói nổi 
tiếng nói rằng ‘hình ảnh sách báo khiêu dâm hủy hoại tình yêu thương,’ nhưng 
cũng hãy nhớ rằng tình yêu thương hủy hoại hình ảnh sách báo khiêu dâm.” Đây 
là ba cách mà việc bày tỏ tình yêu thương bảo vệ trẻ em chống lại những ảnh 

hưởng của hình ảnh sách báo khiêu dâm.

ĐIỀU ANH CHỊ EM CÓ THỂ LÀM

Chị Jones 
giải thích 
thêm về mỗi 
ý kiến này 
trong bài 
viết của chị 
ở trang 36.
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“Chúng ta bảo vệ con cái chúng ta cho đến khi 
chúng có thể tự bảo vệ bản thân chúng.”
Jason S. Carroll, giáo sư dạy môn đời sống gia đình tại trường  

Brigham Young University

■  Cảm thấy thoải mái khi 
nói chuyện với con cái 
mình về tình dục và cách 
để bảo vệ chúng khỏi hình 
ảnh sách báo khiêu dâm.

■  Giúp chúng hiểu được 
tại sao chúng ta cần tránh 
hình ảnh sách báo khiêu 
dâm.

■  Mỗi điện thoại thông 
minh, máy tính bảng, và 
máy vi tính cần phải có hệ 
thống bảo vệ, thậm chí 
đối với các thanh thiếu 
niên và người lớn.

■  Không bao giờ để 
cho bất cứ một 
người nào ở trong 
phòng một mình 
với một thiết bị 
truyền thông.

■  Đừng lên án những đứa 
con mà thổ lộ là chúng 
đang vật lộn với hình ảnh 
sách báo khiêu dâm.

BẢO VỆ: 

“Cha/Mẹ Yêu  
Thương Con”

Thiết lập một mối quan 
hệ mà con cái của anh chị 
em cảm thấy an toàn và 

được yêu thương.

PHẢN ỨNG: 

“Cha/Mẹ Vẫn  
Yêu Thương Con”

Nói chuyện với con cái 
anh chị em về hình ảnh 
sách báo khiêu dâm và 
yêu cầu chúng tìm đến 

anh chị em khi chúng có 
thắc mắc.

CHỮA LÀNH: 

“Cha/Mẹ Sẽ Luôn Luôn 
Yêu Thương Con”

Hãy trấn an con cái mình 
rằng thậm chí nếu chúng 
đang vật lộn với hình ảnh 
sách báo khiêu dâm, thì 
tình yêu thương của anh 

chị em dành cho 
chúng sẽ không  

thay đổi.

B Ả O  V Ệ  T R Ẻ  E M  K H Ỏ I  H Ì N H  Ả N H  S Á C H  B Á O  K H I Ê U  D Â M
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Wilson Di Paula
San José, Uruguay

KHÁM PHÁ THÊM
Xin xem thêm về cuộc hành 
trình đức tin của Wilson, kể cả 
thêm nhiều ảnh nữa, trong Thư 
Viện Phúc Âm hoặc phiên bản 
trực tuyến của bài viết này tại 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
10196.
CÁCH NỘP BÀI NHỮNG MIÊU TẢ 
SINH ĐỘNG VỀ ĐỨC TIN
Tại liahona .ChurchofJesusChrist 
.org, anh chị em có thể gửi một 
đoạn mô tả ngắn và một tấm ảnh 
có độ phân giải cao của một người 
nào đó có đức tin mà truyền cảm 
hứng cho anh chị em.

Một tai nạn xe gắn máy đã khiến cho Wilson 
bị liệt. Một năm sau đó, vợ anh qua đời. Là 
một người góa vợ với hai đứa con gái tuổi còn 
nhỏ, Wilson không biết phải làm gì. Anh đã 
không biết liệu cuộc sống có mục đích không. 
Wilson có thể đã trở nên cay đắng. Thay vì 
thế, anh bắt đầu công cuộc tìm kiếm lẽ thật.
CODY BELL, NHIẾP ẢNH GIA

N H Ữ N G  M I Ê U  T Ả  S I N H  Đ Ộ N G  V Ề  Đ Ứ C  T I N

Tôi có rất nhiều thắc mắc. Tại sao điều tồi 
tệ lại xảy ra? Tôi đang sống một cuộc sống 
êm đềm, cố gắng làm điều ngay chính, thì 
vợ tôi mất còn tôi thì phải ngồi xe lăn, rồi 
các bác sĩ phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u 
trong đầu của con gái tôi. Tôi bắt đầu nghĩ 
rằng cuộc sống này không có mục đích.

Tôi nhận thấy mình cần phải tìm ra lẽ 
thật. Tôi tìm hiểu nhiều giáo hội khác nhau 
và tìm thấy Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày 
Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi cảm thấy đó 
chính là lẽ thật.

Bây giờ tôi biết là có mục đích cho cuộc 
sống trên thế gian. Chúng ta sống ở đây với 
tính cách là một phần của kế hoạch vĩnh 
cửu của Cha Thiên Thượng. Chúng ta có 
một Đấng Cứu Rỗi là Đấng đã chiến thắng 
cái chết và được phục sinh. Việc biết điều 
đó mang đến cho tôi sức mạnh. Giờ đây, 
tôi cố gắng kiên trì và tiếp tục tiến bước. Tôi 
có một mục đích và tôi biết rằng nếu tôi cố 
gắng sống một cuộc sống xứng đáng, thì tôi 
có thể có một gia đình vĩnh cửu.
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K hi chúng ta nghĩ về việc phục sự, thật là dễ dàng để nghĩ 
về việc giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Chúng 
ta nói về việc làm vườn cho người phụ nữ góa chồng, 

mang thức ăn đến cho người bệnh, hoặc ban phát cho 
những người đang gặp khó khăn. Chúng ta nhớ lời khuyên 
bảo của Phao Lô để “khóc với kẻ khóc,” nhưng chúng ta 
có tập trung đủ vào phần đầu của câu đó—hãy “vui với 
kẻ vui” không? (Rô Ma 12:15). Việc hân hoan cùng với 
người mình phục sự—dù đó có nghĩa là vui mừng trước 
thành công của họ hoặc giúp họ tìm thấy niềm vui trong 
lúc khó khăn—là một phần quan trọng của việc phục sự 
giống như Đấng Cứu Rỗi sẽ làm.

Đây là ba ý kiến mà có thể giúp ích (và một ý kiến 
thì phải tránh) khi chúng ta cố gắng tập trung vào 
điều tốt lành mà Thượng Đế đặt vào trong cuộc sống 
chúng ta.

1. Có Ý Thức
Bonnie H. Cordon, Chủ Tịch Trung Ương Hội 

Thiếu Nữ, giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta cần 
phải thấy được những người mình phục sự—không 

Các Nguyên Tắc Phục Sự

Anh	Chị	Em	Có	
Đang	Bỏ	Qua	
Phần Thiết Yếu 
Này	của	Việc	 
Phục	Sự	Không?
Phục sự là để “vui với kẻ vui” cũng quan trọng như “khóc với 
kẻ khóc” (Rô Ma 12:15).
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CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA  
ANH CHỊ EM
Hãy gửi cho chúng tôi những kinh 
nghiệm của anh chị em khi anh chị em 
phục sự cho những người khác hoặc 
khi được người khác phục sự. Vào trang 
liahona .ChurchofJesusChrist .org và bấm 
vào “Submit an Article or Feedback.”

H
ÌN

H
	Ả

N
H
	M

IN
H
	H

Ọ
A	

DO
	A

U
G
U
ST

O
	Z
AM

BO
N
AT

O
	

TH
Ự
C	

H
IỆ
N

chỉ thấy được gánh nặng và nỗi vất vả của họ mà còn 
cả sức mạnh, tài năng, và thành công của họ nữa. Chị nói 

rằng chúng ta cần phải trở thành “một người bênh vực và 
một người bạn tâm tình—một người mà biết được hoàn cảnh của 

họ và hỗ trợ họ trong niềm hy vọng và nguyện vọng của họ.” 1

Trong truyện ngụ ngôn về chiên và dê, Đấng Cứu Rỗi phán rằng 
những người nào sẽ được tìm thấy ở bên tay phải sẽ hỏi: “Lạy Chúa, khi 
nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống?

Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước?”  
(Ma Thi Ơ 25:37–38).

“Thưa anh chị em, từ chính yếu ở đây là đã thấy,” Chị Cordon nói. 
“Người ngay chính đã thấy những người đang hoạn nạn vì họ đang chú 
ý nhìn. Chúng ta cũng có thể chú ý nhìn để giúp đỡ và an ủi, để cùng vui 
mừng và ngay cả mơ ước.” 2

2. Tìm Ra Những Lý Do để Vui Mừng
Vui mừng trước những thành công lớn hay nhỏ. Nó có thể là thoát khỏi 

căn bệnh ung thư hoặc vượt qua sự chia tay một cuộc tình, tìm được công 
việc làm mới hoặc tìm thấy một chiếc giày bị mất, tiếp tục sống được một 
tháng sau khi người thân qua đời hoặc sống sót được một tuần mà không 
ăn đồ ngọt.

Gọi điện thoại chúc mừng, đưa tấm thiệp, hoặc cùng đi ăn trưa. Bằng 
cách cùng nhau chia sẻ các phước lành của mình, sống với lòng biết ơn, 
và vui mừng trước những phước lành và thành công của người khác, “để 
chúng ta có thể có được sự hoan hỷ trong sự vui mừng của anh em mình” 
(An Ma 30:34).
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3. Thấy Bàn Tay của Chúa
Đôi khi việc hân hoan với người khác có nghĩa là giúp họ thấy lý do để 

hân hoan—bất chấp khó khăn hoặc thú vui xâm nhập vào cuộc sống chúng 
ta. Lẽ thật đơn giản rằng Cha Thiên Thượng biết chúng ta và sẵn sàng nâng 
đỡ chúng ta có thể là một nguồn vui tuyệt vời.

Anh chị em có thể giúp những người khác nhận thấy bàn tay của Chúa 
trong cuộc sống của họ bằng việc chia sẻ cách anh chị em đã thấy được điều 
đó trong cuộc sống của riêng mình. Hãy cởi mở đủ để chia sẻ cách Cha 
Thiên Thượng đã giúp anh chị em qua những thử thách của mình. Chứng 
ngôn này có thể giúp người khác nhận ra và nhìn nhận cách Ngài đã giúp 
đỡ họ (xin xem Mô Si A 24:14).

4. Đừng Giới Hạn Khả Năng của Anh Chị Em để Hân Hoan
Rủi thay, đôi khi chúng ta giới hạn khả năng của bản thân mình để hân 

hoan với người khác, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy bấp bênh về những 
gì chúng ta ban phát hoặc tình trạng của chúng ta trong cuộc sống. Thay 
vì tìm thấy niềm vui nơi hạnh phúc của người khác, chúng ta rơi vào cái 
bẫy của sự so sánh. Và như Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ dạy: “Việc so sánh các phước lành gần như chắc chắn 
bắt buộc niềm vui phải rút lui. Chúng ta không thể cùng một lúc biết ơn và 
ghen tị.” 3

TẤM GƯƠNG CỦA ĐẤNG CỨU RỖI
Chúa Giê Su Ky Tô thường hân hoan 
trước hạnh phúc của người khác. Ngài 
dự đám cưới ở thành Ca Na, tại đó 
Ngài không những ăn mừng dịp hạnh 
phúc đó mà còn biến nước thành 
rượu (xin xem Giăng 2:1–11). Chúng 
ta cũng có thể cố gắng tham dự các 
sự kiện đặc biệt trong cuộc sống của 
những người mình phục sự.

Chúng ta cũng thấy Đấng Cứu 
Rỗi hân hoan trước sự ngay chính 
của những người khác. Khi Ngài 
đến viếng thăm dân Nê Phi, Ngài 
đã phán cùng họ: “Phước thay cho 
các ngươi vì đức tin của các ngươi. 
Và giờ đây này, sự vui mừng của ta 
thật là trọn vẹn” (3 Nê Phi 17:20).
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Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ hỏi: 
“Làm thế nào chúng ta có thể khắc phục được khuynh hướng thông thường 
như thế ở hầu hết mọi người? . . . Chúng ta có thể đếm nhiều phước lành 
của mình và chúng ta có thể vỗ tay khen ngợi những thành tựu của người 
khác. Tốt hơn hết, chúng ta có thể phục vụ những người khác, một hành 
động hữu hiệu nhất để giúp chúng ta phát triển tình thương yêu đối với 
những người khác.” 4 Thay vì so sánh, chúng ta có thể khen ngợi những 
người mình phục sự. Sẵn sàng chia sẻ những gì anh chị em biết ơn về họ 
hoặc mọi người trong gia đình họ.

Như Phao Lô nhắc nhở chúng ta, tất cả chúng ta đều là chi thể của Đấng 
Ky Tô, và khi “một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng.” 
(1 Cô Rinh Tô 12:26). Với sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng, chúng ta có 
thể công nhận kinh nghiệm của những người khác, vui mừng trước thành 
công lớn hay nhỏ của họ, giúp họ nhận ra bàn tay của Chúa, và khắc phục 
cảm giác ganh tị, để chúng ta có thể thực sự cùng nhau hân hoan trong các 
phước lành, tài năng, và hạnh phúc của người khác. ◼
GHI CHÚ
 1. Bonnie H. Cordon, “Trở Thành một Người Chăn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, 

 trang 75.
 2. Bonnie H. Cordon, “Trở Thành một Người Chăn,” trang 75.
 3. Quentin L. Cook, “Rejoice!” Ensign, tháng Mười Một năm 1996, trang 30.
 4. Jeffrey R. Holland, “The Other Prodigal,” Liahona, tháng Năm năm 2002, trang 64.

LỜI MỜI ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Hãy lưu ý đến người mình 
phục sự. Họ có những tài 
năng và sức mạnh nào? Họ 
đã có những cơ hội hoặc 
thành công nào? Làm thế nào 
anh chị em có thể hân hoan 
với họ, khen ngợi họ, hoặc 
khuyến khích họ?
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T hật là một phước lành lớn lao để được là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh 
Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trong gian kỳ mà sự phục hồi của 
các chìa khóa của vương quốc và sự ứng nghiệm lời tiên tri cho phép chúng 
ta tận mắt chứng kiến “phúc âm sẽ trải ra tới các nơi tận cùng của trái đất, 

chẳng khác chi hòn đá bị đục ra từ núi mà không có bàn tay giữ lại, sẽ lăn đi cho đến 
khi nào nó lăn cùng khắp thế gian” (Giáo Lý và Giao Ước 65:2).

Lời tiên tri này, được Đa Ni Ên trong Kinh Cựu Ước đưa ra và về sau được lặp đi 
lặp lại trong gian kỳ này, dường như đang được ứng nghiệm khi chúng ta theo dõi 
thấy hơn 3.000 giáo khu đã được tổ chức trong Giáo Hội ngày nay. Trong 50 năm qua, 
các tín hữu Giáo Hội đã gia tăng từ 2,1 triệu đến hơn 16 triệu.1

Điều cũng gây ấn tượng đối với tôi như sự phát triển và thay đổi nhanh chóng này 
là sự thực rằng các nguyên tắc và lối thực hành của phúc âm vẫn không thay đổi, kể cả 
khuôn mẫu do Thượng Đế hướng dẫn mà đã được mặc khải cho Giáo Hội của Chúa 
Giê Su Ky Tô. Khuôn mẫu này cho phép sự tổ chức các giáo khu, được thiết kế nhằm 
cung ứng việc “phòng vệ và dung thân khỏi cơn bão tố, cùng thoát khỏi cơn thịnh nộ 
khi nó được trút . . . lên toàn thể thế gian” (Giáo Lý và Giao Ước 115:6).

Thưa các anh chị em, Chúa ban phát rộng rãi các phước lành của Ngài cho chúng 
ta. Việc hiểu được rằng các phước lành là kết quả của sự vâng lời của chúng ta đối 
với các lệnh truyền và việc tuân giữ các lệnh truyền đó là một sự thể hiện về tình yêu 

Bài của  
Anh Cả Gary E. 

Stevenson
Thuộc Nhóm  

Túc Số Mười Hai  
Vị Sứ Đồ

Các Phước Lành của một  

Một quan điểm phúc âm sẽ giúp anh chị em có một 
cái nhìn rõ hơn về cách anh chị em nghĩ về những ưu 
tiên trong cuộc sống, giải quyết vấn đề, và đối phó với 
những cám dỗ của cá nhân.

ẢN
H
	C

ỦA
	G

ET
TY

	IM
AG

ES

Quan Điểm 
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thương của chúng ta dành cho Chúa là những lời chỉ dạy 
đáng giá để học hỏi. Các nguyên tắc phúc âm như vậy cung 
ứng một quan điểm quan trọng cho chúng ta.

Điều này dẫn đến hai điểm mà tôi muốn nhấn mạnh đến. 
Tôi thấy rằng Chủ Tịch Dallin H. Oaks, Đệ Nhất Cố Vấn 
trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, trước đây đã chia sẻ hai  
điểm này với những người thành niên trẻ tuổi độc thân  
vào năm 2015.

Duy Trì một Quan Điểm Phúc Âm
Chủ Tịch Oaks nói rằng “quan điểm có nghĩa là nhìn tất cả 

mọi sự việc trong một mối quan hệ đầy ý nghĩa, một cái nhìn 
tổng quát.” 2 Dưới đây là một số điều anh chị em hiểu được 
khi anh chị em nhìn từ một quan điểm phúc âm:

•  Anh chị em là con cái của một Cha Thiên Thượng nhân 
từ (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 76:24).

•  Anh chị em có mặt trên thế gian này vì một mục đích, 
với khả năng để đưa ra những sự lựa chọn (xin xem 
2 Nê Phi 2:27; 10:23).

•  “Vì cần phải có sự tương phản trong mọi sự việc”  
(2 Nê Phi 2:11).

•  Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi và là Đấng biện 
hộ với Đức Chúa Cha (xin xem 1 Giăng 2:1; Giáo Lý và 
Giao Ước 110:4).

Hãy xem điều gì xảy ra nếu quan điểm phúc âm của anh 
chị em trở thành những ống kính anh chị em nhìn vào trong 
mọi khía cạnh của cuộc sống mình. Một quan điểm phúc âm 

sẽ giúp anh chị em có một cái nhìn rõ hơn về cách anh chị em 
nghĩ về những ưu tiên trong cuộc sống, giải quyết vấn đề, và 
đối phó với những cám dỗ của cá nhân. Điều này có thể thực 
sự ảnh hưởng đến toàn bộ cách anh chị em tiếp cận với cuộc 
đời mình và nhiều quyết định khác nhau mà anh chị em sẽ 
đưa ra trong cuộc sống.

Với cách nhìn này, chúng ta biết rằng Chúa mong muốn 
chúng ta dự phần Tiệc Thánh mỗi tuần và chúng ta học tập 
thánh thư và cầu nguyện lên Ngài mỗi ngày. Ngoài ra, chúng 
ta biết rằng Sa Tan sẽ cám dỗ không cho chúng ta noi theo 
Đấng Cứu Rỗi hoặc lắng nghe những thúc giục nhỏ nhẹ  
của Đức Thánh Linh. Sau đó chúng ta có thể nhận thức rõ 
hơn rằng kẻ nghịch thù cố gắng hết sức để lấy đi quyền tự 
quyết và khả năng của chúng ta để chống chọi những nỗ lực 
của nó qua thói nghiện, kể cả ma túy và hình ảnh sách báo 
khiêu dâm.

Ngược lại, những ống kính của phúc âm cho chúng ta 
một cái nhìn rõ ràng về tầm quan trọng của việc lập gia 
đình—chọn để kết hôn và nuôi dạy con cái trong sự ngay 
chính. Quan điểm này cũng mở mắt chúng ta ra để thấy rằng 
kẻ nghịch thù muốn phá hủy hoàn toàn đơn vị gia đình và 
làm lẫn lộn vai trò của giới tính, do đó dẫn đến việc suy giảm 
giá trị mà xã hội đặt vào việc tạo dựng và xây đắp gia đình.

Duy Trì một Sự Thăng Bằng Thuộc Linh
Chủ Tịch Oaks nói: “Khi những người thành niên trẻ tuổi 

có quan điểm, cái nhìn toàn diện. . . , thì điều quan trọng đối 
với họ là duy trì sự thăng bằng thuộc linh trong cuộc sống của 
họ. Để làm điều này, anh chị em cần phải tránh xa một số 
điều xao lãng của thế gian và cũng làm những điều cần thiết 
nhằm đến gần với Đấng Cứu Rỗi hơn.” 3

Về một mặt, anh chị em có nhiều vấn đề cấp bách và ưu 
tiên trong cuộc sống dưới nhiều hình thức và thể loại khác 
nhau, tất cả đều cần được chú ý, tập trung vào, và hướng 
dẫn. Bản liệt kê cho mỗi anh chị em có thể khá khác biệt 
tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của anh chị em, nhưng 
chắc chắn anh chị em sẽ tìm thấy trong số đó học vấn, nghề 

Một trong những phép lạ lớn lao nhất 
của cuộc sống trần thế của anh chị em sẽ 
là khả năng của anh chị em để tìm thấy 
sự thăng bằng giữa phần thuộc linh của 
mình và những vai trò quan trọng khác 
trong cuộc sống.
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nghiệp, hôn nhân, và cả sự an lạc về mặt tình cảm lẫn thể 
chất. Dĩ nhiên, thử thách của anh chị em là nhằm giữ thăng 
bằng giữa các vai trò quan trọng trong cuộc sống với phần 
thuộc linh của mình.

Chủ Tịch Oaks cũng khuyên bảo rằng anh chị em cần phải 
cẩn thận khi anh chị em "phân chia thời gian của mình để anh 
chị em sẽ không sao lãng phần thuộc linh trong lúc mà những 
sinh hoạt chính yếu đã có trong chương trình của mình tập 
trung vào những điều khác. Nguyên tắc đó giải thích lý do tại 
sao là điều đặc biệt quan trọng đối với những người thành 
niên trẻ tuổi ... để tuân theo những lời khuyên bảo để tham dự 
các buổi nhóm họp trong Giáo Hội, phục vụ trong Giáo Hội, 
học tập thánh thư hằng ngày, quỳ xuống cầu nguyện hằng 
ngày, và phục vụ trong các chức vụ kêu gọi trong Giáo Hội. 4

Ở giữa những nhu cầu cá nhân và đa dạng của mình, để 
giữ thăng bằng giữa những theo đuổi và thử thách trong 
cuộc sống với phần thuộc linh của mình, anh chị em sẽ tiến 
đến việc nhận ra rằng sự thăng bằng đó là có thể đạt được. 
Chúa không đòi hỏi anh chị em phải làm điều mà anh chị 
em không thể làm được. Tôi có nghe Chủ Tịch Thomas S. 
Monson (1927–2018) nhiều lần khuyên bảo rằng “người  
nào Chúa kêu gọi, Ngài sẽ làm cho người đó hội đủ điều 
kiện.” 5 Tôi nghĩ câu này đặc biệt áp dụng cho các tín hữu  
của Giáo Hội.

Mặc dù sự thăng bằng này có vẻ như rất đáng sợ, tôi hứa 
rằng một trong những phép lạ lớn lao nhất của cuộc sống 
trần thế của anh chị em sẽ là khả năng của anh chị em để tìm 
thấy sự thăng bằng giữa phần thuộc linh của mình và những 
vai trò quan trọng khác trong cuộc sống. Điều này có thể thực 
hiện được trong một cách thức mà sẽ cho phép anh chị em 
không chỉ duy trì phần thuộc linh và những vai trò quan trọng 
trong cuộc sống của mình ở tình trạng hiện tại mà còn để lớn 
mạnh và phát tiển trong cả hai lĩnh vực quan trọng này.

Lý do chủ yếu mà điều này có thể thực hiện được là vì 
Chúa là trọng tâm. Ngài là điểm trọng tâm tuyệt đối của 
sự thăng bằng. Và Ngài có mối quan tâm thiêng liêng đối 
với riêng anh chị em vì anh chị em là một trong các con cái 

của Ngài. Nhưng kết quả này được phỏng đoán dựa trên sự 
tập trung và nỗ lực thích hợp của anh chị em để tìm thấy sự 
thăng bằng.

Từ nhận xét và kinh nghiệm riêng của tôi, dường như 
chúng ta có khuynh hướng trong suốt cuộc đời mình là thiên 
về bên này hay bên kia nhiều hơn. Để duy trì sự thăng bằng 
trong cuộc sống, chúng ta cần phải có nỗ lực không ngừng 
và sự quan tâm của bản thân mình. Hãy chọn để tiếp tục kiên 
định một cách tích cực.

Thú vị thay, chúng ta có thể mất thăng bằng trong cả hai 
bên. Có thể có lúc anh chị em thấy mình cần phải chú ý để tập 
trung rõ ràng vào việc học tập hoặc công việc chuyên môn, 
với “việc phục vụ trong Giáo Hội được thực hiện vào đúng 
lúc mà sự phục vụ trong Giáo Hội cần được thực hiện.” 6 Tuy 
nhiên, hãy nhớ đặt Chúa làm trọng tâm để anh chị em có thể 
tìm thấy sự thăng bằng thuộc linh thích hợp của mình.

Chúa Sẽ Giúp Đỡ Anh Chị Em
Khi chúng ta giữ vững một quan điểm phúc âm, thì thật 

dễ dàng để hiểu lẽ thật căn bản rằng Chúa sẽ giúp đỡ chúng 
ta. Một nguyên tắc phúc âm căn bản là chúng ta là con cái 
của Cha Mẹ Thiên Thượng nhân từ. Chỉ là điều tự nhiên đối 
với Hai Ngài để giúp đỡ chúng ta bằng mọi cách để trở về 
mái nhà thiên thượng của chúng ta.

Tôi muốn chia sẻ một ví dụ về cách Chúa có thể giúp anh 
chị em. Một trong các vị lãnh đạo thời niên thiếu của tôi, 
Thad Carlson, chia sẻ với tôi câu chuyện này nhiều năm về 
trước. Thad, người mới vừa qua đời, đã có ảnh hưởng rất 
lớn đối với tôi trong những năm niên thiếu của tôi. Anh lớn 
lên trong Thời Kỳ Đại Khủng Hoảng, là con thứ chín trong 
gia đình có 14 người con. Gia đình anh sinh sống bằng nghề 
nông và chăn nuôi gia súc. Đó là một thời điểm khó khăn về 
kinh tế, và tài sản có giá trị lớn nhất là đàn bò của họ.

Trong thời niên thiếu của Thad, một trong các trách nhiệm 
của anh là chăm sóc cho đàn bò khi cần thiết, để bảo đảm 
rằng chúng có thức ăn tốt nhất—một công việc to lớn đối với 
một cậu bé. Anh đã có thể làm được công việc này với sự giúp 
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đỡ của một con ngựa thông minh biết chính xác điều gì phải 
làm mà không cần hướng dẫn nhiều. Con ngựa có tên là Old 
Smoky. Nhưng Old Smoky có một khuyết điểm: nó không 
bao giờ muốn bị bắt. Bất cứ khi nào có ai đó lại gần nó, thì nó 
bỏ chạy, vì biết rằng nó sẽ bị bắt đi làm việc.

Một ngày kia, sau khi đã bắt được Old Smoky, lên dây 
cương, và yên cương, cậu bé Thad cưỡi ngựa ra đồng cỏ nơi 
đàn bò đang gặm cỏ. Mặt đất khô ráo, và đồng cỏ cũng vậy, 
nhưng Thad nhận thấy là cỏ ở phía bên ngoài đồng cỏ, ở hai 
bên đường ray xe lửa thì cao hơn và xanh hơn. Vì thế cậu 
nghĩ rằng cậu sẽ lùa đàn bò ra ngoài đồng cỏ có hàng rào 
bao quanh và để cho chúng tận hưởng thức ăn ngon dọc bên 
đường ray xe lửa.

Với sự giúp đỡ của Old Smoky, Thad lùa đàn bò ra bên 
ngoài đồng cỏ, nơi đó chúng bắt đầu đi đi lại lại dọc theo 
đường ray xe lửa thưởng thức cỏ ngon hơn, xanh tươi hơn. 
Dường như không cần phải lo lắng gì về những con bò no 
nê, vì thế Thad xuống ngựa và ngồi trên dây cương, chiêm 
ngưỡng cảnh thiên nhiên xung quanh và tự mình chơi đùa 
vui vẻ. Tuy nhiên, vì cũng mong muốn được ăn cỏ xanh, cuối 
cùng Old Smoky đã lẻn đi, dây cương của nó tuột ra khỏi bên 
dưới người Thad.

Khoảnh khắc tĩnh lặng và thanh bình này bất ngờ tan biến 
khi Thad bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ồn ầm ĩ từ đằng xa. 
Đó là tiếng còi của tàu hỏa đang chạy tới trên đúng đường 
ray mà đàn bò của cậu đang từ tốn gặm cỏ rải rác trước mặt! 
Cậu nhận thấy rằng hậu quả có thể sẽ rất thảm khốc đối với 
đàn bò và cũng đối với gia đình cậu nếu cậu không nhanh 
chóng hành động để lùa đàn bò vào trong đồng cỏ, ra xa khỏi 
đoàn tàu đang tiến tới. Cậu cảm thấy rằng cậu sẽ không bao 
giờ có thể tha thứ cho mình vì đã không làm tròn trách nhiệm 
được giao phó.

Thad nhanh chóng đứng lên và chạy đi để chộp lấy dây 
cương của Old Smoky. Old Smoky thấy Thad đang tới gần và 
nhanh chóng lùi ra xa, không muốn bị bắt. Thở hổn hển và 
đầy tuyệt vọng, với hình ảnh những con bò chết và thảm họa 
đến với gia đình tràn vào tâm trí, Thad biết mình phải hành 
động ngay lập tức.

Về sau cậu đã ghi lại chuyện xảy ra: “Giảng viên Hội Thiếu 
Nhi của tôi dạy chúng tôi cầu nguyện và củng cố những điều 
chúng tôi học được từ mẹ của mình. Không có lựa chọn nào 

khác, tôi quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện xin được giúp đỡ 
lùa đàn bò ra khỏi đường ray xe lửa.”

Thad không nghe thấy tiếng nói nào, nhưng một ý nghĩ 
rõ ràng đã đến với cậu: “Hãy chú ý đến cách những con bò 
có thể đi bên cạnh Old Smoky và không làm cho nó bỏ chạy. 
Vậy thì . . . bây giờ cậu đã quỳ xuống rồi, cũng hãy chống  
hai tay xuống đất. Giả vờ như mình là con bò và bò ra chỗ 
Old Smoky.”

Thad nói: “Tôi đã làm thế. Nó đứng yên. Tôi nắm lấy 
dây cương, kéo nó ra chỗ hàng rào, nhảy lên lưng nó, và 
chúng tôi phi nhanh như gió để lùa đàn bò về phía đồng cỏ. 
Old Smoky đã thông minh một cách lạ thường ở mỗi khúc 
quanh.”

Sau này, khi Thad đang học trung học, anh đã hoàn toàn 
nhận ra rằng anh đã nhận được một sự đáp ứng rõ ràng cho 
lời cầu nguyện của mình vào lúc khẩn cấp. Anh nhận xét: 
“Các thiên sứ đã ban phước cho Old Smoky vượt quá khả 
năng của tôi, và gia đình chúng tôi đã tránh được thảm họa.” 
Về sau anh nói: “Đây là sự thúc giục đầu tiên trong số nhiều 
sự thúc giục mà [đã] đến với tôi. ‘Và bất cứ điều gì ngay 
chính mà các ngươi sẽ cầu xin Đức Chúa cha trong danh ta, 
và tin tưởng rằng các ngươi sẽ nhận được, này, điều ấy sẽ 
được ban cho các ngươi’ (3 Nê Phi 18:20).” 7

Tất cả chúng ta đều có đàn bò để lùa ra khỏi đường ray 
xe lửa trước khi tàu hỏa chạy tới. Mối nguy hiểm của chúng 
ta có nhiều mức độ khác nhau. Một số thậm chí còn nghiêm 
trọng hơn tình huống nguy hiểm của Thad, với những hậu 
quả đe dọa mạng sống hoặc đe dọa tâm hồn của chúng ta 
hoặc người thân của mình.

Những tình huống khác mà chúng ta gặp phải có lẽ 
không có hậu quả nghiêm trọng như vậy, nhưng tuy thế lại 
đè nặng lên tâm trí và tâm hồn chúng ta. Một điều chắc chắn 
là—mỗi người chúng ta đều sẽ gặp phải nghịch cảnh và ưu 
phiền trong cuộc sống mình bởi vì chúng là một phần của 
kinh nghiệm trần thế của chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng, 
Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta!

Tôi yêu thích những lời sau được tìm thấy trong Sách Mặc 
Môn: “Chúng ta thấy rằng Thượng Đế nhớ tới tất cả mọi sắc 
dân, dù họ ở tại xứ nào; phải, Ngài đã đếm từng người dân 
của Ngài, và lòng thương xót của Ngài ban trải ra cùng khắp 
thế gian” (An Ma 26:37).

Đó có nghĩa là mỗi người chúng ta. Thật là an ủi biết bao 
để biết rằng Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta.

Đức Tin, Niềm Hy Vọng, và Quan Điểm Phúc Âm
Để tóm tắt, tôi khuyến khích anh chị em hãy nhớ duy trì 

một quan điểm phúc âm. Hãy nhìn thế giới xung quanh anh 
chị em qua ống kính phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hãy nhớ duy trì một quan điểm phúc 
âm. Hãy nhìn thế giới xung quanh anh 
chị em qua ống kính phúc âm của Chúa 
Giê Su Ky Tô.



Duy trì một sự thăng bằng thuộc linh. Chúng 
ta đều gặp phải những thử thách và cơ hội trong 
nhiều vai trò khác nhau của cuộc sống mình,  
và chúng được hữu hiệu nhất khi chúng ta làm 
cho chúng được thăng bằng với đức tin của 
mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội 
của Ngài.

Cuối cùng, hãy có đức tin và hy vọng rằng 
Chúa sẽ giúp đỡ anh chị em. Sự hiểu biết này 
chính là điều sẽ giúp anh chị em đối phó với 
những thử thách mà là một phần không thể 
tránh khỏi của sứ mệnh trần thế của 
chúng ta. ◼
Từ một bài nói chuyện tại buổi họp đặc biệt 
devotional, “Một Quan Điểm Phúc Âm,” đưa ra 
tại trường Brigham Young University–Hawaii vào 
ngày 19 tháng Chín năm 2017.
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Bài của Marissa Widdison
Các Tạp Chí Giáo Hội

Trong số tất cả các nhóm người mà Chúa Giê Su đã giảng dạy, chúng 
ta biết rằng Ngài đặc biệt yêu mến trẻ em. Ngài lưu ý đến trẻ em 
thậm chí khi không thuận tiện. Ngài mời gọi các trẻ em tiếp nhận 
phước lành riêng từ Ngài. Ngài lên án kẻ làm hại trẻ em. Và Ngài 

dạy rằng chúng ta cần phải trở nên giống như con trẻ để bước vào vương 
quốc thượng thiên.1

Ngài phán cùng dân chúng ở lục địa Châu Mỹ sau Sự Phục Sinh của 
Ngài: “Hãy nhìn xem các con trẻ của các ngươi.” Các tầng trời mở ra, và các 
thiên sứ bảo vệ đầy lòng yêu thương giáng xuống bao quanh chúng, chúng 
được bao vây giữa đám lửa. (Xin xem 3 Nê Phi 17:23–24.)

Với tất cả những mối hiểm nguy trên thế giới ngày nay, chúng ta có thể 
cầu mong con cái mình có thể luôn luôn được bao vây giữa đám lửa của 
thiên thượng. Ước tính trên toàn cầu, cứ khoảng bốn người thì có một 
người bị lạm dụng trong thời thơ ấu, và con số trung bình đó đang gia tăng 
khi anh chị em nhìn vào các nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như những 
người khuyết tật .2 Tin mừng là có nhiều điều chúng ta có thể làm để chủ 
động bảo vệ trẻ em.

Chị Joy D. Jones, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi, nói rằng “Hãy 
hình dung một đứa con mà quý vị yêu thương. Khi quý vị nói với đứa con 
này: ‘Cha/mẹ yêu thương con,’ thì điều đó có nghĩa là gì? . . . Chúng ta cung 
ứng sự bảo vệ để chúng ta có thể giúp đỡ những người mình yêu thương trở 
thành con người tốt nhất mà họ có thể trở thành và đối phó với những thử 
thách của cuộc sống.” 3

Có lẽ việc xem xét kỹ tấm gương của Đấng Cứu Rỗi sẽ nảy sinh những ý 
tưởng về cách chúng ta có thể bảo vệ các trẻ em trong cuộc sống của mình 
một cách tốt hơn.

Bảo Vệ  

Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ và giúp sức 
cho các trẻ em trong cuộc sống của mình?

Trẻ Em
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Chúa Giê Su Dành Ra Thời Gian cho Chúng
Chúa Giê Su dành ra thời gian để lưu ý đến trẻ nhỏ và những người dễ 

tổn thương (xin xem Ma Thi Ơ 19:14). Chúng ta cũng có thể dành ra thời 
gian để lắng nghe con cái mình và cố gắng thấu hiểu những thử thách  
của chúng.

“Khi đứa trẻ càng cảm thấy được yêu thương hơn, thì càng dễ dàng 
hơn để nó thật lòng nói ra mọi sự việc,” Chị Jones nói. “. . . Chúng ta cần 
phải gợi chuyện trước và đừng chờ đến khi con cái tìm đến chúng ta.” 4

Một người mẹ thấy rất hữu ích để hỏi con cái của mình mỗi tối: “Hôm 
nay con có nghe thấy từ nào mà con không hiểu không?”

Phản ứng đầu tiên của con cái chúng ta có lẽ là tìm kiếm câu trả lời trên 
mạng vì mạng Internet cung cấp sự giúp đỡ tức thì và không đoán xét, 
nhưng chúng ta cần phải thuyết phục chúng rằng chúng ta là nguồn thông 
tin đáng tin cậy hơn. Và điều đó không bao gồm phản ứng quá gay gắt khi 
con cái chúng ta nói cho chúng ta biết một điều gì đó không thoải mái. Ví 
dụ, nếu chúng ta nổi nóng khi con cái mình thú nhận là chúng đã tìm kiếm 
hình ảnh sách báo khiêu dâm, thì chúng có thể không tìm đến chúng ta để 
được giúp đỡ nữa. Nhưng nếu chúng ta phản ứng bằng tình yêu thương, 
thì chúng ta có cơ hội để gửi một thông điệp rõ ràng—rằng chúng ta muốn 
chúng nói cho chúng ta biết về mọi việc.

Chị Jones nhận xét: “Khi những rắc rối nhỏ được đề cập đến trong một 
cách thức đầy yêu thương, thì sẽ tạo ra một nền tảng đáp ứng bổ ích, để 
khi có những rắc rối to lớn hơn thì đứa trẻ vẫn sẵn sàng thật lòng nói ra.” 5

Một trong những điều quan trọng nhất, các cuộc chuyện trò với mục 

đích bảo vệ mà cha mẹ có thể có với con cái là 
về cơ thể của chúng. Các cuộc chuyện trò này 
nên gồm có những từ chính xác nói về các cơ 
quan trong cơ thể, thông tin về việc vệ sinh 
thân thể, và những thay đổi sẽ xảy đến trong 
những năm sắp tới. Chúng ta cần nói chuyện 
về tình dục và làm thế nào mà sự gần gũi về thể 
chất và cảm xúc là một phần tuyệt vời trong kế 
hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho chúng 
ta. Chúng ta cũng có thể nói về những đề tài 
như sự lạm dụng và hình ảnh sách báo khiêu 
dâm. Những cuộc chuyện trò này cần phải phù 
hợp với lứa tuổi và hướng dẫn bởi câu hỏi mà 
con cái chúng ta có. Lý tưởng nhất, chúng ta 
nên có nhiều cuộc chuyện trò theo thời gian, 
cung cấp thêm thông tin khi con cái chúng ta 
lớn hơn và hiểu biết nhiều hơn. (Xin xem phần 
cuối của bài này để có những nguồn tài liệu 
hữu ích.)

Chúa Giê Su Nêu Gương cho Họ
Chúa Giê Su nêu gương hoàn hảo cho tất 

cả mọi người (xin xem Giăng 8:12). Là người 
lớn, chúng ta cũng có cơ hội và trách nhiệm 
để nêu gương. Một trong những cách tốt nhất 
chúng ta có thể giúp đỡ con cái mình được an 
toàn là bằng cách nêu gương của chính mình 
bằng những lựa chọn an toàn. Trẻ em nhận thấy 
cách cha mẹ chúng đối xử với nhau và cho phép 
người khác đối xử với chúng. Nếu anh chị em 
đang phụ thuộc vào hoặc vật lộn với một thói 
nghiện mà đe dọa anh chị em hoặc gia đình 
mình, thì xin hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy liên 
lạc với chính quyền dân sự và chuyên viên tư 
vấn, cũng như vị giám trợ hoặc chủ tịch Hội 
Phụ Nữ của anh chị em, là những người có thể HÃ
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Khi Chúa Giê Su đến thăm viếng 
dân Nê Phi, Ngài ban phước 
riêng cho từng đứa trẻ. Cũng vậy, 
chúng ta nên biết rõ mỗi đứa trẻ.
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giúp anh chị em liên lạc với những nguồn giúp đỡ thích hợp 
trong Giáo Hội và cộng đồng. Anh chị em đáng được an toàn 
và tôn trọng.

Chúng ta cũng nên nêu gương trong việc chăm lo cho 
sức mạnh thuộc linh của mình. Con cái của chúng ta có 
thấy chúng ta cầu nguyện không? Chúng có biết chúng ta 
đọc thánh thư không? Chúng đã nghe thấy chứng ngôn của 
chúng ta chưa? Chúng ta có mang lên mình “trọn áo giáp 
của Thượng Đế” cùng với gia đình vào buổi sáng trước khi 
bắt đầu một ngày mới không? (xin xem Ê Phê Sô 6:11–18; 
Giáo Lý và Giao Ước 27:15–18).

Chúa Giê Su Biện Hộ cho Họ
Đấng Cứu Rỗi lên tiếng chống lại những người làm tổn 

thương trẻ em (xin xem Ma Thi Ơ 18:6). Chúng ta cũng có 
thể là người bênh vực cho trẻ em trong cuộc đời chúng ta.

Chủ Tịch Dallin H. Oaks, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ  
Nhất Chủ Tịch Đoàn dạy: “Trẻ em cần những người khác 
biện hộ cho chúng và đưa ra quyết định với mục đích đặt  
sự an sinh của chúng lên trên những sở thích ích kỷ của 
người lớn.” 6

Mặc dù chúng ta không cần quá đỗi sợ hãi hoặc nghi 
ngờ người khác, nhưng chúng ta nên nhận biết những 
nguy cơ đe dọa và đưa ra những quyết định sáng suốt. 
Những người lãnh đạo Hội Thiếu Nhi cần phải tuân theo 
những hướng dẫn ngăn ngừa sự lạm dụng 7—đó là bảo 
vệ bằng cách có hai giảng viên trong mỗi lớp học và một 
người nào đó trong chủ tịch đoàn theo dõi tình hình trong 
các lớp học.

Các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo cần hội ý với nhau và 
quyết định liệu họ có cần thêm biện pháp phòng ngừa nào 
để giảm thiểu những mối đe dọa cụ thể không. Ví dụ, trong 
nhiều nhà hội của Giáo Hội, cửa của lớp học có ô cửa kính 
nhỏ. Nếu nhà hội của anh chị em không có, thì anh chị em có 
thể cân nhắc việc để cửa mở hé trong khi diễn ra lớp học và 
nói chuyện với người quản lý cơ sở vật chất của mình để xem 
liệu có thể gắn ô cửa kính vào cửa lớp học không. Bất kể 
chức vụ kêu gọi của họ là gì đi nữa, thì tất cả những người 
lớn đều cần phải để ý ở trong nhà thờ khi cần, chẳng hạn 
như chào đón khách đến thăm đang đi loanh quanh ngoài 
hành lang, hoặc khuyến khích một đứa trẻ đi lang thang trở 
lại lớp học.

Buồn thay, đôi khi trẻ em bị các trẻ em khác làm tổn 
thương. Nếu chúng ta nhận thấy bất cứ hình thức bắt nạt 
hoặc va chạm nào về thể chất ở nhà thờ hoặc bất cứ ở đâu, 
thì chúng ta cần phải can thiệp ngay lập tức. Nếu là một 
người lãnh đạo, chúng ta cần phải sẵn lòng nói chuyện với 

các gia đình liên quan—thậm chí nếu cuộc trò chuyện không 
được thoải mái lắm—để chắc chắn rằng tất cả trẻ em đều 
được an toàn. Hãy lên tiếng với lòng trắc ẩn và một cách rõ 
ràng nhằm giúp thiết lập một môi trường tử tế.

Nếu chúng ta cho rằng một đứa trẻ đang bị lạm dụng,  
thì chúng ta nên báo cáo điều mình lo ngại lên chính quyền 
dân sự ngay lập tức. Trong nhiều quốc gia, có các đường  
dây nóng cung cấp các dịch vụ can thiệp vào lúc khủng 
hoảng, thông tin và sự trợ giúp. Chúng ta cũng nên nói cho 
vị giám trợ biết về trường hợp nghi ngờ có sự lạm dụng,  
đặc biệt là liên quan tới bất cứ ai có thể tiếp cận với trẻ em 
qua Giáo Hội. Ngoài việc thi hành những biện pháp nhằm 
ngăn chặn sự tiếp cận trong tương lai của thủ phạm đối với 
trẻ em, vị giám trợ có thể đưa ra sự an ủi và hỗ trợ và giúp  
họ liên hệ với những nguồn giúp đỡ khác nữa từ Dịch Vụ 
Gia Đình.

Chúa Giê Su Ban Phước Cho Từng Đứa Trẻ Một
Chúa Giê Su biết và ban phước cho trẻ em, từng đứa trẻ 

một (xin xem 3 Nê Phi 17:21). Tương tự như vậy, chúng ta cần 
làm quen với mỗi đứa trẻ và đặc biệt cố gắng giúp đỡ em ấy.

Làm thế nào chúng ta có thể làm cho nhà thờ an toàn hơn 
cho trẻ em bị bệnh? Chúng ta có kế hoạch để giúp đỡ trẻ 
em khuyết tật trong Hội Thiếu Nhi không? Các bài học Hội 
Thiếu Nhi chúng ta giảng dạy có nhạy cảm đối với các hoàn 
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cảnh gia đình khác nhau không? Chúng ta có thể làm gì nữa để được bao 
quát hơn?

Những lời bình luận phân biệt chủng tộc, những lời nhận xét thấp kém 
về các văn hóa khác, và thái độ chỉ trích đối với các thành viên thuộc các 
tín ngưỡng khác đều không có chỗ đứng trong các sứ điệp chúng ta chia 
sẻ. Trong một lớp học Hội Thiếu Nhi, một cậu bé không nói giỏi cùng một 
thứ tiếng với các trẻ em khác. Để giúp cậu bé ấy cảm thấy không lạc lõng, 
các giảng viên nên chắc chắn rằng các tờ giấy phát tay được in ra bằng hai 
ngôn ngữ. Những hành động đầy quan tâm giản dị cho các trẻ em thấy 
rằng chúng ta biết và lo lắng cho riêng mỗi em, và những hành động này 
có thể là tấm gương cho chúng noi theo.

Chúng ta có thể khám phá ra rằng một số trẻ em cần giúp đỡ khẩn 
cấp. Ví dụ, mặc dù tính khí thất thường là điều bình thường đối với độ 
tuổi phát triển, nhưng nếu một đứa trẻ tức giận, lãnh đạm, hoặc buồn 
chán trong nhiều tuần, thì có lẽ vấn đề nghiêm trọng hơn mới nảy sinh 
và cần phải có sự giúp đỡ chuyên môn. Mặc dù các thói quen ngay chính 
như cầu nguyện và học tập thánh thư là quan trọng, thông thường 
những người đang đối mặt với vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc nỗi 
buồn thầm kín cần sự hỗ trợ nhiều hơn. Việc làm ngơ tình trạng đó sẽ 
không làm cho sự việc tốt đẹp hơn. Trong nhiều khu vực, các vị giám 

trợ có thể cung cấp sự hỗ trợ về tài chính cho 
các cá nhân và gia đình, cho việc tư vấn qua 
Dịch Vụ Gia Đình hoặc các nhà cung cấp khác.

Chúa Giê Su Giúp Sức cho Chúng
Trong khi bảo vệ trẻ em, Chúa Giê Su cũng 

giúp sức cho chúng. Ngài chỉ vào trẻ em như là 
các tấm gương (xin xem Ma Thi Ơ 18:3). Sau khi 
Ngài viếng thăm lục địa Châu Mỹ, các trẻ em đã 
có thể dạy cho người lớn “những điều kỳ diệu” 
(3 Nê Phi 26:16).

Chúng ta có thể giúp sức cho các trẻ em  
mình biết bằng cách dạy chúng nhận ra cách 
Thánh Linh mách bảo cho chúng rồi sau đó 
tuân theo Thánh Linh khi đưa ra quyết định—
giúp chúng phát triển một bộ lọc nội tâm để 
hướng dẫn hành động của chúng. Như Chị 
Jones đã dạy: “Là điều thiết yếu để giúp trẻ em 
có ước muốn tự ý [đưa ra những quyết định an 
toàn].” 8 Đây là một số ý kiến mà đã giúp sức cho 
các gia đình khác:

•  Một người mẹ dạy con cái của mình chú ý 
đến “những cảm giác lo lắng” của chúng 
và cẩn thận với những người xung quanh 
có vẻ như “lừa gạt.” Điều này đã có hiệu 
quả khi một số người cố gắng thuyết phục 
con trai người ấy đi theo họ vào nhà vệ 
sinh, và nó đã lưu ý đến lời cảnh báo mà 
nó cảm thấy và từ chối.

•  Một số gia đình lập ra trước một kế hoạch 
trốn thoát khi họ bắt gặp điều gì đó gây 
tai hại. Ví dụ, kế hoạch trốn thoát của một 
gia đình được gọi là “ngừng và nói” gồm 
có việc tắt màn hình máy vi tính và nói cho 
cha mẹ biết ngay lập tức nếu có hiển thị 
hình ảnh xấu xa. Con cái họ chưa bao giờ 
thắc mắc về cách đối phó với phương tiện 
truyền thông xấu xa—chúng đã biết phải 
làm gì!

•  Một gia đình khác tạo ra một mật mã mà 
con cái của họ có thể nhắn tin cho cha mẹ 
mình hoặc nói qua điện thoại nếu chúng 
cần phải được đến đón ngay lập tức.

•  Anh chị em có thể giúp con cái mình tập 
nói “Không!” khi có một người nào đó cố 
gắng thuyết phục chúng làm điều gì đó 
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khiến chúng cảm thấy không thoải mái. Mỗi đứa trẻ cần phải biết 
rằng chúng có thể kêu cầu được giúp đỡ, và chúng nên tiếp tục kêu 
cầu giúp đỡ cho đến khi chúng được an toàn.

Vai Trò của Chúng Ta với Tư Cách là Người Lớn
Hãy nhớ lại cảnh tượng trong 3 Nê Phi 17, khi Chúa Giê Su “bồng 

từng đứa trẻ một và ban phước cho chúng, rồi cầu nguyện cùng Đức 
Chúa Cha cho chúng. . . . Khiến chúng như được bao vây giữa đám lửa; 
và các thiên sứ này phục sự chúng” (các câu 21, 24). Có lẽ điểm cốt yếu 
của câu chuyện này không những để dạy cho chúng ta rằng trẻ em là 
quan trọng biết bao mà còn cho biết vai trò của chúng ta phải là gì với tư 
cách là người lớn. Chúng ta là những người chăm lo cho thế hệ mai sau. 
Chúng ta cần phải là các thiên sứ bao vây và phục sự cho chúng. Chúng 
ta hãy tiếp tục coi Chúa Giê Su là tấm gương hoàn hảo của chúng ta và 
rồi sau đó làm hết sức mình để bảo bọc con trẻ chúng ta trong tình yêu 
thương và sự bảo vệ. ◼
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BÍ QUYẾT ĐỂ BẢO VỆ TRẺ EM
Ở Nhà

•  Lập một kế hoạch của gia đình để tránh 
xa truyền thông xấu xa hoặc chạy trốn 
khỏi những tình huống gây tai hại.

•  Nói theo những cách thức phù hợp với 
lứa tuổi về cơ thể, tình dục, và sự gần gũi 
thân mật.

Tại Nhà Thờ
•  Tuân theo những hướng dẫn của Giáo 

Hội về việc giảng dạy, kể cả việc có hai 
người lớn trong mỗi lớp học.

•  Khuyến khích một tinh thần tử tế và 
không được phép bắt nạt.
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Cách đây vài năm, vợ chồng tôi đi tham quan Lâu Đài Kronborg ở Helsingør, 
Đan Mạch. Lâu đài này trở nên nổi tiếng nhờ vở kịch Hamlet của William 
Shakespeare. Khi chúng tôi đi tham quan lâu đài, tâm trí chúng tôi tràn ngập 

những cảnh và cuộc đối thoại từ vở kịch, đặc biệt là câu hỏi nổi tiếng của Hamlet: 
“Sống hay không sống: đó là vấn đề.”

Nhưng rồi tôi nghĩ tới một câu hỏi thích hợp hơn để tự hỏi: “Người này là vậy hay 
đã từng là vậy: đó là vấn đề.”

Cho Phép Sự Cải Thiện
Rủi thay, chúng ta thường gán ghép cho những người khác khi nói về họ. Ví dụ, 

chúng ta có thể nói những lời như sau:

•  “Anh Cả Brown là một người truyền giáo lười biếng.” Thay vì thế, chúng ta nên nói 
là “Dạo này Anh Cả Brown đã không làm việc chăm chỉ lắm, nhưng tôi tin rằng 
anh ấy có thể cải thiện.”

•  “Mary không phải là một người ngoan đạo.” Ngược lại, chúng ta có thể nói: “Mary 
đã chưa quan tâm mấy đến tôn giáo, nhưng chị ấy có thể cảm nhận được Thánh 
Linh nếu tôi chia sẻ chứng ngôn của tôi với chị ấy.”

Khi chúng ta nói một người nào đó là gì đó, thì chúng ta có thể đang gán cho họ 
như thế hoặc có định kiến về họ, xét đoán mà không cho họ cơ hội để thay đổi và cải 
thiện. Nhưng khi chúng ta nói từng vậy, chúng ta cho biết là chúng ta tin rằng có thể 
có sự phát triển và tiến triển.

Bài của Anh Cả 
Joni L. Koch
Thuộc  
Nhóm Túc Số  
Thầy Bảy Mươi

Chúng ta được kỳ vọng phải xét đoán. Chúng ta cần 
phải làm như vậy. Nhưng chúng ta không được có định 

kiến hoặc gán ghép bất cứ một người nào đó.
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26 L i a h o n a

Xét Đoán Có Phải Là Điều Sai Trái 
Không?

Phần lớn các bản dịch Kinh Thánh 
đều cung cấp phần dịch sau đây về sự 
giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi: “Các 
ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi 
bị đoán xét.” (Ma Thi Ơ 7:1). Nhưng 
Bản Dịch Joseph Smith giải thích 
rõ hơn: “Chớ xét đoán một cách bất 
chính . . . , nhưng hãy xét đoán bằng sự xét 
đoán ngay chính” (trong Bản Dịch Joseph 
Smith Ma Thi Ơ 7:2).

Điều đó quả thật có thể chấp nhận 
được—và thậm chí được kỳ vọng—là 
chúng ta xét đoán khi chúng ta đánh 
giá, xem xét, và phân biệt những tình 
huống và đưa ra quyết định. Và thật 
là đặc biệt quan trọng để chúng ta xét 
đoán một cách ngay chính khi chúng ta 
giao tiếp với mọi người.

Ví dụ, chúng ta cần xem xét cẩn thận 
người nào mình sẽ kết hôn, sử dụng 
khả năng phân biệt để hiểu ý định của 
một người nào đó, hoặc đánh giá khả 
năng của một người để làm tròn một 
công việc chuyên môn.

Chúng ta luôn luôn cần phải xem 
xét hành động hoặc cá tính của một 
người bằng các tiêu chuẩn của Chúa, 
như được chứa đựng trong thánh thư 
và những lời của các vị tiên tri. Trên 
hết, chúng ta cần phải chắc chắn rằng 
sự xét đoán của chúng ta không nhằm 
cố gắng nhận định một cách không tử 
tế, nhanh chóng đưa ra định kiến, hoặc 
gán ghép bất cứ người nào một cách 
vô cớ.

Có Khả Năng để Thay Đổi
Chúng ta xét đoán một cách không 

ngay chính khi chúng ta mô tả người 
khác một cách không chính xác, đặc 
biệt là nếu bằng cách làm như vậy 
chúng ta ám chỉ rằng họ không thể thay 

đổi. Trong tất cả những mối tương tác 
với người khác, chúng ta cần nhớ rằng 
chính vì sự hy sinh chuộc tội của Chúa, 
mà mỗi người trong chúng ta đều có 
khả năng để cải thiện. Hãy cân nhắc 
những ví dụ này của Đấng Cứu Rỗi:

•  Ngài phán cùng người đàn bà 
phạm tội tà dâm: “Hãy đi, đừng 
phạm tội nữa” (Giăng 8:11).

•  Ngài phán cùng một trong những 
người bị treo trên cây thập tự 
bên cạnh Ngài: “Hôm nay ngươi 
sẽ được ở với ta trong nơi Ba Ra 
Đi.” (Lu Ca 23:43).

•  Với tư cách là một đấng đã được 
phục sinh, Ngài tiếp tục thấy 
được tiềm năng của Phi E Rơ và 
giảng dạy cho ông, mặc dù Phi E 
Rơ đã khước từ Ngài ba lần (xin 
xem Ma Thi Ơ 26:34 và Giăng 
21:15–17).

•  Ngài phán cùng Sau Lơ, là người 
đã ngược đãi Các Thánh Hữu, 
hãy hối cải. Sau Lơ, sau này là 
Phao Lô, vâng lời và trở nên ngay 
chính. (Xin xem Công Vụ Các Sứ 
Đồ 9:3–6.)

Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng rất hỗ 
trợ cho những cơ hội thứ hai—và cả 
cơ hội thứ ba, thứ tư nữa. Ngài dạy 
chúng ta hãy tha thứ “đến bảy mươi 
lần bảy” (Ma Thi Ơ 18:22). Ngài là 
Đấng duy nhất đã sống một cuộc sống 
hoàn hảo trên thế gian này, nhưng nhờ 
cuộc sống của Ngài, những lời giảng 
dạy của Ngài, sự hy sinh chuộc tội 
của Ngài, và Sự Phục Sinh của Ngài, 
và qua các giáo lễ của phúc âm Ngài, 
chúng ta cũng có thể trở nên hoàn hảo 
một ngày nào đó. Việc nói về các anh 
chị em của mình theo cách thức mà gây 
ra sự hoài nghi về khả năng của họ để 
thay đổi cũng sẽ gây ra sự hoài nghi về 

quyền năng của Đấng Cứu Rỗi và Sự 
Chuộc Tội của Ngài.

Bên Ngoài và Bên Trong
Là điều hiển nhiên là chúng ta 

thường xét đoán (và bị xét đoán) qua 
vẻ bề ngoài của lần gặp mặt đầu tiên. 
Chúng ta đang gặp hiểm nguy vì xét 
đoán một cách không ngay chính, tuy 
nhiên, chúng ta xét đoán chỉ dựa vào 
vẻ bề ngoài của lần gặp mặt đầu tiên và 
không xem xét cá tính thật sự của một 
người.

“Đức Giê Hô Va chẳng xem điều 
gì loài người xem; loài người xem bề 
ngoài, nhưng Đức Giê Hô Va nhìn thấy 
trong lòng” (1 Sa Mu Ên 16:7). Chúa 
Giê Su ám chỉ những kẻ đạo đức giả 
trong thời của Ngài giống như “mồ mả 
tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong 
thì đầy . . . mọi thứ dơ dáy.” (Ma Thi Ơ 
23:27).

Đấng Cứu Rỗi không dạy rằng bề 
ngoài tử tế là điều không tốt nhưng cá 
tính nội tâm của một người nam hoặc 
người nữ (tình trạng đạo đức và thuộc 
linh) thì quan trọng hơn nhiều. Hãy 
nghĩ về các ngôi đền thờ hùng vĩ của 
chúng ta: sân vườn thật đẹp đẽ, nhưng 
quan trọng hơn là các giáo lễ được 
thực hiện bên trong

Những người truyền giáo cũng được 
đòi hỏi phải duy trì các tiêu chuẩn về 
cách ăn mặc và chải chuốt. Bằng cách 
trở nên sạch sẽ, ăn mặc trang nhã, và 
sử dụng lời lẽ đúng đắn, họ nêu gương 
sáng cho những người mà được giới 
thiệu với phúc âm của Chúa Giê Su Ky 
Tô đều sẽ đến nhờ những gì họ thấy và 
nghe từ những người truyền giáo

Hãy Tập Phân Biệt
Khi chúng ta cố gắng để đưa ra 

những lời xét đoán ngay chính, là điều 



quan trọng để sử dụng khả năng phân 
biệt. Sách Hướng Dẫn Thánh Thư nói 
sự phân biệt là “hiểu hay biết được một 
điều gì đó qua quyền năng của Thánh 
Linh. . . . Nó bao gồm sự nhận thức 
được chân tướng của người khác cùng 
nguồn gốc và ý nghĩa của các sự biểu 
hiện thuộc linh” (“Phân Biệt, Ân Tứ”).

Đôi khi những người độc ác bên 
trong sử dụng diện mạo theo lối của 
thế gian để cố gắng lừa dối chúng ta 
khiến chúng ta nghĩ rằng họ xứng đáng 
để được bắt chước theo. Họ là người 
“chính mắt mình coi mình là thông 
sáng, và tự mình xét đoán mình là khôn 
ngoan” (Ê Sai 5:21; 2 Nê Phi 15:21). 
Đấng Cứu Rỗi đã có thể hiểu được 
quan điểm này là sai lầm, và đã có thể 
phân biệt được sức mạnh của cá tính 
và chủ ý chân thành trong lòng ngay cả 
trong số những người khiêm nhường 
và bị áp bức nhất.

An Ma đã phân biệt được như vậy 
khi ông nói về những người “bị tất cả 
mọi người khinh rẻ vì sự nghèo nàn của 
mình” nhưng lại được phước vì họ trở 
nên khiêm nhường và “khiêm tốn trong 
lòng” (xin xem An Ma 32:5–8).

Chúng ta cần nhớ rằng “những sự 
thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa 
Trời . . . phải xem xét cách thiêng liêng” 
(1 Cô Rinh Tô 2:14). Khi chúng ta nhìn 
những người khác như Cha Thiên 
Thượng nhìn họ, thì khả năng phân 
biệt cho phép chúng ta xét đoán một 
cách ngay chính.

Sự Xét Đoán Một Cách Ngay Chính
Mỗi ngày trong cuộc sống chúng 

ta, chúng ta đều xét đoán bằng cách 
đánh giá, xem xét, và phân biệt. Tuy 
nhiên, Chúa kỳ vọng chúng ta làm điều 
đó một cách ngay chính. Với tư cách 
là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, lời 

nói và hành động của chúng ta cần cho 
thấy là chúng ta nhân từ, thương yêu, 
và sẵn sàng giúp đỡ.

Với tư cách là những người xét đoán 
ngay chính, chúng ta cần đảm bảo 
rằng chúng ta chú ý nhiều hơn đến cá 
tính của một người thay vì diện mạo 
bên ngoài của họ. Đồng thời, chúng ta 
nên nhớ rằng mỗi ngày chúng ta tạo ra 
những ấn tượng đầu tiên qua cách ăn 
mặc và lời nói của chúng ta. Hầu hết 
mọi người đều được thu hút để tìm 

hiểu thêm về cá tính của chúng ta và 
sứ điệp của phúc âm nếu diện mạo của 
chúng ta phản ảnh giá trị đạo đức cao 
của sứ điệp chúng ta.

Chúa và Đức Thầy của chúng ta, 
Chúa Giê Su Ky Tô, cho chúng ta thấy 
tấm gương hoàn hảo để noi theo trong 
khi chúng ta cố gắng xét đoán một cách 
ngay chính. Chúng ta cần—giống như 
Ngài—cân bằng điều gì chúng ta thấy 
bề ngoài với điều diễn ra bên trong mỗi 
người. ◼



Giữa: Chủ Tịch Heber J. 
Grant ở Laie tham dự lễ 
cung hiến đền thờ.
Trên: Chủ Tịch Joseph F. 
Smith (xa bên trái) ở Laie. 
Ông làm lễ cung hiến địa 
điểm xây cất đền thờ vào 
tháng Sáu năm 1915.

Bản vẽ kiến trúc do kiến 
trúc sư Hyrum Pope và 
Harold W. Burton thực 
hiện.
Phải: Một trong bốn bức 
tranh khắc trên tường 
xung quanh đền thờ 
tượng trưng cho bốn gian 
kỳ của phúc âm.

Cái đĩa tranh trí mô tả tám 
ngôi đền thờ đầu tiên của 
Giáo Hội. Laie nằm ở giữa, 
phía dưới.

Bức tranh khắc trên tường 
mô tả tình mẫu tử do 
Avard Fairbanks khắc.
Trái: Các tín hữu quy tụ tại 
đền thờ (năm 1920).
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Bài của Clinton D. và Angela R. Christensen
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ. Anh Christensen  
làm việc cho Sở Lịch Sử Giáo Hội.

M ột trong các sứ mệnh quan trọng của Giáo 
Hội của Chúa Giê Su Ky Tô trong những 
ngày sau là nhằm cung ứng các phước 
lành đền thờ cho mọi người trên thế gian, 
cả người sống lẫn người chết. Tiên Tri 
Joseph Smith dạy rằng “mục tiêu của việc 

quy tụ . . . dân của Thượng Đế trong bất kỳ thời đại nào của 
thế gian . . . là nhằm xây cất cho Chúa một ngôi nhà mà nơi 
đó Ngài có thể mặc khải cho dân Ngài các giáo lễ của ngôi 
nhà của Ngài.” 1

Vào đầu thế kỷ 20, chỉ có bốn ngôi đền thờ đang hoạt 
động được tìm thấy trên thế gian, tất cả đều nằm ở Utah. Do 
đó, việc đích thân quy tụ đến Utah là cách thức chính yếu để 
tiếp nhận các phước lành của đền thờ. Vào năm 1919, điều 
đó đã thay đổi. Vào ngày 27 tháng Mười Một năm 1919, Chủ 
Tịch Heber J. Grant (1856–1945) đã làm lễ cung hiến Đền 
Thờ Laie Hawaii. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lịch 
sử trong Sự Phục Hồi khi các phước lành của đền thờ trở 
nên có sẵn cho nhiều quốc gia.

Trong nhiều phương diện, Đền Thờ Laie Hawaii là đền 
thờ quốc tế đầu tiên. Đền thờ này lập tức phục vụ các tín hữu 

Đền Thờ Laie Hawaii  

Được làm lễ cung hiến 
cách đây 100 năm, Đền 
Thờ Laie Hawaii đã cho 
phép Các Thánh Hữu 

quy tụ để tiếp nhận các 
phước lành của đền thờ 
khi phúc âm bắt đầu lan 

tràn khắp thế gian.

MỘT TRĂM NĂM QUY TỤ

đến từ Hawaii, New Zealand, Samoa, Tonga, Tahiti, Nhật 
Bản, và Úc. Trong khi Giáo Hội tiếp tục phát triển trong 
khắp Khu Vực Thái Bình Dương và Châu Á, con số các quốc 
gia đã được ban phước bởi ngôi đền thờ này tiếp tục gia 
tăng.

Năm nay đánh dấu 100 năm kỷ niệm sự kiện quan trọng 
này trong sự quy tụ Y Sơ Ra Ên ở cả hai bên bức màn che.

Sự quy tụ từ Samoa
Các quần đảo thuộc Samoa nằm cách Hawaii khoảng 

2.500 dặm (4.023 km). Vào năm 1919, John Q. Adams, chủ 
tịch phái bộ truyền giáo ở Samoa, nói, “Với sự khánh thành 
của ngôi đền thờ ở Laie, các tín hữu của chúng ta dường 
như bỗng nhiên có một ước muốn để tích lũy đủ của cải thế 
gian để đi đến đền thờ.” Ví dụ như Aulelio Anae, đã phục vụ 
với tư cách là một người truyền giáo không được trả lương 
trong 20 năm. Chính do những năm tháng hy sinh này của 
anh, nên anh đã không có đủ tiền để hành trình đến Hawaii. 
Vì thế Anh Anae đã bán hết mọi thứ và xoay xở để dành dụm 
được tổng cộng là 600 hoặc 700 đô la.2 Anh Anae và các tín 
hữu người Samoa khác đã hy sinh tất cả những gì họ có thể 
để dọn đến Laie trong những năm 1920.

Một gia đình, gia đình Leotas, đặt chân đến Hawaii vào 
Ngày Tết Dương Lịch năm 1923. Bé Vailine Leota bảy tuổi ẢN
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nhớ lại: “Lần đầu tiên chúng tôi [trông thấy] đền thờ . . . thật là một quang 
cảnh tuyệt đẹp.” 3 Chỉ hai tuần sau đó, cha mẹ của Vailine, Aivao và Matala, 
đã tiếp nhận lễ thiên ân của họ và được làm lễ gắn bó với tư cách là vợ 
chồng, và con cái của họ đã được làm lễ gắn bó với họ. Gia đình Leotas 
đã phục vụ trung tín trong ngôi nhà của Chúa trong 50 năm và được chôn 
cất “gần ngôi đền thờ mà họ vô cùng yêu mến.” 4 Ngày nay, hàng trăm con 
cháu trung tín của họ sống rải rác khắp nơi ở Hawaii.

Một Nhiệm Vụ Bất Khả Thi
Trong khi có nhiều tín hữu trong Khu Vực Thái Bình Dương rời 

khỏi quê hương của họ và di cư đến Hawaii, thì nhiều tiểu giáo khu và 
chi nhánh từ nhiều quốc gia khác nhau đã tổ chức những chuyến hành 
trình theo nhóm, gọi là những chuyến đi, tới đền thờ. Kiểu quy tụ này về 
phương diện thuộc linh cung ứng một cách thức cho các tín hữu Giáo Hội 
hành trình để tiếp nhận các giáo lễ đền thờ rồi sau đó trở về quê hương để 
xây dựng Giáo Hội trong quốc gia bản xứ của họ.

Tại buổi lễ cung hiến, Chủ Tịch Grant cầu nguyện lên Chúa để Ngài mở 
đường cho Các Thánh Hữu ở New Zealand và tất cả Các Quần Đảo Thái 
Bình Dương và giữ gìn các gia phả của họ được an toàn để họ có thể đến 
đền thờ và trở thành những vị cứu tinh cho tổ tiên của họ.

Những chuyến đi đền thờ bắt đầu với một nhóm Các Thánh Hữu 
Maori Saints ở New Zealand chỉ sáu tháng sau lễ cung hiến. Dù cách xa 
Hawaii 5.000 dặm (8.045 km), các Thánh Hữu này đã rất hân hoan khi 
nghe tin về lễ cung hiến.

Waimate và Heeni Anaru mong mỏi được thuộc vào nhóm đầu tiên 
hành trình đến đền thờ. Tuy nhiên việc đó dường như không thể vì cảnh 
nghèo khó của gia đình và đòi hỏi phải có 1.200 bạc tiền New Zealand cho 
chuyến đi—một số tiền rất lớn. Họ cần có một phép lạ.

Trong nhiều năm, gia đình Anaru tuân theo lời khuyên bảo của vị tiên 
tri và thu thập hồ sơ gia phả của họ. Các hồ sơ này lúc đó đã chất thành 
từng chồng trong khi Anarus chờ phép lạ xảy ra. Con trai của họ, Wiwini, 
biết về đức tin của cha mẹ mình: “Mẹ tôi không bao giờ thất vọng rằng bà 

sẽ [không] được quỳ với Cha tôi trước bàn thờ 
trong đền thờ một ngày nào đó.”

Một phép lạ đã xảy ra. Waimate thắng được 
hợp đồng từ chính phủ New Zealand cho một 
dự án lớn để phát triển đất đai. Thu nhập của 
anh từ dự án này đã cung cấp đủ tiền mặt để trả 
trước nhằm trang trải cho chuyến đi tới Hawaii. 
Waimate và Heeni khắc phục nỗi sợ hãi phải du 
hành trên biển và đã hành trình đến Hawaii cùng 
với một nhóm gồm có 14 Thánh Hữu vào tháng 
Năm năm 1920. Họ đã tiếp nhận lễ thiên ân cho 
mình và được làm lễ gắn bó. Điều bất khả thi đã 
xảy ra.

Câu chuyện của gia đình Anarus chỉ là một 
trong hàng ngàn câu chuyện về Các Thánh 
Hữu Ngày Sau đã hành trình đến Đền Thờ Laie 
Hawaii để nhận được các giáo lễ và thỉnh cầu 
những lời hứa đã được Chúa ban cho trong 
ngôi nhà của Ngài. Việc này đòi hỏi sự hy sinh 
lớn lao, nhưng nó tạo ra Các Thánh Hữu vững 
mạnh hơn và họ là những người đã trở về quê 
hương của họ sẵn sàng để lãnh đạo Giáo Hội.5

Sự Quy Tụ Thuộc Linh từ Châu Á
Sau Thế Chiến Thứ Hai và sự tái lập của Giáo 

Hội ở Nhật Bản, Các Thánh Hữu đã tổ chức 
chuyến đi đền thờ đầu tiên từ Châu Á. Vào năm 
1965, một chiếc máy bay chở đầy 165 Thánh Hữu 
tận tụy đã bay từ Tokyo đến Hawaii để họ tiếp 
nhận các giáo lễ đền thờ. Chuyến đi này mang 
đến sức mạnh lạ thường cho Giáo Hội ở Nhật 
Bản. Chín mươi lăm phần trăm các tín hữu đó 
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1850: Những người 
truyền giáo đặt chân 
đến Vương Quốc 
Hawaii để thuyết 
giảng phúc âm phục 
hồi.

1855: Joseph F. 
Smith phục 
vụ truyền giáo 
lần đầu tiên ở 
Hawaii.

1865: Giáo Hội mua đất ở 
Laie nơi mà một nhà hội đã 
được xây cất. Tòa nhà này 
được chuyển đi vào năm 
1916 để lấy chỗ xây cất  
đền thờ.

1915: Đền Thờ Laie Hawaii 
được Chủ Tịch Joseph F. 
Smith loan báo sẽ xây cất.

Ngày 27 tháng Mười Một 
năm 1919: Đền Thờ được 
Chủ Tịch Heber J. Grant 
(ảnh bên trên, đứng ở giữa) 
làm lễ cung hiến.

1920: Waimate Anaru hành 
trình từ New Zealand đến 
đền thờ.

1923: Gia Đình Leota 
(dưới) chuyển từ 
Samoa đến Laie.
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vẫn tiếp tục tích cực trong Giáo Hội. Năm tín 
hữu về sau trở thành chủ tịch đền thờ ở quê 
hương của họ, trong đó có Anh Cả Yoshihiko 
Kikuchi, Vị Thẩm Quyền Trung Ương đầu tiên 
đến từ Nhật Bản.6

Vào năm 1970, một nhóm các tín hữu Hàn 
Quốc đi đến Laie. Choi Wook Whan, một chủ 
tịch chi nhánh, nói: “Chúng tôi đi đền thờ và nó 
đã mở mang tâm trí của chúng tôi và giúp chúng 
tôi nhận thức được cách thức để nhận được sự 
cứu rỗi. Kế hoạch vĩnh cửu trở nên sống động; 
chứng ngôn của chúng tôi đã được củng cố rất 
nhiều đến mức rất khó để giải thích. Thật là một 
phước lành lớn lao để người dân Hàn Quốc có 
được cơ hội tham dự đền thờ.” 7

Sự Quy Tụ Những Người Thân Đã Qua Đời 
của Chúng Ta

Khi các giáo lễ đền thờ trở nên có sẵn cho 
một quốc gia, chúng mang đến các phước lành 
của Chúa không chỉ cho những người sống 
trong quốc gia đó mà còn cho những người từ 
quốc gia đó hiện đang sống ở bên kia bức màn 
che. Phước lành này đã được các tín hữu ở các 
quốc gia Châu Á cảm nhận được, nơi mà văn 
hóa của họ đã cẩn thận ghi chép gia phả trong 
hàng thế kỷ.

Cha mẹ của Kwai Shoon Lung di cư từ Trung 
Quốc tới Hawaii. Ông sinh ra ở Kauai vào năm 
1894 và chịu phép báp têm năm 1944 vào ngày 
sinh nhật lần thứ 50 của mình. Anh Lung giảng 
dạy lịch sử gia đình ở nhà thờ và nói với lớp học 

của mình: “Tôi có một khải tượng vào một đêm nọ mà trong đó tôi thấy 
nhiều người thân đã qua đời của tôi đang ra hiệu cho tôi hãy làm công việc 
đền thờ cho họ.” Ba ngày sau ông nhận được gia phả của mình từ người 
cô ở Trung Quốc: 22 trang viết bằng chữ Trung Quốc tiết lộ thông tin về 
tổ tiên của ông bắt đầu từ năm 1221 sau Công Nguyên. Cùng với con trai 
của mình là Glenn và con dâu là Julina, họ đã hoàn tất hàng ngàn giáo lễ 
trong đền thờ cho gia đình của họ. Về sau Glenn và Julina Lung đã phục 
vụ trung tín với tư cách là chủ tịch và vợ của chủ tịch của Đền Thờ Laie từ 
năm 2001 đến năm 2004.8

Sự Quy Tụ Vẫn Tiếp Tục
Tọa lạc ở ngã tư Thái Bình Dương giữa Châu Mỹ và Châu Á, Đền Thờ 

Laie Hawaii đã cung cấp các phước lành đền thờ cho nhiều quốc gia. Do 
đó, sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên trở nên chủ yếu là sự quy tụ về phần thuộc 
linh khi các tín hữu có thể tiếp nhận các phước lành đền thờ và sau đó trở 
về xây dựng Giáo Hội nơi quê hương của họ. Cơ hội này đã thêm vào sự 
lan tràn của phúc âm phục hồi tới nhiều nền văn hóa và dân tộc ở cả hai 
bên bức màn che.

Trong khi chúng ta kỷ niệm 100 năm Đền Thờ Laie Hawaii, chúng ta có 
đặc ân để chứng kiến một cái mốc lịch sử trong Sự Phục Hồi và việc làm 
ứng nghiệm lời tiên tri của tiên tri Gia Cốp trong Sách Mặc Môn: “Vĩ đại 
thay những lời hứa mà Chúa đã ban cho những người ở trên các hải đảo” 
(2 Nê Phi 10:21). ◼
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1965: Trong chuyến đi đền thờ 
đầu tiên từ Châu Á, 165 Thánh 
Hữu Nhật Bản đặt chân đến 
Hawaii.

1970: Các Thánh Hữu 
Hàn Quốc cùng với Các 
Thánh Hữu Nhật Bản 
trong một chuyến đi  
đền thờ.

Ngày 13 tháng Sáu năm 1978: Chủ Tịch 
Spencer W. Kimball làm lễ tái cung hiến đền thờ 
sau một thời gian nới rộng diện tích quy mô. 
Ông và Chủ Tịch N. Eldon Tanner (trên) cũng 
tham quan Trung Tâm Văn Hóa Polynesia.

Ngày 21 tháng Mười Một 
năm 2010: Sau thời gian 
nâng cấp địa chấn và tu 
sửa, Chủ Tịch Thomas S. 
Monson làm lễ tái cung 
hiến đền thờ.



Khi tôi sống ở São Paulo, Brazil, tôi 
có quen biết một phụ nữ rất đặc 

biệt tên là Graça. Chị ấy là một phụ nữ 
dễ thương và tốt bụng, và là bạn của 
mọi người.

Graca là người bạn đồng hành thăm 
viếng giảng dạy của tôi. Chị ấy có ba 
đứa con, đi làm bán thời gian, và không 
có xe hơi hay điện thoại, nhưng những 
điều này không cản trở chị phục vụ.

Từ ban công nhà tôi, tôi có thể nhìn 
thấy một cái cửa sổ nhà chị. Khi sẵn 
sàng, Graca để một tấm vải màu đỏ trên 
cửa sổ đó để làm dấu hiệu báo cho tôi 
biết là chị ấy đã sẵn sàng đi thăm viếng 
giảng dạy. Chị không bao giờ tìm cớ để 
không phục vụ cả. Tôi thường nghĩ về 
dấu hiệu của Graca và tấm gương tuyệt 

vời của chị ấy về lòng trung tín và sự 
phục vụ giản dị.

Tôi vẫn còn nhớ rõ một kinh 
nghiệm. Chúng tôi đã chuẩn bị và cầu 
nguyện trước khi đi thăm một trong 
các chị em của chúng tôi. Khi chúng tôi 
tới gần nhà chị ấy, chúng tôi nhận thấy 
rằng mình thực ra đã lái đến nhà của 
một chị phụ nữ khác! Chúng tôi được 
chỉ định đi thăm chị phụ nữ này, một 
người mẹ kém tích cực có hai con nhỏ, 
nhưng đã không dự định đến thăm chị 
ấy ngày hôm đó. Vì chúng tôi đã ở đó, 

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

nên chúng tôi gõ cửa nhưng không có 
ai ra mở cửa.

Chúng tôi quyết định tiếp tục kiên 
trì và chờ đợi. Cuối cùng chị phụ nữ 
đó, Monica, đã ra nói với chúng tôi là 
chị ấy bận. Chúng tôi nhận thấy chị 
ấy trông mệt mỏi và như muốn khóc. 
Khi chúng tôi nói là chúng tôi đến để 
giúp đỡ, thì chị ấy cho phép chúng tôi 
vào nhà. Con của chị ấy đang khóc, vì 
thế chúng tôi bảo chị ấy cứ chăm sóc 
cho con mình và chúng tôi sẽ chờ. Khi 
Monica bế con đi lên lầu, chúng tôi 
đã bắt tay vào làm việc, dọn dẹp một 
vài căn phòng và xếp hết quần áo mà 
chúng tôi có thể thấy.

Khi Monica thấy nhà chị trông thật 
gọn gàng, chị ấy bắt đầu khóc, trút 
hết nỗi lòng tâm sự với chúng tôi, và 
chia sẻ về một số khó khăn của chị. 
Chúng tôi hứa giúp chị, và chúng tôi 
nói chuyện với chủ tịch Hội Phụ Nữ 
về những khó khăn của chị. Ngày Chủ 
Nhật sau đó, Monica tới nhà thờ.

Monica trở nên hạnh phúc và tích 
cực , và chúng tôi tiếp tục phục sự chị 
ấy với tình yêu thương và mối quan 
tâm. Chị ấy vẫn còn có những khó khăn 
đó, nhưng chị ấy đã có thể đối phó với 
chúng.

Tôi vô cùng biết ơn về tấm gương 
của Graca khi chúng tôi phục vụ cùng 
với nhau. Chúng tôi đã cầu nguyện để 
có sự hướng dẫn, và Thượng Đế đã dẫn 
chúng tôi tới Monica. ◼
Rosana Soares, Utah, Hoa Kỳ

Được Dẫn Dắt Tới Monica

Graca để một miếng vải màu đỏ trên 
ô cửa sổ nhà chị để làm dấu hiệu 

báo cho tôi biết là chị ấy đã sẵn sàng đi 
thăm viếng giảng dạy.
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Tôi cảm thấy rằng tôi nên nói cho các 
chị truyền giáo mà đã dạy cho tôi 

lần đầu tiên biết rằng tôi đã gia nhập 
Giáo Hội và rằng họ đã gieo hạt giống 
của phúc âm phục hồi trong lòng tôi.

Họ Gieo một 
Hạt Giống 
trong Lòng Tôi

Tôi từ đâu đến? Tôi đang làm gì ở 
đây? Tôi đi đâu sau cuộc sống này?

Khi tôi 29 tuổi, những câu hỏi này 
cứ mãi ám ảnh tôi. Cha mẹ tôi đều đã 
qua đời. Tôi đau khổ vì cái chết của 
đứa con trai sơ sinh đầu lòng. Tôi có ba 
đứa con khác để nuôi nấng và một cuộc 
sống đầy rẫy thử thách.

Chúa bắt đầu giải đáp những thắc 
mắc của tôi khi Ngài dẫn dắt hai người 
truyền giáo trẻ tuổi đến nhà tôi. Khi 
tôi mời họ vào nhà, họ hỏi liệu có bất 
cứ điều gì mà chúng tôi cảm thấy thiếu 
trong cuộc sống không. Tôi nói với họ về 
cha mẹ tôi và con trai của tôi. Tôi nói với 
họ rằng tôi nghĩ sẽ không công bằng để 
có con cái và lập gia đình nếu mọi người 
rồi sẽ chết. Tôi hỏi liệu tôi có bao giờ gặp 
lại cha mẹ tôi và con trai tôi không.

Họ nói: “Marta, chị có thể có được 
gia đình mình mãi mãi.”

Lòng tôi tràn ngập niềm vui. Tôi đã 
muốn biết thêm. Vào lần đến thăm kế 
tiếp, họ đã dạy cho tôi thêm về phúc 
âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ cho tôi 
một quyển Sách Mặc Môn và yêu cầu 

tôi đọc sách đó và cầu vấn Thượng Đế 
xem đó có phải là lời của Ngài không. 
Tôi chấp nhận yêu cầu của họ. Khi tôi 
cầu nguyện, câu trả lời của Thượng Đế 
đã đến rõ ràng như ánh sáng mặt trời. 
Tôi biết trong thâm tâm mình rằng điều 
đó là đúng.

Rủi thay, tôi có công việc làm mới 
và mất liên lạc với những người truyền 
giáo. Trong những tháng sau đó, hôn 
nhân của tôi đổ vỡ và tôi cố gắng bắt đầu 
một cuộc đời mới với con cái của tôi.

Cuối cùng, tôi đã tái hôn. Một ngày 
nọ, chồng tôi nói rằng anh ấy thấy nhớ 
cảm giác có Thượng Đế trong cuộc 
sống của mình. Chúng tôi quyết định 
tham dự nhà thờ nơi anh ấy đã từng 
tham dự. Khi chúng tôi bước vào tòa 
nhà, tôi thấy một quyển Sách Mặc Môn 
trên bàn ở ngoài hành lang. Đây đúng 
là cùng một Giáo Hội mà tôi đã được 
giới thiệu trước đây! Tôi yêu thích 
Thánh Linh tôi cảm thấy ở đó. Khi 
chúng tôi về, tôi hỏi chồng tôi làm thế 
nào tôi có thể được báp têm.

Anh ấy nói “Em cần phải được 

những người truyền giáo giảng dạy.”
“Em đã được giảng dạy cách đây 

năm năm rồi!” Tôi đáp.
Tôi cùng các con tôi đã được giảng 

dạy các bài học. Ngày chúng tôi chịu 
phép báp têm là ngày hạnh phúc nhất 
trong đời tôi.

Vài năm sau đó, tôi cảm thấy rằng tôi 
nên nói cho các chị truyền giáo mà đã 
dạy cho tôi lần đầu tiên rằng tôi đã gia 
nhập Giáo Hội. Trên Facebook, tôi tìm 
thấy một nhóm dành cho những người 
truyền giáo trở về từ Phái Bộ Truyền 
Giáo Brazil Santa Maria. Nhóm này có 
một trong các chị truyền giáo đã dạy tôi. 
Tôi gửi lời mời kết bạn với chị ấy và nói 
cho chị ấy biết tôi là ai, làm thế nào tôi 
đã trở thành tín hữu của Giáo Hội, rằng 
gia đình chúng tôi đã được làm lễ gắn bó 
trong đền thờ, và rằng con trai tôi đang 
phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Tôi 
nói với chị ấy rằng tất cả những điều này 
có thể xảy ra vì chị ấy và bạn đồng hành 
của chị ấy đã gieo hạt giống phúc âm 
phục hồi vào lòng tôi. ◼
Marta Algarve, Santa Catarina, BrazilH
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Một  
Phước Lành  
của Tiền Thưởng

Tôi mua hai túi đầy 
đồ ăn và đi đến 

nhà của một chị phụ 
nữ trong tiểu giáo khu 
của tôi.
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Vợ tôi là Carmen và tôi mới vừa sinh 
đứa con đầu lòng khi tôi được kêu 

gọi với tư cách là giám trợ của tiểu giáo 
khu chúng tôi. Vào lúc đó, tôi đang 
gặp khó khăn về tài chính. Thật là căng 
thẳng đối với tôi để chu cấp cho gia 
đình mình và cùng một lúc trông nom 
và chăm sóc cho các tín hữu trong tiểu 
giáo khu chúng tôi.

Một ngày Chủ Nhật nọ, trong buổi lễ 
Tiệc Thánh, tôi nhận thấy có một người 
mẹ đơn thân cùng với bốn con nhỏ. 
Chị ấy ngồi ở hàng ghế cuối trong giáo 
đường và cố gắng hết sức để giữ con 
cái mình yên lặng. Tôi biết chị ấy cũng 
đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng 
chị ấy không bao giờ yêu cầu được giúp 
đỡ. Nhiều tuần trôi qua, và mỗi Chủ 
Nhật chị ấy đều đưa con tới nhà thờ.

Một ngày nọ, tôi nhận được tiền 
lương. Cảm thấy rất được phước vì 
nhận được tiền thưởng, nên tôi quyết 

định sử dụng số tiền dư đó để mua vật 
liệu cần thiết để sửa sang nhà cửa của 
mình. Nhưng trong khi đang đi đến 
cửa hàng, thì tôi nghĩ tới người phụ nữ 
này và con cái của chị ấy. Tôi cảm thấy 
rằng mình nên sử dụng số tiền dư đó 
để mua thức ăn cho họ. Tôi gọi cho vợ 
tôi Carmen và nói cho cô ấy biết điều tôi 
cảm thấy mình cần làm. Cô ấy đồng ý.

Trong khi mua thức ăn, tôi nhìn 
thấy bánh quy. Tôi nghĩ có lẽ bọn trẻ sẽ 
muốn ăn đồ ngọt. Tôi mua hai túi đầy 
đồ ăn và đi đến nhà chị phụ nữ này.

Tôi gõ vào cánh cửa gỗ vài lần. Khi 
tôi đang chuẩn bị ra về, thì cuối cùng 
cửa cũng mở. Chị ấy nói: “Thưa Giám 
Trợ, tôi rất ngạc nhiên thấy Giám Trợ ở 
đây.” Mấy đứa con của chị lập tức chạy 
ra đằng sau chị.

Tôi nói: “Tôi mang thức ăn đến cho 
các cháu đây.”

Một trong mấy đứa con gái của chị 

tìm thấy bánh quy và kêu to: “Bánh 
quy!” Anh chị em của nó mừng rỡ vây 
quanh. Một đứa con gái bảy tuổi ôm lấy 
tôi. Nó nói: “Cảm ơn Giám Trợ ạ.”

Tôi nhìn vào trong nhà chị ấy và thấy 
chị phụ nữ này đã giặt đồ trong một cái 
khay trên sàn nhà. Gia đình này không 
có bàn và ngủ trên nệm dưới sàn nhà. 
Tôi nhận thấy họ thật túng thiếu biết 
bao. Tôi thu xếp mọi việc để đảm bảo 
rằng họ sẽ có một cái bàn và mỗi người 
có một cái giường để ngủ.

Kinh nghiệm này đã giúp tôi nhận 
thấy rằng Chúa hướng dẫn và ban 
phước cho các tôi tớ của Ngài. Chúng 
ta không cần một chức vụ kêu gọi đặc 
biệt để giúp đỡ các anh chị em của 
mình. Chúng ta chỉ cần hòa hợp với 
Thánh Linh, nhận ra ai cần sự giúp đỡ 
của chúng ta, và sẵn sàng trở thành 
công cụ trong tay Chúa. ◼
Roberto Atúncar Nieto, Lima, Peru



Cha tôi đọc đi đọc lại bức thư của tôi. 
Ông không thể nói chuyện với tôi vì 

ông đang khóc rất nhiều.

Hai Trang Tràn Đầy Lòng Biết Ơn

Cha tôi đã phải chịu đựng cảm giác 
thiếu tự tin và vô dụng suốt cuộc 

đời ông. Ông lớn lên với một người cha 
nghiện rượu thường xuyên nói rằng cha 
ông nghĩ ông là một người rất vô dụng. 
May thay, cha tôi không bao giờ trở 
thành một người nghiện rượu, nhưng 
ông không bao giờ nói với tôi và anh chị 
em của tôi rằng ông hãnh diện về chúng 
tôi vì những điều tốt chúng tôi đã làm. 
Khi lớn lên, tôi đã cố gắng làm cho ông 
hài lòng, nhưng tôi luôn cảm thấy mình 
không thể làm cho ông đủ hài lòng. Điều 
này khiến cho mối quan hệ của chúng tôi 
không được tốt đẹp lắm.

Một năm nọ, tôi đề cập về điều này 
với vị giám trợ sáng suốt của mình. Ông 
khuyên tôi nên viết cho cha tôi một bức 
thư nói cho ông biết tất cả những lý do 
tại sao tôi biết ơn ông. Việc này không 
hề dễ dàng đối với tôi. Tôi có quá nhiều 
cảm nghĩ không tốt về ông, và tôi 
không muốn bức thư biết ơn trở thành 
sự oán giận. Vì thế tôi đã cầu nguyện. 
Với sự hướng dẫn của Thánh Linh, 
những lý do khiến tôi biết ơn cha tôi 
bắt đầu tuôn tràn vào tôi. Việc này mất 
nhiều thời gian, nhưng khi hoàn thành, 
tôi đã viết được hai trang dài.

Tôi gửi thư đi, không biết cha tôi sẽ 
phản ứng ra sao. Nhưng tôi biết rằng 
tôi không thể lựa chọn cách phản ứng 
của ông. Tôi chỉ xem xét tấm lòng mình 
và nhớ tới lý do tại sao tôi đã viết bức 
thư đó.

Sáng hôm sau, tôi nhận được điện 
thoại từ người mẹ kế của tôi. Bà khóc. 
Bà nói với tôi rằng cha tôi đã đọc đi 

đọc lại bức thư của tôi. Bà nói rằng ông 
không thể nói chuyện với tôi vì ông 
đang khóc quá nhiều.

Bà nói: “Cảm ơn con. Cha con cần 
bức thư này.”

Về sau trong ngày hôm đó, cha tôi 
gọi điện để cảm ơn tôi. Ông gọi cho tôi 
liên tiếp trong vài ngày để bày tỏ cho 
tôi biết bức thư đó có ý nghĩa đối với 
ông biết nhường nào.

Tôi ước sao tôi có thể nói rằng mối 
quan hệ của chúng tôi đã được hàn gắn 
một cách kỳ diệu, nhưng chúng tôi vẫn 
còn nhiều điều phải làm nữa. Dần dần, 
lòng tôi bắt đầu được xoa dịu, và mối 
quan hệ của chúng tôi tốt đẹp hơn. Cuối 
cùng, tôi đã có thể tha thứ cho ông.

Vài năm sau đó, sau một thời gian 
khủng khiếp chống chọi với bệnh ung 
thư, cha tôi qua đời. Tôi chắc chắn 
rằng ông đang cảm nhận niềm vui lớn 
lao khi Đấng Cứu Rỗi giúp ông chữa 
lành khỏi những năm tháng bị lạm 
dụng. Tôi biết rằng tôi đã cảm nhận 
được sự chữa lành qua quyền năng 
của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky 
Tô. Đấng Cứu Rỗi thấu hiểu nhu cầu 
của chúng ta và có thể giúp chúng ta 
loại bỏ những ảnh hưởng xấu của sự 
xúc phạm và oán giận ra khỏi tâm hồn 
chúng ta. Tôi biết rằng lòng biết ơn, sự 
tha thứ, và tình yêu thương là những 
phương thuốc mạnh mẽ. ◼
Elise Dahlen, Utah, Hoa Kỳ
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Tôi rất đau lòng khi nhận thấy ảnh hưởng của hình ảnh sách báo khiêu dâm thậm chí đang 
lan tràn đến thế hệ nhỏ tuổi nhất trong xã hội chúng ta—đó là con cái chúng ta. Là một vấn 
đề hết sức nan giải, hình ảnh sách báo khiêu dâm có thể gây ra những cảm giác hổ thẹn, 

bị lừa gạt, bị bóp méo, mất tự chủ, chìm đắm trong thói nghiện, và hoàn toàn tiêu hao thời giờ, ý 
nghĩ, và sức lực. Tất cả chúng ta—các bậc cha mẹ, gia đình, giáo viên, và các vị lãnh đạo—đều rất 
cần phải thực sự thấy, coi trọng, và bảo vệ con cái và giới trẻ của chúng ta.

Tình yêu thương là một trong các ân tứ lớn lao nhất của Thượng Đế. Hai lệnh truyền lớn lao 
nhất được Chính Chúa Giê Su Ky Tô ban cho chúng ta là yêu mến Thượng Đế và yêu thương người 
lân cận mình. Tôi tin rằng tình yêu thương cũng là một vũ khí hữu hiệu nhất trong cuộc chiến đấu 
chống lại hình ảnh sách báo khiêu dâm.

Quả thật, như câu nói nổi tiếng nói rằng “hình ảnh sách báo khiêu dâm hủy hoại tình yêu thương,” 
nhưng cũng hãy nhớ rằng tình yêu thương hủy hoại hình ảnh sách báo khiêu dâm. Điều đó không có 
nghĩa là tình yêu thương của chúng ta dành cho một người khác có thể thay đổi thói nghiện của họ 
hay thậm chí hành vi của họ. Nhưng tình yêu thương có thể thúc đẩy chúng ta—cách chúng ta chuẩn 
bị, cách phản ứng của chúng ta, cách chúng ta lắng nghe—đặc biệt là với con cái của mình. Nếu chúng 
ta sẽ có bất cứ hy vọng nào để tiệt trừ vấn đề nan giải này khỏi thế gian, thì tình yêu thương cần phải 
là cả động cơ thúc đẩy lẫn công cụ chúng ta sử dụng nhiều nhất trong nỗ lực của mình.

Tôi muốn đề nghị ba cách áp dụng tình yêu thương mà tôi hy vọng chúng ta sẽ tập trung vào, 
hoàn toàn tin tưởng, và thực hiện. Ba cách áp dụng này liên kết với ba giai đoạn của việc đương 
đầu với hình ảnh sách báo khiêu dâm mà con cái chúng ta có thể gặp phải.

Thứ nhất, chúng ta nói “Cha/Mẹ yêu thương con” bằng cách thực sự bảo vệ chúng. Thứ hai, 
chúng ta nói “Cha/mẹ vẫn yêu thương con” qua cách chúng ta phản ứng đối với việc chúng tiếp 
cận với hình ảnh sách báo khiêu dâm, cho dù đó là cố ý hay không. Và thứ ba, chúng ta nói “Cha/
mẹ sẽ luôn luôn yêu thương con” bằng cách ân cần hỗ trợ con cái mình khi chúng đang cố gắng 
chữa lành nếu chúng đã bắt buộc phải sử dụng hoặc bị nghiện. Trong mỗi giai đoạn, tình yêu 
thương là yếu tố quan trọng nhất.

Bài của  
Joy D. Jones
Chủ Tịch  
Trung Ương  
Hội Thiếu Nhi

GIẢI	QUYẾT	VẤN	ĐỀ	 
HÌNH	ẢNH	SÁCH	BÁO	KHIÊU	DÂM:	

Bảo Vệ,  
Phản Ứng, & 
Chữa Lành

Ba cách áp dụng này của tình yêu thương có thể giúp 
con cái chúng ta trong những lúc chúng có thể đương 

đầu với hình ảnh sách báo khiêu dâm.

H
ÌN

H
	Ả

N
H
	C

ỦA
	G

ET
TY

	IM
AG

ES
,	Đ

Ư
Ợ
C	

SỬ
	D

Ụ
N
G
	V
Ớ
I	M

Ụ
C	

Đ
ÍC

H
	M

IN
H
	H

Ọ
A,
	D

O
	N

G
Ư
Ờ
I	M

ẪU
	T
H
Ự
C	

H
IỆ
N



38 L i a h o n a

1   BẢO VỆ: “CHA/MẸ YÊU 
THƯƠNG CON”

Hãy hình dung một đứa con mà quý vị yêu 
thương. Khi quý vị nói với đứa con này: “Cha/
Mẹ yêu thương con,” thì điều đó có nghĩa là gì? 
Về cơ bản, điều đó có nghĩa là chúng ta cung 
ứng sự bảo vệ để chúng ta có thể giúp đỡ những 
người mình yêu thương trở thành con người 
tốt nhất mà họ có thể trở thành và đối phó với 
những thử thách của cuộc sống. Một phần của 
sự bảo vệ là thiết lập những mối quan hệ mật 
thiết, đáng tin cậy, và trước sau như một. Những 
mối quan hệ như vậy giúp đoàn kết con cái của 
chúng ta. Khi chúng ta xây đắp những mối quan 
hệ mật thiết để tin cậy và bảo vệ con cháu chúng 
ta—hoặc bất cứ đứa trẻ nào—thì chúng ta tạo ra 
cho chúng một nơi chốn an toàn để quay trở lại. 
Sự bảo vệ này giúp chúng hiểu được chúng là ai 
và thấu hiểu mối quan hệ của chúng với Thượng 
Đế. Việc cảm thấy được quý trọng và được yêu 
thương giúp các trẻ em hiểu được và trông cậy 
vào một Cha Thiên Thượng đầy quan tâm là 
đấng ban ra những lời chỉ dẫn cho hạnh phúc 
của chúng.

Tôi lo ngại rằng nhiều cha mẹ chưa nhận thấy 
hình ảnh sách báo khiêu dâm thật sự nguy hiểm 

đến mức nào hoặc có thể nghĩ rằng đó chỉ là vấn 
đề của người khác thôi. Thực tế là vấn đề này 
đang ảnh hưởng đến các con trai và con gái của 
chúng ta, và chúng ta chưa thảo luận đủ về nó.

Cách đây nhiều năm, chồng tôi và tôi có nghe 
một câu chuyện đầy ý nghĩa mà chúng tôi vẫn 
thường kể đi kể lại cho con cái chúng tôi. Câu 
chuyện kể về một con rắn chuông già nua đã nhờ 
một cậu bé đi ngang qua mang nó lên trên đỉnh 
núi để ngắm cảnh hoàng hôn cuối cùng trước 
khi con rắn lìa đời. Cậu bé hơi ngần ngại, nhưng 
con rắn chuông hứa rằng nó sẽ không cắn cậu 
bé để đánh đổi cho chuyến đi. Sau thỏa thuận 
đó, cậu bé tử tế mang con rắn lên đỉnh núi, và 
họ đã cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn trên đó.

Sau khi mang con rắn trở lại thung lũng, cậu 
bé chuẩn bị cơm nước cho mình và giường để 
ngủ đêm. Lúc trời sáng, con rắn hỏi: “Xin làm 
ơn, cậu bé ơi, nhờ cậu mang tôi trở về nhà của 
tôi được không? Đã đến lúc tôi phải lìa cõi trần 
này, và tôi muốn trở về nhà của tôi.” Cậu bé cảm 
thấy mình đã được an toàn và con rắn đã giữ lời 
hứa của nó, nên cậu quyết định mang con rắn về 
nhà theo như yêu cầu của nó.

Cậu bé cẩn thận nâng con rắn lên, ôm nó sát 
vào ngực mình, và mang nó trở về nhà của nó ở 
vùng sa mạc để nó được chết ở đó. Ngay trước 

Vấn đề này đang 
ảnh hưởng đến các 
con trai và con gái 
của chúng ta, và 
chúng ta chưa thảo 
luận đủ về nó.



	 T h á n g 	 M ư ờ i 	 n ă m 	 2 0 1 9  39

khi cậu đặt con rắn chuông xuống, nó quay phắt 
lại và cắn vào ngực cậu. Cậu bé hét lên và vứt 
con rắn xuống đất. “Con rắn kia, sao ngươi làm 
thế? Bây giờ thì ta chắc chắn sẽ chết!” Con rắn 
chuông nhìn lên cậu bé và cười: “Cậu biết tôi là 
gì rồi khi cậu nhấc tôi lên.”

Trong thế giới ngày nay, tôi thấy nhiều bậc cha 
mẹ đưa cho con cái của họ con rắn. Tôi đang nói 
đến điện thoại thông minh. Chúng ta không thể 
đưa cho trẻ em nhỏ tuổi điện thoại thông minh 
có thể truy cập Internet, là những em chưa đủ 
tuổi để được dạy dỗ đầy đủ, chưa có khả năng 
cần thiết để lý luận và đưa ra quyết định, và 
không có sự kiểm soát của cha mẹ và các công 
cụ khác để giúp bảo vệ chúng. Jason S. Carroll, 
giáo sư dạy môn đời sống gia đình tại trường 
Brigham Young University, nói: “Chúng ta bảo 
vệ con cái chúng ta cho đến khi chúng có thể tự 
bảo vệ chính mình.” Thân não, nơi có chứa các 
trung tâm khoái cảm trong não, được hình thành 
trước tiên. Chỉ có sau này các khả năng lý luận 
và đưa ra quyết định trong vỏ não trước mới 
phát triển đầy đủ. “Vì vậy, trẻ em có khả năng tìm 
kiếm và cảm thấy thích thú, nhưng chúng không 
thể khôn ngoan kiềm chế hành động của chúng.” 1

Mỗi chiếc điện thoại đều phải có hệ thống 
bảo vệ, thậm chí đối với các thanh thiếu niên. 
Đây cũng là lời khuyên bổ ích cho những người 
lớn. Không có ai được miễn khỏi bị nhiễm nọc 
độc của rắn. Một số cha mẹ chọn loại điện thoại 
di động có nắp gập cho con cái của họ để hạn 
chế chỉ sử dụng điện thoại để gọi và gửi tin nhắn 
văn bản.

Ngoài điện thoại thông minh ra còn có nhiều 
thiết bị khác có thể truy cập phương tiện truyền 
thông đại chúng qua mạng Internet. Một nghiên 
cứu mới đây cho biết rằng 79 phần trăm những 
lần tiếp xúc với hình ảnh sách báo khiêu dâm 
ngoài ý muốn đều xảy ra trong nhà. 2 Trẻ em có 
thể tiếp xúc với hình ảnh sách báo khiêu dâm 
trên máy tính bảng, điện thoại thông minh, trò 
chơi điện tử, máy DVD di động, và tivi thông 
minh, chỉ liệt kê một vài thiết bị. Tôi biết có 
những gia đình dành riêng ra một khu vực có 
nhiều người qua lại trong nhà làm một nơi để 
sử dụng các thiết bị. Các gia đình này gọi đó là 
“phòng truyền thông”, và tất cả các thiết bị của 
họ phải để ở nơi mọi người đều dễ thấy, ở chỗ 
sáng. Không bao giờ có ai được ở một mình 
trong phòng với một thiết bị truyền thông.

Các gia đình khác đã đặt ra những luật lệ như 
không được sử dụng điện thoại trong phòng 

ngủ hoặc trong nhà vệ sinh. Một số luật lệ chỉ đề là: “Không bao giờ được 
ở một mình với điện thoại.” Vẫn có những người khác dần dần thêm quyền 
truy cập vào các ứng dụng con cái họ có thể sử dụng với phần mềm mà 
cho phép cha mẹ định cấu hình điện thoại của đứa con. Theo cách này, họ 
dạy rằng sự tin cậy có thể đạt được và sự an toàn khi sử dụng điện thoại là 
quan trọng.

Dù nhu cầu cho các gia đình riêng của chúng ta là gì đi nữa, thì hãy dạy 
mỗi người trong gia đình phải sử dụng công nghệ một cách sáng suốt và 
rõ ràng từ lúc ban đầu—để phát triển tư duy có đạo đức. Hãy giáo dục con 
cái theo những cách thức tích cực để sử dụng công nghệ cho điều tốt lành. 
Chúng ta có thể dạy chúng đánh giá bằng cách tự hỏi: “Việc sử dụng thiết 
bị này có phục vụ một mục đích tốt không?” Những lựa chọn của chúng 
ta về cách chúng ta dạy gia đình mình bây giờ sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ 
mai sau.

Với tư cách là cha mẹ, tôi hy vọng chúng ta sẽ cân nhắc tầm quan 
trọng của mối quan hệ của chúng ta với con cái mình và những nỗ lực cụ 
thể chúng ta đang thực hiện nhằm bảo vệ chúng. Khi chúng ta củng cố 
những mối quan hệ đầy yêu thương này, trẻ em sẽ hiểu rõ hơn lý do tại 
sao Thượng Đế cảnh báo phải chống lại sự xấu xa của hình ảnh sách báo 
khiêu dâm, chúng sẽ nhận ra cách để tránh điều đó, và chúng sẽ sẵn sàng 
nếu chúng bắt gặp điều đó.

2  PHẢN ỨNG: “CHA/MẸ VẪN YÊU THƯƠNG CON”

Việc tạo ra những cuộc trò chuyện niềm nở, cởi mở, đầy thu hút mà 
khuyến khích con cái chia sẻ ý nghĩ, kinh nghiệm, và những thắc mắc của 
chúng với cha mẹ chúng thì không phải là điều dễ làm. Chúng ta có thể 
mời gọi con cái thuộc mọi lứa tuổi đến nói chuyện với chúng ta nếu hoặc 
khi nào chúng tiêm nhiễm hình ảnh sách báo khiêu dâm trong bất cứ mức 
độ nào—từ những lần tiếp xúc vô tình lúc ban đầu, đến thỉnh thoảng sử 
dụng, đến thường xuyên sử dụng, và rồi đến mức bắt buộc phải sử dụng. 
Thảo luận sớm hơn thì tốt hơn, và con cái sẽ sẵn sàng đến nói chuyện với 
chúng ta hơn khi chúng biết rằng chúng được yêu thương và không có 
điều gì chúng nói hoặc làm có thể thay đổi tình yêu thương đó.

Tuy nhiên, rất hiếm khi một đứa trẻ tự nguyện tìm đến nói chuyện với 
cha mẹ. Nó thường xảy ra khi một người cha hoặc mẹ hay quan sát được 
thôi thúc để hỏi đứa trẻ: “Có gì không ổn vậy con?” hoặc “Dường như con 
không giống như mọi khi.” Khi đứa trẻ càng cảm thấy được yêu thương 
hơn, thì càng dễ dàng hơn để nó thật lòng nói ra mọi sự việc.

Sự bảo đảm này về tình yêu thương được đưa vào trong tâm trí trẻ em 
từ những kinh nghiệm nhỏ nhặt diễn ra nhiều lần. Khi những rắc rối nhỏ 
được đề cập đến trong một cách thức đầy yêu thương, thì sẽ tạo ra một nền 
tảng đáp ứng bổ ích, để khi có những rắc rối to lớn hơn thì đứa trẻ vẫn sẵn 
sàng thật lòng nói ra. Quan trọng nhất, trẻ em biết phản ứng của quý vị là 
gì: “Cha/Mẹ vẫn yêu thương con. Không phải là cha/mẹ sẽ không còn yêu 
thương con vì chuyện gì đó đã xảy ra. Cha/Mẹ luôn yêu thương con.”

Vì một số lý do nào đó, chúng ta không nói nhiều với giới trẻ và trẻ em 
về một trong những động cơ thúc đẩy mạnh mẽ nhất và cám dỗ to lớn 
nhất mà chúng sẽ gặp phải. Sự ngần ngại của chúng ta đặt chúng vào vị trí 
mà chúng chủ yếu được dạy qua mạng Internet, qua các trẻ em hoặc các 
thanh thiếu niên khác, hoặc thậm chỉ qua phương tiện truyền thông phổ 
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biến. Một số người trong chúng ta có lẽ cảm 
thấy ngần ngại thậm chí nhắc đến cụm từ hình 
ảnh sách báo khiêu dâm trước mặt trẻ em với nỗ 
lực nhằm bảo vệ tính ngây thơ của chúng. Điều 
đó làm chúng ta cảm thấy rất lúng túng. Có lẽ 
cha mẹ chúng ta chưa bao giờ cởi mở nói về 
hình ánh sách báo khiêu dâm với chúng ta. Nếu 
cuộc chuyện trò của chúng ta khuyến khích tính 
tò mò thì sao? Nếu chúng muốn biết thêm thì 
sao? Làm thế nào chúng ta có thể kỳ vọng con 
cái mình nói về hình ảnh sách báo khiêu dâm với 
chúng ta nếu chúng ta không bao giờ nói về điều 
đó với chúng?

Thưa các bậc cha mẹ, chúng ta cần phải 
gợi chuyện trước và đừng chờ đến khi con cái 
tìm đến chúng ta. Tôi rất thích gợi ý về việc có 
những cuộc chuyện trò đều đặn, thường xuyên, 
thoải mái thay vì một lần. Lợi ích của những 
cuộc chuyện trò đầy quan tâm là cha mẹ và các 
vị lãnh đạo đầy tin cậy là những nhà chuyên 
môn, không phải Google; cuộc chuyện trò có 
thể diễn ra trong một môi trường an toàn; và 
việc trò chuyện làm gia tăng lòng tin cậy của 
đứa trẻ. Chúng ta muốn trẻ em cảm thấy sẵn 
sàng và có khả năng, chứ không sợ hãi. Chúng 
ta muốn nói chuyện với chúng chứ không 
thuyết giáo chúng.

Với tư cách là cha mẹ và giảng viên, chúng ta 
không thể giúp đỡ con cái nếu chúng ta không 
tự mình học hỏi. Là điều thiết yếu để dạy về hình 
ảnh sách báo khiêu dâm là gì và tại sao chúng ta 
cần tránh hình ảnh sách báo khiêu dâm. Chúng 
ta có thể tự học cho chính mình và giúp trẻ em 
hiểu lý do tại sao hình ảnh sách báo khiêu dâm 
là sai trái, tại sao điều đó rất nguy hiểm, tại sao 
chúng ta không muốn điều đó làm tổn thương 
chúng, và chúng ta phải làm gì nếu chúng tiếp 
xúc với điều đó.

Chúng ta có đang đưa ra cho con cái mình lý 
do chính đáng tại sao chúng cần phải tránh xa 
hình ảnh sách báo khiêu dâm trong những cách 
thức phù hợp với lứa tuổi không? Nếu lý do duy 
nhất chúng ta đưa ra cho chúng để tránh hình 
ảnh sách báo khiêu dâm là “Điều đó rất xấu,” thì 
đó có thể là lý do không chính đáng. Thay vì thế, 
chúng ta cần phải đưa ra càng nhiều lý do càng 
tốt mà chúng ta có thể để thiết lập một mệnh 
lệnh về mặt đạo đức mà đang là động lực cho 
giới trẻ chúng ta.

Có rất nhiều lý do tại sao chúng ta phải tránh 
hình ảnh sách báo khiêu dâm, nhưng đây chỉ là 
một vài động cơ thúc đẩy từ tổ chức Fight the 

New Drug (Chống Lại Loại Ma Túy Mới) mà có thể thu hút sự chú ý của 
những người trẻ tuổi của chúng ta:

•  Hình ảnh sách báo khiêu dâm có thể thay đổi chức năng hoạt động 
của não, và nghiên cứu cho thấy rằng nó thậm chí có thể làm cho não 
của ta nhỏ hơn và hoạt động ít hiệu quả hơn.

•  Hình ảnh sách báo khiêu dâm có thể gây nghiện.
•  Hình ảnh sách báo khiêu dâm sẽ làm cho ta mất tự tin.
•  Hình ảnh sách báo khiêu dâm có thể làm cho ta cô đơn.
•  Hình ảnh sách báo khiêu dâm có thể làm tổn thương những người ta 

yêu thương.
•  Hình ảnh sách báo khiêu dâm có thể hủy hoại tình dục lành mạnh.
•  Hình ảnh sách báo khiêu dâm gắn liền với bạo lực.
•  Hình ảnh sách báo khiêu dâm cuối cùng sẽ làm cho con người trở 

nên dối trá.
•  Hình ảnh sách báo khiêu dâm sẽ chiếm hết thời gian và năng lực của ta.
•  Hình ảnh sách báo khiêu dâm là nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm, 

lo âu, và hổ thẹn.

Tôi muốn nói thêm rằng hình ảnh sách báo khiêu dâm là trái với giáo 
lệnh của Thượng Đế. Với các lý do này và vô số lý do khác, chúng ta đang 
đưa ra những lý do chính đáng chống lại hình ảnh sách báo khiêu dâm, 
nhưng có kiến thức mà không có thực hành thì sẽ dẫn đến thất vọng. 
Chúng ta cần phải đặt ra những ranh giới, giới hạn, và kỳ vọng hợp lý 
và hữu ích. Là điều thiết yếu để giúp trẻ em tạo ra trong thâm tâm lý do 
riêng của chúng vì muốn tránh xa hình ảnh sách báo khiêu dâm. Nếu một 
đứa trẻ không muốn tự quyết định quan điểm của mình về vấn đề này, thì 
nhiều khả năng là đứa trẻ đó sẽ trở thành một phần của số liệu thống kê 
đáng kinh ngạc hiện nay.

3   CHỮA LÀNH: “CHA/MẸ SẼ LUÔN YÊU  
THƯƠNG CON”

Khi trẻ em tiếp xúc với hình ảnh sách báo khiêu dâm và bị rơi vào bẫy 
của nó, thì chúng gặp khó khăn trong việc đối phó, hồi phục, và chữa 
lành. Trẻ em cần có sự hỗ trợ chân thành, thiết tha, kiên định, nghiêm 
khắc, và kiên nhẫn khi chúng gánh lấy trách nhiệm cho sự hồi phục của 
riêng chúng và tiếp tục trong cuộc sống. Không có ai có thể cung ứng kiểu 
hỗ trợ này như cha mẹ có thể làm. Sau khi chúng ta đã giảng dạy một cách 
cẩn thận và riêng tư, sau khi chúng ta đã xây đắp lòng tin cậy và khuyến 
khích những cuộc chuyện trò, thì trẻ em cần biết rằng dù lỗi lầm và lựa 
chọn của chúng là gì đi nữa, thì chúng ta sẽ bảo đảm với chúng rằng 
“Cha/Mẹ sẽ luôn yêu thương con cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”

Tôi nhớ lại một sự cố đơn giản xảy ra trong gia đình chúng tôi cách đây 
nhiều năm. Vợ chồng tôi đang vắng nhà, và đứa con trai cả của chúng tôi ở 
nhà trông em. Một người hàng xóm đầy lo lắng đã gọi cho chúng tôi báo 
là có chiếc xe cứu hỏa ở trước nhà chúng tôi. Chúng tôi vội vã về nhà và 
được biết rằng đứa con trai 10 tuổi của chúng tôi đang chơi ở sân sau cạnh 
một bãi cỏ rộng khoảng 2,5 héc ta đầy cỏ khô rất cao. Nó đang cố gắng 
xem nó có thể nhóm lửa được không.

Hiển nhiên, nó đã làm được! Đến khi chúng tôi về tới nhà, đội cứu hỏa 
đã dập tắt một đám cháy nhỏ, lính cứu hỏa đã giảng giải cho con trai chúng 
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tôi, và những người hàng xóm đã bắt đầu đi về. 
Con trai chúng tôi cảm thấy mắc cỡ, sợ hãi, muốn 
khóc, và biết rằng chắc chắn nó sẽ gặp rắc rối.

Tất cả chúng tôi đều bước vào nhà. Con trai 
chúng tôi quá đỗi sợ hãi, mặc dù việc đó rất 
nghiêm trọng, nhưng điều duy nhất chúng tôi có 
thể làm là ôm chặt đứa con trai yêu quí và trấn 
an nó về tình yêu thương của chúng tôi và cảm 
giác nhẹ nhõm của chúng tôi rằng nó không sao.

Khi trẻ em tiếp xúc với hình ảnh sách báo 
khiêu dâm và đặc biệt là khi chúng bị mắc vào 
mạng nhện của nó, thì chúng cũng sẽ cảm thấy 
mắc cỡ, sợ hãi, và muốn khóc. Thật là khó để nói 
về một điều gì đó một cách cởi mở mà trước đây 
đã từng được giữ kín. Đó là một cảm giác hổ 
thẹn và dễ tổn thương. Chúng có thể thất bại và 
gặp phải thử thách trên con đường hồi phục và 
chữa lành. Nhu cầu của chúng để luôn được yêu 
thương là thiết yếu. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ 
cần phải nhận thấy rằng tình yêu thương của họ 
sẽ luôn luôn giúp ích nhưng không phải chỉ như 
vậy là đủ.

Trong tiến trình chữa lành, quý vị sẽ cần phải 
hướng một chút tình yêu thương đó dành cho 
con mình vào việc tìm kiếm những nguồn giúp 
đỡ thích hợp. Tình yêu thương của quý vị là nền 
tảng cho những gì cần phải xảy ra, nhưng nếu 

có người nào đó quý vị yêu thương bị mắc bẫy, 
thì có lẽ quý vị cần phải tìm đến các nhà chuyên 
môn, là những người có thể giúp người thân của 
quý vị và bản thân quý vị nữa. 

Khi quý vị và người thân của mình tìm kiếm 
sự chữa lành, tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tìm thấy 
sức mạnh nơi Đấng mà có quyền năng chữa 
lành mọi vết thương, ràng buộc mọi người lại 
với nhau, và thiết lập các mối quan hệ vượt quá 
sức tưởng tượng hiện tại của mình. Đấng Cứu 
Rỗi của chúng ta, Đấng Chữa Lành nhân từ, 
có quyền năng để giải cứu. Chúng ta có thể là 
cha mẹ đối với con cái mình và giúp chúng đến 
với Ngài, nhưng chỉ có Ngài mới có thể là Đấng 
Cứu Rỗi của chúng. Và điều kỳ diệu là Ngài yêu 
thương con cái của chúng ta còn hoàn hảo hơn 
là chúng ta yêu thương chúng—cho dù bất cứ 
chuyện gì xảy ra. ◼
Từ một bài diễn văn chính yếu được đưa ra tại hội nghị Liên 
Minh Utah Chống Lại Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm năm 
2018 tại Salt Lake City, Utah.

GHI CHÚ
 1. Jason S. Carroll, trong Lisa Ann Thomson, “Eight 

Strategies to Help Children Reject Pornography,” Liahona, 
tháng Tám năm 2017, trang 19.

 2. “The Facts about Online Threats,” Parents Television Council 
Watchdog (trang blog), ngày 21 tháng Sáu năm 2017, 
w2.parentstv.org/blog.

Tìm thêm nguồn  
tài liệu trực tuyến  
tại overcoming 
pornography .lds .org.
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Trong Mục Này

44 Hẹn Hò và Hình Ảnh Sách Báo 
Khiêu Dâm
Do ban nhân viên Liahona và 
Dịch Vụ Gia Đình phụ trách

Chia Sẻ Câu Chuyện của Anh 
Chị Em
Anh chị em có câu chuyện nào để chia sẻ 
không? Hay là anh chị em muốn xem các 
bài viết về các đề tài nào đó? Anh chị em 
có thể gửi bài viết hoặc ý kiến phản hồi của 
mình tại trang mạng liahona .Church 
ofJesusChrist .org.

Hãy tìm các bài viết này và nhiều bài khác nữa:
•  Tại trang mạng liahona .Churchof 

JesusChrist .org
•  Trong phần Thành Niên Trẻ Tuổi Hằng 

Tuần (dưới đề mục “Các Thành Niên Trẻ 
Tuổi” trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm)

•  Tại facebook.com/liahona

Khi hoạch định các bài viết dành cho những người thành niên trẻ tuổi, chúng tôi 
dành nhiều thời gian suy ngẫm về các vấn đề họ đang phải trải qua hiện nay. Có 
quá nhiều vấn đề. Nhưng trong khi nhóm chúng tôi đang đưa ra các ý tưởng cho 

số báo Liahona tháng này, chúng tôi được dẫn đến một đề tài mà đã tác động đến cá 
nhân chúng tôi, bạn bè, và vô số những người khác: đó là hẹn hò và hình ảnh sách báo 
khiêu dâm. Chúng tôi đã biết rằng việc hoạch định cho mục này sẽ phức tạp đây. Nhưng 
cuối cùng thì, hình ảnh sách báo khiêu đâm đã làm cho quá nhiều người đau lòng, đôi khi 
hủy hoại cả cuộc đời họ. Và đối với các thành niên trẻ tuổi, nó có thể khiến cho tương lai 
thậm chí càng thêm bấp bênh, đặc biệt trong việc chuẩn bị cho hôn nhân.

Chúng tôi quả thật đã thấy bàn tay của Cha Thiên Thượng hướng dẫn công việc này khi 
chúng tôi bắt đầu nhận được các câu chuyện từ các thành niên trẻ tuổi có mối quan hệ đã 
bị ảnh hưởng bởi hình ảnh sách báo khiêu dâm. Và chúng tôi thấy rằng không chỉ có một 
tia hy vọng thoáng qua về hôn nhân hạnh phúc, vĩnh cửu thoát khỏi thói nghiện ngập thôi 
đâu, mà còn nhiều hơn nữa. Tại sao? Bởi vì mỗi một câu chuyện này đều làm chứng về 
quyền năng làm thay đổi cuộc đời, mang lại hy vọng, và chữa lành của Chúa Giê Su Ky Tô và 
Sự Chuộc Tội của Ngài.

Vì vậy nếu anh chị em thấy mình đang ở trong một mối quan hệ bị ảnh hưởng bởi hình 
ảnh sách báo khiêu dâm, chúng tôi mời anh chị em đọc mục này trong số báo tháng này, với 
những bài viết chân thật của những người biết quá rõ việc vật lộn chống lại hình ảnh sách 
báo khiêu dâm là như thế nào. Những bài viết này nói đến các đề tài như làm thế nào để đề 
cập và thảo luận về hình ảnh sách báo khiêu dâm khi anh chị em đang hẹn hò (trang 44), cách 
phản ứng khi một ai đó thú nhận đang gặp khó khăn với hình ảnh sách báo khiêu dâm (chỉ 
dành cho phiên bản kỹ thuật số), làm thế nào sự tha thứ và chữa lành có thể đến với cả hai 
phía (chỉ dành cho phiên bản kỹ thuật số), và làm thế nào Thánh Linh có thể dẫn dắt anh chị 
em biết cách tiếp tục mối quan hệ của mình (chỉ dành cho phiên bản kỹ thuật số).

Chúng tôi biết rằng nếu anh chị em trông cậy vào Đấng Cứu Rỗi và mời Thánh Linh vào 
cuộc sống của mình trong khi anh chị em tìm kiếm câu trả lời, thì Cha Thiên Thượng sẽ 
dẫn anh chị em đến hướng đi đúng dành cho hoàn cảnh riêng của mình. Bóng tối của hình 
ảnh sách báo khiêu dâm có thể chiếm ưu thế trên thế gian, nhưng ánh sáng chữa lành của 
Đấng Cứu Rỗi sẽ xua tan mọi tối tăm. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tìm đến Ngài.

Thân ái,
Chakell Wardleigh và Mindy Selu
Biên tập viên mục thành niên trẻ tuổi trong Các Tạp Chí Giáo Hội

Các Thành Niên Trẻ Tuổi

Tìm Kiếm Đấng Ky Tô thay vì Bóng Tối Tai Hại  
của Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm

Hãy đọc lời khuyên của Chủ Tịch M. Russell Ballard về điều gì cần nên làm khi mối quan hệ hẹn hò của 
anh chị em đang bị ảnh hưởng bởi hình ảnh sách báo khiêu dâm trong bài viết của ông đăng trên bản 
kỹ thuật số của báo Liahona tháng này.

Chỉ Dành Cho Phiên Bản  
Kỹ Thuật Số
Làm Thế Nào Tôi Đã Học Cách Phản 
Ứng Khi Một Người Nào Đó Thú 
Nhận Là Họ Đang Vật Lộn với Hình 
Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm
Ẩn danh, Utah, Hoa Kỳ

Tiến Bước sau khi Biết Được Hôn 
Phu của Tôi Xem Hình Ảnh Sách 
Báo Khiêu Dâm
Ẩn danh, French Polynesia

Tôi Đã Đấu Tranh để Khắc Phục 
Thói Nghiện Hình Ảnh Sách Báo 
Khiêu Dâm. Tại Sao Anh Ấy Không 
Làm Thế?
Ẩn danh, Guatemala
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Ghi chú của các biên tập 
viên: Bởi vì việc “hẹn hò” 
được hiểu theo những 
cách khác nhau trong các 
nền văn hóa khác nhau, 
với mục đích của bài viết 
này, chúng tôi có ý nói 
về việc đi hẹn hò, trong 
khuôn khổ các tiêu chuẩn 
của phúc âm, để hiểu 
thêm về một người nào 
đó, và phát triển một mối 
quan hệ với người đó mà 
có thể sẽ dẫn đến hôn 
nhân.

Hẹn Hò và  
Hình Ảnh Sách Báo 
Khiêu Dâm

Do ban nhân viên Liahona và  
Các Dịch Vụ Gia Đình phụ trách

Là các thành niên trẻ 
tuổi, chúng ta đều biết 
rằng việc hẹn hò có thể 
đầy hứng khởi, đáng sợ, 
hạnh phúc, và cả căng 

thẳng cùng một lúc. Khi chúng 
ta bắt đầu mở lòng với nhau, 
chúng ta sẽ tự nhiên muốn biết 
thêm về nhau, và trở nên dễ bị 
tổn thương hơn, nhưng điều 
đó lại quan trọng trong việc xây 
dựng các mối quan hệ sâu sắc. 
Ước mơ, nỗi sợ, và niềm tin của 
chúng ta là gì? Chúng ta cảm 
thấy như thế nào về hôn nhân 
và gia đình? Chúng ta đối mặt với 
những thử thách nào trong quá 
khứ hay hiện tại mà cần nên chia 
sẻ với người kia?

Cũng đáng sợ như việc nói 
(hoặc hỏi) về các vấn đề với tài 
liệu khiêu dâm, việc không nói về 
nó cũng có thể đưa đến các hậu 
quả tai hại sau này. Mỗi vấn đề 
cá nhân liên quan đến hình ảnh 
sách báo khiêu dâm đều đầy thử 
thách riêng, và một người thậm 

chí có thể không biết liệu nó có 
phải là vấn đề hay không, hoặc 
cách để nói về nó với người mà 
người đó đang hẹn hò, vì thế 
điều quan trọng là người đó cần 
tìm sự hướng dẫn từ Thánh Linh. 
Không có một giải pháp duy nhất 
cho mọi tình huống, nhưng các ý 
kiến sau đây có thể giúp ích cho 
những ai trong số các bạn mà 
đang băn khoăn:

•  Làm thế nào tôi có thể bắt 
đầu nói đến đề tài hình ảnh 
sách báo khiêu dâm với người 
tôi đang hẹn hò? Và khi nào 
là thích hợp để hỏi/nói về 
điều đó?

•  Làm thế nào tôi biết được 
liệu tôi có nên tiếp tục mối 
quan hệ với một ai đó từng sử 
dụng tài liệu khiêu dâm trong 
quá khứ?

•  Làm thế nào chúng tôi có 
thể cùng với nhau khắc phục 
vấn đề về hình ảnh sách báo 
khiêu dâm?

Sự	giúp	đỡ	và	
niềm	hy	vọng	khi	
phải	đối	mặt	với	
hình	ảnh	sách	
báo	khiêu	dâm	
trong	các	mối	
quan	hệ	hẹn	hò.
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Đối Với Những 
Ai Đã Hoặc Đang 
Gặp Khó Khăn

Nếu bạn đã gặp khó khăn với 
hình ảnh sách báo khiêu dâm 
trong quá khứ hoặc nếu bạn 
hiện tại đang phải vật lộn với 
nó, ý nghĩ về việc hẹn hò có thể 
mang lại một cảm giác vô vọng 
hoặc lo lắng. Nhưng nếu bạn có 
một ước muốn chân thành để 
loại bỏ hình ảnh sách báo khiêu 
dâm ra khỏi cuộc đời mình 
(hoặc đã loại bỏ nó rồi), hãy biết 
rằng với nỗ lực riêng của bạn 
cùng sự giúp đỡ từ Cha Thiên 
Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô, 
thì bạn vẫn có thể có được một 
mối quan hệ lành mạnh và lâu 
dài. Hãy suy xét các câu hỏi sau 
đây trong khi bạn theo đuổi một 
mối quan hệ.

1.	Chúng	Tôi	Có	
Thật	Sự	Cần	
Phải	Nói	về	Nó	
Không?

Một câu hỏi thường gặp là, “Tôi 
có thật sự cần phải chia sẻ quá 
khứ sử dụng tài liệu khiêu dâm 
của tôi với người tôi đang hẹn 
hò không, thậm chí khi tôi đã 
hối cải tội lỗi của mình rồi?” 
Hoặc “Tôi có cần phải nói ra 
các vấn đề hiện tại về hình ảnh 
sách báo khiêu dâm với người 

tôi đang hẹn hò không?” Nói chung, vấn đề này quả thật cần phải được thảo 
luận—vào đúng lúc và bằng một cách tế nhị. Trong khi bạn trao đổi về nó, hãy 
ghi nhớ một vài nguyên tắc quan trọng sau:

•  Thời Điểm—Cuộc trò chuyện này nên xảy ra khi mối quan hệ đang tiến triển 
đến một mức độ nghiêm túc mà sẽ tự nhiên đòi hỏi hai người phải nói về 
điều này.

•  Sự Chân Thật—Các mối quan hệ nên được đặt trên sự tin cậy và sự chân 
thật. Mặc dù người bạn đang hẹn hò có thể chọn chấm dứt mối quan hệ, 
người đó cần phải hiểu được cốt lõi của vấn đề, tiến bộ hiện tại của bạn 
trong việc giải quyết nó, và kế hoạch của bạn để đối phó với nó nếu nó lại tái 
diễn trong tương lai.

•  Sự Tha Thứ—Sự thành thật về việc sử dụng tài liệu khiêu dâm của bạn với 
người bạn đang hẹn hò không có nghĩa rằng bạn cần phải mô tả chi tiết cụ 
thể khi thảo luận về nó. Nếu bạn đã hối cải và cảm thấy mình được tha thứ, 
bạn không nên cảm thấy tội lỗi về vấn đề đó nữa. Chúa không còn nhớ đến 
tội lỗi của chúng ta nữa một khi chúng ta đã hối cải các tội lỗi đó (xin xem 
Giáo Lý và Giao Ước 58:42), vì vậy cuộc thảo luận của bạn với người bạn 
đang hẹn hò sẽ không tập trung nhiều về việc “thú nhận” mà nghiêng về việc 
xây dựng niềm tin, chia sẻ kế hoạch để tiếp tục cai nghiện, và có được sự hỗ 
trợ của người ấy.

•  Sự Chữa Lành—Mặc dù bạn đã hối cải, nhưng việc sử dụng tài liệu khiêu 
dâm trong thời gian dài hoặc với mức độ thường xuyên có thể đem lại các 
hậu quả ảnh hưởng lâu dài về mặt sinh lý, tâm lý, xã hội, và thuộc linh. Tiến 
trình chữa lành có thể là một công việc khó khăn và cần thời gian dài, nhưng 
việc cai nghiện và chữa lành thật sự có thể xảy ra. Qua tiến trình đó, bạn sẽ 
cần sự giúp đỡ và hỗ trợ phù hợp, mà nên đến từ cả người phối ngẫu tiềm 
năng của bạn.

2.	Tôi	Đã	Sẵn	Sàng	cho	một	 
Mối	Quan	Hệ	Nghiêm	Túc	Chưa?

Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa một người 
sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và một 
người chưa sẵn sàng là sự sẵn lòng của họ để hoàn 

toàn chân thật với người họ đang hẹn hò. Nếu bạn gặp 
vấn đề với hình ảnh sách báo khiêu dâm, bạn có thể để cho 

nỗi sợ làm cho mối quan hệ của bạn mất đi sự tin cậy hoặc bạn có thể sử dụng 
đức tin để cùng nhau đối mặt với thử thách.

Mặc dù việc chia sẻ quá khứ liên quan đến tài liệu khiêu dâm có thể không 
thoải mái và đáng sợ, nhưng việc né tránh nó chỉ sẽ làm cho bạn gia tăng 
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những cảm nghĩ sợ hãi và xấu 
hổ. Nỗi sợ mất đi người ấy 
thậm chí có thể khiến bạn chối 
bỏ hoặc lảng tránh không chia 
sẻ toàn bộ câu chuyện, là điều 
có thể phá hủy sự tin cậy và cả 
mối quan hệ của bạn sau này.

Đổi ngược lại, khi bạn tôn 
trọng quyền tự quyết của người 
bạn đang hẹn hò, thì bạn sẽ rất 
vinh hạnh khi người đó chọn ở 
lại trong mối quan hệ này một 
khi biết cả điều tích cực lẫn điều 
tiêu cực. Bạn có lẽ sẽ vẫn sợ hãi 
kết quả của việc nói ra, nhưng 
điều quan trọng là phải nhận ra 
rằng, khi có được mọi thông tin, 
người kia cũng có thể giúp bạn 
trong những nỗ lực và mong 
muốn loại bỏ hình ảnh sách 
báo khiêu dâm ra khỏi cuộc 
sống của bạn. Nhưng dù cho 
mối quan hệ đó có thành công 
hay không, thì với sự giúp đỡ 
của Thượng Đế, bạn có thể tiếp 
tục trên con đường cai nghiện.

Đối Với Những Ai Đang Hẹn Hò Một 
Người Đang Gặp Khó Khăn

Bởi vì độ tuổi trung bình của lần đầu tiên xem hình ảnh sách báo 
khiêu dâm là khoảng 11 tuổi và quá dễ dàng để tiếp cận nó, nhiều 
người trẻ tuổi, nếu không nói là hầu hết, đã gặp phải hình ảnh, tài 
liệu khiêu dâm trước tuổi 18. Việc này có thể trở nên đáng lo ngại 
trong việc hẹn hò. Nhưng gặp phải thì không giống với mắc nghiện 
nó, và có các mức độ khác nhau trong việc dính líu đến tài liệu khiêu 
dâm (xin xem Dallin H. Oaks, “Khắc Phục Cạm Bẫy Hình Ảnh Sách 
Báo Khiêu Dâm,” Liahona, tháng Mười năm 2015, trang 50–55). Tin 
tốt là Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô có thể mang lại sức mạnh 
và sự chữa lành cho tất cả những ai tìm kiếm điều đó. Sau đây là 
một số câu hỏi để xem xét khi mối quan hệ của bạn tiến triển.

1.	Tôi	Nên	Hỏi	về	Hình	Ảnh	Sách	Báo	Khiêu	Dâm	
Vào	Lúc	Nào	và	Như	Thế	Nào?

Việc quyết định khi nào và cách nào để nói về đề tài này với người bạn đang hẹn 
hò có thể là một điều cần phải thảo luận với cha mẹ, anh chị của bạn, các vị lãnh 
đạo Giáo Hội, hay bất kỳ ai mà bạn nghĩ là sẽ cho lời khuyên tốt. Hãy tìm một cách 
mà bạn cảm thấy phù hợp và rồi sớm có buổi trò chuyện đó vào thời điểm thích 
hợp, khi các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau hoặc khi mối quan hệ trở nên 
nghiêm túc hơn.

Điều đó không có nghĩa là bạn cần phải bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên bằng 
cuộc thẩm vấn về quá khứ của người đó, nhưng khi mối quan hệ tiến triển, bạn có 
thể tìm kiếm sự soi dẫn của Thánh Linh để giúp bạn biết cách và thời điểm hỏi về 
quá khứ của người đó với hình ảnh sách báo khiêu dâm.

2.	Tôi	Nên	Phản	Ứng	Như	Thế	Nào?
Khi bạn và người bạn đang hẹn hò bắt đầu thành thật chia sẻ những cảm nghĩ của 
mình, điều đó có thể mang đến sự chữa lành. Điều quan trọng là nhận biết được 
những ý nghĩ và cảm nghĩ của chính bạn khi việc xem hình ảnh sách báo khiêu 
dâm được tiết lộ—nó có thể khiến cho bạn chỉ trích, trở nên tức giận, bàng hoàng 
tê liệt, hoặc cảm thấy bị lừa dối. Nhưng cùng lúc đó, sự tiết lộ của người ấy cũng 
có thể làm gia tăng sự tin cậy, lòng trắc ẩn, tình yêu thương, và sự thông cảm giữa 
hai người. Hãy xem xét các cảm nghĩ của người ấy và của chính bạn trong khi bạn 
phản ứng lại.
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•  Hiểu rằng cần thời gian để người đó được 
chữa lành và cai nghiện. Sự tái nghiện có 
thể xảy ra, và những người đang cố gắng cai 
nghiện cần sự hỗ trợ. Việc này gồm có việc 
hiểu được những điều kích thích người ấy 
(những thứ có thể khiến người ấy quay lại 
xem tài liệu khiêu dâm) và hỗ trợ hoặc giúp 
thiết lập các biện pháp bảo vệ thích hợp.

•  Nếu mối quan hệ của bạn đang tiến triển 
hướng đến hôn nhân, hãy đảm bảo cả hai 
bạn đồng ý rằng tài liệu khiêu dâm là không 
được chấp nhận và không phản ánh một mối 
quan hệ tình dục lành mạnh trong hôn nhân.

Phần quan trọng nhất để tiến bước là nương 
cậy vào điều Đức Thánh Linh thúc giục bạn làm, 
có thể là bất cứ điều gì từ việc tiếp tục mối quan 
hệ với sự hiểu biết rằng việc sử dụng tài liệu 
khiêu dâm sẽ phải chấm dứt cho đến việc kết 
thúc mối quan hệ nhưng tiếp tục hỗ trợ các nỗ 
lực thay đổi của người đó. Cho dù bạn quyết 
định điều gì, người mà bạn đang hẹn hò nên 
hiểu rằng mọi việc có thể thay đổi tùy thuộc vào 
sự tiến triển hoặc thiếu tiến triển của người ấy 
trong việc khắc phục thói nghiện hình ảnh sách 
báo khiêu dâm.

3.	Tôi	Tiếp	Tục	Bằng	Cách	
Nào?

Việc khám phá ra rằng người mình đang 
hẹn hò có vấn đề với hình ảnh sách báo 
khiêu dâm nên là điều đáng xem xét, 
nhưng đừng phản bội lại sự tin cậy của 
người đó bằng cách chia sẻ những vấn 
đề cá nhân này với người khác. Hãy nói 
chuyện kín nhiệm với vị giám trợ hoặc bác sĩ 
trị liệu, hoặc, khi được sự cho phép của người 
bạn đang hẹn hò, thì việc nói với một người bạn 
hoặc người lãnh đạo đáng tin cậy cũng có thể 
hữu ích.

Khi quyết định xem có nên tiếp tục mối quan 
hệ không, bạn nên luôn luôn tìm sự hướng dẫn 
từ Thánh Linh. Nhưng những đề nghị sau đây 
cũng có thể giúp ích:

•  Hỏi người ấy xem tài liệu khiêu dâm đã tác 
động đến cuộc sống của người ấy đến mức 
nào và người ấy đang ở đâu trong tiến trình 
chữa lành. Người ấy cần phải cho thấy ước 
muốn loại bỏ hình ảnh sách báo khiêu dâm 
ra khỏi cuộc sống bằng cách thực hiện bất kỳ 
hành động thích đáng cần thiết nào.

•  Hãy nhận ra rằng một số dạng tài liệu khiêu 
dâm (ví dụ, khiêu dâm trẻ em) là một dấu chỉ 
quan trọng cho thấy người đó cần sự giúp đỡ 
có chuyên môn và có thể nguy hiểm.

•  Nhận ra rằng quyền năng của Sự Chuộc Tội 
của Đấng Cứu Rỗi là có thật. Bạn có thể tha 
thứ và người ấy có thể được chữa lành.

•  Quyết định với người bạn đang hẹn hò rằng 
bạn sẽ chỉ chấp nhận sự thành thật hoàn 
toàn trong mối quan hệ của mình và sự xứng 
đáng để kết hôn trong đền thờ.
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Cùng Nhau Khắc Phục  
Hình Ảnh Sách Báo  
Khiêu Dâm

Việc khắc phục thói nghiện tài liệu khiêu dâm có 
thể cần nhiều thời gian và khó khăn, nhưng điều đó 
có thể làm được. Và cuối cùng, khi cùng nhau khắc 
phục nó, thì mối quan hệ của bạn có thể được củng 
cố vì cả hai đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về Sự 
Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và học cách hỗ trợ 
nhau trong nghịch cảnh. Hãy cân nhắc những điều 
sau đây khi các bạn làm việc cùng nhau để khắc 
phục thói nghiện hình ảnh sách báo khiêu dâm:

•  Trang mạng của Giáo Hội overcomingpornography 
 .ChurchofJesusChrist .org đưa ra nhiều nguồn tài 
liệu (gồm thông tin về chương trình cai nghiện của 
Giáo Hội) mà có thể giúp cả hai bạn biết hướng phải 
đi trong tiến trình chữa lành này.

•  Hãy cân nhắc việc có một nơi và thời điểm cụ thể 
để thảo luận về tài liệu khiêu dâm để nó không trở 
thành trọng tâm của mối quan hệ của bạn. Khi nói 
về vấn đề này, đừng khinh thường hoặc tỏ ra trịch 
thượng. Mối quan hệ của bạn nên là chốn an toàn 
nơi mà cả hai có thể cảm thấy được yêu thương và 
hỗ trợ, không phải bị cật vấn hoặc bị hạ thấp.

•  Các lối thực hành về mặt thuộc linh có thể giúp 
cung ứng sự bảo vệ chống lại cám dỗ. Hãy khuyến 
khích nhau duy trì và củng cố các thói quen thuộc 
linh thường lệ—gồm có việc học thánh thư đầy ý 
nghĩa và thờ phượng trong đền thờ (khi có thể), 
tuân giữ ngày Sa Bát, phục vụ người khác, nhịn 
ăn thường xuyên, và cầu nguyện chân thành—với 
một ước muốn gia tăng để củng cố mối quan hệ 
của bạn với Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng. 
Mối quan hệ đó có thể làm suy giảm mối đe dọa 
từ tài liệu khiêu dâm trong cuộc sống của bạn. 
Vai trò môn đồ là một sự theo đuổi cả đời, và sức 

mạnh mà chúng ta có được với tư cách là những 
môn đồ đi theo Đấng Ky Tô sẽ giúp chúng ta vượt 
qua tất cả mọi thử thách trong cuộc sống, không 
chỉ riêng gì tài liệu khiêu dâm.

•  Nếu các nỗ lực hiện tại không cho thấy thành 
công, đừng e ngại hoặc xấu hổ khi tìm sự giúp đỡ 
từ một chuyên viên được đào tạo về sức khỏe tâm 
thần trong lãnh vực nghiện ngập tình dục. Họ có 
thể giúp bạn hiểu biết sâu thêm về việc điều trị 
thói nghiện hình ảnh sách báo khiêu dâm và giải 
quyết tận gốc các nguyên nhân sâu xa.

•  Hãy nhớ rằng chúng ta bị bao quanh bởi truyền 
thông sai lạc nhằm cám dỗ chúng ta phạm tội. Nếu 
người mà bạn đang hẹn hò tái diễn, việc người ấy 
nhanh chóng quay trở lại con đường đúng là một 
dấu hiệu tốt về cam kết trong thâm tâm để từ bỏ 
hình ảnh sách báo khiêu dâm ra khỏi cuộc sống 
của người ấy. Nhưng nếu bạn bắt đầu cảm giác 
như bạn được thúc đẩy để thấy sự thay đổi còn 
nhiều hơn cả người ấy, thì bạn nên cân nhắc lại 
việc tiếp tục mối quan hệ hẹn hò của mình.

•  Ảnh hưởng của bạn với người bạn đang hẹn hò 
có thể rất mạnh mẽ, nhưng nó không nên là lý do 
chính yếu đưa đến sự thay đổi hành vi của người 
ấy. Mong muốn chủ yếu để thay đổi phải đến từ 
bên trong người ấy, không phải từ bạn.

Trên tất cả, hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ Cha 
Thiên Thượng và nhớ rằng luôn luôn có hy vọng qua 
Đấng Cứu Rỗi. Ân điển của Ngài đủ để chữa lành 
và thay đổi chúng ta. Sự Chuộc Tội của Ngài có sẵn 
cho cả hai bạn để cho bạn sức mạnh và giúp bạn 
tha thứ. Tuy nhiên, người đang gặp khó khăn với 
hình ảnh sách báo khiêu dâm cần phải tự mình tích 
cực tìm kiếm sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi để khắc 
phục nó. Không ai khác có thể làm điều này thay 
cho người ấy. Hãy có đức tin, tin cậy vào Cha Thiên 
Thượng. Ngài sẽ hướng dẫn bạn trong hoàn cảnh 
riêng của bạn. ◼



Ở Chile, điện thoại 
di động rất đắt  

nhưng tôi đã lập một mục tiêu vào năm 2016 sẽ 
kiếm đủ tiền để mua một chiếc. Trong cả một 
năm, tôi đã mua kẹo và alfajores * với giá sỉ và bán 
lại cho bạn bè tôi tại trường. Tôi đã để dành tất 
cả số tiền mình kiếm được. Tôi không ăn trưa ở 
ngoài, và cũng không đi xem phim.

Tôi không muốn phải hỏi xin cha mẹ mua điện thoại 
cho mình. Tôi muốn có thể nói rằng tôi có được nó 
bằng chính sức của mình. Cha tôi đã khuyến khích 
tôi. Ông luôn nói: “Carol, cứ tiếp tục đi con.”

Tôi đã học được rất nhiều. Không có cái gì là miễn 
phí cả. Mục tiêu đòi hỏi nỗ lực, nhưng chúng ta 
đừng bao giờ bỏ cuộc. Khi đạt được điều mình 
muốn và nhận ra có biết bao nhiêu công sức để có 
được nó, thì chúng ta càng thêm trân quý điều đó.

Tôi học được rằng tôi phải quyết định điều tôi muốn 
đạt được và nơi mà tôi muốn đi đến. Nếu tôi muốn 
kết hôn trong đền thờ, tôi cần phải đi nhà thờ và lớp 
giáo lý và sau này là viện giáo lý cùng những sinh 
hoạt dành cho người thành niên trẻ tuổi độc thân. 
Và tôi cần phải hẹn hò những chàng trai xứng đáng. 
Việc đặt được mục tiêu đòi hỏi sự hy sinh bây giờ để 
có được một điều gì đó tốt hơn sau này.

Carol, 15 tuổi, Chile

* Một loại bánh quy truyền thống ở Nam Mỹ.
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K hi được 17 tuổi, tôi đối mặt 
với áp lực nặng nề từ bạn bè 
tại trường trung học của tôi. 

Những người bạn của tôi đã không 
có cùng những giá trị đạo đức với tôi. 
Tôi và bạn bè mình cùng nhau tham 
gia nhiều sinh hoạt đứng đắn như 
chơi bóng rổ hoặc bóng đá. Nhưng 
họ cũng uống rượu và hút thuốc—là 
hai sinh hoạt mà tôi không tham gia 
cùng họ.

Một ngày nọ một nhóm chúng 
tôi đang học ở bên ngoài trường để 
chuẩn bị cho bài kiểm tra mà chúng 
tôi sẽ có sau đó trong ngày. Cùng 
với tôi có hai người bạn thân, Juan và 
Francisco (tên đã được thay đổi). Đến 
một lúc, một ai đó lấy ra hộp quẹt và 
thuốc lá. Tôi đã nghĩ các bạn mình 
chán việc học rồi và quên mất rằng 
tôi đang ở đó. Tôi biết là mình đã lầm 
khi họ quay sang tôi và nói: “Giờ là lúc 
để Hugo học cách hút thuốc rồi.”

Trước khi tôi có cơ hội phản ứng 
lại, Juan và Francisco nhảy về phía 
tôi và mỗi người họ nắm lấy một 
bên cánh tay tôi, kẹp tôi ở giữa. Họ 
đè tôi xuống trong khi một người ấn 
điếu thuốc vào giữa môi tôi. Cơ thể 

TỪ KẺ BẮT NẠT  
THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC 
LÀM PHÉP BÁP TÊM



	 T h á n g 	 M ư ờ i 	 n ă m 	 2 0 1 9  53

tôi chào đón anh ấy, và Juan cảm thấy rất 
thoải mái tại nhà thờ. Anh ấy bắt đầu thay 
đổi từng chút một cho đến khi đưa ra 
quyết định chịu phép báp têm. Tôi vô cùng 
vui mừng cho anh ấy và càng sung sướng 
hơn khi anh ấy nói rằng đã học cách yêu 
kính Chúa Giê Su Ky Tô nhờ những lá 
thư của tôi. Khi trở về từ công việc truyền 

Tình bạn và tấm gương ngay chính của em sẽ ban 
phước cho bạn bè em và nhiều thế hệ mai sau.

Bài của Anh Cả  
Hugo Montoya
Thuộc Nhóm Túc Số 
Thầy Bảy Mươi

Hãy luôn luôn giữ vững các tiêu 
chuẩn của Giáo Hội, ngay cả khi các em 
ở trong một tình huống khó khăn giống 
như tôi. Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ chỉ 
dẫn rằng: “Trong khi các em tìm cách 
làm bạn với những người khác, đừng 
thỏa hiệp các tiêu chuẩn của mình. Nếu 
các bạn của các em thúc giục các em 

giáo, tôi cũng thường xuyên liên lạc với 
Francisco, và sau một thời gian, anh ấy và 
vợ cũng chịu phép báp têm. Ngày nay, Juan 
và Francisco vẫn là hai trong số những 
người bạn thân nhất của tôi.

Các sự kiện này đã tác động đến cuộc 
đời tôi. Tôi học được rằng cách tốt nhất 
để tạo ảnh hưởng đến cuộc đời người 
khác là sống ngay chính, đầy tình yêu 
thương, và biết tìm đến họ. Cuốn sách 
nhỏ Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ nói 
rằng: “Để có được bạn bè tốt, hãy tự 
mình là một người bạn tốt trước. Hãy 
cho thấy mối quan tâm thật sự của mình 
đối với những người khác; hãy tươi cười 
và cho họ biết rằng các em quan tâm 
đến họ.” 1 Đây là điều Chúa đã giúp tôi 
làm với Juan và Francisco. Nhờ vậy, tôi 
có được hai người bạn tuyệt vời nhất 
mà tôi từng quen biết, và giờ đây chúng 
tôi đang cùng nhau làm việc để hỗ trợ 
vương quốc của Thượng Đế với tư cách 
là các tín hữu của Giáo Hội.

làm những điều sai trái, thì hãy đứng lên 
bênh vực điều phải.” 2 Ngay cả dường 
như mọi người khác đang làm điều trái 
với các lệnh truyền, hãy đứng vững bởi 
vì tấm gương của các em rất có quyền 
năng. Hãy là những tấm gương mà bạn 
bè các em có thể nghĩ về trong lúc họ 
gặp khó khăn. Trong một vài trường hợp 
như tôi, tình bạn của các em có thể là 
điều mà sẽ giúp họ học hỏi, hối cải, và 
được cải đạo. ◼

GHI CHÚ
 1. Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ (năm 2011),  

trang 16.
 2. Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, trang 16.

tôi lập tức từ chối nó, và tôi phun điếu 
thuốc xuống đất, cách xa mình. Ngay 
sau đó, tôi cảm thấy một cái nắm đấm 
thụi thẳng vào xương gò má mình. Họ đe 
dọa tôi rằng: “Tụi tao sẽ đốt điếu thuốc 
lần nữa, và mày sẽ học cách hút thuốc. 
Đừng phun nó xuống đất. Nếu mày  
làm vậy, thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt 
đẹp đâu.”

Vào giây phút đó, tôi biết mình đang 
gặp rắc rối. Tôi nhắm mắt lại và nhanh 
chóng dâng lên một lời cầu nguyện xin 
một sự giúp đỡ nào đó. Ngay khi cầu 
nguyện xong, chiếc xe của cô giáo chúng 
tôi dừng lại và đậu gần chúng tôi. Cô 
bước ra khỏi xe và hỏi chúng tôi đang 
làm gì vậy. Các bạn tôi đã thả tôi ra.  
Họ trấn an cô giáo rằng: “Chúng em  
đang chuẩn bị cho bài kiểm tra.” Chúng 
tôi đi vào trường và làm bài kiểm tra, và 
thế là xong.

Mặc dù kinh nghiệm đó rất khó chịu 
với tôi, nhưng tôi đã tha thứ cho bạn bè 
mình điều họ đã làm. Tôi biết họ không 
hiểu các tiêu chuẩn của tôi và quyết định 
của tôi để sống theo Lời Thông Sáng, nên 
tôi tha thứ cho họ và chọn không có bất 
kỳ cảm nghĩ xấu nào về họ. Khi chúng 
tôi tốt nghiệp, tôi đi phục vụ truyền giáo 
nhưng vẫn tiếp tục liên lạc với Juan và 
Francisco. Tôi thường hay viết thư cho 
họ chia sẻ về phúc âm và chứng ngôn 
của tôi về Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi mời họ 
hối cải và tham dự nhà thờ. Thật bất ngờ 
thay, một trong số họ quả thật đã đến 
nhà thờ.

Trước đó tôi thường xuyên mời bạn 
bè mình tham dự các buổi họp ngày Chủ 
Nhật, nhưng chẳng ai đồng ý cho đến 
lúc này. Mặc dù tôi không thể đi cùng với 
Juan, các anh em trai và cha của tôi đã ở 
đó để giúp và làm bạn với anh ấy. Gia đình 
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Destiny 
Tuyệt Diệu

Người bạn của tôi thường vui vẻ suốt ngày. Có điều gì mà 
có thể làm cô ấy khó chịu nhỉ?

Bài của Emma C.

Tôi đến từ Pháp, nhưng em gái và tôi đã sống 
một năm tại phía đông Hoa Kỳ trong chương 
trình trao đổi học sinh. Trong thời gian đó, 

chúng tôi đã gặp nhiều người, nhưng người mà để 
lại ấn tượng lớn nhất cho tôi là một cô gái tên là 
Destiny. Cô ấy trở thành một trong những người 
bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi cùng làm tất cả mọi 
việc với nhau ở trường, sau khi tan học, và cũng 
làm nhiều điều với em gái tôi. Destiny luôn luôn vui 
vẻ. Đó là điều tôi thích nhất ở bạn ấy.

Rồi một ngày nọ tôi thấy bạn ấy có tâm trạng 
rối bời mà tôi chưa bao giờ thấy bạn ấy như vậy 
trước đây. Tôi hỏi bạn ấy đã xảy ra chuyện gì.  
Bạn ấy nói là không muốn nói về điều đó. Rồi  
tôi để ý có một tờ giấy trong tay bạn ấy. Tôi lấy  
nó ra và đọc.

Có ai đó đã viết những điều xấu không thể tin 
nổi về bạn ấy. Mảnh giấy vô danh nói rằng bạn ấy 
xấu xí, không có ai thích bạn ấy cả, rằng bạn ấy 
không có bất kỳ mục đích nào để tiếp tục sống 
hết, và rằng bạn ấy nên tự kết liễu đời mình đi. Tôi 
không bao giờ tin nổi là một người nào đó giống 
bạn ấy lại có thể bị tấn công như vậy. Điều đó tác 
động sâu sắc đến tôi khi biết về nỗi đau mà bạn ấy 
phải trải qua.

Kể từ lúc đó, tôi nỗ lực nhiều hơn để làm bạn 

với Destiny—không những là dành thời gian với 
bạn ấy, mà còn luôn luôn ủng hộ bạn, và đặc biệt 
là chân thành với bạn ấy. Tôi giải thích cho bạn ấy 
nghe rằng bạn ấy là con gái của Thượng Đế, được 
ban phước với một bản tính thiêng liêng, xứng 
đáng nhận được sự cảm phục và có khả năng làm 
được những điều vĩ đại.

Thật khó để cố gắng yêu thương bản thân mình 
khi những người khác đối xử tệ và chỉ trích mình. 
Khi tôi làm bạn với Destiny, tôi học được rằng đôi 
khi cách tốt nhất để giúp người khác là cứ yêu 
thương họ và giúp họ biết họ thật sự là ai.

Vào cuối năm, khi tôi phải trở về Pháp, Destiny 
đã nói với tôi một điều mà tôi sẽ luôn luôn trân 
quý. Bạn ấy nói: “Emma, bạn đã cứu mình. Trước 
khi bạn đến, mình đã muốn tự tử. Nhưng rồi bạn 
và em gái của bạn đã giúp mình rất nhiều, chỉ với 
sự quan tâm. Ngày nay mình yêu thương bản thân 
mình, và mình yêu thương bạn.”

Có nhiều bạn nhỏ ở trường đang phải chịu 
đựng bị bắt nạt, chịu sự ngược đãi hoặc bị cô lập. 
Hãy tìm một cách để tìm đến họ. Nói chuyện với 
họ, nghĩ về họ, tử tế với họ. Đó là điều Đấng Cứu 
Rỗi sẽ làm, và đôi khi chỉ đơn giản với một lời chào 
hoặc một nụ cười đã có thể thay đổi mọi thứ. ◼
Tác giả sống ở Pháp. HÌ
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lại càng thêm tồi tệ. Những quyết định 
sai lầm của tôi đưa đến các trận tranh cãi 
với gia đình tôi, và tôi nhận ra tôi không 
thể tiếp tục sống với họ. Nhưng chỉ cho 
đến khi một người bạn thân là Thánh 
Hữu Ngày Sau của tôi qua đời thì tôi mới 
nhận ra tôi đang thiếu một điều gì đó. 
Thật không may, tôi lại đổ lỗi cho Thượng 
Đế và phúc âm. Tôi ngừng tin rằng phước 
lành đến từ việc vâng lời. Tôi đã biết rằng 
nếu tôi không quyết định bắt đầu sống 
theo phúc âm, thì tôi sẽ tiếp tục lờ đi mối 
liên hệ của tôi với Giáo Hội và tiếp tục 
sống theo cách của thế gian.

Tôi đã ngồi trên giường mình trong 
căn phòng tối, khóc than và cảm thấy 
thương cho chính bản thân mình khi tôi 
nhận ra rằng tôi đang sợ hãi—sợ phải ở 
một mình mà không có ai để trò chuyện, 
sợ không thể sửa lại mọi lỗi lầm mà tôi đã 
phạm, sợ rằng chẳng có ai sẽ tha thứ cho 
tôi, đặc biệt là Thượng Đế.

Cuối cùng, tôi chuyển đến sống tại 
Minnesota, Hoa Kỳ, cùng với ông bà tôi, 
những người không phải là tín hữu của 
Giáo Hội. Cha dượng của tôi đã bay cùng 

Bài của Mariana M. Lara

T ôi đã sống với mẹ tại một thị trấn 
nhỏ ở Mexico nơi mà tất cả mọi 
người đều quen biết nhau. Tôi biết 

phân biệt đúng và sai, nhưng bị hoang 
mang và là người thiếu nữ tích cực duy 
nhất trong cả thị trấn.

Tôi muốn hòa nhập, vì thế tôi đã làm 
một việc mà khi ấy nghe rất hợp lý: có 
bạn trai. Đây chỉ là một trong những 
sai lầm đầu tiên mà tôi mắc phải. Tôi 
bắt đầu nhượng bộ trước áp lực từ bạn 
bè và tin rằng tôi đã đủ lớn để tự quyết 
định cho mình, điều đó có nghĩa là trở 
thành một thiếu nữ kém tích cực sống 
xa rời Phúc Âm.

Tôi đã sống trong tối tăm trong 
khoảng một năm, với mỗi ngày trôi qua 
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với tôi, và vào Chủ Nhật đầu tiên của tôi 
ở đó, chúng tôi đã đi nhà thờ, nhưng chỉ 
tham dự lễ Tiệc Thánh. Vào cuối buổi 
họp tôi đã quyết định là sẽ bỏ Giáo Hội, 
nhưng ngạc nhiên làm sao, khi chúng tôi 
vừa ra đến xe, thì thấy vị giám trợ chạy 
đến bắt kịp chúng tôi. Ông hỏi chúng tôi 
một vài câu hỏi và mời chúng tôi tham dự 
Chủ Nhật kế tiếp—và chúng tôi đã làm 
như vậy.

Chủ Nhật kế tiếp, khi buổi lễ Tiệc Thánh 
vừa kết thúc, trước khi có thể đứng lên thì 
tôi bị bao quanh bởi các thiếu nữ trong 
tiểu giáo khu—những thiếu nữ mà sẽ giúp 
tôi thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi đột nhiên bước vào một thế giới 
hoàn toàn khác: một thế giới với một vị 
giám trợ và một chủ tịch Hội Thiếu Nữ 
quan tâm đến tôi, và trên tất cả, những 
thiếu nữ đang cố gắng sống theo phúc 
âm hằng ngày, những người nỗ lực sống 
theo các tiêu chuẩn cao và đứng lên bảo 
vệ cho điều đúng. Họ tỏa sáng đến độ họ 
có thể soi sáng con đường phía trước tôi.

Đó là khi tôi nhận ra điều mình phải 
làm: “Sự sáng [tôi] hãy soi trước mặt 
người ta như vậy, đặng họ thấy những 
việc lành của [tôi], và ngợi khen Cha [tôi] 
ở trên trời” (xin xem Ma Thi Ơ 5:16). Và vì 
thế tôi bắt đầu tham dự nhà thờ và Hội 
Hỗ Tương mỗi tuần, đọc Sách Mặc Môn 

và cầu nguyện mỗi ngày, ăn mặc kín đáo, 
sử dụng ngôn ngữ trong sạch hơn, đi đền 
thờ, và chuẩn bị bản thân để nhận được 
phước lành tộc trưởng.

Tôi đã hoàn toàn thay đổi, nhưng tôi 
không nhận ra điều đó cho đến khi đi 
cắm trại cùng Hội Thiếu Nữ, khi tôi cảm 
thấy Đức Thánh Linh và khám phá ra 
rằng tôi có một chứng ngôn—một chứng 
ngôn mà sẽ nhắc tôi nhớ rằng Thượng 
Đế yêu thương tôi, rằng Ngài có một kế 
hoạch cho tôi, và Ngài không muốn tôi 
phải đơn độc. Một chứng ngôn sáng chói 
và mạnh mẽ đến độ đã thay đổi tôi. Một 
chứng ngôn để chia sẻ và soi sáng không 
chỉ con đường của tôi mà cả của những 
người khác. Một chứng ngôn không sợ 
hãi để tỏa sáng trong bóng tối. ◼
Tác giả sống ở Baja California, Mexico.

Tôi đang cảm thấy sợ 
hãi và đơn độc. Rồi 
tôi chuyển đến một 
đất nước khác và đi 
nhà thờ lần đầu tiên 
sau một khoảng thời 

gian dài.
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KHÔNG NGẦN NGẠI CHIA SẺ LẼ THẬT

Bài của Michael R. Morris
Các Tạp Chí Giáo Hội

Được trang bị với một chứng ngôn về phúc âm và các phước lành của phúc âm, 
Fabian tuy trẻ tuổi nhưng không vì thế mà ngần ngại trở thành một tín hữu 
truyền giáo mạnh mẽ, không sợ hãi.

Mặt trời đang lặn ở Las Tomas, một vùng 
lân cận được hình thành trên các triền 
cát nhìn xuống Antofagasta. Bên dưới, 

ánh đèn bắt đầu chiếu sáng khi ngày vừa tàn trên 
thành phố cảng này ở miền bắc Chile.

Đó là một tối thứ Bảy, và Fabian H. 13 tuổi 
đáng lẽ đã có thể đi chơi với bạn bè em. Nhưng 
Fabian, một tín hữu mới của Giáo Hội, thay vì 
làm như vậy, đã chọn dành buổi tối này đi cùng 
với những người truyền giáo trọn thời gian. Đây 
là lúc “để giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên.” 1

Trong số tất cả các tín hữu truyền giáo tận tụy 
mà Kellen VanNatter và Jordan Shelton làm việc 
cùng trong công việc truyền giáo trọn thời gian 
của họ tại Chile, Fabian nổi bật hơn những người 
còn lại.

Kellen nói: “Nếu em ấy rảnh, em ấy sẽ ra ngoài 
với chúng tôi làm công việc truyền giáo. Khi kỳ 
nghỉ hè kết thúc, em ấy buồn không chỉ vì phải 
đi học trở lại mà còn bởi vì em ấy không còn có 
nhiều thời gian để đi cùng chúng tôi.”

Jordan, người bạn đồng hành của Kellen trong 
vài tháng qua, nói thêm: “Fabian có lẽ đi với chúng 

tôi khoảng bốn hay năm lần một tuần—mỗi 
tuần—trong khi chúng tôi phục vụ với nhau tại 
Antofagasta. Em ấy là người tín hữu truyền giáo 
tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng làm việc cùng.”

Điều gì khiến cho một thiếu niên vô cùng 
sẵn lòng làm công việc truyền giáo mặc cho sự 
coi thường từ bạn bè và sự lạnh nhạt từ những 
người xa lạ? Đối với Fabian, câu trả lời nằm trong 
những phước lành mà em và gia đình đã nhận 
được kể từ khi chấp nhận phúc âm—là các phước 
lành mà em muốn chia sẻ với người khác.

“Niềm Vui Sướng Không Thể Nào  
Diễn Tả Được”

Fabina bắt đầu tham gia các bài học truyền 
giáo không bao lâu sau khi những người truyền 
giáo trọn thời gian đến gõ cửa nhà em. Em vẫn 
nhớ buổi lễ Tiệc Thánh đầu tiên của mình.

Cậu bé kể lại: “Em không quen biết ai cả khi 
bước vào giáo đường, vì thế em hơi lo lắng một 
chút. Nhưng em cảm thấy một điều gì đó rất 
tuyệt diệu. Em cảm thấy như đã ở trong Giáo Hội 
hàng tháng hoặc cả hàng năm rồi.”
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Trong buổi lễ báp têm của em một 
vài tuần sau đó, Fabian kể rằng: “Em cảm 
thấy một niềm vui sướng không thể nào 
diễn tả được khi được dìm mình xuống 
dưới nước và rồi ra khỏi nước. Em thấy 
như một con người mới, và biết rằng  
em sẽ đi theo Chúa Giê Su Ky Tô và cố 
gắng hết sức tuân giữ các lệnh truyền 
của Ngài.”

Khi cha mẹ của Fabian, Leonardo  
và Angela, chưa kết hôn với nhau, tham 
gia cùng con trai họ trong các bài học 
truyền giáo, họ được học về hôn nhân 
trong đền thờ và gia đình vĩnh cửu. 
Fabian kể rằng: “Một tuần sau, cha em 
định ra một ngày cưới. Mẹ em rất  
vui mừng.”

Bốn tháng sau khi Fabian gia nhập 
Giáo Hội, Angela cũng noi theo con trai 
mình bước vào nước báp têm. Cậu bé 
nói: “Đó là một phước lành tuyệt vời.”

Các phước lành khác nhanh chóng 
theo sau. Leonardo, người đã được báp 
têm khi còn trẻ, quay trở lại sinh hoạt 
trong Giáo Hội. Việc học phúc âm đã trở 
thành một sinh hoạt không thể thiếu 
trong nhà họ. Mọi người trong gia đình 
gần gũi với nhau hơn. Leonardo tìm được 
một công việc ổn định. Và Fabian nhận 
được Chức Tư Tế A Rôn.

Fabian nói: “Em thích nắm giữ chức tư 
tế để có thể chuyền Tiệc Thánh cho các 
tín hữu trong tiểu giáo khu và giúp họ 
tái lập các giao ước của họ. Em đặc biệt 
vui sướng khi được chuyền Tiệc Thánh 
cho gia đình em và cho những anh cả đã 
giảng dạy em. Cái nhìn đầy tự hào của 
ba dành cho em khi ông thấy em chuyền 
Tiệc Thánh làm cho em rất hạnh phúc.”

“Điều Đó Rất Tuyệt Vời”
Fabian đã bắt đầu làm công việc tín 

hữu truyền giáo thậm chí trước khi em 
chịu phép báp têm.

Cậu bé nói: “Em nói với ba người bạn 
của em là em sắp chịu phép báp têm. Có 
hai người đã đến. Em thích chia sẻ phúc 
âm để cho bạn bè hiểu được chúng ta 
tin điều gì và làm gì tại nhà thờ và rồi họ 
có thể học phúc âm, được làm phép báp 
têm, và hướng đến cuộc sống hạnh phúc 
hơn. Em sẽ rất vui nếu một người trong 
số họ chịu phép báp têm và trở thành 
một thành viên trong nhóm túc số của 
em. Điều đó sẽ rất tuyệt vời.”

Fabian mang theo bên mình một 
quyển Sách Mặc Môn khi đến trường, và 
cậu bé đem các quyển sách mỏng truyền 
giáo đến phát cho bạn bè. Em vui vẻ trả 
lời các câu hỏi về Giáo Hội và mời bạn 

bè đến các buổi họp ngày Chủ Nhật và 
các tối sinh hoạt dành cho giới trẻ. Và 
em không ngần ngại tiếp xúc với người ta 
trên đường, và như những người truyền 
giáo đã dạy, mời họ học hỏi về Giáo Hội 
và chuẩn bị cho phép báp têm.

Kellen nói: “Fabian không bận tâm nếu 
ai đó nghĩ là em thật kỳ cục khi đi chia 
sẻ chứng ngôn của em. Em biết điều em 
đang làm là đúng. Em biết rằng những 
điều thuộc linh thì quan trọng hơn bất kỳ 
điều nào khác.”

Khi Fabian chia sẻ chứng ngôn của 
mình, Jordan nói cậu bé mang lại quyền 
năng đến từ sự cải đạo, tình yêu dành 
cho phúc âm, và các phước lành của em.

Jordan nói: “Em ấy đã thấy các phước 
lành đến với gia đình em, là điều đã soi 
dẫn cho em trở nên dũng cảm và thẳng 
thắn khi chia sẻ phúc âm với bạn bè 
mình. Một lần khi em ấy đang làm chứng 
với một người tầm đạo về việc cha mẹ 
em kết hôn là một phước lành lớn lao 
biết bao nhưng thật khó cho em khi phải 
đợi bốn tháng sau lễ báp têm của em thì 
người mẹ mới chịu báp têm. Em ấy vô 
cùng xúc động, đến nỗi rơi nước mắt. Rồi 
em ấy làm chứng rằng nếu chúng ta tuân 
giữ các lệnh truyền, Thượng Đế sẽ chăm 
sóc chúng ta.”

“Thay vì vậy, em ấy luôn luôn chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân của chính em—như là em ấy đã cảm thấy    như thế nào khi đi đến nhà thờ lần đầu tiên và em cảm nhận điều gì khi đọc Sách Mặc Môn.”
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Kellen nói thêm rằng chứng ngôn của 
Fabian giúp em trở thành một người tín 
hữu truyền giáo đầy quyền năng.

“Em ấy không hề nói điều gì như: ‘Ồ, 
em đã nghe ai đó nói điều này ở nhà 
thờ.’ Thay vì vậy, em ấy luôn luôn chia sẻ 
các kinh nghiệm cá nhân của chính em 
—giống như em ấy đã cảm thấy như thế 
nào khi đi đến nhà thờ lần đầu tiên và em 
cảm nhận điều gì khi đọc Sách Mặc Môn. 
Tất cả đều rất thật và đáng tin cậy.”

“Em Luôn Luôn Cảm Thấy  
Tốt Hơn”

Đối với Fabian, việc chia sẻ phúc âm 
mang đến thêm một phước lành nữa.

Cậu bé nói: “Đôi khi những điều tồi 
tệ xảy đến với em tại trường, nhưng rồi 
những người truyền giáo gõ cửa nhà em 
và hỏi liệu em có sẵn lòng giúp họ giảng 
dạy không. Sau khi đi ra ngoài cùng họ, 
em cảm thấy như mình không còn bất kỳ 
vấn đề nào. Em luôn luôn cảm thấy tốt 
hơn khi đi cùng với họ, đọc thánh thư với 
họ, và giúp họ chia sẻ phúc âm. Việc chia 
sẻ phúc âm và câu chuyện cải đạo của 
em đã củng cố chứng ngôn của em. Và 
việc giảng dạy phúc âm đã cho em một 
cơ hội làm một tấm gương cho những 
người khác, kể cả em gái em.”

Không có gì ngạc nhiên khi một trong 
những mục tiêu lớn nhất của Fabian là 
trở thành một người truyền giáo trọn thời 
gian sau khi tốt nghiệp trung học.

Cậu bé nói: “Em muốn chia sẻ lẽ thật 
với những ai không biết đến nó. Em 
muốn mời họ tẩy sạch những tội lỗi của 
họ. Em muốn dạy cho họ cách để họ  
có thể có một gia đình vĩnh cửu. Em 

muốn mời họ chọn hạnh phúc bây  
giờ và sống trong một trạng thái hạnh  
phúc không bao giờ chấm dứt sau cuộc 
sống này.” ◼

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), 
HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org.

“Thay vì vậy, em ấy luôn luôn chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân của chính em—như là em ấy đã cảm thấy    như thế nào khi đi đến nhà thờ lần đầu tiên và em cảm nhận điều gì khi đọc Sách Mặc Môn.”

“Các thanh thiếu niên phi 
thường thân mến của tôi, 

các em đã được gửi đến thế 
gian vào thời điểm chính xác 

này, thời điểm quan trọng 
nhất trong lịch sử thế giới, 
để giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên.  
Không có điều gì xảy ra trên 
thế gian này ngay bây giờ  

lại quan trọng hơn thế.  
Không có điều gì có kết quả 
lớn lao hơn cả. Hoàn toàn 

không có điều gì cả.

“Sự quy tụ này nên là quan 
trọng bậc nhất đối với các 
em. Đây chính là sứ mệnh 
mà vì đó, các em đã được 

gửi đến thế gian.”

Chủ Tịch 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, Hopeof 
Israel .ChurchofJesusChrist .org.

KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ  
QUAN TRỌNG HƠN

Fabian chuẩn bị cho một buổi tối đi giảng 
đạo với Các Anh Cả Kellen VanNatter 
(hàng trên, chính giữa) và Jordan Shelton 
(hàng trên, bên phải).



62 L i a h o n a

Sự Tử Tế Là Mấu Chốt
Hãy cho họ thấy tình yêu 
thương và tử tế với họ. 
Cho họ thấy rằng bạn 
quan tâm đến họ và muốn 

họ hạnh phúc. Nếu họ không cho thấy 
rằng họ quan tâm đến bạn và không tử 
tế với bạn, có lẽ bạn không muốn tiếp tục 
tình bạn đó đâu.
Madi B., 15 tuổi, Arizona, Hoa Kỳ

H Ỏ I  V À  Đ Á P

Chia Sẻ Phúc Âm
Bạn có thể tìm được 
những người bạn mới có 
các tiêu chuẩn tốt bằng 
cách cùng đi giảng dạy với 

những người truyền giáo. Họ biết khá 
nhiều người trẻ tuổi cần một người bạn 
trong Giáo Hội.
Anh Cả Quintanilla, 20 tuổi, Phái Bộ Truyền 
Giáo Barbados Bridgetown

Cầu Nguyện cho Bạn Bè của Bạn
Mình cầu nguyện nhiều để xem liệu bạn 
bè của mình có phải là những người tốt 
mà có thể giúp mình nâng cao các tiêu 
chuẩn và chứng ngôn của mình về Chúa 
Giê Su Ky Tô không.
Imanol M., 18 tuổi, Chihuahua, Mexico

“Làm thế nào  
tôi tìm ra  
bạn bè với  
các tiêu chuẩn  
tốt?”

“Lòng cảm thông 
của những người 
bạn giống như Đấng 
Ky Tô sẽ ảnh hưởng 
sâu sắc và làm thay 
đổi cuộc sống của 
chúng ta. Chúng ta 
nên ghi nhớ thật kỹ 
rằng Chúa thường 
gửi xuống ‘các phước 
lành từ trên cao, qua 
lời nói và việc làm 
của những người 
biết yêu thương.’”
Anh Cả Joseph B. Wirthlin (1917–
2008) thuộc Nhóm Túc Số Mười 
Hai Vị Sứ Đồ, đại hội trung ương, 
tháng Mười năm 1997.



	 T h á n g 	 M ư ờ i 	 n ă m 	 2 0 1 9  63

Thượng Đế Sẽ  
Giúp Đỡ Bạn
Mình đã nhận thấy rằng 
nếu mình chịu khó tìm 
kiếm những người cho 

thấy ánh sáng của Đấng Ky Tô, thì điều 
đó sẽ tạo ra mọi sự khác biệt. Cha Thiên 
Thượng biết các ước muốn của bạn và 
nếu bạn làm phần vụ của mình, thì Ngài 
sẽ đáp ứng cho tất cả những lời cầu 
nguyện đó.
Olivia T., 18 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Sống Theo Các Tiêu Chuẩn của Bạn
Hãy nêu gương về việc sống theo các 
tiêu chuẩn của bạn. Và nếu có bạn bè 
mà không có cùng các tiêu chuẩn, bạn 
hãy cho họ thấy rằng họ vẫn đặc biệt 
trong mắt của Thượng Đế. Chúa Giê Su 
yêu thương tất cả mọi người và dạy họ đi 
theo đường lối của Ngài.
Bernard B., 19 tuổi, Palawan, Philippines

Lập trường của Giáo Hội 
về vấn đề môi trường là gì?
Một từ quan trọng để hiểu lập trường của chúng ta về vấn đề môi trường là 
quản lý. Nó không có nghĩa là con người làm chủ trái đất này và có thể khai 
thác nó tùy thích nhưng thay vì vậy chúng ta phải chịu trách nhiệm về cách 
chúng ta sử dụng các nguồn tài nguyên của trái đất (xin xem Giáo Lý và 
Giao Ước 104:13–15). Mặc dù “[có] đầy đủ và còn dư nữa” (Giáo Lý và Giao 
Ước 104:17), Thượng Đế muốn chúng ta sử dụng các nguồn tài nguyên của 
trái đất một cách khôn ngoan (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 59:20).

Thượng Đế đã sáng tạo ra thế gian và tuyên phán rằng các vật sáng tạo 
của Ngài là “rất tốt lành” (xin xem Sáng Thế Ký 1:1, 31). Trái đất này được 
sáng tạo ra để làm nơi cư ngụ cho con cái của Thượng Đế theo như kế 
hoạch cứu rỗi của Ngài. Chính thế gian này sẽ được thánh hóa và nhận 
được vinh quang của thượng thiên giới (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 
88:18–19).

Thượng Đế đã tạo ra thế gian này không chỉ hữu dụng mà còn xinh đẹp 
nữa. Mọi vật trên quả đất này “đều được tạo ra vì lợi ích và sử dụng của con 
người, vừa để làm cho vui mắt, vừa để làm cho lòng người hân hoan,” cũng 
như “làm sống động tâm hồn” (Giáo Lý và Giao Ước 59:18–19).

Chúng ta nên tôn trọng Thượng Đế bằng cách trân quý các tạo vật của 
Ngài, bày tỏ lòng biết ơn vì có chúng, và cố gắng gìn giữ vẻ đẹp của chúng. 
Chúng ta nên bảo tồn các nguồn tài nguyên, bảo vệ thiên nhiên, và tránh 
gây ô nhiễm cũng như lãng phí.

Bạn Đang Nghĩ Gì?

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 2019, tại trang mạng liahona 
.ChurchofJesusChrist .org (xin bấm vào 
“Submit an Article or Feedback”).

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

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

“Làm thế nào mình có  
thể vượt qua các cảm nghĩ  
cô đơn?”
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Trong mỗi ngôi đền thờ mới, chúng ta đều có 
một buổi lễ đặt viên đá góc nhà phù hợp với 
một truyền thống có từ thời xa xưa. Trước 

khi xi măng được sử dụng phổ biến, các bức tường 
nền của một tòa nhà được ghép từ những tảng đá 
lớn. Một cái rãnh được đào lên, và các tảng đá sẽ 
được đặt xuống để làm bệ. Từ điểm khởi đầu, phần 
móng của bức tường sẽ chạy theo một hướng đến 
một viên đá góc nhà; rồi từ cái góc sẽ đổi hướng 
để bức tường chạy đến góc tiếp theo, là nơi mà 
một viên đá khác được đặt xuống, từ đó cái móng 
tường này sẽ chạy đến góc kế tiếp, và từ đó đến 
điểm khởi đầu. . . . Viên đá cuối cùng được nói đến 
như là viên đá chính của góc nhà, và việc đặt nó 
vào vị trí đã trở thành lý do để vui mừng. Với viên 
đá góc nhà được đặt vào đúng vị trí này, cái nền đã 
sẵn sàng cho công trình lớn lao hơn. Do vậy, Phao 
Lô đã sử dụng phép loại suy này khi mô tả Giáo 
Hội chân chính:

“Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, 
cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người 
đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của 
Đức Chúa Trời;

“Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ 
đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus 
Christ là đá góc nhà;

“Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt 
cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong 
Chúa” (Ê Phê Sô 2:19–21).

Chúng ta có những tảng đá góc nhà cơ bản mà 
trên đó Giáo Hội ngày sau vĩ đại này đã được thiết 
lập bởi Chúa, và được “sắp đặt cách hẳn hoi.” Những 
tảng đá góc nhà đó vô cùng chính yếu đối với công 
việc này, là nền tảng cơ sở, những mỏ neo giúp Giáo 
Hội đứng vững. . . . [Nhưng] tôi đề cập đến tảng đá 
góc nhà, tượng trưng cho Đấng mà chúng ta nhận 
biết và tôn kính, chính là Chúa Giê Su Ky Tô. . . .

Ngài là tảng đá góc nhà của Giáo Hội mang 
danh Ngài, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của 
Chúa Giê Su Ky Tô. “Chẳng có danh nào khác ban 
cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được 
cứu (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12). Ngài là cội 
rễ của sự cứu rỗi đời đời cho chúng ta, là Đấng 
ban cho cuộc sống vĩnh cửu (xin xem Hê Bơ Rơ 
5:9). Không có ai bằng được Ngài. Chưa từng có. Và 
sẽ không bao giờ có. Tạ ơn Thượng Đế vì đã ban 
xuống Con Trai Yêu Dấu của Ngài, là Đấng đã phó 
mạng sống của Ngài để chúng ta có thể được sống 
và là tảng đá góc nhà, vững vàng của đức tin chúng 
ta và Giáo Hội của Ngài. ◼
Từ một bài nói chuyện tại đại hội trung ương tháng Mười 
năm 1984.

Tảng Đá Góc Nhà của 
Đức Tin Chúng Ta

Bài của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley 
(1910–2008)

Chủ Tịch thứ 15 của Giáo Hội
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Bốn Tảng Đá Góc Nhà của Giáo Hội
Chủ	Tịch	Gordon	B.	Hinckley	
làm	chứng	rằng	Chúa	Giê	Su	Ky	
Tô	là	tảng	đá	góc	nhà	của	đức	
tin	chúng	ta.	Ông	cũng	dạy	 

rằng	có	các	tảng	đá	góc	nhà	cơ	bản	
khác	mà	Giáo	Hội	Các	Thánh	Hữu	
Ngày	Sau	của	Chúa	Giê	Su	Ky	Tô	được	
dựng	trên	đó.

Chúa Giê Su 
Ky Tô
Chúa và Đấng 
Cứu Rỗi của 
Chúng Ta. Tảng 
đá góc nhà nơi 
mà đức tin của 
chúng ta và 
Giáo Hội được 
dựng trên đó.

Chức Tư Tế
Qua quyền năng 
và thẩm quyền của 
chức tư tế, những 
người nam hành 
động trong danh 
của Thượng Đế để 
thực hiện các công 
việc trong vương 
quốc của Ngài.

Khải Tượng 
Thứ Nhất
Mở ra công việc 
phục hồi kỳ diệu.

Sách Mặc Môn
Nói lên những lời 
của các vị tiên tri 
bằng một tiếng  
nói từ bụi đất 
để làm chứng về 
Đấng Cứu Rỗi của 
nhân loại.



GIỚI TRẺ

ẢNH HƯỞNG CỦA 
BẠN BÈ TỐT

52–57, 
62

ĐI CÙNG VỚI TA

Ê PHÊ SÔ 2: NHỮNG 
TẢNG ĐÁ GÓC NHÀ 

CỦA GIÁO HỘI LÀ GÌ?

64

CÁC THÀNH NIÊN TRẺ TUỔI

"NGƯỜI PHỐI NGẪU TIỀM NĂNG  
CỦA BẠN CÓ VẤN ĐỀ VỚI  

HÌNH ẢNH SÁCH BÁO  
KHIÊU DÂM KHÔNG?"

Có hy vọng và sự giúp đỡ. Đây là  
cách giúp bạn có thể tiến bước  

trong đức tin.

42



D. R.  
Congo! 

Xin xem các trang BH4–BH7
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BH2 B ạ n  H ữ u

Chúa Giê Su đã ban cho các môn đồ của Ngài một 
lệnh truyền quan trọng: “Các ngươi hãy yêu nhau, 

cũng như ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12). Với tư cách 
là các môn đồ của Đấng Ky Tô, chúng ta nên sống hòa 
thuận với những người khác. Điều đó bao gồm những 
người không tin vào cùng những điều mà chúng ta tin.

Đây là một số cách chúng ta có thể yêu mến nhau 
như Đấng Cứu Rỗi yêu thương chúng ta:
•  Tử tế với những người khác biệt với chúng ta.
•  Cho thấy sự tôn trọng niềm tin của họ.
•  Không bao giờ bắt nạt hay sỉ nhục bất kỳ ai.
•  Hãy là một người biết lắng nghe.

Yêu Mến Những Người 
Khác như Chúa Giê Su 
Yêu Thương Chúng Ta
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Bài của Chủ Tịch 
Dallin H. Oaks
Đệ Nhất Cố Vấn  
trong Đệ Nhất  
Chủ Tịch Đoàn

•  Hãy lịch sự. Đừng tranh luận một cách bực tức.
•  Đứng lên bênh vực cho lẽ thật.
•  Nói với những người khác về phúc âm một cách 

khiêm nhường. “Lấy lòng yêu thương ra nói lẽ chân 
thật” (Ê Phê Sô 4:15).

Lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi hãy yêu mến lẫn nhau 
như Ngài yêu thương chúng ta có lẽ là thử thách lớn 
nhất của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể 
cố gắng cho thấy tình yêu thương đó trong mọi việc 
chúng ta làm. ●
Phỏng theo bài “Yêu Mến Những Người Khác và Chấp Nhận Những Dị Biệt,” 
Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 25–28.
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Trang này hỗ trợ cho trang 155 trong sách Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình.

Các Vị Tiên Tri và Sứ Đồ
Thánh thư nói rằng Giáo Hội được “dựng lên trên nền 

của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa 
Jêsus Christ là đá góc nhà” (Ê Phê Sô 2:20). Điều này có 
nghĩa là Chúa Giê Su Ky Tô hướng dẫn Giáo Hội qua các  
vị tiên tri và sứ đồ ngày nay.

Hãy tô màu hình của những người nói chuyện trong đại 
hội trung ương. Hoặc tô màu họ sau đại hội khi em nói 
chuyện với gia đình mình về những bài nói chuyện mà em 
yêu thích nhất. Hãy tô màu một hình trái tim mỗi lần em nghe 
một ai đó đề cập đến Chúa Giê Su. Ngài yêu thương em!

Anh Cả 

Christofferson

Anh cả  

Bednar

Anh Cả  

Uchtdorf

Anh Cả  

Holland

Chủ Tịch  

Ballard

Anh Cả  

Soares

Anh Cả  

Gong

Anh Cả  

Renlund

Anh Cả  

Stevenson

Anh Cả  

Rasband

Anh Cả  

Andersen

Anh Cả  

Cook

Chủ Tịch  

Nelson

Chủ Tịch  

Oaks

Chủ Tịch  

Eyring
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Chỉ Cần Một  
Lời Cầu Nguyện
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Prodi sợ phải  
đi ngủ lại. Nếu cậu 
lại có một cơn ác 

mộng khác thì sao?
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Bài của Lucy Stevenson
Các Tạp Chí Giáo Hội

“Hãy cầu nguyện, Ngài sẽ ở bên” 
(Children’s Songbook, trang 12).

P rodi bật dậy trên giường, điếng 
người. Tim cậu đập rất nhanh.

Mưa rơi lộp độp trên mái nhà trong khi 
cậu ngồi trong bóng tối. Cậu có thể nghe tiếng nước 
nhỏ giọt xuống từ cây vả Châu Phi bên ngoài cửa sổ, và 
không khí rất oi bức và nóng. Prodi hít một hơi thật sâu 
và cố gắng thả lỏng. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Cậu bò ra khỏi giường và thò đầu vào phòng của ba 
mẹ. Mẹ và Ba đang ngủ rất bình yên. Em gái nhỏ của 
cậu, Célia, cũng cuộn tròn ngủ trên giường của em ấy. 
Mọi thứ đều ổn. Gia đình cậu vẫn được an toàn.

Prodi leo trở lại lên giường và cố gắng ngủ lại. Cậu trằn 
trọc không yên, và rồi vẫn trở mình thêm vài lần nữa. Cậu 
biết rằng giấc mơ của mình không có thật, nhưng nó rất 
đáng sợ! Thậm chí dù đã cố gắng, cậu vẫn sợ phải ngủ 
lại. Nếu cậu lại có một cơn ác mộng khác thì sao?

Prodi nằm ngửa và nhìn lên trần nhà. Cậu cố nghĩ 
về những điều tốt đẹp. “Cha Thiên Thượng ơi, Ngài có 
ở đó thật không? Và Cha có nghe và đáp ứng lời cầu 
nguyện của mọi đứa trẻ không?” Một cảm giác ấm áp 
đến với Prodi khi cậu nghĩ về lời bài hát Thiếu Nhi cậu 
yêu thích. Cô Kioska đã dạy cậu và các bạn trong lớp 
rằng Cha Thiên Thượng luôn luôn trông chừng chúng. 
Rằng chúng có thể cầu nguyện lên Ngài bất cứ lúc nào, 
bất kỳ nơi đâu.

Prodi biết phải làm gì rồi. 
Cậu ra khỏi giường và quỳ 
xuống cầu nguyện.

Cậu cất lời: “Thưa Cha Thiên 
Thượng, con rất sợ hãi. Xin gìn 

giữ cho gia đình con được an toàn. 
Và xin giúp con ngủ được và không có 

thêm cơn ác mộng nào nữa.”
Prodi kết thúc lời cầu nguyện của mình và 

leo lên giường trở lại. Cơ thể cậu đã thả lỏng được rồi, 
và tâm trí cậu vô cùng bình an. Chẳng mấy chốc cậu đã 
ngủ say.

Vào buổi sáng, Prodi thức dậy trong ánh nắng mặt 
trời ấm áp rọi qua cửa sổ. Cậu có thể nghe tiếng xoong 
nồi loảng xoảng trong bếp và đứng lên đi tìm Mẹ. Ceslia 
đang ngồi tại bàn ăn món sắn còn dư tối qua. Mẹ đang 
hâm lại một ít cho Prodi ăn luôn.

“Chào con,” Mẹ nói. “Con ngủ ngon không?”
Prodi trả lời: “Con đã có một cơn ác mộng rất đáng 

sợ. Nhưng rồi con đã dâng lên một lời cầu nguyện. Cha 
Thiên Thượng đã giúp con cảm thấy an tâm.”

Mẹ nói: “Chà, mẹ rất tiếc vì con gặp ác mộng.” Mẹ ôm 
Prodi sát vào người và không buông cậu ra trong một 
lúc lâu. “Nhưng mẹ rất mừng khi con đã cầu nguyện. Có 
vẻ như Cha Thiên Thượng quả thật đã giúp con.”

Prodi nói: “Đúng ạ, Ngài đã giúp con. Con đã có thể 
ngủ lại, và con không bị thêm một cơn ác mộng nào 
nữa.” Prodi ôm Mẹ thật chặt. Cậu vui mừng khi biết rằng 
bất kể cậu cảm thấy sợ hãi đến thế nào, thì Cha Thiên 
Thượng sẽ ở gần nếu cậu cầu nguyện. ●T
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Hãy giở sang trang sau để gặp cậu bé trong câu chuyện này!
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D. R. Congo nổi tiếng với 
ngành nghệ thuật truyền 

thống rất đẹp, gồm có các 
tượng gỗ, giỏ đan, và mặt nạ.

Chúng ta đang đến 
thăm Cộng Hòa Dân 
Chủ Congo, hay còn 
gọi là D. R. Congo.

Một phần lớn D. R. Congo được bao 
phủ bởi rừng mưa nhiệt đới. Nơi đó là 
nhà của đủ loại động vật thú vị, như 
voi, khỉ đột, và tê giác. Con vật này 

được gọi là hươu đùi vằn.

Lời Chào  
từ 

Cộng Hòa  
Dân Chủ 
Congo! D. R. Congo  

nằm ở Trung Phi. 
Có khoảng 80 triệu 
người sống ở đó.

T
R

A
N

H
 D

O
 K

A
T

IE
 M

C
D

E
E

 M
IN

H
 H

Ọ
A

Xin chào, 
chúng tôi tên 
là Margo và 

Paolo!



Trong năm nay, D. R. Congo có được 
ngôi đền thờ đầu tiên! Các tín hữu 
Giáo Hội tại đó rất phấn khởi để có 
một ngôi đền thờ tại đất nước của họ.

Những người truyền 
giáo từ giáo hội của 
chúng ta đã bắt đầu 
giảng dạy người dân 
ở D. R. Congo vào 
năm 1986. Giờ đây, 
gần 60.000 người ở 
đó đã gia nhập Giáo 
Hội Các Thánh Hữu 
Ngày Sau của Chúa 
Giê Su Ky Tô.

Tại D. R. Congo, hầu hết mọi người nói tiếng 
Pháp tại nhà thờ. Đó là ngôn ngữ chính thức 
của quốc gia này. Nhưng có gần 250 ngôn ngữ 
khác được sử dụng tại D. R. Congo!

Hãy gặp một vài người bạn của 
chúng ta từ D.R. Congo!

“Một ngày Chủ Nhật nọ, có binh 
lính ở khắp mọi nơi, và ba mẹ 
mình nói là việc đi nhà thờ sẽ 
khó khăn lắm. Mình nói với ba 
mẹ rằng gia đình nên ít nhất 
phải tham dự buổi lễ Tiệc Thánh. 
Cùng với nhau, gia đình mình 
cho thấy đức tin và đi đến nhà thờ 
để làm vinh hiển ngày của Chúa.”
Prodi K., 7 tuổi, Kinshasa, 
Cộng Hòa Dân Chủ Congo
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Cảm ơn đã đi khám 
phá D. R. Congo với  

chúng tôi nhé. Hẹn gặp 
các bạn lần tới!

Bạn có đến từ D. R. Congo không? 
Hãy viết thư cho chúng tôi nhé! 

Chúng tôi rất muốn nhận được thư 
của các bạn. Xem trang BH24.

“Mình thích giúp đỡ người khác. 
Một ngày nọ trong lớp học, một 
bạn trông buồn buồn trong giờ 
giải lao bởi vì bạn không có gì 
để ăn. Mình đã đi đến chỗ bạn 
và chia sẻ với bạn đồ ăn mình 
đem theo.”
Célia Tshidibi K., 5 tuổi, 
Kinshasa, Cộng Hòa Dân Chủ 
Congo
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Bài của Eliza Broadbent
(Dựa trên một câu chuyện có thật)

“Dưới mắt của Thượng Đế thì giá trị của con người rất 
lớn lao” (Giáo Lý và Giao Ước 18:10).

M ika luôn luôn mong chờ đến lớp học múa. Em 
thích lắng nghe âm nhạc. Em thích luyện tập bước 

nhảy kiểu con bướm và làm sao cho thật chính xác. Và 
em đặc biệt thích khi cả lớp cùng nhau di chuyển. Khi 
làm như vậy, tất cả mọi người đều trông giống y như 
nhau. Điều đó khiến em cảm thấy như em không phải 
là người duy nhất mắc hội chứng Down.

Hôm nay cả lớp học một động tác mới. Mika nhìn 
giáo viên của mình nhảy lên không trung. Em theo dõi 
các bạn nữ khác thử làm theo. Một số bạn biết cách 
làm đúng ngay lập tức. Một số thì phải làm vài lần mới 
được. Mika cố gắng hết lần này đến lần khác, nhưng em 
không thể làm cho đúng được.

Mika hỏi: “Cô giáo ơi, cô sẽ giúp con nhé?”
Bạn nữ bên cạnh nhìn sang Mika. Rồi bạn ấy nghiêng 

sang người bạn của mình. Và thì thào: “Tại sao bạn đó H
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Mình Không  

Khác Biệt!
Muốn Bị  
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nói chuyện như vậy nhỉ?” Cả hai quay lại và nhìn Mika.
Suốt cả quãng đường từ lớp học về nhà, Mika chỉ  

im lặng.
Khi về đến nhà, Mẹ đang nhồi bột trong bếp. Mẹ bị 

dính bột lên trên má. Đôi khi điều đó làm Mika cười phá 
lên. Nhưng hôm nay em chỉ thả ba lô lên sàn nhà và 
ngồi thụp xuống một cái ghế tại bàn.

“Lớp học múa thế nào vậy con?” Mẹ hỏi.
Mika đáp: “Tệ lắm ạ. Con nhờ cô giúp, và một bạn nói 

con nói chuyện nghe buồn cười. Rồi bạn nhìn con chằm 
chằm.” Mika gục đầu nhìn xuống. “Con không muốn đi 
học múa nữa đâu.”

Mẹ nói: “Ôi, Mika ơi! Mẹ rất tiếc khi nghe vậy. Ba và 
mẹ đều thích nhìn con múa. Ba mẹ rất tự hào vì con 
luyện tập chăm chỉ!”

Mika cảm thấy muốn khóc đến nơi rồi. “Con không 
thích bị mắc hội chứng Down. Con không thích gương 
mặt kì lạ của con. Con ước là con không phải học 
những điều mới một cách quá khó khăn. Thậm chí con 
vẫn còn phải luyện tập cách phát âm nữa!”

Ba ngồi xuống cạnh Mika và vòng tay ôm em. “Mika, 
ba mẹ yêu con nhiều lắm. Ba mẹ chẳng muốn thay đổi 
bất kỳ điều gì ở con đâu.”

Nhưng Mika chỉ lắc đầu và giấu mặt trong cánh tay 
mình. “Con không muốn bị khác biệt. Con muốn bỏ cái 
hội chứng Down ra khỏi người con!”

Mẹ và Ba im lặng trong vài phút.
Mẹ nói: “Mẹ có ý này.” Mika ló mặt khỏi cánh tay. “Tại 

sao con không cầu nguyện và hỏi Cha Thiên Thượng 
xem Ngài cảm thấy như thế nào về con?”

Mika nghĩ về điều đó. Em thích cầu nguyện. Em chậm 
rãi gật đầu. “Mẹ ơi, viết xuống cho con câu hỏi đó để 
con sẽ nhớ mà hỏi được không?”

Mẹ viết câu hỏi xuống một tờ giấy. Rồi Mika cầm tờ 
giấy đi vào phòng để cầu nguyện.

Khi đi ra bếp vài phút sau, gương mặt Mika bừng 

sáng như một cái bóng đèn. Em nói: “Cha Thiên Thượng 
đã trả lời con!”

Mẹ hỏi: “Ngài đã nói gì?”
Em đáp: “Ngài nói: ‘Mika, ta yêu thương con như  

con vốn vậy,’”. “Và Ngài đã nói điều đó với một giọng 
RẤT TO!”

Tuần kế tiếp tại lớp múa, Mika không lo lắng gì nữa 
về việc những bạn nữ khác nghĩ gì về hội chứng Down 
của em. Thay vì vậy, em để ý thấy một bạn nữ khác, 
Sara, trông buồn buồn. Sara cũng đang gặp khó khăn 
khi học các động tác múa mới.

Khi về đến nhà, Mika quyết định viết một tấm thiệp 
cho Sara. Em vẽ rất nhiều trái tim. Mẹ giúp em viết đúng 
chính tả.

“Sara thân mến,” Mika viết. “Bạn múa thật tuyệt. Mình 
muốn làm bạn với bạn. Mình vui khi có bạn tham gia 
lớp múa với mình.”

Mika rất nôn nóng để gửi cho Sara tấm thiệp đó. Em 
muốn Sara cũng cảm thấy vui và được yêu thương tại 
lớp múa. ●
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.
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Anh Cả Stevenson 
Đến Thăm Chile
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Các Vị Sứ Đồ đi 
khắp thế giới để 

phục sự mọi người 
và giảng dạy họ về 
Chúa Giê Su Ky Tô.

“Ngày hôm 
nay quả thật 
tuyệt trần.”

Anh Cả Gary E. Stevenson và Chị Lesa Stevenson đi cùng với Chủ Tịch Russell M. Nelson và Chị Wendy Nelson đến Chile để 

tham dự một sự kiện vô cùng quan trọng. Một ngôi đền thờ mới sẽ được làm lễ cung hiến tại thành phố Concepción!

Ngôi đền thờ mới đẹp  

đẽ này là ngôi đền thờ 

thứ hai được xây cất tại 

Chile và là đền thờ thứ  

18 tại Nam Mỹ.

Có nhiều trận động  

đất xảy ra ở Chile. Đền 

Thờ Concepción Chile có 

một nền móng đặc biệt 

giúp giữ cho nó không  

bị hư hại nếu gặp phải 

một trận động đất.

Laura và Alicia O. đã giúp đặt tảng đá cuối  

cùng vào mặt ngoài đền thờ. Tảng đá này được 

gọi là đá góc nhà của đền thờ. Rồi đền thờ  

đã sẵn sàng để được làm lễ cung hiến.

Các em thiếu nhi đi cùng cha mẹ lắng 

nghe Chủ Tịch Nelson dâng lên một lời cầu 

nguyện đặc biệt để cung hiến ngôi đền thờ.

Giờ đây, các tín hữu xứng 

đáng của Giáo Hội Các 

Thánh Hữu Ngày Sau của 

Chúa Giê Su Ky Tô có thể đi 

vào bên trong để được làm 

lễ gắn bó với gia đình họ 

và phục vụ qua việc thực 

hiện các lễ báp têm  

trong đền thờ!
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Anh Cả Dale G. Renlund đến thăm nhiều nơi cùng với vợ 
ông, Chị Ruth L. Renlund, để giúp mọi người học về Chúa 

Giê Su Ky Tô. Ông có những bài nói chuyện và chỉ dẫn cho 
những người truyền giáo. Nhưng dù đi đến bất kỳ nơi đâu, 
thì điều ông yêu thích là gặp gỡ và bắt tay với các trẻ em. 
Đôi khi ông còn đến thăm cả các em trong Hội Thiếu Nhi!

Anh Cả Renlund 
Đến Thăm  

Các Trẻ Em

C Á C  S Ứ  Đ Ồ  Đ I  K H Ắ P  T H Ế  G I Ớ I

Các Vị Sứ Đồ đi 
khắp thế giới để 

phục sự mọi người 
và giảng dạy họ về 
Chúa Giê Su Ky Tô.

“Các cháu có  
muốn biết một bí mật 
không? Tờ Friend là 

quyển tạp chí Giáo Hội 
yêu thích của bác. Lúc 
nào bác cũng đọc nó 

trước tiên cả!”

Anh Cả Renlund mong muốn trẻ em 

ở khắp mọi nơi biết rằng Cha Thiên 

Thượng biết rõ và yêu thương các em.

Tại Bolivia

Tại Nhật Bản

Tại Peru

Tại Hàn Quốc
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Bài của Jordan Monson Wright
(Dựa trên một câu chuyện có thật)

F lorence Onyejekwe mười ba tuổi đã đến được địa 
điểm quen thuộc của mình tại một khu chợ ngoài 

trời đông đúc ở Onitsha, Nigeria. Con đường đầy 
những người bán hàng đang mời mọc những người 
đi mua sắm bận rộn. Phụ nữ thì đội các bó đồ được 
thăng bằng trên đầu họ trong khi bước đi. Trường học 
chỉ vừa nghỉ lễ, và Florence biết rằng bạn bè mình 
đang tận hưởng kỳ nghỉ mà không phải đi học. Nhưng 
Florence lại dành kỳ nghỉ của mình để bán lá đắng tại 
khu chợ này. Đó là cơ hội duy nhất để Florence kiếm 
tiền học phí cho mình.

Mặc dù vậy, Florence không hề ta thán. Dù sao thì, 
mẹ của bà đã phải bán khoai ở chợ trong 

nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày để 
có tiền mua thực phẩm cho 

gia đình. Mama làm 
việc rất cực nhọc. 
Cả ba và mẹ đều 
chịu khó. Nhưng vì 

không có nhiều học vấn, họ chỉ có thể làm 
những công việc vất vả. Florence sắp hoàn 
tất chương trình tiểu học. Có lẽ nếu bà có thể tiếp tục 
đến trường, bà sẽ kiếm được công việc làm trả lương 
cao và giúp đỡ gia đình mình.

Khi trở về nhà, Florence đi tìm ba mẹ và hỏi: “Ba mẹ 
có nghĩ là con có thể đi học trung học không? Và có lẽ 
đại học?”

Mama nhìn sang Nnam (ba) và lắc đầu. Nnam 
nói: “Chi phí ở đại học cao hơn những gì ba mẹ có.” 
Florence nhìn xuống đôi giày của mình. Bà không 
muốn Mama và Nnam thấy bà thất vọng biết bao.

Ít ngày sau, Florence ngừng lại tại bệnh viện để lấy 
một ít thuốc. Bệnh viện cũng đông đúc gần như chợ, 
mặc dù không ồn ào bằng. Florence nhìn chăm chăm 
vào các y tá đội những chiếc mũ cứng màu trắng. Bà 
hình dung chính mình trong một bộ đồng phục giống 
như vậy, đang giúp đỡ những người bệnh và chăm sóc 
các em bé tại một bệnh viện lớn. Có lẽ bà có thể trở 
thành một y tá.

Florence biết rằng ba mẹ nói đúng—sẽ rất khó khăn 
để được đi học. Nhưng Florence biết cách làm việc 

chăm chỉ. Bà quyết định cố gắng.
Bất kể phải làm bao nhiêu công việc nhà trong 
ngày thì Florence vẫn dành thời gian để học. Bà 

thi đậu những kỳ thi dành cho trường trung 

Một Cái Mũ Trắng  
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cho Florence
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học, và Nnam vay mượn đủ tiền cho bà tiếp tục học. 
Sau đó bà biết được rằng chính phủ sẽ giúp chi trả cho 
trường y tá. Giấc mơ của bà là nằm trong tầm tay!

Nhưng khi đến lúc bắt đầu học trường y tá, Florence 
đã cảm thấy một chút nghi ngờ. Nếu như nó quá khó 
thì sao? Nếu như bà thấy cô đơn thì sao? Florence cúi 
đầu và cầu nguyện: “Thưa Thượng Đế, xin cho con sức 
mạnh để đi học trường y tá và học hành chăm chỉ.”

Tại trường y tá, Florence học cách cho bệnh nhân 
uống thuốc và tiệt trùng các dụng cụ cho sạch sẽ để 
không bị nhiễm khuẩn. Đôi khi các bệnh nhân của bà 
khỏe hơn, nhưng đôi khi thì không. Florence thường 
xuyên cầu nguyện xin có được can đảm. Sau ba năm 
dài, Florence tốt nghiệp với giải thưởng dành cho sinh 
viên giỏi nhất trong lớp. Giấc mơ của bà đã trở thành 
hiện thực! Bà được đội chiếc mũ trắng của y tá, và bà đã 
có thể kiếm đủ tiền để giúp đỡ gia đình mình.

Nhiều năm sau đó, Florence đến thăm một chi nhánh 
nhỏ thuộc Phái Bộ Truyền Giáo Ghana Accra. Chồng bà, 
Christopher Chukwurah, đã là chủ tịch phái bộ truyền 
giáo tại đó. Florence gặp một vài trẻ em trong chi nhánh 
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mà không được đi học thường xuyên. Các em không 
chắc phải làm gì với tương lai của mình. Chúng nhắc 
Florence nhớ lại chính mình khi còn là một đứa trẻ. 
“Con có thể nói gì để giúp chúng đây?” Florence đã cầu 
nguyện thầm như vậy.

Rồi bà cảm thấy một sự thúc giục rõ ràng: Hãy kể với 
bọn trẻ về cuộc đời con.

Florence nghĩ về cuộc đời bà. Bà đã làm việc tại các 
bệnh viện ở Nigerian và Hoa Kỳ. Bà đã kết hôn với một 
người đàn ông tử tế, và họ cùng nhau tìm được Giáo 
Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky 
Tô. Bà trở thành một người mẹ. Giờ đây bà đang giúp 
những người truyền giáo giữ gìn sức khỏe và làm việc 
chăm chỉ. Cha Thiên Thượng đã giúp bà trở thành một y 
tá. Ngài đã giúp bà làm được nhiều điều hơn cả những 
gì bà từng tưởng tượng. Ngài có thể làm như vậy cho 
các trẻ em này.

Florence nhìn các em và mỉm cười. “Các con biết những 
cái mũ trắng mà y tá luôn đội không? Bác đã thấy một cái 
mũ như vậy và quyết định trở thành một y tá . . .” ●
Tác giả sống ở Michigan, Hoa Kỳ.

Bức hình này cho thấy 

Florence cuối cùng đã có 

được một cái mũ trắng cho 

riêng mình!
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Bài của Brooklyn P., 9 tuổi, 
Utah, Hoa Kỳ

Năm ngoái mình cầm lên một 
quyển sách tại thư viện nói về 

một cô bé đã bắt đầu một trang blog 
nhật ký. Mình đã nghĩ rằng đó sẽ là 
một quyển sách thú vị bởi vì nhân 

vật chính cùng tuổi với mình, và mẹ mình cũng là một 
người viết blog. Bởi thế nên mình nghĩ rằng nó sẽ là 
một quyển sách mà mình có thể hiểu được.

Mình chỉ đọc một vài trang sách đến đoạn cô bé lấy 
danh Chúa làm chơi một cách vô cớ. Mình không cảm 
thấy thoải mái lắm trong lòng sau khi đọc phần đó. 
Nhưng mình tiếp tục đọc, hy vọng việc đó chỉ xảy ra 
một lần. Mình đọc thêm vài trang nữa, và cô bé lại nói 
vậy lần nữa.

Mình đến nói với mẹ về điều mình đã đọc. Mình 
không biết có nên tiếp tục đọc nữa không. Mẹ nói  
rằng đó là sự lựa chọn của mình. Nhưng mẹ đồng ý 
rằng có lẽ không tốt để tiếp tục đọc nếu cô bé cứ nói 
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những điều chúng ta biết là sai. Mẹ nói rằng đặc biệt 
không tốt nếu cô bé đang lấy danh Chúa làm chơi  
một cách vô cớ.

Mình nghĩ rằng mình sẽ xem coi việc đó có xảy ra 
thêm nữa không, nên mình đọc lướt thêm vài trang  
nữa. Mình thấy rằng việc lấy danh Chúa làm chơi là  
cách mà cô bé này thường dùng khi nói chuyện. Mình 
đã quyết định trả lại thư viện quyển sách đó mà không 
đọc thêm gì nữa.

Mình cảm thấy buồn vì tác giả quyển sách đã lấy 
danh Chúa làm chơi. Nhưng sau khi trả quyển sách lại 
cho thư viện, mình cảm thấy vui vì đã chọn điều đúng. 
Mình biết là mình đã làm theo “Các Tiêu Chuẩn Phúc 
Âm của Em” từ sách Đức Tin nơi Thượng Đế có nói 
rằng: “Em sẽ chỉ đọc và xem những gì làm hài lòng Cha 
Thiên Thượng.” Mình biết chúng ta chỉ nên dùng các 
tên gọi của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su một cách 
nghiêm trang và đầy kính trọng. ●

M
ìn

h C
ó Nên Tiếp Tục Đọc Không?
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Mình có thể làm được tất cả mọi điều nhờ  
Đấng Ky Tô ban thêm sức cho mình  

(xin xem Phi Líp 4:13).
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“Lòng con cái sẽ trở lại cùng những người cha mình” 
(Giáo Lý và Giao Ước 2:2).

V ào một ngày Chủ Nhật nọ, các cố vấn của tôi và 
tôi tham dự một buổi họp Giáo Hội. Chúng tôi  

có các bài nói chuyện về đền thờ và những điều đặc 
biệt xảy ra tại đó. Sau buổi họp, một cậu bé 12 tuổi  
tên là Colby đã tiến đến bắt tay tôi. Chúng tôi trò 
chuyện về đền thờ. Rồi tôi đưa ra một thử thách cho 
cậu bé là tìm tên của một người trong gia đình để 
mang đến đền thờ.

Một thời gian ngắn sau đó, tôi nhận được một lá thư 
từ Colby. Đây là điều Colby đã kể cho tôi:

“Cháu đi về nhà và tìm được một cái tên mới. Hóa ra 
là cháu đã tìm được ông cố thứ ba của cháu!

“Một thời gian sau cháu đi đền thờ và chịu phép báp 
têm thay cho ông. Thật là đặc biệt bởi vì anh trai cháu 

đã làm phép báp têm cho cháu và cha thì làm lễ xác 
nhận cho cháu thay cho ông.

“Cháu cảm nhận được một cảm giác ấm áp từ bên 
trong mang lại sự bình an. Cháu cảm thấy như điều 
cháu đã làm cho ông là một điều rất tốt bởi vì giờ đây 
ông có thể đi đến vương quốc thượng thiên và sống với 
gia đình ông. Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, 
cháu cảm thấy rất vui trong lòng.

“Cháu cũng biết được rằng không ai biết ba mẹ của 
ông cố thứ ba của cháu là ai, bởi vậy cháu có thể tìm 
kiếm tên của họ và mang các tên đó đến đền thờ luôn!”

Colby thật là một tấm gương nổi bật! Bất kể các cháu 
ở độ tuổi nào, các cháu có thể là một tấm gương cho gia 
đình và bạn bè mình. Các cháu có thể chia sẻ phúc âm 
với tất cả những ai các cháu biết—thậm chí với cả tổ tiên 
các cháu! ● H
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Bài của Chị 
Joy D. Jones

Chủ Tịch  
Trung Ương  

Hội Thiếu Nhi

Thử Thách về Đền Thờ



 T h á n g  M ư ờ i  n ă m  2 0 1 9  BH17

Cho Thấy và Giải Thích
Đại hội trung ương trong tháng này! Đây là điều một số bạn nhỏ thích về đại hội.
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Anna B., 10 tuổi, Maharashtra, Ấn Độ, đã 
xem đại hội cùng với mẹ mình. Em mang theo 
nhật ký và bút đến mỗi kỳ đại hội để viết các 
chứng ngôn và sứ điệp mà em nghe được.

M ình thích lắng nghe vị tiên 
tri bởi vì Chúa phán truyền 

qua ông.
Andrés C., 12 tuổi, Valle del 
Cauca, Colombia

M ình thích xem đại hội bởi vì 
mình thích học hỏi từ các vị 

tiên tri, và được dành thời gian với 
gia đình mình.
David J., 9 tuổi, Sololá, Guatemala

David và Juliana M.,  
4 tuổi và 6 tuổi, South 
Holland, Hà Lan, đổ 
đồ ăn vặt vào 15 cái tô 
và dán ảnh của một Vị 
Sứ Đồ hoặc thành viên 
của Đệ Nhất Chủ Tịch 
Đoàn lên mỗi cái tô. Khi 
một trong Các Vị Thẩm 
Quyền Trung Ương này 
nói chuyện, các bạn ăn 
đồ ăn trong cái tô đó!

M ình thích lắng nghe các câu 
chuyện và nghe ca đoàn 

hát. Mình cũng thích lắng nghe 
các truyện ngụ ngôn mà họ kể.
Yuri H., 8 tuổi, Taoyuan, Đài Loan

Abel C. và Tina S., 10 tuổi và 9 
tuổi, Bong County, Liberia, là anh 
trai và em gái. Abel thích đại hội 
“bởi vì đó là khi chúng ta tán trợ vị 
tiên tri của chúng ta với tư cách là 
Chủ Tịch cùa Giáo Hội mỗi năm.” 
Tina “thích đại hội khi vị tiên tri nói 
về đền thờ.”
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Bài của Jennifer Maddy
(Dựa trên một câu chuyện có thật)

H ãy tưởng tượng rằng một người bạn đưa cho bạn 
quyển sách hay nhất mà người đó từng đọc. Bạn 

mở trang bìa . . . và phát hiện ra bạn không thể đọc 
được sách đó. Nó được viết bằng một ngôn ngữ khác! 
Bạn sẽ làm gì?

Trong những năm đầu của Giáo Hội, Sách Mặc Môn 
chỉ được in bằng tiếng Anh. Chủ Tịch Brigham Young 
đã kêu gọi hai người truyền giáo đi thuyết giảng phúc 
âm tại Mexico và phiên dịch Sách Mặc Môn sang tiếng 
Tây Ban Nha. Nhưng họ cần thêm sự giúp đỡ để làm 
điều đó. Họ không ngờ rằng ở phía bên kia đại dương, 
Thượng Đế đã chuẩn bị một người đàn ông mà có thể 
cho họ đúng sự giúp đỡ họ đang cần.

Meliton Gonzalez Trejo sinh trưởng trong một gia 
đình giàu có tại Tây Ban Nha. Ông học hành siêng năng 
ở trường và trở thành một sĩ quan trong quân đội Tây 
Ban Nha. Ông luôn có hứng thú với tôn giáo, nhưng 
không tìm được một điều gì mà ông cảm thấy đúng. 

Một ngày nọ ông nghe một sĩ quan khác nói chuyện về 
một nhóm người tự gọi họ là “Các Thánh Hữu.” Những 
người đó thuộc về Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau 
của Chúa Giê Su Ky Tô, và một vị tiên tri của Thượng 
Đế đã hướng dẫn họ đến dãy núi Rocky Mountains tại 
Hoa Kỳ. Meliton cảm thấy một mong muốn mãnh liệt 
được gặp họ. Ông tham gia một cuộc viễn chinh đến 
Philippines với hy vọng là việc đó sẽ giúp ông được đến 
Hoa Kỳ sau này. Nhưng Meliton quá bận rộn với công 
việc của mình đến nỗi ông bắt đầu cảm thấy việc đến 
thăm Các Thánh Hữu trở nên kém quan trọng.

Rồi Meliton mắc bệnh rất nặng. Ông nhớ về lý do tại 
sao ông đã đến Philippines và cầu nguyện lên Thượng 
Đế về điều ông nên làm. Đêm đó, Meliton có một giấc 
mơ đặc biệt. Ông biết rằng ông cần phải đi đến Dãy Núi 
Rocky Mountains.

Ngay khi Meliton hồi phục khỏi cơn bệnh, ông tiếp 
tục cuộc hành trình của mình đến Hoa Kỳ. Ông đến 

Phục Vụ Chúa bằng tiếng 
Tây Ban Nha
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California vào ngày 4 tháng Bảy, năm 1874, và hướng 
thẳng đến Salt Lake City.

Khi Meliton đến Salt Lake, ông gặp một vấn đề: ông 
có thể đọc tiếng Anh nhưng chưa bao giờ nói ngôn ngữ 
đó. Ông không thể giao tiếp với bất kỳ ai! Nhưng ông 
đã quyết định rằng nếu ông không thể nói chuyện với 
người ta, thì ông sẽ thu hút sự chú ý của họ bằng cách 
khác. Meliton mặc bộ quân phục Tây Ban Nha của mình 
vào và đi diễu hành khắp các con đường trong thành 
phố. Như ông hy vọng, nhiều người đã để ý đến ông! 
Cuối cùng ông đã được một tín hữu của Giáo Hội, Anh 
Blanchard, là một giáo sư đại học biết nói tiếng Tây Ban 
Nha, phát hiện ra. Anh Blanchard đã giúp Meliton ổn 
định tại Salt Lake và dạy cho ông phúc âm. Không lâu 
sao đó Meliton chịu phép báp têm.

Anh Blanchard cũng giới thiệu Meliton với Chủ Tịch 
Brigham Young. Meliton nói với Chủ Tịch Young là ông 
muốn phiên dịch Sách Mặc Môn ra tiếng Tây Ban Nha 
hơn bất kỳ điều gì khác.

Chủ Tịch Young đã yêu cầu Meliton giúp những người 
truyền giáo mà sẽ đi đến Mexico phiên dịch các phần của 
Sách Mặc Môn sang tiếng Tây Ban Nha. Meliton đã dành 
ra nhiều tuần phiên dịch các từ tiếng Anh sang tiếng Tây 
Ban Nha. Mỗi tối ông duyệt lại bản dịch của mình cùng 
với những người truyền giáo. Họ biết một chút tiếng Tây 
Ban Nha nhưng cảm thấy việc phiên dịch quan trọng 

này cần phải có một người Tây Ban Nha bản địa. Họ biết 
Meliton chính là sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện 
của họ. Vào năm 1875 bản dịch được xuất bản. Sách được 
gọi là Trozos Selectos del Libro de Mormon (Các Đoạn 
Chọn Lọc từ Sách Mặc Môn).

Những người truyền giáo giờ đây đã sẵn sàng đi đến 
Mexico. Họ chất 1,500 quyển thánh thư đã được dịch 
lên lưng ngựa và bắt đầu chuyến hành trình của mình. 
Lần đầu tiên, những người nói tiếng Tây Ban Nha có thể 
đọc Sách Mặc Môn bằng chính ngôn ngữ của họ! Mặc 
dù Meliton sống cách xa hàng ngàn dặm ở Tây Ban Nha, 
Cha Thiên Thượng đã dẫn dắt ông đến đúng nơi ông 
cần phải đến. Nhờ lòng can đảm và đức tin của Meliton, 
ông đã giúp mang lời của Thượng Đế đến cho biết bao 
nhiêu người. ●
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.
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đã vài lần phục vụ truyền giáo tại 
Mexico và làm phép báp têm cho một 
số những tín hữu đầu tiên của Giáo 
Hội tại đó. Vào năm 1886 Meliton giúp 

hoàn thành việc phiên dịch trọn Sách Mặc Môn sang 
tiếng Tây Ban Nha.

U T A H
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Các Cuộc Hành Trình  
Truyền Giáo của Phao Lô

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

Sau khi Chúa Giê Su phục sinh, Sứ Đồ Phao Lô đi đến nhiều vùng đất khác 
nhau để giảng dạy cho dân chúng về Chúa Giê Su. Thời đó không có xe hơi 
hay máy bay, vì vậy ông đã đi bộ rất nhiều! Đôi khi ông di chuyển bằng tàu.

Bài của Marissa Widdison
Các Tạp Chí Giáo Hội
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Phao Lô giảng dạy cho dân chúng tại nhà thờ và tại nhà.  
Ông dạy dân chúng trên các đỉnh đồi lổn nhổn đá và trên các 

con đường trong thành phố.

Nhiều người không thích điều Phao 
Lô dạy. Có lúc Phao Lô bị bắt vào tù. 

Có lúc Phao Lô ngã bệnh.
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khăn này, Phao Lô có được đức tin. 
Ông nói rằng: “Tôi làm được mọi sự 
nhờ Đấng Ky Tô.” Ông biết Chúa Giê 

Su sẽ giúp ông trở nên mạnh mẽ.
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Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp tôi trở nên mạnh mẽ luôn.  
Ngài yêu thương tôi, và tôi yêu thương Ngài! ●
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T R A N G  T Ô  M À U

Chúa Giê Su Có Thể Giúp Tôi  
Làm Những Việc Khó
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Một trong những sứ điệp chính của Kinh Tân Ước là chúng ta có thể tìm 
thấy sự bình an và niềm vui trong Đấng Ky Tô, bất kể cuộc sống của chúng 
ta như thế nào đi nữa. Tạp chí tháng này chia sẻ một chứng ngôn tương tự.

•  Trong trang BH4, một cậu bé được dỗ dành khi gặp ác mộng.
•  Trong trang BH8, một cô bé mắc hội chứng Down được nhắc nhở rằng 

Cha Thiên Thượng yêu thương cô bé.
•  Trong trang BH15, một tấm áp phích dạy rằng tất cả mọi điều đều có 

thể làm được với sự giúp đỡ của Chúa Giê Su Ky Tô.
•  Trong trang BH20–23, Phao Lô nêu gương về đức tin.

Khi anh chị em và các cháu cùng đọc tạp chí này với nhau, hãy tìm ra 
cách thức mà Chúa Giê Su và Cha Thiên Thượng đã giúp các nhân vật trong 
từng câu chuyện. Anh chị em và các cháu có thể gạch dưới những từ mô 
tả các thử thách họ gặp phải. Rồi khoanh tròn những từ mô tả sự giúp đỡ 
họ nhận được. Trong gia đình mình, hãy cùng nhau nói về việc đôi khi thử 
thách được cất đi khỏi như thế nào, và trong những lúc khác thì chúng ta 
được làm cho vững vàng hơn như thế nào để vượt qua các thử thách của 
chúng ta. Trong cả hai cách thức, Chúa Giê Su và Cha Thiên Thượng yêu 
thương chúng ta và luôn sẵn sàng giúp chúng ta!

Chúng tôi hy vọng anh chị em và các cháu có nhiều niềm vui trong  
tháng này,

Trang Bạn Hữu

Các Bậc Cha Mẹ Thân Mến,

MỤC LỤC

BH2 Yêu Mến Những Người Khác như Chúa 
Giê Su Yêu Thương Chúng Ta

BH4 Chỉ Cần Một Lời Cầu Nguyện

BH6 Lời Chào từ Cộng Hòa Dân Chủ Congo!

BH8 Mình Không Muốn Bị Khác Biệt!

BH10 Các Sứ Đồ đi khắp Thế Giới: Anh Cả 
Stevenson Đến Thăm Chile

BH11 Các Sứ Đồ đi khắp Thế Giới: Anh Cả 
Renlund Đến Thăm Các Trẻ Em

BH12 Một Cái Mũ Trắng cho Florence

BH14 Mình Có Nên Tiếp Tục Đọc Không?

BH15 Ý Kiến Thật Hay: Mình Có Thể Làm Được 
Mọi Điều nhờ Đấng Ky Tô

BH16 Thử Thách về Đền Thờ

BH17 Cho Thấy và Giải Thích

BH18 Các Tấm Gương Dũng Cảm: Phục Vụ 
Chúa bằng tiếng Tây Ban Nha

BH20 Các Câu Chuyện Thánh Thư: Các Cuộc 
Hành Trình Truyền Giáo của Phao Lô

BH23 Trang Tô Màu: Chúa Giê Su Có Thể Giúp 
Tôi Làm Những Việc Khó©
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Hãy tìm kiếm quả cầu Liahona 
ẩn giấu ở bên trong!

NGOÀI BÌA TRANG BẠN HỮU

Hình ảnh minh họa do Macky Pamintuan thực hiện

Cách để Gửi Tranh Vẽ hoặc 
Kinh Nghiệm của Con Cái 
Anh Chị Em đến cho Liahona

Vào trang liahona.ChurchofJesusChrist.

org và bấm vào “Submit an Article or 

Feedback.” Hoặc gửi bằng email đến 

liahona@ ChurchofJesusChrist .org kèm 

với tên, tuổi, thành phố sinh sống của con 

cái anh chị em, và câu tuyên bố 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 trong các tạp Chí Giáo Hội, trên 

các trang mạng Giáo Hội, và các trang 

mạng xã hội.” Chúng tôi mong đợi nhận 

được sự đóng góp từ anh chị em!




