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Sách Mặc Môn là  
Sách Hướng Dẫn 

dành cho Cá Nhân
K hi cảm nhận được nhiều Thánh Linh nhất, tất 

cả chúng ta đều thấy có ước muốn trở về nhà 
để sống với Thượng Đế. Ngài ban cho chúng 

ta ân tứ của Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài làm Đấng 
Cứu Rỗi của chúng ta để cung ứng con đường và giảng 
dạy chúng ta cách đi theo con đường đó. Ngài ban cho 
chúng ta các vị tiên tri để chỉ ra con đường đó. Tiên Tri 
Joseph Smith được soi dẫn để phiên dịch biên sử của 
các vị tiên tri, đó là Sách Mặc Môn. Đây là quyển sách 
hướng dẫn chắc chắn của chúng ta trên con đường trở 
về nhà cùng Thượng Đế.

Joseph Smith nói về quyển sách quý báu đó: “Tôi đã 
nói với các anh em trong Giáo Hội rằng Sách Mặc Môn 
là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách 
trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta, và 
một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo 
những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất 
cứ cuốn sách nào khác.” 1

Những lời giáo huấn của Sách Mặc Môn là các lệnh 
truyền của Thượng Đế chúng ta tìm thấy trong sách đó. 
Một số đó là những lệnh truyền từ Đấng Cứu Rỗi qua 
các vị tiên tri của Ngài về điều chúng ta cần phải làm 
và con người chúng ta phải trở thành. Sách Mặc Môn 
mang đến cho chúng ta tấm gương của Đấng Cứu Rỗi 

để gia tăng đức tin và quyết tâm của chúng ta để tuân 
theo lệnh truyền của Ngài là đi theo Ngài. Quyển sách 
đó chứa đầy giáo lý của Đấng Ky Tô để hướng dẫn 
chúng ta. Đây là một ví dụ từ 2 Nê Phi:

“[Chúa Giê Su] đã phán với con cái loài người rằng: 
Các ngươi hãy theo ta. Vậy nên, hỡi đồng bào yêu dấu, 
chúng ta có thể đi theo Chúa Giê Su được chăng, trừ 
phi chúng ta sẵn lòng tuân giữ các lệnh truyền của Đức 
Chúa Cha?

“Và Đức Chúa Cha có phán rằng: Các ngươi hãy 
hối cải, các ngươi hãy hối cải, và hãy chịu phép báp 
têm trong danh Con Trai Yêu Dấu của ta” (2 Nê Phi 
31:10–11).

Quyển sách này nói rõ rằng chúng ta cần phải tiếp 
nhận Đức Thánh Linh với tính cách là phép báp têm 
bằng lửa để giúp chúng ta ở trên con đường chật và 
hẹp. Chúng ta được giảng dạy rằng chúng ta cần phải 
luôn luôn cầu nguyện trong danh của Đấng Ky Tô và 
đừng chán nản, và rằng nếu làm như vậy, chúng ta có 
được lời hứa này: “Vậy nên, các ngươi phải tiến tới với 
một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm hy vọng 
hết sức sáng lạn, và với tình yêu thương Thượng Đế và 
mọi người. Vậy nên, nếu các người tiến tới, nuôi dưỡng 
lời của Đấng Ky Tô, và kiên trì đến cùng, này, Đức 
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Chúa Cha có phán rằng: Các ngươi sẽ có được cuộc 
sống vĩnh cửu” (2 Nê Phi 31:20).

Trong bài giảng kỳ diệu của Vua Bên Gia Min, Sách 
Mặc Môn giải thích rõ ý nghĩa của việc yêu thương 
Thượng Đế và mọi người. Khi bản tính của chúng ta 
được thay đổi bởi quyền năng của Sự Chuộc Tội và qua 
việc trung tín tuân theo các lệnh truyền, thì chúng ta sẽ 
được tràn đầy tình yêu thương của Thượng Đế (xin xem 
Mô Si A 4:1–12).

Sách Mặc Môn cũng mang đến cho chúng ta sự tin 
tưởng rằng chúng ta có thể trở nên được thanh khiết 
trong cuộc sống này đến nỗi chúng ta không còn có 
ước muốn làm điều tà ác nữa (xin xem Mô Si A 5:2). 
Hy vọng này mang đến cho chúng ta lòng can đảm và 
niềm an ủi khi Sa Tan cố gắng cám dỗ cũng như làm 
cho chúng ta chán nản trong cuộc sống của mình.

Mỗi lần tôi đọc dù chỉ một vài hàng trong Sách Mặc 
Môn, tôi cũng cảm thấy chứng ngôn của mình được 
củng cố rằng sách này là chân chính, rằng Chúa Giê 
Su là Đấng Ky Tô, chúng ta có thể đi theo Ngài trở về 
cùng Thượng Đế, chúng ta cũng có thể mang những 
người mình yêu thương trở về nhà với mình. Đây là một 
quyển sách kỳ diệu nhất đối với tôi trong số các quyển 
sách. Đây là lời của Thượng Đế.

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta và tất cả những người 
chúng ta yêu thương sẽ tận hưởng lời của Thượng Đế 
hằng ngày từ sách này. Tôi làm chứng trong tôn danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô rằng đây là một quyển sách 
hướng dẫn chân chính.

Ghi Chú
 1. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith 

(2007), 64.

GiảnG Dạy Từ Sứ Điệp này

 “Khi sử dụng thánh thư và lời của các vị tiên tri 
ngày sau làm nguồn tài liệu cho tất cả mọi công 

việc giảng dạy của mình, chúng ta mời gọi thánh Linh 
làm chứng. Điều này mang ‘quyền năng của thượng 
Đế để thuyết phục loài người’ đến với công việc giảng 
dạy của chúng ta (gLgƯ 11:21)” (Teaching, No Greater 
Call [1999], 51). hãy cân nhắc việc đọc những điểm  
nổi bật từ sứ điệp của chủ tịch Eyring, kể cả lời phát 
biểu của Joseph Smith về Sách mặc môn. hãy mời 
những người trong gia đình các anh em giảng dạy  
chia sẻ việc sống theo những điều giảng dạy trong 

Sách mặc môn giúp họ đến gần thượng Đế hơn như 
thế nào. 

“Khi thảo luận các nguyên tắc từ thánh thư, các học 
viên phát triển kỹ năng họ cần cho việc học thánh thư 
riêng của mình” (Teaching, No Greater Call, 54). cân 
nhắc việc đọc các câu thánh thư được nói đến trong  
sứ điệp này và tìm kiếm cùng thảo luận các nguyên  
tắc các câu này giảng dạy. 

Giới Trẻ
Sách Mặc Môn của Tôi
Bài của Hillary Holbrook

Vào tháng tám năm 2005, khi chủ tịch gordon B. 
hinckley (1910–2008) đưa ra lời mời các tín hữu 

giáo hội đọc Sách mặc môn trước khi cuối năm, tôi đã 
tự hứa là sẽ đọc hết quyển sách đó. tôi rất quen thuộc 
với các câu chuyện trong Sách mặc môn nhưng chưa 
bao giờ đọc hết sách đó. giờ đây, tôi có ý định giữ lời 
hứa của mình. 

tôi đã được giảng dạy phải áp dụng thánh thư vào 
cuộc sống của mình và làm cho thánh thư trở nên phù 
hợp đối với cá nhân tôi. Vậy nên khi đọc, tôi đã viết vào 
lề trang sách điều tôi nghĩ là ý chính của đoạn thánh 
thư đó. tôi cũng gạch dưới những từ và cụm từ được 
lặp lại để cho thấy điều nhấn mạnh. 

tôi viết tên mình cạnh bên những cái tên trong 
thánh thư để giúp tôi nhớ rằng lời của thượng Đế đã 
phán cho những người khác cũng có thể là lời phán 
cùng tôi. Ví dụ, trong 2 Nê phi 2:28 tôi viết tên mình: 
“Và giờ đây, [hillary], cha mong muốn các con hãy 
hướng về Đấng trung gian vĩ đại ấy, . . . hãy nghe theo 
những lệnh truyền của Ngài.” tôi càng làm cho Sách 
mặc môn phù hợp với cá nhân tôi thì tôi càng trở nên 
phấn khởi để đọc sách đó mỗi ngày.

Khi tôi đọc sách đó hằng ngày thì lời cầu nguyện của 
tôi trở nên chân thành và riêng tự. tôi cũng có thể tập 
trung vào các lớp học của mình và tuân theo những 
thúc giục của thánh Linh để kết bạn với những người 
khác. Vào đêm cuối cùng của năm đó, tôi đọc xong Sách 
mặc môn.

Rồi tôi hiểu được tầm quan trọng của việc đọc hết 
Sách mặc môn, cùng với những quyển thánh thư khác 
và muốn làm như vậy nhiều lần nữa trong cuộc sống 
của mình. 
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Trẻ EM
Sách Hướng Dẫn để Giúp Chúng Ta 
Trở Về nhà 

các em sẽ cảm thấy như thế nào nếu các em bị lạc 
đường và không biết đường về nhà với gia đình 

mình? các em sẽ vui không nếu các em có thể đi theo 
một người nào đó có thể chỉ đường cho các em? chủ 
tịch Eyring nói rằng Sách mặc môn giống như một  
người chỉ đường giúp chúng ta trở về nhà với cha  
thiên thượng. 

Dưới đây là một số điều mà Sách mặc môn cho chúng 

ta biết chúng ta cần phải làm để trở về nhà. Đọc 2 Nê 
phi 31:10, 11, 20. Ở dưới mỗi cụm từ dưới đây, hãy viết 
câu thánh thư đúng từ Sách mặc môn. các em sẽ cần sử 
dụng một trong những câu thánh thư này hai lần.

hối cải và chịu phép báp têm.
có được niềm hy vọng sáng lạn.
Yêu thương thượng Đế và mọi người.
Đi theo chúa giê Su.

© 2010 do Intellectual Reserve, Inc. Giữ mọi bản quyền. In tại Hoa Kỳ. Bản tiếng Anh chuẩn nhận: 6/09. Bản dịch chuẩn nhận: 6/09. Bản dịch First Presidency 
Message, September 2010. Vietnamese. 09369 435



1

Sứ Điệp thăm ViếNg giảNg DạY của hội phụ Nữ, tháNg chíN Năm 2010

trách Nhiệm của chúng ta để  
Nuôi Dưỡng thế hệ Đang Vươn Lên
Nghiên cứu tài liệu này và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các 
chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình 
và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống của các chị em.

Từ Thánh Thư: Châm Ngôn 22:6;  
Ê Phê Sô 6:4; Ê Nót 1:1; An Ma 53:20–21; 
56:47; 57:27

Nếu không có sự nuôi dưỡng, thế 
hệ đang vươn lên của chúng ta 

có thể có nguy cơ trở thành giống 
như thế hệ được mô tả trong Mô Si 
A 26. Nhiều người trẻ tuổi không tin 
vào truyền thống của tổ phụ họ và 
trở thành một dân tộc riêng biệt về 
đức tin và họ cứ sống mãi như thế. 
Thế hệ đang vươn lên của chúng ta 
cũng có thể bị dẫn dắt sai nếu họ 
không hiểu phần vụ của họ trong  
kế hoạch của Cha Thiên Thượng. 

Vậy điều gì sẽ giữ cho thế hệ 
đang vươn lên được an toàn? Trong 
Giáo Hội, chúng ta giảng dạy các 
nguyên tắc cứu rỗi và đó là các 
nguyên tắc về gia đình, các nguyên 
tắc này sẽ giúp cho thế hệ đang 
vươn lên tạo dựng một gia đình, 
giảng dạy gia đình đó và chuẩn bị 
cho gia đình đó nhận được các giáo 
lễ và giao ước—rồi thế hệ kế tiếp 
sẽ giảng dạy thế hệ kế tiếp nữa và 
vân vân.

Với tư cách là cha mẹ, những 
người lãnh đạo và các tín hữu 
Giáo Hội, chúng ta đang chuẩn bị 
cho thế hệ này để nhận được các 
phước lành của Áp Ra Ham và cho 

đền thờ. Chúng ta có trách nhiệm 
phải giảng dạy rõ ràng những điểm 
chính yếu của giáo lý trong bản 
tuyên ngôn về gia đình. Vai trò làm 
cha và làm mẹ là các vai trò cũng 
như trách nhiệm vĩnh cửu. Mỗi 
chúng ta mang trách nhiệm về vai 
trò người nam hoặc người nữ trong 
kế hoạch đó.

Chúng ta có thể giảng dạy giáo 
lý này trong bất cứ bối cảnh nào. 
Chúng ta cần phải nói về hôn nhân 
và gia đình một cách kính cẩn. Và 
từ tấm gương của chúng ta, thế hệ 
đang vươn lên có thể nhận được 
niềm hy vọng lớn lao và sự hiểu 
biết—không phải chỉ từ lời chúng ta 
nói mà từ cảm nghĩ và cách chúng 
ta minh họa các nguyên tắc tốt lành 
về gia đình.
Julie B. Beck, chủ tịch trung ương  
Hội Phụ Nữ.

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Khi ngỏ lời cùng các chị em phụ 

nữ tại buổi họp Hội Phụ Nữ trung 
ương vào ngày 23 tháng Chín năm 
1995, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley 
đã nói: “Thế giới chúng ta đang 
sống là một thế giới đầy hỗn loạn, 
với các giá trị đạo đức bị đảo lộn. 
Những tiếng la gào ầm ĩ lôi kéo 

chúng ta làm nhiều điều trái ngược 
với các tiêu chuẩn về hành vi đã 
được thiết lập lâu đời.” 1 Rồi Chủ 
Tịch Hinckley tiếp tục giới thiệu  
với các chị em phụ nữ, Giáo Hội,  
và cuối cùng là mọi người ở khắp 
nơi “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn 
cùng Thế Giới.”

Trong những năm về sau, tài liệu 
có tính cách tiên tri này đã được 
phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ và 
được phân phát cho các vị lãnh đạo 
thế giới. Bản tuyên ngôn này yêu 
cầu công dân và các vị lãnh đạo 
chính quyền “đẩy mạnh các biện 
pháp nhằm duy trì và củng cố gia 
đình như là một đơn vị cơ bản của 
xã hội.” 2

Bản tuyên ngôn đó đã trở thành 
nền tảng cho niềm tin của Các 
Thánh Hữu Ngày Sau về gia đình, 
chúng ta có thể bám chặt vào lời 
phát biểu này và biết rằng bằng 
cách sống theo những lời giáo huấn 
của bản tuyên ngôn này, chúng ta 
đang cố gắng củng cố mái gia đình 
của mình.

Ghi Chú
 1. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong  

Against the Wiles of the World,”  Ensign, 
tháng Mười Một năm 1995, 99.

 2. Xin xem “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng 
Thế Giới,”  Liahona, tháng Mười năm 2004, 49.
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Tôi Có Thể Làm Gì?
1. Làm thế nào tôi có thể giúp 
các chị em phụ nữ của mình 
sử dụng “gia Đình: Bản tuyên 
Ngôn cùng thế giới” để nuôi 
dưỡng thế hệ đang vươn lên? 
các chị em có thể cân nhắc việc 
chia sẻ một bản tuyên ngôn 
cùng giúp các chị em phụ nữ 
nhận ra và đánh dấu các đoạn 
mà sẽ giảng dạy các giáo lý 
chính yếu hữu hiệu nhất. 

2. tôi có thể Nuôi Dưỡng thế 
hệ Đang Vươn Lên Như thế 
Nào? các chị em có thể cân nhắc 
việc tìm đến các tín hữu của 
tiểu giáo khu, chi nhánh, gia 
đình hoặc cộng đồng của mình 
là những người có thể hưởng 
lợi ích từ sự chú ý và tình yêu 
thương của các chị em. 

Để biết thêm thông tin, xin vào 
www.reliefsociety.lds.org.


