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Được Thượng Đế  
Kêu Gọi và Các Tín Hữu 

Tán Trợ

Là các tín hữu của Giáo Hội, chúng ta thường 
được mời tán trợ những người được kêu gọi 
phục vụ. Cách đây nhiều năm, có một sinh viên 

18 tuổi đã cho tôi thấy việc tán trợ các tôi tớ của Chúa 
có ý nghĩa gì. Tôi vẫn còn được phước bởi tấm gương 
khiêm nhường của cậu ta.

Cậu ta mới vừa bắt đầu năm thứ nhất đại học. Cậu 
ta chịu phép báp têm chưa được một năm trước khi rời 
nhà để bắt đầu đi học tại một trường đại học lớn. Tôi 
phục vụ với tư cách là giám trợ của cậu ta ở nơi đó.

Khi niên học bắt đầu, tôi đã có một cuộc phỏng vấn 
ngắn với cậu ta trong văn phòng giám trợ. Tôi không 
nhớ nhiều về cuộc trò chuyện lần đầu tiên mà cậu ta 
nói về những thử thách của mình trong một chỗ mới, 
nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cuộc trò chuyện lần 
thứ hai của chúng tôi. 

Cậu ta yêu cầu được gặp tôi trong văn phòng của tôi. 
Tôi rất ngạc nhiên khi cậu ta nói: “Chúng ta có thể cầu 
nguyện chung được không và em có thể dâng lời cầu 
nguyện được không ạ?” Tôi định nói rằng tôi đã cầu 
nguyện rồi và mong rằng cậu ta cũng đã cầu nguyện 
rồi.  Thay vì thế tôi đồng ý.

Cậu ta bắt đầu cầu nguyện với một chứng ngôn rằng 
cậu ta biết vị giám trợ đã được Thượng Đế kêu gọi. Cậu 

ta cầu xin Thượng Đế cho tôi biết cậu ta nên làm điều 
gì để có được kết quả thuộc linh lớn lao. Người thanh 
niên ấy thưa với Thượng Đế rằng cậu biết chắc rằng vị 
giám trợ đã biết về các nhu cầu của cậu và sẽ được ban 
cho lời khuyên dạy mà cậu cần phải nghe. 

Trong khi cậu ta nói, thì những nguy hiểm cụ thể mà 
cậu đang đối phó hiện đến với tâm trí tôi. Lời khuyên dạy 
rất giản dị nhưng được đưa ra rất rõ ràng: cầu nguyện 
luôn luôn, tuân theo các lệnh truyền và không lo sợ.

Người thanh niên đó, chỉ một năm trong Giáo Hội, 
đã dạy bằng tấm gương về điều Thượng Đế có thể làm 
với một vị lãnh đạo khi vị ấy được tán trợ bởi đức tin và 
những lời cầu nguyện của những người mà vị ấy được 
kêu gọi để hướng dẫn. Người thanh niên đó đã cho tôi 
thấy quyền năng của luật ưng thuận chung trong Giáo 
Hội (xin xem GLGƯ 26:2). Mặc dù Chúa kêu gọi các 
tôi tớ của Ngài bằng sự mặc khải, nhưng họ chỉ có thể 
thực hiện chức năng sau khi đã được tán trợ bởi những 
người mà họ đã được kêu gọi để phục vụ.  

Bằng việc biểu quyết tán trợ của mình, chúng ta đã 
lập ra những lời hứa long trọng. Chúng ta hứa phải cầu 
nguyện cho các tôi tớ của Chúa và Ngài sẽ hướng dẫn 
và củng cố họ (xin xem GLGƯ 93:51). Chúng ta hứa sẽ 
tìm kiếm và trông mong được cảm thấy sự soi dẫn từ 
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Thượng Đế trong lời khuyên dạy của họ và bất cứ khi 
nào họ hành động trong sự kêu gọi của mình (xin xem 
GLGƯ 1:38).

Lời hứa đó sẽ cần phải được thường xuyên tái lập 
trong lòng chúng ta. Giảng viên Trường Chủ Nhật của 
các anh chị em sẽ cố gắng giảng dạy bằng Thánh Linh, 
nhưng cũng như các anh chị em, người giảng viên của 
các anh chị em có thể làm những điều lầm lỗi ở trước 
lớp học. Tuy nhiên, các anh chị em có thể quyết định 
lắng nghe và theo dõi những giây phút mình có thể 
cảm nhận được sự soi dẫn đến. Rồi đến lúc, các anh 
chị em sẽ nhận thấy có ít lỗi lầm hơn và nhiều bằng 
chứng hơn rằng Thượng Đế đang hỗ trợ người giảng 
viên đó.

Khi giơ tay lên để tán trợ một người, chúng ta cam 
kết cố gắng thực hiện bất cứ mục đích nào của Chúa mà 
người ấy được kêu gọi để hoàn thành. Khi con cái chúng 
tôi còn nhỏ, vợ tôi được kêu gọi giảng dạy các trẻ nhỏ 
trong tiểu giáo khu của chúng tôi. Tôi không những giơ 
tay lên để tán trợ vợ tôi mà tôi còn cầu nguyện cho vợ 
tôi và rồi xin phép được giúp đỡ vợ tôi. Các bài học tôi 
nhận được về việc biết ơn những điều các phụ nữ làm và 
về tình yêu thương của Chúa dành cho trẻ em vẫn còn 
ban phước cho gia đình và cuộc sống của tôi. 

Mới gần đây tôi đã nói chuyện với người thanh niên 
đó, là người đã tán trợ vị giám trợ của mình cách đây 
nhiều năm. Tôi được biết rằng Chúa và các tín hữu đã 
tán trợ người ấy trong sự kêu gọi của người ấy là người 
truyền giáo, chủ tịch giáo khu và người cha. Người ấy 
đã nói khi cuộc chuyện trò của chúng tôi kết thúc: “Tôi 
vẫn cầu nguyện cho ông mỗi ngày đấy.” 

Chúng ta có thể quyết tâm cầu nguyện hằng ngày 
cho một người nào đó được Thượng Đế kêu gọi để 
phục vụ chúng ta. Chúng ta có thể cám ơn một người 
nào đó đã ban phước cho mình bằng sự phục vụ của 
người ấy. Chúng ta có thể quyết định tình nguyện khi 
một người nào đó mà chúng ta đã tán trợ đang yêu cầu 
được giúp đỡ. 1

Những người ủng hộ các tôi tớ của Chúa trong  
vương quốc của Ngài sẽ được nâng đỡ bởi quyền  
năng vô song của Ngài. Chúng ta đều cần phước  
lành đó.
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Sau khi chia sẻ sứ điệp này, hãy cân nhắc việc  
đọc lời trích dẫn sau đây: “Chúa sẽ làm cho các anh  
chị em thành một công cụ trong tay Ngài nếu các anh 
chị em khiêm nhường, trung tín và siêng năng. . . .  
Các anh chị em sẽ nhận được thêm sức mạnh khi các 
anh chị em được tán trợ bởi giáo đoàn và được phong 
nhiệm” (Teaching, No Greater Call [1999], 20). Yêu  
cầu gia đình các anh em giảng dạy đứng xung quanh 
một vật nặng nề và yêu cầu một người cố gắng nhấc  
nó lên. Mời những người khác trong gia đình đó giúp 
nhấc vật đó lên, mỗi lần như vậy thêm vào một người. 
Thảo luận điều gì xảy ra khi mọi người đều giúp đỡ.  
Hãy cân nhắc việc nhấn mạnh đến lời khuyên dạy  
của Chủ Tịch Eyring về những cách thiết thực mà  
chúng ta có thể tán trợ những người khác trong  
sự kêu gọi của họ.

GIỚI TRẺ
Nhờ vào Giảng Viên của Lớp Trường 
Chủ Nhật của Tôi
Ẩn danh

Lớp Trường Chủ Nhật của tôi không phải lúc nào 
cũng nghiêm trang. Tôi thích lắng nghe bài dạy mỗi 

tuần, nhưng đôi khi dường như những người khác 
trong lớp học của tôi thì không như vậy. Họ thường 
nói chuyện với nhau hoặc chơi trò chơi trên các thiết bị 
điện tử trong khi người giảng viên đang cố gắng giảng 
dạy cho chúng tôi. Buồn thay, đôi khi tôi thấy mình là 
một phần của vấn đề đó.

Một tuần lễ nọ, chúng tôi còn tệ hơn thường lệ 
nữa, và đến khoảng cuối giờ học, người giảng viên của 
chúng tôi đã rớm nước mắt vì không một ai chịu lắng 
nghe bài giảng của mình nữa. Khi chúng tôi bước ra 
khỏi phòng học, tôi cảm thấy buồn cho chị ấy.

Ngày Chủ Nhật kế tiếp, người giảng viên của chúng 
tôi giải thích rằng mình đã cầu nguyện rất nhiều trong 
tuần đó, tìm kiếm sự hướng dẫn và cảm thấy cần phải 
cho chúng tôi xem một cuốn phim của Giáo Hội. Chị ấy 
bắt đầu cuốn phim về cuộc sống của Chúa Giê Su Ky Tô 
và những phép lạ mà Ngài đã thực hiện.

Khi nghĩ về cuốn phim đó vào buổi tối ấy, tôi đã cảm 
thấy có một điều gì khác biệt. Đột nhiên tôi nhận biết 



3

rằng tôi đã cảm nhận được Thánh Linh, nhiều hơn là tôi 
đã cảm nhận trước đó. Tôi lập tức quyết định rằng tôi 
muốn có những thay đổi trong cuộc sống của mình để 
được giống như Đấng Cứu Rỗi hơn, và tôi nhận biết kinh 

nghiệm trong lớp của Trường Chủ Nhật vào cái ngày đó 
đã củng cố chứng ngôn của tôi rất nhiều. Tôi rất biết ơn 
người giảng viên lớp Trường Chủ Nhật của tôi và mọi 
điều chị ấy đã làm cho lớp học của chúng tôi mỗi tuần.
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Thăm Viếng Giảng Dạy—một  
Công Việc Chỉ Định Thiêng Liêng
Thành tâm 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 riêng của mình.

Tôi Có Thể Làm Gì?
1. Làm thế nào tôi có thể tiến 
bộ hơn trong khả năng làm tròn 
trách nhiệm quan trọng của 
mình với tư cách là người thăm 
viếng giảng dạy?

2. Là người thăm viếng giảng 
dạy, làm thế nào tôi có thể giúp 
các chị em phụ nữ khác làm tròn 
trách nhiệm của họ với tư cách là 
các giảng viên thăm viếng? 

Để biết thêm chi tiết, xin mời vào 
trang mạngreliefsociety.lds.org.
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Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Là các giảng viên thăm viếng, 
chúng ta có một sứ mệnh thuộc 

linh quan trọng để thực hiện. “Vị 
giám trợ là người được sắc phong 
làm người chăn chiên của tiểu giáo 
khu không thể nào trông nom tất cả 
chiên của Chúa cùng một lần được. 
Ông phải trông cậy vào những 
giảng viên thăm viếng đầy soi dẫn 
để giúp đỡ ông.” 1 Việc tìm kiếm và 
nhận được mặc khải để biết được ai 
nên được chỉ định để chăm sóc mỗi 
chị em phụ nữ là điều thiết yếu.

Sự soi dẫn bắt đầu khi các thành 
viên của chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ 
thành tâm thảo luận nhu cầu của 
các cá nhân và gia đình. Sau đó, 
với sự chấp thuận của vị giám trợ, 
chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ đưa ra 
chỉ định theo cách mà sẽ giúp các 
chị em phụ nữ hiểu rằng việc giảng 
dạy thăm viếng là một trách nhiệm 
thuộc linh quan trọng.2

Các giảng viên thăm viếng chân 
thành tiến đến việc biết và yêu 
thương mỗi chị em phụ nữ, giúp 
họ củng cố đức tin và phục vụ nếu 
cần. Các giảng viên thăm viếng này 
tìm kiếm sự soi dẫn cá nhân để biết 
cách đáp ứng những nhu cầu thuộc 
linh và vật chất của mỗi chị em phụ 
nữ mà họ đến thăm.3

“Việc thăm viếng giảng dạy 
trở thành công việc của Chúa khi 

chúng ta tập trung vào các tín  
hữu thay vì tỉ lệ phần trăm hoàn 
thành. Trên thực tế, việc thăm viếng 
giảng dạy không bao giờ kết thúc. 
Đó là một lối sống hơn là một 
nhiệm vụ.” 4

Từ Thánh Thư
Ma Thi Ơ 22:36–40;  

Giăng 13:34–35; An Ma 37:6–7

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Eliza R. Snow, chủ tịch trung 

ương thứ hai của Hội Phụ Nữ dạy: 
“Tôi xem chức vụ giảng viên là 
một chức vụ cao trọng và thiêng 
liêng.” Bà đã khuyên dạy các giảng 
viên thăm viếng “phải được tràn 
đầy Thánh Linh của Thượng Đế, 
sự thông sáng, sự khiêm nhường, 
tình yêu thương” trước khi họ đến 
thăm các gia đình để họ sẽ có thể 
biết chắc và đáp ứng những nhu 
cầu thuộc linh cũng như vật chất. 
Bà nói: “Các chị em có thể cảm thấy 
phải nói những lời bình an và an ủi, 
và nếu các chị em thấy một chị phụ 
nữ cảm thấy lạnh, thì hãy ôm người 
ấy vào lòng như khi các chị em làm 
với một đứa trẻ và giữ cho người ấy 
được ấm áp.” 5

Khi tiến tới trong đức tin như 
các chị em trong Hội Phụ Nữ ban 
đầu đã làm, chúng ta sẽ có Đức 

Thánh Linh ở với mình và được  
soi dẫn để biết cách giúp đỡ  
mỗi chị em phụ nữ mà chúng ta 
đến thăm. Chị Snow nói: “[Chúng 
ta] hãy tìm kiếm sự khôn ngoan  
thay vì quyền năng, và [chúng  
ta] sẽ có tất cả quyền năng mà 
[chúng ta] có sự khôn ngoan để  
sử dụng.” 6
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