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Gia Đình và Bạn Bè  
Vĩnh Viễn Bên Nhau 

Dù sống ở bất cứ nơi nào, các anh chị em cũng 
có những người bạn đang tìm kiếm hạnh phúc 
lớn lao hơn, đó là niềm hạnh phúc mà các anh 

chị em đã tìm thấy trong việc sống theo phúc âm phục 
hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ có thể không có khả 
năng để diễn tả hạnh phúc đó bằng lời nói, nhưng họ 
có thể nhận ra hạnh phúc đó khi họ nhận thấy trong 
cuộc sống của các anh chị em. Họ sẽ thiết tha mong 
muốn tìm hiểu nguồn gốc của hạnh phúc đó, nhất 
là khi họ thấy rằng các anh chị em phải đối phó với 
những thử thách giống như họ.

Các anh chị em đã cảm thấy hạnh phúc khi tuân giữ 
các lệnh truyền của Thượng Đế. Đó là phước lành đã 
được hứa cho việc sống theo phúc âm (xin xem Mô Si 
A 2:41). Các anh chị em không trung tín tuân theo các 
lệnh truyền của Chúa để được những người khác trông 
thấy, nhưng những người nào quan sát hạnh phúc của 
các anh chị em đang được Chúa chuẩn bị để nghe tin 
mừng về Sự Phục Hồi phúc âm.

Các phước lành mà các anh chị em đã được ban cho 
đã tạo ra những bổn phận và những cơ hội tuyệt vời 
cho các anh chị em. Là một môn đồ đã lập giao ước với 
Chúa Giê Su Ky Tô, các anh chị em phải mang đến cho 
những người khác một cơ hội để tìm thấy nhiều hạnh 
phúc hơn, nhất là cho bạn bè và những người trong gia 
đình của các anh chị em.

Chúa đã nhìn thấy cơ hội của các anh chị em và  
mô tả bổn phận của các anh chị em với lệnh truyền 
này: ″Điều cần thiết cho mỗi người nào đã từng được 
cảnh cáo thì phải cảnh cáo người lân cận của mình” 
(GLGƯ 88:81). 

Chúa làm cho giáo lệnh đó được dễ dàng hơn để 
tuân theo qua sự thay đổi xảy ra trong lòng khi các anh 
chị em chấp nhận và sống theo phúc âm của Chúa Giê 
Su Ky Tô. Do đó, tình yêu thương của các anh chị em 
đối với những người khác phát triển, cũng như ước 
muốn để họ cũng có được hạnh phúc như các anh chị 
em đang có.

Một ví dụ về sự thay đổi đó là cách các anh chị em 
chào đón cơ hội để giúp đỡ trong công việc truyền giáo 
của Chúa. Chẳng bao lâu, những người truyền giáo 
toàn thời gian biết được rằng họ có thể trông mong một 
người cải đạo đích thực đáp ứng nồng nhiệt đối với họ 
khi họ yêu cầu được giới thiệu với một người tầm đạo. 
Người cải đạo khao khát có được bạn bè và những 
người trong gia đình cùng chia sẻ hạnh phúc với mình.

Khi người lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu 
của các anh chị em hoặc những người truyền giáo hỏi 
tên của một người nào đó để giảng dạy, thì đó chính 
là một lời khen tuyệt vời cho các anh chị em. Họ biết 
rằng những người bạn của các anh chị em đã thấy hạnh 
phúc của các anh chị em, và do đó, những người bạn 
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đó đã được chuẩn bị để nghe và chọn chấp nhận phúc 
âm. Và họ tin tưởng rằng các anh chị em sẽ là người 
bạn mà họ sẽ cần khi họ đi vào vương quốc.

Các anh chị em không cần phải lo sợ rằng mình sẽ 
mất bạn bè bằng cách mời những người truyền giáo 
đến gặp họ. Tôi có những người bạn từ chối những 
người truyền giáo nhưng đã cám ơn tôi trong suốt 
nhiều năm vì đã mang đến cho họ một điều gì đó mà 
họ biết là rất quý giá đối với tôi. Các anh chị em có thể 
có được tình bạn vĩnh viễn bằng cách mang đến phúc 
âm, là điều mà họ thấy là đã mang lại hạnh phúc cho 
các anh chị em. Đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để mời 
một người bạn và nhất là một người trong gia đình 
chọn tuân theo kế hoạch hạnh phúc.

Không có cơ hội nào lớn lao cho lời mời đó hơn 
là trong các đền thờ của Giáo Hội. Ở nơi đó, Chúa có 
thể ban các giáo lễ cứu rỗi cho tổ tiên của chúng ta là 
những người đã không thể nhận được các giáo lễ này 
khi còn sống. Họ nhìn xuống các anh chị em với tình 
yêu thương và hy vọng. Chúa đã hứa rằng họ sẽ có cơ 
hội để đi vào vương quốc của Ngài (xin xem GLGƯ 
137:7–8), và Ngài đã gieo một tình yêu thương dành 
cho họ trong lòng họ. 

Nhiều anh chị em đã cảm thấy niềm vui trong việc 
mang các giáo lễ của đền thờ đến cho những người 
khác, cũng giống như các anh chị em đã đưa tên của 
những người khác cho những người truyền giáo để gặp 
họ. Các anh chị em đã cảm thấy vui hơn khi thực hiện 
các giáo lễ cho các tổ tiên của mình. Tiên Tri Joseph 
Smith đã được mặc khải rằng hạnh phúc vĩnh cửu của 
chúng ta chỉ có thể có được nếu chúng ta cung ứng 
cách thức có được phước lành đó cho các tổ tiên của 
mình qua các giáo lễ làm thay của đền thờ (xin xem 
GLGƯ 128:18).

Mùa lễ Giáng Sinh hướng lòng chúng ta tới Đấng 
Cứu Rỗi và tới niềm vui mà phúc âm của Ngài đã mang 
lại cho chúng ta. Chúng ta tỏ lòng biết ơn của mình đối 
với Ngài nhiều nhất là khi chúng ta mang hạnh phúc 
đó đến cho người khác. Lòng biết ơn đổi thành niềm 
vui khi chúng ta đưa tên những người khác cho những 
người truyền giáo và khi chúng ta mang tên của các 
tổ tiên mình đến đền thờ. Bằng chứng đó về lòng biết 
ơn của chúng ta có thể làm cho các bạn bè và gia đình 
được tồn tại vĩnh viễn.

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Chủ Tịch Eyring giải thích rằng chúng ta có thể tỏ 
lòng biết ơn của mình đối với Đấng Cứu Rỗi bằng cách 
chia sẻ phúc âm với những người khác. Các anh chị em 
có thể thảo luận với những người mà các anh chị em 
giảng dạy về ân tứ của phúc âm đã ban phước cho cuộc 
sống của họ như thế nào. Hãy cân nhắc việc mời họ 
thành tâm nhận ra những người mà họ muốn được chia 
sẻ ân tứ của phúc âm và cách họ có thể làm điều đó. 

THIẾU NHI
Chia Sẻ Chứng Ngôn của Các Em

Các em có thể chia sẻ ân tứ của phúc âm vào lễ Giáng 
Sinh này bằng cách tặng cho một người bạn hoặc 

người hàng xóm một quyển Sách Mặc Môn với chứng 
ngôn của các em được viết bên trong. Làm theo các 
bước sau đây để có sẵn để tặng quyển sách ấy :

1. Trên một tờ giấy, đo một hình chữ nhật ngang 
khoảng 11.5 centimét và dài khoảng 16 centimét 
và nhờ một người lớn giúp các em cắt ra.

2. Thêm vào một tấm hình của các em—hoặc là một 
hình vẽ hoặc một bức ảnh—ở trên cùng của trang 
giấy đó.

3. Hãy viết chứng ngôn của các em ở dưới hình của 
mình.

4. Nhờ một người lớn giúp các em đính tờ giấy đó vào 
bìa trong của Sách Mặc Môn.

GIỚI TRẺ
Tôi Có Thể Chia Sẻ một Quyển Sách 
Mặc Môn Không?
Bài của Josh Arnett

Trong năm đầu tiên của tôi ở trường trung học, 
giảng viên lớp giáo lý của tôi mời lớp học của tôi 

tặng những quyển Sách Mặc Môn cho bạn bè ngoại 
đạo. Mặc dù rất nhút nhát, nhưng tôi cũng chấp nhận 
lời mời đó.

Tôi đã mất hai ngày để có đủ can đảm, nhưng cuối 
cùng tôi cũng đã tặng cho người bạn của tôi là Britny 
quyển sách trong giờ ăn trưa và đưa ra một chứng 
ngôn ngắn. Britny cám ơn tôi về quyển sách đó.
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Vào cuối năm học đó, Britny dọn đi, nhưng chúng tôi 
vẫn còn giữ liên lạc. Bạn ấy nói với tôi về ngôi trường 
mới của bạn ấy và hầu hết tất cả các bạn bè của bạn ấy 
là tín hữu của Giáo Hội, nhưng bạn ấy không bao giờ 
nói với tôi về bất cứ điều gì thuộc linh cả.

Điều đó đã thay đổi trước khi tôi rời nhà đi truyền 
giáo. Tôi nhận được một mẩu tin nhắn từ Britny nói 
rằng bạn ấy có một tin quan trọng cho tôi: bạn ấy sắp 
chịu phép báp têm, và bạn ấy muốn cám ơn tôi đã làm 
bạn với bạn ấy và đã nêu lên một tấm gương sáng.
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Thượng Đế đã mang một cậu bé 15 tuổi nhút nhát 
không có kinh nghiệm truyền giáo và hướng dẫn để 
chia sẻ phúc âm với một người nào đó mà Ngài biết sẽ 
chấp nhận phúc âm. Tôi biết rằng bằng cách lắng nghe 
theo Thánh Linh, chúng ta có thể tìm thấy những người 
xung quanh chúng ta đang chờ đợi để tìm hiểu về phúc 
âm phục hồi. Tôi biết rằng nếu chúng ta giúp mang lại 
ngay cả chỉ một người đến cùng Chúa, ″thì sự vui mừng 
của [chúng ta] cùng với kẻ đó trong vương quốc của 
Cha [chúng ta] sẽ lớn lao biết bao!” GLGƯ 18:15).
Tác giả sống ở Washington, Hoa Kỳ.
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Sứ Mệnh Thiêng Liêng của  
Chúa Giê Su Ky Tô: Con Trai Độc Sinh
Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc 
hiểu biết về cuộc sống và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em 
nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm 
viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào reliefsociety.lds.org.

Tôi Có Thể Làm Gì?
1. Tại sao là điều quan trọng đối 
với tôi để hiểu các vai trò của 
Chúa Giê Su Ky Tô?

2. Đức tin của chúng ta có thể 
tăng trưởng như thế nào khi 
chúng ta tuân giữ giao ước của 
mình?
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Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Đây là một phần trong một loạt Các Sứ 
Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy mô tả các 
khía cạnh về sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi.

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, 
Chúa Giê Su Ky Tô, được gọi là 

Con Trai Độc Sinh vì Ngài là người 
duy nhất trên thế gian được sinh ra 
từ một người mẹ hữu diệt và một 
Đức Chúa Cha bất diệt. Ngài thừa 
hưởng các quyền năng thiêng liêng 
từ Thượng Đế, Cha của Ngài. Từ mẹ 
của Ngài là Ma Ri, Ngài thừa hưởng 
sự hữu diệt và phải chịu đói khát, 
mệt mỏi, đau đớn, và cái chết. 1

Vì Chúa Giê Su Ky Tô là Con Độc 
Sinh của Đức Chúa Cha, nên Ngài 
đã có thể hy sinh mạng sống của 
Ngài và sống lại. Thánh thư dạy 
rằng ″qua sự chuộc tội của Đấng Ky 
Tô,″ chúng ta ″có thể sống lại” (Gia 
Cốp 4:11). Chúng ta cũng biết rằng 
tất cả mọi người ″có thể được sống 
lại thành bất diệt dẫn đến cuộc 
sống vĩnh cửu″ nếu chúng ta ″tin” 
(GLGƯ 29:43).

Khi chúng ta bắt đầu hiểu trọn 
vẹn hơn ý nghĩa của việc Chúa Giê 
Su là Con Độc Sinh của Đức Chúa 
Cha, thì đức tin của chúng ta nơi 
Đấng Ky Tô sẽ gia tăng. Anh Cả 
D. Todd Christofferson thuộc Nhóm 

Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: 
″Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là 
sự tin chắc và bảo đảm về (1) Địa 
vị của Ngài là Con Độc Sinh của 
Thượng Đế, (2) Sự Chuộc Tội vô 
hạn của Ngài, và (3) Sự Phục Sinh 
thực sự của Ngài.″ 2 Các vị tiên tri 
hiện đại đã làm chứng: ″[Chúa Giê 
Su Ky Tô] là . . . Con Trai Độc Sinh 
trong xác thịt, Đấng Cứu Chuộc của 
thế gian.″ 3

Từ Thánh Thư
Giăng 3:16; Giáo Lý và Giao Ước 

20:21–24; Môi Se 5:6–9

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Trong Tân Ước, chúng ta đọc về 

các phụ nữ, những người chúng ta 
biết tên và những người chúng ta 
không biết tên, đã sử dụng đức tin 
nơi Chúa Giê Su Ky Tô, học hỏi và 
sống theo những lời dạy của Ngài, 
và làm chứng về giáo vụ, phép lạ, 
và vẻ uy nghi của Ngài. Các phụ nữ 
này đã trở thành các môn đồ gương 
mẫu và các nhân chứng quan trọng 
trong công việc cứu rỗi.

Ví dụ, Ma Thê chia sẻ chứng 
ngôn mạnh mẽ về thiên tính của 
Đấng Cứu Rỗi khi bà thưa với Ngài: 

″Tôi tin Chúa là Đấng Ky Tô, Con 
Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến 
thế gian” (Giăng 11:27).

Một số nhân chứng ban đầu về 
thiên tính của Đấng Cứu Rỗi là mẹ 
của Ngài, Ma Ri, và người chị em họ 
của bà là Ê Li Sa Bét. Ngay sau khi 
thiên sứ Gáp Ri Ên hiện đến cùng 
Ma Ri, thì bà đi thăm Ê Li Sa Bét. 
Ngay sau khi nghe lời chào của Ma 
Ri, Ê Li Sa Bét ″được đầy Đức Thánh 
Linh” (Lu Ca 1:41) và làm chứng 
rằng Ma Ri sẽ trở thành mẹ của Vị 
Nam Tử của Thượng Đế.
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