
1

Gấp Rút Làm Công Việc 

Các anh chị em có biết rằng Giáo Hội phục hồi 
được 98 tuổi trước khi có 100 giáo khu không? 
Nhưng chưa tới 30 năm sau, Giáo Hội đã tổ chức 

được 100 giáo khu thứ hai. Và chỉ tám năm sau đó thì 
Giáo Hội đã có hơn 300 giáo khu. Hôm nay chúng ta có 
hơn 3.000 giáo khu.

Tại sao sự tăng trưởng này diễn ra với tốc độ nhanh 
như thế? Có phải là vì chúng ta được nhiều người biết hơn 
không? Có phải là vì chúng ta có các giáo đường đẹp đẽ 
không?

Những điều này đều quan trọng, nhưng lý do Giáo Hội 
đang tăng trưởng ngày nay là vì Chúa đã phán bảo là phải 
như thế. Trong sách Giáo Lý và Giao Ước, Ngài phán: ″Này, 
ta sẽ gấp rút làm công việc của ta vào đúng kỳ của nó.″ 1

Là con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng, chúng ta 
được gửi đến thế gian vào lúc này để chúng ta có thể 
tham gia vào việc gấp rút làm công việc trọng đại này. 

Theo tôi biết, Chúa chưa bao giờ phán rằng công việc 
của Ngài bị hạn chế trong cuộc sống hữu diệt này. Thay 
vì thế, công việc của Ngài kéo dài suốt vĩnh cửu. Tôi tin 
rằng Ngài đang gấp rút làm công việc của Ngài trong thế 
giới linh hồn. Tôi cũng tin rằng, qua các tôi tớ của Ngài ở 
đó, Chúa đang chuẩn bị cho nhiều linh hồn để tiếp nhận 
phúc âm. Bổn phận của chúng ta là làm công việc lịch 
sử gia đình cho tổ tiên mình và sau đó đi đền thờ và thực 
hiện các giáo lễ thiêng liêng nhằm mang đến cho những 
người đã qua đời cùng một cơ hội mà chúng ta có.

Chủ Tịch Brigham Young (1801–77) nói rằng mỗi 
Thánh Hữu Ngày Sau trung tín trong thế giới linh hồn đều 
đang bận rộn. ″Họ đang làm gì ở đó vậy? Họ đang thuyết 
giảng, luôn luôn thuyết giảng, và chuẩn bị con đường cho 
chúng ta để gấp rút làm công việc của chúng ta trong việc 
xây cất các đền thờ ở nơi này và ở mọi nơi khác.″ 2

Vâng, công việc lịch sử gia đình không phải là dễ dàng. 
Đối với các anh chị em từ Scandinavia tôi thông cảm nỗi 
bực mình của các anh chị em. Ví dụ, trong số các tổ tiên 
Thụy Điển của tôi, ông nội của tôi tên là Nels Monson; 
Cha của ông nội tôi không phải là Monson mà là Mons 
Okeson. Cha của ông Mons tên là Oke Pederson, và cha 
của ông tên là Peter Monson—một lần nữa quay trở lại với 
họ Monson.

Chúa kỳ vọng các anh chị em và tôi chuyên cần thực 
hiện công việc lịch sử gia đình của chúng ta. Tôi nghĩ rằng 
nếu chúng ta muốn thực hiện công việc này một cách 
hữu hiệu thì điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là có 
được Thánh Linh của Cha Thiên Thượng ở với chúng ta. 
Khi chúng ta sống một cách ngay chính như chúng ta biết 
cách để sống, Ngài sẽ mở đường cho việc làm ứng nghiệm 
các phước lành mà chúng ta đang tha thiết và siêng năng 
tìm kiếm.

Chúng ta sẽ phạm lỗi lầm, nhưng không một ai trong 
chúng ta có thể trở thành chuyên gia về công việc lịch 
sử gia đình mà trước tiên không phải là người mới học. 
Do đó, chúng ta phải lao vào công việc này, và cần phải 
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chuẩn bị trước cho một số khó khăn. Đây không phải là 
một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng Chúa đã giao cho các anh 
chị em và Ngài cũng đã giao nhiệm vụ đó cho tôi.

Khi theo đuổi công việc lịch sử gia đình, các anh chị 
em sẽ thấy mình đang trải qua những khó khăn, và các 
em sẽ tự nói với mình: ″Tôi không thể làm gì được nữa.″ 
Khi các anh chị em đến thời điểm đó, hãy quỳ xuống và 
cầu xin Chúa mở đường, và Ngài sẽ mở đường cho các 
anh chị em. Tôi làm chứng rằng điều này là có thật.

Cha Thiên Thượng yêu thương con cái của Ngài trong 
thế giới linh hồn rất nhiều như Ngài yêu thương các 
anh chị em và tôi. Về công việc cứu rỗi người chết, Tiên 
Tri Joseph Smith đã nói: ″Và giờ đây theo như các mục 
đích lớn lao của Thượng Đế đang gấp rút hoàn thành, 
và những điều phán về Các Vị Tiên Tri đang được ứng 
nghiệm, vì vương quốc của Thượng Đế được thiết lập trên 
thế gian, và những trật tự cổ xưa của các sự việc được 
phục hồi, Chúa đã biểu hiện cho chúng ta thấy bổn phận 
và đặc ân này.″  3

Về các tổ tiên của chúng ta đã qua đời mà không biết 
phúc âm, Chủ Tịch Joseph F. Smith (1838–1918) nói: ″Qua 
các nỗ lực của chúng ta thay cho họ thì những xiềng xích 
nô lệ của họ sẽ rơi ra khỏi họ, và bóng tối vây quanh họ 
sẽ tan đi, ánh sáng có thể tỏa chiếu trên họ và họ sẽ nghe 
trong thế giới linh hồn về công việc đã được con cái của họ 
thực hiện cho họ nơi đây, và sẽ vui mừng với các anh chị 
em trong khi các anh chị em thực hiện các bổn phận này.″  4

Có hàng triệu con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng 
chưa bao giờ nghe tới danh của Đấng Ky Tô trước khi chết 
và đi vào thế giới linh hồn. Nhưng bây giờ họ đã được 
giảng dạy phúc âm và đang chờ ngày mà các anh chị em 
và tôi sẽ làm cuộc sưu tầm cần thiết để dọn đường cho 
chúng ta có thể đi vào ngôi nhà của Chúa và thực hiện 
cho họ công việc mà chính họ không thể tự làm được.

Thưa các anh chị em, tôi làm chứng rằng Chúa sẽ ban 
phước cho chúng ta khi chúng ta chấp nhận và đáp ứng 
thử thách này. 

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Hãy nghĩ về một câu chuyện ưa thích từ lịch sử gia 
đình của các anh em và chia sẻ câu chuyện này với 
những người mà các anh em đến thăm. Các anh em 
có thể muốn sử dụng các câu hỏi trong phần dành cho 

thiếu nhi của Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn (trang 
6) để khuyến khích những người mà các anh em đến 
thăm chia sẻ câu chuyện của họ. Hãy cân nhắc việc đọc 
Giáo Lý và Giao Ước 128:15 và thảo luận về tầm quan 
trọng của việc thực hiện các giáo lễ đền thờ thay cho tổ 
tiên của chúng ta.

GHI CHÚ
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(2007), 439.
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 247.

GIỚI TRẺ

Tôi Có Thể Thích Lập Dữ Liệu Chỉ Mục 
Lịch Sử Gia Đình Không?
Bài của Emma Abril Toledo Cisneros

Tôi đã tham gia vào mục tiêu của giáo khu chúng tôi 
để lập dữ liệu chỉ mục lịch sử gia đình cho 50.000 

tên. Thoạt đầu, công việc này rất khó. Nhiều lần, đợt hồ 
sơ tôi tải xuống có những chữ viết tay rất khó đọc, và 
đôi khi tôi muốn trả lại đợt hồ sơ đó và tải xuống một 
đợt hồ sơ khác. Nhưng sau đó tôi nhận biết rằng nếu 
mọi người đều nghĩ như thế, thì các đợt hồ sơ đó sẽ bị 
bỏ lại cho đến cuối cùng. Tôi có thể tưởng tượng nhiều 
hàng người đang chờ đợi trong thế giới linh hồn, và tôi 
quyết định tiếp tục cố gắng để đọc những cái tên đó và 
chép lại mà không bị lỗi.

Tôi học cách yêu thương những người đó. Tôi hiểu 
rằng họ quả thật cần được giúp đỡ, và chúng tôi cũng 
cần được họ giúp đỡ nữa. Tôi tiến đến việc hiểu rõ hơn 
rằng kế hoạch hoàn hảo của Cha Thiên Thượng quan 
tâm đến tất cả mọi người. Khi tuân theo sự soi dẫn và 
những chỉ dẫn của các vị lãnh đạo đã được chọn của 
Ngài, thì chúng ta sẽ chứng kiến được lòng thương xót 
và tình yêu thương vô hạn của Ngài.

Việc lập dữ liệu chỉ mục lịch sử gia đình đã là một 
kinh nghiệm đáng quý đối với tôi. Tôi đã học cách quý 
trọng và yêu thích nhiều điều về lịch sử gia đình. Tôi 
cũng nhận được các ân tứ có giá trị lớn lao từ Chúa 
bằng cách tuân theo một điều gì đó giản dị như tham 
gia vào việc lập dữ liệu chỉ mục lịch sử gia đình.
Tác giả sống ở Veracruz, Mexico.
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THIẾU NHI

Tìm Hiểu Những Câu Chuyện từ  
Lịch Sử Gia Đình của Các Anh Chị Em

Cha mẹ và ông bà của các em đã có nhiều cuộc 
phiêu lưu—một số các cuộc phiêu lưu đó các em 

còn không biết đến nữa! Một số câu chuyện về họ sẽ 
làm cho các em cười, và các câu chuyện này có thể giúp 
các em có đức tin nơi Cha Thiên Thượng. Nhưng ngay 
cả người lớn đôi khi cũng cảm thấy nhút nhát. Hãy sử 
dụng các câu hỏi này để giúp họ nhớ tới một số câu 
chuyện ưa thích của họ và viết xuống hoặc vẽ hình về 
các câu trả lời của họ.

1. Xin kể cho con/cháu nghe về ba kỷ niệm đẹp nhất 
của cha mẹ/ông bà.

2. Khoảnh khắc ngượng ngùng nhất của cha mẹ/ông 
bà là gì?

3. Xin kể cho con/cháu nghe về ngày con/cháu sinh ra.
4. Cha mẹ/ông bà thích làm điều gì khi còn nhỏ?
5. Làm thế nào cha mẹ/ông bà đạt được chứng ngôn về 

phúc âm?
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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.

Khi phục sự những người khác, 
chúng ta trở thành các tín đồ 

chân chính của Chúa Giê Su Ky 
Tô là Đấng nêu gương cho chúng 
ta noi theo. Chủ Tịch Thomas S. 
Monson nói: “Chúng ta sống ở giữa 
những người đang gặp hoạn nạn. 
. . . Chúng ta đều là bàn tay của 
Chúa nơi đây trên thế gian, với lệnh 
truyền phải phục vụ và nâng đỡ các 
con cái của Ngài.″ 1

Linda K. Burton, chủ tịch trung 
ương Hội Phụ Nữ, dạy rằng: “Bằng 
cách thực tập, mỗi người chúng ta 
có thể trở thành giống như Đấng 
Cứu Rỗi hơn khi chúng ta phục vụ 
con cái của Thượng Đế. Để giúp 
chúng ta [phục sự] lẫn nhau một 
cách hữu hiệu hơn, tôi xin đề nghị 
cụm từ này để ghi nhớ: ′Hãy quan 
sát trước rồi sau đó phục vụ.′ . . . 
Khi làm như vậy, chúng ta đang 
tuân giữ giao ước và sự phục vụ của 
mình, giống như sự phục vụ của 
Chủ Tịch Monson, sẽ là bằng chứng 
về vai trò môn đồ của mình.″ 2

Chúng ta có thể cầu nguyện mỗi 
buổi sáng để nhận ra cơ hội phục 
vụ những người khác. David L. 
Beck, chủ tịch trung ương Hội 

Sứ Mệnh Thiêng Liêng  
của Chúa Giê Su Ky Tô: Phục Sự
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 xem reliefsociety.lds.org.

Thiếu Niên nói: ″Cha Thiên Thượng 
sẽ hướng dẫn các em và các thiên 
sứ sẽ phụ giúp các em. ″Các em 
sẽ nhận được quyền năng để ban 
phước cho các cuộc sống và giải 
cứu các linh hồn.″ 3

Từ Thánh Thư
Ma Thi Ơ 20:25–28; 1 Nê Phi 
11:27–28; 3 Nê Phi 28:18

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Tại đại hội trung ương vào tháng 

Mười năm 1856, Chủ Tịch Brigham 
Young (1801–77) loan báo rằng 
những người tiền phong đẩy xe tay 
vẫn còn đang băng ngang qua vùng 
đồng bằng và tất cả mọi người đều 
phải giúp thu góp đồ tiếp tế cho 
những người này ngay lập tức. Lucy 
Meserve Smith viết rằng các phụ nữ 
″cởi váy lót trong của họ, vớ, và tất 
cả mọi thứ họ có dư, ngay nơi đó 
trong Đại Thính Đường, và chất vào 
toa xe.″

Khi những người tiền phong 
được giải cứu bắt đầu đến Salt Lake 
City thì Lucy viết: ″Tôi chưa bao giờ 
. . . vui sướng hơn bất cứ công việc 
nào mà tôi từng làm trong đời mình 
như khi có một cảm giác về tình 
đoàn kết giữa các tín hữu như vậy. 
Tôi chỉ cần đi vào một cửa hàng và 

cho biết những gì tôi cần; nếu đó 
là vải, thì sẽ được đo, cắt ra và 
đưa cho tôi mà không tính tiền.″ 4

Chủ Tịch George Albert Smith 
(1870–1951) nói về việc phục sự 
những người khác: ″Hạnh phúc 
vĩnh cửu của chúng ta sẽ được 
cân xứng với cách chúng ta tận 
tâm trong việc giúp đỡ người 
khác.″ 5

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
1. Làm thế nào việc cầu nguyện 
có thể dẫn dắt chúng ta đến việc 
làm công cụ trong tay của Chúa? 

2. Làm thế nào việc phục sự 
những người khác có thể giúp 
chúng ta tuân giữ các giao ước 
của mình? 
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