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SỨ ĐIỆP CỦA ĐỆ NHẤT CHỦ TỊCH ĐOÀN, THÁNG TÁM NĂM 2014

Một phụ nữ tên là Christa đã từng làm việc cho 
một công ty nhỏ bán hạt giống. Chị ấy rất yêu 
 thích công việc của mình. Thật là một nguồn 

kỳ diệu phi thường để mỗi hạt giống nhỏ chị ấy bán 
đều có khả năng tự biến đổi thành một thứ gì đó khá kỳ 
diệu—một củ cà rốt, một cái bắp cải, hoặc ngay cả một 
cây sồi mạnh mẽ.

Christa thích ngồi tại máy vi tính của mình để nhận đơn 
đặt hàng và trả lời các câu hỏi. Nhưng một ngày nọ chị ấy 
nhận được một lời khiếu nại làm cho chị bối rối.

Khách hàng nói: “Các hạt giống không tốt.” “Tôi mua 
những hạt giống đó cách đây hai tháng và vẫn không thấy 
gì cả.”

“Quý vị có trồng những hạt giống đó trong đất tốt,  
tưới đủ nước và cung cấp đủ ánh nắng mặt trời không?” 
Christa hỏi.

Khách hàng đáp: “Không, nhưng tôi đã làm nhiệm 
vụ của tôi rồi.” “Tôi đã mua các hạt giống. Xét cho cùng, 
chúng được bảo đảm là sẽ mọc lên mà.”

“Nhưng quý vị không gieo những hạt giống đó à?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Điều đó có nghĩa là bàn tay  

của tôi sẽ bẩn.”
Christa suy nghĩ về điều này và quyết định rằng những 

hướng dẫn về trồng trọt sẽ phải được viết ra. Chị ấy quyết 
định rằng câu hướng dẫn đầu tiên sẽ là: “Quý vị phải làm 
theo những chỉ dẫn về cách gieo hạt để cho hạt nảy mầm. 

Quý vị không thể đặt những hạt giống đó lên kệ và kỳ 
vọng rằng chúng sẽ mọc.”

Chẳng bao lâu sau lại có một lời khiếu nại khác làm  
chị bối rối.

Một khách hàng khiếu nại: “Các hạt giống không mọc 
lên gì cả,”

“Quý vị có trồng những hạt giống đó trong đất tốt 
không?” Christa đáp. “Quý vị có cung cấp đủ nước và ánh 
nắng mặt trời thích hợp không?”

Người khách hàng khăng khăng nói: “Có chứ.” “Tôi đã 
làm tất cả điều đó—chính xác như được ghi trên bao bì. 
Nhưng nó vẫn không mọc.”

“Có điều gì xảy ra không? Những hạt giống đó có nảy 
mầm không?”

Người khách hàng nói: “Không có gì xảy ra cả.”  
“Tôi gieo hạt giống theo như đã được hướng dẫn.  
Tôi đã hy vọng là có cà chua cho bữa ăn tối. Bây giờ  
tôi rất thất vọng.”

Christa đáp: “Khoan đã,” “Quý vị nói là quý vị đã gieo 
hạt ngày hôm nay à?”

Người khách hàng đáp: “Đừng vô lý.” “Tôi đã gieo hạt 
cách đây một tuần rồi. Tôi đã không trông mong để thấy 
cà chua vào ngày đầu tiên; Tôi đã kiên nhẫn. Để tôi nói 
cho cô biết, tôi đã tưới rất nhiều nước và chờ đợi từ lúc  
đó đến bây giờ đấy.”

Christa biết chị sẽ phải chỉ dẫn thêm một điều khác: 

Mùa Gặt của Thượng Đế

Bài của Chủ Tịch  
Dieter F. Uchtdorf
Đệ Nhị Cố Vấn trong  

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn
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“Những hạt giống này phù hợp với luật sinh học. Nếu gieo 
các hạt giống vào buổi sáng và trông mong được ăn cà 
chua vào cuối tuần đó, thì quý vị sẽ phải thất vọng. Quý 
vị phải kiên nhẫn và chờ đợi tiến trình làm việc của thiên 
nhiên diễn ra cho quý vị thấy.”

Tất cả mọi việc đều tốt đẹp cho đến khi Christa nhận 
được một lời khiếu nại khác.

Khách hàng bắt đầu nói: “Tôi rất thất vọng về hạt giống 
của cô.” “Tôi đã gieo những hạt giống đó y như hướng 
dẫn đề ngoài bao bì. Tôi đã tưới nước, chắc chắn là chúng 
có đủ ánh nắng mặt trời, và chờ đợi cho đến cuối cùng 
khi chúng ra quả.”

Christa nói: “Hình như là quý vị đã làm đúng mọi việc.”
Khách hàng đáp: “Tất cả mọi việc đều rất tốt.” “Nhưng 

tôi chỉ nhận được quả bầu zucchini!”
Christa nói: “Hồ sơ của tôi cho thấy rằng đó chính là 

những hạt giống mà quý vị đã đặt hàng.”
“Nhưng tôi không muốn bầu zucchini; Tôi muốn  

bí ngô mà!”
“Tôi không hiểu.”
“Tôi gieo những hạt giống đó trong khoảnh đất đã 

dùng để trồng bí ngô—cùng một loại đất đã cho ra bí ngô 
năm ngoái. Mỗi ngày, tôi khen mấy cái cây, nói với chúng 
là chúng sẽ trở thành những quả bí ngô đẹp tuyệt vời. 
Nhưng thay vì là những quả bí ngô to lớn, tròn trịa, màu 
cam thì tôi có những trái bầu dài màu xanh. Rất nhiều!”

Sau đó, Christa biết rằng phần hướng dẫn ở ngoài bao 
bì có thể không đủ và cần phải nêu lên một nguyên tắc: 
“Loại hạt giống quý vị gieo và thời gian trồng sẽ xác định 
loại cây trái thu hoạch.”

Luật Thu Hoạch
Sứ Đồ Phao Lô dạy về luật thu hoạch của Thượng Đế:
“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể 

đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.
“Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; 

song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự 
sống đời đời.

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không 
trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga La Ti 6:7–9).

Trong thời gian gần đây, Chúa đã ban cho chúng ta 
thêm sự khôn ngoan và sự hiểu biết sâu sắc đối với luật 
pháp bất di bất dịch này:

“Có một luật pháp ở trên trời, được lập ra và không thể 
hủy bỏ được trước khi có sự tạo dựng thế gian này, mà 

theo đó mọi phước lành đều được căn cứ vào đó—
“Và khi chúng ta nhận được bất cứ một phước lành 

nào từ Thượng Đế, thì đó là vì chúng ta tuân theo luật 
pháp mà phước lành này được căn cứ vào đó” (GLGƯ 
130:20–21).

Chúng ta gieo giống nào thì sẽ gặt giống nấy.
Việc thu hoạch của Thượng Đế là vinh quang vượt quá 

sức tưởng tượng. Đối với những người tôn vinh Ngài, thì 
các phước lành dồi dào của Ngài được ban cho “lấy đấu 
lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, . . . mà nộp trong lòng các 
ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại 
cho các ngươi mực ấy” (Lu Ca 6:38).

Giống như các hạt giống trên thế gian đòi hỏi nỗ lực 
và lòng kiên nhẫn, thì nhiều phước lành của thiên thượng 
cũng vậy. Chúng ta không thể để tôn giáo của mình lên 
trên kệ và kỳ vọng thu hoạch được các phước lành thuộc 
linh. Nhưng nếu chúng ta gieo trồng và nuôi dưỡng các 
tiêu chuẩn phúc âm trong cuộc sống hàng ngày của gia 
đình mình, thì có nhiều khả năng là con cái chúng ta sẽ 
lớn lên và cho ra những trái thuộc linh có giá trị lớn lao 
đối với chúng và các thế hệ tương lai.

Những sự đáp ứng của Thượng Đế cho những lời cầu 
nguyện của chúng ta không luôn luôn đến ngay lập tức—
đôi khi những sự đáp ứng này dường như không đến 
nữa—nhưng Thượng Đế biết những gì là tốt nhất cho con 
cái của Ngài. Chắc chắn là một ngày nào đó, chúng ta sẽ 
thấy rõ ràng hơn; và vào ngày đó chúng ta sẽ nhận ra sự 
tốt lành và rộng lượng của thiên thượng.

Trong khi đó, mục tiêu và niềm vui lớn lao là để đi theo 
bước chân của Đức Thầy và Đấng Cứu Rỗi chúng ta và 
sống cuộc sống tốt lành và tao nhã hơn để việc thu hoạch 
đã được hứa và quý báu về các phước lành vô giá của 
Thượng Đế có thể thuộc vào chúng ta.

Chúng ta gieo giống nào thì sẽ gặt giống nấy.
Đó là luật của thiên thượng.
Đó là luật thu hoạch của Thượng Đế.

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Thảo luận với những người mà các anh em đến thăm 
về luật thu hoạch của Thượng Đế áp dụng như thế nào 
đối với các mối quan hệ, sự cải đạo và chứng ngôn, 
hoặc các mục tiêu nghề nghiệp và học vấn. Các anh em 
có thể đọc và suy ngẫm về các thánh thư liên quan đến 
luật này, như là Châm Ngôn 11:18; 2 Cô Rinh Tô 9:6; và 
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An Ma 32. Khuyến khích họ xem lại các mục tiêu trước 
đây và đặt ra các mục tiêu mới để đạt được những kết 
quả ngay chính. Giúp họ phát triển một kế hoạch để 
hành động một cách thích hợp nhằm đạt được mục 
đích lâu dài của họ.

THIẾU NHI
Hoạch Định Việc Thu Hoạch của Các 
Anh Chị Em

Luật pháp của Thượng Đế về việc thu hoạch là nếu 
chúng ta muốn một điều gì đó sau này, thì phải làm 

việc từ bây giờ. Nếu muốn trồng trọt, chúng ta cần phải 
gieo hạt giống, tưới nước, và bảo vệ chúng khỏi cỏ 
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dại. Nếu không làm việc này, thì chúng ta sẽ không thu 
hoạch được bất cứ cái gì cả!

Dưới đây là một bản liệt kê một số “kết quả” tốt mà 
các anh chị em có thể muốn trong cuộc sống của mình. 
Hãy viết xuống một số việc các anh chị em có thể làm 
trong tháng này để giúp các anh chị em nhận được các 
phước lành này.

• Một căn nhà hạnh phúc

• Học vấn

• Bạn bè tốt

• Phép Báp Têm và Lễ Xác Nhận

• Một Chứng Ngôn về Chúa Giê Su Ky Tô
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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.

Thánh thư dạy rằng chúng ta có 
thể ở nơi hiện diện của Thượng 

Đế “qua sự trung gian của công lao, 
lòng thương xót, và ân điển của 
Đấng Mê Si Thánh” (2 Nê Phi 2:8). 
Đấng Mê Si là “tiếng Aramaic và Hê 
Bơ Rơ có nghĩa là ‘Đấng được xức 
dầu.’ . . . Trong Kinh Tân Ước, Chúa 
Giê Su được gọi là Đấng Ky Tô tức 
là Đấng Mê Si bằng tiếng Hy Lạp. 
Từ này có nghĩa là Vị Tiên Tri được 
xức dầu, Thầy Tư Tế, Nhà Vua, và 
Đấng Giải Thoát.” 1

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã 
làm chứng: “Tôi biết rằng [Chúa Giê 
Su Ky Tô] là Đấng Chí Thánh của Y 
Sơ Ra Ên, Đấng Mê Si, là Đấng sẽ 
một ngày nào đó tái lâm trong vinh 
quang cuối cùng, để trị vì trên thế 
gian với tư cách là Chúa của các 
Chúa và Vua của các Vua. Tôi biết 
rằng không có danh hiệu nào khác 
được ban ra dưới gầm trời này mà 
nhờ đó loài người được cứu.” 2

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ 
Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch 

Sứ Mệnh Thiêng Liêng của  
Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng Mê Si
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 các vai trò 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.

Đoàn. [Chúa Giê Su Ky Tô] là Đấng 
Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của thế gian. 
“Ngài là Đấng Mê Si đã được hứa. 
Ngài sống một cuộc sống hoàn hảo 
và chuộc tội lỗi của chúng ta. Ngài 
sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. 
Ngài sẽ đánh trận cho chúng ta. 
Ngài là niềm hy vọng; Ngài là sự 
cứu rỗi của chúng ta; Ngài là con 
đường.” 3

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
Giăng 1:38–41; 4:25–26, 40–42; 
2 Nê Phi 6:13; 25:16–17

Từ Thánh Thư
Các nữ môn đồ của Đấng Ky Tô 

đã làm chứng về vai trò của Ngài 
với tư cách là Đấng Mê Si. Ma Ri 
Ma Đơ Len là một môn đồ của 
Chúa Giê Su Ky Tô. Bà là người 
đầu tiên “thấy hòn đá lấp cửa mộ 
đã dời đi” vào buổi sáng Phục 
Sinh của Đấng Ky Tô. Bà “đứng 
bên ngoài, gần mộ, mà khóc” sau 
khi khám phá ra rằng xác Ngài đã 
không còn ở trong mộ nữa.

Sau đó, “bà ngoảnh lại và thấy 
Đức Chúa Giê Su tại đó nhưng 
chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê Su.

“Đức Chúa Giê Su hỏi người 
rằng: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi 
khóc, Ngươi tìm ai? Người ngỡ 
rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói 
rằng: Hỡi chúa, ví thật người là 
kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta 
biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ 
đến mà lấy.

“Đức Chúa Giê Su phán rằng: 
Hỡi Ma Ri. Ma Ri bèn xây lại, lấy 
tiếng Hê Bơ Rơ mà thưa rằng: Ra 
Bu Ni (nghĩa là thầy).” Ma Ri nhận 
ra rằng Ngài không phải là người 
làm vườn mà là Chúa Giê Su Ky 
Tô, Đấng Mê Si. (Xin xem Giăng 
20:1–17).
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Hãy Suy Nghĩ về Điều Này

Tại sao là điều quan trọng để hiểu 
vai trò của Đấng Cứu Rỗi là Đấng 
Mê Si?
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