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Có sự khác biệt giữa việc nhận được một chứng  
ngôn về lẽ thật và việc thật sự được cải đạo. 
Ví dụ, Sứ Đồ Phi E Rơ vĩ đại đã làm chứng với 

Đấng Cứu Rỗi rằng ông biết Chúa Giê Su là Vị Nam Tử 
của Thượng Đế. 

“[Chúa Giê Su] phán rằng: Còn các ngươi thì xưng  
ta là ai?

“Si Môn Phi E Rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Ky Tô, con 
Đức Chúa Trời hằng sống.

“Bấy giờ, Đức Chúa Giê Su phán cùng người rằng: Hỡi 
Si Môn, con Giô Na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt 
và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở 
trên trời vậy” (Ma Thi Ơ 16:15–17).

Tuy nhiên về sau, trong lệnh truyền của Ngài cho 
Phi E Rơ, Chúa đã ban cho ông và cho chúng ta một lời 
hướng dẫn để trở nên thực sự cải đạo và kéo dài sự cải 
đạo cho cả cuộc đời. Chúa Giê Su đã phán như thế này: 
“Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh 
em mình” (Lu Ca 22:32). 

Chúa Giê Su đã dạy Phi E Rơ rằng để có được một 
chứng ngôn thì cần phải còn có một sự thay đổi lớn hơn 
để có thể suy nghĩ, cảm nhận và hành động như là các 
môn đồ đã thực sự được cải đạo của Chúa Giê Su Ky Tô. 
Đó là sự thay đổi lớn lao mà chúng ta đều tìm kiếm. 
Một khi đạt được điều đó, chúng ta cần phải tiếp tục sự 

thay đổi đó cho đến khi cuối cuộc sống hữu diệt của mình 
(xin xem An Ma 5:13–14).

Chúng ta biết từ kinh nghiệm của mình và từ việc quan 
sát những người khác rằng việc có một vài giây phút tuyệt 
vời của sức mạnh thuộc linh thì sẽ không đủ. Phi E Rơ 
chối không biết Đấng Cứu Rỗi ngay cả sau khi ông đã 
nhận được một sự làm chứng của Thánh Linh rằng Chúa 
Giê Su là Đấng Ky Tô. Ba Nhân Chứng về Sách Mặc Môn 
đã nhận được chứng ngôn trực tiếp rằng Sách Mặc Môn 
là lời của Thượng Đế, nhưng sau đó họ đã nao núng về 
khả năng của họ để tán trợ Joseph Smith với tư cách là 
Vị Tiên Tri của Giáo Hội của Chúa. 

Chúng ta cần một sự thay đổi trong tâm hồn mình, như 
đã được mô tả trong sách An Ma: “Và rồi tất cả đều rao 
truyền cho dân chúng những lời giống nhau rằng—lòng 
họ nay đã thay đổi, họ không còn mong muốn làm điều 
ác nữa” (An Ma 19:33, xin xem thêm Mô Si A 5:2).

Chúa đã dạy chúng ta rằng khi chúng ta được thực 
sự cải đạo theo phúc âm của Ngài, thì lòng chúng ta sẽ 
thay đổi từ mối quan tâm ích kỷ đến việc mong muốn 
phục vụ để nâng đỡ những người khác khi họ tiến tới 
cuộc sống vĩnh cửu. Để có được sự cải đạo đó, chúng ta 
có thể cầu nguyện và cố gắng trong đức tin để trở thành 
một con người mới mà có thể thực hiện được nhờ vào 
Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. 
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Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện nhằm 
có được đức tin để hối cải về tính ích kỷ và để có được 
ân tứ chăm sóc cho những người khác nhiều hơn là cho 
bản thân mình. Chúng ta có thể cầu nguyện nhằm có 
được sức mạnh để từ bỏ tính kiêu ngạo và ghen tị. 

Việc cầu nguyện cũng sẽ là thiết yếu để nhận được 
ân tứ về sự yêu thích lời của Thượng Đế và về tình yêu 
mến Đấng Ky Tô (xin xem Mô Rô Ni 7:47–48). Hai tình 
yêu mến này được kết hợp với nhau. Khi đọc, suy ngẫm, 
và cầu nguyện về lời của Thượng Đế, chúng ta sẽ trở nên 
yêu thích lời nói đó. Chúa đặt lời nói đó vào tâm hồn của 
chúng ta. Khi cảm nhận được sự yêu thích đó, chúng ta 
sẽ bắt đầu yêu mến Chúa càng nhiều hơn. Cùng với điều 
đó, chúng ta cần có tình yêu thương đối với những người 
khác để củng cố những người mà Thượng Đế đặt trên con 
đường của chúng ta. 

Ví dụ, chúng ta có thể cầu nguyện để nhận ra 
những người mà Chúa sẽ để cho những người truyền 
giáo của Ngài giảng dạy. Những người truyền giáo toàn 
thời gian có thể cầu nguyện với đức tin để biết qua 
Thánh Linh xem họ phải giảng dạy và làm chứng về  
điều gì. Họ có thể cầu nguyện với đức tin rằng Chúa sẽ 
cho họ cảm thấy tình yêu thương của Ngài dành cho tất  
cả mọi người mà họ gặp. Những người truyền giáo sẽ 
không đem tất cả mọi người họ gặp đến hồ nước báp 
têm và đến ân tứ Đức Thánh Linh. Nhưng họ có thể có 
Đức Thánh Linh là một người bạn đồng hành. Qua sự 
phục vụ của họ và với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, 
lòng của những người truyền giáo sẽ được thay đổi khi 
đến lúc. 

Sự thay đổi đó sẽ được nhiều lần đổi mới khi họ và 
chúng ta tiếp tục một cách không ích kỷ trong suốt cuộc 
đời để hành động trong đức tin nhằm củng cố những 
người khác với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Sự 
cải đạo sẽ không phải là một sự kiện đơn lẻ hoặc một 
điều gì đó mà sẽ kéo dài chỉ trong một thời gian cụ thể 
trong cuộc đời nhưng sẽ là một tiến trình liên tục. Cuộc 
sống có thể trở nên sáng tỏ hơn cho đến ngày hoàn toàn, 
khi chúng ta sẽ nhìn thấy Đấng Cứu Rỗi và thấy rằng 
chúng ta đã trở thành giống như Ngài. Chúa đã mô tả 
cuộc hành trình này như sau: “Những gì của Thượng Đế 
đều là ánh sáng; và kẻ nào nhận được ánh sáng, và bền 
lòng nơi Thượng Đế, thì sẽ nhận được thêm ánh sáng; và 
ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn 
toàn” (GLGƯ 50:24).

Tôi hứa với các anh chị em rằng mỗi người chúng ta 
đều có thể nhận được điều đó. 

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ đã sử dụng “chuyện ngụ ngôn về 
dưa chua” để giảng dạy rằng sự cải đạo là một tiến 
trình liên tục thay vì một sự kiện độc nhất: “Từng hàng 
chữ một và từng lời giáo huấn một, dần dần và hầu 
như không thể cảm thấy được, các lý do, ý nghĩ, lời nói 
và hành động của chúng ta trở nên phù hợp với ý muốn 
của Thượng Đế” (“Các Ngươi Phải Được Tái Sinh,” 
Liahona, tháng Năm năm 2007, 19). Hãy cân nhắc việc 
xem lại chuyện ngụ ngôn về dưa chua với những người 
các anh em giảng dạy. Mỗi người chúng ta có thể làm 
gì để tiến bước một cách kiên định trong tiến trình cải 
đạo dần dần mà cả Chủ Tịch Eyring lẫn Anh Cả Bednar 
đều thảo luận? 

GIỚI TRẺ
Sự Thay Đổi của Lòng Tôi
Bài của Dante Bairado

Khi mới học về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky 
Tô, tôi cảm thấy Thánh Linh làm chứng về lẽ trung 

thực của phúc âm. Qua lời cầu nguyện, chứng ngôn của 
tôi càng trở nên vững vàng hơn, và tôi đã quyết định 
chịu phép báp têm. 

Ngay sau lễ báp têm của tôi, những người trong tiểu 
giáo khu của tôi bắt đầu hỏi tôi cảm thấy như thế nào 
về công việc phục vụ truyền giáo. Thành thật mà nói, 
tôi không biết chính xác phải nói gì. Ý nghĩ rời khỏi gia 
đình và trường học của tôi để phục vụ truyền giáo thì 
dường như là vô lý. 

Rồi một ngày nọ tôi bắt đầu suy nghĩ về sự cải đạo 
của mình. Tôi nhớ lại những người truyền giáo đã dạy 
tôi; họ là những người đã kiên nhẫn trả lời những câu 
hỏi của tôi và giúp tôi hiểu phúc âm. Tôi đã nhận ra 
rằng nếu không có sự giúp đỡ của họ, tôi sẽ không bao 
giờ khám phá ra được Giáo Hội chân chính. Ngay sau 
khi tôi nhận ra điều đó, ước muốn để phục vụ nở rộ 
trong lòng tôi. Tôi có thể cảm thấy Thánh Linh nói với 
tôi rằng tôi nên phục vụ truyền giáo toàn thời gian.
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Tôi biết rằng công việc truyền giáo là công việc 
của Cha Thiên Thượng và chúng ta có thể giúp mang 
những người khác đến sự hiểu biết tuyệt vời về phúc 
âm phục hồi. 
Tác giả hiện sống ở Fortaleza, Brazil.

THIẾU NHI
Hãy Để cho Chứng Ngôn của Các  
Em Cháy Sáng Rực

Việc đạt được một chứng ngôn cũng giống như đốt 
một ngọn lửa. Cũng như chúng ta thêm củi vào để 

giữ cho ngọn lửa tiếp tục cháy, chúng ta cần phải cầu 
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nguyện, hối cải, phục vụ người khác, học thánh thư, và 
tuân giữ các lệnh truyền để giúp chứng ngôn của mình 
đuợc sáng rực. 

Để tìm hiểu thêm về cách xây đắp chứng ngôn của 
các em, hãy đọc mỗi câu thánh thư được liệt kê dưới 
đây. Vẽ một ánh lửa với năm ngọn lửa lớn. Tô màu 
một ngọn lửa cho mỗi câu thánh thư các em đọc. Các 
em đọc càng nhiều thánh thư, thì ngọn lửa—và chứng 
ngôn của các em càng sáng tỏ hơn! 
Mô Si A 2:17
An Ma 5:46
An Ma 32:27
3 Nê Phi 15:10
Giăng 5:39
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Đây là một phần của một loạt Các Sứ 
Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ 
Nữ mô tả về các thuộc tính của Đấng 
Cứu Rỗi. 

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

duy nhất có khả năng thực hiện 
một sự chuộc tội cho nhân loại. 
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, 
Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất 
Chủ Tịch Đoàn nói: “Chúa Giê Su 
Ky Tô, Chiên Con không tì vết, 
sẵn sàng hy sinh trên bàn thờ của 
lễ thiêu và trả giá cho tội lỗi của 
chúng ta.” 1 Việc hiểu rằng Chúa 
Giê Su Ky Tô không có tội lỗi có 
thể giúp chúng ta gia tăng đức tin 
của mình nơi Ngài và cố gắng tuân 
giữ các lệnh truyền của Ngài, hối 
cải, và trở nên thanh sạch. 

Anh Cả D. Todd Christofferson 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai 
Vị Sứ Đồ nói: “Chúa Giê Su . . . là 
một Đấng có thể xác và linh hồn 
nhưng Ngài đã không nhượng bộ 
cám dỗ. (xin xem Mô Si A 15:5) 
“Chúng ta có thể nhận được sự giúp 
đỡ từ Ngài . . . bởi vì Ngài hiểu rõ. 
Ngài hiểu rõ cuộc xung đột đó và 
Ngài cũng hiểu rõ cách thức để 
thắng cuộc xung đột đó . . . 

“. . . Quyền năng của 
Sự Chuộc Tội có thể xóa bỏ hậu 
quả của tội lỗi nơi chúng ta. Khi 
chúng ta hối cải, ân điển chuộc 

Các Thuộc Tính của Chúa Giê Su Ky Tô: 
Không Có Tội Lỗi

tội của Ngài biện minh và tẩy sạch 
chúng ta. (xin xem 3 Nê Phi 27:16–
20). Điều đó thể như chúng ta chưa 
hề chịu thua, thể như chúng ta chưa 
hề nhưọng bộ cám dỗ.

“Khi chúng ta cố gắng hằng ngày 
và hằng tuần để đi theo đường lối 
của Đấng Ky Tô, phần hồn của 
chúng ta vùng lên đòi quyền chi 
phối, cuộc chiến nội tâm lắng đọng 
và các cám dỗ ngừng quấy nhiễu.” 2

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
Ma Thi Ơ 5:48; Giăng 8:7; 

Hê Bơ Rơ 4:15; 2 Nê Phi 2:5–6

Từ Thánh Thư
Đấng Cứu Rỗi đã trả giá tội lỗi 

của chúng ta qua tư cách thiêng 
liêng của Ngài là Vị Nam Tử, 
cuộc sống vô tội của Ngài, nỗi 
đau khổ và sự đổ máu của Ngài 
trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, cái 
chết của Ngài trên cây thập tự và 
Sự Phục Sinh của Ngài từ mộ phần. 
Qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su 
Ky Tô, chúng ta có thể trở nên trong 
sạch một lần nữa khi chúng ta hối 
cải tội lỗi của mình. 

Vua Bên Gia Min đã dạy dân 
của ông về Sự Chuộc Tội của Chúa 
Giê Su Ky Tô và rồi hỏi họ có tin lời 
nói của ông không. “Và tất cả dân 
chúng đồng thanh kêu lên rằng: 
. . . Thánh Linh . . . đã đem lại một 

sự thay đổi lớn lao trong chúng tôi, 
hay trong lòng chúng tôi, khiến 
chúng tôi không còn ý muốn làm 
điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn 
luôn làm điều thiện. . . .

“Và chúng tôi sẵn lòng lập giao 
ước với Thượng Đế của chúng tôi 
để làm theo ý Ngài, và tuân giữ 
các lệnh truyền của Ngài trong mọi 
điều” (Mô Si A 5:1–2, 5).

Chúng ta cũng có thể có một “sự 
thay đổi lớn lao” giống như dân của 
Vua Bên Gia Min, là những người 
“không còn ý muốn làm điều tà ác 
nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm 
điều thiện” (Mô Si A 5:2).
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Hãy Suy Nghĩ về Điều Này

Việc được thanh sạch khác như thế 
nào với việc được hoàn hảo?

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 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 trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp




