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Tôi đã có vinh dự được tham dự nhiều buổi lễ kỷ 
niệm văn hóa được tổ chức kết hợp với các buổi 
lễ cung hiến đền thờ. Tôi yêu thích tất cả các lần 

đó, bao gồm lần gần đây nhất tôi đã tham dự ở Phoenix, 
Arizona, Hoa Kỳ vào tháng Mười Một năm ngoái. 

Giới trẻ Thánh Hữu Ngày Sau tham dự vào các buổi lễ 
kỷ niệm văn hóa đã mang đến những chương trình tuyệt 
vời và đáng nhớ. Năm vừa qua tại Phoenix, tôi đã nói với 
giới trẻ tham gia ngay trước lúc lễ kỷ niệm rằng, “Các em 
là con cái của ánh sáng.”

Tôi muốn tất cả giới trẻ của Giáo Hội biết được rằng 
các em là con cái của ánh sáng. Bởi vì thế, các em có một 
trách nhiệm là “chiếu sáng như đuốc trong thế gian;” (Phi 
Líp 2:15). Các em có bổn phận chia sẻ các lẽ thật của phúc 
âm. Các em được kêu gọi để đứng lên giống như một ngọn 
hải đăng đền thờ, phản chiếu ánh sáng phúc âm tới một 
thế giới đang càng ngày càng tăm tối. Các em có một trách 
nhiệm để giữ gìn ánh sáng của mình luôn cháy rực sáng.

Để chúng ta trở thành “gương cho các tín đồ” (1 Ti Mô 
Thê 4:12), bản thân chúng ta cần phải tin tưởng. Chúng ta 
phải phát triển đức tin cần thiết để sống sót về mặt thuộc 
linh và để chiếu ánh sáng cho những người khác. Chúng 
ta phải nuôi dưỡng chứng ngôn của mình cho tới khi nó 
trở thành một cái neo trong cuộc sống của chúng ta.

Trong số những cách thức hữu hiệu nhất để gia tăng và 
giữ gìn đức tin mà chúng ta cần có ngày nay là đọc và học 
thánh thư, cùng cầu nguyện một cách thường xuyên và 

kiên định. Tôi nói với các em, giới trẻ của Giáo Hội, rằng 
nếu các em chưa làm như vậy, thì hãy phát triển ngay bây 
giờ một thói quen học hỏi thánh thư và cầu nguyện hàng 
ngày. Nếu không làm hai điều cần thiết này, thì những ảnh 
hưởng từ bên ngoài và thực tế khắc nghiệt của cuộc sống 
có thể dìm hay thậm chí hủy duyệt ánh sáng của các em.

Những năm tháng tuổi thanh thiếu niên không dễ 
dàng gì. Đây cũng là những năm rất quan trọng mà Sa 
Tan sẽ cám dỗ các em và cố gắng hết sức để lôi kéo 
các em ra khỏi con đường dẫn các em trở lại ngôi nhà 
thiên thượng của mình. Nhưng khi các em đọc và cầu 
nguyện cũng như khi các em phục vụ và vâng lời, thì 
các em sẽ hiểu biết nhiều hơn về “sự sáng soi trong tăm 
tối” (GLGƯ 6:21), về Đấng Gương Mẫu và sức mạnh 
của chúng ta— là Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài là Ánh Sáng 
chúng ta nên đưa cao để xua tan bóng tối đang kéo 
đến (xin xem 3 Nê Phi 18:24).

Với một chứng ngôn mạnh mẽ về Đấng Cứu Rỗi và 
phúc âm phục hồi của Ngài, các em có vô số cơ hội để 
tỏa sáng. Các cơ hội đó ở xung quanh các em hàng ngày, 
bất kể hoàn cảnh các em ra sao. Khi các em noi theo tấm 
gương của Đấng Cứu Rỗi, tấm gương của các em sẽ là 
một cơ hội để trở thành một ánh sáng, như nó đã như vậy, 
trong cuộc sống của những người xung quanh—bất kể 
họ là thành viên trong gia đình các em, là bạn cùng lớp, là 
đồng nghiệp, hay chỉ là người quen, hoặc là những người 
hoàn toàn xa lạ.
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Khi các em là một ánh sáng cho thế gian, những người 
xung quanh các em sẽ cảm thấy được một tinh thần đặc 
biệt khiến họ muốn kết bạn với các em và noi theo tấm 
gương của của em.

Tôi khẩn cầu các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo của giới 
trẻ chúng ta hãy giúp các em đứng vững trong lẽ thật và 
sự ngay chính. Hãy giúp mở rộng tầm nhìn về sự học hỏi, 
về sự hiểu biết, và về sự phục vụ của các em trong vương 
quốc của Thượng Đế. Hãy xây đắp ở trong các em sức 
mạnh để chống lại những cám dỗ của thế gian. Hãy cho 
các em ý muốn bước đi trong đức hạnh, đức tin, và hướng 
về thiên thượng như là cái neo cố định của các em.

Tôi nói với giới trẻ của chúng ta rằng Cha Thiên 
Thượng yêu thương các em. Cầu xin cho các em cũng 
cảm thấy được tình yêu thương mà các vị lãnh đạo Giáo 
Hội dành cho các em. Cầu xin cho các em cũng có ước 
muốn phục vụ Cha Thiên Thượng của mình và Vị Nam Tử 
của Ngài. Và cầu xin cho các em luôn luôn bước đi trong 
lẽ thật và đứng lên như một ánh sáng ở giữa những con 
cái của Thượng Đế.

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Cân nhắc việc thảo luận với những người mà các anh 
em giảng dạy về ý nghĩa của việc trở thành một “[con 
cái] của ánh sáng.” Điều đó đòi hỏi những trách nhiệm 
gì? Các anh em có thể thảo luận về những lúc mà ánh 
sáng của họ sáng rõ ràng và điều gì làm ánh sáng đó 
sáng lên. Cân nhắc việc yêu cầu họ suy nghĩ về một 
người cụ thể, như là một thanh thiếu niên, một đồng 
nghiệp, hay một thành viên trong gia đình họ, mà có 
thể cần tới ánh sáng. Sau đó các anh em có thể cùng 
nhau cầu nguyện về một cách để chia sẻ ánh sáng với 
người đó.

GIỚI TRẺ
Ngọn Hải Đăng của Ánh Sáng

Chủ Tịch Monson giảng dạy rằng giới trẻ của Giáo 
Hội “được kêu gọi để đứng lên như một ngọn hải 

đăng đền thờ, phản chiếu ánh sáng phúc âm cho một 
thế giới đang càng ngày càng tối tăm.” Ông đưa ra 
một vài cách mà các em có thể làm được điều này:

Chia sẻ phúc âm
Tin tưởng
Phát triển đức tin
Trở thành một ánh sáng cho những người khác
Nuôi dưỡng chứng ngôn cho tới lúc nó trở thành  

một cái neo trong cuộc sống của mình
Đọc và học thánh thư
Cầu nguyện thường xuyên và kiên định
Phục vụ
Vâng lời

Hãy cân nhắc việc tự đánh giá bản thân mình từ 1 đến 
5 điểm trong mỗi lĩnh vực này. Đối với những lĩnh vực 
có điểm thấp hơn, các em có thể nghiên cứu những đề 
tài này trong thánh thư hoặc kiếm tìm trên trang mạng 
LDS.org. Sau khi các em nghiên cứu những đề tài này, 
các em có thể suy nghĩ về các cách các em có thể củng cố 
những lĩnh vực này và đặt ra mục tiêu để làm như vậy.

TRẺ EM
Chiếu Ánh Sáng của Các Em

Là con của Thượng Đế, các em là con cái của ánh sáng: 
Các em có thể đạt được thêm ánh sáng bằng cách 

noi theo Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô. 
Chúa Giê Su Ky Tô và Cha Thiên Thượng yêu thương các 
em và muốn các em chiếu sáng cho những người khác 
và dẫn họ đến với Đấng Ky Tô. Các em có thể chiếu sáng 
bằng cách tuân theo các lệnh truyền, như là việc cầu 
nguyện và đọc thánh thư. Hãy vẽ một vài hình ngôi sao 
lên một mảnh giấy và viết lên đó những ý kiến về cách 
các em có thể chiếu sáng cho những người khác giống 
như tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô (ví dụ, “đi nhà 
thờ,” hay “giúp đỡ gia đình mình”).
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Đây là một phần trong một loạt Các Sứ 
Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy mô tả các 
thuộc tính thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi.

Chúa Giê Su đã phán rằng, 
“song ai lớn hơn trong các ngươi 

phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải 
như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi 
ăn với một người hầu việc, ai là lớn 
hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? 
Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ 
hầu việc vậy.” (Lu Ca 22:26- 27).

“Đấng Cứu Rỗi là một tấm gương 
tôn cao về quyền năng của lòng 
khiêm nhường và sự phục vụ. Sau 
cùng, việc Ngài tuân phục theo ý 
muốn của Đức Chúa Cha đã mang 
đến sự kiện vĩ đại nhất, và thậm chí 
mạnh mẽ nhất, trong toàn bộ lịch 
sử. Có lẽ một trong số các từ thiêng 
liêng nhất trong tất cả các thánh 
thư chỉ là ‘xin ý Cha được nên, chớ 
không theo ý tôi!’ (Lu Ca 22:42).” 1

Là các môn đồ của Chúa Giê Su 
Ky Tô, chúng ta luôn luôn tìm cách 
để được giống như Ngài. Anh Cả 
Ulisses Soares thuộc Nhóm Thầy 
Bảy Mươi đã nói “Tính nhu mì là 
thiết yếu cho chúng ta để trở thành 
giống như Đấng Ky Tô hơn,” Nếu 
không có tính nhu mì, chúng ta sẽ 
không thể phát triển các đức tính 
quan trọng khác. Nhu mì không có 
nghĩa là yếu đuối, mà nó có nghĩa 
là cư xử với lòng nhân từ và tử 

Các Thuộc Tính của Chúa Giê Su Ky Tô: 
Nhu Mì và Khiêm Nhường

tế, cho thấy sức mạnh, sự thanh 
thản, lòng tự trọng lành mạnh, và 
sự tự chủ.” 2 Khi chúng ta cố gắng 
phát triển thuộc tính này, chúng ta 
sẽ thấy rằng “việc khiêm nhường 
dâng ý muốn của chúng ta lên 
Đức Chúa Cha sẽ mang đến cho 
chúng ta quyền năng của Thượng 
Đế—quyền năng của lòng khiêm 
nhường. Đó là quyền năng để đối 
phó với những nghịch cảnh của 
cuộc sống, quyền năng của bình 
an, quyền năng của hy vọng, quyền 
năng của một trái tim đập rộn ràng 
với một tình thương yêu và chứng 
ngôn về Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky 
Tô, thậm chí là quyền năng của sự 
cứu chuộc.” 3

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
Ma Thi Ơ 26:39; Giăng 5:30;  
Mô Si A 3:19; Hê La Man 3:35

Từ Thánh Thư
Một trong những khoảnh khắc 

ngọt ngào và mạnh mẽ nhất trong 
giáo vụ của Đấng Ky Tô là khi Ngài 
rửa chân cho các môn đồ của Ngài. 
“[Ngài] đứng dậy khỏi bàn, cởi áo 
ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. 
Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và 
rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn 
mình đã vấn mà lau chân cho” 
(Giăng 13:4- 5).

Khi Đấng Cứu Rỗi đưa ra giáo 
lễ này, các môn đồ có thể đã bị 
choáng ngợp bởi vì Chúa và Đức 
Thầy của họ đã quỳ gối trước 
họ và thực hiện một sự phục 
vụ đầy nhu mì. Chúa Giê Su sau 
đó đã giải thích các bài học mà 
Ngài muốn họ và tất cả chúng 
ta học hỏi:

“Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, 
mà đã rửa chân cho các ngươi, 
thì các ngươi cũng nên rửa chân 
lẫn cho nhau.

“Vì ta đã làm gương cho các 
ngươi, để các ngươi cũng làm 
như ta đã làm cho các ngươi” 
(Giăng 13:14- 15).
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Hãy Suy Nghĩ về Điều Này

Việc có lòng khiêm nhường có thể 
giúp chúng ta yêu thương giống 
như Đấng Cứu Rỗi như thế nào?

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 mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp


