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Trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa 
Giê Su Ky Tô, tất cả chúng ta đều là giảng viên và 
học viên. Xin gửi tới tất cả mọi người lời mời gọi 

dịu dàng từ Chúa: “và học theo ta; thì linh hồn các ngươi 
sẽ được yên nghỉ.” 1

Tôi mời tất cả Các Thánh Hữu Ngày Sau hãy suy ngẫm 
về những nỗ lực của mình để giảng dạy và học hỏi cùng 
trông cậy vào Đấng Cứu Rỗi với tư cách là Đấng Hướng 
Dẫn khi làm những điều đó. Chúng ta biết rằng “giáo sư 
(này) từ Đức Chúa Trời đến” 2 còn hơn chỉ là một thầy 
giảng. Ngài là đấng đã dạy cho chúng ta phải yêu thương 
Thượng Đế của chúng ta bằng hết tấm lòng, hết linh hồn, 
hết sức mạnh và hết tâm trí, cùng yêu người lân cận như 
chính mình vậy; Ngài là Đấng Bậc Thầy Tinh Thông và 
Đấng Gương Mẫu về cuộc sống hoàn hảo.

Ngài chính là đấng đã tuyên bố: “Hãy đến mà theo ta.” 3 
“ta đã làm gương cho các ngươi noi theo.” 4

Nếu Các Ngươi Không Đổi Lại 
Chúa Giê Su đã dạy một lẽ thật giản dị nhưng sâu sắc 

như đã được ghi trong sách Ma Thi Ơ. Sau khi Ngài và các 
môn đồ của Ngài đi xuống từ Núi Biến Hình, họ dừng lại 
ở Ga Li Lê và đi tới Ca Bê Na Um. Trong lúc đó, môn đồ 
lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng:

“Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?
“Và Đức Chúa Giê Su gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa 

môn đồ,

“mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các 
ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được 
vào nước thiên đàng đâu.” 5

Trong Giáo Hội, mục tiêu của việc giảng dạy phúc âm 
không phải là để trút thông tin vào tâm trí con cái của 
Thượng Đế, cho dù ở nhà, trong lớp học, hay trong công 
việc truyền giáo. Mục tiêu đó không phải là để cha mẹ, 
giảng viên, hay người truyền giáo cho thấy mức độ hiểu 
biết của mình. Hay đó cũng không phải chỉ là để gia tăng 
kiến thức về Đấng Cứu Rỗi và Giáo Hội của Ngài.

Mục tiêu cơ bản của việc giảng dạy là nhằm giúp các 
con trai và con gái của Cha Thiên Thượng trở lại nơi hiện 
diện của Ngài và vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu với Ngài. 
Để làm điều này, việc giảng dạy phúc âm phải khuyến 
khích họ đi trên con đường của vai trò môn đồ và các 
giao ước thiêng liêng mỗi ngày. . . .Mục đích là nhằm soi 
dẫn các cá nhân suy nghĩ, cảm nhận và rồi làm một điều 
gì đó để sống theo các nguyên tắc phúc âm. Mục đích là 
nhằm tăng trưởng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và trở 
nên được cải đạo theo phúc âm của Ngài.

Việc giảng dạy mà ban phước, cải đạo và cứu rỗi là 
cách giảng dạy noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi. 
Các giảng viên là những người noi theo tấm gương yêu 
thương của Đấng Cứu Rỗi và phục vụ những người họ 
giảng dạy. Họ soi dẫn những người lắng nghe họ bằng các 
bài học vĩnh cửu về lẽ thật thiêng liêng. Họ sống một cuộc 
sống đáng để noi theo.
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Yêu Thương và Phục Vụ
Toàn bộ giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi nêu gương về tình 

yêu thương với người lân cận. Thật vậy, bài học của Ngài 
thường là về tình yêu thương và sự phục vụ. Theo cách 
như vậy, các giảng viên mà tôi nhớ nhất là các giảng viên 
biết các học viên của họ cùng yêu thương, và quan tâm 
tới họ. Họ đã tìm ra con chiên đi lạc. Họ giảng dạy các bài 
học để đời mà tôi sẽ luôn nhớ mãi.

Một người giảng viên như vậy có tên là Lucy Gertsch. 
Bà ấy biết mỗi học sinh của mình. Bà luôn luôn ghé thăm 
những người đã bỏ lỡ một ngày Chủ Nhật hay cả những 
người chỉ là không đến. Chúng tôi biết bà quan tâm tới 
chúng tôi. Không một ai trong chúng tôi sẽ quên được bà 
và các bài học mà bà đã dạy.

Nhiều năm sau đó, vào lúc cuối đời của Lucy tôi đã tới 
thăm bà. Chúng tôi đã hồi tưởng lại về những ngày quá 
lâu trước khi bà trở thành giảng viên của chúng tôi. Chúng 
tôi nói về mỗi thành viên trong lớp và nói đến công việc 
họ đang làm bây giờ. Tình yêu thương và sự quan tâm của 
bà kéo dài cả cuộc đời.

Tôi yêu thích một lệnh truyền của Chúa trong Giáo Lý 
và Giao Ước:

“Ta ban cho các ngươi một lệnh truyền rằng các ngươi 
phải giảng dạy lẫn nhau về giáo lý của vương quốc.

“Các ngươi hãy siêng năng giảng dạy lẫn nhau, rồi ân 
điển của ta sẽ ở với các ngươi.” 6

Lucy Gertsch đã siêng năng giảng dạy bởi vì bà yêu 
thích việc đó một cách trì chí.

Mang Đến Hy Vọng và Lẽ Thật
Sứ Đồ Phi E Rơ đã dạy: “Hãy thường thường sẵn sàng 

để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.” 7

Có lẽ hy vọng lớn nhất mà một giảng viên có thể mang 
đến là hy vọng vào các lẽ thật của phúc âm của Chúa Giê 
Su Ky Tô.

“Và các người sẽ hy vọng điều gì?” Mặc Môn đã nói: 
“Này, tôi nói cho các người hay rằng, qua sự chuộc tội của 
Đấng Ky Tô cùng quyền năng phục sinh của Ngài, các 
người sẽ có hy vọng được sống lại vĩnh cửu, và sở dĩ được 
vậy là nhờ các người có đức tin nơi Ngài.” 8

Hỡi các giảng viên, hãy cất cao tiếng nói của mình và 
làm chứng về thiên tính thật sự của Thiên Chủ Đoàn. Hãy 
làm chứng về Sách Mặc Môn. Hãy truyền đạt các lẽ thật 

vinh quang và tuyệt vời được chứa đựng trong kế hoạch 
cứu rỗi. Hãy sử dụng các tài liệu đã được Giáo Hội chấp 
thuận, đặc biệt là thánh thư, để giảng dạy các lẽ thật về 
phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô theo sự thanh 
khiết và giản dị của chúng. Hãy nhớ tới lệnh truyền của 
Đấng Cứu Rỗi là: ″Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng 
bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng 
về ta vậy.” 9

Hãy giúp con cái của Thượng Đế hiểu được điều gì là 
có thật và quan trọng trong cuộc sống này. Giúp họ phát 
triển sức mạnh để lựa chọn các lối đi mà sẽ giúp họ được 
an toàn trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu.

Hãy giảng dạy lẽ thật, và Đức Thánh Linh sẽ giúp cho 
nỗ lực của anh chị em.

“Hãy Học theo Ta”
Bởi vì Chúa Giê Su Ky Tô hoàn toàn vâng lời và phục 

tùng Đức Cha của Ngài, nên Ngài “khôn ngoan càng thêm, 
thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và 
người ta.” 10 Chúng ta có quyết tâm để làm giống như vậy 
không? Giống như Chúa Giê Su “nhận được từ ân điển 
này đến ân điển khác,” 11 chúng ta phải kiên nhẫn và kiên 
trì kiếm tìm ánh sáng và kiến thức từ Thượng Đế trong nỗ 
lực học phúc âm.

Lắng nghe là một phần quan trọng của việc học hỏi. 
Khi chuẩn bị giảng dạy, chúng ta hãy thành tâm kiếm tìm 
sự soi dẫn và sự xác nhận từ Đức Thánh Linh. Chúng ta 
suy ngẫm, cầu nguyện, áp dụng các bài học phúc âm, 
và chúng ta kiếm tìm ý muốn của Đức Chúa Cha đối với 
chúng ta.12

Chúa Giê Su đã “lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều,” 13 mà 
đòi hỏi đôi tai để lắng nghe, đôi mắt để nhìn thấy, và trái 
tim để thấu hiểu. Khi chúng ta sống xứng đáng, chúng 
ta có thể nghe được rõ hơn những lời thì thầm của Đức 
Thánh Linh, mà có thể “dạy dỗ [chúng ta] mọi sự, nhắc lại 
cho [chúng ta] nhớ mọi điều.” 14

Khi chúng ta đáp ứng lại lời mời gọi dịu dàng của 
Chúa, “Hãy học theo ta,” thì chúng ta trở thành những 
người dự phần vào quyền năng thiêng liêng của Ngài. Do 
đó, chúng ta hãy tiến tới trong tinh thần của sự vâng lời, 
noi theo Đấng Gương Mẫu bằng việc giảng dạy như cách 
Ngài phán bảo chúng ta giảng dạy và học hỏi như cách 
Ngài phán bảo chúng ta học hỏi.
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GHI CHÚ
1. Ma Thi Ơ 11:29.
2. Giăng 3:2.
3. Lu Ca 18:22.
4. 3 Nê Phi 18:16.
5. Ma Thi Ơ 18:1- 3; sự nhấn mạnh được thêm vào.
6. Giáo Lý và Giao Ước 88:77- 78.
7. 1 Phi E Rơ 3:15.
8. Mô Rô Ni 7:41.
9. Giăng 5:39.
10. Lu Ca 2:52.
11. Giáo Lý và Giao Ước 93:12.
12. Xin xem Giăng 5:30.
13. Mác 4:2.
14. Giăng 14:26.

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Chủ tịch Monson mời chúng ta “suy ngẫm các nỗ 
lực [của chúng ta] để giảng dạy và học hỏi cùng trông 
cậy vào Đấng Cứu Rỗi với tư cách là Đấng Hướng Dẫn 
của chúng ta khi làm các công việc đó.” Anh em có thể 
cân nhắc việc tra cứư thánh thư với những người mình 

đến thăm để tìm ra những hiểu hiết sâu sắc về các cách 
mà Chúa Giê Su Ky Tô đã giảng dạy và học hỏi. Anh em 
có thể bắt đầu với một vài câu thánh thư mà Chủ Tịch 
Monson đã đề cập tới, như là Ma Thi Ơ 11:29, Giăng 
5:30, và Mác 4:2. Anh em có thể thảo luận cách mà anh 
em học hỏi về Đấng Ky Tô có thể giúp mình “trở thành 
những người dự phần vào quyền năng thiêng liêng của 
Ngài.”

THIẾU NHI
Học Hỏi về Chúa Giê Su

Đức Thánh Linh mang đến cho chúng ta các cảm 
giác bình an để giúp chúng ta biết rằng Chúa Giê 

Su là có thật và Ngài yêu thương chúng ta. Hãy viết 
hoặc vẽ một điều gì đó mà các em đã học hỏi về Chúa 
Giê Su.
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“Đức Chúa Trời phán rằng: 
Chúng ta hãy làm nên loài 

người như hình ta và theo tượng 
ta. . . .

“Đức Chúa Trời dựng nên loài 
người như hình Ngài; Ngài dựng 
nên loài người giống như hình Đức 
Chúa Trời; Ngài dựng nên người 
nam cùng người nữ.” (Sáng Thế Ký 
1:26- 27).

Thượng Đế là Cha Thiên Thượng 
của chúng ta, và Ngài sáng tạo 
chúng ta theo hình ảnh của Ngài. 
Về lẽ thật này, Chủ Tịch Thomas S. 
Monson đã nói: “Thượng Đế Đức 
Chúa Cha có tai để nghe những lời 
cầu nguyện của chúng ta. Ngài có 
mắt để nhìn thấy các hành động 
của chúng ta. Ngài có miệng để nói 
chuyện với chúng ta. Ngài có trái 
tim để cảm thấy sự an ủi và tình 
yêu thương. Ngài là có thật. Ngài 
hằng sống. Chúng ta là con cái của 
Ngài được sáng tạo theo hình ảnh 
của Ngài. Chúng ta trông giống 
như Ngài và Ngài trông giống như 
chúng ta vậy.” 1

“Các Thánh Hữu Ngày Sau coi tất 
cả mọi người là con cái của Thượng 
Đế theo một ý nghĩa trọn vẹn và 
hoàn toàn; họ xem mỗi người là 
thiêng liêng trong nguồn gốc, bản 
tính, và tiềm năng.” 2 Mỗi người là 
“một người con trai hay con gái 

Được Tạo Dựng theo  
Hình Ảnh của Thượng Đế

linh hồn yêu dấu của cha mẹ thiên 
thượng.” 3

“[Tiên Tri] Joseph Smith cũng học 
được rằng Thượng Đế mong muốn 
con cái Ngài nhận được cùng một 
loại cuộc sống được tôn cao mà 
Ngài dự phần.” 4 Như Thượng Đế 
phán rằng: “Vì này, đây là công việc 
của ta và sự vinh quang của ta—là 
để mang lại sự bất diệt và cuộc 
sống vĩnh cửu cho loài người” (Môi 
Se 1:39).

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
Sáng Thế Ký 1:26- 27; 1 Cô Rinh Tô 
3:17; Giáo Lý và Giao Ước 130:1

Từ Thánh Thư
Anh của Gia Rết trong Sách Mặc 

Môn đã tìm kiếm một cách thức để 
thắp sáng tám chiếc thuyền được 
sử dụng để chở những người dân 
Gia Rết vượt biển tới vùng đất hứa. 
Ông “nấu chảy một tảng đá và 
đúc ra mười sáu viên đá nhỏ” và 
cầu nguyện Thượng Đế sẽ “sờ vào 
những viên đá này” với ngón tay 
của Ngài “làm cho nó chiếu sáng 
nơi tối tăm.” Và Thượng Đế “đưa tay 
ra sờ vào từng viên đá với ngón tay 
của Ngài.” Và rồi tấm màn che mắt 
anh của Gia Rết được cất bỏ đi, và 
“khiến ông thấy được ngón tay của 
Chúa; và ngón tay của Ngài cũng 

giống như là ngón tay có thịt và 
máu của một người vậy. . . .

“Và Chúa hỏi ông rằng: Ngươi 
có tin những lời ta sẽ nói ra 
không?

“Ông bèn đáp: Thưa Chúa, có.”
Và “Chúa hiện ra cho [anh của 

Gia Rết] trông thấy Ngài” và nói 
rằng: “Ngươi có thấy rằng ngươi 
đã được tạo sinh theo hình dáng 
của ta chăng? Phải, tất cả loài 
người lúc ban đầu đều được tạo 
sinh theo hình dáng của ta.” (Xin 
xem Ê The 3:1- 17).
GHI CHÚ
1. Thomas S. Monson, “I Know That My 

Redeemer Lives,” trong Conference Report, 
Tháng Tư năm 1966, 63.

2. Các Chủ Đề Phúc Âm, “Becoming Like 
God,” topics.lds.org; xin xem thêm Môi Se 
7:31–37.

3. “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế 
Giới,” Liahona, Tháng Mười Một năm 
2010, 129.

4. Các Chủ Đề Phúc Âm, “Becoming Like 
God,” topics.lds.org; xin xem thêm Những 
Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo 
Hội: Joseph Smith (2007), 221.
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Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc 
hiểu biết “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới” 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.

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
Việc biết được rằng mỗi người 
được tạo dựng theo hình ảnh 
của Thượng Đế giúp cho các mối 
quan hệ của chúng ta với người 
khác sẽ như thế nào?

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp


