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Các anh chị em có bao giờ mở ra một cái hộp đầy 
những linh kiện, lấy ra tờ hướng dẫn lắp ráp, và 
nghĩ: “Bản hướng dẫn này thật là khó hiểu” không?

Đôi khi, mặc dù có những ý định tốt nhất và lòng đầy 
tự tin, chúng ta lấy một bộ phận ra, và hỏi: “Cái đó dùng 
để làm gì?” Hoặc là “Cái này lắp vào đâu?”

Chúng ta càng thất vọng hơn khi nhìn vào cái hộp và 
thấy một điều khoản có ghi “Cần phải lắp ráp—dành cho 
người 8 tuổi trở lên.” Bởi vì chúng ta vẫn không biết cách 
lắp ráp thế nào, nên điều đó cũng không làm cho chúng 
ta thấy tự tin hơn hay được gia tăng lòng tự trọng.

Thỉnh thoảng chúng ta cũng có kinh nghiệm tương tự 
như vậy với phúc âm. Khi chúng ta nhìn vào một phần 
của phúc âm, chúng ta có thể gãi đầu tự hỏi không biết 
phần đó dùng để làm gì. Hoặc là khi chúng ta thử nghiệm 
một phần khác, chúng ta có thể nhận thấy rằng thậm chí 
mình có cố gắng hết sức để hiểu trọn vẹn, chúng ta vẫn 
không thể thấu hiểu được tại sao phần đó được gồm vào 
trong phúc âm.

Cha Thiên Thượng Là Đấng Thầy của Chúng Ta
May thay, Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta 

những chỉ dẫn tuyệt vời để sắp xếp cuộc sống của chúng 
ta và để giúp chúng ta đạt được trọn vẹn tiềm năng của 
mình. Những chỉ dẫn này đều mang lại hiệu quả bất chấp 
tuổi tác hay hoàn cảnh của chúng ta. Ngài ban cho chúng 
ta phúc âm và Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài ban 
cho chúng ta kế hoạch cứu chuộc, kế hoạch cứu rỗi, thậm 
chí cả kế hoạch hạnh phúc. Ngài không để cho chúng ta 
một mình với tất cả những điều bấp bênh hay thử thách 

của cuộc sống và phán: “Đây là của ngươi đây. Chúc may 
mắn. Hãy tự tìm ra cách giải quyết.”

Nếu chúng ta chỉ kiên nhẫn và tìm kiếm với một tấm 
lòng khiêm nhường và một tâm trí mở mang, thì chúng ta 
sẽ thấy rằng Thượng Đế đã ban cho chúng ta nhiều công 
cụ để hiểu rõ hơn những lời chỉ dẫn toàn diện của Ngài 
cho hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống:

• Ngài đã ban cho chúng ta ân tứ Đức Thánh Linh vô giá, 
mà có tiềm năng để trở thành người thầy thiên thượng, 
riêng tư của chúng ta khi chúng ta học lời của Thượng 
Đế và cố gắng mang những ý nghĩ và hành động của 
mình theo đúng lời của Ngài.

• Ngài đã ban cho chúng ta cơ hội để giao tiếp với Ngài 
bất cứ lúc nào qua những lời cầu nguyện của đức tin 
và những lời thỉnh cầu với chủ ý thực sự.

• Ngài đã ban cho chúng ta các vị sứ đồ và tiên tri tại thế, 
là những người tiết lộ lời của Thượng Đế trong thời đại 
của chúng ta và có thẩm quyền để ràng buộc hoặc gắn 
bó cả dưới thế gian lẫn trên thiên thượng.

• Ngài đã phục hồi Giáo Hội của Ngài—là một tổ chức 
của những người tin cùng làm việc với nhau để giúp đỡ 
lẫn nhau trong khi họ làm công việc cứu rỗi của họ với 
nỗi sợ hãi, run rẩy, và niềm vui không có gì sánh bằng.1

• Ngài đã ban cho chúng ta các thánh thư thiêng liêng—là 
Lời của Ngài dành cho chúng ta.

• Ngài đã ban cho chúng ta vô số công cụ của công nghệ 
hiện đại nhằm giúp chúng ta bước trên con đường của 
vai trò môn đồ. Nhiều trong số những công cụ tuyệt 
diệu này có thể được tìm thấy tại LDS.org.

S Ứ  Đ I Ệ P  C Ủ A  Đ Ệ  N H Ấ T  C H Ủ  T Ị C H  Đ O À N ,  T H Á N G  S Á U  N Ă M  2 0 1 6

Đức Chúa Cha của Chúng Ta, 
Đấng Thầy của Chúng Ta

Bài của Chủ Tịch  
Dieter F. Uchtdorf

Đệ Nhị Cố Vấn trong  
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn



2

Tại sao Cha Thiên Thượng ban cho chúng ta nhiều sự 
trợ giúp như vậy? Vì Ngài yêu thương chúng ta. Và vì như 
Chúa phán: “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.” 2

Nói một cách khác, Cha Thiên Thượng là Thượng Đế 
của chúng ta, và Thượng Đế là một đấng thầy của chúng ta.

Cha Thiên Thượng của chúng ta biết nhu cầu của con 
cái Ngài rõ hơn bất cứ người nào khác. Đây là công việc 
và sự vinh quang của Ngài để giúp đỡ chúng ta trong mỗi 
bước ngoặt của cuộc đời, và ban cho chúng ta các nguồn 
vật chất và thuộc linh nhằm giúp chúng ta trên con đường 
trở về với Ngài.

Mỗi Người Cha Là một Người Thầy
Ở một số nơi trên thế giới, gia đình và xã hội thường 

vinh danh người cha vào tháng Sáu. Việc bày tỏ lòng kính 
trọng và tôn kính cha mẹ luôn luôn là điều tốt để làm. 
Người cha làm nhiều điều tốt cho gia đình của mình và 
có nhiều đức tính đáng ngưỡng mộ. Hai trong số những 
vai trò quan trọng của người cha trong cuộc sống của con 
cái là trở thành tấm gương sáng và người thầy giỏi. Người 
cha làm nhiều hơn là chỉ dạy cho con cái mình điều phải 
và điều trái; họ làm nhiều hơn là chỉ đưa cho con cái một 
quyển sổ tay và mong rằng chúng sẽ tự tìm hiểu cách sống.

Người cha dạy dỗ con cái yêu dấu của mình và cho 
thấy cách sống một cuộc sống lương thiện qua tấm gương 
của họ. Người cha không bỏ mặc con cái của họ mà thay 
vì thế chạy vội đến hỗ trợ chúng, và giúp chúng đứng lên 
mỗi khi chúng vấp ngã. Và đôi khi nếu cảm thấy là điều 
đúng, thì người cha để cho con cái của mình tiếp tục vật 
lộn, vì nhận thấy rằng có lẽ cách tốt nhất cho chúng là để 
cho chúng học hỏi.

Tất Cả Chúng Ta Đều Là Những Người Thầy
Trong khi những người cha trần thế làm những điều này 

cho con cái của họ, tinh thần giảng dạy là điều mà chúng 
ta cần mang đến cho tất cả các con cái của Thượng Đế, bất 
chấp tuổi tác, địa điểm, hay hoàn cảnh nào. Hãy nhớ rằng 
con cái của Thượng Đế là các anh chị em của chúng ta, 
chúng ta đều thuộc vào cùng một gia đình vĩnh cửu.

Với sự hiểu biết này, tất cả chúng ta hãy trở thành 
những người thầy—thiết tha tìm đến và giúp đỡ lẫn nhau 
để trở thành con người thực sự của mình. Bởi vì chúng ta 
là con cái của Thượng Đế, chúng ta đều có tiềm năng trở 

nên giống như Ngài. Việc yêu mến Thượng Đế và đồng 
bào của mình, tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, và 
noi theo gương của Đấng Ky Tô đều là con đường thẳng 
và hẹp, và đầy niềm vui để trở về nơi hiện diện của cha 
mẹ thiên thượng của chúng ta.

Nếu Thượng Đế của cả vũ trụ lo lắng cho chúng ta 
nhiều đến mức Ngài là đấng thầy đối với chúng ta, thì có 
lẽ chúng ta cũng có thể tìm đến những người anh chị em 
của mình, bất chấp mầu da, chủng tộc, hoàn cảnh kinh 
thế, hoàn cảnh xã hội, ngôn ngữ hoặc khu vực. Chúng ta 
hãy trở thành những người thầy giảng đầy soi dẫn và ban 
phước cho cuộc sống của những người xung quanh—
không chỉ cho con cái riêng của mình mà còn cho tất 
cả con cái của Thượng Đế trên khắp thế gian.

GHI CHÚ
1. Xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 13:52; Phi Líp 2:12.
2. Môi Se 1:39.

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY
Anh em có thể muốn bắt đầu bằng cách yêu cầu 

những người mình giảng dạy nghĩ về một khoảnh khắc 
nào đó khi Cha Thiên Thượng giảng dạy họ. Sau đó 
anh em có thể yêu cầu họ nghĩ về những điều tương 
tự giữa khoảnh khắc đó và khoảnh khắc khi họ được 
người cha trần thế của họ giảng dạy. Mời họ viết xuống 
những điều tương tự đó theo cách họ được giảng dạy. 
Anh em có thể yêu cầu họ cố gắng tích cực noi theo 
điều họ đã viết xuống trong một nỗ lực để làm một 
tấm gương tốt hơn đối với những người khác.

THIẾU NHI
Sự Giúp Đỡ của Cha Thiên Thượng

Bởi vì Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta, nên 
Ngài ban cho chúng ta nhiều công cụ, hoặc ân tứ để 

giúp đỡ chúng ta. Cảm tạ Thượng Đế về các ân tứ Ngài 
đã ban cho chúng ta. Dưới đây là một số ân tứ mà Ngài 
đã ban cho chúng ta.

quyền năng của chức tư tế
cầu nguyện
tình yêu thương dành cho người khác
Các vị sứ đồ và tiên tri
thánh thư
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Tất cả các giáo lễ cần thiết cho 
sự cứu rỗi và tôn cao đều được 

kèm theo các giao ước với Thượng 
Đế. Chị Linda K. Burton, Chủ Tịch 
Hội Phụ Nữ Trung Ương nói: “Việc 
lập và tuân giữ các giao ước có 
nghĩa là chọn tự ràng buộc mình 
với Cha Thiên Thượng và Chúa 
Giê Su Ky Tô.” 1

Anh Cả Neil L. Andersen thuộc 
nhóm túc số Mười Hai Vị Sứ Đồ 
đã nói: “Chúa phán: ‘Trong các giáo 
lễ . . . quyền năng của sự tin kính 
được biểu hiện rõ rệt.’

“Tất cả mọi người xứng đáng 
chịu phép báp têm, tiếp nhận Đức 
Thánh Linh, và thường xuyên dự 
phần Tiệc Thánh đều nhận được 
những phước lành đặc biệt của 
Thượng Đế.” 2

Anh Cả M. Russell Ballard thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã 
nói: “Khi người đàn ông và phụ nữ 
đi đến đền thờ, họ đều được làm lễ 
thiên ân với cùng một quyền năng, 
đó là quyền năng của chức tư tế . . .

Tất cả những người đàn ông và 
tất cả phụ nữ đều có quyền tiếp 
cận với quyền năng này để được 
giúp đỡ trong cuộc sống của họ. 
Tất cả những người đã lập các giao 
ước thiêng liêng với Chúa và tôn 
trọng các giao ước đều có đủ điều 

Các Giáo Lễ và  
Các Giao Ước Đền Thờ

kiện để nhận được sự mặc khải cá 
nhân, để được sự phục sự của các 
thiên sứ ban phước, để giao tiếp với 
Thượng Đế, để nhận được phúc âm 
trọn vẹn, và cuối cùng, để trở thành 
người thừa kế cùng với Chúa Giê 
Su Ky Tô tất cả những gì Đức Chúa 
Cha chúng ta có.” 3

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
1 Nê Phi 14:14; GLGƯ 25:13; 97:8; 
109:22

Các Câu Chuyện về Những Người 
Thời Nay

Vào năm 2007, bốn ngày sau trận 
động đất khủng khiếp ở Peru, Anh 
Cả Marcus B. Nash thuộc Thầy Bảy 
Mươi đã gặp vị chủ tịch chi nhánh 
Wenceslao Conde và vợ của Chủ 
Tịch Conde là Pamela. Anh Cả Nash 
hỏi Chị Conde về tình hình của con 
cái nhỏ của họ. Chị ấy mỉm cười và 
trả lời rằng nhờ lòng nhân từ của 
Thượng Đế mà chúng đều được an 
toàn và vô sự. Ông hỏi về căn nhà 
của gia đình Conde.

Chị chỉ đáp: “Nó bị tiêu hủy rồi.”
Anh Cả Nash nhận thấy liền nói: 

‘. . . Thế mà chị còn đang mỉm cười 
khi chúng ta nói chuyện.’

Chị ấy nói: ‘Vâng, tôi đã cầu 
nguyện và tôi cảm thấy bình an. 

Chúng tôi còn có tất cả những gì 
chúng tôi cần. Chúng tôi còn có 
nhau, chúng tôi còn có con cái, 
chúng tôi đã được làm lễ gắn bó 
trong đền thờ, chúng tôi còn có 
Giáo Hội tuyệt diệu này, và chúng 
tôi còn có Chúa. Chúng tôi có thể 
xây dựng lại với sự giúp đỡ của 
Chúa.’ . . .

“Việc lập và tuân giữ các giao 
ước với Thượng Đế mà mang 
đến cho chúng ta khả năng để 
mỉm cười trong nỗi gian khổ, để 
biến nỗi đau khổ thành chiến 
thắng . . . là gì?”

“Nguồn gốc đó là Thượng Đế. 
Chúng ta đạt được quyền năng 
đó qua các giao ước với Ngài.” 4

GHI CHÚ
1. Linda K. Burton, “Quyền Năng, Niềm Vui, 

và Tình Yêu Thương Đến từ Việc Tuân Giữ 
Giao Ước” Liahona, tháng Mười Một năm 
2013, 111.

2. Neil L. Andersen, “Quyền Năng trong Chức 
Tư Tế,” Liahona, Nov. 2013, 92.

3. M. Russell Ballard, “Những Người Nam 
và Những Người Nữ Làm Công Việc của 
Chúa,” Liahona, tháng Tư năm 2014, 
48–49.

4. Xin xem D. Todd Christofferson, “Quyền 
Năng của Các Giao Ước,” Liahona, tháng 
Năm năm 2009, - 21.
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Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. 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 như thế nào? Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
Làm thế nào các giáo lễ và các 
giao ước đền thờ củng cố và 
nâng đỡ chúng ta?


