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Những Chỉ Dẫn dành cho
Giảng Viên
Mục Tiêu của Lớp Giáo Lý và Học Viện Tôn Giáo có ghi rằng: “Chúng ta giảng dạy
cho học viên các giáo lý và nguyên tắc của phúc âm như được tìm thấy trong thánh
thư và những lời của các vị tiên tri” (Giảng Dạy và Học Hỏi Phúc Âm: Sách Hướng
Dẫn dành cho Các Giảng Viên và Các Vị Lãnh Đạo trong Lớp Giáo Lý và Học Viện Tôn
Giáo [2012], x). Trong lớp giáo lý, mục tiêu này phần lớn sẽ đạt được qua việc học
thánh thư theo trình tự, và tuân theo tiến trình tự nhiên của các cuốn sách và các
câu thánh thư của một quyển thánh thư từ đầu đến cuối. Anh Cả David A. Bednar
thuộc nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nhấn mạnh rằng “đây là cách thức đầu
tiên và cơ bản nhất của việc nhận được nước sự sống” (“A Reservoir of Living
Water” [buổi họp đặc biệt CES fireside dành cho các thành niên trẻ tuổi, ngày 4
tháng Hai năm 2007], 3, lds.org/media-library).

Có một cách thức khác để chúng ta giúp các học sinh hiểu, tin tưởng, và sống theo
giáo lý của Chúa Giê Su Ky Tô là qua Phần Thông Thạo Giáo Lý. Phần Thông Thạo
Giáo Lý bổ sung cho việc học thánh thư theo trình tự bằng cách tạo cho học sinh
các cơ hội để học hỏi giáo lý của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô theo đề tài.

Chủ Tịch Boyd K. Packer (1924–2015) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã
dạy tại sao phương pháp học tập về giáo lý này cũng có ích: “Các giáo lý riêng rẽ
của phúc âm đều không được giải thích một cách trọn vẹn ở một chỗ trong thánh
thư, hay được trình bày theo thứ tự hoặc trình tự. Các giáo lý này cần phải được
thu thập mỗi nơi một ít. Các giáo lý này đôi khi được tìm thấy trong các phân đoạn
lớn, nhưng hầu hết được tìm thấy trong các phần nhỏ nằm rải rác trong khắp các
chương và câu” (“The Great Plan of Happiness,” trong Teaching Seminary:
Preservice Readings [sách hướng dẫn của Hệ Thống Giáo Dục Giáo Hội,
2004], 68–69).

Việc học thánh thánh theo trình tự và Thông Thạo Giáo Lý là các sinh hoạt bổ
sung, và cả hai đều là các yếu tố quan trọng trong kinh nghiệm của học sinh trong
lớp giáo lý.

Phần Thông Thạo Giáo Lý xây đắp trên và thay thế các nỗ lực trước đây trong Các
Lớp Giáo Lý và Học Viện Tôn Giáo, như là phần thông thạo thánh thư và học Các
Giáo Lý Cơ Bản. Phần Thông Thạo Giáo Lý nhằm giúp các học sinh đạt được các
kết quả sau đây:

1. Học hỏi và áp dụng các nguyên tắc thiêng liêng để đạt được sự hiểu biết
thuộc linh.

2. Thông thạo giáo lý phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và những đoạn thánh thư
mà giáo lý đó được giảng dạy. Chúng ta sẽ đặc biệt chú tâm vào giáo lý liên
quan tới chín đề tài sau đây:

• Thiên Chủ Đoàn

• Kế hoạch cứu rỗi

• Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô
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• Sự Phục Hồi

• Các vị tiên tri và sự mặc khải

• Chức tư tế và các chìa khóa của chức tư tế

• Các giáo lễ và các giao ước

• Hôn nhân và gia đình

• Các giáo lệnh

Các Lớp Giáo Lý và Học Viện Tôn Giáo đã viết ra các tài liệu chỉ dẫn nhằm giúp các
giảng viên và học sinh đạt được các kết quả này. Các tài liệu này bao gồm Tài Liệu
Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý và tài liệu Phần Thông Thạo Giáo Lý dành
cho giảng viên. (Lưu ý: Tài liệu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý dành cho giảng viên
sẽ có sẵn cho mỗi khóa học trong bốn khóa học của lớp giáo lý.)

Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý
Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý chú trọng vào các học sinh. Tài liệu
đó gồm có (1) lời giới thiệu giải thích Thông Thạo Giáo Lý là gì và tài liệu đó sẽ
hữu ích cho họ như thế nào, (2) chỉ dẫn để giảng dạy cho họ các nguyên tắc của
việc đạt được sự hiểu biết thuộc linh, và (3) một phần về chín đề tài giáo lý đã được
liệt kê trước đây. Mỗi đề tài giáo lý chứa đựng những lời phát biểu về giáo lý mà có
liên quan tới cuộc sống của học sinh và quan trọng đối với họ để hiểu, tin tưởng,
và áp dụng.

Một vài giáo lý và nguyên tắc trong phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh” và
“Các Đề Tài Giáo Lý” của Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý được hỗ
trợ bởi các đoạn thánh thư thông thạo giáo lý. Có 25 đoạn thông thạo giáo lý cho
mỗi khóa học (Kinh Cựu Ước, Kinh Tân Ước, Sách Mặc Môn, và Giáo Lý và Giao
Ước và Lịch Sử Giáo Hội), với tổng số là 100 đoạn. Một danh sách các đoạn này
được tìm thấy ở đằng sau Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý. Việc
giúp học sinh nhớ và tìm ra các đoạn thánh thư và hiểu cách đoạn thánh thư đó
dạy giáo lý của Đấng Cứu Rỗi là một phần quan trọng trong công việc của anh chị
em với tư cách là một giảng viên.

Mỗi đoạn trong số 100 đoạn thông thạo giáo lý đều được sử dụng để hỗ trợ trực
tiếp cho một lời phát biểu về giáo lý trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo
Giáo Lý. Ví dụ, Joseph Smith—Lịch Sử 1:15–20 được trích dẫn trong đề tài giáo lý
4, “Sự Phục Hồi,” để hỗ trợ cho lẽ thật rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị
Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, đã hiện đến cùng Joseph Smith để
đáp ứng lời cầu nguyện của Joseph, và hai Ngài đã kêu gọi ông với tư cách là
Vị Tiên Tri của Thời Kỳ Phục Hồi. Tuy nhiên, đoạn thánh thư thông thạo giáo lý
này cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ cho lẽ thật trong đề tài giáo lý 1, “Thiên
Chủ Đoàn,” rằng có ba Đấng riêng biệt trong Thiên Chủ Đoàn: Thượng Đế,
Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu; Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô; và Đức
Thánh Linh. Vì thế, đoạn thánh thư thông thạo giáo lý này được liệt kê như là
một đoạn tham khảo có liên quan trong đề tài đó.

Việc chú ý đến nơi nào mỗi đoạn thánh thư thông thạo giáo lý được trích dẫn sẽ
cho phép anh chị em biết kinh nghiệm học tập trong đoạn thánh thư cụ thể đó sẽ
được sử dụng ra sao trong tài liệu Thông Thạo Giáo Lý dành cho giảng viên cho
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khóa học của năm hiện tại. Trong ví dụ trước, Joseph Smith—Lịch Sử 1:15–20 sẽ
được đề cập trong kinh nghiệm học tập về “Sự Phục Hồi” trong Tài Liệu Thông
Thạo Giáo Lý Sách Giáo Lý và Giao Ước, và Lịch Sử Giáo Hội dành cho Giảng Viên.

Không phải tất cả các đề tài giáo lý sẽ đều nhận một mức độ nhấn mạnh như nhau
vào mỗi năm. Mặc dù mỗi đề tài giáo lý sẽ được giảng dạy trong mỗi năm, nhưng
chỉ có những lời phát biểu cụ thể về giáo lý mà được hỗ trợ bởi các đoạn thông
thạo giáo lý liên quan với một khóa học của năm quy định mới sẽ được nhấn
mạnh trong các kinh nghiệm học tập Thông Thạo Giáo Lý cho năm đó.

Tài Liệu Thông Thạo Giáo Lý dành cho Giảng Viên
Chương trình giảng dạy Thông Thạo Giáo Lý gồm có 10 kinh nghiệm học tập mà
sẽ được giảng dạy trong suốt cả năm học. Trong nhiều trường hợp, tài liệu chỉ dẫn
cho mỗi kinh nghiệm học tập này có thể sẽ cần phải được giảng dạy trong nhiều
hơn một buổi học.

Kinh nghiệm học tập đầu tiên tập trung vào việc giúp đỡ các học sinh học và áp
dụng các nguyên tắc liên quan tới việc đạt được sự hiểu biết thuộc linh. Điều này
nên được giảng dạy trong hai tuần đầu tiên của năm học. Việc đó sẽ giúp các học
sinh gia tăng sự hiểu biết về mục đích của việc thông thạo giáo lý. Ngoài ra, các
nguyên tắc được giảng dạy trong kinh nghiệm học tập này sẽ cung cấp một nền
tảng mà sẽ được xây đắp trên đó và được ôn lại trong chín kinh nghiệm học tập
tuần tự mà sẽ được giảng dạy trong suốt thời gian còn lại của năm học.

Mỗi kinh nghiệm học tập tuần tự đều được dựa vào một trong chín đề tài giáo lý
được liệt kê trước đây. Các đề tài này được đưa ra nhằm giúp học sinh hiểu được
sâu hơn giáo lý của Đấng Cứu Rỗi và áp dụng dễ dàng hơn vào cuộc sống của họ.
Mỗi kinh nghiệm trong các kinh nghiệm học tập này gồm có ba phần chính:
“Thông Hiểu Giáo Lý,” “Các Bài Tập Thực Hành,” và “Ôn Lại Phần Thông Thạo
Giáo Lý.”

Thông Hiểu Giáo Lý. Phần này của mỗi kinh nghiệm học tập chứa đựng một loạt
các sinh hoạt hay phân đoạn học tập mà có thể được giảng dạy trong một hay hai
buổi học. Những sinh hoạt này sẽ giúp học sinh phát triển một sự hiểu biết sâu
hơn về mỗi đề tài giáo lý và những lời phát biểu cụ thể về giáo lý liên quan tới từng
đề tài.

Các đoạn “Thông Hiểu Giáo Lý” thường bắt đầu với một phần nghiên cứu về đề
tài giáo lý trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý. Ngoài ra, các sinh
hoạt tập trung vào những lời phát biểu cụ thể về giáo lý mà được hỗ trợ bởi các
đoạn thông thạo giáo lý dành riêng cho quyển thánh thư đó cho khóa học của năm
đó. Ví du, trong kinh nghiệm học tập cho phần “Thiên Chủ Đoàn” trong Tài Liệu
Thông Thạo Giáo Lý Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên, các giảng viên được hướng
dẫn giúp đỡ học sinh thông thạo 2 Nê Phi 26:33; 3 Nê Phi 11:10–11; 3 Nê Phi
12:48; và 3 Nê Phi 18:15, 20–21. Khi học sinh nghiên cứu Sách Mặc Môn, Sách
Giáo Lý và Giao Ước và lịch sử Giáo Hội trong suốt các năm học lớp giáo lý còn lại
của họ, họ sẽ tập trung vào các đoạn thông thạo giáo lý bổ sung để hỗ trợ cho
những lời phát biểu khác về giáo lý mà có liên quan tới đề tài “Thiên Chủ Đoàn”
trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý.
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Trong các phân đoạn “Thông Hiểu Giáo Lý”, học sinh được khuyến khích tìm
kiếm, đánh dấu, và nghiên cứu các đoạn thông thạo giáo lý mà họ có thể sử dụng
để giảng dạy và giải thích những lời phát biểu về giáo lý mà các đoạn thánh thư đó
hỗ trợ. Anh chị em có thể muốn đưa thêm các sinh hoạt học tập cần thiết để giúp
học sinh thông thạo những lời phát biểu về giáo lý và các đoạn thông thạo giáo lý
mà hỗ trợ cho những lời phát biểu đó.

Các Bài Tập Thực Hành. Hầu hết các kinh nghiệm học tập cung cấp ít nhất một
bài tập thực hành cho các học sinh. Những bài tập này thông thường gồm có các ví
dụ thực tiễn, trò chơi nhập vai, đóng kịch hoặc các câu hỏi mà học sinh có thể
tham gia vào hay thảo luận với nhau theo các nhóm nhỏ hoặc cả lớp. Những bài
tập này là thiết yếu để giúp học sinh hiểu được những lời phát biểu về giáo lý họ
học được liên quan như thế nào tới các hoàn cảnh ngày nay. Các bài tập cũng nhấn
mạnh đến giáo lý mà học sinh học được có thể ban phước và hỗ trợ cho họ như
thế nào trong việc sống theo phúc âm và trong việc giảng dạy phúc âm và trong
việc giải thích niềm tin của họ cho những người khác trong một cách thức không
đe dọa hay xúc phạm.

Ôn Lại Phần Thông Thạo Giáo Lý. Mỗi kinh nghiệm học tập gồm có một phần
với các ý kiến để giúp anh chị em hướng dẫn học sinh khi ôn lại những lời phát
biểu về giáo lý và các đoạn thông thạo giáo lý có liên quan mà họ đã học được
trong suốt năm học. Mục đích của các sinh hoạt “Ôn Lại Phần Thông Thạo Giáo
Lý” là nhằm giúp học sinh đạt được các kết quả sau đây của phần Thông Thạo
Giáo Lý: Biết những lời phát biểu về giáo lý được giảng dạy như thế nào trong các
đoạn thánh thư thông thạo giáo lý và có khả năng ghi nhớ và tìm ra các đoạn này;
giải thích rõ ràng mỗi lời phát biểu về giáo lý, sử dụng các đoạn thông thạo giáo lý
liên quan; và áp dụng điều họ học được trong những lựa chọn hàng ngày của họ
và trong những sự đáp ứng của họ cho các vấn đề và câu hỏi về giáo lý, xã hội, và
lịch sử (xin xem “Lời Giới Thiệu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý” trong Tài Liệu
Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý).

Mặc dù thời gian ước tính không được gồm vào cùng với các sinh hoạt “Ôn Lại
Phần Thông Thạo Giáo Lý”, thời gian đã được dành riêng cho các sinh hoạt ôn lại
trong phần hướng dẫn từng bước ở gần cuối những chỉ dẫn này. Ví dụ, 150 phút
được dành riêng cho đề tài về việc đạt được sự hiểu biết thuộc linh. Bởi vì các kinh
nghiệm học tập dành cho đề tài đó đòi hỏi khoảng 80 phút, anh chị em có thêm 70
phút nữa để ôn lại các nguyên tắc, những lời phát biểu về giáo lý, và các đoạn
thông thạo giáo lý liên kết với việc đạt được sự hiểu biết thuộc linh. Trong ví dụ
này, thời gian được dành riêng để ôn lại có thể được kéo dài trong suốt hai hoặc ba
tuần lễ.

Việc thường xuyên ôn lại những lời phát biểu về giáo lý và các đoạn thông thạo
giáo lý được sử dụng để hỗ trợ những lời phát biểu này sẽ giúp cho các học sinh
trong các nỗ lực của họ để thông thạo. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đừng cho phép các
sinh hoạt “Ôn Lại Phần Thông Thạo Giáo Lý” làm lấn át việc giảng dạy thánh thư
theo trình tự hoặc các kết quả mong đợi từ việc Thông Thạo Giáo Lý.

Triển Khai Phần Thông Thạo Giáo Lý
Phần Thông Thạo Giáo Lý được triển khai khác nhau dựa trên chương trình lớp
giáo lý nào mà học sinh đăng ký: lớp giáo lý hàng ngày (các chương trình lớp giáo
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lý sáng sớm và trong thời gian được trường học cho phép), lớp giáo lý trực tuyến,
và lớp giáo lý học ở nhà.

Phần Thông Thạo Giáo Lý trong Lớp Giáo Lý Hàng Ngày
Phần Thông Thạo Giáo Lý không thay thế việc giảng dạy thánh thư theo trình tự
trong lớp giáo lý. Dự kiến là anh chị em sẽ dành khoảng 30 phút trong giờ học mỗi
tuần trong suốt năm học để học Phần Thông Thạo Giáo Lý. Việc triển khai Phần
Thông Thạo Giáo Lý trong khi giảng dạy Sách Mặc Môn một cách trình tự sẽ đòi
hỏi anh chị em phải bắt đầu lớp học đúng giờ và sử dụng thời gian trong lớp học
một cách có hiệu quả.

Số tuần dành ra cho mỗi kinh nghiệm trong số 10 kinh nghiệm học tập Thông
Thạo Giáo Lý sẽ khác nhau tùy thuộc vào số lời phát biểu về giáo lý và số đoạn
thông thạo giáo lý sẽ được nhấn mạnh và nghiên cứu cho đề tài giáo lý đó. Một vài
đề tài sẽ được giảng dạy một cách thích hợp trong một tuần, trong khi các đề tài
còn lại sẽ đòi hỏi thêm một số tuần để hoàn tất (xin xem “Hướng Dẫn Từng Bước
cho Phần Thông Thạo Giáo Lý Sách Mặc Môn” nằm ở gần cuối của phần này).

Phần “Thông Hiểu Giáo Lý” của mỗi kinh nghiệm học tập trong Phần Thông Thạo
Giáo Lý được chia thành nhiều sinh hoạt học tập khác nhau (phân đoạn) mà
thường có thể được hoàn thành trong 5 tới 10 phút cho mỗi sinh hoạt. Điều này
cho phép một phương pháp linh động để sử dụng giờ học cho Phần Thông Thạo
Giáo Lý. Ví dụ, một ngày anh chị em có thể muốn sử dụng một hay hai sinh hoạt
học tập trong lớp, trong khi đó vào một ngày khác anh chị em có thể cần đến cả giờ
học để có thể giảng dạy hết khối thánh thư, và không có thời gian cho Phần Thông
Thạo Giáo Lý. Một vài sinh hoạt học tập đòi hỏi thêm thời gian, vì thế anh chị em
có thể muốn thực hiện các sinh hoạt này trong một ngày dạy linh động (xin xem
phần “Hướng Dẫn Từng Bước cho Các Giảng Viên Dạy Lớp Hàng Ngày” và
“Những Đề Nghị cho Các Ngày Linh Động” trong phần phụ lục của sách hướng
dẫn giảng viên của anh chị em).

Nếu anh chị em giảng dạy Phần Thông Thạo Giáo Lý vào cùng một ngày mà anh
chị em cũng sẽ giảng dạy một bài học theo trình tự về một khối thánh thư, thì hãy
cẩn thận đừng cho phép tổng số thời gian dành ra để giảng dạy Phần Thông Thạo
Giáo Lý lấn át thời gian cần thiết để giảng dạy thánh thư một cách trình tự. (Ví dụ,
các phân đoạn 5 phút “Thông Hiểu Giáo Lý” thường không cần kéo dài 20 phút,
làm cho thời gian giảng dạy Sách Mặc Môn một cách có trình tự là rất ngắn.)
Ngoài ra, có thể hữu ích để giải thích cho học sinh rằng họ sẽ dành thời gian cho
Phần Thông Thạo Giáo Lý trong một khoảng thời gian nhất định (chẳng hạn như
5 hay 10 phút vào lúc bắt đầu lớp học) rồi sau đó sẽ học một khối thánh thư cụ thể
(ví dụ như 2 Nê Phi 4) trong suốt phần còn lại của lớp học.

Mặc dù có thể có những lúc mà anh chị em hoặc các học sinh của mình nhận thấy
các mối liên hệ giữa tài liệu Thông Thạo Giáo Lý mà mình nghiên cứu và một khối
thánh thư cụ thể, nhưng hãy tránh áp đặt một cách không thích đáng các nguyên
tắc và các lời phát biểu về giáo lý từ Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý
vào một khối thánh thư. Việc làm như thế có thể ngăn cản học sinh khỏi việc hiểu
ý định của tác giả đầy soi dẫn về khối thánh thư đó.

Ngoài việc đề cập đến các đoạn thánh thư thông thạo giáo lý theo chủ đề như là
một phần của Phần Thông Thạo Giáo Lý, anh chị em còn cần phải nhấn mạnh đến
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những đoạn thánh thư giống nhau đó khi anh chị em bắt gặp chúng trong khi học
thánh thư một cách trình tự với học sinh. Việc làm như vậy sẽ giúp cho các học
sinh đạt được một sự hiểu biết lớn lao hơn về văn cảnh và nội dung của mỗi đoạn
thánh thư, đồng thời làm vinh hiển tầm quan trọng của các lẽ thật mà mỗi đoạn
thánh thư dạy.

Trong lớp giáo lý hàng ngày, Phần Thông Thạo Giáo Lý xây dựng dựa trên và thay
thế cho chương trình thông thạo thánh thư. Đối với các đoạn thông thạo giáo lý
mà trước đây được gọi là các đoạn thông thạo thánh thư, Sách Học Sách Mặc Môn
dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý chứa đựng những lời đề nghị và các sinh hoạt học
tập mà sẽ giúp anh chị em nhấn mạnh vào đoạn thánh thư đó một cách thích hợp
trong khi học thánh thư một cách trình tự với học sinh. Ở những chỗ mà các đoạn
thông thạo giáo lý là mới mẻ, sách hướng dẫn dành cho giảng viên sẽ không chỉ ra
các đoạn này như thế; sẽ là điều quan trọng đối với anh chị em để nhấn mạnh đến
các đoạn này một cách hiệu quả và phù hợp như là một phần của việc học thánh
thư một cách trình tự.

Một vài đoạn thánh thư được nhận ra trong Sách Học Sách Mặc Môn dành cho
Giảng Viên Lớp Giáo Lý là các đoạn thánh thư thông thạo, chứ không phải là các
đoạn thông thạo giáo lý. Những đoạn thánh thư này sẽ không còn được nhấn
mạnh theo như các chỉ dẫn thông thạo thánh thư trong sách hướng dẫn đó nữa,
nhưng nên được giảng dạy theo tiến trình thông thường của việc học thánh thư
một cách trình tự.

Bởi vì anh chị em sẽ cần thời gian giới hạn trong lớp học được dành ra cho phần
Thông Thạo Giáo Lý để tập trung vào việc học một giáo lý và các đoạn thông thạo
giáo lý và để hoàn thành các bài tập thực hành và các sinh hoạt ôn lại, có lẽ anh chị
em sẽ không có thời gian cho các sinh hoạt học thuộc lòng trong lớp học. Tuy
nhiên, bởi vì việc học thuộc lòng các đoạn thánh thư có thể ban phước cho các học
sinh, anh chị em có thể mời học sinh thuộc lòng các đoạn thông thạo giáo lý ở bên
ngoài lớp học.

Hướng Dẫn Từng Bước cho Phần Thông Thạo Giáo Lý Sách Mặc Môn
Số tuần dành cho mỗi kinh nghiệm trong số 10 kinh nghiệm học tập Sách Mặc
Môn là khác nhau, và phụ thuộc vào con số lời phát biểu chính yếu về giáo lý và
các đoạn thánh thư sẽ được học cho đề tài giáo lý đó. Khoảng 30 phút mỗi tuần
nên được dành cho Phần Thông Thạo Giáo Lý bằng cách sử dụng các sinh hoạt
học tập sau đây:

• Thông Hiểu các phân đoạn Giáo Lý

• Các Bài Tập Thực Hành

• Các sinh hoạt Ôn Lại Phần Thông Thạo Giáo Lý

Ví dụ, trong phần hướng dẫn từng bước kèm theo đây, bốn tuần được dành ra cho
các sinh hoạt của Phần Thông Thạo Giáo Lý liên quan tới Thiên Chủ Đoàn. Trong
tuần đầu tiên, anh chị em có thể làm ba phân đoạn đầu của phần “Thông Hiểu
Giáo Lý.” Trong tuần thứ hai, anh chị em có thể chọn làm các phân đoạn 4–6.
Trong tuần thứ ba, anh chị em có thể làm các phân đoạn 7–8. Và trong tuần thứ tư,
anh chị em có thể làm bài tập thực hành và sinh hoạt “Ôn Lại Phần Thông Thạo
Giáo Lý”.
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Việc ôn lại chương trình giảng dạy trong Sách Học Sách Mặc Môn dành cho Giảng
Viên Lớp Giáo Lý cho tuần tiếp theo cùng với các sinh hoạt học tập Thông Thạo
Giáo Lý có trong Tài Liệu Thông Thạo Giáo Lý Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên sẽ
giúp anh chị em lập kế hoạch và phân phối giờ học cho Phần Thông Thạo Giáo Lý.
Anh chị em có thể cần nhận ra các phần của bài học mà có thể được tóm lược để
dành thời gian cho các sinh hoạt học tập và các bài tập thực hành của phần Thông
Thạo Giáo Lý.

Phần hướng dẫn từng bước sau đây dựa trên một phương pháp giảng dạy các đề
tài giáo lý theo trình tự tìm thấy ở trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo
Giáo Lý. Tuy nhiên, chỉ khi kinh nghiệm học tập “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc
Linh” được giảng dạy trước tiên, thì các đề tài giáo lý khác mới có thể được giảng
dạy theo bất cứ trình tự nào. Hãy cân nhắc hai cách tiếp cận sau đây:

• Đề cập đến các đề tài giáo lý theo trình tự tìm thấy ở trong Tài Liệu Chính Yếu
cho Phần Thông Thạo Giáo Lý (bắt đầu từ đề tài “Thiên Chủ Đoàn” và kết thúc
bằng “Các Giáo Lệnh”).

• Nếu có thể, sắp xếp việc học sinh học các đề tài giáo lý tương ứng với các đề tài
mà họ sẽ học trong các buổi họp ngày Chủ Nhật (xin xem Come, Follow Me:
Learning Resources for Youth trên LDS.org).

Hướng Dẫn Từng Bước

Tuần Đề Tài Giáo Lý (với số phút ước chừng để dành ra thời gian)

1

2

3

4

5

Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh (150 phút)

6

9

8

9

Thiên Chủ Đoàn (120 phút)

10

11

12

Kế Hoạch Cứu Rỗi (90 phút)

15

14

15

19

Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô (180 phút)
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Hướng Dẫn Từng Bước

Tuần Đề Tài Giáo Lý (với số phút ước chừng để dành ra thời gian)

17

18

19 Sự Phục Hồi (30 phút)

20 Các Vị Tiên Tri và Sự Mặc Khải (30 phút)

21 Chức Tư Tế và Các Chìa Khóa của Chức Tư Tế (30 phút)

22

23

24

Các Giáo Lễ và Các Giao Ước (90 phút)

30

26

Hôn Nhân và Gia Đình (60 phút)

27

34

29

30

38

32

Các Giáo Lệnh (180 phút)

Phần Thông Thạo Giáo Lý trong Lớp Giáo Lý Trực Tuyến
Các sinh hoạt học tập của Phần Thông Thạo Giáo Lý sẽ được tổng hợp lại thành
các bài học cho lớp giáo lý trực tuyến. Nếu anh chị em giảng dạy một lớp giáo lý
trực tuyến, sẽ hữu ích để ôn lại phần trước về “Phần Thông Thạo Giáo Lý trong
Lớp Giáo Lý Hàng Ngày” nhằm giúp anh chị em hiểu được các nguyên tắc và thực
hành quan trọng mà có thể được làm cho thích ứng và áp dụng trong môi trường
lớp giáo lý trực tuyến.

Phần Thông Thạo Giáo Lý cho Lớp Giáo Lý Học Ở Nhà
Vào lúc này, các tài liệu mà các giảng viên và học sinh học ở nhà sử dụng vẫn chưa
được cập nhật để bao gồm nội dung của Phần Thông Thạo Giáo Lý. Vì thế, các
giảng viên và học sinh nên tiếp tục sử dụng các tài liệu học ở nhà hiện có và gồm
cả các sinh hoạt thông thạo thánh thư. Cho tới khi các tài liệu cho việc học ở nhà
được cập nhật, các giảng viên được khuyến khích cung cấp cho học sinh các bản
sao của Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý và để khuyến khích họ tự
học tài liệu đó và các đoạn thánh thư thông thạo giáo lý.
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Đạt được Sự Hiểu Biết
Thuộc Linh
Ghi chú: Các phần 1 và 2 của kinh nghiệm học tập này có thể được dạy trong hai
buổi học, mỗi buổi 40 phút, hoặc có thể được kết hợp và dạy trong một buổi học 80
phút. Nếu anh chị em có ít hơn 180 ngày dạy, anh chị em có thể dạy phần 1 của
kinh nghiệm học tập này thay cho bài học 1, “Vai Trò của Học Sinh,” trong Sách
Học Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý.

Phần 1 (40 phút)
Gia Tăng Sự Hiểu Biết và Chứng Ngôn của Chúng Ta về Lẽ Thật Thuộc Linh
Mời một học sinh đọc to câu chuyện sau đây do Chị Sheri L. Dew, đã phục vụ với
tư cách là Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ, kể lại:

“Một thiếu nữ tuyệt vời … gọi cho tôi, lòng đầy đau buồn. Em ấy vừa thổn thức
vừa nói: “Em không chắc là em còn tin rằng Giáo Hội là chân chính nữa, em sợ
lắm. Nếu gia đình em sẽ không ở cùng với nhau mãi mãi thì sao?” (Sheri L. Dew,
“Will You Engage in the Wrestle?” [Buổi họp đặc biệt devotional tại trường
Brigham Young University–Idaho, ngày 17 tháng Năm năm 2016], byui.edu/
devotionals).

Mời học sinh cân nhắc xem họ hoặc người nào đó họ biết đã trải qua những mối
quan tâm và cảm giác tương tự như điều mà người thiếu nữ Chị Dew nói đến đã
trải qua.

• Nếu người thiếu nữ này tìm đến các em để xin giúp đỡ, thì các em có thể nói gì
hoặc làm gì để giúp đỡ thiếu nữ ấy?

Mời một học sinh tiếp tục đọc to câu chuyện của Chị Dew:

“Tôi hỏi: ‘Em có muốn một chứng ngôn không?’ Em ấy nói: ‘Dạ có’.

“‘Em có sẵn lòng nỗ lực để đạt được chứng ngôn không?’ Một lần nữa em nói, ‘Dạ có’” (Sheri L.
Dew, “Will You Engage in the Wrestle?” byui.edu/devotionals).

• Tại sao các em nghĩ có thể giúp ích để hỏi người thiếu nữ này xem người ấy có
mong muốn một chứng ngôn về phúc âm và có sẵn lòng nỗ lực để đạt được
chứng ngôn không?

Giải thích rằng trong kinh nghiệm của họ trong lớp giáo lý, học sinh sẽ có nhiều cơ
hội để học hỏi nhằm gia tăng sự hiểu biết và chứng ngôn của họ và học cách tìm ra
câu rả lời cho câu hỏi của họ và câu hỏi những người khác có thể có về Giáo
Hội—kể cả những điều giảng dạy và lịch sử của Giáo Hội. Một cơ hội họ có được
để làm điều này là qua việc Thông Thạo Giáo Lý. Thông Thạo Giáo Lý bao gồm
việc tìm cách học hỏi và áp dụng các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc
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linh và phát triển một sự hiểu biết sâu sắc hơn về các giáo lý chính yếu của phúc
âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Thượng Đế là Nguồn Gốc của Tất Cả Mọi Lẽ Thật
Cung cấp cho các học sinh các bản sao của Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo
Giáo Lý, và yêu cầu họ mở tới phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh”. Mời một
học sinh đọc to đoạn đầu tiên sau đây. Yêu cầu lớp học dò theo cùng tìm kiếm điều
gì được giảng dạy về nguồn gốc của tất cả mọi lẽ thật.

• Ai là nguồn gốc của tất cả mọi lẽ thật? (Mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu
giáo lý sau đây: Thượng Đế biết tất cả mọi điều và là nguồn gốc của tất cả
mọi lẽ thật.)

• Đoạn giáo lý thông thạo nào hỗ trợ cho giáo lý này? (Anh chị em có thể muốn
mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu Mô Si A 4:9 theo một cách đặc biệt trong
thánh thư của họ để họ sẽ có thể dễ dàng tìm ra đoạn này.)

Mời một học sinh đọc to Mô Si A 4:9. Yêu cầu lớp học dò theo cùng tìm kiếm cách
câu thánh thư này giúp chúng ta hiểu được tại sao chúng ta có thể hướng đến
Thượng Đế khi chúng ta tìm kiếm lẽ thật.

• Những từ hoặc cụm từ nào trong câu thánh thư này giúp chúng ta hiểu được
tại sao chúng ta cần hướng tới Thượng Đế khi chúng ta tìm kiếm lẽ thật?

• Những kinh nghiệm nào đã giúp các em biết rằng Thượng Đế biết tất cả mọi
điều và là nguồn gốc của tất cả mọi lẽ thật? (Anh chị em có thể muốn nhắc nhở
các học sinh đừng chia sẻ những kinh nghiệm quá thiêng liêng hay quá
riêng tư.)

Cách Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh
Viết tiêu đề sau đây lên trên bản: Mẫu mực Thượng Đế đã ban cho để giúp chúng ta
đạt được sự hiểu biết thuộc linh.

• Làm thế nào các em sẽ giải thích một mẫu mực là gì? (Giúp học sinh hiểu rằng
một định nghĩa của mẫu mực là một khuôn mẫu dùng để giúp chúng ta hiểu
cách thức đúng để làm điều gì đó—cụ thể là điều mà sẽ được lặp đi lặp lại. Để
có một ví dụ, anh chị em có thể muốn trưng bày một cái khuôn mẫu mà có thể
được dùng để làm một thứ nào đó.)

Yêu cầu một học sinh đọc to đoạn thứ hai của phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc
Linh” trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý. Yêu cầu lớp học dò
theo, và tìm kiếm bốn điều chúng ta cần phải làm để tuân theo mẫu mực mà
Thượng Đế đã ban cho để giúp chúng ta đạt được sự hiểu biết thuộc linh.

• Dựa trên điều chúng ta đọc được trong đoạn này, chúng ta cần phải làm bốn
điều gì để tuân theo mẫu mực mà Thượng Đế đã ban cho để giúp chúng ta đạt
được sự hiểu biết thuộc linh?

Viết những câu trả lời của học sinh dưới tiêu đề trên bảng như sau:

1. Có một ước muốn chính đáng để biết lẽ thật.
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2. Sẵn sàng sống theo lẽ thật mà Thượng Đế đã mặc khải.

3. Tìm kiếm lẽ thật bằng cách cầu nguyện.

4. Tìm kiếm lẽ thật bằng cách nghiêm chỉnh nghiên cứu lời của Thượng Đế.

Hỏi lớp học:

• Tại sao các em nghĩ là điều quan trọng đối với chúng ta để áp dụng mẫu mực
của Thượng Đế vào việc đạt được sự hiểu biết thuộc linh mỗi ngày và không
chỉ mỗi khi chúng ta có những câu hỏi hay lo lắng khẩn thiết? (Là điều quan
trọng để chúng ta áp dụng mẫu mực này mỗi ngày bởi vì việc làm những điều
này sẽ mời Thánh Linh của Chúa luôn luôn ở với chúng ta và có thể giúp chúng
ta nhận ra ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Bằng cách kiên định tuân theo mẫu
mực này, chúng ta chứng tỏ cho Chúa thấy ước muốn của chúng ta để đạt
được sự hiểu biết thuộc linh vào bất cứ lúc nào—không chỉ mỗi khi chúng ta có
những câu hỏi hay lo lắng khẩn thiết.)

Một lần nữa chỉ dẫn cho học sinh đến đoạn thứ hai của phần “Đạt Được Sự Hiểu
Biết Thuộc Linh” trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý.

• Đoạn nào trong số các đoạn thánh thư thông thạo trong Sách Mặc Môn hỗ trợ
cho mẫu mực của Thượng Đế để đạt được sự hiểu biết thuộc linh? (Trong khi
học sinh trả lời, viết phần tham khảo sau đây lên trên bảng: Mô Rô Ni 10:4–5;
2 Nê Phi 32:8–9; 2 Nê Phi 32:3; đây là trình tự các câu thánh thư trong
đoạn hai.)

Chia các học sinh ra thành ba nhóm. Chỉ định cho mỗi nhóm nghiên cứu một
trong các đoạn thánh thư thông thạo Sách Mặc Môn đã liệt kê trên bảng, tìm kiếm
các câu nói trong thánh thư mà giảng dạy về mẫu mực của Thượng Đế để đạt được
sự hiểu biết thuộc linh. Sau khi đủ thời gian, mời một hoặc nhiều hơn một học
sinh từ mỗi nhóm báo cáo điều họ đã tìm thấy. Trong khi họ báo cáo, hãy cân nhắc
việc hỏi các câu hỏi như sau:

• Các em nghĩ việc “cầu vấn Thượng Đế … với một tấm lòng chân thành, với chủ
ý thật sự” (Mô Rô Ni 10:4) có nghĩa là gì? (Giúp học sinh hiểu rằng câu nói này
có nghĩa là chúng ta thực sự mong muốn nhận được sự đáp ứng từ Thượng Đế
và có chủ ý để hành động theo như sự đáp ứng mình nhận được.)

Mời một học sinh đọc to câu nói sau đây của Chủ Tịch Russell M. Nelson thuộc
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ:

“‘Chủ ý thật sự’ có nghĩa rằng một người phải thực sự có ý định tuân theo sự
hướng dẫn thiêng liêng đã được ban cho” (Russell M. Nelson, “Hãy Xin, Hãy
Tìm, Hãy Gõ Cửa,” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 81).
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• Tại sao các em nghĩ là điều quan trọng để chúng ta tìm kiếm lẽ thật với một
tấm lòng chân thành và rằng chúng ta thực sự có ý định tuân theo sự hướng
dẫn mà Thượng Đế ban cho chúng ta?

• Các em nghĩ “cầu nguyện luôn luôn” (2 Nê Phi 32:9) có nghĩa là gì?

• Các em nghĩ sự khác biệt giữa việc đọc một cách không có chủ ý trong lòng và
“[đang] nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Ky Tô” (2 Nê Phi 32:3) có nghĩa
là gì?

• Làm thế nào việc chọn để cầu nguyện luôn luôn và nuôi dưỡng những lời của
Đấng Ky Tô có thể giúp chúng ta đạt được sự hiểu biết thuộc linh?

Mời học sinh chia sẻ những kinh nghiệm họ đã có với việc áp dụng mẫu mực của
Thượng Đế để đạt được sự hiểu biết thuộc linh. Trong khi học sinh chia sẻ, hãy
mời họ cũng giải thích về những phước lành họ đã nhận được như là một kết quả
từ việc áp dụng mẫu mực đó. Anh chị em cũng có thể muốn chia sẻ một
kinh nghiệm.

Việc Đặt Các Câu Hỏi và Tìm Kiếm Các Câu Trả Lời là một Phần Thiết Yếu của
Nỗ Lực của Chúng Ta để Học Hỏi Lẽ Thật
Yêu cầu học sinh cân nhắc xem việc đặt câu hỏi về những điều giảng dạy của Giáo
Hội hoặc những khía cạnh của lịch sử Giáo Hội mà có lẽ khó hiểu có phải là điều
tốt cho mọi người không.

Yêu cầu một học sinh đọc to đoạn thứ ba của phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc
Linh” trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý. Yêu cầu học sinh dò
theo cùng tìm kiếm điều mà đoạn này giảng dạy về vai trò của việc đặt câu hỏi và
tìm kiếm câu trả lời trong các nỗ lực của chúng ta để học hỏi lẽ thật.

• Vai trò của việc đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời trong nỗ lực của chúng ta để
học hỏi lẽ thật là gì? (Sau khi học sinh trả lời, viết câu nói sau đây về lẽ thật lên
trên bảng: Việc đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời là một phần thiết yếu
của nỗ lực của chúng ta để học hỏi lẽ thật.)

• Tại sao các em nghĩ rằng việc đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời là một phần
thiết yếu của nỗ lực của chúng ta để học hỏi lẽ thật?

• Dựa vào điều chúng ta học trong đoạn thứ ba, tại sao thái độ và ý định của
chúng ta là quan trọng khi chúng ta đặt câu hỏi? (Giúp học sinh nhận ra lẽ thật
sau đây: Thái độ và ý định của chúng ta khi đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả
lời sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng của chúng ta để học hỏi qua Đức
Thánh Linh. Anh chị em có thể muốn đề nghị học sinh đánh dấu nguyên tắc
này trong bản Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý của họ.)

Nhắc học sinh nhớ đến câu chuyện về người thiếu nữ đã liên lạc với Chị Sheri L.
Dew bởi vì người thiếu nữ ấy đã lo lắng không biết những điều giảng dạy của Giáo
Hội có chân thật hay không. Giải thích rằng người thiếu nữ ấy đã quyết định gặp
vị giám trợ của mình và những người khác—kể cả Chị Dew—là những người có
thể giúp thiếu nữ ấy tìm ra được những câu trả lời cho những câu hỏi mình.

Đưa cho mỗi học sinh một tờ giấy phát tay kèm theo. Giải thích rằng giấy
phát tay này chứa đựng câu chuyện của Chị Dew về điều gì đã xảy đến với

người thiếu nữ đã tìm kiếm những câu trả lời cho câu hỏi của mình. Mời một vài
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học sinh lần lượt đọc to câu chuyện này. Yêu cầu cả lớp dò theo, cùng tìm kiếm
cách thái độ và ý định của chúng ta khi đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời ảnh
hưởng như thế nào đến khả năng của chúng ta để học hỏi qua Đức Thánh Linh.

Sau khi học sinh đã đọc ba đoạn đầu tiên, hãy hỏi:

• Thái độ và ý định của người thiếu nữ này với tư cách là một người tìm kiếm lẽ
thật đã ảnh hưởng như thế nào đến khả năng của người thiếu nữ ấy để tìm
kiếm những câu trả lời cho những câu hỏi của mình?

Sau đó mời một vài học sinh lần lượt đọc to phần còn lại của câu chuyện này của
chị Dew trong tờ giấy phát tay.

“Tôi nói với [người thiếu nữ đó], ‘Em hãy mang thánh thư của em lại và
mọi câu hỏi nào em có. Những câu hỏi là tốt. Chúng ta hãy xem Chúa sẽ
dạy chúng ta điều gì.’

“Em ấy nghe lời tôi và đã hỏi hết câu hỏi khó này đến câu hỏi khó khác.
Chúng tôi tra cứu thánh thư và những lời giảng dạy của các vị tiên tri để có
được câu trả lời. Dần dần, em ấy bắt đầu nhận thấy việc em ấy có những

câu hỏi không có nghĩa rằng em ấy đã không có một chứng ngôn. Các thánh thư đầy ắp
những câu chuyện về các vị tiên tri mà đều có các câu hỏi cả. Rồi em ấy bắt đầu nhận thấy
khi Thánh Linh làm chứng với em ấy—kể cả làm chứng rằng các vị tiên tri, tiên kiến, và
mặc khải đều thực sự là các vị tiên tri.

“Thời gian trôi qua, chứng ngôn của em ấy bắt đầu gia tăng. Rồi cách đây khoảng một
năm, em ấy gọi tôi lần nữa. ‘Em muốn chị là người đầu tiên biết rằng em đang cầm trong
tay giấy giới thiệu vào đền thờ. Chị sẽ đến khi em nhận lễ thiên ân của em chứ?’ Rồi em ấy
nói thêm, ‘Chị có biết điều gì chị nói đã giúp đỡ em nhiều nhất không? Chị nói rằng những
câu hỏi là tốt, và điều đó cho phép em tự thấy bản thân mình như là một người tìm tòi
hơn là một người nghi ngờ.’

“Tôi đã quá đỗi vui mừng! Nhưng hai ngày sau đó, tôi nhận được một cú điện thoại khác
rất nhiều từ một người [người thiếu nữ] khác. Em ấy nói, ‘Thưa Chị Dew, trước khi chị
nghe từ những người khác thì em muốn chị biết rằng em đang có thai.’ Em ấy nói rằng em
ấy đã nghi ngờ lẽ trung thực của phúc âm trong mấy năm nay và cuối cùng đã quyết định
rằng không có lý do gì để phải sống theo luật trinh khiết.

“Tôi nói với em ấy là tôi không phải là người sẽ phán xét em ấy và rằng tôi yêu thương em
ấy. Rồi tôi hỏi em ấy có muốn có một chứng ngôn không. Em ấy nói, ‘Không, em
không muốn.’

“Hai sự kiện này thật trái ngược. Vào khoảng cùng một thời gian, hai người thiếu nữ này
đều có những câu hỏi mà đã làm đe dọa chứng ngôn của hai em ấy. Một em cầu cứu xin
sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, và các vị lãnh đạo, tuân theo lời khuyên bảo của Chủ Tịch
Monson và tìm đến người giải cứu mình. Em gái kia tiếp tục nuôi nấng mối nghi ngờ của
mình và tự thuyết phục mình rằng những sự lựa chọn thiếu đạo đức là chấp
nhận được. …

“Những câu hỏi của một em đã thúc đẩy em ấy trở thành một người tìm kiếm lẽ thật. Còn
em gái kia sử dụng những câu hỏi của mình để bào chữa cho sự thiếu đạo đức của em ấy.
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“Các bạn thân mến của tôi, những câu hỏi là tốt. Những câu hỏi là tốt nếu đó là câu hỏi
đầy soi dẫn, được đưa ra trong đức tin, và về những nguồn tin cậy nơi mà Thánh Linh sẽ
hướng dẫn và xác nhận câu trả lời. …

“Không ai trong chúng ta nhận được sự mặc khải mà không tự mình bỏ ra nỗ lực. Những
câu trả lời đến từ Thượng Đế không phải nhờ phép lạ mà xuất hiện. Nếu chúng ta muốn
tăng trưởng phần thuộc linh, thì Chúa kỳ vọng chúng ta đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả
lời. Ngài hứa rằng, ‘‘Nếu các ngươi cầu xin thì các ngươi sẽ nhận được điều mặc khải này
đến điều mặc khải khác, sự hiểu biết này đến sự hiểu biết nọ’ [GLGƯ 42:61]. Điều này có
thể được rõ ràng đến mức nào nữa? Chúa ưa thích những câu hỏi đầy soi dẫn được đưa ra
trong đức tin bởi vì những câu hỏi đó dẫn đến sự hiểu biết, đến sự mặc khải, và đến đức
tin lớn lao hơn” (Sheri L. Dew, “Will You Engage in the Wrestle?” [Buổi họp đặc biệt
devotional tại trường Brigham Young University–Idaho, ngày 17 tháng Năm năm 2016],
byui.edu/devotionals).

• Làm thế nào các kinh nghiệm của hai thiếu nữ mà Chị Dew đã nói đến có thể
giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của thái độ và ý định của chúng ta khi
đặt câu hỏi?

• Làm thế nào các kinh nghiệm của hai thiếu nữ đó giúp chúng ta hiểu được vai
trò của chúng ta trong việc kiên định tìm kiếm những câu trả lời cho những câu
hỏi của chúng ta?

Anh chị em có thể muốn làm chứng về tầm quan trọng của việc đặt ra những câu
hỏi chân thành và tích cực tìm kiếm những câu trả lời. Cân nhắc việc chia sẻ cách
anh chị em đã tiến đến việc biết được rằng Chúa sẽ trả lời những câu hỏi chân
thành của chúng ta.

Mời học sinh hành động theo điều họ học được bằng cách đặt ra những câu hỏi
chân thành và kiên định tìm kiếm những câu trả lời bằng cách áp dụng mẫu mực
đã được quy định của Cha Thiên Thượng để đạt được sự hiểu biết thuộc linh.

Phần 2 (40 phút)
Các Nguyên Tắc Có Thể Giúp Chúng Ta Trả Lời Những Câu Hỏi
Mời học sinh cân nhắc xem họ có thể có những câu hỏi nào về cuộc sống hoặc về
Giáo Hội và những điều giảng dạy cùng lịch sử của Giáo Hội.

Để làm một ví dụ về một mối lo lắng và câu hỏi mà một vài học sinh có thể có hoặc
có thể được người khác hỏi, hãy trưng bày hoặc viết câu sau đây lên trên bảng:

Tôi nghe về những người khác nhận được đáp ứng cho những lời cầu nguyện của
họ, nhưng điều đó không xảy ra cho tôi. Tôi cảm thấy như Thượng Đế không yêu
thương tôi, mặc dù tôi đang cố gắng làm điều ngay chính. Tại sao Thượng Đế
không đáp ứng những lời cầu nguyện của tôi?
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Giải thích cho học sinh biết rằng phần này của kinh nghiệm học tập về việc đạt
được sự hiểu biết thuộc linh là nhằm mục đích giúp họ học về ba nguyên tắc mà có
thể hướng dẫn họ khi họ có những câu hỏi hoặc được người khác đưa ra những
câu hỏi: hãy hành động trong đức tin, xem xét những khái niệm và câu hỏi với một
viễn cảnh vĩnh cửu, và tìm kiếm sự hiểu biết sâu hơn thông qua các nguồn phương
tiện thiêng liêng đã được quy định.

Hành Động trong Đức Tin
Mời một vài học sinh lần lượt đọc to từ nguyên tắc 1, “Hành Động trong Đức Tin,”
trong phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh” trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần
Thông Thạo Giáo Lý. Yêu cầu cả lớp dò theo, cùng tìm kiếm những câu nói giải
thích về điều gì chúng ta có thể làm để hành động trong đức tin khi chúng ta có
những câu hỏi hoặc mối quan tâm. Mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu những
câu nói mà có ý nghĩa đặc biệt đối với họ.

Yêu cầu học sinh báo cáo điều họ đã tìm thấy. Trong khi học sinh làm như vậy, anh
chị em có thể muốn yêu cầu họ giải thích cách lời khuyên bảo sau đây mà họ đã
nhận ra có thể giúp ích như thế nào khi họ có câu hỏi hoặc mối quan tâm. Chỉ ra
câu nói sau đây về giáo lý: Khi chúng ta tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, chúng ta
cần phải tiếp tục sống trong đức tin—tin tưởng rằng chúng ta cuối cùng sẽ
nhận được câu trả lời mình tìm kiếm.

• Đoạn thông thạo giáo lý nào của Sách Mặc Môn hỗ trợ câu nói này về giáo lý?
(Mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu Ê The 12:6 theo một cách đặc biệt trong
thánh thư của họ để họ có thể dễ dàng tìm ra đoạn đó.)

Mời một học sinh đọc to Ê The 12:6. Yêu cầu cả lớp dò theo, tìm kiếm những từ
hoặc cụm từ mà giúp họ hiểu tại sao là điều quan trọng để sống bằng đức tin khi
chúng ta tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi của mình.

• Những từ hoặc cụm từ nào trong câu này có thể giúp chúng ta hiểu tại sao lại
quan trọng để chúng ta sống theo đức tin khi chúng ta tìm kiếm câu trả lời cho
những câu hỏi của chúng ta?

• Các em nghĩ “các người không thể nhận được bằng chứng cho đến khi đức tin
của các người đã được thử thách” (Ê The 12:6) có nghĩa là gì?

Mời một học sinh đọc to câu nói sau đây của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf thuộc Đệ
Nhất Chủ Tịch Đoàn. Yêu cầu cả lớp lắng nghe điều gì chúng ta có thể làm để nhận
được một sự làm chứng hoặc chứng ngôn về lẽ trung thực của phúc âm.

“Khi các em sử dụng đức tin của mình, áp dụng các nguyên tắc phúc âm hằng
ngày trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì các em sẽ nếm được trái ngọt của phúc âm,
và qua trái này các em sẽ biết được lẽ thật của phúc âm” (Dieter F. Uchtdorf,
“Hình Ảnh Phản Chiếu trong Nước” [Buổi họp đặc biệt fireside của Hệ Thống
Giáo Dục của Giáo Hội dành cho các thành niên trẻ tuổi, ngày 1 tháng Mười Một
năm 2009], LDS.org).

• Theo câu nói này của Chủ Tịch Uchtdorf, chúng ta có thể làm gì để nhận được
hoặc củng cố chứng ngôn của mình về lẽ trung thực của phúc âm?
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• Tại sao các em nghĩ Chúa kỳ vọng chúng ta sử dụng đức tin của mình trước khi
chúng ta nhận được một sự làm chứng hoặc chứng ngôn về lẽ trung thực của
phúc âm?

• Các em đã nhận được chứng ngôn về lẽ thật nào bằng cách chọn sử dụng đức
tin của mình qua việc áp dụng các nguyên tắc phúc âm trong cuộc sống hàng
ngày? Chứng ngôn đó đã đến với các em như thế nào? (Anh chị em cũng có
thể muốn chia sẻ một kinh nghiệm.)

Giải thích rằng một số người có thể thắc mắc không biết họ có một chứng ngôn
hay không hoặc tự hỏi tại sao chứng ngôn của họ không được mạnh mẽ hơn, mặc
dù họ đã cố gắng hết sức để sử dụng đức tin bằng cách sống theo các giáo lệnh
của Chúa.

Chỉ ra hai câu nói cuối cùng của nguyên tắc giáo lý 1, “Hành Động trong Đức Tin,”
từ phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh” trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần
Thông Thạo Giáo Lý: Khi chúng ta trung tín theo lẽ thật và ánh sáng mà mình
đã nhận được, thì chúng ta sẽ nhận được thêm nữa. Những câu trả lời cho
các câu hỏi và lời cầu nguyện của chúng ta thường đến “từng hàng chữ một,
từng lời chỉ giáo một.” Mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu các lẽ thật này.

• Làm thế nào các lẽ thật này có thể giúp một người hiểu được tại sao chứng
ngôn của người ấy nơi phúc âm không gia tăng nhanh hơn nữa?

• Đoạn thông thạo giáo lý nào hỗ trợ hai lẽ thật này? (Mời học sinh cân nhắc việc
đánh dấu 2 Nê Phi 28:30 theo một cách đặc biệt.)

Mời một học sinh đọc to 2 Nê Phi 28:30. Yêu cầu lớp học dò theo cùng tìm kiếm
các từ hoặc cụm từ hỗ trợ các lẽ thật trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo
Giáo Lý. Mời học sinh báo cáo điều họ tìm ra.

Giải thích rằng Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị
Sứ Đồ đã mô tả kinh nghiệm của ông về sự cầu nguyện khi ông và gia đình ông
gặp phải một thử thách kéo dài vài năm. Mời một học sinh đọc to câu nói sau đây
của Anh Cả Christofferson. Yêu cầu cả lớp lắng nghe những lý do tại sao Chúa có
thể chọn không trả lời một số câu hỏi và lời cầu nguyện của chúng ta ngay lập tức
hoặc theo cách thức chúng ta mong muốn.

“Tôi đã cầu nguyện để xin có được sự can thiệp kỳ diệu nào đó để giải thoát
chúng tôi. Mặc dù tôi đã dâng lên lời cầu nguyện đó nhiều lần một cách rất thật
lòng và ước muốn tha thiết nhất, nhưng cuối cùng câu trả lời vẫn là không. Cuối
cùng, tôi đã học cách cầu nguyện như Đấng Cứu Rỗi đã làm: ‘Dầu vậy, xin ý Cha
được nên, chớ không theo ý tôi’ (Lu Ca 22:42). Tôi đã tìm đến Chúa để được giúp
đỡ với mỗi bước nhỏ trên con đường dẫn đến một giải pháp cuối cùng.

“… Hơn một lần tôi đã sụp xuống trước Cha Thiên Thượng, khóc lóc nài xin sự giúp đỡ của
Ngài. Và Ngài đã giúp tôi. Đôi khi không có gì nhiều hơn là chỉ một cảm giác bình an, một cảm
giác về sự bảo đảm rằng mọi việc đều sẽ ổn thỏa. …

“Mặc dù tôi đã đau khổ, nhưng bây giờ tôi biết ơn rằng đã không có một giải pháp nhanh chóng
cho vấn đề của tôi. Sự thật là tôi bắt buộc phải hướng đến Thượng Đế để được giúp đỡ hầu như
mỗi ngày trong một thời gian kéo dài nhiều năm đã dạy tôi thật sự về cách cầu nguyện và nhận
được câu trả lời cho lời cầu nguyện và đã dạy tôi trong một cách thực tiễn để có đức tin nơi
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Thượng Đế. Tôi bắt đầu biết Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng của tôi trong một cách thức và
một mức độ mà có thể đã không xảy ra trong tình huống khác hoặc có lẽ tôi đã mất nhiều thời
gian hơn nữa. … Tôi đã học cách hết lòng tin cậy Chúa. Tôi đã học cách bước đi với Ngài ngày
này qua ngày khác” (D. Todd Christofferson, “Recognizing God’s Hand in Our Daily Blessings”
Ensign, tháng Giêng năm 2012, 18–19).

• Dựa vào đều các em đã học được về câu nói này, một số những lý do tại sao
Thượng Đế có thể chọn không đáp ứng một số câu hỏi và những lời cầu
nguyện của chúng ta ngay lập tức hoặc theo cách thức chúng ta mong muốn là
gì? (Sau khi học sinh trả lời, anh chị em có thể muốn chỉ ra rằng Thượng Đế
cũng có thể đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta ngay lập tức, trong
những cách thức rất gián tiếp và mạnh mẽ.)

Chỉ vào mối quan tâm và câu hỏi trên bảng.

• Nếu các em có mối quan tâm và câu hỏi này, thì làm thế nào các em có thể
chọn hành động trong đức tin?

Xem Xét Các Khái Niệm và Câu Hỏi bằng một Quan Điểm Vĩnh Cửu
Yêu cầu học sinh nghĩ về những lúc mà họ có thể nhận thấy rằng những niềm tin
tôn giáo của họ và các quan điểm về cuộc sống khác với một số niềm tin và quan
điểm của bạn bè và đồng nghiệp không phải là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh
Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Mời một học sinh đọc to lời phát biểu sau đây của Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Yêu cầu cả lớp lắng nghe tại sao Các Thánh
Hữu Ngày Sau thường thấy những câu hỏi liên quan đến cuộc sống và các chủ đề
về tôn giáo khác biệt so cách nhìn của những người khác.

“Trong nhiều chủ đề quan trọng, những giả thuyết [hay niềm tin] của chúng ta
… là khác với [những giả thuyết của] bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta.
Những niềm tin này cũng khác với nhiều giả thuyết hiện đang được sử dụng
trong phương tiện truyền thông. … Ví dụ, bởi vì Các Thánh Hữu Ngày Sau biết
về kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho con cái của Ngài, chúng ta biết rằng
cuộc sống trần thế này không phải là một vở kịch một màn nằm ngăn cách giữa

một quá khứ không hề được biết đến và một tương lai bấp bênh. Cuộc sống này giống như màn
hai của một vở kịch ba màn. Mục đích của cuộc sống này được vạch rõ bởi điều gì được mặc
khải về sự tồn tại phần thuộc linh của chúng ta trong màn 1 và sứ mệnh vĩnh cửu của chúng ta
trong màn 3. “Bởi vì sự hiểu biết của chúng ta về kế hoạch này và các lẽ thật khác mà Thượng
Đế đã mặc khải, chúng ta bắt đầu với các giả thuyết khác biệt so với những người không chia sẻ
sự hiểu biết của chúng ta. Kết quả là chúng ta đi tới những kết luận về nhiều chủ đề quan trọng
mà những người khác phán xét chỉ theo quan điểm của họ về cuộc sống vĩnh cửu” (Dallin H.
Oaks, “As He Thinketh in His Heart” [một buổi họp tối với Vị Thẩm Quyền Trung Ương, ngày 8
tháng Hai năm 2013], lds.org/broadcasts).

• Theo Anh Cả Oaks, tại sao Các Thánh Hữu Ngày Sau xem những câu hỏi liên
quan đến cuộc sống trên trần thế của chúng ta và các chủ đề về tôn giáo khác
biệt với cách những người khác có thể nhìn những điều này? (Trong khi học
sinh đọc, hãy vẽ lên trên bảng biểu đồ sau đây.)
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Che các phần cho màn 1 và màn 3, rồi hỏi câu hỏi sau đây:

• Một ví dụ về một chủ đề quan trọng mà chúng ta có thể xem là khác biệt nếu
chúng ta đã không có sự hiểu biết về cuộc sống tiền dương thế hoặc về cuộc
sống sau khi chết là gì? (Học sinh có thể đề cập đến một số chủ đề, ví dụ như
giá trị chúng ta đặt vào cuộc sống nhân loại hoặc là vào lúc Sự Phán Xét Cuối
Cùng, chúng ta sẽ nhận lãnh những hậu quả do Thượng Đế đưa ra vì những
lựa chọn của mình.)

Mời một học sinh đọc to câu nói sau đây của Anh Cả Oaks. Giải thích rằng ông đã
đưa ra bài nói chuyện đó cho các giảng viên lớp giáo lý và học viện tôn giáo. Yêu
cầu cả lớp lắng nghe điều ông nói về các học sinh nên làm khi họ được hỏi một
khái niệm hoặc câu hỏi khó.

“Tôi đề nghị rằng có thể sẽ thích hợp hơn đối với những người trẻ tuổi của
chúng ta để tránh tranh cãi với những người bạn đồng nghiệp của họ. … Sẽ
thường là điều tốt hơn cho họ khi họ trả lời bằng cách chỉ ra những đề nghị hay
giả thuyết của thế gian trong những đề tài mà họ đối diện với và sau đó bằng
cách nhận ra các giả thuyết hay những sự đề xuất khác biệt mà hướng dẫn lối
suy nghĩ của Các Thánh Hữu Ngày Sau” (Dallin H. Oaks, “As He Thinketh in His

Heart,” lds.org/broadcasts).

• Dựa vào lời khuyên bảo của Anh Cả Oaks, chúng ta có thể làm gì khi chúng ta
được hỏi về một khái niệm hoặc câu hỏi khó? (Anh chị em có thể cần phải giúp
học sinh hiểu rằng sự đề nghị là một ý kiến mà được sử dụng để hỗ trợ một kết
luận và giả thuyết là một lời tuyên bố về lập trường, quan điểm hoặc ý kiến của
một người.)

Để minh họa cách những niềm tin hoặc giả thuyết của một người có thể ảnh
hưởng đến những câu trả lời mà người ấy có thể đạt tới, hãy đặt hoặc vẽ một cái
khung đơn giản xung quanh mối quan tâm và câu hỏi viết trên bảng.
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Giải thích rằng cái khung đơn giản này
tượng trưng cho những niềm tin hoặc
giả thuyết mà một người đang hỏi câu
hỏi này có thể có nếu người ấy không
xem xét câu hỏi đó trong văn cảnh của
điều mà chúng ta biết về Cha Thiên
Thượng, kế hoạch cứu rỗi của Ngài, và
những lời giảng dạy của Chúa Giê Su
Ky Tô. Chỉ ra rằng khi cân nhắc những
niềm tin hoặc giả thuyết của một
người, chúng ta nên làm như vậy một
cách tử tế và tôn trọng, nhạy cảm với
những cảm nghĩ của người đó và với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

• Một số niềm tin hoặc giả thuyết mà có thể không chính xác và có thể ảnh
hưởng đến một người để có mối quan tâm và câu hỏi này là gì?

Viết câu trả lời của học sinh lên trên bảng xung quanh cái khung đó. Các câu trả lời
có thể gồm có như sau:

Thượng Đế đáp ứng lời cầu nguyện của mọi người theo cùng một cách thức.

Thượng Đế yêu thương một số con cái của Ngài, nhưng Ngài không thực sự yêu
thương tôi.

Thượng Đế không yêu thương tôi nếu Ngài không đáp ứng lời cầu nguyện của tôi
theo cách thức mà tôi hy vọng và kỳ vọng Ngài sẽ làm.

Nếu tôi cố gắng làm điều ngay chính, thì Thượng Đế nên đáp ứng tất cả những lời
cầu nguyện của tôi ngay lập tức.

• Tại sao các em nghĩ là điều quan trọng để nghĩ về những niềm tin hoặc giả
thuyết mà chúng ta hoặc những người khác có thể có khi đặt ra những câu hỏi
về Thượng Đế, cuộc sống của chúng ta trên trần thế, hoặc Giáo Hội và những
lời giảng dạy và lịch sử của Giáo Hội? (Giúp học sinh thấy rằng việc làm những
điều này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn những mối quan tâm cơ bản hoặc
quan điểm hạn chế mà câu hỏi có thể dựa trên.)

• Làm thế nào những niềm tin hoặc giả thuyết trên bảng có thể cho thấy rằng
người này có thể đang xem xét câu hỏi với một quan điểm hạn chế?

Mời một học sinh đọc to nguyên tắc 2, “Xem Xét Các Khái Niệm và Các Câu Hỏi
bằng một Quan Điểm Vĩnh Cửu” trong phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh”
trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý. Yêu cầu lớp học dò theo
cùng tìm kiếm cách chúng ta có thể xem xét các khái niệm và câu hỏi bằng một
quan điểm vĩnh cửu.

Yêu cầu học sinh báo cáo điều họ tìm thấy. Mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu lẽ
thật sau đây: Để xem xét các khái niệm, những câu hỏi về giáo lý, và các vấn đề
xã hội bằng một quan điểm vĩnh cửu, chúng ta cân nhắc những điều này
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trong bối cảnh của kế hoạch cứu rỗi và những lời dạy của Đấng Cứu Rỗi. Mở
các phần cho màn 1 và 3 ở trên bảng.

Để giúp học sinh hiểu cách cân nhắc các khái niệm và những câu hỏi trong
văn cảnh của kế hoạch cứu rỗi và những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi,

hãy cân nhắc việc cho họ xem video “Xem Xét Các Câu Hỏi bằng một Quan Điểm
Vĩnh Cửu” (2:55), có sẵn trên trang mạng LDS.org. Yêu cầu cả lớp xem cách một
thiếu nữ tên là Lauren dành thời gian để suy nghĩ về những niềm tin hoặc giả
thuyết mà có lẽ đã có ảnh hưởng đến câu hỏi của bạn mình về Thượng Đế và cách
Lauren đã xem xét câu hỏi này sau đó với một quan điểm vĩnh cửu.

Sau khi học sinh đã xem xong video, hãy hỏi:

• Tại sao các em nghĩ điều đó đã giúp ích cho Lauren để nghĩ về những niềm tin
hoặc giả thuyết mà có lẽ đã có ảnh hưởng đến câu hỏi của bạn mình về
Thượng Đế?

• Điều gì đã xảy ra khi Lauren xem xét câu hỏi của bạn mình với một quan điểm
vĩnh cửu?

Để giúp học sinh tập xem xét các khái niệm và các câu hỏi với một quan điểm vĩnh
cửu, hãy đề cập đến mối quan tâm và câu hỏi trong cái khung ở trên bảng và hỏi:

• Chúng ta biết gì về Cha Thiên Thượng, kế hoạch của Ngài, và những lời giảng
dạy của Đấng Cứu Rỗi mà có thể giúp chúng ta nhìn vào câu trả lời này một
cách khác biệt và tìm ra câu trả lời dựa trên lẽ thật vĩnh cửu?

Trong khi học sinh trả lời, xóa những lời phát biểu xung quanh cái khung và thay
thế bằng những câu trả lời học sinh đưa ra. Những câu trả lời này có thể gồm có
như sau:

Thượng Đế có thể đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta một cách khác biệt
dựa trên sự hiểu biết của Ngài về nhu cầu của riêng cá nhân chúng ta và điều gì
là tốt nhất cho chúng ta.

Thượng Đế yêu thương tất cả các con cái của Ngài, kể cả tôi.

Thượng Đế yêu thương tôi thậm chí khi Ngài không đáp ứng lời cầu nguyện của
tôi theo cách thức mà tôi hy vọng và kỳ vọng Ngài sẽ làm.

Thậm chí nếu tôi cố gắng làm điều ngay chính, Thượng Đế cũng có thể không đáp
ứng tất cả những lời cầu nguyện của tôi ngay lập tức. Điều này mang đến những
cơ hội cho tôi để phát triển phần thuộc linh.

Tháo bỏ hoặc xóa cái khung đơn giản xung quanh mối quan tâm và câu hỏi ở trên
bảng và thay thế bằng một cái khung đẹp hơn.
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Giải thích rằng cái khung mới này
trượng trưng cho các lẽ thật mà chúng
ta biết về Cha Thiên Thượng, kế hoạch
cứu rỗi của Ngài, và những lời giảng
dạy của Đấng Cứu Rỗi.

• Việc thấy được câu hỏi này trong
văn cảnh của những điều chúng ta
biết về Cha Thiên Thượng, kế hoạch
cứu rỗi của Ngài, và những lời
giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi cho
phép chúng ta thấy được câu hỏi đó
một cách khác biệt như thế nào?

Mời học sinh chia sẻ cách họ có thể hiểu rõ hơn một khái niệm, một lời giảng dạy,
hay một mối quan tâm khi họ xem xét câu hỏi đó với một quan điểm vĩnh cửu. Các
anh chị em cũng có thể muốn chia sẻ một kinh nghiệm của riêng mình.

Tìm Kiếm Thêm Sự Hiểu Biết qua Các Nguồn Phương Tiện Thiêng Liêng Đã
Được Quy Định
Mời học sinh nghĩ xem họ có thể tìm đến những nguồn phương tiện nào khi họ có
câu hỏi về Giáo Hội hoặc cần sự giúp đỡ khi đưa ra một quyết định quan trọng.

Mời một học sinh đọc câu nói sau đây của Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm
Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ:

“Gia Cơ đã không nói, ‘Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy tìm
trong Google!’” (M. Russell Ballard, “The Opportunities and Responsibilities of
CES Teachers in the 21st Century” [một buổi họp tối với một Vị Thẩm Quyền
Trung Ương, ngày 26 tháng Hai năm 2016], lds.org/broadcasts).

• Theo như Gia Cơ 1:5, Sứ Đồ Gia Cơ đã giảng dạy điều gì? (“Ví bằng trong anh
em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời.”)

• Khi chúng ta có một câu hỏi hay mối quan tâm, tại sao các em nghĩ là điều
quan trọng để tìm đến Thượng Đế trước tiên để cầu xin được giúp đỡ?

Mời một học sinh đọc to câu đầu tiên của nguyên tắc 3, ”Tìm Kiếm Thêm Sự Hiểu
Biết qua Các Nguồn Phương Tiện Thiêng Liêng Đã Được Quy Định,” trong phần
“Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh” trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo
Giáo Lý. Yêu cầu lớp học dò theo cùng tìm kiếm điều Thượng Đế đã ban cho chúng
ta nhằm giúp chúng ta khám phá và hiểu được lẽ thật. Mời học sinh cân nhắc việc
đánh dấu những điều họ tìm thấy.

• Thượng Đế đã ban cho chúng ta điều gì để giúp chúng ta khám phá và hiểu
được lẽ thật? (Là một phần của phần thảo luận này, anh chị em có thể muốn
mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu câu nói sau đây: Là một phần của tiến
trình đã được Chúa quy định để đạt được sự hiểu biết thuộc linh, Ngài đã
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thiết lập các nguồn phương tiện mà qua đó Ngài mặc khải lẽ thật và sự
hướng dẫn cho con cái Ngài.)

• Chúng ta có thể nhận được các phước lành nào khi chúng ta hướng tới những
nguồn lẽ thật thiêng liêng đã được quy định của Chúa?

Đề cập đến mối quan tâm và câu hỏi trong cái khung ở trên bảng.

• Các em có thể tìm đến một số nguồn phương tiện thiêng liêng đã được quy
định nào nếu các em có mối quan tâm và câu hỏi này?

Để giúp học sinh quen thuộc với các nguồn phương tiện bổ sung mà có thể giúp
họ tìm ra các nguồn phương tiện thiêng liêng đã được quy định, hãy cân nhắc việc
cho họ biết về trang mạng chính thức của Giáo Hội mormonnewsroom.org (và nếu
có thể, chỉ cho họ cách hoặc mời họ tìm ra trong các thiết bị điện tử của họ). Giải
thích rằng trên trang mạng này, Giáo Hội làm sáng tỏ thông tin về một số mối
quan tâm của công chúng liên quan đến Giáo Hội và sửa chỉnh một phần thông tin
hoặc thông tin sai lạc đã được đưa lên trên phương tiện truyền thông. Cũng cân
nhắc việc cho các học sinh thấy Gospel Topics của Giáo Hội ở trang mạng lds.org/
topics. Các bài luận văn trong Gospel Topics chứa đựng các thông tin quý giá và
thẳng thắn về nhiều vấn đề giáo lý và lịch sử khó hiểu.

Mời học sinh chia sẻ các ví dụ về việc họ đã được ban phước như thế nào khi họ
hướng tới các nguồn phương tiện thiêng liêng để có các câu trả lời khi họ đối diện
với một câu hỏi hay vấn đề. Anh chị em có thể muốn được sẵn sàng để chia sẻ một
ví dụ của riêng mình.

Mời một học sinh đọc to đoạn thứ hai của nguyên tắc 3, ”Tìm Kiếm Thêm Sự Hiểu
Biết qua Các Nguồn Phương Tiện Thiêng Liêng Đã Được Quy Định,” trong phần
“Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh” trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo
Giáo Lý. Yêu cầu cả lớp dò theo cùng tìm kiếm xem đoạn này dạy gì về các nguồn
thông tin mà không phải do Giáo Hội đưa ra.

• Tại sao là điều quan trọng để đề phòng những nguồn thông tin không đáng
tin cậy?

• Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra lẽ thật trong những nguồn thông tin mà
không phải do Giáo Hội đưa ra? (Giúp học sinh hiểu rằng Đức Thánh Linh có
thể giúp chúng ta nhận ra lẽ thật hoặc sự sai lầm trong bất cứ nguồn tài liệu
nào mà chúng ta có thể thấy điều đó [xin xem Mô Rô Ni 10:5].)

Giải thích rằng trong năm học, ngoài việc học những lời giảng dạy của Sách Mặc
Môn một cách có trình tự, thì học sinh cũng sẽ được học chín đề tài giáo lý từ Tài
Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý (mà tương ứng với các đề tài trong
chương trình giảng dạy cho giới trẻ vào Ngày Chủ Nhật). Họ cũng sẽ học các đoạn
thông thạo giáo lý Sách Mặc Môn liên quan đến mỗi đề tài. Mỗi khi học một đề tài,
họ sẽ sử dụng các nguyên tắc của việc đạt được sự hiểu biết thuộc linh mà đã được
thảo luận trong bài học này để suy xét các câu hỏi, các vấn đề và các cơ hội thực tế
cho việc áp dụng vào cá nhân.

Chia sẻ chứng ngôn của anh chị em về tầm quan trọng của việc áp dụng các
nguyên tắc về việc đạt được sự hiểu biết thuộc linh khi chúng ta đối phó với các
khái niệm hay câu hỏi khó. Bảo đảm với học sinh rằng Chúa muốn giảng dạy họ
qua Thánh Linh của Ngài. Khi chúng ta hành động trong đức tin, xem xét những
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khái niệm và những câu hỏi với một quan điểm vĩnh cửu, và tìm kiếm tìm kiếm sự
hiểu biết sâu hơn thông qua các nguồn phương tiện thiêng liêng đã được quy
định, thì Thượng Đế sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta và đưa ra sự
hướng dẫn trong cuộc sống của chúng ta.

Ôn Lại Phần Thông Thạo Giáo Lý
Cân nhắc việc sử dụng các sinh hoạt sau đây trong một buổi học riêng biệt nhằm
giúp học viên ôn lại các đoạn thánh thư thông thạo Sách Mặc Môn mà đã được đề
cập trong phần 1 và 2 của kinh nghiệm học tập về việc đạt được sự hiểu biết thuộc
linh này.

Trước khi lớp học bắt đầu, viết phần tham khảo cho những đoạn giáo lý thông
thạo sau đây: 2 Nê Phi 28:30; 2 Nê Phi 32:3; 2 Nê Phi 32:8–9; Mô Si A 4:9; Ê The 12:6;
Mô Rô Ni 10:4–5.

Chia các học sinh ra thành từng cặp. Yêu cầu học sinh ôn lại giáo lý đã được giảng
dạy trong các đoạn thánh thư trên bảng bằng cách cho một học sinh từ mỗi cặp sử
dụng Hướng Dẫn Tham Khảo Phần Thông Thạo Giáo Lý và theo một thứ tự ngẫu
nhiên, đọc to cụm từ chính yếu cho mỗi đoạn thông thạo giáo lý này. Khi một cụm
từ chính yếu được đọc, học sinh kia cho biết đoạn nào trên bảng liên kết với cụm
từ chính yếu đó. Sau một vài phút, cho từng cặp học sinh đổi vai với nhau.

Sau đó, để giúp học sinh trở nên quen thuộc với bản văn thánh thư về các đoạn
thông thạo giáo lý, hãy đọc to một câu mà không cho học sinh thấy đoạn tham
khảo. Mời học sinh xem họ có thể tìm ra đoạn đó và cùng với anh chị em đọc to
đoạn đó trước khi anh chị em đọc xong. Sau khi đọc xong đoạn đó, mời một học
sinh hoặc nhiều hơn giải thích bằng lời riêng của họ về giáo lý hoặc nguyên tắc đã
được giảng dạy trong đoạn đó. Lặp lại sinh hoạt này cho mỗi đoạn thông thạo giáo
lý được liệt kê ở trên bảng.
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Thiên Chủ Đoàn
Lưu ý: Các sinh hoạt cho phần thông thạo giáo lý sau đây có thể được thực hiện
trong vài buổi học hoặc trong một buổi học duy nhất.

Thông Hiểu Giáo Lý (75 phút)
Phân đoạn 1 (10 phút)
Viết lời phát biểu sau đây lên trên bảng, và mời một học sinh đọc to câu đó: Thượng
Đế không thực sự biết tôi hoặc quan tâm đến điều tôi đang trải qua.

• Làm thế nào mà sự hiểu lầm này có thể làm cho một người nào đó khó thực
hành đức tin nơi Thượng Đế?

Yêu cầu học sinh lật đến đề tài giáo lý 1, “Thiên Chủ Đoàn” trong Tài Liệu Chính
Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý. Mời học sinh đọc các đoạn thuộc đề tài này với
một người bạn trong cùng nhóm, và tìm kiếm các lẽ thật về vai trò và thuộc tính
của các thành viên trong Thiên Chủ Đoàn. Yêu cầu họ thảo luận với người bạn
trong cùng nhóm cách thức một số lẽ thật mà họ tìm được có thể giúp sửa chỉnh
hoặc làm sáng tỏ lời phát biểu được viết trên bảng.

Sau khi đủ thời gian, mời một vài học sinh giải thích cho lớp học biết điều mà họ
đã thảo luận với những người trong nhóm của họ. Làm chứng rằng khi chúng ta
học hỏi và hiểu rõ hơn giáo lý về Thiên Chủ Đoàn, đức tin và sự tin cậy của chúng
ta nơi Cha Thiên Thượng, nơi Chúa Giê Su Ky Tô, và nơi Đức Thánh Linh sẽ
gia tăng.

Phân đoạn 2 (10 phút)
Hỏi học sinh câu hỏi sau đây:

• Những sự khác biệt nào mà một số người có thể nhận thấy về những người
khác mà có thể dẫn họ tới việc xét đoán những người này là thấp kém hơn họ?
(Một số điều học sinh có thể đề cập đến là những sự khác biệt về tình trạng
kinh tế, ngoại hình, khả năng, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, giới tính, hoặc
chủng tộc.)

Mời học sinh lật đến đề tài giáo lý 1, “Thiên Chủ Đoàn,” trong Tài Liệu Chính Yếu
cho Phần Thông Thạo Giáo Lý và xem qua đoạn dưới tiêu đề “Thượng Đế Đức Chúa
Cha,” tìm kiếm một lẽ thật miêu tả Thượng Đế cảm thấy như thế nào về tất cả các
con cái của Ngài. Yêu cầu họ báo cáo điều họ tìm thấy và viết lời phát biểu về giáo
lý sau đây lên trên bảng: Thượng Đế yêu thương trọn vẹn mỗi con cái của
Ngài, và tất cả đều như nhau trước mắt Ngài. Mời học sinh cân nhắc việc đánh
dấu nguyên tắc này trong bản Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý
của họ.

• Đoạn giáo lý thông thạo nào hỗ trợ cho giáo lý này? (Mời học sinh cân nhắc
việc đánh dấu 2 Nê Phi 26:33 theo một cách đặc biệt trong thánh thư của họ để
họ có thể dễ dàng tìm ra đoạn đó.)

Để giúp học sinh hiểu văn cảnh của đoạn này, giải thích rằng trong 2 Nê Phi 26,
tiên tri Nê Phi đã tiên tri về những ngày sau này và mời tất cả mọi người hãy đến
cùng Chúa Giê Su Ky Tô.
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Mời một học sinh đọc to 2 Nê Phi 26:33. Yêu cầu lớp học dò theo cùng tìm kiếm
các từ hoặc cụm từ hỗ trợ những lời phát biểu về giáo lý được viết ở trên bảng. Yêu
cầu học sinh báo cáo điều họ tìm thấy.

• Các em nghĩ “chúng ta đều như nhau trước mắt Ngài” có nghĩa là gì?

• Các em đã có những kinh nghiệm nào mà đã giúp các em biết rằng Thượng Đế
yêu thương trọn vẹn mỗi đứa con của Ngài và tất cả chúng ta đều như nhau
trước mắt Ngài? (Anh chị em cũng có thể muốn chia sẻ một kinh nghiệm của
riêng mình.)

• Làm thế nào việc hiểu lẽ thật này ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn và đối xử
với người khác?

Để giúp học sinh hiểu một sự áp dụng lẽ thật này, hãy mời một học sinh đọc to lời
phát biểu sau đây:

“Giáo Hội dứt khoát lên án sự phân biệt chủng tộc, kể cả bất cứ và tất cả sự phân biệt chủng tộc
nào trong quá khứ của các cá nhân ở bên trong và bên ngoài Giáo Hội. Vào năm 2006, Chủ Tịch
Giáo Hội lúc bấy giờ là Gordon B. Hinckley đã tuyên bố rằng “không một người nào đưa ra
những lời nhận xét đầy chê bai về những người thuộc chủng tộc khác lại có thể tự xem mình là
một môn đồ chân chính của Đấng Ky Tô. Hay người đó có thể tự cho rằng mình tuân theo những
lời giảng dạy của Giáo Hội. Tất cả chúng ta hãy nhận ra rằng mỗi người chúng ta đều là một
người con trai hoặc con gái của Cha Thiên Thượng là Đấng yêu thương tất cả con cái của Ngài”
(“Race and the Church: All Are Alike unto God,” ngày 29 tháng Hai năm 2012,
mormonnewsroom.org).

Phân đoạn 3 (10 phút)
Trưng bày các bức hình Chúa Giê Su
Hiện Đến cùng người Nê Phi (lds.org/
media-library) và Chúa Giê Su Giảng
Dạy ở Tây Bán Cầu (Sách Họa Phẩm
Phúc Âm [2009], số 82; xin xem thêm
lds.org/media-library).

Yêu cầu một học sinh tóm tắt ngắn gọn
cho cả lớp về câu chuyện thánh thư mô
tả trong những tấm ảnh này.

Cho học sinh biết rằng 3 Nê Phi
11:10–11, trong đó có chứa đựng
những lời Đấng Cứu Rỗi phán với dân
Nê Phi khi Ngài hiện đến với họ, là một
đoạn thánh thư thông thạo. Anh chị
em có thể muốn đề nghị họ đánh dấu
đoạn này một cách đặc biệt.

Mời một học sinh đọc to 3 Nê Phi
11:10–11. Yêu cầu lớp học dò theo cùng
tìm kiếm các lẽ thật mà Đấng Cứu Rỗi đã giảng dạy họ về Ngài.
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• Các em nghĩ câu “ta đã uống cạn
chén đắng” (3 Nê Phi 11:11) ám chỉ
điều gì? (Vị đắng của nỗi thống khổ
mà Ngài đã chịu đựng trong sự hy
sinh chuộc tội của Ngài.)

• Các câu này dạy cho các em điều gì
về mối quan hệ giữa Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su
Ky Tô?

• Chúng ta có thể học được các lẽ thật nào từ các câu này về Đấng Cứu Rỗi? (Sau
khi học sinh trả lời, viết lên trên bảng các lời phát biểu sau đây về giáo lý được
tìm thấy trong để tài giáo lý 1, “Thiên Chủ Đoàn,” trong Tài Liệu Chính Yếu cho
Phần Thông Thạo Giáo Lý: Chúa Giê Su Ky Tô làm mọi việc theo ý muốn của
Đức Chúa Cha. Ngài đã sống một cuộc đời vô tội và chuộc tội lỗi cho tất cả
nhân loại. Mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu những lời phát biểu sau đây
về giáo lý trong bản Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý và viết
xuống lời phát biểu đầu tiên trong thánh thư bên cạnh 3 Nê Phi 11:10–11.)

Để giúp học sinh hiểu rõ hơn các giáo lý này, hãy mời nửa lớp học đọc thầm Lu Ca
22:39–44 và nửa còn lại đọc thầm Môi Se 4:1–2. Yêu cầu họ tìm những ví dụ về
cách Chúa Giê Su đã tuân phục theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong tất cả mọi
điều. Mời học sinh báo cáo điều họ tìm ra.

• Chúng ta có thể học được điều gì từ tấm gương của Đấng Cứu Rỗi về cách để
củng cố mối quan hệ của bản thân mình với Cha Thiên Thượng?

Phân đoạn 4 (10 phút)
Nếu anh chị em chưa làm điều này, thì hãy viết các lời phát biểu về giáo lý sau đây
lên trên bảng:

Ngài yêu thương mỗi con cái của Ngài một cách trọn vẹn, và tất cả mọi người đều
như nhau trước mắt Ngài.

Chúa Giê Su Ky Tô làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong mọi điều. Ngài đã
sống một cuộc đời vô tội và chuộc tội lỗi cho tất cả nhân loại.

Mời học sinh tìm các đoạn thánh thư thông thạo trong Sách Mặc Môn mà hỗ trợ
các giáo lý này. (Nếu học sinh gặp khó khăn trong việc ghi nhớ các đoạn này, hãy
khuyến khích họ đọc lướt qua các đoạn dưới các phần “Thượng Đế Đức Chúa
Cha” và “Chúa Giê Su Ky Tô” trong đề tài giáo lý 1, “Thiên Chủ Đoàn,” trong phần
Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý.) Sau khi họ tìm ra 2 Nê Phi 26:33
và 3 Nê Phi 11:10–11, mời hai học sinh đọc to các đoạn này.

Viết câu hỏi sau đây lên trên bảng: Sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô minh
họa cho tình yêu thương hoàn hảo của Thượng Đế dành cho mỗi con cái của Ngài và
minh họa rằng tất cả chúng ta đều như nhau trước mắt Ngài như thế nào?
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Mời học sinh viết câu trả lời cho câu hỏi này vào trong sổ tay hoặc nhật ký học tập
của họ. Sau khi đã đủ thời giờ, hãy yêu cầu một vài học sinh chia sẻ câu trả lời của
họ với lớp học.

Phân đoạn 5 (5 phút)
Mời học sinh nghĩ về người nào mà họ coi như là tấm gương tốt đối với họ và nghĩ
về điều gì đã làm cho những cá nhân này là những tấm gương tốt để noi theo.

Mời học sinh đọc lướt qua đoạn thứ hai trong phần có tựa đề “Chúa Giê Su Ky Tô”
thuộc đề tài giáo lý 1, “Thiên Chủ Đoàn,” trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông
Thạo Giáo Lý. Yêu cầu họ tìm ra một lời phát biểu dạy về cuộc sống của ai mà tất cả
mọi người có thể noi gương để sống theo. Mời học sinh báo cáo điều họ tìm ra.
Rồi viết lời phát biểu sau đây về giáo lý lên trên bảng: Cuộc đời của Chúa Giê Su
là tấm gương toàn hảo về cách chúng ta nên sống theo.

• Đoạn thánh thư nào hỗ trợ giáo lý này? (3 Nê Phi 12:48.)

Để giúp học sinh hiểu văn cảnh của 3 Nê Phi 12:48, giải thích rằng sau khi Chúa
Giê Su Ky Tô hiện đến với dân Nê Phi, Ngài đã dạy họ cách để đến với Ngài và cần
phải đạt được điều gì để bước vào vương quốc thượng thiên.

Mời một học sinh đọc to 3 Nê Phi 12:48. Yêu cầu lớp học dò theo cùng tìm kiếm
lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi ban cho dân chúng.

• Lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi cho dân chúng là gì?

• Một số cách thức chúng ta có thể cố gắng hết sức để tuân theo giáo lệnh này để
được hoàn hảo là gì? (Chỉ ra rằng cách thức để trở nên hoàn hảo giống như
Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô là trở nên giống Hai Ngài. Khi chúng
ta cố gắng hết sức để tuân theo Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể trở nên được
làm cho hoàn hảo qua Ngài và sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Sự hoàn hảo là
một tiến trình mà tiếp tục cho đến cuộc sống mai sau.)

Mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu đoạn thánh thư thông thạo 3 Nê Phi 12:48
theo một cách đặc biệt và cân nhắc việc viết xuống “Cuộc đời của Chúa Giê Su Ky
Tô là một ví dụ hoàn hảo về cách chúng ta nên sống theo” bên cạnh đoạn thánh
thư này trong thánh thư của họ.

Phân đoạn 6 (10 phút)
Cho cả lớp đồng thanh đọc to 3 Nê Phi 12:48. Yêu cầu một học sinh nhắc nhở lớp
học về giáo lý mà đoạn thông thạo giáo lý này hỗ trợ. (Cuộc đời của Chúa Giê Su
Ky Tô là một ví dụ hoàn hảo về cách chúng ta nên sống theo.)

Để giúp học sinh hiểu sâu hơn giáo lý này, hãy cho họ xem video “Christlike
Attributes” (2:54), có sẵn trên LDS.org. Yêu cầu họ chú ý xem các đặc tính

của Đấng Cứu Rỗi mà chúng ta có thể cố gắng phát triển trong cuộc sống của
mình. Sau khi xem video, mời học sinh cho biết các đặc tính này là gì, và liệt kê
những ý kiến của họ lên trên bảng. (Nếu không có sẵn video, hãy cân nhắc cách
thay thế sau đây: Yêu cầu học sinh cho biết các đặc tính của Đấng Cứu Rỗi là gì mà
chúng ta có thể cố gắng phát triển, và liệt kê những ý kiến của họ lên trên bảng.
Những điều này có thể gồm có các đặc tính như lòng khiêm nhường, sự vâng lời,
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và lòng nhân từ. Anh chị em có thể cân nhắc việc thảo luận ngắn gọn các tấm
gương từ cuộc sống của Đấng Cứu Rỗi nhằm minh họa một vài đặc tính này.)

• Một kinh nghiệm mà các em đã được ban phước bởi một người nào đó mà đã
noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi trong một trong số những cách thức
này là gì?

• Một kinh nghiệm mà trong đó các em đã có thể giúp một người nào đó bởi vì
các em đã cố gắng áp dụng một trong số các đức tính này là gì?

Mời một học sinh đọc to lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Howard W. Hunter
(1907–1995):

“Chúng ta hãy tuân theo Vị Nam Tử của Thượng Đế bằng tất cả mọi cách và
trong tất cả mọi phương diện của cuộc sống. Chúng ta hãy đặt Ngài là Đấng
gương mẫu và Đấng hướng dẫn của chúng ta. Trong mọi cơ hội, chúng ta cần
phải tự hỏi: “Chúa Giê Su sẽ làm gì?’ rồi sau đó hãy can đảm hơn để hành động
theo câu trả lời nhận được. Chúng ta cần phải noi theo Đấng Ky Tô, theo ý nghĩa
đúng nhất của từ đó. Chúng ta cần phải vì công việc của Ngài giống như Ngài đã

vì công việc của Cha Ngài. … Trong phạm vi khả năng trần thế của chúng ta, chúng ta cần phải
cố gắng hết mình để trở nên giống như Đấng Ky Tô—Ngài là một tấm gương hoàn hảo và vô tội
mà thế gian này đã từng thấy” (Teachings of Presidents of the Church: Howard W. Hunter
[2015], 309).

Mời học sinh suy ngẫm một số cách thức họ có thể noi theo tấm gương của Đấng
Cứu Rỗi trong cuộc sống hàng ngày của họ. Trong khi họ suy ngẫm, hãy viết lời
phát biểu còn dở dang sau đây lên trên bảng: Tôi sẽ noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi
tốt hơn bằng cách …

Mời học sinh hoàn tất lời phát biểu này trong sổ tay hoặc nhật ký học tập của họ.
Khuyến khích họ làm theo các mục tiêu mà họ viết xuống và có cam đảm để noi
theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô.

Phân đoạn 7 (10 phút)
Mời một học sinh đọc to 3 Nê Phi 18:15, 20–21. Yêu cầu cả lớp dò theo cùng tìm
kiếm lời khuyên bảo Đấng Cứu Rỗi đã ban cho dân Nê Phi. Hãy chỉ ra rằng đây là
một đoạn thánh thư thông thạo. Mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu đoạn thánh
thư này theo một cách đặc biệt.

• Đấng Cứu Rỗi đã khuyên bảo dân Nê Phi làm điều gì?

Hãy chỉ ra lời giáo huấn được lặp đi lặp lại của Đấng Cứu Rỗi trong 3 Nê Phi
18:20–21 là hãy cầu nguyện “trong danh ta.”

• Tại sao các em nghĩ Đấng Cứu Rỗi truyền lệnh cho chúng ta phải luôn luôn cầu
nguyện lên Cha Thiên Thượng trong danh Ngài?

Để giúp học sinh hiểu một lý do tại sao chúng ta cầu nguyện trong danh của Chúa
Giê Su Ky Tô, hãy vẽ hình minh họa sau đây lên trên bảng:
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Vẽ một đường kẻ dọc ở trên bảng giữa hình người tượng trưng cho chúng ta và
hình ảnh tượng trưng cho sự hiện diện của Cha Thiên Thượng.

• Điều gì ngăn cách chúng ta với Cha Thiên Thượng của chúng ta và quyền năng
cùng các phước lành của Ngài?

Sau khi học sinh trả lời, viết Sự Sa Ngã và Tội Lỗi Cá Nhân lên trên bảng bên cạnh
đường kẻ. Sau đó đặt một tấm ảnh Đấng Cứu Rỗi ở trên bảng ngay trên đường kẻ
và viết từ Đấng Trung Gian ở dưới tấm ảnh.

• Một người trung gian là thế nào? (Một người nào đó can thiệp giữa các cá
nhân hoặc các nhóm để có thể giải quyết những sự khác biệt và mang họ lại
với nhau.)

• Làm thế nào Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Trung Gian của chúng ta với Cha
Thiên Thượng? (Nhờ sự hy sinh chuộc tội của Ngài, Đấng Cứu Rỗi cung cấp
một cách thức cho tất cả mọi người để vượt qua những hậu quả xấu của Sự Sa
Ngã, hối cải các tội lỗi của họ, được hòa thuận cùng Cha Thiên Thượng, và
nhận được các phước lành của sự cứu rỗi. Đây là một lý do tại sao chúng ta cầu
nguyện lên Cha Thiên Thượng trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô.)

Hãy minh họa cách mà Đấng Cứu Rỗi đã cung cấp một cách thức để cho chúng ta
được hòa thuận cùng Cha Thiên Thượng bằng cách vẽ một mũi tên từ hình người
tượng trưng cho chúng ta tới hình ảnh tượng trưng cho sự hiện diện của Cha
Thiên Thượng.
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• Ngoài việc cầu nguyện ra, chúng ta còn được truyền lệnh làm điều gì nữa trong
danh của Chúa Giê Su Ky Tô? (Liệt kê các câu trả lời của học sinh lên
trên bảng.)

Viết lời phát biểu sau đây về giáo lý lên trên bảng: Bởi vì Chúa Giê Su Ky Tô là
Đấng Cứu Rỗi và Đấng Trung Gian của chúng ta với Đức Chúa Cha, nên tất
cả những lời cầu nguyện, các phước lành và các giáo lễ chức tư tế đều cần
phải được thực hiện trong danh Ngài. Mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu lời
phát biểu này trong phần có tựa đề “Chúa Giê Su Ky Tô” thuộc đề tài giáo lý 1,
“Thiên Chủ Đoàn,” trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý của riêng
họ và viết vào trong nhật ký của họ bên cạnh 3 Nê Phi 18:15, 20–21.

Phân đoạn 8 (10 phút)
Viết lời phát biểu sau đây về giáo lý lên trên bảng: Bởi vì Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng
Cứu Rỗi và Đấng Trung Gian của chúng ta với Đức Chúa Cha, nên tất cả những lời cầu
nguyện, các phước lành và các giáo lễ chức tư tế đều cần phải được thực hiện trong danh
Ngài. Yêu cầu học sinh tìm ra đoạn thánh thư thông thạo mà giúp hỗ trợ giáo lý
này (3 Nê Phi 18:15, 20–21). Mời học sinh nào tìm ra đoạn đó đầu tiên thì hãy đọc
to đoạn đó lên, và mời những học sinh khác cùng đọc to khi họ tìm ra được
đoạn đó.

Giải thích rằng việc sử dụng danh của Chúa Giê Su Ky Tô trong những lời cầu
nguyện, các phước lành, và các giáo lễ chức tư tế đều cầu khẩn thẩm quyền và
quyền năng thiêng liêng của Ngài (xin xem Áp Ra Ham 1:18).

Chia học sinh thành từng nhóm gồm có hai hoặc ba người. Viết các đoạn thánh
thư tham khảo sau đây lên trên bảng, và chỉ định cho mỗi nhóm một hoặc hai
đoạn thánh thư: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37–38; Công Vụ Các Sứ Đồ 3:2–8; Giáo Lý và
Giao Ước 84:66–70; Môi Se 1:21–22.

Mời học sinh đọc các đoạn thánh thư được chỉ định của họ trong các nhóm tương
ứng cùng tìm kiếm một số kết quả của những lời cầu nguyện, các phước lành, và
các giáo lễ chức tư tế được thực hiện trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Sau khi
đủ thời gian, yêu cầu một học sinh trong mỗi nhóm báo cáo điều em ấy tìm được.

Mời học sinh suy ngẫm về cuộc sống của họ đã được ban phước như thế nào qua
những lời cầu nguyện, các phước lành chức tư tế, và các giáo lễ chức tư tế được
thực hiện trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Mời một vài học sinh chia sẻ kinh
nghiệm của họ với lớp học.

Bài Tập Thực Hành (15 phút)
Yêu cầu học sinh lật đến phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh” trong Tài Liệu
Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý. Xem lại ba nguyên tắc: “Hành Động trong
Đức Tin,” “Xem Xét các Khái Niệm và Các Câu Hỏi với một Quan Điểm Vĩnh
Cửu,” và “Tìm Kiếm Thêm Sự Hiểu Biết qua Các Nguồn Phương Tiện Thiêng
Liêng Đã Được Quy Định.”

Trưng bày hoặc viết các câu hỏi sau đây lên trên bảng:
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Chị của cô gái này đã giúp cô ấy hành động trong đức tin như thế nào?

Chị của cô gái này đã giúp cô ấy xem xét tình huống với một quan điểm vĩnh cửu
như thế nào?

Chị của cô gái này đã giúp cô ấy tìm kiếm sự hiểu biết qua các nguồn thiêng liêng
đã dược quy định như thế nào?

Chia lớp học thành các cặp, và đưa cho mỗi cặp một tờ giấy phát tay về
cuộc trò chuyện bằng tin nhắn văn bản giữa hai chị em gái nằm ở cuối

kinh nghiệm học tập này. Yêu cầu họ đọc tình huống đó và thảo luận các câu hỏi
được viết trên bảng.

Sau khi học sinh đã thảo luận câu trả lời của họ theo từng cặp, hãy mời một vài
học sinh giải thích câu trả lời của họ cho cả lớp. Chia sẻ chứng ngôn của anh chị
em rằng Cha Thiên Thượng yêu thương trọn vẹn tất cả con cái của Ngài và rằng tất
cả đều như nhau trước mắt Ngài. Mời học sinh cố gắng nhìn những người khác
theo như cách Cha Thiên Thượng nhìn họ.

Ôn Lại Phần Thông Thạo Giáo Lý
Sinh hoạt sau đây có thể giúp học sinh ôn lại tất cả các đoạn thánh thư thông thạo
mà họ đã học trong suốt khóa học Sách Mặc Môn của lớp giáo lý.

Viết lên trên bảng các đoạn thánh thư thông thạo Sách Mặc Môn mà anh chị em
đã nghiên cứu. Cho học sinh 5 đến 7 phút để chuẩn bị một ý nghĩ thuộc linh ngắn
gọn mà họ có thể chia sẻ với cả lớp học bằng cách sử dụng một trong các đoạn
thánh thư thông thạo. Yêu cầu họ làm những điều sau đây trong khi họ chia sẻ
những ý nghĩ thuộc linh của họ:

1. Đọc đoạn thánh thư thông thạo mà họ đã chọn.

2. Giải thích cách đoạn thánh thư này dạy hoặc hỗ trợ một lời phát biểu về giáo lý
trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý.

3. Giải thích giáo lý đó có ý nghĩa gì đối với họ.

4. Chia sẻ tại sao họ nghĩ giáo lý đó lại quan trọng để cho giới trẻ hiểu.

5. Chia sẻ niềm tin hoặc chứng ngôn của họ về giáo lý đó.

Trong tuần sắp tới, hãy mời một vài học sinh chia sẻ ý nghĩ thuộc linh của họ với
lớp học như là một phần của buổi họp đặc biệt devotional hoặc vào lúc bắt đầu
hoặc kết thúc của lớp học, nếu có đủ thời gian.
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