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Lời Giới Thiệu





Phần Khái Quát Các Bài
Đánh Giá Việc Học Tập
Các bài đánh giá việc học tập giúp học sinh hiểu, giải thích, áp dụng, và làm chứng
về các giáo lý và các nguyên tắc quan trọng. Cần phải hoàn tất thành công các bài
đánh giá học tập cho khóa học để có được tín chỉ.

Là giảng viên hoặc quản trị viên, anh chị em có thể chuẩn bị để giúp học
sinh hoàn tất thành công các bài đánh giá học tập bằng cách xem video

“Best Practices for Learning Assessments” (Những Cách Thực Hành Tốt Nhất để
Đánh Giá Việc Học Tập) (8:30). Khi video nhắc nhở anh chị em, hãy xem xét và
hoàn tất trong tài liệu “Những Cách Thực Hành Tốt Nhất để Đánh Giá Việc
Học Tập.”

Anh chị em cũng có thể giúp học sinh hoàn tất thành công các bài đánh giá việc
học tập bằng cách thường xuyên giảng dạy, nhấn mạnh, và xem lại các giáo lý và
các nguyên tắc quan trọng trong suốt khóa học. Các bài hướng dẫn học tập được
cung cấp để giúp giảng viên và học sinh nhận ra một số giáo lý và các nguyên tắc
quan trọng của khóa học.

Phần mềm đánh giá việc học tập sẽ giúp anh chị em thực hiện một bài đánh giá
học tập và nhanh chóng thu được kết quả. Anh chị em có hai lựa chọn để thực
hiện một bài đánh giá.

• Trực tuyến. Sự lựa chọn này cho phép học sinh sử dụng một máy vi tính hoặc
thiết bị di động để hoàn tất bài đánh giá việc học tập. Bài đánh giá được chấm
điểm tự động, và học sinh nhận được một báo cáo cho thấy số điểm của họ và
những câu hỏi nào mà họ đã trả lời sai.

• In. Điều lựa chọn này cho phép học sinh sử dụng giấy và bút chì để hoàn tất
bài đánh giá việc học tập. Mỗi tờ giấy với câu trả lời cho nhiều câu hỏi có một
mã số duy nhất cho mỗi học sinh. Anh chị em sẽ quét các tờ giấy đó vào máy
quét và máy sẽ tự động chấm điểm.

Phần mềm để huấn luyện có sẵn trong các ngôn ngữ sau đây:

Trung Quốc

Anh

Pháp

Đức

Ý

Nhật Bản

Hàn Quốc

Bồ Đào Nha

Nga

Tây Ban Nha

vii

http://lds.org/go/48J




Tạo Ra Những Thích Nghi
Phù Hợp cho Học Sinh Bị
Khuyết Tật
Mục đích của việc tạo ra những thích nghi phù hợp với bài đánh giá là làm cho các
học sinh có nhu cầu cụ thể và khuyết tật, hoặc đang gặp phải tình trạng liên quan
đến sức khỏe có thể làm bài đánh giá trên cơ sở bình đẳng với các học sinh khác.
Giảng viên cần tạo ra những thích nghi phù hợp để đáp ứng các nhu cầu cụ thể,
khuyết tật, và tình trạng liên quan đến sức khỏe của học sinh của họ. Sau đây là
những hướng dẫn để xem xét khi anh chị em tạo ra những thích nghi phù hợp cho
học sinh của mình:

1. Hãy nhận ra học sinh nào có thể có nhu cầu cụ thể hoặc khuyết tật. Hãy nói 
chuyện riêng với từng học sinh để nhận ra (các) nhu cầu cụ thể của học sinh đó. 
Chăm chú lắng nghe, và bày tỏ lòng tin cậy. Anh chị em có thể cân nhắc việc có 
cuộc trò chuyện với cha mẹ hoặc các vị lãnh đạo Giáo Hội của các học sinh này 
để giúp anh chị em hiểu rõ hơn (các) nhu cầu cụ thể của họ.

2. Dựa trên những cuộc nói chuyện của anh chị em, hãy lập ra một kế hoạch để 
tạo ra các thích nghi phù hợp với (các) nhu cầu cụ thể của học sinh đó.

3. Thực hiện những thích nghi phù hợp. Những thích nghi phù hợp của cá nhân 
cần phải luôn được giữ kín mật. Không thể nào liệt kê tất cả những thích nghi 
phù hợp được; tuy nhiên, sau đây là một vài ví dụ về những thích nghi phù hợp 
có thể có:
Phần trình bày: Đưa cho học sinh đó một bản thu âm bài đánh giá, trình bày 
bằng lời nói các chỉ dẫn và bài đánh giá, hoặc đưa cho học sinh đó một bản in 
khổ chữ lớn của bài đánh giá (xin xem trang mạng Bài Đánh Giá Việc Học Tập 
để có được các dạng mẫu của bài đánh giá hiện có sẵn).
Khung cảnh: Cho học sinh đó chỗ ngồi ưu tiên trong lớp học, một chỗ với càng 
ít điều dễ xao lãng càng tốt, hoặc đưa ra bài đánh giá trong một nhóm nhỏ hoặc 
trong một phòng khác.
Lập lịch trình bài thi: Đưa ra bài đánh giá trong nhiều buổi hoặc trong vòng 
vài ngày, để cho các phần khác nhau của bài đánh giá được làm theo một thứ tự 
khác nhau, đưa ra bài đánh giá vào một thời điểm cụ thể trong ngày, hoặc cho 
học sinh thêm thời gian để hoàn tất bài đánh giá.
Trả lời: Cho phép học sinh đó trả lời bằng miệng về những sự lựa chọn các câu 
trả lời của mình, hãy cho phép học sinh đọc các câu trả lời cho một người ghi 
chép hoặc ghi âm, hoặc cho phép những câu trả lời được đánh dấu trong tập 
bài đánh giá thay vì trên tờ giấy trả lời.

4. Tránh tạo ra những thích nghi phù hợp nào làm thay đổi hoặc giảm bớt những 
kỳ vọng học tập của học sinh đó. 
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5. Hãy có tình yêu thương giống như Đấng Ky Tô dành cho mỗi học sinh, và tuân
theo những thúc giục của Thánh Linh khi anh chị em tạo ra những thích nghi
phù hợp để đáp ứng các nhu cầu của học sinh.

6. Xin vào trang mạng sau đây của Giáo Hội để tìm kiếm thêm thông tin tổng
quát về việc giúp đỡ những người có khuyết tật: lds.org/topics/disability.

TẠO RA NHỮNG THÍCH NGHI  PHÙ HỢP CHO HỌC S INH BỊ  KHUYẾT TẬT
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Sách Hướng Dẫn Học Tập





Giáo Lý và Giao Ước 1–75
và Joseph Smith—Lịch Sử
Những câu hỏi về việc thông thạo thánh thư: Hiểu các giáo lý được giảng dạy
trong các câu thánh thư thông thạo.

• Joseph Smith—Lịch Sử 1:15–20

• Giáo Lý và Giao Ước 1:37–38

• Giáo Lý và Giao Ước 6:36

• Giáo Lý và Giao Ước 8:2–3

• Giáo Lý và Giao Ước 10:5

• Giáo Lý và Giao Ước 13:1

• Giáo Lý và Giao Ước 18:10–11

• Giáo Lý và Giao Ước 18:15–16

• Giáo Lý và Giao Ước 19:16–19

• Giáo Lý và Giao Ước 19:23

• Giáo Lý và Giao Ước 25:13

• Giáo Lý và Giao Ước 46:33

• Giáo Lý và Giao Ước 58:27

• Giáo Lý và Giao Ước 58:42–43

• Giáo Lý và Giao Ước 64:9–11

Các câu hỏi về văn cảnh: Hiểu một số sự kiện hoặc câu chuyện quan trọng xung
quanh và đưa ra bối cảnh cho một đoạn cụ thể.

• Lời chứng của Oliver Cowdery về công việc của Joseph Smith là của Thượng
Đế (xin xem GLGƯ 6:22–23)

• 116 trang bản thảo bị mất và các nguyên tắc mà Joseph Smith đã học được (xin
xem GLGƯ 3; 10)

• Các lẽ thật học được từ Khải Tượng Thứ Nhất (xin xem Joseph Smith—Lịch Sử
1:11–20)

• Thời gian biểu chung của các sự kiện chính yếu: Khải Tượng Thứ Nhất, Joseph
nhận được các tấm bảng khắc bằng vàng, sự phục hồi chức tư tế, sự tổ chức
Giáo Hội, và việc dời đi đến Kirtland, Ohio

• Các thiên sứ nào đã phục hồi Chức Tư Tế A Rôn và Mên Chi Xê Đéc (xin xem
GLGƯ 13; Joseph Smith—Lịch Sử 1:72)

• Trung tâm Si Ôn và những ý nghĩa liên quan đến từ ngữ Si Ôn (xin xem GLGƯ
57; Trung Thành với Đức Tin: Sách Tham Khảo Phúc Âm [2004], 189–90)
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Các giáo lý và các nguyên tắc: Hiểu các giáo lý và các nguyên tắc quan trọng được
giảng dạy trong sách Giáo Lý và Giao Ước.

• Các nguyên tắc chi phối điều mặc khải: chuẩn bị tiếp nhận sự mặc khải (xin
xem GLGƯ 9:7–9), nhận ra điều mặc khải (xin xem GLGƯ 8:1–5), phân biệt
điều mặc khải chân chính với những ý kiến sai lạc (xin xem GLGƯ 50:10–36),
và hiểu rằng vị tiên tri nhận được sự mặc khải để hướng dẫn Giáo Hội và
những người nào có sự kêu gọi đều nhận được mặc khải cho các trách nhiệm
của mình (xin xem GLGƯ 28:1–7)

• Các lý do tại sao Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là
giáo hội chân chính và hằng hữu duy nhất (xin xem GLGƯ 1:30; 18:1–5;
27:5–14; 33:1–6)

• Giáo Lý và Giao Ước dạy điều gì về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô (xin
xem GLGƯ 29:30–45), phép báp têm (xin xem GLGƯ 20:72–74; 22:1–4), Tiệc
Thánh (xin xem GLGƯ 20:77, 79; 27:1–2), các ân tứ của Thánh Linh (xin xem
GLGƯ 46:8–26), hôn nhân (xin xem GLGƯ 49:15–17), công việc truyền giáo
(xin xem GLGƯ 15:6; 33:7–10; 65:1–6), chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm (xin xem
GLGƯ 45:32, 39, 57), thánh thư (xin xem GLGƯ 68:2–4), luật dâng hiến (xin
xem GLGƯ 42:30–42), và Sách Mặc Môn (xin xem GLGƯ 20:8–12)

• Vai trò của Tiên Tri Joseph Smith trong gian kỳ sau cùng (xin xem GLGƯ
27:5–14; 65:2)

• Vai trò của vị tiên tri trong việc tiếp nhận mặc khải cho Giáo Hội (xin xem
GLGƯ 21:1, 4–6; 28:2, 6–7; 43:1–7)

Các từ chính: Hiểu được ý nghĩa của các từ chính.

• Cuộc sống vĩnh cửu (xin xem GLGƯ 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66:4–13)

• Sự bất diệt (xin xem Trung Thành với Đức Tin, 52)

• Giao ước mới và vĩnh viễn (xin xem GLGƯ 66:2)

• Sự Đại Bội Giáo và sự bội giáo của cá nhân (xin xem Trung Thành với Đức Tin,
13–14)

• Cái chết thuộc linh (xin xem GLGƯ 29:40–41)

GIÁO LÝ VÀ GIAO ƯỚC 1–75 VÀ JOSEPH SMITH—LỊCH SỬ
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Giáo Lý và Giao Ước
76–Bản Tuyên Ngôn Chính
Thức 2
Những câu hỏi về việc thông thạo thánh thư: Hiểu các giáo lý được giảng dạy
trong các câu thánh thư thông thạo.

• Giáo Lý và Giao Ước 76:22–24

• Giáo Lý và Giao Ước 76:40–41

• Giáo Lý và Giao Ước 78:19

• Giáo Lý và Giao Ước 82:10

• Giáo Lý và Giao Ước 88:124

• Giáo Lý và Giao Ước 89:18–21

• Giáo Lý và Giao Ước 107:8

• Giáo Lý và Giao Ước 121:36, 41–42

• Giáo Lý và Giao Ước 130:22–23

• Giáo Lý và Giao Ước 131:1–4

Các câu hỏi về văn cảnh: Hiểu một số sự kiện hoặc câu chuyện quan trọng xung
quanh và đưa ra bối cảnh cho một đoạn cụ thể.

• Các thiên sứ nào đã phục hồi vài chìa khóa chức tư tế cho Tiên Tri Joseph Smith
và Oliver Cowdery trong Đền Thờ Kirtland (xin xem GLGƯ 110:11–16)

• Các nguyên tắc Tiên Tri Joseph Smith đã học được về những thử thách trong
khi ở Ngục Thất Liberty (xin xem GLGƯ 122:7)

• Những nơi quy tụ chính yếu của Các Thánh Hữu ban đầu (xin xem GLGƯ 124,
tiêu đề của tiết; GLGƯ 136, tiêu đề của tiết, 1–18; Sách Hướng Dẫn Nghiên Cứu
Giáo Lý và Giao Ước và Lịch Sử Giáo Hội dành cho Học Sinh Lớp Giáo Lý Tự Học ở
Nhà [2013], 339–49)

• Sự thành lập Hội Phụ Nữ (xin xem Daughters in My Kingdom: The History and
Work of Relief Society [2011], 11–25)

• Sự ra đời của sách Trân Châu Vô Giá (xin xem Sách Hướng Dẫn Nghiên Cứu Giáo
Lý và Giao Ước và Lịch Sử Giáo Hội, 354–58)

Các giáo lý và các nguyên tắc: Hiểu các giáo lý và các nguyên tắc quan trọng được
giảng dạy trong sách Giáo Lý và Giao Ước.

• Lời thề và giao ước của chức tư tế (xin xem GLGƯ 84:33–44), sự phục sinh và
các vương quốc vinh quang (xin xem GLGƯ 88:14–24), Lời Thông Sáng (xin
xem GLGƯ 89), Ánh Sáng của Đấng Ky Tô (xin xem GLGƯ 88:1–13), những
người canh gác trên cái tháp (xin xem GLGƯ 101:43–62), các hội đồng kỷ luật
của Giáo Hội (xin xem GLGƯ 102; Trung Thành với Đức Tin: Sách Tham Khảo
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Phúc Âm [2004], 37–38), khi nào sự thực hành tục đa hôn được cho là đúng (xin
xem GLGƯ 132:45, 48), sự vâng lời (xin xem GLGƯ 130:21), và tiền thập phân
(xin xem GLGƯ 119)

• Công việc đền thờ (xin xem GLGƯ 109; 110), thực hiện các giáo lễ cho tổ tiên
chúng ta (xin xem GLGƯ 128:15), và thuyết giảng phúc âm trong thế giới linh
hồn (xin xem GLGƯ 138:29–32)

• Tiếp nhận một vương quốc vinh quang và tiếp nhận sự tôn cao trong thượng
thiên giới (xin xem GLGƯ 76:30–70; 131:1–4; 137:10)

• Các lẽ thật được giảng dạy trong “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới”
(xin xem Sách Hướng Dẫn Học Tập Giáo Lý và Giao Ước và Lịch Sử Giáo Hội,
373–76)

• Vai trò của Tiên Tri Joseph Smith trong việc phục hồi lẽ thật, các giáo lễ, và chức
tư tế (xin xem GLGƯ 135:3)

• Điều mặc khải được loan báo trong Bản Tuyên Ngôn Chính Thức 2

• Sự kế nhiệm trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn khi một vị tiên tri qua đời (xin xem
Sách Hướng Dẫn Học Tập Giáo Lý và Giao Ước và Lịch Sử Giáo Hội, 334–39)

• Giao ước mới và vĩnh viễn của hôn nhân (xin xem GLGƯ 132:19–21)

Các từ chính: Hiểu được ý nghĩa của các từ chính.

• Được làm lễ thiên ân trong đền thờ (xin xem GLGƯ 95:8; 109:22–23)

GIÁO LÝ VÀ GIAO ƯỚC 76 –BẢN TUYÊN NGÔN CHÍNH THỨC 2
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Kinh Cựu Ước: Sáng Thế
Ký–Ru Tơ
Những câu hỏi về việc thông thạo thánh thư: Hiểu các giáo lý được giảng dạy
trong các câu thánh thư thông thạo.

• Môi Se 1:39

• Môi Se 7:18

• Áp Ra Ham 3:22–23

• Sáng Thế Ký 1:26–27

• Sáng Thế Ký 2:24

• Sáng Thế Ký 39:9

• Xuất Ê Díp Tô Ký 19:5–6

• Xuất Ê Díp Tô Ký 20:3–17

• Giô Suê 24:15

Các câu hỏi về văn cảnh: Hiểu một số câu chuyện, các cá nhân, thời kỳ, và biểu
tượng chính yếu.

• Sứ điệp quan trọng nhất của Kinh Cựu Ước và điều mà hầu hết các biểu tượng,
luật pháp, hình ảnh, những lời tiên tri, và các sự kiện của Kinh Cựu Ước đề cập
đến hoặc tượng trưng (xin xem Môi Se 5:7–8; Mô Si A 3:13–15)

• Biểu tượng về máu trên cột cửa (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:21–23), con rắn
bằng đồng (xin xem Dân Số Ký 21:8–9; An Ma 33:19–22), và Áp Ra Ham được
phán bảo phải hy sinh Y Sác (xin xem Sáng Thế Ký 22:10–12; Giăng 3:16)

• Môi Sê biết được điều gì đã giúp ông chiến thắng Sa Tan (xin xem Môi Se 1:4–7,
13)

• Các lệnh truyền ban cho A Đam và Ê Va trong Vườn Ê Đen (xin xem Môi Se
2:26–30; 3:16–17)

• Nô Ê và Cơn Hồng Thủy: Cơn Hồng Thủy có thể được coi là một phước lành
cho các linh hồn chưa sinh ra và cho người tà ác sống vào thời điểm Cơn Hồng
Thủy như thế nào (xin xem Môi Se 8:22–30; 2 Nê Phi 26:24; Sách Hướng Dẫn
Nghiên Cứu Kinh Cựu Ước dành cho Học Sinh Lớp Giáo Lý Tự Học ở Nhà [2015],
38)

• Gia Cốp và Ê Sau: những điều mà Ê Sau đã chọn cho thấy ông xem thường
quyền trưởng nam của mình (xin xem Sáng Thế Ký 25:29–34; 26:34–35; Sách
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Cựu Ước, 65–66)

• Giô Sép bị bán sang Ai Cập: các bài học về những thử thách (xin xem Sáng Thế
Ký 45:7–8; 50:20–21)
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• Sự kêu gọi của Môi Se để giải thoát dân Y Sơ Ra Ên: Thượng Đế phán bảo với
Môi Sê điều gì để giúp ông khắc phục nỗi nghi ngờ của ông (xin xem Xuất Ê
Díp Tô Ký 3:12, 17)

• Các bài học chính yếu học được từ dân Y Sơ Ra Ên trong vùng hoang dã: Chúa
đã ban cho dân Y Sơ Ra Ên thứ gì hàng ngày để tưởng nhớ tới Ngài (xin xem
Xuất Ê Díp Tô Ký 16:4–5), các phước lành của đền tạm (xin xem Xuất Ê Díp Tô
Ký 25:8, 22; 29:43–46), các của lễ hy sinh được mô tả trong sách Lê Vi Ký đã chỉ
cho Y Sơ Ra Ên đến với Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào (xin xem Lê Vi Ký
1:3–9; 4:20–31; 16:21–22), và câu trả lời của Ca Lép và Giô Suê cho “phao phản
xứ” (xin xem Dân Số Ký 14:7–9)

• Các bài học từ việc vào đất hứa và chiếm cứ Giê Ri Cô (xin xem Giô Suê 6)

• Biểu thời gian chung của các vi tiên tri chính yếu: A Đam, Hê Nóc, Nô Ê, Áp Ra
Ham, và Môi Se (xin xem “Bible Chronology” trong bảng phụ lục Kinh Thánh;
xin xem thêm LDS.org)

• Những người quan trọng trong phần đầu của Kinh Cựu Ước: A Đam, Ê Va,
Môi Se, Hê Nóc, Nô Ê, Áp Ra Ham, Lót, Sa Ra, Y Sác, Rê Be Ca, Gia Cốp, Ra
Chên, Ê Sau, Giô Sép, A Rôn, Ca Lép, Giô Suê, Ba La Am, Sam Sôn, Ghê Đê
Ôn, và Ru Tơ

Các giáo lý và nguyên tắc: Hiểu các giáo lý và các nguyên tắc quan trọng được
giảng dạy trong Kinh Cựu Ước.

• Vai trò của Chúa Giê Su Ky Tô trong Sự Sáng Tạo (xin xem Môi Se 1:32–33)

• Các nguyên tắc liên quan đến Sự Sa Ngã: điều gì đã được thực hiện trong cuộc
sống tiền dương thế để khắc phục Sự Sa Ngã (xin xem Môi Se 4:2), tình trạng
sau khi có Sự Sa Ngã (xin xem Môi Se 3:17; 4:11; 5:2; 6:48; 2 Nê Phi 2:22–23), và
A Đam và Ê Va đã học được điều gì về Sự Sa Ngã sau khi Sự Sa Ngã xảy ra (xin
xem Môi Se 5:9–11)

• Các giáo lý về sự tái sinh (xin xem Môi Se 6:59), giao ước Áp Ra Ham (xin xem
Áp Ra Ham 1:19; 2:6–11; Sáng Thế Ký 17:1–7), và sự hối cải chân thành (xin
xem Trung Thành với Đức Tin: Sách Tham Khảo Phúc Âm [2004], 132–35)

• Hê Nóc học được gì về thiên tính và bản tính của Sa Tan (xin xem Môi Se
7:26–30)

• Các bài học về gia đình và hôn nhân từ Kinh Cựu Ước: lý do tại sao hôn nhân
giữa một người nam và một người nữ đã được Thượng Đế quy định (xin xem
Môi Se 3:18–25), các phước lành dành cho những người nào vẫn trung thành
với các giao ước của họ trong đền thờ (xin xem Sáng Thế Ký 28:1–22; Sách
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Cựu Ước, 67–69), mối quan hệ giữa vợ chồng (xin
xem Môi Se 3:18–25; Sáng Thế Ký 2:24), các lệnh truyền Thượng Đế đã ban cho
những người đã kết hôn (xin xem Môi Se 2:26–28), và các lệnh truyền Thượng
Đế đã ban cho các bậc cha mẹ (xin xem Môi Se 6:1, 5–6, 23)

Các từ chính: Hiểu được ý nghĩa của các từ chính.

• Vị tiên kiến chọn lọc (xin xem Bản Dịch Joseph Smith, Sáng Thế Ký 50:26–27
[trong bản phụ lục Kinh Thánh]; 2 Nê Phi 3:6–7)

KINH CỰU ƯỚC:  SÁNG THẾ KÝ–RU TƠ
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Kinh Cựu Ước: 1 Sa Mu
Ên–Ma La Chi
Những câu hỏi về việc thông thạo thánh thư: Hiểu các giáo lý được giảng dạy
trong các câu thánh thư thông thạo.

• 1 Sa Mu Ên 16:7

• Thi Thiên 24:3–4

• Thi Thiên 119:105

• Thi Thiên 127:3

• Châm Ngôn 3:5–6

• Ê Sai 1:18

• Ê Sai 5:20

• Ê Sai 29:13–14

• Ê Sai 53:3–5

• Ê Sai 58:6–7

• Ê Sai 58:13–14

• Giê Rê Mi 1:4–5

• Ê Xê Chi Ên 37:15–17

• A Mốt 3:7

• Ma La Chi 3:8–10

• Ma La Chi 4:5–6

Văn cảnh và nội dung của các câu hỏi: Hiểu một số câu chuyện chính yếu và các
nguyên tắc liên quan.

• Sa Mu Ên và Ê Li: kinh nghiệm của Sa Mu Ên dạy điều gì về việc học cách nhận
ra tiếng nói của Chúa (xin xem 1 Sa Mu Ên 3:4–10)

• Các lý do tại sao Y Sơ Ra Ên mong muốn có được một vị vua (xin xem 1 Sa Mu
Ên 8:6–7, 19–20)

• Đa Vít và Gô Li Át: Đa Vít đã trông cậy vào điều gì để đánh bại Gô Li Át (xin
xem 1 Sa Mu Ên 17:37, 45–47)

• U Xa giữ cho cái hòm giao ước được vững vàng: các bài học về việc hướng dẫn
hoặc sửa chỉnh công việc của Thượng Đế mà không có thẩm quyền (xin xem
2 Sa Mu Ên 6:3–7)

• Đa Vít và Bát Sê Ba: các bài học về việc tránh cám dỗ và kiềm chế những ham
muốn dục vọng (xin xem 2 Sa Mu Ên 11:1–5)

• Sa Lô Môn kết hôn với các phụ nữ không phải là dân Y Sơ Ra Ên: những hậu
quả của việc kết hôn ở bên ngoài giao ước (xin xem 1 Các Vua 11:3–6)
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• Ê Li và người góa phụ ở Sa Rép Ta: người góa phụ đã làm gì để hành động theo
đức tin (xin xem 1 Các Vua 17:9–16)

• Ê Li và cuộc thi tài của ông với các tiên tri của Ba Anh: các bài học về quyền
năng của Thượng Đế (xin xem 1 Các Vua 18:26–29, 36–39)

• Na A Man: các bài học về việc tuân theo một vị tiên tri (xin xem 2 Các Vua
5:9–10, 13–14)

• Tái xây cất đền thờ ở Giê Ru Sa Lem: các bài học từ sự chống đối (xin xem Ê Xơ
Ra 4:4–5; 5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14)

• Ê Xơ Tê: các bài học về lòng can đảm (xin xem Ê Xơ Tê 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1–2;
7:3–6)

• Gióp: các bài học về những thử thách (xin xem Gióp 13:13–16)

• Đa Ni Ên: các lẽ thật học được từ kinh nghiệm của ông trong cung vua (xin xem
Đa Ni Ên1:3–20)

• Giấc mơ của Vua Nê Bu Cát Nết Sa: các lẽ thật học được về vương quốc của
Thượng Đế (xin xem Đa Ni Ên 2:34–35, 44–45; GLGƯ 65:2)

• Sa Đơ Rắc, Mê Sác và A Bết Nê Gô: các bài học về đức tin (xin xem Đa Ni Ên
3:14–18)

Các giáo lý và nguyên tắc: Hiểu các giáo lý và các nguyên tắc quan trọng được
giảng dạy trong Kinh Cựu Ước.

• Các phước lành về việc thờ phượng trong đền thờ (xin xem 1 Các Vua 8:37–40;
xin xem thêm Bible Dictionary, “Temple”) và trở thành cứu tinh trên Núi Si Ôn
(xin xem Áp Đia 1:17, 21; xin xem thêm Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ
Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [2007], 473)

• Những tình trạng trong Thời Kỳ Ngàn Năm (xin xem Ê Sai 65:21–25)

• Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô: Kinh Cựu Ước làm chứng về Chúa Giê
Su Ky Tô như thế nào qua biểu tượng, các câu chuyện, các vị tiên tri, và những
đoạn thánh thư thông thạo (xin xem Môi Se 6:63; xin xem thêm Mô Si A 3:15)

Các cụm từ chính yếu trong thánh thư: Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng
của các cụm từ chính yếu trong thánh thư.

• “Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta.” (Ê Sai 49:16)

• “Ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt” (Giô Ên 2:28)

KINH CỰU ƯỚC:  1  SA MU ÊN–MA LA CHI
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Kinh Tân Ước: Ma
Thi Ơ–Giăng
Những câu hỏi về việc thông thạo giáo lý: Hiểu các giáo lý được giảng dạy trong
các đoạn giáo lý thông thạo.

• Ma Thi Ơ 5:14–16

• Ma Thi Ơ 11:28–30

• Ma Thi Ơ 16:15–19

• Ma Thi Ơ 22:36–39

• Lu Ca 24:36–39

• Giăng 3:5

• Giăng 7:17

• Giăng 14:15

• Giăng 15:16

• Giăng 17:3

Văn cảnh và nội dung của các câu hỏi: Hiểu một số câu chuyện chính yếu và các
nguyên tắc liên quan.

• Chúa Giê Su chịu phép báp têm: các lẽ thật được học về Thiên Chủ Đoàn (xin
xem Ma Thi Ơ 3:16–17)

• Chúa Giê Su bị cám dỗ: các bài học về việc khắc phục cám dỗ (xin xem Ma Thi
Ơ 4:3–11)

• Chúa Giê Su kêu gọi Mười Hai Sứ Đồ của Ngài: điều Các Sứ Đồ đã nhận được
sau khi họ được kêu gọi (xin xem Ma Thi Ơ 10:1–4)

• Phi E Rơ bước đi trên nước: các bài học về việc khắc phục nỗi sợ hãi và nghi
ngờ của chúng ta (xin xem Ma Thi Ơ 14:28–31)

• Truyền thống rửa tay: Chúa Giê Su dạy về điều làm chúng ta ô uế (xin xem Ma
Thi Ơ 15:10–20)

• Chứng ngôn của Phi E Rơ: các bài học về việc có được một chứng ngôn (xin
xem Ma Thi Ơ 16:13–19)

• Những lời giảng dạy của Chúa về hôn nhân: các bài học về hôn nhân (xin xem
Ma Thi Ơ 19:3–9)

• Những lời chỉ dẫn của Đấng Cứu Rỗi cho Các Sứ Đồ sau khi Ngài phục sinh
(xin xem Ma Thi Ơ 28:19–20)

• Chúa Giê Su khuyên dạy một thanh niên giàu có: các lẽ thật sẽ giúp chúng ta
đạt được cuộc sống vĩnh cửu (xin xem Mác 10:17–22)

• Biết ai là sứ giả đã được gửi đến để dọn đường cho Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem
Lu Ca 7:27–28).
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• Truyện ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành: một lẽ thật mà có thể giúp
chúng ta nhận được cuộc sống vĩnh cửu (xin xem Lu Ca 10:25–37)

• Truyện ngụ ngôn về con chiên đi lạc, về đồng tiền bị mất, và về đứa con trai
hoang phí: các bài học về việc giúp đỡ người khác đang đi lạc lối (xin xem Lu
Ca 15)

• Đấng Cứu Rỗi dạy Ni Cô Đem về điều gì cần thiết để được sinh lại về phần
thuộc linh (xin xem Giăng 3:3–5).

• Biết ai là Đấng Giê Hô Va, Thượng Đế của thời Cựu Ước (xin xem Giăng
8:56–58; Giăng 8:58, cước chú b).

• Biểu tượng về Chúa Giê Su Ky Tô là một Đấng chăn chiên (xin xem Giăng
10:11–15)

• Chúa Giê Su rửa chân cho Các Sứ Đồ: các bài học về sự phục vụ (xin xem
Giăng 13:12–17)

• Làm thế nào chúng ta có thể cho thấy tình yêu mến của chúng ta dành cho
Đấng Cứu Rỗi (xin xem Giăng 14:15)

• Vai trò của Đức Thánh Linh (xin xem Giăng 16:13; xin xem thêm Giăng 14:26)

• Đấng Cứu Rỗi đã giảng dạy một điều gì đó rất cần thiết để có được cuộc sống
vĩnh cửu (xin xem Giăng 17:3)

• Đấng Cứu Rỗi đã làm gì để khắc phục cái chết (xin xem Giăng 20:17–20; xin
xem thêm Giăng 5:26)

Các giáo lý và các nguyên tắc: Hiểu các giáo lý và các nguyên tắc quan trọng được
giảng dạy trong Kinh Tân Ước.

• Việc tuân theo những lời giảng dạy và các lệnh truyền của Chúa Giê Su Ky Tô
giúp chúng ta trở nên giống như Cha Thiên Thượng (xin xem Ma Thi Ơ 5:48).

• Chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm của Chúa (xin xem Joseph Smith—Ma Thi Ơ
1:38–54)

• Lý do về việc dự phần Tiệc Thánh (xin xem Ma Thi Ơ 26:26–28; Bản Dịch
Joseph Smith, Ma Thi Ơ 26:22, 24–25 [trong phần phụ lục của Kinh Thánh hoặc
Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, scriptures.lds.org])

• Các mục đích về ngày Sa Bát (xin xem Mác 2:23–3:6)

• Cách để đạt được một chứng ngôn về giáo lý Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy (xin
xem Giăng 7:16–18)

• Có thể giải thích vai trò của Chúa Giê Su Ky Tô trong kế hoạch cứu rỗi và đưa ra
lý do tại sao Ngài phải là Đấng thực hiện Sự Chuộc Tội.

• Có thể giải thích sự cần thiết và kết quả của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su
Ky Tô.

• Có thể chia sẻ các lẽ thật các em đã học được mà đã giúp các em đến gần Chúa
Giê Su Ky Tô hơn.

• Có thể đưa ra một ví dụ về điều các em đang làm trong năm học này để đến
gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn.

KINH TÂN ƯỚC:  MA THI  Ơ–GIĂNG
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Các cụm từ chính yếu trong thánh thư: Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng
của các cụm từ chính yếu trong thánh thư.

• Hiểu được một số cụm từ chính yếu trong thánh thư mô tả nỗi đau khổ của
Đấng Cứu Rỗi trong Vườn Ghết Sê Ma Nê (xin xem Ma Thi Ơ 26:38–39; Mác
14:32–34).

KINH TÂN ƯỚC:  MA THI  Ơ–GIĂNG
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Kinh Tân Ước: Công Vụ Các
Sứ Đồ–Khải Huyền
Những câu hỏi về việc thông thạo giáo lý: Hiểu các giáo lý được giảng dạy trong
các đoạn giáo lý thông thạo.

• Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19–21

• 1 Cô Rinh Tô 2:5, 9–11

• 1 Cô Rinh Tô 6:19–20

• 1 Cô Rinh Tô 11:11

• 1 Cô Rinh Tô 15:20–22

• 1 Cô Rinh Tô 15:40–42

• Ê Phê Sô 2:19–20

• Ê Phê Sô 4:11–14

• 2 Tê Sa Lô Ni Ca 2:1–3

• 2 Ti Mô Thê 3:15–17

• Hê Bơ Rơ 12:9

• Gia Cơ 1:5–6

• Gia Cơ 2:17–18

• 1 Phi E Rơ 4:6

• Khải Huyền 20:12

Văn cảnh và nội dung của các câu hỏi: Hiểu một số câu chuyện chính yếu và các
nguyên tắc liên quan.

• Sứ Đồ Phi E Rơ giảng dạy phúc âm cho Cọt Nây: các bài học về các lẽ thật nhận
được từ Thượng Đế (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 10:28–35, 44–48)

• Sứ Đồ Phao Lô giảng dạy cho Vua Ạc Ríp Ba: điều gì là cần thiết để trở nên
được cải đạo theo Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 26:26–29)

• Phép báp têm tượng trưng cho điều gì (xin xem Rô Ma 6:3–6)

• Sứ Đồ Phao Lô dạy điều gì về thân thể chúng ta (xin xem 1 Cô Rinh Tô
6:19–20), mối quan hệ giữa vợ chồng (xin xem 1 Cô Rinh Tô 11:11), điều gì sẽ
giúp chúng ta vượt qua những nguy hiểm của thời kỳ chúng ta (xin xem 2 Ti
Mô Thê 3:15–17), và khắc khục những thử thách (xin xem Hê Bơ Rơ 12:2–4)

• Các ví dụ về những trái của Thánh Linh (xin xem Ga La Ti 5:22–23)

• Các lẽ thật về ân điển và việc làm (xin xem Ê Phê Sô 2:7–10; Gia Cơ 2:17–18)

• Vai trò của các vị tiên tri và sứ đồ (xin xem Ê Phê Sô 4:11–14)

• Các phước lành của việc mang lấy mọi khí giới của Thượng Đế (xin xem Ê Phê
Sô 6:11–13)
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• Các vị tiên tri trong thời Cựu Ước đã thực hiện các phép lạ như thế nào (xin
xem Hê Bơ Rơ 11)

• Các lẽ thật đã giúp người ngay chính chiến thắng Sa Tan trong cuộc sống tiền
dương thế (xin xem Khải Huyền 12:11)

Các giáo lý và các nguyên tắc: Hiểu các giáo lý và các nguyên tắc quan trọng được
giảng dạy trong Kinh Tân Ước.

• Khi các vị tiên tri bắt đầu nói tiên tri về Sự Phục Hồi của phúc âm (xin xem
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:21)

• Các phước lành về việc hiểu được rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế (xin
xem Công Vụ Các Sứ Đồ 17:28)

• Điều gì là cần thiết để cho giáo lễ báp têm được hoàn tất (xin xem Công Vụ Các
Sứ Đồ 19:2–6)

• Điều gì là cần thiết để được xưng công bình khỏi tội lỗi (xin xem Rô Ma
3:24–26; xin xem thêm Mô Rô Ni 10:32–33)

• Các phước lành về việc được làm một đứa con linh hồn của Cha Thiên Thượng
chúng ta (xin xem Rô Ma 8:16–18)

• Cách để hiểu được những sự việc của Thượng Đế (xin xem 1 Cô Rinh Tô
2:10–11, 14)

• Điều gì có thể thực hiện được nhờ vào Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô
(xin xem 1 Cô Rinh Tô 15:20–22)

• Một sự hiểu biết về gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn: điều đó là gì và điều đó gồm
có những điều gì (xin xem Ê Phê Sô 1:10)

• Ai là con đầu lòng trong số các con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng, Đấng
Tạo Dựng muôn vật, Đấng đứng đầu Giáo Hội, và Đấng đầu tiên được phục
sinh (xin xem Cô Lô Se 1:12–19)

• Các lẽ thật để chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô (1 Tê Sa Lô
Ni Ca 5:1–6)

• Các lẽ thật về Chúa Giê Su Ky Tô: các vai trò và cá tính của Ngài (xin xem Hê Bơ
Rơ 1:1–3)

• Các lẽ thật ảnh hưởng những cá nhân tiếp nhận chức tư tế (xin xem Hê Bơ Rơ
5:4)

• Chúng ta có thể làm gì khi kém khôn ngoan (xin xem Gia Cơ 1:5–6)

• Giáo lý về sự cứu rỗi cho người chết: tại sao phúc âm được thuyết giảng cho
những người đã chết (xin xem 1 Phi E Rơ 4:6)

Các cụm từ chính yếu trong thánh thư: Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng
của các cụm từ chính yếu trong thánh thư.

• “Sự buồn rầu theo ý Thượng Đế” (2 Cô Rinh Tô 7:10; xin xem thêm Trung
Thành với Đức Tin: Sách Tham Khảo Phúc Âm [2004], 134)

• “Kỳ muôn vật đổi mới” (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:21; xin xem thêm Công Vụ Các
Sứ Đồ 3:19–21)

KINH TÂN ƯỚC:  CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ–KHẢI  HUYỀN
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• “Gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn” (Ê Phê Sô 1:10; xin xem thêm GLGƯ 128:18;
Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Gian Kỳ”)

KINH TÂN ƯỚC:  CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ–KHẢI  HUYỀN
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Sách Mặc Môn: 1 Nê Phi
1–An Ma 16
Những câu hỏi về việc thông thạo giáo lý: Hiểu các giáo lý được giảng dạy trong
các đoạn giáo lý thông thạo.

• 1 Nê Phi 3:7

• 2 Nê Phi 2:22–25

• 2 Nê Phi 2:27

• 2 Nê Phi 26:33

• 2 Nê Phi 28:30

• 2 Nê Phi 32:3

• 2 Nê Phi 32:8–9

• Mô Si A 2:17

• Mô Si A 2:41

• Mô Si A 3:19

• Mô Si A 4:9

• Mô Si A 18:8–10

• An Ma 7:11–13

Văn cảnh và nội dung của các câu hỏi: Hiểu một số câu chuyện chính yếu và các
nguyên tắc liên quan.

• Một bằng chứng thiêng liêng nào về Sách Mặc Môn sẽ giúp một người nào đó
biết được (xin xem lời giới thiệu Sách Mặc Môn, đoạn 8–9)

• Chủ ý của các tác giả Sách Mặc Môn (xin xem 1 Nê Phi 6:4–6; 2 Nê Phi 25:23)

• Nê Phi lấy được các bảng khắc bằng đồng: các bài học dạy về sự vâng lời (xin
xem 1 Nê Phi 3:7)

• Các con trai của Lê Hi trở lại với gia đình Ích Ma Ên: các bài học dạy về hôn
nhân (xin xem 1 Nê Phi 7:1–5)

• Nê Phi làm ra các tấm bảng khắc nhỏ: các bài học dạy về việc tuân giữ các lệnh
truyền (xin xem 1 Nê Phi 9:3, 5–6; GLGƯ 10:38–45)

• Sách Mặc Môn làm cho điều gì có sẵn cho tất cả mọi người (xin xem 1 Nê Phi
13:26–29, 39–42)

• Cái la bàn Liahona: các bài học dạy về việc nhận được sự hướng dẫn từ
Thượng Đế (xin xem 1 Nê Phi 16:27–29)

• Sách Mặc Môn dạy điều gì về Tiên Tri Joseph Smith (xin xem 2 Nê Phi 3:6–8,
15, 24)
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• Những lời tiên tri liên quan đến cách phản ứng của một số cá nhân đối với các
vị tiên tri trong những ngày sau (xin xem 2 Nê Phi 27:1–5)

• Lời tiên tri về cách Sách Mặc Môn sẽ được Joseph Smith phiên dịch (xin xem
2 Nê Phi 27:6–23)

• Những cảm nghĩ của Chúa về sự trinh khiết (xin xem Gia Cốp 2:22–35)

• Những lời giảng dạy của Vua Bên Gia Min về các phước lành nhận được vì đã
tuân giữ các lệnh truyền (xin xem Mô Si A 2:41)

• Các kết quả của việc cởi bỏ con người thiên nhiên (xin xem Mô Si A 3:19)

• Các vị tiên kiến biết điều gì (xin xem Mô Si A 8:13–17)

• Dân La Man hận thù dân Nê Phi: các bài học dạy về sự tha thứ (xin xem Mô Si
A 10:12–18)

• Cảnh tù đày của An Ma và dân của ông: các bài học dạy về những thử thách
(xin xem Mô Si A 23:20–24; 24:16–21)

• Vai trò chính yếu của những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc (xin
xem An Ma 13:1–12)

Các giáo lý và nguyên tắc: Hiểu các giáo lý và các nguyên tắc quan trọng được
giảng dạy trong Sách Mặc Môn.

• Quyền tự quyết về mặt đạo đức là gì và thích hợp như thế nào với kế hoạch
cứu rỗi (xin xem 2 Nê Phi 2:5, 14–16, 27–29)

• Vai trò của Chúa Giê Su Ky Tô trong kế hoạch cứu rỗi (xin xem 2 Nê Phi
25:19–20)

• Thiên tính của Cha Thiên Thượng (xin xem 2 Nê Phi 26:33)

• Các nguyên tắc liên quan đến việc tiếp nhận các câu trả lời cho những câu hỏi
và những lời cầu nguyện (xin xem 2 Nê Phi 28:30)

• Lý do để chịu phép báp têm (xin xem 2 Nê Phi 31:5–7)

• Hành động cần có để tìm kiếm lẽ thật (xin xem 2 Nê Phi 32:3, 8–9)

• Những cảm nghĩ của Chúa về sự trinh khiết (xin xem Gia Cốp 2:22–35) và hôn
nhân (xin xem Gia Cốp 2:27, 30)

• Nguồn gốc của tất cả mọi lẽ thật (xin xem Mô Si A 4:9)

• Giao ước được lập tại lễ báp têm (xin xem Mô Si A 18:9)

• Những điều Chúa Giê Su Ky Tô đã trải qua là một phần của Sự Chuộc Tội (xin
xem An Ma 7:11–13)

• Được phục sinh có nghĩa là gì (xin xem An Ma 11:42–43)

• Có thể giải thích ba nguyên tắc của việc Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh
trong Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý.

• Có thể giải thích Sự Sa Ngã của A Đam và Ê Va cùng Sự Chuộc Tội của Chúa
Giê Su Ky Tô.

SÁCH MẶC MÔN:  1  NÊ PHI  1–AN MA 16
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• Có thể viết về một người hoặc câu chuyện từ việc nghiên cứu Sách Mặc Môn
mà đã ảnh hưởng đến cuộc sống của các em.

• Có thể tóm lược ngắn gọn khải tượng về cây sự sống, giải thích các biểu tượng
từ khải tượng đó, và chia sẻ điều các em đã học được từ một trong những biểu
tượng đó.

SÁCH MẶC MÔN:  1  NÊ PHI  1–AN MA 16
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Sách Mặc Môn: An Ma
17–Mô Rô Ni 10
Những câu hỏi về việc thông thạo giáo lý: Hiểu các giáo lý được giảng dạy trong
các đoạn giáo lý thông thạo.

• An Ma 34:9-10

• An Ma 39:9

• An Ma 41:10

• Hê La Man 5:12

• 3 Nê Phi 11:10–11

• 3 Nê Phi 12:48

• 3 Nê Phi 18:15, 20–21

• 3 Nê Phi 27:20

• Ê The 12:6

• Ê The 12:27

• Mô Rô Ni 7:45, 47–48

• Mô Rô Ni 10:4–5

Văn cảnh và nội dung của các câu hỏi: Hiểu một số câu chuyện chính yếu và các
nguyên tắc liên quan.

• Dân An Ti-Nê Phi-Lê Hi: các bài học được dạy về việc trở nên được cải đạo
theo Chúa (xin xem An Ma 23:5–13)

• Sự so sánh của An Ma về lời của Thượng Đế với một hạt giống: các bài học và
các bước trong việc củng cố đức tin của chúng ta (xin xem An Ma 32)

• Tính chất của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem An Ma 34:9–10)

• Thời gian tốt nhất để học cách tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế (xin
xem An Ma 37:35)

• Điều cần thiết để thỏa mãn những đòi hỏi của công lý (xin xem An Ma
42:15–31)

• Các chiến sĩ trẻ tuổi: các bài học dạy về sự vâng lời (xin xem An Ma 57:21)

• Giải pháp để khắc phục chu kỳ của tính kiêu ngạo và sự hủy diệt (xin xem Hê
La Man 11)

• Bài học dạy từ việc các lời tiên tri về sự giáng sinh của Đấng Ky Tô đã được ứng
nghiệm (xin xem 3 Nê Phi 1:1–26)

• Đã bao lần Chúa Giê Su Ky Tô tuân theo ý muốn của Cha Thiên Thượng (xin
xem 3 Nê Phi 11:10–11)

• Chúng ta được truyền lệnh phải trở nên như thế nào (xin xem 3 Nê Phi 12:48)
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• Con đường để nhận được cuộc sống vĩnh cửu (xin xem 3 Nê Phi 27:16)

• Lời mời của Chúa để được thánh hóa (xin xem 3 Nê Phi 27:20)

• Những lời hứa của Chúa về những yếu kém của chúng ta (xin xem Ê The 12:27)

• Trách nhiệm của chúng ta đối với các tín hữu khác của Giáo Hội (xin xem Mô
Rô Ni 6:4)

• Ân tứ về lòng bác ái (xin xem Mô Rô Ni 7:45, 47–48)

• Khuôn mẫu để nhận được một chứng ngôn về Sách Mặc Môn (xin xem Mô Rô
Ni 10:3–5)

• Một trong số các dấu hiệu là Chúa đang làm tròn lời hứa của Ngài để quy tụ gia
tộc Y Sơ Ra Ên trong những ngày sau cùng (xin xem 3 Nê Phi 21:1–11).

Các giáo lý và nguyên tắc: Hiểu các giáo lý và các nguyên tắc quan trọng được
giảng dạy trong Sách Mặc Môn.

• Tính chất thiêng liêng của khả năng sinh sản (xin xem An Ma 39:9)

• Được phục sinh có nghĩa là gì (xin xem An Ma 40:21–26)

• Xây đắp nền tảng của các em trên Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Hê La Man 5:12)

• Tại sao tất cả những lời cầu nguyện, phước lành, và giáo lễ chức tư tế cần phải
được thực hiện trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem đoạn thứ ba của
tiết “Chúa Giê Su Ky Tô” trong đề tài giáo lý 1, “Thiên Chủ Đoàn,” trong Tài
Liệu Chính Yếu về Giáo Lý Thông Thạo; xin xem thêm 3 Nê Phi 18:15, 20–21; Mô
Rô Ni 7:28; GLGƯ 45:3–5)

• Vai trò của chúng ta với tư cách là dân giao ước của Chúa (xin xem 1 Nê Phi
22:9; 3 Nê Phi 20:27; Bible Dictionary, “Abraham, covenant of”; Áp Ra Ham
2:9–11)

• Điều gì cần thiết để cho phép lạ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta (xin xem
Mặc Môn 9:20)

• Đức tin là gì (xin xem Ê The 12:6)

• Loại chức tư tế cần thiết để ban cho ân tứ Đức Thánh Linh (xin xem Mô Rô Ni
2:2, cước chú b; Trung Thành với Đức Tin: Sách Tham Khảo Phúc Âm [2004], 102)

• Điều gì cần thiết để nhận được một chức phẩm chức tư tế (xin xem Mô Rô Ni
3)

• Các phước lành được hứa trong những lời cầu nguyện Tiệc Thánh (xin xem Mô
Rô Ni 4–5)

• Những lời hứa và các phước lành về sự hối cải (xin xem Mô Rô Ni 6:5–9)

• Có thể chia sẻ một ví dụ về cách các em đã sử dụng một trong ba nguyên tắc về
việc Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh trong Tài Liệu Chính Yếu về Việc Thông
Thạo Giáo Lý để giải đáp một câu hỏi hoặc vấn đề mà các em gặp phải.

• Có thể chia sẻ điều các em đã học được từ việc nghiên cứu về lần hiện đến của
Đấng Cứu Rỗi với dân Nê Phi (xin xem 3 Nê Phi 11–26).

• Có thể giải thích kế hoạch cứu rỗi.
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• Có thể viết về một người hoặc câu chuyện từ việc nghiên cứu Sách Mặc Môn
mà đã ảnh hưởng đến cuộc sống của các em.
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