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“Vì này, Chúa có phán 
rằng: Hỡi gia tộc Y Sơ 
Ra Ên, ta sánh các ngươi 
như một cây ô liu lành 
mà một người kia đã 
đem về chăm bón 
trong vườn mình; . . .

“. . . Và phước thay cho 
các ngươi, vì các ngươi 
đã cùng ta làm việc một 
cách cần mẫn trong 
vườn cây của ta, và đã 
tuân giữ những lệnh 
truyền của ta, và còn 
đem lại cho ta những 
trái thiên nhiên, khiến 
cho vườn của ta không 
còn hư nữa, và những 
cành xấu đều bị loại bỏ. 
Này, các ngươi sẽ có 
được sự vui mừng với 
ta vì những trái cây 
trong vườn của ta.” 

Gia Cốp 5:3, 75

Cây ô liu được trồng ở 
khắp các nước trong vùng 
Địa Trung Hải, và đã từ lâu 
được đề cập đến trong 
thánh thư, từ việc chim bồ 
câu mang một lá ô liu đến 
cho Nô Ê, đến việc Đấng 
Cứu Rỗi giảng dạy trên Núi 
Ô Li Ve, đến câu chuyện 
ngụ ngôn của Gia Cốp về 
cây ô liu.
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38 Người Canh Gác trên Cái Tháp
Gia tăng sự hiểu biết của các em 
về các vị tiên tri bằng việc học về 
họ giống như những người canh 
gác trên cái tháp như thế nào

CÁC TIẾT MỤC
8 Những Suy Ngẫm: Những Chỉ 

Dẫn Có Hợp Lý Không?
Bài của Ruth Silver

9 Phục Vụ trong Giáo Hội: 
Xin Cám Ơn về Sự Phục 
Vụ của Chị
Ẩn danh

10 Phúc Âm Kinh Điển:  
Chức Tư Tế: Một Nền  
Móng Vững Chắc
Bài của Anh Cả L. Tom Perry

40 Tiếng Nói của Thánh Hữu  
Ngày Sau

80 Cho Đến Khi Chúng Ta  
Gặp Lại Nhau: Tìm Kiếm  
Các Ân Tứ Thuộc Linh
Bài của Chủ Tịch George Q. Cannon

Liahona, tháng Tư năm 2016

CÁC SỨ ĐIỆP
4 Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch 

Đoàn: Sự Cầu Nguyện và Sự 
Mặc Khải Cá Nhân
Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring

7 Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy 
của Hội Phụ Nữ: Các Con Gái 
của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu

CÁC BÀI ĐẶC BIỆT
12 Anh Cả Ronald A. Rasband:  

Vị Lãnh Đạo Tài Ba, Người Cha 
Tận Tâm
Bài của Anh Cả M. Russell Ballard
Là một người chồng và người cha 
nhân từ, Anh Cả Rasband đã phát 
triển các kỹ năng lãnh đạo qua 
nhiều năm được các vị lãnh đạo 
nổi bật trong ngành kinh doanh 
và trong chức tư tế cố vấn và 
truyền dạy kinh nghiệm.

18 Ông Ta Là Giám Trợ À?
Bài của Patrick J. Cronin III
Tôi hiểu tại sao chị ấy không thể 
tin rằng tôi hiện đang phục vụ với 
tư cách là giám trợ. Cách đây ba 
mươi năm, tôi là một người hoàn 
toàn khác.

20 Việc Dịch Thánh Thư: Sang 
Ngôn Ngữ của Tâm Hồn  
Chúng Ta
Bài của R. Val Johnson
Việc đọc thánh thư bằng ngôn 
ngữ của mình cũng giống như 
trở về nhà bằng phần thuộc linh.

26 Những Giây Phút của Người 
Truyền Giáo Cao Niên
Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson
Hãy cầu nguyện về cơ hội này để 
cùng nhau tạo ra những khoảnh 
khắc tốt đẹp của người truyền 
giáo cao niên.

28 Những Người Truyền Giáo 
Cao Niên: Được Cần Đến, Được 
Phước và Được Yêu Thương
Bài của Richard M. Romney
Các cặp vợ chồng thấy rằng công 
việc phục vụ truyền giáo là linh 
động, ít tốn kém, và thú vị hơn 
họ nghĩ.

34 Khi Hình Ảnh Sách Báo Khiêu 
Dâm Ảnh Hưởng đến Gia 
Đình—Cả Hai Vợ Chồng Cần 
Phải Được Chữa Lành
Ẩn danh
Một vị giám trợ chia sẻ cách ông 
không những giúp đỡ người 
chồng đang vất vả vật lộn với 
hình ảnh sách báo khiêu dâm mà 
còn luôn cả những người vợ của 
họ, cũng đang cần sự chữa lành 
của Đấng Cứu Rỗi nhiều như vậy.

NGOÀI BÌA
Bìa ngoài trước và bìa ở bên trong đằng sau 
Hình do Les Nilsson chụp. Bìa trước ở bên 
trong Hình chụp © RayTango/Thinkstock.
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44 Nhận Ra Những Sự Giả Mạo 
của Sa Tan
Bài của Dennis C. Gaunt
Bằng cách tìm kiếm những điểm 
khác biệt giữa những lời dối trá 
của Sa Tan và những lời giảng 
dạy của Đấng Ky Tô thay vì những 
điểm tương đồng, chúng ta sẽ có 
thể nhận ra những sự giả mạo 
của Sa Tan.

48 Tiểu Sử Sơ Lược của Người 
Thành Niên Trẻ Tuổi: Đo Lường 
Các Phước Lành ở Madagascar
Bài của Mindy Anne Selu
Mặc dù đang sống trong một đất 
nước có nhiều khó khăn, nhưng 
Solofo Ravelojaona cũng cảm thấy 
rằng cuộc sống của mình tràn đầy 
các phước lành.

C Á C  T H À N H  N I Ê N  T R Ẻ  T U Ổ I

50 Sự Ổn Định Thuộc Linh: Đóng 
một Chiếc Tàu Không Thể Chìm
Bài của Anh Cả Dale G. Renlund
Cũng giống như một con tàu phải 
được đóng kỹ lưỡng để được vững 
chắc, mỗi người chúng ta đều có 
thể đạt được sự ổn định trong cuộc 
sống của mình với bốn nguyên 
tắc này.

54 Học Đánh Đàn một Bài Thánh 
Ca trong 10 phút!
Bài của Daniel Carter

57 Nhất Quyết Bỏ Cuộc
Bài của Gretchen Blackburn
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bỏ 
chơi dương cầm, nên khi cha mẹ 
tôi nói tôi có thể bỏ nếu tôi học 
đánh được 50 bài thánh ca, thì 
tôi đã bắt đầu lại.

58 Sửng Sốt, Buồn Rầu và Kế 
hoạch của Thượng Đế
Bài của Paola Çajupi
Khi nhìn lại kinh nghiệm khủng 
khiếp nhất trong cuộc đời mình, 
bây giờ tôi biết rằng Cha Thiên 
Thượng đã ở cùng tôi trong suốt 
thời gian đó.

60 Cho Dù Các Em Nhút Nhát
Bài của Anh Cả José A. Teixeira
Tin cậy Chúa, và Ngài sẽ ban 
phước cho các em trong nỗ lực 
của các em để chia sẻ phúc âm.

62 Phần Đất của Chúng Ta

63 Tấm Bích Chương:  
Trông Được Không?

64 Hỏi và Đáp
Tôi bị chế nhạo ở trường học vì là 
THNS (Thánh Hữu Ngày Sau). Tôi 
biết mình cần phải đứng lên bênh 
vực cho tín ngưỡng của mình, 
nhưng điều đó thật là khó! Tôi trở 
nên có đủ can đảm bằng cách nào?

G I Ớ I  T R Ẻ

66 Những Câu Trả Lời từ một  
Sứ Đồ: Sứ Đồ làm gì?
Bài của Anh Cả David A. Bednar

67 Sự Bình An trong Tâm Hồn Tôi
Bài của Carol F. McConkie
Khi thấy vị tiên tri và nghe ông 
nói thì tôi cảm thấy bình an.

68 Chứng Ngôn của Ethan
Bài của Larry Hiller
Dường như tất cả mọi người  
đều có một chứng ngôn ngoại  
trừ Ethan.

70 Đồng Peso dành cho Cha  
Thiên Thượng
Bài của Angela Peña Dahle
Không còn tiền nữa nên Ana tự 
hỏi: “Ngày mai chúng ta sẽ ăn gì?”

72 Tuân Theo Các Vị Tiên Tri  
và Các Sứ Đồ
Bài của Jenna Koford
Các em có thể tuân theo vị tiên tri 
trong tháng này bằng cách nào?

74 Các Anh Hùng trong Sách Mặc 
Môn: An Ma Hối Cải

75 Tôi Có Thể Đọc Sách Mặc Môn

76 Các Câu Chuyện trong Sách  
Mặc Môn: An Ma Làm Phép  
Báp Têm cho Nhiều Người

79 Trang Tô Màu: Ngày Sa Bát  
Là một Ngày Đặc Biệt

T H I Ế U  N H I

Xem các anh chị 
em có thể tìm ra 

cái la bàn Liahona 
đã được giấu trong 
số báo này không. 

Lời Gợi Ý Để dò 
theo lời mách 

nước, hãy tuân 
theo vị tiên tri.

48

76

57
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Các Ý Kiến cho Buổi Họp Tối Gia Đình

XEM THÊM TRỰC TUYẾN
Tạp chí Liahona và các tài liệu khác của Giáo Hội có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại 
languages.lds.org. Xin vào xem Facebook.com/liahona.magazine để tìm thấy những 
sứ điệp đầy soi dẫn, những ý kiến về buổi họp tối gia đình, và tài liệu các em có thể chia 
sẻ với bạn bè và gia đình mình.

CÁC ĐỀ TÀI TRONG SỐ BÁO NÀY
Các con số tiêu biểu cho trang đầu của bài báo.

Âm Nhạc, 54, 57
Các ân tứ thuộc linh, 80
Các Lệnh Truyền, 8, 72
Các tài năng, 40, 54
Các Vị Tiên Tri và Sứ Đồ, 

10, 12, 66, 67, 72
Chúa Giê Su Ky Tô, 20, 34, 

43, 58
Chứng ngôn, 64, 68
Công việc truyền giáo, 26, 

28, 60
Đức Thánh Linh, 44, 50
Đức Tin, 34, 48, 58, 60
Giảng dạy, 75

Giúp đỡ người kém tích 
cực trở lại sinh hoạt, 18

Hình Ảnh Sách Báo Khiêu 
Dâm, 34

Lòng Can Đảm, 48, 64
Lương thiện, 62
Ngày Sa Bát, 79
Những chức vụ kêu gọi, 18
Những Sự Giả Mạo, 44, 63
Nỗi Đau Buồn, 58
Phép Báp Têm, 75, 76
Sách Mặc Môn, 43, 44
Sự Bình An, 50, 67
Sự Cải Đạo, 43, 58, 75, 76

Sự Cầu Nguyện, 41, 64
Sự Chuộc Tội, 34
Sự Hối Cải, 18, 74
Sự Mặc Khải, 4, 10, 20, 

41, 42, 50, 70, 72
Sự Phục Vụ, 9, 26, 28, 41
Sự Tha thứ, 34
Sự Vâng Lời, 8, 34, 62, 72
Thánh Thư, 20
Thăm viếng giảng dạy, 9
Thiên tính, 7
Tiền Thập Phân, 62, 70
Tình Yêu Thương, 40
Vai trò môn đồ, 12, 26

“Cho Dù Các Em Nhút Nhát,” trang 60: Các anh chị em có thể sử dụng buổi họp tối gia 
đình của mình để chia sẻ phúc âm! Thảo luận chung với gia đình những nỗi sợ hãi nào 
làm cho các anh chị em khó chia sẻ phúc âm. Các anh chị em có thể cầu nguyện chung 
với gia đình để Chúa sẽ giúp các anh chị em cảm thấy tự tin trong việc chia sẻ phúc âm và 
sau đó cầu nguyện về người nào mà các anh chị em có thể mời đến buổi họp tối gia đình. 
Hãy cân nhắc việc mời mỗi người trong gia đình làm chứng trong lúc học. Các anh chị em 
có thể chọn để giảng dạy một bài học về Sự Phục Hồi hoặc kế hoạch cứu rỗi. Cân nhắc 
việc ghi lại kinh nghiệm và cảm nghĩ của mình trong nhật ký của các anh chị em.

Số báo này gồm có những bài viết và các sinh hoạt có thể được sử dụng cho buổi họp  
tối gia đình. Sau đây là một ví dụ.
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Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô đã được 
phục hồi và hiện đang có mặt trên thế gian ngày 
nay. Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa 

Giê Su Ky Tô luôn luôn được dẫn dắt bởi các vị tiên tri và 
sứ đồ tại thế, là những người nhận được sự hướng dẫn 
liên tục từ thiên thượng.

Mẫu mực thiêng liêng đó cũng đúng như vậy từ thời xưa. 
Chúng ta đọc trong Kinh Thánh: “Cũng vậy, Đức Chúa Trời 
chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm 
Ngài ra trước cho tôi tớ của Ngài, là các tiên tri” (A Mốt 3:7).

Thượng Đế đã phán bảo một lần nữa trong thời kỳ 
chúng ta, qua Tiên Tri Joseph Smith. Ngài mặc khải qua 
Tiên Tri Joseph phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô. 
Ngài phục hồi chức tư tế thánh của Ngài cùng với các chìa 
khóa của chức tư tế đó và tất cả các quyền hạn, quyền năng 
và chức năng của quyền năng thiêng liêng của chức tư tế.

Trong thời kỳ của chúng ta, các vị tiên tri và sứ đồ tại thế 
được cho phép nói, giảng dạy và hướng dẫn với thẩm quyền 
từ Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô. Đấng 
Cứu Rỗi đã phán cùng Vị Tiên Tri: “Những điều gì ta là Chúa 
đã nói, ta đã nói, và ta không miễn giảm cho ta; và dù trời 
đất qua đi, nhưng lời ta sẽ không qua đâu mà sẽ được ứng 
nghiệm, dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng 
nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau” (GLGƯ 1:38).

Trong đại hội trung ương, hai lần mỗi năm, chúng ta 
được phước có cơ hội để nghe lời của Chúa dành cho 
chúng ta từ các tôi tớ của Ngài. Đó là một đặc ân vô giá. 
Nhưng giá trị của cơ hội đó tùy thuộc vào việc chúng ta 

có nhận được những lời của Chúa đó do ảnh hưởng của 
cùng một Thánh Linh mà đã ban cho các tôi tớ đó không 
(xin xem GLGƯ 50:19–22). Giống như họ nhận được sự 
hướng dẫn từ thiên thượng thì chúng ta cũng phải như vậy. 
Và điều đó đòi hỏi ở chúng ta cùng một nỗ lực thuộc linh.

“Hãy Nỗ Lực Nghiên Cứu Học Hỏi”
Cách đây nhiều năm, một trong những thành viên của 

Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã yêu cầu tôi đọc một 
bài nói chuyện trong đại hội mà ông đang chuẩn bị cho 
đại hội trung ương. Lúc bấy giờ, tôi là một thành viên 
mới của nhóm túc số. Tôi cảm thấy vinh dự khi được ông 
tin tưởng rằng tôi có thể giúp ông tìm thấy những lời mà 
Chúa sẽ muốn ông nói. Ông mỉm cười nói với tôi: “Ồ, đây 
là bản thảo thứ 22 của bài nói chuyện đấy.”

Tôi nhớ đến lời khuyên mà Chủ Tịch Harold B. Lee 
(1899–1973), một người đầy lòng nhân từ và tử tế, đã đưa 
ra cho tôi trước đó với sự nhấn mạnh: “Hal, nếu anh muốn 
nhận được sự mặc khải, thì hãy nỗ lực nghiên cứu học hỏi.”

Tôi đọc, suy ngẫm, và cầu nguyện về bản thảo thứ 22 
đó. Tôi bỏ ra hết nỗ lực nghiên cứu và học hỏi dưới ảnh 
hưởng của Đức Thánh Linh. Đến lúc người thành viên đó 
trong nhóm túc số đưa ra bài nói chuyện của ông thì tôi 
đã dành hết nỗ lực vào việc tiếp nhận sứ điệp đó rồi. Tôi 
không chắc chắn là tôi có giúp ích gì không nhưng tôi biết 
rằng tôi đã thay đổi khi nghe bài nói chuyện đó được đưa 
ra trong đại hội. Những sứ điệp đã đến với tôi vượt quá 
những lời mà tôi đã đọc và điều ông đã nói. Những lời ông 

Bài của Chủ Tịch  
Henry B. Eyring
Đệ Nhất Cố Vấn 
trong Đệ Nhất  
Chủ Tịch Đoàn
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Lời Tiên Tri  
VÀ  

SỰ MẶC KHẢI CÁ NHÂN
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GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Hãy cân nhắc việc đọc to câu chuyện của Chủ Tịch 
Eyring về việc học tập nghiên cứu bản thảo bài 

nói chuyện trong đại hội của một thành viên trong 
nhóm túc số của ông. Các anh em có thể hỏi: “Chúng 
ta cần phải làm gì để nhận được mặc khải?” Sau khi 

nói có ý nghĩa lớn hơn những gì tôi 
đã đọc trong bản thảo. Và sứ điệp đó 
dường như được dành cho tôi, phù 
hợp với nhu cầu của tôi.

Các tôi tớ của Thượng Đế nhịn ăn 
và cầu nguyện để nhận được sứ điệp 
mà Ngài đã ban cho họ để đưa đến 
cho những người cần sự mặc khải và 
soi dẫn. Điều tôi đã học được từ kinh 
nghiệm đó, và nhiều kinh nghiệm 
khác giống như vậy chính là để đạt 
được những lợi ích tuyệt vời mà có 
sẵn từ việc nghe các vị tiên tri và sứ 
đồ tại thế, chúng ta phải tự mình nỗ 
lực để nhận được sự mặc khải.

Chúa yêu thương tất cả mọi người 
mà có thể nghe sứ điệp của Ngài, và 
Ngài biết tấm lòng và hoàn cảnh của 
mỗi người. Ngài biết lời sửa chỉnh 
nào, lời khích lệ nào, và lẽ thật phúc 
âm nào sẽ giúp hữu hiệu nhất cho 
mỗi người để lựa chọn và tiến bộ dọc 
trên con đường dẫn đến cuộc sống 
vĩnh cửu.

Là những người lắng nghe và xem 
các sứ điệp của đại hội trung ương, 
đôi khi sau đó chúng ta suy nghĩ: 
“Tôi nhớ rõ điều gì nhất?” Hy vọng 
của Chúa dành cho mỗi người chúng 
ta là câu trả lời của chúng ta sẽ là: 

“Tôi sẽ không bao giờ quên những 
khoảnh khắc mà tôi cảm nhận được 
tiếng nói của Thánh Linh trong tâm 
trí tôi cho tôi biết điều tôi có thể làm 
để làm hài lòng Cha Thiên Thượng 
và Đấng Cứu Rỗi.”

Khi chúng ta lắng nghe các vị tiên 
tri và sứ đồ và khi chúng ta hành 
động theo đức tin rằng sẽ nhận được 
sự mặc khải cá nhân đó thì chúng 
ta có thể nhận được sự mặc khải, 
cũng giống như lời Chủ Tịch Lee 
đã nói. Tôi biết đó là sự thật từ kinh 
nghiệm và qua sự làm chứng của 
Thánh Linh. ◼
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thảo luận, các anh em có thể mời những người mà 
các anh em đến thăm suy ngẫm và thực hiện một kế 
hoạch để nhận được các sứ điệp trong đại hội trung 
ương sắp tới “do ảnh hưởng của cùng một Thánh 
Linh mà đã ban cho các tôi tớ [của Thượng Đế].”
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Tuân Theo Vị Tiên Tri

Các vị tiên tri và sứ đồ 
nói thay cho Cha Thiên 

Thượng và Chúa Giê Su Ky 
Tô. Họ dạy chúng ta cách 
tuân theo Chúa Giê Su. Đi 
theo những con đường này 
để làm một số điều mà vị tiên 
tri và các sứ đồ đã yêu cầu 
chúng ta làm.

Cha Thiên Thượng Phán Bảo Tôi qua 
một Bài Nói Chuyện tại Đại Hội
Bài của Anne Laleska Alves de Souza

Tôi đã có những nghi ngờ về khóa học mình nên học ở 
trường đại học. Hầu hết mọi người đều nói xấu về khóa 

học mà tôi muốn học nên tôi đã cầu nguyện lên Chúa để 
xem Ngài có đồng ý với quyết định của tôi không.

Câu trả lời đến với tôi ngày hôm sau trong khi tôi đang đọc 
một bài nói chuyện tại đại hội trung ương được đăng trong 
tạp chí Liahona. Tôi cảm thấy như Cha Thiên Thượng đang 
phán bảo với tôi rằng Ngài không thể chọn cho tôi—đây là 
một quyết định mà tôi sẽ phải tự mình đưa ra. Tôi biết rằng 
dù có chọn khóa học nào đi nữa thì tôi cũng phải học hành 
siêng năng để được thành công.

GIỚI TRẺ

THIẾU NHI

Tôi biết rằng lời cầu nguyện của mình đã được đáp ứng. 
Sự xác nhận của Đức Thánh Linh đã giúp tôi đưa ra một quyết 
định. Tôi đã biết cách đưa ra những nỗ lực tốt nhất và biết 
rằng Cha Thiên Thượng sẽ giúp đỡ tôi.
Tác giả hiện sống ở Fortaleza, Brazil.
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Các Con Gái của 
Đức Chúa Cha 
Vĩnh Cửu 
Thánh thư dạy chúng ta rằng 

“chúng ta là dòng dõi Đức Chúa 
Trời” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:29). 
Thượng Đế gọi Emma Smith, vợ của 
Tiên Tri Joseph Smith, là “con gái 
của ta” (GLGƯ 25:1). Bản tuyên ngôn 
về gia đình dạy chúng ta rằng mỗi 
chúng ta là “một người . . . con gái 
linh hồn yêu dấu của cha mẹ thiên 
thượng.” 1

Carole M. Stephens, đệ nhất cố vấn 
trong chủ tịch đoàn trung ương Hội 
Phụ Nữ nói: “Trong vương quốc [tiền 
dương thế], chúng ta biết được về 
nguồn gốc nữ giới vĩnh cửu của mình.

Cuộc hành trình hữu diệt của chúng 
ta trên thế gian đã không thay đổi các 
lẽ thật đó.” 2

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: 
“Cha Thiên Thượng của các [chị em] 
biết tên và biết rõ hoàn cảnh của các 
[chị em]. Ngài nghe những lời cầu 
nguyện của các [chị em]. Ngài biết 
những niềm hy vọng và mơ ước của 
các chị em, kể cả những nỗi sợ hãi 
và thất vọng của các chị em.” 3

Chị Stephens nói: “Mỗi người 
chúng ta đều thuộc vào gia đình của 
Thượng Đế và đều cần thiết trong đó.” 
“Mỗi gia đình trên trần thế đều khác 
nhau. Và trong khi chúng ta cố gắng 
hết sức để tạo ra các gia đình truyền 
thống vững mạnh, thì những người 
trong gia đình của Thượng Đế không 
còn phụ thuộc vào bất cứ tình trạng 
nào khác—tình trạng hôn nhân, tình 
trạng cha mẹ, tình trạng tài chính, 
tình trạng xã hội, hoặc thậm chí các 
loại tình trạng mà chúng ta đăng trên 
phương tiện truyền thông xã hội.” 4

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung
Giê Rê Mi 1:5; Rô Ma 8:16;  
Giáo Lý và Giao Ước 76:23–24

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu 
biết “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới” sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài 
và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng 
dạy? Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Trong lời tường thuật của Tiên 

Tri Joseph Smith về Khải Tượng 
Thứ Nhất,5 ông xác nhận nhiều 
lẽ thật—kể cả lẽ thật rằng Cha 
Thiên Thượng biết tên chúng ta.

Thiếu niên Joseph đã vất vả 
đế biết giáo hội nào ông phải gia 
nhập và tìm thấy lời hướng dẫn 
trong Gia Cơ 1:5. Joseph quyết 
định sẽ cầu vấn Thượng Đế.

Một buổi sáng mùa xuân 
năm 1820, ông đã đi vào rừng 
cầu nguyện nhưng ngay lập tức 
bị một sức mạnh đen tối nào đó 
chế ngự. Ông đã viết về điều này: 

“Ngay trong lúc cực kỳ nguy 
nan đó, tôi thấy một luồng ánh 
sáng ngay trên đầu tôi, sáng hơn 
cả ánh sáng mặt trời, ánh sáng 
ấy từ từ hạ xuống cho đến khi 
phủ lên tôi.

“Liền đó, tôi cảm thấy được 
giải thoát ngay khỏi kẻ thù đã 
trói buộc tôi. Khi ánh sáng chan 
hòa trên người tôi, tôi thấy có 
hai Nhân Vật đứng bên trên 
tôi giữa không trung, vẻ rực 
rỡ và hào quang chói lọi của hai 
người thật không bút nào tả 
xiết. Một trong hai vị nói chuyện 
với tôi, gọi tên tôi và trỏ tay 
vào vị kia mà nói rằng—Đây 
là Con Trai Yêu Quý của Ta. 
Hãy nghe lời Người! ” (Joseph 
Smith—Lịch Sử 1:16–17).

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
Việc biết được các chị em là con 
gái của Thượng Đế ảnh hưởng 
đến những quyết định của các 
chị em như thế nào?

S Ứ  Đ I Ệ P  T H Ă M  V I Ế N G  G I Ả N G  D Ạ Y  C Ủ A  H Ộ I  P H Ụ  N Ữ
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Đức Tin, Gia Đình, 
Trợ Giúp
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Cách đây vài năm, tôi đã thực hiện 
một chuyến đi bằng xe đạp ở 

Pháp với chị tôi, chị dâu tôi và con 
gái của chị. Mỗi buổi sáng chúng tôi 
được đưa cho ba trang hướng dẫn chi 
tiết mà nếu tuân theo một cách chính 
xác, sẽ hướng dẫn chúng tôi đến nơi 
chúng tôi cần đến trong ngày đó. 
Trong khi chúng tôi đạp xe đạp qua 
những vườn nho, những chỉ dẫn có 
thể cho chúng tôi biết là phải “đi 50 
mét lên phía bắc, sau đó rẽ trái và đi 
100 mét.” Thường xuyên hơn, những 
chỉ dẫn đó bảo phải lưu ý đến các 
tấm bảng hiệu và tên đường phố.

Một buổi sáng nọ chúng tôi đạp 
xe xuống một con đường trông hấp 
dẫn nhưng sớm nhận ra rằng những 
chỉ dẫn của chúng tôi không còn phù 
hợp với vùng này nữa. Chúng tôi lập 
tức bị lạc đường và chúng tôi quyết 
định trở lại nơi mình đã biết là đúng 
hướng để xem liệu chúng tôi có thể 
nhận ra nơi nào để đi không.

Như đã hy vọng, khi đến đó, chúng 
tôi tìm thấy một tấm bảng chỉ đường 
nhỏ, được ghi trong những chỉ dẫn 
của chúng tôi, mà chúng tôi đã không 
nhìn thấy. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã 
trên đường trở lại, và đã đi được nhiều 

theo những chỉ dẫn mà một lần nữa 
chúng tôi đã thấy hoàn toàn hợp lý.

Kinh nghiệm này dạy cho tôi như là 
một biểu tượng trả lời cho một câu hỏi 
hóc búa của tôi: Khi một người nào đó 
đã có chứng ngôn về phúc âm, thì tại 
sao họ lại từ bỏ đức tin? Điều đó trở 
nên rõ ràng đối với tôi rằng khi chúng 
ta đi sai đường (tượng trưng cho việc 
phạm tội) hoặc không tuân theo các 
giáo lệnh của Thượng Đế, thì những 
chỉ dẫn (tượng trưng cho lời của 
Thượng Đế) không còn hợp lý nữa. 
Dường như tấm bản đồ không còn 
phù hợp với lãnh thổ chúng ta đang 
ở nữa. Nếu không đi lạc quá xa, thì 
chúng ta có thể nhận ra rằng lỗi lầm 
đó là của chính chúng ta và chúng ta 
cần phải quay trở lại (tượng trưng cho 
sự hối cải) hoặc tái cam kết sẽ sống 
theo như Thượng Đế đã truyền lệnh 
để đến nơi mà chúng ta biết là chúng 
ta đang đi theo đúng lộ trình.

Rất thường khi những chỉ dẫn 
không còn phù hợp với nơi mình 
đang ở thì chúng ta nghi ngờ không 
biết những chỉ dẫn có đúng hay 
không. Thay vì quay trở lại, thì chúng 
ta lại đổ lỗi cho những chỉ dẫn và sau 
đó hoàn toàn làm ngơ những chỉ dẫn 

NHỮNG CHỈ DẪN THẤY CÓ HỢP LÝ KHÔNG
Bài của Ruth Silver

N H Ữ N G  Ý  N G H Ĩ

Một chuyến đi chơi bằng xe đạp đã làm cho tôi tin rằng tôi cần phải liên tục tìm kiếm sự hướng 
dẫn của Chúa trong cuộc sống.

đó. Cuối cùng, sau khi đã từ bỏ nỗ 
lực của mình để đi tới đích, chúng ta 
trở nên bị lạc đường, lang thang trong 
những con đường mà dường như tạm 
thời, rất hấp dẫn nhưng sẽ không đưa 
chúng ta đến nơi chúng ta cần phải đi.

Mỗi ngày chúng ta có cơ hội để 
học thánh thư. Và mỗi sáu tháng, 
chúng ta có cơ hội xem hoặc lắng 
nghe đại hội trung ương của Giáo 
Hội. Đây không phải là những lúc mà 
chúng ta có thể xem lại những chỉ 
dẫn và chắc chắn rằng chúng ta đang 
ở nơi mà mình cần phải ở sao? Có lần, 
khi lắng nghe đại hội, tôi cảm thấy 
rằng, mặc dù chúng ta đều không 
hoàn hảo nhưng chúng ta có thể 
biết rằng mình đang ở trên đúng con 
đường nếu chúng ta thấy những chỉ 
dẫn này là hoàn toàn hợp lý.

Cũng như việc đi theo đúng hướng 
sẽ dẫn chúng ta đến đích trong cuộc 
sống này, nhưng việc học thánh thư 
và tuân theo lời khuyên dạy của các vị 
tiên tri tại thế cho phép chúng ta xem 
lại và điều chỉnh hướng đi của mình 
nếu cần để cuối cùng, chúng ta đi đến 
ngôi nhà thượng thiên của mình. ◼
Tác giả, sống ở Colorado, Hoa Kỳ, đã qua 
đời năm ngoái. TR
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Tôi không biết tên, hay tuổi 
của chị hoặc bất cứ điều gì 

khác về chị. Tôi chỉ biết là chị 
là giảng viên thăm viếng của 
Joann, và tôi hết lòng biết ơn 
sự phục vụ tận tâm của chị.

Tôi biết rằng việc đến thăm 
một người kém tích cực như 
Joann (tên đã được thay đổi), 
là con dâu của tôi, không 
phải là điều dễ dàng, nhất là 
có khi nó còn không niềm nở 
nữa. Tôi sợ rằng lúc đầu nó 
còn không muốn chị đến nữa. 
Nhưng Joann đã nói với tôi rằng 
chị là một người bạn thực sự đối với 
nó và chị ghé vào thăm nó và chấp 
nhận con người của nó.

Trong 19 năm kể từ khi Joann kết 
hôn với con trai tôi, đây là lần đầu 
tiên nó đề cập đến việc có một giảng 
viên thăm viếng. Gần đây nó cho tôi 
biết là chị đến thăm nó thường xuyên 
và chị luôn luôn ân cần và tử tế biết 
bao. Nó nói là chị đã nhiều lần giúp 
đỡ nó khi nó bị bệnh và còn đề nghị 
đưa cháu gái của tôi đi tham dự Hội 
Thiếu Nữ nữa.

Trong 10 năm qua, nó cùng con 
trai của tôi, và gia đình của chúng 
sống xa chúng tôi hàng trăm kilômét. 
Tôi đã cầu nguyện rằng có những 
người khác sẽ yêu thương và chăm 
sóc chúng như tôi, và tôi đã khóc 

khẩn nài với Cha Thiên Thượng rằng 
những người khác sẽ tìm đến giúp 
đỡ như tôi sẽ làm nếu chúng nó 
sống gần tôi. Theo như Joann nói thì 
chị chính là sự đáp ứng cho lời cầu 
nguyện của tôi.

Cho dù Joann và con trai tôi không 
vâng theo Lời Thông Sáng và không 
đi nhà thờ, nhưng chúng nó vẫn 
là người tốt và yêu thương con cái 
chúng. Bằng cách nào đó, tình cảm 
của chị dành cho Joann không bị ảnh 
hưởng vì tật hút thuốc của Joann. Chị 
đã không phê phán nó vì nó có tham 
dự nhà thờ hay không. Chị muốn 
quen biết con dâu tôi và biết được 
rằng nó là một người mẹ đầy tình yêu 
thương muốn con gái mình đi nhà thờ 
và đạt được một chứng ngôn. Và khi 

XIN CÁM ƠN VỀ SỰ PHỤC VỤ CỦA CHỊ
Ẩn danh

P H Ụ C  V Ụ  T R O N G  G I Á O  H Ộ I

Chị là tấm gương sáng của các phụ nữ kể từ thời kỳ ở 
Nauvoo, và đã phục vụ lẫn nhau qua việc thăm viếng 
giảng dạy đầy yêu thương và soi dẫn.

Joann trải qua cuộc phẫu 
thuật, chị mang đến bữa ăn 
tối thay vì tự hỏi là nó đã 

tự mình gây ra một số vấn đề 
sức khỏe.

Tôi biết ơn biết bao rằng 
chị là một tấm gương cho 
đứa cháu gái của tôi. Nó có 
thể kính trọng chị như là một 
người quan tâm đến tất cả 
mọi người và cố gắng hết sức 
để cho thấy mối quan tâm 
đầy yêu thương. Nó nói với 
tôi rằng có một ngày nọ chị 
không có xe nên chị đã đi 

bộ hơn một kilômét rưỡi đến nhà nó 
với đứa con nhỏ của chị để mang cho 
bánh quy.

Chị nói với nó: “Cô nghĩ đến cháu 
và mẹ của cháu và muốn làm một 
điều gì đó tử tế cho cháu và mẹ 
cháu—chỉ vậy thôì.”

Tôi muốn tôi có thể cho chị biết 
là tôi biết ơn biết bao về sự tận tâm 
của chị đối với chức vụ kêu gọi với tư 
cách là giảng viên thăm viếng. Chị là 
tấm gương sáng của các phụ nữ kể từ 
những thời kỳ ở Nauvoo đã phục vụ 
lẫn nhau qua việc thăm viếng giảng 
dạy đầy yêu thương và soi dẫn. Chị 
đã cho thấy sự phục vụ và tình yêu 
thương qua cách chị đã trìu mến đến 
thăm đứa con dâu kém tích cực của tôi.

Xin cám ơn. ◼HÌ
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Sức mạnh lớn nhất trong đời tôi là 
chức tư tế của Thượng Đế. Tôi tin 

rằng chức tư tế này cũng sẽ là một 
cái neo vững chắc cho các em, là các 
thiếu niên. Nhưng để cho chức tư tế 
này có quyền năng trong cuộc sống 
của mình, thì các em cần phải hiểu 
và sử dụng chức tư tế này.

Kinh Nghiệm Ban Đầu  
với Chức Tư Tế

Tôi lớn lên trong một hoàn cảnh 
sung túc ở Logan, Utah. Thời thơ ấu, 
tôi đã không phải lo lắng gì về thức ăn, 
nhà ở hay học vấn. Nhưng có lẽ vì cuộc 
sống quá dễ dàng, nên tôi cần một cái 
gì đó để bám vào và giữ vững tôi.

Đối với tôi cái neo đó là chức tư 
tế của Thượng Đế. Tôi đã rơi vào một 
tình huống không bình thường trong 
suốt những năm thơ ấu. Cha tôi được 
kêu gọi làm giám trợ khi tôi được một 
tuổi, và ông là giám trợ của tôi trong 
19 năm. Sự hướng dẫn của người cha 
và về phần thuộc linh của ông giúp 
đỡ tôi rất nhiều.

Tôi nghĩ đó gần như là lý do tại 
sao tôi mong đợi để nhận được Chức 
Tư Tế A Rôn vào ngày sinh nhật thứ 
12 của mình. Tôi nhớ cái ngày đặc 
biệt mà tôi cảm thấy bàn tay của cha 
tôi đặt trên đầu tôi trong khi ông làm 
lễ sắc phong cho tôi. Sau đó, tôi tiến 
triển qua các chức phẩm của Chức Tư 
Tế A Rôn và nhận được những chức 

P H Ú C  Â M  K I N H  Đ I Ể N

CHỨC TƯ TẾ:  
MỘT NỀN MÓNG VỮNG CHẮC

Bài của Anh Cả 
L. Tom Perry 
(1922–2015)
Thuộc Nhóm  
Túc Số Mười  
Hai Vị Sứ Đồ

vụ kêu gọi mà tôi vô cùng vui thích.
Việc chuyền Tiệc Thánh là điều 

rất đặc biệt đối với tôi. Các em có thể 
thấy những người tự cam kết để tuân 
theo Chúa và tuân giữ các lệnh truyền 
của Ngài khi họ dự phần vào các biểu 
tượng về thể xác và máu của Ngài.

Tăng Trưởng trong  
Sự Hiểu Biết về Chức Tư Tế

Khi thời gian trôi qua, tôi tốt 
nghiệp trường trung học, và rồi sau 
một năm học đại học, tôi đã được 
kêu gọi đi truyền giáo. Tôi luôn luôn 
yêu thích công việc này và yêu mến 
những người bạn đồng hành của tôi. 
Đặc biệt, có một người bạn đồng 
hành đã là nguồn sức mạnh đối với 
tôi. Tôi học được rất nhiều từ anh ấy 
trong khi chúng tôi làm tròn trách 
nhiệm của mình.

Bởi vì đất nước đang có chiến 
tranh, nên khi tôi trở về từ công việc 
truyền giáo, tôi đã gia nhập Quân 
Đoàn Lính Thủy Đánh Bộ Hoa Kỳ. 
Khi chiến tranh kết thúc, tôi trở về 
trường đại học, kết hôn, và bắt đầu 
một gia đình. Những loạt thay đổi 
trong nghề nghiệp đã mang tôi đến 
nhiều nơi trên khắp Hoa Kỳ, những 
nơi mà tôi đã học được rất nhiều khi 
phục vụ trong nhiều chức vụ kêu 
gọi của chức tư tế. Cuối cùng tôi dọn 
đến Boston, Massachusetts, nơi tôi 
phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo 
khu. Chính từ đó mà tôi đã được kêu 
gọi làm một phụ tá cho Nhóm Túc 
Số Mười Hai và rồi sau 17 tháng, vào 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Những Bài Học Được Rút Ra  
với tư cách là một Sứ Đồ

Tôi đã rút ra được bài học gì với tư 
cách là một thành viên trong Nhóm 
Túc Số Mười Hai?

Tôi đã học được rằng có một sự 
hướng dẫn, một cái neo, và một sự 
bảo vệ trong chức tư tế.

Chức tư tế luôn luôn hiện hữu. 
Trước khi A Đam đến thế gian, ông 
đã có chức tư tế. Khi con cháu của 
A Đam sống rải rác khắp nơi với 
chức tư tế, việc sắp xếp cách điều 
hành chức tư tế trở nên cần thiết. 
Chúa đã làm điều đó bằng cách kêu 
gọi Áp Ra Ham chủ tọa gia đình 
những người nắm giữ chức tư tế của 
ông. Tổ chức này đã tiếp tục dưới thời 
Y Sác và Gia Cốp, mà tên của ông về 
sau đã được đổi thành Y Sơ Ra Ên.

Nhiều thế kỷ sau, con cái Y Sơ 
Ra Ên lâm vào cảnh tù đầy. Chúa 

Bài của L. Tom Perry viết vào ngày 28 
tháng Năm năm 2015, hai ngày trước khi 
ông qua đời. Bài này dùng để chia sẻ với 
những người nắm giữ chức tư tế trẻ tuổi.
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sai Môi Se đến giải cứu họ, nhưng 
khi ông làm thế, họ đã cho thấy 
là một dân tộc không sẵn sàng để 
có được Chức Tư Tế Mên Chi Xê 
Đéc. Vì vậy, Thượng Đế ban cho họ 
Chức Tư Tế A Rôn cho đến thời của 
Đấng Cứu Rỗi.

Tôi thấy điều mà Đấng Cứu Rỗi 
đã làm lần đầu tiên khi Ngài bắt đầu 
giáo vụ của Ngài thật là thú vị. Ngài 
đã tổ chức Chức Tư Tế Mên Chi Xê 
Đéc. Ngài đã kêu gọi mười hai Sứ 
Đồ, và dạy họ về luật pháp và thánh 
ban của chức tư tế. Ngài kêu gọi Phi 
E Rơ làm Sứ Đồ trưởng, thiết lập hệ 
thống thẩm quyền trong Giáo Hội của 
Ngài. Trong thời kỳ đó và thời kỳ này, 
chính Chúa Giê Su Ky Tô đã chọn 
Sứ Đồ trưởng của Ngài để chủ tọa 
Giáo Hội, và chính Đấng Cứu Rỗi đã 
hướng dẫn vị này trong các bổn phận 
của chức tư tế.

Vì vậy, chức tư tế có một đường 
dây trực tiếp từ Chúa và Đấng Cứu 
Rỗi của chúng ta qua vị Sứ Đồ trưởng 
đến Các Sứ Đồ khác và tiếp đến 
những người nắm giữ chức tư tế khác 
trong Giáo Hội. Các chìa khóa thẩm 
quyền được ban cho Các Sứ Đồ, và 
chừng nào những chìa khóa đó còn ở 
trên thế gian, thì chúng ta sẽ còn được 
chính Chúa hướng dẫn. Sự hướng dẫn 
thiêng liêng này bảo vệ chúng ta và 
bảo đảm với chúng ta rằng Giáo Hội 
sẽ không hề lay chuyển khỏi lẽ thật. 
Giáo Hội sẽ luôn luôn kiên định vì 
không phải là do một người trần thế 
nào hướng dẫn. Giáo Hội được Chúa 
hướng dẫn.

Học Hỏi Các Giáo Lý của  
Chức Tư Tế

Lời khuyên quan trọng nhất mà 
tôi dành cho các em thiếu niên là 

hãy nghiên cứu các giáo lý của  
chức tư tế, hiểu được quyền năng  
các em có được trong việc thực  
hành chức tư tế của mình, và tìm  
hiểu cách chức tư tế có thể ban  
phước cho cuộc sống của các em  
và cuộc sống của người khác.

Tôi hứa rằng nếu các em chịu  
học các giáo lý của chức tư tế và  
làm tròn bổn phận của chức tư tế,  
thì chức tư tế sẽ là một cái neo  
chắc chắn mà sẽ giữ cho các em  
được an toàn về mặt thuộc linh  
và mang lại cho các em niềm vui  
lớn lao. Hãy là một nhóm túc số  
chức tư tế chân chính. Hãy tìm  
đến bạn bè các em và mang họ  
vào nhóm túc số của các em. Tạo  
ra một tình anh em trong nhóm  
túc số của mình mà sẽ là một nền  
tảng lâu dài cho cuộc sống của  
các em. ◼
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Bài của Anh Cả M. Russell Ballard
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Ron Rasband đã không bao giờ nghi 
ngờ rằng mình sẽ phục vụ truyền 
giáo toàn thời gian. Câu hỏi duy nhất 

của cậu thanh niên 19 tuổi trong khi mở ra 
thư kêu gọi đi truyền giáo của mình là sẽ 
phục vụ ở đâu.

Ông nhớ lại: “Cha tôi đã đi truyền giáo 
ở Đức. Anh trai tôi đã đi truyền giáo ở Đức. 
Anh rể tương lai của tôi đã đi truyền giáo 
ở Đức. Tôi nghĩ rằng mình sẽ đi Đức.”

Nhưng Chúa đã có kế hoạch khác. Thay 
vì thế, Ron đã được kêu gọi đến Phái Bộ 
Truyền Giáo Eastern States (Các Tiểu Bang 
ở Miền Đông), có trụ sở tại New York City, 
Hoa Kỳ. Lòng đầy thất vọng, ông mang lá thư 
kêu gọi vào phòng ngủ của mình, quỳ xuống 
cạnh giường và dâng lên một lời cầu nguyện, 
giở đại thánh thư ra một cách không chủ 
định, và bắt đầu đọc:

“Này, và trông kìa, ta có nhiều dân trong 
vùng này, và trong những vùng quanh đây; 
và một cánh cửa hữu hiệu cần phải được mở 
ra trong những vùng quanh đây tại vùng đất 
miền đông này.

“Vậy nên, ta, là Chúa, chịu để cho các 
ngươi đến chốn này; vì ta thấy việc này cần 
thiết để cứu rỗi loài người” (GLGƯ 100:3–4; 
thêm vào sự nhấn mạnh).

Ngay lập tức, Đức Thánh Linh xác nhận 
với Ron rằng sự kêu gọi của ông đến Phái Bộ 
Truyền Giáo Eastern States (Các Tiểu Bang ở 
Miền Đông) là không sai lầm.

Ông nhớ lại: “Tôi đi từ thất vọng đến việc 
có được ấn tượng của Thánh Linh qua thánh 
thư rằng đây là nơi mà Chúa muốn tôi đi. Đó 
là một kinh nghiệm thuộc linh làm thay đổi 
cuộc sống tôi.”

Công việc truyền giáo của ông ở Các  
Tiểu Bang Miền Đông là một trong vài  
sự kêu gọi của Giáo Hội mà sẽ đưa ông  
đến những nơi ông không bao giờ nghĩ là 
mình sẽ đến. Và với mỗi chức vụ kêu gọi—
với tư cách là giảng viên, giám trợ, ủy viên 
hội đồng thượng phẩm, chủ tịch phái bộ 
truyền giáo, thành viên của Nhóm Túc Số 
Thầy Bảy Mươi, Chủ Tịch Thâm Niên của 
Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, và Sứ Đồ của 

Anh Cả 
Ronald A. Rasband   
VỊ LÃNH ĐẠO  
TÀI BA, NGƯỜI CHA 
TẬN TÂM

Phía trên bên phải: Anh Cả 
Ronald A. Rasband khi còn là 
chủ tịch phái bộ truyền giáo ở 
New York City vào năm 1998. Ở 
xa bên phải: Anh Cả Rasband với 
chị gái của ông, Nancy Schindler; 
mẹ; và hai anh, Russell và Neil. 
Phải: Với cha mẹ của ông khi còn 
là một cậu bé bảy tuổi.
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Được Sinh Trưởng trong Một Gia Đình Nề Nếp
Trong bài nói chuyện đầu tiên của ông với tư cách là 

Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, Anh Cả Rasband đã bày tỏ 
lòng biết ơn chân thành đối với tổ tiên của ông. Ông nói: 
“Tôi được sinh trưởng trong một gia đình nề nếp, trong 
phúc âm, và tổ tiên trong sáu thế hệ của tôi cũng sinh 
trưởng trong gia đình nề nếp.” 1

Mẹ của ông, Verda Anderson Rasband, là một 
người lãnh đạo nhân từ đã dạy cho thiếu 
niên Ron yêu thích thánh thư. Cha của ông, 
Rulon Hawkins Rasband, là một người nắm 
giữ chức tư tế trung tín đã nêu gương về đức 
tính làm việc siêng năng.

Sinh ngày 6 tháng Hai năm 1951, ở 
Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, Ronald A. 
(Anderson) Rasband là con một  
của cha mẹ ông. Cả hai cha mẹ ông 
đều đã từng kết hôn và ly dị trước  
đó, và Ron lớn lên với hai anh trai  
và một chị gái.

Chị của ông là Nancy Schindler nói: 
“Cậu ấy là một sự kết hợp của cha mẹ 
chúng tôi, vì vậy chúng tôi đều yêu 
thương cậu ấy. Ron không bao giờ để 
cho Cha Mẹ mình đứng cạnh nhau hoặc 
ngồi cùng nhau mà không có cậu ta ở 
giữa cả.”

Nhi giáo khu, và nói: ‘Ronnie Rasband là 
một đứa trẻ khó trị đấy.’ Nhưng họ không 
bao giờ nản lòng vì tôi. Họ cho tôi thấy tình 
yêu thương bao la và luôn luôn mời tôi trở 
lại lớp học.” 2

Thời thơ ấu của Ron tập trung vào Giáo 
Hội—các buổi họp trong tiểu giáo khu, các 
buổi liên hoan trong tiểu giáo khu, các bữa 
ăn tối trong tiểu giáo khu, và các đội thể 

thao trong tiểu giáo khu. Khi không bận rộn trong nhà hội 
của Tiểu Giáo Khu Cottonwood First, ông làm công việc 
lặt vặt, có các sinh hoạt Hướng Đạo, và dành thời gian với 
bạn bè. Ở nhà, thời gian của gia đình được tập trung vào 
thánh thư, các trò chơi, và các công việc nhà.

Ông nói: “Cha tôi đã dạy cho tôi biết sự làm việc là gì 
bằng tấm gương của ông. Mẹ tôi đã dạy cho tôi 

về sự làm việc bằng cách bắt tôi phải làm việc.”
Cha của Ron lái xe tải giao bánh mì, hàng 
ngày thức dậy khoảng 4 giờ sáng và trở 

về nhà muộn mỗi tối. Mẹ của ông 
ở nhà nuôi con, góp phần vào thu 

nhập của gia đình bằng cách làm 
và bán những con búp bê bằng sứ 
mặc áo có ren.
Khả năng bẩm sinh của Ron để 

lãnh đạo, ủy quyền, và hoàn thành 
công việc—góp phần rất hữu hiệu 
trong những trách nhiệm chuyên môn 
và trong giáo hội của ông—đã sớm 
chứng tỏ rất là hữu ích.

Chị của ông nhớ lại: “Ron được 
giao cho công việc cắt cỏ.” Nhưng 
Ron, giống như Tom Sawyer của Mark 
Twain, đã có thể thuyết phục bạn bè 
của mình giúp đỡ.HÌ
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Chúa Giê Su Ky Tô—Anh Cả Ronald A. Rasband đã  
chấp nhận ý muốn của Chúa và tiếp tục trông cậy vào 
Thánh Linh của Ngài trong khi ông phục vụ con cái  
của Thượng Đế.

Ron thường là một cậu bé ngoan, nhưng ông thú nhận 
rằng ông cũng rất tinh nghịch.

Ông nói: “Hơn một vài lần, các giảng viên [trong Hội 
Thiếu Nhi] của tôi đến gặp mẹ tôi, là chủ tịch Hội Thiếu 
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Nancy nói: “Tôi thường nhìn ra bên 
ngoài, và thấy người bạn thân nhất của cậu 
ấy đang cắt cỏ giùm cho cậu ấy. Tuần sau 
lại thấy một người bạn khác của cậu ấy cắt 
cỏ. Cậu ấy chỉ ngồi ở hiên trước, cười và 
đùa giỡn với họ trong khi họ làm công việc 
của cậu ấy.”

Cha mẹ của Ron chật vật về mặt tài chính 
nhưng gia đình họ có phúc âm. Ron nhớ lại: 
“Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều tiền nhưng 
điều đó đã không bao giờ ảnh hưởng đến 
hạnh phúc của tôi.”

Những Người Bạn và Các Vị Lãnh Đạo 
Đáng Tin Cậy 

Khi lớn lên, Ron đã được phước bởi có 
những người bạn tốt và các vị lãnh đạo 
chức tư tế đáng tin cậy, kể cả vị chủ tịch 
giáo khu thời niên thiếu của ông trong 14 
năm—James E. Faust (1920- 2007), là người 
sau đó đã phục vụ trong Nhóm Túc Số Mười 
Hai Vị Sứ Đồ và trong Đệ Nhất Chủ Tịch 
Đoàn. Gia đình Ron có một mối quan hệ 
chặt chẽ với Chủ Tịch Faust và gia đình của 
ông. Ông nói: “Ông ấy luôn luôn gọi tôi là 
một trong những chàng trai Cottonwood của 
ông vì ông đã giúp nuôi dạy tôi.”

Ron không có thời gian để chơi trong 
đội thể thao của trường khi ông vào trường 
trung học vì ông luôn luôn có một công 
việc làm, nhưng ông đã dành thời gian cho 
những mối quan hệ bạn bè trung thành mà 
đã kéo dài suốt đời.

Người bạn thời thơ ấu của ông là Kraig 
McCleary nói: “Tôi đã luôn luôn ngưỡng mộ 
Ron về con người của anh ấy, nhưng anh ấy 

không hoàn hảo.” Ông mỉm cười nói thêm: 
“Tôi đã nói với anh ấy rằng nếu anh ấy được 
lên thượng thiên, thì tôi cũng sẽ được đến đó 
vì chúng tôi đã làm những điều tương tự khi 
lớn lên.”

Ron ra đi truyền giáo vào đầu năm 1970, 
nhưng Kraig đã nghĩ đến việc hoãn phục vụ 
truyền giáo cho đến sau mùa săn bắn vào 
mùa thu. Đó là lúc mà Ron gọi điện thoại 
cho ông từ phái bộ truyền giáo.

Anh McCleary nói: “Tôi không biết làm 
sao anh ấy được phép gọi điện thoại, nhưng 
anh ấy trách tôi vì đã không hào hứng lắm về 
việc đi truyền giáo. Dĩ nhiên là tôi đã không 
trì hoãn nữa.”

Ron gọi công việc truyền giáo của mình 
là một kinh nghiệm “tuyệt vời.” Ông nói: 
“Chúa ban phước cho tôi với nhiều kinh 
nghiệm kỳ diệu, do đức tin thúc đẩy. Công 
việc truyền giáo của tôi có một ảnh 
hưởng rất lớn đối với cuộc sống 
thuộc linh của tôi.”

Một phần thời gian truyền 
giáo của Ron là ở các hòn 
đảo Bermuda. Vị chủ tịch 
phái bộ truyền giáo của 
ông là Harold Nephi 
Wilkinson, chỉ gửi “những 
người truyền giáo tuyệt 
đối vâng lời” đến đó vì 
ông chỉ có thể thỉnh 
thoảng đến thăm họ 
mà thôi.

Ron nhớ lại: “Chúng 
tôi hoàn toàn bị cô lập, 
nhưng chủ tịch đã không 

Từ lúc đầu của cuộc hôn nhân 
của họ, Anh Cả và Chị Rasband 
đã đặt Chúa lên trước hết. Kết 
hôn vào ngày 4 tháng Chín năm 
1973 (bên dưới), cuối cùng họ 
đã được ban phước với bốn 
người con gái và một người 
con trai (ở trên). Trang bên: Jon 
Huntsman Sr., người cộng tác 
và cố vấn kinh doanh trước đây 
của Anh Cả Rasband, gọi Anh 
Cả Rasband là một “người lãnh 
đạo tài ba với lòng trung thành 
mãnh liệt.”
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phải lo lắng về chúng tôi. Chúng tôi đã hoàn thành công 
việc truyền giáo của mình.”

“Cô Gái Lý Tưởng” của Câu Lạc Bộ Delta Phi
Sau khi hoàn tất công việc truyền giáo vào năm 1972, 

Ron tìm được một việc làm, ghi danh theo học tại trường 
University of Utah vào mùa thu năm đó, và gia nhập Câu 
Lạc Bộ Delta Phi Kappa, một câu lạc bộ của trường đại học 
dành cho những người đi truyền giáo trở về. Tại các buổi 
sinh hoạt xã hội của câu lạc bộ, ông để ý đến một thiếu nữ 
duyên dáng tên là Melanie Twitchell. Melanie là một trong 
“các cô gái lý tưởng” được chọn của Câu Lạc Bộ Delta Phi, 
là người đã giúp đỡ trong các sinh hoạt phục vụ của câu 
lạc bộ những người truyền giáo trở về nhà. 

Giống như Ron, Melanie sinh trưởng trong một gia đình 
Thánh Hữu Ngày Sau tích cực. Cha của bà, là một sĩ quan 
chuyên nghiệp trong quân đội, và mẹ của bà không bao 
giờ để cho việc dọn nhà thường xuyên của gia đình trở 
thành một cái cớ để không đi nhà thờ.

Melanie cảm kích trước lòng tử tế, thái độ lịch lãm, và 
sự hiểu biết phúc âm của Ron. “Tôi tự nhủ: ‘Anh ấy là một 
người đàn ông thật tuyệt vời đến đỗi nếu tôi không bao giờ 
được đi hẹn hò với anh ấy thì cũng không thành vấn đề. 
Tôi chỉ muốn làm người bạn thân nhất của anh ấy thôi.’”

Khi mối quan hệ của họ phát triển thì Thánh Linh xác 
nhận các ấn tượng của bà về Ron và về sự cam kết của  
ông đối với Chúa. Chẳng bao lâu tình bạn của họ nở rộ  
trở thành điều mà Melanie gọi là một “cuốn truyện cổ tích 
lãng mạn.”

Anh Cả Rasband nói rằng bà là một người bạn đời tâm 
đầu ý hợp với ông. “Melanie ngang tài, ngang sức với tôi 
trong lòng tận tụy và di sản phúc âm. Chúng tôi đã trở 
thành đôi bạn thân nhất, và đó là lúc tôi cầu hôn bà.”

Họ kết hôn vào ngày 4 tháng Chín năm 1973, trong  
Đền Thờ Salt Lake. Ông nói: “Kể từ khi đó, người bạn đời 
vĩnh cửu đầy vị tha [của tôi] . . . đã giúp tôi trở thành một 
môn đồ tôi luyện hơn của Chúa Giê Su Ky Tô. Tình yêu và 
sự hỗ trợ của bà và của 5 đứa con của chúng tôi, những 
người phối ngẫu của chúng, và 24 đứa cháu của chúng tôi, 
đã hỗ trợ tôi.” 3

“Chúng Ta Đi Thôi”
Trong khi phục vụ với tư cách là chủ tịch nhóm túc  

số các anh cả trong tiếu giáo khu dành cho sinh viên đã 
lập gia đình của mình, Ron quen biết với Jon Huntsman 
Sr., cố vấn hội đồng thượng phẩm của tiểu giáo khu. 
Ngay lập tức, Jon đã có ấn tượng với cách Ron lãnh đạo 
nhóm túc số.

Anh Cả Huntsman, là người đã phục vụ với tư cách  
là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng từ năm 

1996 đến năm 2011, nhớ lại: “Anh ấy đã có kỹ năng lãnh 
đạo và tổ chức tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là một điều hiếm 
hoi để thấy rằng một thanh niên đang còn theo học 
trường đại học lại có thể lãnh đạo một nhóm túc số theo 
cách như vậy.”

Trong nhiều tháng, Jon theo dõi Ron biến ý tưởng thành 
hành động khi ông hoàn thành các bổn phận chức tư tế. 
Khi có một chức vụ tiếp thị cao cấp được đăng tuyển tại 
công ty của Jon—sau này trở thành Huntsman Chemical 
Corporation—thì Jon quyết định rằng Ron đã có những kỹ 
năng mà Jon muốn và đề nghị thuê Ron. Công việc đó bắt 
đầu vào tuần lễ sau đó ở Ohio, Hoa Kỳ.

Ron nhớ lại: “Tôi nói với Melanie: ‘Anh sẽ không bỏ học 
và dọn đi đâu.’ Tôi đã cố gắng cả cuộc đời để được tốt 
nghiệp đại học, và cuối cùng tôi đã gần đạt được mục tiêu 
của mình rồi.”

Melanie nhắc Ron rằng việc tìm kiếm một việc làm tốt là 
lý do tại sao ông đi học đại học.

Bà hỏi: “Anh đang lo lắng điều gì? Em biết cách gói 
ghém đồ đạc và dọn nhà mà. Em đã làm việc này suốt cả 
đời rồi. Em sẽ để cho 
anh gọi mẹ anh mỗi 
đêm. Chúng ta đi thôi.”

Sự tin tưởng của Jon 
nơi Ron được cho thấy 
là đúng. Dưới sự cố vấn 
của Jon, Ron tiến bộ 
rất nhanh trong công ty 
đang phát triển, và trở 
thành chủ tịch và giám 
đốc điều hành của công 
ty vào năm 1986. Ông đi 
công tác rất nhiều—cả 
trong nước lẫn quốc tế. 
Mặc dù lịch trình của 
ông rất bận rộn nhưng Ron đều cố gắng để có mặt ở nhà 
vào cuối tuần. Và khi đi công tác, thỉnh thoảng ông cũng 
mang những người trong gia đình cùng đi với ông.

Melanie nói: “Khi ở nhà, anh ấy thực sự làm cho con  
cái cảm thấy đặc biệt và được yêu thương.” Ông tham dự 
các sinh hoạt và các trận đấu thể thao của con cái khi nào 
có thể được. Một trong bốn người con gái của vợ chồng 
ông là Jenessa MacPherson, nói rằng các bổn phận của 
ông trong Giáo Hội vào ngày Chủ Nhật thường không  
cho phép ông ngồi chung với gia đình trong các buổi họp 
của Giáo Hội.

Chị ấy nói: “Chúng tôi thường tranh giành để xem ai là 
người được ngồi gần cha ở nhà thờ vì đó là một điều rất 
hiếm hoi ở đó. Tôi nhớ đã đặt tay mình vào tay cha và tự 
nghĩ: ‘Nếu mình chỉ có thể học để trở nên giống như cha 
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thì mình sẽ đi đúng hướng và sẽ trở thành 
giống như Đấng Cứu Rỗi hơn.’ Cha tôi luôn 
là anh hùng của tôi.”

Con trai của vợ chồng ông là Christian nhớ 
lại những kỷ niệm yêu dấu về “thời gian sinh 
hoạt giữa cha và con trai.” Anh nói: “Chúng 
tôi không kết bạn với ai được lâu vì phải dọn 
nhà thường xuyên, nhưng cha tôi luôn luôn 
là người bạn thân nhất của tôi”—mặc dù đó 
là một người bạn đầy tranh đua.

Cho dù chơi thẩy bóng vào rổ với 
Christian, chơi một trò chơi với các con gái 
của mình, hay câu cá với gia đình và bạn bè, 
Ron luôn thích giành phần thắng.

Christian nói: “Khi chúng tôi lớn lên, cha 
tôi không bao giờ để cho bất cứ ai thắng 
cả. Chúng tôi phải giành được phần thắng, 
nhưng điều đó làm cho chúng tôi giỏi hơn. 
Và truyền thống tiếp tục với các cháu yêu 
thương của ông.”

Trong những năm qua, gia đình của Ron 
đã có thể nhận thấy rõ ràng cách phục sự 
trong chức vụ lãnh đạo trong Giáo Hội đã gia 
tăng khả năng của ông để cho thấy tình yêu 
thương và lòng trắc ẩn, để bày tỏ những cảm 
nghĩ về Thánh Linh, và soi dẫn cho những 
người khác để họ có thể làm hết khả năng 
của mình. Sau khi sự ra đời của Paxton, đứa 
cháu ngoại trai của Ron và Melanie, gia đình 
đã trông cậy rất nhiều vào sức mạnh và sự 
hỗ trợ tinh thần của Ron.

Paxton ra đời với căn bệnh rối loạn nhiễm 
sắc thể rất hiếm và chịu nhiều vấn đề sức 
khỏe mà mang đến thử thách gia đình về  
mặt thể chất, tình cảm, và thuộc linh. Anh  
Cả Rasband đã gọi cuộc hành trình tiếp theo 

sự ra đời của Paxton là 
“một thử thách gắt gao để 
học hỏi các bài học đặc 
biệt liên quan đến tương 
lai của chúng ta trong thời 
vĩnh cửu.” 4

Trong ba năm ngắn 
ngủi của Paxton trên thế 
gian—khi có rất nhiều câu 
hỏi và rất ít câu trả lời—thì 
Anh Cả Rasband đã là một 
nguồn sức mạnh tinh thần, 
hướng dẫn gia đình của 
ông trong việc nhận được quyền năng Chuộc 
Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.

Vài người trong gia đình và bạn bè đã 
không ngạc nhiên trước lời loan báo về 
chức vụ kêu gọi mới của ông. Christian nói: 
“Những người trong số chúng tôi mà biết cha 
tôi rõ nhất đều đã giơ tay lên cao nhất khi 
ông được tán trợ với tư cách là một Sứ Đồ.”

“Tôi Sẽ Đi Phục Vụ”
Vào năm 1996, lúc 45 tuổi, ở giữa đỉnh cao 

sự nghiệp, Ron được kêu gọi phục vụ với tư 
cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo của Phái 
Bộ Truyền Giáo New York New York North. 
Giống như Các Sứ Đồ thời xưa, ông “liền bỏ 
lưới [mà theo Ngài]” (Ma Thi Ơ 4:20).

Anh Cả Rasband nói: “Tôi chấp nhận sự 
kêu gọi đó ngay lập tức.” Ông thưa với Chúa: 
“Nếu Chúa muốn con đi phục vụ, con sẽ đi 
phục vụ.”

Trong khi phục vụ, Ron đã sử dụng 
một bài học có ý nghĩa học được từ kinh 
nghiệm chuyên môn của mình: “Con người 

Ở trên bên trái: Anh Cả và Chị 
Rasband với các tín hữu Giáo 
Hội ở New Delhi, Ấn Độ vào 
tháng Mười Một năm 2015. 
Trên: Anh Cả và Chị Rasband 
trong lúc phục vụ với tư cách là 
chủ tịch phái bộ truyền giáo ở 
New York City, 1996- 1999; với 
cháu ngoại trai Paxton, là đứa 
cháu đã giúp gia đình họ học 
hỏi “các bài học đặc biệt liên 
quan đến tương lai của họ trong 
thời vĩnh cửu” và tại buổi lễ đặt 
viên đá góc nhà của Đền Thờ 
Sacramento California. 
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là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.” 5 Với sự hiểu biết 
và kỹ năng lãnh đạo tinh thông của mình, ông đã sẵn 
sàng để bắt đầu phục vụ toàn thời gian trong vương 
quốc của Chúa.

Ron và Melanie thấy công việc truyền giáo ở New York 
City là đầy thử thách lẫn hào hứng. Ron đã dễ dàng giao 
phó trách nhiệm cho những người truyền giáo—điều này 
đã soi dẫn họ được trung thành, và giảng dạy, xây đắp và 
nâng đỡ họ trong tiến trình này.

Năm 2000, tám tháng ngắn ngủi sau khi Ron và 
Melanie đã hoàn tất công việc truyền giáo của mình, Ron 
đã được kêu gọi vào Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, nơi 
mà sự chuẩn bị, kinh nghiệm, và nhiều tài năng của ông 
đã ban phước cho Giáo Hội. Là một thành viên trong 
Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, ông đã phục vụ với tư cách 
là cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Trung Âu, giúp 
giám sát công việc tại 39 quốc gia. Mặc dù ông đã rời 
trường đại học cách đây hơn 40 năm, nhưng ông vẫn còn 
là một sinh viên chăm chỉ, đón nhận sự hướng dẫn liên 
tục từ Các Vị Thẩm Quyền thâm niên của ông trong khi 
giám sát Các Giáo Vùng Tây Bắc Mỹ, Tây Bắc, và ba Giáo 
Vùng Utah; đã phục vụ với tư cách là Giám Đốc Điều 
Hành của Sở Đền Thờ; và đã phục vụ trong Chủ Tịch 
Đoàn của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, làm việc chặt 
chẽ với Nhóm Túc Số Mười Hai.

Mới gần đây, Anh Cả Rasband đã nhận xét: “Thật là một 
vinh dự và đặc ân lớn đối với tôi để được làm người hèn 
mọn nhất trong số Mười Hai Vị Sứ Đồ và học hỏi từ họ 
bằng mọi cách và trong mọi trường hợp.” 6

“Điều Họ Đã Biết, Thì Tôi Cũng Được Biết”
Hai bức tranh treo ở trên tường trong văn phòng của 

Anh Cả Rasband. Một bức tranh về những người truyền 
giáo Mặc Môn đang giảng dạy một gia đình ở Đan Mạch 
trong thập niên 1850. Bức tranh thứ hai là về người truyền 
giáo vào thời kỳ ban đầu, tên là Dan Jones, đang thuyết 
giảng từ bên trên một cái giếng ở Quần Đảo Anh. Các bức 
tranh (ở phía trên, bên phải) nhắc nhở Anh Cả Rasband về 
tổ tiên của ông.

Ông đã làm chứng: “Những người tiền phong đầu tiên 
này hy sinh tất cả những gì họ có vì phúc âm của Chúa Giê 
Su Ky Tô và để lại một di sản cho hậu thế của họ để noi 
theo.” 7 Động cơ thúc đẩy tổ tiên của Anh Cả Rasband để 
tiến bước giữa nghịch cảnh và sự ngược đãi là hầu như đủ 
điều kiện cho ông để nhận được sự kêu gọi mới của ông: 
một sự hiểu biết và một bằng chứng chắc chắn về Chúa và 
công việc của Ngài.

Ông đã nói: “Tôi có rất nhiều điều để học hỏi trong 
chức vụ kêu gọi mới của mình. Tôi cảm thấy rất khiêm 
nhường về điều đó. Nhưng có một khía cạnh về chức vụ 

kêu gọi của mình mà tôi có thể làm. Tôi có thể làm chứng 
về ‘tôn danh của Đấng Ky Tô trên khắp thế giới’ (GLGƯ 
107:23). Ngài hằng sống!” 8

Với tư cách là dòng dõi của của những người tiền 
phong, ông nói thêm: “Điều tổ tiên tôi đã cảm thấy, 
 tôi cũng cảm thấy được. Điều họ đã biết, thì tôi cũng  
được biết .” 9

Và điều họ hy vọng nơi con cháu của họ đã được thể 
hiện trong cuộc sống, những lời giảng dạy, và sự phục vụ 
của Anh Cả Ronald A. Rasband, là người đang noi theo 
gương của họ và tôn vinh di sản của họ khi ông tiến bước 
với tư cách là một nhân chứng đặc biệt của Chúa. ◼
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Bài của Patrick J. Cronin III

Trong một buổi họp của ủy ban chấp hành chức 
tư tế, những người truyền giáo toàn thời gian của 
chúng tôi báo cáo đã gặp một tín hữu không có hồ 

sơ trong tiểu giáo khu. Tôi nhận ra ngay cái tên đó và nói 
rằng chị ấy và tôi đã ở cùng chung một tiểu giáo khu cách 
đây nhiều năm.

Một trong những người truyền giáo nói: “Vâng, thưa 
giám trợ, chị ấy nói như vậy và dường như khá ngạc nhiên 
rằng ông là vị giám trợ.”

Tôi hỏi họ: “Chị ấy nói gì?”
Họ nói rằng chị ấy trông rất ngạc nhiên và nói: “Ông 

ta là giám trợ à?”
Tôi đã cười và giải thích rằng chị phụ nữ này biết tôi 

khi tôi là một con người rất khác cách đây 30 năm.
Khi ngẫm nghĩ về sự kiện này sau đó, tôi nghĩ về  

cuộc sống của tôi đã thay đổi biết bao trong hơn 30  
năm mà gia đình của tôi và tôi là tín hữu. Tôi biết rất 
nhiều tín hữu trong tiểu giáo khu của chúng tôi trong  
20 năm và những người đã từng phục vụ với tư cách  
là chủ tịch chi nhánh và giám trợ, nhưng không một  
ai trong số các tín hữu này biết tôi cách đây 30 năm.  
Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng chia sẻ những sự kiện  
từ quá khứ của mình để giảng dạy về sự hối cải và Sự 
Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, nhưng hầu hết các  
tín hữu trong tiểu giáo khu không biết rằng cuộc sống  
của tôi trong Giáo Hội đã trải qua một cuộc hành trình 
đáng kinh ngạc.

Gia đình tôi và tôi đã được giới thiệu với Giáo Hội vào 
tháng Năm năm 1979, và tôi biết ngay rằng đây là nơi 
chúng tôi thuộc vào. Chúng tôi chịu phép báp têm vào 
tháng Sáu, và lúc đầu chúng tôi đều tích cực, nhưng chẳng 
bao lâu thì tôi ngừng đi nhà thờ và trở lại với thói quen cũ. 
Tôi chưa bao giờ thực sự có nghi ngờ nào về lẽ trung thực 
của phúc âm và Sự Phục Hồi, nhưng tôi không nghĩ rằng 
tôi đã có điều kiện để làm một tín hữu tốt của Giáo Hội.

Vào năm 1982, vì tôi vẫn tiếp tục lạm dụng rượu, nên vợ 
tôi là người chưa bao giờ từ bỏ đức tin của mình, đã nộp đơn 
xin ly dị. Vào lúc đó gia đình tôi đang sống ở Oklahoma, Hoa 
Kỳ, nhưng tôi đã trở về nơi tôi sinh trưởng là Illinois, Hoa Kỳ. 
Tôi đã đi đến mức mà tôi sắp sửa mất một điều thực sự quan 
trọng duy nhất đối với tôi: đó là gia đình tôi.

Tôi bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện ngày và đêm lên 
một Thượng Đế là Đấng mà tôi đã không còn chắc chắn 
là có hiện hữu hay không nữa, hoặc nếu Ngài có hiện hữu 
thì tôi đoán là Ngài đã quên tôi từ lâu rồi. Tuy nhiên tôi đã 
cầu nguyện một cách kiên định trong ba tháng. Một buổi 
sáng sớm nọ, trong khi tôi đang để hết tâm trí vào việc cầu 
nguyện, thì có một cảm giác nhẹ nhõm tuyệt vời đến với 
tôi và tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống, Ngài biết tôi, và 
Ngài yêu thương tôi. Tôi cũng biết là mình sẽ không bao 
giờ uống một giọt rượu nào nữa.

Cũng chính buổi tối đó, tôi nhận được một cú điện 
thoại của vợ tôi để cho tôi biết là sẽ gửi cho tôi giấy tờ ly 
dị để tôi ký vào. Trong lúc nói chuyện thì bất ngờ vợ tôi 
nói: “Có một cái gì rất khác lạ về anh. Em không tin rằng 

Vì tôi đã kém tích cực cách đây nhiều năm nên một tín hữu biết tôi 
lúc đó không thể tin rằng tôi đã được kêu gọi để làm giám trợ.
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anh sẽ uống rượu nữa, và em sẽ xé bỏ 
những giấy tờ này.” Chúng tôi trở lại với 
nhau, và hai năm sau đó, vợ tôi đã sinh 
con trai thứ ba của chúng tôi.

Người ta sẽ cho rằng tôi sẽ trở lại hoạt 
động tích cực trong Giáo Hội, nhưng tôi 
là một người cứng đầu. Tôi trở lại trong 
một thời gian và thậm chí còn nhận 
được một chức vụ kêu gọi với tư cách 
là giảng viên nhóm túc số các anh cả. 
Nhưng chẳng bao lâu tôi bắt đầu cảm 
thấy không thích hợp để giảng dạy và 
một lần nữa trở nên kém tích cực.

Vào năm 1991 chúng tôi dọn vào một 
chi nhánh nhỏ. Vài tháng trước sinh nhật 
thứ tám của đứa con trai út của chúng tôi, vợ 
tôi, là chủ tịch Hội Thiếu Nhi, hỏi nó muốn ai 
làm phép báp têm cho nó. Dĩ nhiên nó muốn 
cha của nó thực hiện giáo lễ đó. Vợ tôi nói 
với nó rằng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra. Nó 
không chấp nhận câu trả lời đó và bắt đầu 
nhiệm vụ làm cho cha của nó tích cực trở lại. 
Nó không ngừng cố gắng và chẳng bao lâu 
tôi thấy mình phục vụ với tư cách là Trưởng 
Hướng Đạo, và về sau tôi đã làm phép báp 
têm và làm lễ xác nhận cho con trai tôi.

Nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra 
tám tháng sau khi tôi tích cực hoạt động 

trở lại. Chúng tôi được 
làm lễ gắn bó chung với gia 

đình trong Đền Thờ Chicago Illinois, 
và một lần nữa tôi được kêu gọi phục vụ 

với tư cách là giảng viên nhóm túc số các 
anh cả, nhưng lần này thì tôi không bỏ dở 
nữa. Sau đó tôi được kêu gọi với tư cách 
là cố vấn trong chủ tịch đoàn chi nhánh, 
và năm tháng sau đó, tôi được kêu gọi để 
phục vụ với tư cách là chủ tịch chi nhánh. 
Khoảng một tháng sau khi sự kêu gọi của 
mình, tôi nhớ đã suy nghĩ: “Tôi là chủ tịch 
chi nhánh sao?”

Tôi đã nói với nhiều Thánh Hữu đang 
vất vả trong nhiều năm rằng nếu tôi có thể tiến 

triển trong phúc âm, thì bất cứ ai cũng có thể 
làm như vậy được. Đó chỉ là một vấn đề hiểu 

biết quyền năng thực sự của Đấng Cứu Rỗi và Sự 
Chuộc Tội của Ngài và làm điều cần thiết để đến 

cùng Ngài.
Tôi sẽ mãi mãi biết ơn vợ con tôi và tất cả các 

thầy giảng tại gia trung tín, các vị lãnh đạo nhóm túc 
số, các giám trợ, và các Thánh Hữu trung tín khác đã 

nêu gương tuyệt vời như vậy cho tôi. Thật là một đặc 
ân để phục vụ Chúa và Các Thánh Hữu trong 20 năm 

qua. Cuộc sống của tôi đã được ban phước nhiều hơn 
bất cứ điều gì tôi có thể tưởng tượng được. ◼

Tác giả hiện sống ở Illinois, Hoa Kỳ.TR
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Bài của R. Val Johnson
Các Tạp Chí Giáo Hội

BÀN TAY CỦA CHÚA TRONG CÔNG VIỆC PHIÊN 
DỊCH THÁNH THƯ CỦA NGÀI ĐƯỢC THỂ HIỆN 
TRONG VÔ SỐ KINH NGHIỆM.

Trở Về Nhà
Nếu phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô 

là ngôi nhà thuộc linh của chúng ta, thì 
cảm nghĩ thoái mái và quen thuộc cũng 
đúng thôi. Chúng ta nghỉ ngơi ở nhà. 
Chúng ta tự nuôi dưỡng mình. Chúng 
ta nói chuyện với những người mình 
yêu thương bằng ngôn ngữ mẹ chúng 
ta dạy. Đây là ngôn ngữ của tâm hồn 
chúng ta, và vì tâm hồn chính là nơi mà 
phúc âm phải đạt tới nên việc đọc thánh 
thư bằng ngôn ngữ của tâm hồn chúng 
ta là thiết yếu.

Sách Giáo Lý và Giao Ước cũng 
chép như thế. Chúa mặc khải trong 
sách đó rằng qua các chìa khóa của 
chức tư tế do Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn 
nắm giữ, “cánh tay của Chúa sẽ để lộ ra 
một cách mãnh liệt để thuyết phục các 
quốc gia . . . về phúc âm mang lại sự 
cứu rỗi cho họ.

Kinh nghiệm này rất quen thuộc 
với những người đã tham gia 
vào việc phiên dịch thánh thư 

từ tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác. 
Kinh nghiệm này xảy ra nhiều lần: 

Một thiếu niên người Armenia cầm 
trong tay quyển Sách Mặc Môn mới vừa 
được phiên dịch sang ngôn ngữ của em 
ấy khi em ấy đến gần một thành viên 
trong ban phiên dịch là người phụ giúp 
trong công việc phiên dịch sách đó: Em 
ấy nói: “Cám ơn anh.” “Tôi đã đọc Sách 
Mặc Môn bằng tiếng Anh. Tôi đã đọc 
Sách Mặc Môn bằng tiếng Nga. Tôi đã 
đọc Sách Mặc Môn bằng tiếng Ukraine. 
Nhưng tôi đã không thực sự hiểu cho 
đến khi tôi có thể đọc sách đó bằng 

tiếng Armenia. Khi đọc sách đó bằng 
tiếng Armenia, thì tôi mới thấy 

sách đó có ý nghĩa. Điều đó 
giống như trở về nhà.”
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VIỆC PHIÊN DỊCH THÁNH THƯ:  

CỦA Tâm Hồn Chúng Ta
SANG Ngôn Ngữ  
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Thánh thư làm 
cảm động lòng 
nhiều hơn khi đọc 
bằng ngôn ngữ 
của mình—ngôn 
ngữ của tâm hồn 
chúng ta.
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Vì chuyện sẽ xảy ra rằng, vào ngày 
ấy, mọi người sẽ được nghe phúc âm 
trọn vẹn bằng ngôn ngữ của mình, 
và bằng tiếng của mình, qua những 
người được sắc phong cho quyền 
năng này, qua ảnh hưởng của Đấng 
An Ủi, được trút xuống trên họ cho 
sự mặc khải về Chúa Giê Su Ky Tô” 
(GLGƯ 90:10–11).

Jim Jewell, người đã làm việc trong 
ban phiên dịch thánh thư tại trụ sở 
của Giáo Hội, kể một câu chuyện về 
cảm nghĩ gần gũi với thánh thư như 
thế nào khi được phiên dịch sang 
ngôn ngữ của tâm hồn:

“Trong công việc phiên dịch Sách 
Mặc Môn sang tiếng Sesotho, ngôn 
ngữ trong quốc gia châu Phi Lesotho, 
chúng tôi cần phải tìm ra một người 
nào đó để giúp chúng tôi đánh giá 
công việc của ban phiên dịch. Larry 
Foley, người trông coi dự án, tìm ra 
một tín hữu của Giáo Hội từ Lesotho 
là một sinh viên đang học cao học 
ở trường Utah State University. Ở 
Lesotho, trường học dạy bằng tiếng 
Anh, do đó, người phụ nữ này và con 
cái của chị ấy đã học tiếng Anh từ lớp 
một, nhưng họ vẫn trò chuyện ở nhà 
bằng tiếng Sesotho.

Chị ấy đồng ý xem lại bản dịch. 
Sự đánh giá của chị ấy về các chương 
chúng tôi gửi cho chị để đánh giá quả 
thật rất hữu ích. Chúng tôi thường gửi 
các câu hỏi cụ thể liên quan đến từ 
vựng và cấu trúc ngôn ngữ để chị ấy 
đưa ra lời góp ý bình luận hữu ích. 
Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng 
chị đã tô đậm bằng màu vàng nhiều 
câu thánh thư không liên quan gì đến 
câu hỏi của chúng tôi cả. Khi chúng 
tôi hỏi chị ấy về những câu được tô 
đậm thì chị ấy nói: ‘Ồ, đó là những 
câu làm tôi cảm động rất nhiều và tôi 

đã không bao giờ hiểu được hoàn 
toàn bằng tiếng Anh. Tôi tô đậm các 
câu đó để tôi có thể chia sẻ với các 
con tôi.’”

Một Mẫu Mực cho  
Việc Phiên Dịch Thánh Thư

Việc phiên dịch Kinh Thánh có một 
lịch sử lâu dài và hấp dẫn, bắt đầu với 
việc phiên dịch các phần của Kinh 
Thánh từ tiếng Hê Bơ Rơ sang tiếng 
Hy Lạp. Về sau, Kinh Thánh được dịch 
từ tiếng Hy Lạp sang tiếng La Tinh, và 

từ tiếng La Tinh, Hê Bơ Rơ, và tiếng 
Hy Lạp sang vô số ngôn ngữ khác.1 
Do đó, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày 
Sau của Chúa Giê Su Ky Tô không dịch 
Kinh Thánh sang các ngôn ngữ khác 
nhau mà lại sử dụng các phiên bản đã 
được các Ky Tô hữu nói những ngôn 
ngữ đó chấp nhận.2

Do đó, hầu hết công việc phiên 
dịch thánh thư của Giáo Hội là Sách 
Mặc Môn (thánh thư đầu tiên được 
phiên dịch), Giáo Lý và Giao Ước, và 
Trân Châu Vô Giá. Ngôn ngữ mà từ 

Sách Mặc Môn hoàn chỉnh đã được 
xuất bản trong 89 ngôn ngữ, và sách 
tuyển chọn đã được phiên dịch sang 
21 ngôn ngữ khác.

“VÌ CHUYỆN SẼ XẢY RA RẰNG . . . MỌI NGƯỜI SẼ ĐƯỢC NGHE PHÚC ÂM 

TRỌN VẸN BẰNG NGÔN NGỮ CỦA MÌNH, VÀ BẰNG TIẾNG CỦA MÌNH, QUA 

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC SẮC PHONG CHO QUYỀN NĂNG NÀY” (GLGƯ 90:11).
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đó các quyển sách này được phiên 
dịch dịch sang là tiếng Anh, ngôn ngữ 
mà Tiên Tri Joseph Smith được mặc 
khải cho, ngôn ngữ của tâm hồn ông. 
Tiến trình được sử dụng để phiên dịch 
thánh thư sang các ngôn ngữ không 
phải tiếng Anh cần phải quen thuộc 
đối với các học viên về lịch sử Giáo 
Hội. Cũng giống hầu hết tiến trình mà 
Vị Tiên Tri đã sử dụng để phiên dịch 
Sách Mặc Môn sang tiếng Anh.

Joseph Smith là một thiếu niên 
khiêm nhường, ít học sống ở vùng 
nông thôn. Nhưng ông có những 
đức tính và tiềm năng mà Chúa rất 
cần cho công việc mà cần phải được 
thực hiện. Thật vậy, Joseph và gia 
đình của ông đã được chuẩn bị và 
được đặt vào đúng chỗ để làm chính 
công việc này.3

Joseph cũng đã được được giúp 
đỡ—về phần thuộc linh lẫn vật chất—
để phiên dịch các biên sử của dân Nê 
Phi. Thiên sứ Mô Rô Ni hiện đến cùng 
Joseph Smith mỗi năm trong suốt bốn 
năm trước khi cho phép ông lấy biên 
sử. Chúng ta không biết tất cả những 
gì Mô Rô Ni đã dạy cho Vị Tiên Tri, 
nhưng những lần hiện đến của ông 
quả nhiên đã chuẩn bị Joseph về 
phần thuộc linh và tinh thần cho 
nhiệm vụ trước mắt.4

Chúa cũng đã chuẩn bị “các 
dụng cụ phiên dịch” từ trước để làm 
phương tiện phiên dịch một ngôn ngữ 
đã bị mất. Được mô tả như hai viên 
đá trong suốt gắn vào hai gọng bằng 
kim loại, các dụng cụ này và một 
dụng cụ tương tự được gọi là đá của 
vị tiên kiến, đã giúp Vị Tiên Tri phiên 
dịch biên sử của dân Nê Phi sang 
tiếng Anh. Vị Tiên Tri đã không giải 
thích chi tiết về tiến trình phiên dịch; 
ông chỉ làm chứng rằng ông đã phiên 

dịch Sách Mặc Môn nhờ “ân tứ và 
quyền năng của Thượng Đế.” 5

Ngoài sự phụ giúp thiêng liêng 
đã được ban cho, Joseph còn có được 
sự giúp đỡ về phần vật chất dưới hình 
thức những người ghi chép đã cho ra 
đời bản chép tay mà cuối cùng những 
người khác đã sắp chữ, in, trả tiền, và 
phân phối cho toàn thế giới.

Tương tự như việc chuẩn bị và 
giúp đỡ mà Joseph đã nhận được 
trong công việc phiên dịch của ông, 
những người được ủy quyền với 
nhiệm vụ phiên dịch thánh thư ngày 
nay cũng được Chúa chuẩn bị và giúp 
đỡ trong công việc của họ—cả về 
mặt thuộc linh lẫn vật chất.

Một Công Việc Mặc Khải
Tiến trình phiên dịch khó khăn là 

một nghị lực thuộc linh có lẽ được 
mô tả hay nhất là “sự mặc khải bởi 
hội đồng.” Hai hoặc ba người được 
chọn là dịch giả cùng làm công việc 
này với những người khác. Họ có 
những người giám sát ở trụ sở Giáo 
Hội, những người duyệt lại ở địa 
phương, có bản từ vựng để tham 
khảo,6 những phần hướng dẫn phiên 
dịch, các chương trình vi tính, và sự 
hỗ trợ của giáo hội mà nới rộng lên 
đến tận Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. (Xin 
xem biểu đồ kèm theo đây). Khi Đệ 
Nhất Chủ Tịch Đoàn chính thức đưa 
ra sự chấp nhận cuối cùng của một 
bản dịch, thì sau đó công việc sẽ là 
sắp chữ, in và phân phối. Sau khi đã 
được chuẩn bị trong một định dạng 
kỹ thuật số, bản dịch cũng được đăng 
lên trên mạng LDS.org và trong ứng 
dụng Thư Viện Phúc Âm.

Nỗ lực hợp tác này vừa rất nhiệt 
tình lẫn đầy soi dẫn. Nỗ lực này gồm 
có việc lưu ý dành riêng cho chất 

TIẾN TRÌNH PHIÊN  
DỊCH THÁNH THƯ

Chấp Thuận để Phiên Dịch

•  Công việc phiên dịch thánh thư 
là do Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng 
yêu cầu khi số lượng tín hữu 
Giáo Hội nói ngôn ngữ ở đó 
tăng trưởng và khi các tài liệu 
cơ bản của Giáo Hội đã được 
phiên dịch sang ngôn ngữ đó.

•  Lời yêu cầu đó được vài ủy ban 
trụ sở Giáo Hội, kể cả các thành 
viên trong Nhóm Túc Số Mười 
Hai Vị Sứ Đồ và Đệ Nhất Chủ 
Tịch Đoàn duyệt lại.

Các Giai Đoạn Phiên Dịch

Giai đoạn giới thiệu: 
•  Một bản dịch Kinh Thánh  

đã có sẵn được chọn ra để  
Giáo Hội sử dụng.

•  Các tài liệu cơ bản được phiên 
dịch trước tiên: Những Nền 
Tảng Phúc Âm (gồm có các 
giáo lý cơ bản cũng như tên 
của Giáo Hội, những lời cầu 
nguyện Tiệc Thánh, lời cầu 
nguyện phép báp têm, và 
Những Tín Điều), quyển sách 
nhỏ Chứng Từ của Tiên Tri 
Joseph Smith và một trang 
mạng trên LDS.org.

•  Những bài nói chuyện trong  
đại hội trung ương cũng có  
thể được phiên dịch sang  
ngôn ngữ khác.

Giai Đoạn 1:
•  Sách Mặc Môn, Giáo Lý và 

Giao Ước và Trân Châu Vô Giá 
(khoảng 10 năm làm việc).

•  Các bản văn cơ bản như “Gia 
Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế 
Giới,” “Đấng Ky Tô Hằng Sống: 
Chứng Ngôn của Các Sứ Đồ,” 
các bài thánh ca được tuyển 
chọn, và Thuyết Giảng Phúc 
Âm của Ta.

11 Chấp Thuận để Phiên Dịch

• 

22Các Giai Đoạn Phiên Dịch
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lượng của nội dung và chất lượng của 
khuôn khổ khi nó được phân phối. 
Bản dịch được duyệt lại ở nhiều cấp 
độ, nhất là ở cấp Giáo Hội để tìm 
kiếm sự chấp nhận của Chúa. Chỉ khi 
nào sự chấp nhận đó được đưa ra thì 
công việc phiên dịch mới tiến hành. 
Mặc dù không chính xác được mặc 
khải theo cách Tiên Tri Joseph Smith 
đã phiên dịch Sách Mặc Môn, nhưng 
tiến trình này rõ ràng do Chúa hướng 
dẫn—nhờ vào các ân tứ và quyền 
năng của Ngài.

Điều này không có nghĩa là một 
bản dịch là hoàn hảo khi được hoàn 
tất lần đầu tiên. Thường thường, qua 
thời gian và qua những lần duyệt lại 
thêm bởi những người nghiên cứu 
thánh thư đề nghị cải thiện về ngữ 
pháp và từ vựng hoặc tìm thấy những 
chỗ sắp chữ hay chính tả sai. Những 
thay đổi để làm sáng tỏ giáo lý hiếm 
khi xảy ra. Khi có những thay đổi 
này, thì phải được thực hiện dưới sự 
hướng dẫn của Đệ Nhất Chủ Tịch 
Đoàn.

Chúa Cung Cấp:
Chúa cũng hỗ trợ công việc phiên 

dịch này theo những cách khác. Ban 
phiên dịch tại trụ sở Giáo Hội thường 
báo cáo rằng khi có nhu cầu thì Chúa 
sẽ cung cấp.

Một trong nhiều ví dụ là khi cần 
có một người phiên dịch và thu âm 
các tài liệu của Giáo Hội bằng tiếng 
Mam (phát âm là “mum,” bắt nguồn từ 
ngôn ngữ của người Maya, được nói 
ở Guatemala). Trong số những người 
truyền giáo đầu tiên được kêu gọi đến 
Guatemala là một anh cả có ông nội 
nói tiếng Mam. Người truyền giáo này 
được nuôi dạy trong một thành phố 
và chỉ nói tiếng Tây Ban Nha. Nhưng 

mỗi đêm ông nội của anh ta thường 
hiện về với anh ta trong giấc mơ và 
dạy cho anh ta tiếng Mam. Người anh 
cả trẻ tuổi này đã trở thành người 
phiên dịch chính của ngôn ngữ Mam 
trong Giáo Hội.

Thường thường, công việc phiên 
dịch được thực hiện với một sự hy 
sinh lớn của cá nhân. Tùy thuộc vào 
tình trạng tài chính, một số người 
phiên dịch hiến tặng sự phục vụ của 
họ và những người khác được trả tiền 
để họ có thể có thời gian dành cho 
công việc phiên dịch.

Người đã trở thành một trong những 
người phiên dịch tiếng Urdu đã được 
cải đạo theo Giáo Hội tại Pakistan 
trong khi làm việc với tư cách là giáo 
viên. Do sự cải đạo của mình, anh ta 
bị mất việc làm; anh ta bị mất nhà cửa, 
đều do trường học nơi anh ta dạy cung 
cấp; và con cái của anh ta cũng không 
được học hành. Một người giám sát 
công việc phiên dịch của Giáo Hội tìm 
đến anh ta về việc phục vụ với tư cách 
là một người phiên dịch và đề nghị 
cho anh ta một số tiền đền bù khiêm 
tốn. Sau khi làm việc với tư cách là 
một người phiên dịch trong một vài 
tháng, người đó đã đến nói chuyện 
với người giám sát và rụt rè nhờ người 
giám sát mua cho anh ta một cây bút 
bi mới. Một trong những cây bút anh ta 
sử dụng đã hết mực. Chỉ khi đó người 
giám sát mới khám phá ra và sửa lại 
một sai lầm của người thư ký đã dẫn 
đến việc người phiên dịch chỉ nhận 
được số tiền ít hơn nhiều so với số tiền 
đáng lẽ anh ta đã được trả.

Nhưng cũng giống như Chúa đã 
ban phước cho Joseph Smith theo 
những cách mà làm cho ông hoàn 
thành công việc của ông, Chúa cũng 
ban phước cho những người phiên 

Giai đoạn 2:
•  Vô số tài liệu khác cũng có thể 

được yêu cầu, chẳng hạn như 
tạp chí Liahona, các sách học 
lớp giáo lý và viện giáo lý, sách 
học về chỉ dẫn trong ngày Chủ 
Nhật, thánh ca và các bài ca 
thiếu nhi, các tài liệu về đền thờ 
và lịch sử gia đình, và phiên dịch 
cho các chương trình phát sóng 
của giáo khu và giáo phận.

Các Nhóm Làm Việc Chính

Ban phiên dịch:
•  Hai hoặc ba tín hữu Giáo Hội 

xứng đáng đi đền thờ với sự 
trưởng thành thích hợp trong 
phúc âm.

•  Được phụ giúp với một sách chỉ 
dẫn phiên dịch từng câu một, 
một quyển từ vựng, và một 
người giám sát công việc phiên 
dịch ở trụ sở Giáo Hội.

Ủy ban duyệt xét của Giáo Hội:
•  Ba đến năm người nam và phụ 

nữ là người lãnh đạo của Giáo 
Hội trong khu vực.

•  Được kêu gọi và được phong 
nhiệm để giúp duyệt lại bản 
dịch cho dễ đọc và chính xác về 
giáo lý.

•  Cách dùng chữ không được 
thay đổi cho đến khi ủy ban 
nhất trí, và đồng ý và những 
thay đổi này phải phù hợp với 
phần hướng dẫn phiên dịch.

Những người duyệt lại là tín hữu:
•  Các tín hữu Giáo Hội ở địa 

phương cũng duyệt lại bản 
dịch.

•  Họ đưa ra ý kiến phản hồi về 
cách dùng từ rõ ràng và phù 
hợp.

•  Khi bản dịch là rõ ràng, điều đó 
bảo đảm rằng Đức Thánh Linh 
có thể làm chứng về lẽ thật của 
những lời giảng dạy.

33Các Nhóm Làm Việc Chính
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dịch của Ngài. Ví dụ, người phiên 
dịch thánh thư của Latvia là một luật 
sư đã học luật ở Nga, nơi ông đã được 
cải đạo theo phúc âm phục hồi. Trở 
về lại Latvia, người ấy đã thiết lập 
cơ sở kinh doanh của mình. Anh ta 
cũng phục vụ với tư cách là chủ tịch 
chi nhánh. Anh ta rất bận rộn, nhưng 
Giáo Hội cần anh ta và khả năng nói 
tiếng Anh của anh ta.

Anh ta xin có thời gian để cầu 
nguyện về lời yêu cầu đó vì như anh 

ta đã nói với vị đại diện Giáo Hội thì 
việc chấp nhận lời yêu cầu đó sẽ “làm 
giảm bớt thức ăn của con cái tôi.” Sau 
khi cầu nguyện, anh ta quyết định 
chấp nhận nhưng cầu xin Chúa ban 
phước cho mình phương tiện để làm 
điều khó khăn, việc đòi hỏi về phần 
thuộc linh, và là—công việc tốn nhiều 
thời gian.

Anh ta bắt đầu đi đến văn phòng 
luật của mình một giờ sớm hơn mỗi 
ngày và sử dụng giờ đó để phiên 

dịch Sách Mặc Môn. Anh ta đã hoàn 
thành công việc trong vòng chưa tới 
ba năm, là thời gian thường cần thiết 
để hoàn tất tiến trình này. Trong thực 
tế, khả năng phiên dịch của anh ta có 
lẽ nhanh nhất kể từ khi Joseph phiên 
dịch Sách Mặc Môn trong khoảng 
60 ngày.

Còn nhiều kinh nghiệm hơn nữa có 
thể cho thấy rằng có bàn tay của Chúa 
trong công việc phiên dịch thánh thư 
của Ngài. Những kinh nghiệm này đều 
tuyên bố rõ rằng đây là công việc của 
Ngài và Ngài quan tâm rất nhiều đến 
công việc này. Ngài chuẩn bị cho các 
tín hữu làm công việc của Ngài. Ngài 
chuẩn bị các công cụ họ cần để gấp 
rút làm công việc này. Và Ngài luôn 
luôn soi dẫn và ban phước cho họ.

Kết quả là một thế giới được phong 
phú hơn bởi lời của Thượng Đế, được 
ban cho con cái của Ngài bằng ngôn 
ngữ của tâm hồn. ◼
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 6. Quyển từ vựng định nghĩa mỗi từ trong 
thánh thư bằng tiếng Anh để những người 
phiên dịch có thể hiểu rõ hơn về nghĩa của 
các từ. Thông thường, những từ có nhiều hơn 
một nghĩa, vì vậy những người phiên dịch 
phải tùy thuộc vào bối cảnh, sự soi dẫn, và 
cách làm việc chung nhóm để nhận ra cách 
giải quyết đúng. Thỉnh thoảng, những câu hỏi 
về ý nghĩa của từ chỉ do Đệ Nhất Chủ Tịch 
Đoàn quyết định mà thôi.

Tiến trình phiên dịch thánh thư gồm 
có cả trí tuệ lẫn tấm lòng, cả kỹ năng 
trí tuệ lẫn sự hiểu biết thuộc linh.

TRONG CÔNG VIỆC PHIÊN DỊCH THÁNH THƯ CỦA CHÚA, THÌ RÕ 

RÀNG ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGÀI. NGÀI CHUẨN BỊ CHO CÁC 

TÍN HỮU VỚI CÁC CÔNG CỤ MÀ HỌ CẦN ĐỂ GẤP RÚT LÀM CÔNG 

VIỆC, VÀ NGÀI LUÔN LUÔN SOI DẪN VÀ BAN PHƯỚC CHO HỌ.
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Khi bạn bè của chúng ta 60 hay 70 tuổi quên một điều 
gì đó thì chúng ta thường nói đùa bằng cách ám chỉ 
đến sự lãng trí đó là “giây phút của người cao niên”. 

Nhưng tôi muốn thảo luận một loại giây phút khác của 
người cao niên—một giây phút tuyệt vời đến mức mà ký 
ức về khoảnh khắc đó sẽ là vĩnh viễn. Đó là giây phút mà 
một cặp vợ chồng truyền giáo cao niên nhận ra rằng họ 
đang làm đúng theo điều Chúa muốn họ làm. Vào những 
giây phút đáng nhớ như vậy, họ nhận ra rằng:

•  Họ có kinh nghiệm của cả cuộc đời để chia sẻ, và 
những tài năng, kỹ năng, cùng sự hiểu biết phúc 
âm mà họ có thể sử dụng để mang lại lợi ích cho 
người khác.

•  Tấm gương của họ là một phước lành cho con 
cháu của họ.

•  Khi phục vụ họ tạo ra tình thân hữu lâu dài.
•  Hôn nhân của họ phát triển mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
•  Việc phục vụ trong danh của Ngài thật là tuyệt vời.

Những Giây Phút Đang Phát Triển
Thưa các bạn là các cặp vợ chồng cao niên, những giây 

phút như thế nên là những giây phút đang phát triển đối 
với nhiều trong số các bạn. Hãy suy ngẫm câu chuyện do 
Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai 
Vị Sứ Đồ kể về điều mà một cặp vợ chồng cao niên đang 
phục vụ ở Chile đã có thể làm. Người cha hay mẹ của một 
trong số các anh cả trẻ tuổi đang phục vụ đã qua đời. Vị 
chủ tịch phái bộ truyền giáo ở quá xa để có thể nhanh 
chóng có mặt bên người truyền giáo.

Anh Cả Holland nói: “Nhưng đã có một cặp vợ chồng 
truyền giáo cao niên tuyệt vời [chín chắn] đang phục vụ 
trong khu vực đó. Họ đến ngồi với người truyền giáo đó 
và dịu dàng chăm sóc cùng an ủi anh cả ấy cho đến khi vị 
chủ tịch phái bộ truyền giáo có thể liên lạc được. Chúng 
ta có những người truyền giáo trẻ tuổi tuyệt vời trong các 
phái bộ truyền giáo, nhưng không có người truyền giáo trẻ 
tuổi độc thân nào có thể làm cho người anh cả đó điều mà 
cặp vợ chồng đó đã có thể làm.” 1

Kỹ năng của họ vào lúc đó chỉ là bày tỏ lòng trắc ẩn 
với người anh cả đó trong thời gian hoạn nạn. Họ không 
quan tâm đến bất cứ ngôn ngữ nào khác hơn là ngôn ngữ 
về tình yêu thương giống như Đấng Ky Tô. Họ không lo 
lắng rằng mình có thể vắng mặt vào dịp sinh nhật của một 
đứa cháu hoặc một lễ ban phước cho trẻ sơ sinh, mặc dù 
những buổi lễ này có thể rất quan trọng. Họ quan tâm đến 
việc nơi nào Chúa có thể sử dụng họ để mang lại lợi ích 
cho cuộc sống của một trong các con cái của Ngài. Và vì 
họ sẵn lòng nên Ngài đã có thể để cho họ đại diện Ngài.

Sự Phục Vụ Rất Hiếm Khi Là Thuận Tiện
Sự thật là không một người truyền giáo cao niên nào 

cảm thấy việc xa nhà là thuận tiện cả. Joseph Smith, 
Brigham Young, John Taylor, hoặc Wilford Woodruff cũng 
đều thấy như thế cả. Họ cũng có con cháu, và cũng như 
chúng ta, họ yêu thương gia đình của họ. Nhưng họ cũng 
yêu mến Chúa và muốn phục vụ Ngài. Một ngày nào đó 
chúng ta có thể gặp được những người dũng cảm đó là 
những người đã giúp thiết lập gian kỳ này. Khi làm như 

Bài của Chủ Tịch 
Russell M. Nelson
Chủ Tịch 
Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ

NHỮNG GIÂY PHÚT CỦA  
Một trong những cách tốt 
nhất để các cặp vợ chồng 

cao niên có được những kỷ 
niệm tuyệt vời là đi phục vụ 

truyền giáo chung với nhau.

Người Truyền Giáo  
Cao Niên
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vậy, chúng ta sẽ vui mừng rằng mình đã không tìm cách 
tránh phục vụ khi chúng ta đáng lẽ đã phục vụ.

Một số người có thể thích phục vụ trong khi vẫn sống 
ở nhà. Sau một tai biến mạch máu não, Aase Schumacher 
Nelson (không có họ hàng gì với tôi) phải ngồi xe lăn, bà 
sợ rằng ước muốn suốt đời của bà 
để đi truyền giáo với chồng bà là 
Don sẽ không được làm tròn. Sau 
đó, một người hàng xóm nói với 
họ về công việc truyền giáo phục 
vụ Giáo Hội tại nhà kho của giám 
trợ. Vì được thúc đẩy bởi câu 
chuyện này nên họ đã nói chuyện 
với một người giám sát tại cơ sở 
đó, hoàn tất các đơn giới thiệu 
của họ, và được kêu gọi để phục 
vụ hai ngày mỗi tuần tại một nhà 
kho gần nhà.

Aase Nelson nói: “Thật là dễ 
dàng để chỉ ngồi một chỗ mà nghĩ 
rằng: ‘Ồ, không còn ai cần đến tôi 
nữa.’ Nhưng bây giờ tôi cảm thấy 
rằng mình đang được cần đến. Và 
tôi có chứng ngôn về điều đó.”

Nhất Định là Các Anh Chị  
Được Cần Đến Rồi.

Nếu các anh chị đang bị cám 
dỗ để nghĩ rằng mình không được cần đến thì tôi xin 
bảo đảm rằng các anh chị được cần đến. Bất cứ vị chủ 
tịch phái bộ truyền giáo nào trong Giáo Hội cũng đều 
thích có thêm các cặp vợ chồng phục vụ trong phái bộ 
của ông. Những người cao niên củng cố cho các anh cả 
và các chị truyền giáo trẻ tuổi. Họ mang đến sự hỗ trợ 
nhằm giúp những người khác phục vụ giỏi hơn trong trách 
nhiệm của mình. Và các anh chị có thể tưởng tượng được 
việc một người lãnh đạo chỉ là tín hữu mới có một vài năm 
nhưng vẫn sẵn sàng tiếp cận với các tín hữu Giáo Hội dạn 
dày kinh nghiệm thì có ý nghĩa như thế nào không? Các 
cặp vợ chồng cao niên thường là một sự đáp ứng thật sự 
cho những lời cầu nguyện của các vị giám trợ và chủ tịch 
chi nhánh.

Chúng tôi khuyến khích các chủ tịch phái bộ truyền 
giáo hãy tìm kiếm các cặp vợ chồng để đáp ứng những 
nhu cầu của họ trong phái bộ truyền giáo của họ. Các vị 
giám trợ nên tìm kiếm các cặp vợ chồng có thể phục vụ. 
Trang mạng LDS.org liệt kê vô số cơ hội dành cho các cặp 
vợ chồng cao niên. Nhưng trên hết, các cặp vợ chồng cao 
niên phải quỳ xuống và cầu vấn Cha Thiên Thượng xem 
có đúng lúc để họ phục vụ truyền giáo chung với nhau 
không. Trong tất cả mọi điều kiện thì một ước muốn để 

phục vụ có thể là quan trọng nhất (xin xem GLGƯ 4:3).
Khi ngợi khen công việc của những người truyền giáo 

cao niên, tôi nhận biết rằng có rất nhiều người muốn phục 
vụ nhưng không có khả năng để làm điều đó. Những hạn 
chế về tuổi tác hay sức khỏe cũng như nhu cầu quan trọng 
của những người trong gia đình đều đáng được đánh giá 
một cách thực tiễn. Khi các anh chị có một ước muốn 
mãnh liệt để phục vụ, nhưng lại có những hạn chế ngăn 
cản thì những người khác có thể giúp làm công việc đó 
thay cho các anh chị, và các anh chị có thể cung cấp tài 
chính cần thiết cho những người đó.

Các cặp vợ chồng cao niên thân mến, cho dù các anh 
chị là ai hay đang ở đâu, thì hãy xin cầu nguyện về cơ hội 
này để tạo ra những giây phút truyền giáo tuyệt vời của 
người cao niên với nhau. Cha Thiên Thượng sẽ giúp các 
anh chị biết điều các anh chị có thể làm“ ◼
GHI CHÚ
 1. Jeffrey R. Holland trong Joseph Walker, “Elder Jeffrey Holland:  

LDS Church Desperately Needs More Senior Missionaries,”  
Deseret News, ngày 14 tháng Chín năm 2011, 3.

Một cặp vợ chồng truyền giáo cao niên ở Seoul, Hàn Quốc, đang 
vui hưởng giây phút tuyệt vời của sự phục vụ chung với nhau.



PHỤC VỤ TỪ NHÀ  
HAY XA NHÀ
Cho dù đang phục vụ từ nhà hay xa 
nhà, các cặp vợ chồng truyền giáo cao 
niên “đến giúp đỡ” trong các tiểu giáo 
khu và chi nhánh, văn phòng phái bộ 
truyền giáo, trung tâm thăm viếng, 
đền thờ, các phái bộ truyền giáo nội 
thành, những chỉ định về y khoa, 
trung tâm tìm việc, các chương trình 
tự lực cánh sinh, các chương trình 
phục hồi thói nghiện, lịch sử gia đình, 
bảo quản hồ sơ, Hệ Thống Giáo Dục 
của Giáo Hội, vấn đề công cộng, các 
dịch vụ nhân đạo, và nhiều hơn nữa. 
Và càng ngày càng 
cần thêm nhiều cặp 
vợ chồng nữa.

Ở trên cùng: Anh Chị Malmrose 
thường họp với Chủ Tịch Robison để 
thảo luận cách sử dụng tài năng của 
họ khi phục vụ những người khác. Ở 
phía trên: Những người truyền giáo 
trẻ tuổi tại trung tâm huấn luyện 
truyền giáo ở Accra, Ghana, nói rằng 
việc được sự hỗ trợ của Anh Cả và Chị 
Malmrose cũng giống như có cha mẹ 
thứ hai phục vụ ở bên cạnh họ.
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Bài của Richard M. Romney
Các Tạp Chí Giáo Hội

“ANH CHỊ CÓ THỂ ĐẾN GIÚP ĐỠ ĐƯỢC 
KHÔNG?”

Đó là một câu hỏi mà Gerald và Lorna Malmrose ở 
Washington, Hoa Kỳ, đã trả lời trước đây. Họ nói vâng 
khi vị cựu giám trợ của họ, lúc đó là chủ tịch phái bộ 
truyền giáo, đã hỏi họ có thể phục vụ với ông ở Tây Ấn 
không. Họ nói vâng một lần nữa khi chủ tịch giáo khu 
của họ kêu gọi họ phục vụ truyền giáo tại trụ sở Giáo 
Hội ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, làm việc với máy 
vi tính và phòng nhân sự.

Khi vị cựu giám trợ và chủ tịch phái bộ truyền giáo của 
họ là Reid Robison, kêu gọi họ một lần nữa, thì lần này với 
tư cách là chủ tịch của trung tâm huấn luyện truyền giáo ở 
Accra, Ghana, ông hỏi Anh Chị Malmrose có chịu giúp một 
lần nữa không.

Anh Cả Malmrose nói: “Chúng tôi biết là chúng tôi có 
thể tin cậy Chúa. Vậy nên chúng tôi quyết định sẽ tin cậy 
Ngài một lần nữa.” Họ nói vâng, hoàn tất các mẫu giấy giới 
thiệu của họ, nhận được sự kêu gọi và chẳng bao lâu sau 
đó họ đã ở Ghana.

Vợ Chồng Phục Vụ Chung Với Nhau
Những kinh nghiệm của Anh Chị Malmrose cho thấy 

một số nguyên tắc về việc các cặp vợ chồng cao niên phục 
vụ truyền giáo mà nhiều người có thể không hiểu được:

•  Có hai loại công việc truyền giáo. (1) Chủ Tịch của 
Giáo Hội kêu gọi các cặp vợ chồng cao niên phục 

vụ hoặc từ nhà của họ hoặc xa nhà. (2) Chủ tịch giáo 
khu kêu gọi các cặp vợ chồng truyền giáo phục vụ 
Giáo Hội để bổ khuyết các nhu cầu ở địa phương 
hoặc khu vực bán thời gian, từ 8 đến 32 giờ mỗi tuần. 
Họ thường sống và phục vụ ở địa phương nhưng đôi 
khi có thể phục vụ xa nhà.

•  Các chủ tịch phái bộ truyền giáo được khuyến khích 
để tìm kiếm những cặp vợ chồng có thể đáp ứng nhu 
cầu trong phái bộ truyền giáo của họ, và các cặp vợ 
chồng có thể cho biết ý thích của họ. Anh Cả Jeffrey R. 
Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ giải 
thích: “Chúng tôi không nói rằng các cặp vợ chồng 
có thể chọn những công việc chỉ định truyền giáo của 
họ. Một sự kêu gọi vẫn là một sự kêu gọi. . . . [Nhưng] 
chúng tôi nói chuyện với các cặp vợ chồng cao niên về 
những sở thích phục vụ của họ, và tất cả mọi điều đều 
được cân nhắc để cho phép họ phục vụ ở đâu và cách 
mà họ muốn phục vụ.” 1

•  Các chủ tịch phái bộ truyền giáo bàn bạc với các 
cặp vợ chồng về cách sử dụng tốt nhất các kỹ năng và 
khả năng của họ. Chủ Tịch Robison nói: “Để có được 
kinh nghiệm có ý nghĩa nhất với tư cách là một cặp 
vợ chồng cao niên, các anh chị cần phải có cơ hội để 
làm việc trong các lãnh vực mình ưa thích và nơi các 
anh chị có một trình độ kỹ năng mà làm cho các anh 
chị cảm thấy mình có một điều gì đó để ban phát.”

Ví dụ, Chủ Tịch Robison biết rằng Anh Cả Malmrose 
nói được tiếng Pháp, điều đó rất hữu ích vì nhiều người 

Việc phục vụ với tư 
cách là một cặp vợ 
chồng truyền giáo có 
thể linh động, ít tốn 
kém, và vui vẻ hơn 
các anh chị em nghĩ.

Những Người  
Truyền Giáo Cao Niên:

ĐƯỢC CẦN ĐẾN,  
BAN PHƯỚC VÀ 

YÊU THƯƠNG
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châu Phi nói tiếng Pháp. Chủ Tịch Robison 
nói: “Tôi đã có ý định cho anh ấy tham gia 
vào việc lo vấn đề đi lại và thủ tục thị thực. 
Nhưng khi anh ấy đến đây thì tôi cảm thấy 
đó không phải là sở thích thực sự của anh 
ấy. Vậy nên tôi đã mời anh ấy sử dụng các 
kỹ năng về máy vi tính. Anh ấy đã giúp cho 
chúng tôi không phí nhiều thời giờ.” Anh 
Cả Malmrose cũng giúp những người truyền 
giáo, nhất là những người truyền giáo nói 
tiếng Pháp, chuẩn bị tên của gia đình họ và 
làm công việc đền thờ cho gia đình của họ. 
Chị Malmrose, một phụ tá y khoa có chứng 
thực, được chỉ định làm việc với bác sĩ và 
y tá trong phái bộ truyền giáo.

Ngài Chuẩn Bị Con Đường
Giống như Anh Chị Malmrose, các cặp 

vợ chồng khác thấy rằng khi họ tin cậy Chúa, 
thì Ngài chuẩn bị con đường cho họ. Đó là 
điều đã xảy ra cho Alvin và Corazon Rieta 
ở Kawit, Cavite, Philippines.

Anh Cả Rieta giải thích: “Hai năm trước 
khi quyết định đi phục vụ, chúng tôi bắt 
đầu lập kế hoạch vững chắc cho doanh 
nghiệp của gia đình chúng tôi. Con trai 
và con gái của chúng tôi đã tốt nghiệp đại 
học và có thể trông coi thay cho chúng 
tôi, nhưng chúng tôi tự hỏi ai sẽ giải quyết 
các vấn đề kinh doanh và khách hàng sẽ 
phản ứng như thế nào với các kế hoạch 
của chúng tôi.”

Chị Rieta cũng lo lắng về việc rời bỏ người 
mẹ già của mình. Chị nói: “Tôi sợ rằng mẹ 
tôi có thể qua đời trong khi chúng tôi ở xa. 
Tôi cũng cảm thấy không thích hợp với thử 
thách của việc giảng dạy phúc âm.”

Họ hội ý với vị giám trợ của họ và với 
một cặp vợ chồng mới gần đây phục vụ ở 
Davao. Chị Rieta nói: “Tất cả họ đều chia sẻ 
chứng ngôn hùng hồn rằng Chúa sẽ hướng 
dẫn từng cặp vợ chồng để biết cách đối phó 
với các vấn đề của họ ở nhà, gia đình của 
họ, và tiền bạc dành cho công việc truyền 
giáo của họ.” 

Anh Cả Rieta nói: “Trong khi chúng tôi 
tìm kiếm sự hướng dẫn, thì nỗi lo sợ của 
chúng tôi được giải quyết—doanh nghiệp 

của chúng tôi rất khá mặc dù có những thử 
thách, khách hàng bày tỏ niềm vui và sự hỗ 
trợ, và gia đình chúng tôi trở nên gần gũi với 
nhau trong việc chăm sóc người mẹ bị bệnh 
của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu hiểu rằng 
Chúa thực sự giúp đỡ chúng tôi.”

Anh Chị Rietas hiện đang phục vụ trong 
việc hỗ trợ tín hữu và giới lãnh đạo ở Phái 
Bộ Truyền Giáo Philippines Cagayan de Oro.

Các Anh Chị Có Thể Làm Được  
Rất Nhiều Điều

Một số cặp vợ chồng tự hỏi về những hạn 
chế của thể xác, nhưng Keith và Jennilyn 
Mauerman ở Utah, Hoa Kỳ, thì không. Cách 
đây nhiều năm, bốn tháng sau khi họ kết hôn 
trong Đền Thờ Los Angeles California, thì 
Keith bị bắt đi quân dịch và gửi ra mặt trận. 
Với tư cách là một người chỉ huy đội nhảy dù, 
anh ta đang đi trước những người lính khác 
thì một quả mìn nổ. Anh mất cả hai chân. Khi 
anh trở về nhà, Jennilyn đã chạy đến bên anh.

Keith nói: “Tôi biết là tôi không phải lo 
lắng vì chúng tôi có một cuộc hôn nhân vĩnh 
cửu. Vợ tôi đã luôn luôn hỗ trợ tôi. Bà ấy vẫn 
còn giúp đỡ tôi mỗi ngày.”

Khi Chị Mauerman nghỉ hưu, họ quyết 
định đi phục vụ truyền giáo. Nhưng việc 
Anh Cả Mauerman bị cụt cả hai chân có gây 
ra vấn đề không? Anh ấy nói “Luôn luôn có 
những điều tôi không thể làm được, nhưng 
có rất nhiều điều tôi có thể làm được, chúng 
tôi biết là sẽ có một chỗ cho chúng tôi.”

Trong khi hoàn tất các mẫu giới thiệu của 
họ, anh ấy đã đánh dấu vào ô mà cho thấy 
anh ta đã phục vụ trong quân đội. Chẳng bao 
lâu, họ đã nhận được một sự kêu gọi từ văn 
phòng Liên Lạc Quân Sự của Giáo Hội. “Tôi 
đã có một thẻ quân nhân mà cho phép chúng 
tôi vào các căn cứ quân sự, vì vậy họ xin 
phép chúng tôi để giới thiệu chúng tôi cho 
một phái bộ truyền giáo liên lạc quân sự.”

Anh Chị Mauerman được kêu gọi phục vụ 
tại một căn cứ quân sự ở North Carolina, Hoa 
Kỳ. Anh Cả Mauerman nhớ lại: “Tấm bảng 
hiệu tại cổng vào ghi là ‘Fort Bragg, Căn Cứ 
Nhảy Dù.’ Khi người lính canh chào đón 
chúng tôi với khẩu hiệu nhảy dù ‘Dấn Thân!’ 

HÃY SẴN SÀNG
“Chúng ta tiếp tục 
cần thêm nhiều cặp 
vợ chồng cao niên 
nữa. . . . Hãy sẵn 
sàng. Trong cuộc 
sống của mình, có 
một vài lần các anh 
chị em sẽ vui hưởng 
cảm nghĩ tuyệt vời 
và niềm mãn nguyện 
có được từ việc cùng 
nhau phục vụ toàn 
thời gian trong công 
việc của Đức Thầy.”
Chủ Tịch Thomas S. 
Monson, “Cho Đến Khi 
Chúng Ta Gặp Lại Nhau,” 
Liahona, tháng Mười 
Một năm 2010, 6.
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thì đó là lần đầu tiên tôi đã nghe lại khẩu hiệu đó sau 
nhiều năm. Tôi cảm thấy quen thuộc như đang ở nhà, mặc 
dù tôi chưa bao giờ đến Fort Bragg. Tôi biết sự kêu gọi đi 
phục vụ truyền giáo của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp 
và Chúa quan tâm đến tôi.”

Chị Mauerman nói: “Chúng tôi dạy các bài học về việc 
trở nên tự lực cánh sinh, kiên cường và về việc củng cố 
hôn nhân.” “Lúc đầu, chúng tôi không muốn chia sẻ câu 
chuyện của mình, nhưng chúng tôi thấy rằng việc chia sẻ 
câu chuyện đó đã hoàn toàn tạo ra sự khác biệt. Những 
người lính và những người phối ngẫu của họ nhìn chúng 
tôi và nói: ‘Nếu anh chị có thể làm điều đó, thì chúng tôi 
cũng có thể làm được.’”

Anh Chị Mauerman đã có được một kinh nghiệm tích 
cực ở North Carolina đến mức họ được yêu cầu phục vụ 
một lần nữa. Ngày nay họ đi khoảng 40 dặm (64 kilômét) 
từ nhà của họ ở Orem đến Salt Lake City hai lần một tuần 
để phục vụ trong văn phòng Liên Lạc Quân Sự của Giáo 
Hội. Họ cũng giảng dạy các cặp vợ chồng cao niên tại 
trung tâm huấn luyện truyền giáo ở Provo, nơi mà họ thấy 
rằng hầu như mỗi nhóm đều có một người nào đó đã 
vượt qua những trở ngại để phục vụ.

Các Ngôn Ngữ Phổ Thông 
Randy và Lou Ellen Romrell Utah rất lo lắng khi được kêu 

gọi phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Brazil Cuiabá. Mặc dù 
Anh Cả Romrell đã phục vụ ở Brazil khi còn là một người 
truyền giáo trẻ tuổi, nhưng anh đã không còn nói giỏi tiếng 
Bồ Đào Nha nữa. Và Chị Romrell không biết tiếng Bồ Đào 

Nha. Tuy nhiên, việc học tập và nỗ lực đã giúp Anh Cả 
Romrell có lại được khả năng nói tiếng Bồ Đào Nha và khả 
năng nói tiếng Bồ Đào Nha của Chị Romrell cũng tiến bộ. 
Khả năng chơi đàn ghi ta ukulele cũng thế.

Chị Romrell nói: “Tôi đã không thực sự dự định mang 
theo cây đàn đó, nhưng Anh Cả Romrell được soi dẫn để 
mang nó theo, và thật là tuyệt vời để thấy sự hữu dụng của 
cây đàn đó. Khi chúng tôi giảng dạy những người tầm đạo 
và làm công việc giúp các tín hữu tích cực lại và kết tình 
thân hữu thì thật là thú vị để sử dụng cây đàn đó để mọi 
người hát thánh ca. Chúng tôi học ngôn ngữ, và các bài 
thánh ca mang lại một tinh thần mạnh mẽ với những bài 
thánh ca đó.”

Mặc dù khả năng nói tiếng Bồ Đào Nha của chị vẫn 
còn đang phát triển, nhưng chị đã thành thạo trong âm 
nhạc. Chị nói: “Âm nhạc mang mọi người lại với nhau. 
Mặc dù tôi không thể hiểu tất cả mọi điều họ nói trong khi 
đến thăm, nhưng khi chúng tôi hát, thì chúng tôi thông 
cảm nhau.” Khi được mời đến nói chuyện tại các trường 
học về ngày lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ, Anh Chị Romrell hát các 
bài thánh ca về lòng biết ơn—và có tiếng đàn ukulele đệm 
theo. Và Chị Romrell cũng sử dụng một công cụ thông 
thường hơn, cây dương cầm, để đệm theo các bài thánh 
ca ở nhà thờ.

Còn tiếng Bồ Đào Nha thì sao? Chị nói: “Dù không có 
thông thạo, thì ta chỉ cần học một vài từ cũng hữu ích. Việc 
chỉ cần chào hỏi người khác thì cũng có tác dụng đáng kể. 
Hãy để cho họ biết rằng mình đang học. Hãy dùng câu đơn 
giản và trông cậy vào Thánh Linh.” Và dĩ nhiên, Thánh Linh 

Sau khi khắc phục các vấn đề tài 
chính, Anh Cả và Chị Rieta phục vụ 
ở quê hương của họ, là Philippines.

Đối với Anh Chị Mauerman, việc phục vụ trong 
các nơi liên quan đến quân sự là hoàn toàn phù 
hợp. Họ nói: “Chúng tôi cảm thấy như trở về 
nhà.”

Vì được soi dẫn để mang theo một cây 
đàn ghi ta ukulele, Anh Chị Romrell 
sử dụng đàn để chia sẻ ngôn ngữ phổ 
thông của âm nhạc khi họ đến thăm 
các gia đình và hát thánh ca.



là một ngôn ngữ khác mà mọi người đều có 
thể chia sẻ.

Phục Vụ từ Nhà
Paul và Jean Mar Lewis từ Utah đã ba 

lần phục vụ truyền giáo cùng với nhau 
(Đền Thờ Palmyra New York; Đền Thờ 
Hồng Kông Trung Quốc; và Croatia, Serbia 
và Slovenia với các lớp giáo lý và các học 
viện). Họ đang chuẩn bị để phục vụ truyền 
giáo một lần nữa thì chủ tịch giáo khu của 
họ hỏi: “Anh chị có sẵn lòng phục vụ ngay 
tại giáo khu của chúng ta ở đây để hỗ trợ 

phái bộ truyền giáo nơi chúng ta đang sống 
không?”

Chị Lewis nói. “Chúng tôi mới dọn đến 
đây, vì vậy đó là một cơ hội thật tuyệt vời.” 
“Chúng tôi phục vụ với các anh cả và các 
chị truyền giáo trẻ tuổi, có một mối liên kết 
chặt chẽ với vị chủ tịch phái bộ truyền giáo, 
đi dự các buổi họp chi bộ và khu bộ, và làm 
việc với những người lãnh đạo công việc 
truyền giáo tiểu giáo khu.” Họ cũng đi thăm 
những người tầm đạo và những người kém 
tích cực.

Chị Lewis nói: “Chúng tôi đã gặp những 
người thật tuyệt vời mà chúng tôi sẽ không 
bao giờ biết được nếu không phục vụ ở đây, 
kể cả một số người đang kém tích cực. Thật 

“NGÀI MUỐN CON 
PHẢI LÀ NGƯỜI 
NHƯ THẾ NÀO”
“Khi nghĩ về sự cần 
thiết những người 
truyền giáo cao niên, 
tôi luôn luôn nghĩ về bài 
thánh ca ưa thích đó 
‘Con Sẽ Đi Đến Nơi Nào 
Ngài Sai Con’ (Thánh Ca 
và Các Bài Ca Thiếu Nhi, 
trang 46) và sứ điệp của 
bài thánh ca này, ‘Con 
sẽ làm những gì Ngài 
bảo con làm.’”
Anh Cả Dallin H. Oaks  
thuộc Nhóm Túc Số Mười  
Hai Vị Sứ Đồ.

CẦN CÁC CẶP  
VỢ CHỒNG
“Sứ điệp của chúng 
tôi cho tất cả các cặp 
vợ chồng cao niên thì 
rất đơn giản: chúng tôi 
thật sự cần các anh chị. 
Chúng tôi đang cố gắng 
hết sức để làm cho việc 
các anh chị đi phục vụ 
truyền giáo càng thuận 
tiện càng tốt. . . . Thời 
điểm này đang rất cần 
đến anh chị. Có những 
người đang cần đến các 
anh chị. Xin các anh 
chị—hãy đi.”
Anh Cả Jeffrey R. Holland 
thuộc Nhóm Túc Số Mười 
Hai Vị Sứ Đồ, Deseret News, 
ngày 14 tháng Chín năm 2011.

là một phước lành tuyệt vời được thấy họ trở 
lại, tiếp nhận các giáo lễ, và đi đền thờ.”

Anh Cả Lewis nói: “Khi nghĩ về công việc 
phục vụ truyền giáo, nhiều cặp vợ chồng lo 
lắng về điều họ sẽ làm với nhà cửa, xe cộ của 
họ hay điều họ sẽ bỏ lỡ không làm với gia 
đình của họ. Chúng tôi đã có thể sống trong 
nhà của mình và lái xe của mình. Chúng tôi 
được khuyến khích đi dự các sinh hoạt của gia 
đình, miễn là những điều đó không làm trở 
ngại các trách nhiệm truyền giáo. Và thậm chí 
chúng tôi còn có mặt ở đây khi một đứa cháu 
ra đời nữa.” 

Các Phước Lành cho Gia Đình
Mặt khác, Jill và Kent Sorensen, là những 

người cũng sống trong cùng giáo khu đó, nói 
rằng một trong những cách tốt nhất để củng 
cố gia đình của họ là phục vụ xa nhà. Chị 
Sorensen nói: “Một trong những lý do chính 
để bào chữa mà các cặp vợ chồng đưa ra để 
không đi là vì các cháu, con cái đã lập gia 
đình đang gặp khó khăn, con gái sắp sinh con, 
cha mẹ già—và còn nhiều hoàn cảnh như vậy 
nữa. Gia đình là một ưu tiên, và ta nhớ họ mỗi 
ngày. Nhưng việc đi truyền giáo gửi ra một 
sứ điệp hùng hồn rằng công việc truyền giáo 
cũng rất là quan trọng.”

Ngoài ra, Anh Cả Sorensen cũng nói: “bây 
giờ có rất nhiều cách để luôn luôn giữ liên lạc.”

Anh Chị Lewis đang phục vụ từ nhà và thích 
làm quen với những người truyền giáo toàn 
thời gian và các tín hữu trong giáo khu của họ.

Anh Chị Sorensen đưa các viên đá nhỏ cho 
các em học sinh ở Cook Islands để nhắc nhở 
các em phải luôn luôn “rắn chắc như đá trong 
Đấng Ky Tô.”
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Cuộc hành trình truyền giáo của Anh Chị Sorensen bắt 
đầu cách đây ba năm, khi giám trợ của họ yêu cầu họ tổ 
chức các buổi họp đặc biệt fireside hàng tháng cho các 
cặp vợ chồng đang có ý định đi phục vụ truyền giáo. Chị 
Sorensen nói: “Sau khi nói chuyện liên tục về điều đó, 
chính chúng tôi cũng phải đi thôi!” Họ đã nhận được một 
sự kêu gọi phục vụ ở Cook Islands, nơi ông bà của chị Jill 
đã phục vụ cách đây 50 năm.

Ngày nay, trong số các bổn phận khác, họ được yêu cầu 
giảng dạy lớp Kinh Thánh trong các trường học.

Anh Cả Sorensen nói: “Chúng tôi nói về Đấng Ky Tô là 
đá. Chúng tôi đưa cho học sinh một viên đá nhỏ và khuyến 
khích họ luôn luôn rắn chắc như đá trong Đấng Ky Tô. Bây 

giờ chúng tôi đi đâu người ta cũng nói: ‘Rắn chắc như đá!’ 
khi họ thấy chúng tôi.”

Hãy Đến Giúp Đỡ
Nếu các anh chị đang có ý định đi phục vụ truyền giáo 

toàn thời gian hoặc một công việc truyền giáo phục vụ Giáo 
Hội, thì tất cả những cặp vợ chồng này sẽ hỏi các anh chị 
cùng một câu hỏi mà Chủ Tịch Robison hỏi Gerald và Lorna 
Malmrose: “Anh chị có thể đến giúp đỡ được không?” Và 
họ sẽ nói với các anh chị rằng, cho dù các anh chị tham gia 
bằng cách nào đi nữa thì lời hứa này chắc chắn là: Các anh 
chị đang được cần đến, các anh chị có thể đóng góp, và các 
anh chị sẽ được ban phước và được yêu thương. ◼
GHI CHÚ
 1. “Anh Cả Jeffrey Holland: LDS Church Desperately Needs More 

Senior Missionaries,” Deseret News, ngày 14 tháng Chín năm 2011, 
deseretnews.com.

NHIỀU CÁCH PHỤC VỤ
Xem các cơ hội hiện tại, nghe từ những người hiện 

đang phục vụ, và tìm kiếm các câu trả lời cho câu hỏi 
tại lds.org/callings/missionary.

DỄ DÀNG HƠN BAO GIỜ HẾT
Các chính sách linh động làm cho việc phục vụ của 

các cặp vợ chồng đơn giản hơn.

•  Các cặp vợ chồng phục vụ Giáo Hội có thể sống 
ở nhà và phục vụ tại địa phương.

•  Các cặp vợ chồng có thể phục vụ trong 6, 12, 18, 
hay 23 tháng. Họ có thể phục vụ ở nước ngoài ít 
hơn 18 tháng nếu họ trả tiền cho việc đi lại.

•  Các cặp vợ chồng có thể được phép vắng mặt vài 
ngày trong khi họ phục vụ truyền giáo, thông 
thường từ 7 đến 10 ngày để trở về nhà vì một 
sự kiện nguy kịch trong gia đình, khi họ tự trả 
cho chi phí đi lại.

•  Chi phí nhà ở có giới hạn. Các cặp vợ chồng 
không trả nhiều hơn số tiền đã định cho nhà 
ở, kể cả tiền mướn nhà, tiền điện, tiền nước, 
tiền ga và đồ nội thất.

•  Nhà ở sẽ được an toàn và tiện nghi. Các văn 
phòng phái bộ truyền giáo hoặc giáo vùng 
bảo đảm nhà ở sạch sẽ, trang bị khiêm tốn, 
và tiết kiệm.

•  Lịch trình ít căng thẳng hơn. Các cặp vợ chồng 
không phải tuân theo cùng một lịch trình về 
giờ giấc làm việc và sinh hoạt như những người 
truyền giáo trẻ tuổi.

•  Họ được liên lạc với gia đình thường xuyên hơn. 
Các cặp vợ chồng có thể liên lạc với gia đình họ 
thường xuyên hơn những người truyền giáo 
trẻ tuổi độc thân như đã được quy định.

Trên khắp thế giới, các cặp vợ chồng nói rằng ngoài việc giúp đỡ 
người khác, việc phục vụ chung với nhau củng cố hôn nhân của 
họ và mang họ đến gần Cha Thiên Thượng hơn.



34 L i a h o n a

Tôi đã tận mắt thấy rằng 
quyền năng chữa lành 
của Đấng Cứu Rỗi có thể 
đến với cả hai vợ chồng 
khi người chồng vất vả 
vật lộn với hình ảnh sách 
báo khiêu dâm.

KHI  
Hình Ảnh Sách Báo 

Khiêu Dâm Ảnh Hưởng  
đến Gia Đình— 
CẢ HAI VỢ CHỒNG  

Đều Cần Phải Được  
Chữa Lành
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khi tôi đưa ra lời khuyên bảo thường xuyên và cẩn thận 
với từng anh em để giúp họ “cởi bỏ những xiềng xích . . . 
muốn trói chặt [họ]” (2 Nê Phi 9:45).

Tuy nhiên, có lẽ Thánh Linh đã đến trút xuống họ 
rất nhiều khi tôi họp với những người vợ của họ. Tôi đã 
thấy rằng, trong khi một số vết thương vẫn còn mới và 
những vết thương khác thì đang thành sẹo vì từ những 
năm tiếp xúc với hình ảnh sách báo khiêu dâm nên tất 
cả các chị em phụ nữ này đối phó với một tinh thần bị 
tổn thương nghiêm trọng bởi những câu hỏi như là: “Tôi 
đã làm gì để khiến cho anh ấy không còn chú ý đến tôi 
nữa?” hoặc “Tại sao anh ấy muốn tưởng tượng ra mình 
với người khác thay vì với tôi?”

Bởi vì người chồng đã phạm tội, nên rất dễ dàng cho 
vị giám trợ cảm thấy rằng người chồng phải cần tiếp cận 
nhất với những chìa khóa để mở quyền năng chữa lành 
của Đấng Cứu Rỗi, nhưng tôi đã biết được rằng nhu cầu 
của người vợ để được chữa lành khỏi nỗi đau đớn và chấn 
thương cũng quan trọng như nhu cầu được chữa lành của 
người chồng về tội lỗi và những thôi thúc ám ảnh.

Trong bài giảng dành cho dân Nê Phi, tiên tri Gia Cốp 
đã lên án những người đàn ông về hành vi không chung 
thủy của họ đối với vợ của họ, “hầu hết những người này 
đều có tình cảm hết sức dịu dàng, thanh khiết và tế nhị 
trước mặt Thượng Đế, và đó là những điều đã làm Thượng 
Đế hài lòng;nhiều người có cảm xúc [đã] cực kỳ dịu dàng 
và trong sạch và tinh tế trước mặt Thượng Đế, mà điều 
làm đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Gia Cốp 2:7). Ông nói tiếp: 
“Các anh em đã làm đau khổ trái tim của người vợ hiền 
của mình . . . vì các anh em nêu gương xấu trước mặt họ; 
và những tiếng nức nở trong lòng họ đã vang lên thấu đến 
Thượng Đế để chống lại các anh em” (Gia Cốp 2:35). Tôi 
đã tận mắt chứng kiến những tiếng nức nở này. Những 
tiếng nức nở này không phải từ ý thức sâu sắc của người 
vợ về sự phản bội gây ra bởi sự sử dụng hình ảnh sách 
báo khiêu dâm của người chồng mà còn từ lời lẽ thấp kém 
và hành vi cáu kỉnh thường xuyên cho thấy vì cuộc đấu 
tranh nội tâm của người chồng. Trên thực tế, là điều thông 
thường khi một người đàn ông có thói quen bị đưa ra ánh 
sáng để đổ lỗi cho vợ của mình vì hành vi của mình, và kể 
ra nhiều hành động khác nhau mà người vợ đã làm hoặc 
không làm. Thảm thương thay, cũng là điều thông thường 
khi người vợ bắt đầu chấp nhận và thậm chí còn tin vào 
những lời cáo buộc này nữa.

Ẩn danh

T rong vòng sáu tháng đầu tiên tôi làm giám trợ, đã 
có vài cặp vợ chồng trong tiểu giáo khu của tôi đến 
gặp riêng tôi để cho tôi biết về sự vật lộn vất vả của 

người chồng với việc sử dụng hình ảnh sách báo khiêu 
dâm. Trong một số trường hợp, người vợ bị sốc khi mới 
biết được bí mật khủng khiếp đó; những người khác đã 
biết được nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Tôi đã cảm thấy trắc ẩn đối với mỗi cặp vợ chồng này 
và cảm thấy quyền năng cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi 
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Một cặp vợ chồng như vậy ngồi trong văn phòng của 
tôi chỉ vài ngày sau khi người chồng tiết lộ thói quen sử 
dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm mà đã quấy rầy anh 
từ khi còn trẻ. Trong khi lắng nghe một bài học trong Hội 
Phụ Nữ dựa trên bài nói chuyện tại đại hội của Chị Linda S. 
Reeves vào tháng Tư năm 2014: “Sự Bảo Vệ Khỏi Hình  
Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm—Một Mái Gia Đình Tập Trung 
vào Đấng Ky Tô,” thì người vợ bắt đầu nhận ra trong 
thái độ chê bai của người chồng đối với mình có nhiều 
khuynh hướng mà giảng viên đang mô tả. Sau bài học, chị 
ta đặt ra những câu hỏi cho chồng mình, và anh ta đã thú 
nhận bí mật mà đã được che giấu quá lâu. Giờ đây, lòng 
tự trọng của chị ta đã bị tổn thương nặng nề cộng với lòng 
oán giận mãnh liệt. Trong buổi họp đầu tiên với tôi, họ đã 
gắng sức để xem hôn nhân của họ có thể tiếp tục như thế 
nào. Tôi bảo đảm với họ rằng vẫn có hy vọng, đưa ra một 
số lời khuyên ban đầu, và sau đó mời mỗi người trở lại 
gặp riêng tôi.

CÁC VỊ LÃNH ĐẠO CHỨC TƯ TẾ  
CÓ THỂ GIÚP ĐỠ BẰNG CÁCH NÀO

Khi các vị lãnh đạo làm việc với những người phối ngẫu 
của các tín hữu đang vất vả vật lộn với hình ảnh sách báo 

khiêu dâm, thì những nỗ lực của họ để bảo đảm rằng những 
người phối ngẫu này phải cảm thấy được lắng nghe và thông 
cảm có thể cũng quan trọng như bất cứ lời khuyên bảo nào 
mà họ có thể đưa ra. Hãy cân nhắc những đề nghị sau đây từ 
Ministering Resources (Nguồn Phục Sự) (ministering.lds.org):

•  Họp với nhau thường xuyên và đưa ra sự hỗ trợ.
•  Nhấn mạnh đến khả năng của Đấng Cứu Rỗi để cung 

cấp sự chữa lành riêng cho người phối ngẫu của người 
sử dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm (xin xem An Ma 
7:11 và Ma Thi Ơ 11:28–30).

•  Khi thích hợp, hãy mời cá nhân đó cân nhắc việc tham 
dự một buổi họp của nhóm hỗ trợ qua chương trình 
phục hồi thói nghiện hoặc một nhóm hỗ trợ tương tự.

•  Giúp người phối ngẫu hiểu rằng người ấy có thể  
nhận được sự soi dẫn của mình để biết cách thiết  
lập rõ ranh giới trong mối quan hệ và trong nhà.

•  Giúp người phối ngẫu tìm kiếm một người bạn  
hoặc người trong gia đình đáng tin cậy có thể liên  
tục cung cấp sự hỗ trợ có ý nghĩa.

•  Giúp cá nhân đang sử dụng hình ảnh sách báo  
khiêu dâm chịu trách nhiệm về các hành động  
của mình và hỗ trợ người phối ngẫu của người ấy.

•  Cân nhắc việc giới thiệu người phối ngẫu của  
người sử dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm đến 
những người chuyên nghiệp để giúp đỡ hoặc tư  
vấn. Nhận ra các nguồn phương tiện ở địa phương  
có cung cấp dịch vụ phù hợp với các nguyên tắc  
phúc âm.



LỜI KHUYÊN BẢO VÀ 
AN ỦI CHO NHỮNG 
NGƯỜI PHỐI NGẪU
“Chúng tôi là những 
người lãnh đạo rất quan 
tâm đến những người 
phối ngẫu và gia đình 
của những người đau 
khổ vì nghiện hình ảnh 
sách báo khiêu dâm. Anh 
Cả Richard G. Scott đã 
khẩn nài: ‘Nếu bản thân 
các anh chị em không 
mắc phải tội lỗi nghiêm 
trọng, thì đừng chịu đựng 
một cách vô ích hậu quả 
tội lỗi của người khác. . . . 
Các anh chị em có thể 
cảm thấy thương hại. . . . 
Tuy nhiên, các anh chị em 
không nên gánh lấy một 
cảm nghĩ về trách nhiệm 
đối với những hành vi 
đó.’ Nên biết rằng các 
anh chị em không lẻ loi 
một mình. Có sự giúp 
đỡ. Có những buổi họp 
dành cho vợ chồng người 
nghiện ngập đang phục 
hồi thói nghiện, gồm có 
những buổi họp qua điện 
thoại, để vợ chồng có 
thể gọi và dự những buổi 
họp tại nhà của họ.”
Linda S. Reeves, đệ nhị cố vấn 
trong chủ tịch đoàn trung ương 
Hội Phụ Nữ, “Sự Bảo Vệ Khỏi 
Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm—
Một Mái Gia Đình Tập Trung vào 
Đấng Ky Tô,” Liahona, tháng 
Năm năm 2014, 16. 

Cùng với lời cầu nguyện tha thiết mà 
tôi đã dâng lên để chuẩn bị cho những 

buổi họp đó, tôi cũng xem lại những đề 
nghị được cung cấp trong Ministering 
Resources trên LDS.org, nhất là trong 
nguồn tài liệu nhằm hỗ trợ cho người 
phối ngẫu của những người sử dụng 
hình ảnh sách báo khiêu dâm, mà 
tôi đã đọc được những điều sau đây: 
“Hãy bày tỏ tình yêu thương và mối 
quan tâm của anh em dành cho cá 
nhân chị ấy cũng như cho người phối 

ngẫu của chị ấy. Nói rõ rằng chị ấy 
không có trách nhiệm đối với việc sử 

dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc 
hành vi tồi tệ của người phối ngẫu của 

mình và chị ấy không được mong là phải 
chịu đựng hành vi lạm dụng.”

Khi họp với chị phụ nữ này, tôi lưu ý 
chị ấy về lời khuyên này và thêm vào lời 
bảo đảm rằng các hành động của chồng 
chị ấy không hề tại vì chị ấy, không phải 
về một điều gì đó mà chị ấy đã làm hoặc 
đã không làm mà thay vì thế là vì sự xung 
đột nội tâm của riêng anh ấy. Tôi nhìn thấy 
một cảm giác nhẹ nhõm và an ủi đến với 
chị khi chị hiểu được những lời này và cảm 
nhận được sự xác nhận của Thánh Linh 
rằng những lời này quả thật là đúng. Vào 
cuối cuộc phỏng vấn, chị ấy đã xin tôi ban 
cho chị một phước lành của chức tư tế. Tôi 
nhận biết rằng mình là người duy nhất mà 
chị có thể xin một phước lành như vậy, 
trong khi chị ấy muốn giữ kín tình huống 
của mình đối với gia đình và bạn bè.

Để giúp đỡ trong tiến trình chữa lành, 
tôi đã mời người chồng tham dự vào một 
nhóm Thánh Hữu Ngày Sau đang phục 
hồi khỏi thói nghiện ở địa phương, và tôi 
khuyến khích vợ của anh ấy cũng tham 
dự một nhóm tương ứng dành cho người 
phối ngẫu và những người trong gia đình. 
Chị ấy nói với tôi về sự an ủi mà chị cảm 
nhận được từ buổi họp với các chị em phụ 
nữ khác, là những người hiểu điều chị ấy 
đang phải chịu đựng và niềm hy vọng mà 

buổi họp này đã mang đến cho chị để thấy 
những cặp vợ chồng đã trải qua cùng thử 
thách như vậy và đã xoay sở để cùng nhau 
khắc phục.

Giờ đây, vài tháng đã trôi qua kể từ 
buổi họp đầu tiên của tôi với cặp vợ 
chồng này, và tình yêu thương và mối 
quan tâm của tôi dành cho họ đã phát 
triển vì vô số những lần giao tiếp của 
chúng tôi. Mặc dù tôi nhận ra rằng con 
đường tiếp tục của họ sẽ không phải là 
không có thất bại nhưng đó là một niềm 
vui đối với tôi để biết rằng với mỗi tháng 
trôi qua, người chồng đã giữ mình thoát 
khỏi sự ham muốn và hình ảnh sách báo 
khiêu dâm và để thấy sự gia tăng về giá 
trị của bản thân và sự tin tưởng của người 
vợ một cách thật hiển nhiên.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây với 
họ, nỗi đau khổ và nước mắt từ buổi họp 
ban đầu của chúng tôi đã được thay thế 
bằng những nụ cười thường xuyên và thậm 
chí cả tiếng cười nữa. Nhưng có lẽ kết quả 
lớn nhất là niềm hy vọng—hy vọng rằng 
không những cuộc hôn nhân của họ có thể 
tiếp tục mà thậm chí nó còn có tiềm năng 
để trở thành một cái gì đó đẹp đẽ và được 
tôn cao nữa.

Rủi thay, tôi nhận ra rằng không phải 
mọi cặp vợ chồng đều có được kết quả 
tương tự. Một số các cuộc hôn nhân có thể 
thất bại khi người sử dụng hình ảnh sách 
báo khiêu dâm từ chối tiến bộ. Tuy nhiên, 
bất kể con đường nào người chồng chọn 
để theo thì tôi cũng biết là lời khuyên bảo 
để phục sự những người vợ đều được soi 
dẫn. Tôi hy vọng rằng không có chị em 
nào rơi vào tình huống này sẽ cảm thấy 
rằng mình đang bị vị giám trợ của mình 
bỏ quên, xét đoán sai, hoặc hiểu lầm. Việc 
vị giám trợ phục sự là một hệ thống chính 
yếu mà qua đó Đấng Cứu Rỗi biểu hiện 
quyền năng của Ngài để chữa lành trọn vẹn 
mỗi tâm hồn—ngay cả những tâm hồn đã 
bị “xuyên thấu bằng những vết thương sâu” 
(Gia Cốp 2:35). ◼

Phía dưới: Kerri đã đau khổ cùng cực khi biết 
về thử thách của chồng mình với hình ảnh sách 
báo khiêu dâm, nhưng chị đã tìm thấy niềm hy 
vọng và sự chữa lành qua Chúa Giê Su Ky Tô và 
Sự Chuộc Tội của Ngài. 



Người Canh Gác
Người canh gác là lính gác được cắt đặt để đứng canh ở trên một bức tường 

hoặc trong một ngọn tháp để trông chừng và cảnh báo về mối nguy hiểm đang 
đến gần từ xa. Họ được dùng để bảo vệ thành phố cũng như các vườn nho, 
ruộng, hoặc đồng cỏ.

Người Canh Gác 
TRÊN CÁI THÁP

Các Loại Tháp Canh
Tháp canh trong các bức tường 

thành thường được dựng lên tại 
cổng vào hoặc ở góc tường (xin xem 
2 Sử Ký 26:9). Cả hai tháp ở cổng vào 

và góc tường cung cấp các vị trí 
ở trên cao mà từ đó thấy được 

những nguy hiểm đến gần 
và chống trả các cuộc tấn 
công của kẻ thù (xin xem 
2 Sử Ký 26:15).

Tháp pháo đài hoặc thành trì kiên cố thường là những cấu trúc 
xây dựng cao độc lập khỏi mặt đất hoặc các địa điểm chiến lược khác. 
Đôi khi các tháp pháo đài này đủ to lớn để làm một nơi ẩn náu cuối 

cùng cho dân cư trong cả một thành phố khi họ bị tấn công (xin xem 
Các Phán Quan 9:46–52).

Các tháp trong vườn nho, ruộng, hoặc đồng cỏ là các cấu trúc 
nhỏ được xây lên để giúp bảo vệ mùa màng và gia súc khỏi những trộm 
đạo và thú vật (xin xem 2 Sử Ký 26:10; Ê Sai 5:2; 27:3). Thông thường, 
tầng thấp hơn là một căn phòng là nơi cất các dụng cụ.

“Ta đã đặt các vọng 
canh trên thành 
ngươi; cả ngày và 
đêm chúng nó chẳng 
hề im lặng. Hỡi các 
ngươi là kẻ nhắc 
nhở Đức Giê Hô Va, 
chớ có nghỉ ngơi 
chút nào.”
Ê Sai 62:6
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Người canh gác trên cái tháp:
Có một tầm nhìn xa từ trên cao. Với tư cách là các tôi tớ đã được 

Thượng Đế kêu gọi và cho phép, các vị tiên tri được tách rời khỏi thế 
gian, đến gần Ngài hơn, và được phép nhìn thấy mọi sự việc từ một góc 
nhìn thiêng liêng hơn.

Nhìn thấy những sự việc mà những người khác không thể 
nhìn thấy được. “Nhưng vị tiên kiến có thể biết được những việc đã 
xảy ra trong quá khứ cũng như những việc sẽ xảy đến trong tương lai; 
và nhờ những dụng cụ đó mà mọi sự việc sẽ được tiết lộ, hay nói cách 
khác, mọi điều bí mật sẽ được phơi bày, và những điều che giấu sẽ 
được đưa ra ánh sáng, cùng những điều chưa ai được biết tới thì sẽ nhờ 
những dụng cụ đó mà biết được, và ngoài ra có những sự việc sẽ nhờ 
những dụng cụ đó mà được biết đến, nếu không thì chẳng ai có thể 
biết được” (Mô Si A 8:17).

Luôn cảnh giác. Các vị tiên tri có một trách nhiệm long trọng để 
cảnh báo chúng ta về các mối nguy hiểm sắp tới, và họ sẽ tiếp tục làm 
như vậy bất kể ý kiến của công chúng hoặc các khuynh hướng trong xã 
hội là gì đi nữa.

Cảnh báo về những sự việc trong khi chúng vẫn còn ở xa. “Vị 
tiên tri tố cáo tội lỗi và tiên báo những hậu quả của nó. Vị ấy là một 
người thuyết giảng sự ngay chính. Đôi khi, các vị tiên tri có thể được soi 
dẫn để tiên báo về tương lai vì lợi ích của nhân loại” (Sách Hướng Dẫn 
Thánh Thư, “Tiên Tri, Vị,” lds.org/scriptures/gs).

Cung cấp sự an toàn và bảo vệ. Bằng cách lưu tâm đến những 
cảnh báo của các vị tiên tri, chúng ta có thể tìm thấy sự an toàn và tránh 
được những tai họa mà có thể xảy đến cho chúng ta, riêng cá nhân hay 
chung cả nhóm, nếu chúng ta không vâng lời. ◼

NHỮNG SỰ KIỆN 
TRONG KINH THÁNH

Trong Kinh Cựu 
Ước, đôi khi Chúa 
được so sánh với 
một tháp pháo đài 
hoặc thành trì để 
ẩn náu (xin xem Thi 
Thiên 18:2; 61:3; 
Châm Ngôn 18:10; 

2 Sa Mu Ên 22:3), và đôi khi các vị 
tiên tri được so sánh với những 
người canh gác (xin xem Ê Sai 62:6; 
Giê Rê Mi 6:17; Ê Xê Chi Ên 3:17; 
33:7; Ô Sê 9:8; Mi Chê 7:4).

“Ta đã lập ngươi lên đặng canh  
giữ nhà Y Sơ Ra Ên; khá nghe lời từ 
miệng ta, và thay ta răn bảo chúng 
nó. (Ê Xê Chi Ên 3:17; xin xem thêm 
Ê Xê Chi Ên 33:1–7).

BỔN PHẬN 
PHẢI  
CANH GÁC
“Qua nhiều thế kỷ, 
các vị tiên tri đã 
làm tròn bổn phận 

của mình khi họ cảnh báo dân 
chúng về những nguy hiểm trước 
mắt họ. Các Vị Sứ Đồ của Chúa 
có bổn phận canh gác, cảnh báo, 
và tìm đến giúp đỡ những người 
đang tìm kiếm câu trả lời cho các 
câu hỏi quan trọng trong cuộc 
sống này.”
Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm  
Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Thượng Đế  
đang Lèo Lái Giáo Hội,” Liahona, tháng  
Mười Một năm 2015, 25.

HÌ
NH

 C
HỤ

P 
CÁ

C 
TH

ÁP
, N

ỀN
 ©

 IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK
; Đ

ẤN
G

 K
Y 

TÔ
 T

RO
NG

 Á
O

 C
HO

ÀN
G

 M
ÀU

 Đ
Ỏ

, T
RA

NH
 D

O
 M

IN
ER

VA
 K

. T
EI

CH
ER

T 
HỌ

A



40 L i a h o n a

T I Ế N G  N Ó I  C Ủ A  T H Á N H  H Ữ U  N G À Y  S A U

Bất cứ khi nào nhìn thấy tôi, anh 
ta cũng quàng tay qua vai tôi và hôn 
lên đỉnh đầu của tôi.

Thời gian còn lại trong trường 
trung học, tôi luôn luôn cố gắng tránh 
anh ta mỗi khi nhìn thấy anh ta đi tới. 
Khi anh ta thấy tôi và làm tôi ngạt thở 
với những cái ôm và những cái hôn 
nhễu nhão, tôi đã chịu đựng trong 
một vài giây với một nụ cười gượng 
gạo và sau đó bỏ đi nhanh mà không 
thốt lên một lời.

Tôi lẩm bẩm: “Ôi thôi” khi thấy 
anh ta tại buổi hòa nhạc cuối cùng 
ở trường trung học. Sau buổi hòa 
nhạc, anh ta đi lang thang về phía nơi 
tôi đang đứng với những người bạn 
của tôi bên ngoài thính phòng.

Các bạn tôi lùi lại khi anh ta đến 
bên tôi với một nụ cười, anh dang 
rộng tay ra để ôm tôi.

“William!”
Tôi quay lại và thấy một người 

phụ nữ chạy về phía chúng tôi.
Bà ấy nói: “Xin lỗi,” và khoác tay 

anh ta. “William rất thích cây vĩ cầm. 
Nó năn nỉ tôi dẫn nó đến buổi hòa 
nhạc này buổi tối hôm nay. Đi thôi, 
con yêu.”

Cho đến lúc đó, tôi đã không nhận 
ra rằng tôi chưa bao giờ 

biết tên của anh ta. 
Tôi đã gặp William 
hai năm trước đó 
nhưng đã dành 
rất nhiều thời 
gian để tránh xa 
anh ta đến nỗi tôi 

đã không bao giờ 
cố gắng để thực sự 

biết anh ta. Khi tôi 
nhìn William và mẹ của 

anh ta ra về thì lòng tôi cảm thấy 
xấu hổ vô cùng.

Nhiều năm sau, khi đã kết hôn, tôi 
đã sinh ra một bé trai xinh đẹp với hội 
chứng Down mà chúng tôi đặt tên là 
Spencer. Tôi thường nghĩ tới William 
khi tôi nhìn đứa con trai của mình, và 
tôi tự hỏi liệu Spencer sẽ có những 
kinh nghiệm tương tự hay không. 
Người ta sẽ tránh xa nó vì nó hôn 
nhiều quá hoặc ôm quá chặt không? 
Bạn bè của nó có cảm thấy khó chịu 
với những hạn chế của nó không?

Khi Spencer được bốn tháng tuổi, 
tôi đưa nó đi đến bệnh viện địa 
phương cho một cuộc hẹn. Khi đem 
nó ra khỏi xe, tôi thấy có hai người 
đang đi ra khỏi bệnh viện. Tôi không 
thể tin nổi, tôi nhận ra đó chính là 
William và mẹ của anh ta.

“William!” Tôi gọi to khi chúng tôi 
đến gần hơn, tim tôi đập thình thịch.

“Xin chào!” Anh ta thong thả đi 
ngang qua bãi đậu xe và cười rất tươi. 
Anh ta chìa tay ra và nắm lấy tôi với 
một cái bắt tay nhiệt tình.

Anh khỏe không? Tôi hỏi anh ta.
Anh ta nói: “Cây vĩ cầm,” với vẻ 

phấn khởi hiện rõ trong mắt.
Cây vĩ cầm. Anh ta cũng còn nhớ 

tôi. Tôi nghẹn ngào qua tiếng cười: 
“Vâng, tôi đã chơi đàn vĩ cầm.”

Trong khi chúng tôi nói chuyện, tôi 
dâng lên lời cầu nguyện thầm về tấm 
lòng thương xót dịu dàng của Cha 
Thiên Thượng nhân từ là Đấng biết 
tôi đã muốn gặp lại William một lần 
nữa biết bao. Tôi biết ơn rằng Thượng 
Đế đã thấy tôi—một người mẹ trẻ 
đang gặp khó khăn và quá sức chịu 
đựng với các vấn đề sức khỏe của đứa 
con trai và lo lắng cho tương lai của 
nó—và vì Ngài đã cho tôi một kinh 
nghiệm để nhắc nhở tôi rằng Ngài 
biết chúng ta. ◼
Kaylee Baldwin, Arizona, Hoa Kỳ

Lần đầu gặp anh ta, tôi đang cầm 
cây vĩ cầm của mình.
Anh ta lê chân đến gần tôi trong 

khi tôi đang đi vào phòng ăn, tay 
cầm cây vĩ cầm.

Anh ta nói khi đến gần tôi: “Đàn 
vĩ cầm.”

Tôi nói: “Vâng, đúng vậy.”
Tôi chưa bao giờ thực sự nói 

chuyện với bất cứ với người nào bị 
khuyết tật và không biết phải nói gì. 
Anh ta đi theo tôi đến bàn ăn của tôi 
và ngồi bên cạnh tôi, chỉ vào cái hộp 
đựng cây vĩ cầm.

Anh ta nói một lần nữa: “Cây vĩ cầm.”
Tôi mở cái hộp đựng đàn ra và đôi 

mắt anh ta sáng lên. Anh ta búng mạnh 
lên mấy sợi dây đàn. Tim tôi đập mạnh 
khi tưởng tượng ra một sợi dây đàn bị 
đứt khỏi cây vĩ cầm, và tôi cẩn thận 
đóng lại cái hộp đựng đàn. Anh ta ôm 
tôi trước khi bỏ đi.

Tôi gặp anh ta thường xuyên sau 
sự kiện này.

W illiam nói “Cây vĩ cầm,” khi anh 
ta đến gần tôi.
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Tôi đứng xếp hàng ở một trạm 
xăng. Đứng trước tôi là một  

người mẹ với hai đứa con nhỏ hỏi 
mua 3 đô la tiền xăng và hai cây  
kem vani.

Chỉ liếc sơ, tôi có thể thấy rằng họ 
không có nhiều tiền. Bọn trẻ đều đi 
chân đất và mặc quần áo tả tơi.

Tôi nghe người phụ nữ đó đặt lên 
quầy hàng một đống đồng xu để trả 
tiền xăng và kem.

Sau khi trả tiền xăng của mình, tôi 
bước ra ngoài và liếc nhìn chiếc xe 
của người mẹ đó. Đó là một chiếc 
xe đời cũ mà rất có thể tốn xăng 
rất nhiều.

Tôi cảm thấy một chút thương 
hại đối với người mẹ có hai con này, 
nhưng tôi khởi động máy xe gắn máy 
của tôi và tiếp tục đi.

Chưa đầy một phút sau khi xe tôi 
đang chạy trên đường quốc lộ thì một 
tiếng nói đến với tôi: “Hãy đi giúp cô 
ấy.” Sự thúc giục đến hai lần.

Tôi lắc đầu và nghĩ rằng có lẽ cô ấy 
đã đi rồi. Tôi sẽ nói gì với cô ấy đây?

Tiếng nói đến lần thứ ba một cách 
rõ ràng: “Hãy đi giúp cô ấy.”

Tôi quay trở lại phía trạm xăng, cố 
gắng nghĩ ra điều tôi sẽ nói nếu cô ấy 
vẫn còn ở đó.

Khi đến nơi, tôi thấy rằng cửa xe 
của cô ấy đang mở. Cô ấy đang ngồi 
trong chỗ ngồi của người lái, và hai 
đứa con nhỏ của cô ấy đang thưởng 
thức kem ở hàng ghế sau.

Tôi dâng lên một lời cầu nguyện 
ngắn cầu vấn Cha Thiên Thượng về 
điều tôi nên nói. Cũng tiếng nói đó 
bảo tôi: “Hãy tự giới thiệu và hỏi xem 

HÃY ĐI GIÚP CÔ ẤY
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cô ấy có cần giúp đỡ không.” Tôi 
lại gần chiếc xe của cô ấy và tự giới 
thiệu. Tôi chia sẻ với cô ấy rằng tôi 
cảm thấy có ấn tượng để hỏi cô ấy 
có cần giúp đỡ gì không.

Cô ấy bắt đầu khóc và nói: “Tôi vừa 
mới dứt lời cầu nguyện lên Chúa Giê 
Su, xin Ngài gửi người nào đó đến 
giúp tôi.”

Cha Thiên Thượng đã đáp ứng lời 
cầu nguyện của cô ấy! Tôi trả tiền để 
đổ đầy bình xăng của cô ấy và đưa 
cho cô ấy số điện thoại của một người 
trong nhóm túc số các anh cả của 
chúng tôi. Người ấy đang tuyển dụng 
người làm vào lúc đó. Tôi không biết 
điều gì đã xảy ra sau đó với người mẹ 
trẻ này nhưng tôi biết ơn đã tuân theo 
sự thúc giục để giúp đỡ cô ấy. ◼
Thomas Robbins, California, Hoa Kỳ

Tôi nghe người phụ nữ 
đó đặt lên quầy hàng 

một đống đồng xu để trả 
tiền xăng và kem.



đàn ông, cả hai đều có vũ khí. Người 
ta vừa thấy chúng trong một chiếc xe 
màu cam. Các nhân chứng nói rằng 
những người này rất tàn bạo và sẵn 
sàng nổ súng.”

Gần đây, một loạt những vụ cướp 
có vũ trang đã xảy ra ở khu vực này, 
bất kể các nỗ lực tận tâm nhất của 
chúng tôi, các tên cướp cũng đều đã 
nhiều lần trốn thoát. Tôi ngừng suy 

Nhưng giữa giây phút căng 
thẳng đó, tôi đã nghe một 

tiếng nói. Tiếng nói đó điềm 
tĩnh nhưng đầy uy quyền và 
mạnh mẽ: “Đừng bắn!”

Bob và tôi ngồi trong xe cảnh sát 
của chúng tôi, chờ đợi một dấu 

hiệu về hoạt động ở dưới đường phố. 
Chúng tôi đã bắt đầu bí mật theo dõi 
liên tục trong hai giờ trước đó sau khi 
nhận ra chiếc xe đã được đề cập đến 
trong một hệ thống báo động phát 
sóng của cảnh sát.

Lời báo động đó như sau: “Vụ cướp 
có vũ trang đang diễn ra. Hai người 

nghĩ về điều đó ngay khi tôi thấy hai 
bóng người đi ra từ một căn nhà trên 
con đường tối tăm và nhảy vào chiếc 
xe màu cam. Giờ đây chúng đang lái 
xe về phía chúng tôi.

Tôi nói trên hệ thống báo động 
của cảnh sát: “Xin đơn vị tăng 
viện. Hai kẻ tình nghi ăn cướp 
đang lái xe về phía Bắc từ vị trí 
của chúng tôi.” TR
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Trong thời gian chúng tôi phục vụ 
ở Phái Bộ Truyền Giáo Geneva 

Thụy Sĩ, tôi đã được kêu gọi và 
phong nhiệm với tư cách là chủ tịch 
chi nhánh, và vợ tôi đã được kêu gọi 
với tư cách là chủ tịch Hội Phụ Nữ. 
Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng hết 
sức để làm việc nhằm đem lại sức 
sống mới cho chi nhánh đang gặp 
khó khăn này. Mặc dù được tổ chức 
vào thập niên 1960, nhưng trong 
nhiều năm chi nhánh này đã không 
có ai chịu phép báp têm và không gửi 

HÃY DẠY CHO 
HỌ ĐỌC SÁCH 
MẶC MÔN

người truyền giáo nào để đi truyền 
giáo trong 15 năm.

Hiển nhiên là chúng tôi cần sự 
giúp đỡ của Chúa để tìm ra giải pháp 
cho rất nhiều khó khăn mà chi nhánh 
này phải đối phó. Sau khi tôi đã cầu 
nguyện về những thử thách của chi 
nhánh này, Thánh Linh của Chúa 
phán bảo tôi: “Hãy dạy cho các tín 
hữu đọc Sách Mặc Môn, và ngươi 
sẽ thành công.”

Ngay lập tức, chúng tôi đã lập kế 
hoạch để tất cả các tín hữu cam kết 
bắt đầu đọc Sách Mặc Môn.

Đã có các kết quả phi thường theo 
sau. Sự bình an và Thánh Linh đã trở 
lại với chi nhánh này. Nhiều gia đình 
mới gia nhập Giáo Hội. Được thúc 
đẩy bởi ước muốn của mình để phục 
vụ, một thanh niên đã lên đường đi 
phục vụ truyền giáo. Vài cuộc hôn 
nhân đang lục đục đã được củng cố, 
và các gia đình trở nên gần gũi hơn 
với nhau. Ngày nay chi nhánh này 
tiếp tục tiến triển.

Chính chúng tôi và các tín hữu trong 
chi nhánh đã chứng kiến quyền năng 
kỳ diệu của Sách Mặc Môn. Sách đó 
thật sự là nền tảng của tôn giáo chúng 
ta và của chứng ngôn của chúng ta 
về phúc âm và về Chúa Giê Su Ky Tô. 
Chúng tôi hết lòng yêu mến sách đó. 
Sách đó là một nguồn hiểu biết vô tận 
và không thể thay đổi được.

Kinh nghiệm này đã dạy chúng 
ta rằng Sách Mặc Môn là phương tiện 
chắc chắn nhất để giúp các anh chị 
em của chúng ta thoát ra khỏi bóng 
tối thuộc linh đang bao phủ thế gian. 
Sách này mang lại sự bình an, niềm 
vui, hạnh phúc, và một ước muốn 
mạnh mẽ để noi theo Đấng Cứu Rỗi, 
Chúa Giê Su Ky Tô! ◼
Emilien Rioux, Quebec, Canada

Những người tăng viện của chúng 
tôi, hai thám tử mặc thường phục 
trong một chiếc xe thường dân, lái 
xe ở phía trước của chiếc xe của bọn 
chúng trong khi Bob và tôi lái theo 
sau. Sau khi ba chiếc xe của chúng 
tôi chạy lên một cây cầu, thì hai 
người tăng viện của chúng tôi đột 
nhiên dừng lại ngang trên cầu ở phía 
trước chiếc xe màu cam và chúng tôi 
đậu sau nó, bao vây những kẻ tình 
nghi. Hầu như ngay lập tức, chiếc 
xe dừng lại và cả hai bóng người 
trốn trong xe.

Tôi ra lệnh sau khi ra khỏi xe mình: 
“Bước ra khỏi xe với hai tay đặt lên 
đầu!” Không một ai trả lời.

Tôi chuẩn bị nổ súng và ra lệnh 
một lần nữa: “Bước ra khỏi xe với 
hai tay đặt lên đầu. Hãy làm ngay!”

Bất ngờ người lái xe đứng dậy và 
quay về phía tôi. Tôi có thể thấy một 
vật trông giống như kim khí trong tay 
người ấy.

Kinh nghiệm huấn luyện cảnh sát 
và linh cảm thông thường của tôi bảo 
tôi phải bấm cò súng để cứu mạng 
mình. Nhưng giữa giây phút căng 
thẳng đó, tôi đã nghe một tiếng nói. 
Tiếng nói đó điềm tĩnh nhưng đầy 
uy quyền và mạnh mẽ: “Đừng bắn!”

Tôi nghĩ là mình sẽ bị bắn bất cứ 
lúc nào, nhưng tôi đã chờ cho một 
người nào đó trong xe nổ súng trước. 
Thay vì thế, người lái xe đưa tay lên, 
đưa lên khỏi đầu của mình một vật 
trông giống như một khẩu súng, 
và buông thỏng tay xuống đùi.

“Đứng yên!” Tôi nói trong khi chạy 
nhanh đến chiếc xe. “Đứng yên!”

Giây phút đó giống như trong 
phim—cho đến khi tôi nhận ra rằng 
những tên tội phạm hung ác trong xe 
lại thực sự là hai cô gái trẻ đầy sợ hãi. 

Vật mà tôi đã nghĩ là một khẩu súng 
lại chỉ là cái khóa dây an toàn.

Chẳng bao lâu chúng tôi biết được 
là hai cô gái đã cho bạn trai của họ 
mượn xe. Họ không hề biết những 
người bạn trai này là loại người gì.

Về sau Bob nói vói tôi: “Cal à, tôi 
nghĩ là anh đã bị bắn chết rồi chứl! Tôi 
đã định nổ súng đấy chứ. Tôi không 
biết tại sao tôi đã không làm thế.”

Hai thám tử lái xe thường dân 
cũng nói thế nhưng không một ai trừ 
tôi ra đã nghe tiếng nói đó. Tôi biết 
rằng chỉ có quyền năng của thiên 
thượng mới có thể cứu mạng hai cô 
gái đó và bốn viên cảnh sát khỏi một 
sai lầm bi thảm. Kinh nghiệm này đã 
mang đến cho tôi một sự hiểu biết 
chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng 
có thể và sẽ can thiệp vì lợi ích của 
chúng ta. ◼
Ẩn danh
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Bài của Dennis C. Gaunt

Khi tôi đang đặt hai tờ đô la Mỹ 
vào ví tại cửa hàng tạp phẩm 
thì tôi bất chợt nhận thấy một 

trong hai tờ giấy bạc đó trông là lạ. 
Tôi nghĩ rằng màu xanh lá cây của tờ 
giấy bạc đó có hơi nhạt hơn những tờ 
đô la khác, vì vậy tôi đã xem xét kỹ 
hơn. Sau đó, tôi nhận thấy hình của 
Tổng Thống George Washington trông 
không rõ nét. Ngay cả tờ đô la cầm 
vào cũng thấy không thật. Đó là tờ đô 
la giả! Nhân viên bán hàng đổi nó cho 
một tờ đô la thật và sau đó đưa tờ đô 
la giả cho người quản lý cửa hàng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tờ đô 
la giả đó kể từ khi ấy. Tôi tự hỏi tờ đô 
la giả đó đã được lưu hành bao lâu 
rồi và có bao nhiêu người đã bị nó 
lừa trong những năm qua. Trong thực 
tế, nếu không chú ý thì tôi cũng đã 
có thể bị lừa rồi. Nhưng bằng cách so 
sánh điều này với điều thực tế và tập 
trung vào những điểm khác biệt thay 
vì những điểm tương đồng, thì tôi có 
thể nói đó là sự giả mạo.

Sách Mặc Môn đầy dẫy các ví dụ về 
những kẻ giả mạo về mặt thuộc linh, 
là những người làm theo các phương 
pháp gian dối và lừa gạt người khác 
của Sa Tan vì lợi ích riêng của họ. Bằng 

cách nghiên cứu các thủ đoạn và chiến 
thuật của họ, chúng ta bắt đầu nhận 
thấy những sai lầm và lỗi lầm của họ 
trong cùng một cách mà một người 
quan sát đã được huấn luyện bắt đầu 
nhận thấy sự khác biệt giữa tiền thật 
và tiền giả. Chúng ta càng tập chú ý 
để nhận ra những khác biệt, thì chúng 
ta càng chuẩn bị kỹ hơn để lột mặt 
nạ của những kẻ giả mạo thời nay và 
chống lại những lời nói dối của họ.

Thu Thập Tin Tức về Những 
Giả Mạo của Sa Tan

Sa Tan tìm cách dẫn dắt chúng ta 
đi lạc hướng bằng cách giả mạo phần 
thuộc linh của nó, và nếu không cẩn 
thận, chúng ta sẽ bị lừa. Chủ Tịch 
Joseph F. Smith (1838–1918) đã cảnh 
báo: “Sa Tan là một kẻ bắt chước tài 
tình, và trong khi lẽ thật phúc âm 
được ban cho thế gian càng ngày 
càng dồi dào thì nó cũng phổ biến 
giáo lý sai lạc. Hãy coi chừng giáo lý 
sai lạc của nó vì các anh chị em sẽ 
không nhận được điều gì từ giáo lý 
đó ngoài nỗi thất vọng, đau khổ và 
cái chết thuộc linh.” 1.

Sự phòng thủ hữu hiệu nhất 
chúng ta có để chống lại việc bị 

những sự giả mạo của Sa Tan lừa gạt 
là cố gắng trở nên quen thuộc với 
các lẽ thật của phúc âm càng nhiều 
càng tốt. Chúng ta càng biết rõ về lẽ 
thật, thì càng dễ dàng hơn để nhận 
thấy những điều khác biệt khi Sa 
Tan đưa ra cho chúng ta những sự 
giả mạo của nó. Vì vậy, khi nó làm 
như thế, chúng ta cần phải tìm kiếm 
những điểm khác biệt chứ không 
phải những điểm tương đồng cũng 
giống như tôi đã làm với mấy tờ đô 
la của tôi, vì đó là điểm mà những HÌ
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Khi đối mặt với 
những giả mạo 

thuộc linh thì Sách 
Mặc Môn có thể 

giúp chúng ta xác 
định điều nào là 
đúng và điều nào 
là không đúng.

Nhận Ra Những 
Sự Giả Mạo của Sa Tan
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điều gian dối sẽ luôn luôn bị khám 
phá ra.

Chủ Tịch Ezra Taft Benson (1899–
1994) dạy: “Sách Mặc Môn cho thấy 
những kẻ thù của Đấng Ky Tô. . . . 
Thượng Đế, với sự biết trước vô hạn 
của Ngài, đã tạo ra Sách Mặc Môn để 
chúng ta có thể thấy được lỗi lầm và 
biết cách chống lại các khái niệm giáo 
dục, chính trị, tôn giáo, và triết lý sai 
lạc của thời kỳ chúng ta.” 2

Ngày nay chúng ta đang có chiến 
tranh với Sa Tan. Giống như bất cứ 

quân đội nào, chúng ta cũng cần 
phải biết kẻ thù sẽ hoạch định làm 
gì. Chẳng hạn, việc biết được khi nào 
và nơi nào kẻ thù sẽ tấn công thì có 
thể là thông tin vô giá. Đó là lý do 
tại sao từ ngữ về việc thu thập thông 
tin như vậy được gọi là “thu thập 
tình báo.” Việc biết được kẻ thù của 
chúng ta là trở nên thông minh hơn 
kẻ thù của chúng ta. Sách Mặc Môn 
có thể giúp chúng ta “thu thập tình 
báo” về các phương pháp giả mạo 
của Sa Tan.

Lời Lẽ Tâng Bốc Là Giả Vờ
Hơn một nửa số những kẻ giả mạo 

trong Sách Mặc Môn sử dụng lời lẽ 
tâng bốc và một cá tính hấp dẫn để 
đạt được mục tiêu của họ. Ví dụ, Sê 
Rem “có một sự hiểu biết tường tận 
về ngôn ngữ của dân chúng; vậy nên 
hắn đã đem tài ăn nói của mình ra 
nịnh hót dựa theo quyền năng của 
quỷ dữ” (Gia Cốp 7:4). Các thầy tư 
tế tà ác của Vua Nô Ê đã nói “những 
lời phù phiếm và tâng bốc” (Mô Si A 
11:7), nên khiến cho những người 
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tham gia vào việc thờ thần tượng và  
những điều tà ác khác. Cô Ri Ho đạt 
được kết quả tương tự trong thời kỳ  
của hắn bằng cách “dẫn dắt trái tim  
của nhiều người đi lạc hướng” (An Ma  
30:18). A Ma Lịch Gia lẫn Ga Đi 
An Tôn đều sử dụng khả năng nịnh 
hót của mình để thu hút những đạo 
quân tín đồ tà ác (xin xem An Ma 
46:10; Hê La Man 2:4). 

Đây không phải là điều ngẫu 
nhiên. Lời tâng bốc là nông cạn, 
không thành thật, rỗng tuếch, và 
phóng đại. Nê Phi cảnh cáo những 
người nào “dạy người ta những điều 
như vậy, những giáo lý sai lạc, vô ích 
và điên rồ. Họ tràn đầy kiêu ngạo 
trong lòng, và cố tìm cách che giấu 
thâm ý của mình khỏi Chúa; và những 
việc làm của họ đều ở trong bóng tối” 
(2 Nê Phi 28:9).

Lời tâng bốc thường được sử dụng 
để lừa gạt; và thường có một động cơ 
kín đáo hoặc kế hoạch giấu giếm. Lời 
tâng bốc liên quan tới cách nói đến 
một điều nào đó nhiều hơn là thực 
chất của điều đó, và nó có ảnh hưởng 
rất lớn đến tính kiêu căng và lòng tự 
phụ của con người thiên nhiên. Tuy 
nhiên, các vị tiên tri của Chúa cho 
chúng ta biết về các lẽ thật giản dị 
nhưng quan trọng mà chúng ta cần 
phải nghe.

Lời tâng bốc là lời lẽ của Sa Tan. 
Chủ Tịch James E. Faust (1920–2007) 
Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ 
Tịch Đoàn giải thích: “Tiếng nói [của 
Sa Tan] thường nghe rất hợp lý và 
thông điệp của nó rất dễ để chứng 
minh là đúng. Đó là một tiếng nói 
hấp dẫn, có sức lôi cuốn với giọng 
dịu dàng. Tiếng nói đó không chói tai 
hoặc khó chịu. Không một người nào 

muốn lắng nghe tiếng nói của Sa Tan 
nếu tiếng nói đó nghe chói tai hay 
đáng ghét.” 3

Khi thế gian đưa ra cho chúng ta 
một ý kiến, triết lý, hoặc quan điểm 
mà dường như chỉ để gia tăng tính 
kiêu ngạo hay lòng tự phụ của chúng 
ta hoặc chỉ là quá hay đến nỗi không 
thể tin là có thật, thì điều đó cần phải 
là một lời cảnh báo cho chúng ta ngay 
lập tức. Hãy xem những ý kiến đó là 
giả mạo. Hãy so sánh chúng với các lẽ 
thật đã được các vị tiên tri của Chúa 
giảng dạy. Hãy tìm kiếm những điểm 
khác biệt, chứ không phải những 
điểm tương đồng, và những ý kiến 
giả mạo sẽ trở nên rõ ràng.

Nê Hô—một Kẻ Gian Dối  
Nổi Tiếng

Nê Hô sử dụng rộng rãi phương 
pháp tâng bốc của Sa Tan. Hãy xem 

xét hắn trong một cuộc nghiên cứu 
trường hợp của một kẻ giả mạo về 
phần thuộc linh. Nê Hô, với giáo lý 
của hắn dường như chấp nhận khái 
niệm về một Đấng cứu chuộc, là một 
người thuyết giảng nổi tiếng và có 
sức lôi cuốn trong số dân Nê Phi. 
Nê Hô thu hút nhiều người đi theo 
hắn bằng cách dạy rằng “tất cả nhân 
loại sẽ được cứu vào ngày sau cùng” 
và “có được cuộc sống vĩnh cửu” 
(An Ma 1:4).

Chúng ta có thể thấy tại sao thông 
điệp của Nê Hô lại hấp dẫn như vậy? 
Hắn đang giảng dạy về một Thượng 
Đế dễ dãi và không bận tâm—một 
Thượng Đế sẽ cứu hết mọi người vì 
Ngài yêu thương tất cả mọi người cho 
dù thế nào đi nữa. Vậy nên hãy cứ 
tự nhiên làm điều mình muốn vì mọi 
điều đều tốt cả. Đó là một triết lý hấp 
dẫn mà đã được nhiều người chấp 

“Tiếng nói của Sa Tan] là một tiếng nói hấp dẫn, có sức lôi cuốn. . . . Không một 
người nào muốn lắng nghe tiếng nói của Sa Tan nếu tiếng nói đó nghe chói tai 
hay đáng ghét.”
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nhận trong thời kỳ của Nê Hô (xin 
xem An Ma 1:5) cũng như trong thời 
nay. Hiển nhiên người ta đều muốn 
vào thiên thượng cho dù đã chọn và 
làm bất cứ điều gì.

Vậy thì thông điệp của Nê Hô 
có vấn đề gì? Chúng ta hãy xem xét 
những điểm chính của lập luận của 
hắn một lần nữa:

•  Thượng Đế tạo ra tất cả mọi 
người—điều đó đúng như vậy.

•  Thượng Đế yêu thương tất cả 
mọi người—đúng thế.

•  Chúng ta không nên sợ hãi 
Thượng Đế—đúng thế.

•  Chúng ta nên hân hoan 
với khái niệm về sự cứu 
rỗi—đúng thế.

Cho đến đây thì có rất nhiều điểm 
tương đồng giữa những gì Nê Hô 
giảng dạy và các lẽ thật phúc âm. 
Nhưng hãy nhớ—cũng giống như 
tiền giả, chúng ta cần phải tìm kiếm 
những điểm khác biệt chứ không 
phải những điểm tương đồng. Vậy 
thì chúng ta hãy nhìn vào quan điểm 
cuối cùng của Nê Hô:

•  Thượng Đế sẽ ban cho mọi 
người cuộc sống vĩnh cửu—sai!

Bây giờ đây là sự khác biệt quan 
trọng mà cho chúng ta biết rằng Nê 
Hô là một kẻ giả mạo về phần thuộc 
linh. Sự cứu rỗi khỏi cái chết thể xác 
được bảo đảm cho tất cả mọi người, 
nhưng sự cứu rỗi từ cái chết thuộc 
linh là có điều kiện về sự sẵn lòng 
hối cải của chúng ta. Nếu hối cải thì 
chúng ta có thể nhận được cuộc sống 
vĩnh cửu (xin xem Gia Cốp 6:11). 
Nhưng cuộc sống vĩnh cửu không 
phải được ban cho không.

thông minh hơn nó. Cũng như tôi đã 
bắt đầu dần dần nhận ra những điểm 
khác biệt giữa hai tờ đô la, chúng ta 
dần dần rèn luyện sự chú ý cũng như 
tâm trí và tinh thần của mình để nhận 
ra sự khác biệt giữa sự thật và điều 
dối trá. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ 
nhận ra những kẻ giả mạo và chống 
lại những lời dối trá của họ. ◼
Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ.
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Ghê Đê Ôn và An Ma Nhận  
ra Kẻ Giả Mạo

Sự tà ác của Nê Hô đã bị vạch trần 
vào cái ngày hắn gặp Ghê Đê Ôn, 
một thầy giảng ngay chính trong Giáo 
Hội của Thượng Đế. Ghê Đê Ôn đã 
mạnh dạn đứng lên chống trả Vua Nô 
Ê nhiều năm trước đó và do đó đã có 
kinh nghiệm với những kẻ giả mạo 
thuộc linh (xin xem Mô Si A 19:4–8). 
Nê Hô “bắt đầu tranh luận gay gắt với 
vị này để hắn có thể dẫn dắt giáo dân 
đi lạc lối; nhưng [Ghê Đê Ôn] đã dùng 
những lời của Thượng Đế chống lại 
hắn và khiển trách hắn” (An Ma 1:7). 
Ghê Đê Ôn nhận ra Nê Hô là một kẻ 
giả mạo. Một khi đã bị lột mặt nạ, Nê 
Hô phải dùng đến một phương pháp 
khác của Sa Tan—giết người. Nhưng 
cái chết của Ghê Đê Ôn không phải là 
điều vô ích. Dân chúng áp giải Nê Hô 
kẻ giả mạo ra trước An Ma để xét xử.

An Ma nhận ra rằng không những 
Nê Hô phạm tội về mưu chước tăng tế 
và giết người mà còn dùng mưu chước 
tăng tế ở giữa dân chúng, mà nếu 
không ngăn chặn, thì “sẽ đưa lại sự hủy 
diệt cho họ” (An Ma 1:12). Vậy nên Nê 
Hô đã bị kết án tử hình, và phải chịu 
“cái chết ô nhục” (An Ma 1:15).

Ghê Đê Ôn và An Ma là các tấm 
gương cho chúng ta. Khi chúng ta có 
Thánh Linh ở với mình, chúng ta sẽ 
nghe và thấy “những điều đúng với sự 
thật hiện hữu” (Gia Cốp 4:13). Chúng ta 
sẽ nhận ra những kế hoạch và âm mưu 
giả mạo của Sa Tan để “có thể hiểu 
được một cách rõ ràng, chẳng khác chi 
ánh sáng ban ngày đối với bóng tối ban 
đêm vậy” (Mô Rô Ni 7:15).

Kẻ thù “giả mạo” của chúng ta 
thông minh, nhưng cũng giống như 
Ghê Đê Ôn và An Ma, chúng ta có thể 

SA TAN  
LOAN TRUYỀN  
LỜI DỐI TRÁ
“Sa Tan muốn 
chúng ta thất 
bại. Nó loan 

truyền những lời dối trá như là 
một phần của nỗ lực của nó để 
hủy diệt niềm tin của chúng ta. 
Nó quỷ quyệt gợi ý rằng kẻ nghi 
ngờ, người ngờ vực và kẻ chỉ trích 
là tinh tế và thông minh, trong 
khi những người có đức tin nơi 
Thượng Đế và các phép lạ của 
Ngài là ngây thơ, mù quáng, hoặc 
bị tẩy não. Sa Tan sẽ biện hộ rằng 
việc nghi ngờ các ân tứ thuộc linh 
và những lời dạy của các vị tiên tri 
là điều được xã hội chấp nhận.”
President Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn 
trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, “Đừng Sợ, Chỉ 
Tin Mà Thôi,” Liahona, tháng Mười Một năm 
2015, 78.
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Bài của Mindy Anne Selu
Các Tạp Chí Giáo Hội

Sau khi vợ anh đau khổ vì bị sẩy 
thai vào lần mang thai lần đầu, 
Solofo Ravelojaona đã cảm thấy 

rằng những lời cầu nguyện của họ đã 
được đáp ứng một năm sau đó với lần 
mang thai thứ hai. Anh ta và vợ mình 
Hary Martine, xem sự ra đời của đứa 
con gái của họ là một trong những 
phước lành lớn nhất. Solofo giải thích: 
“Vì chúng tôi cầu xin Thượng Đế và 
Ngài đã ban nó cho chúng tôi nên 
chúng tôi đã đặt cho nó một cái tên 
mà có ý nghĩa là ‘sự đáp ứng của 
Thượng Đế,’ trong tiếng Malagasy.”

Solofo, một người thành niên trẻ 
tuổi ở Madagascar, giữ vững đức tin 
rằng Thượng Đế đáp ứng lời cầu 
nguyện và ban phước cho người 
trung tín vào đúng lúc. Solofo nói: 
“Cuộc sống thật là khó khăn và khi 
người ta không có được điều họ 
muốn, thì một số người bắt đầu hỏi: 
‘Tại sao điều này lại xảy đến với tôi?’ 
Họ có thể rời bỏ Giáo Hội hoặc nghi 
ngờ sự tin tưởng của họ vào Thượng 
Đế. Nhưng là điều dễ dàng hơn khi 
chúng ta sống theo phúc âm và đọc 
thánh thư. Khi thực sự sống theo phúc 
âm, các anh chị em có thể thực sự 
thấy được các phước lành.”

Khi sống trong một đất nước có 
những thử thách trầm trọng, chẳng 
hạn như cảnh nghèo khổ cùng cực, 
sự bất ổn nội bộ chính quyền, một 
cơ sở hạ tầng yếu kém, và thiên tai 
thì rõ ràng đó là lý do tại sao Solofo 
nói rằng cuộc sống thật là khó khăn. 
Nhưng đối với anh ta, các phước lành 
nhận được từ việc sống theo phúc âm 
thì quan trọng hơn bất cứ khó khăn 
nào. Anh ta nói: “Tôi nhận được quá 
nhiều phước lành đến mức tôi không 
thể đếm được, miễn là tôi sống theo 
phúc âm.” 

Vì Giáo Hội còn tương đối mới ở 
Madagascar (chi nhánh đầu tiên được 
tổ chức vào năm 1990), Solofo nói 
điều khó nhất trong vai trò tín hữu là 
phải vượt qua những tin đồn và quan 
niệm sai lầm về Giáo Hội. Solofo bình 
luận rằng, cũng giống như trong khải 
tượng của Lê Hi về cây sự sống, “người 
ta có thể không hoàn toàn chấp nhận 
phúc âm, vì họ cảm thấy hổ thẹn trước 
mặt bạn bè của họ và sợ rằng họ sẽ bị 
gia đình của họ từ bỏ.” Solofo nói rằng 
điều làm cho anh khác biệt, đó là, “Tôi 
chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn. Tôi 
sống theo phúc âm, và tôi luôn luôn 
muốn chia sẻ với các đồng nghiệp của 
mình, mặc dù một số họ không thực 
sự quan tâm.” Anh ta thường chia sẻ 

chứng ngôn giản dị của mình, đến 
mức mà các đồng nghiệp của anh 
đặt tên cho anh là “mục sư”.

Ở trong cảnh hỗn loạn kinh tế 
và chính trị, Solofo và Hary Martine 
trông cậy vào các phước lành của các 
giao ước đền thờ (họ kết hôn trong 
Đền Thờ Johannesburg South Africa 
một năm sau khi hoàn tất công việc 
truyền giáo của họ—anh đã phục vụ 
truyền giáo ở Uganda, còn chị thì ở 
Madagascar), cũng như sự tin cậy của 
họ nơi Chúa. Solofo giải thích: “Tôi 
có phúc âm, và tôi chỉ cần đặt cuộc 
sống của mình trong tay Thượng Đế.” 
Anh ta có thể trông cậy vào chứng 
ngôn vững chắc của mình vì anh ta 
đã có đức tin nơi “sự đáp ứng của 
Thượng Đế.” ◼ HÌ
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Đo Lường Các Phước Lành ở 
Madagascar

Mặc dù có một cuộc 
chính biến và những 
khó khăn về kinh tế 
ở đất nước mình, 

nhưng Solofo trông 
cậy vào các phước 
lành đến từ việc 

sống theo phúc âm.
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GIÁO HỘI Ở MADAGASCAR
9.190 Thánh Hữu Ngày Sau
37 tiểu giáo khu và chi nhánh 
2 giáo khu
1 phái bộ truyền giáo

THEO CON SỐ
22.005.222 người (ước tính  

đến năm 2012)
80 phần trăm các loài động vật  

ở Madagascar không có ở bất 
cứ nơi nào khác trên thế giới

Hòn đảo lớn thứ 4 trên thế giới
60 phần trăm vani của thế giới 

được xuất khẩu từ Madagascar

NHỮNG SỰ KIỆN  
VỀ MADAGASCAR
Ngôn Ngữ: Pháp, Malagasy
Thủ Đô: Antananarivo

THÊM THÔNG TIN 
VỀ SOLOFO

Anh thích ăn thức ăn gì?
Thức ăn chúng tôi ăn là gạo—

rất nhiều gạo. Một trong những 
món ăn tôi thích được gọi là 
ravtoto. Chúng tôi sử dụng một 
dụng cụ đặc biệt để giã nát lá sắn 
thành từng miếng nhỏ và ăn với 
cơm và thịt heo.

Anh thích làm gì trong thời  
gian rảnh rỗi?

Tôi thích chơi dương cầm, ca 
hát và đọc sách. Vì chủ tịch chi 
nhánh biết rằng tôi thích ca hát 
và có thể chơi đàn nên khi tôi vào 
chi nhánh, ông nói: “À, chúng ta 
có một người để điều khiển ca 
đoàn rồi,” và tôi hiến dâng thời 
giờ của mình. Trước kia họ không 
có ca đoàn, nhưng tôi bắt đầu dạy 
cho họ, và bây giờ họ rất thích.
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Vào đầu thế kỷ 17, vua nước Thụy Điển, Gustav II Adolf, ra lệnh đóng một 
chiếc tàu chiến mà sẽ được đặt tên là Vasa. Để đóng con tàu này, sẽ cần 
phải sử dụng rất nhiều vật liệu, nhất là gỗ sồi. Gustav Adolf Gustav Adolf 

giám sát chặt chẽ tiến trình đóng tàu, cố gắng bảo đảm rằng con tàu Vasa sẽ đáp 
ứng đươc trọn vẹn những kỳ vọng của ông.

Sau khi công trình đóng tàu bắt đầu, Gustav Adolf ra lệnh cho đóng con tàu 
Vasa dài hơn. Vì các khung chống ngang đã được đóng lên rồi từ loại gỗ sồi quý, 
nên nhà vua ra lệnh cho thợ đóng tàu phải tăng bề dài của con tàu mà không 
tăng bề ngang của nó. Mặc dù thợ đóng tàu biết rằng việc làm như vậy sẽ làm 
suy giảm khả năng chịu đựng sóng gió của con tàu Vasa nhưng họ ngại nói với 
nhà vua một điều mà họ biết nhưng nhà vua không muốn nghe. Họ đã làm theo. 
Gustav Adolf cũng khăng khăng đòi con tàu này không những có sàn tàu với 
súng như thường lệ mà còn có đại bác ở trên ba sàn tàu, với những khẩu đại bác 
nặng nhất ở tầng trên. Một lần nữa, mặc dù không nghĩ điều đó là khôn ngoan 
nhưng thợ đóng tàu vẫn làm theo.

Vào ngày 10 tháng Tám năm 1628, con tàu Vasa bắt đầu chuyến vượt biển đầu 
tiên. Sau khi con tàu Vasa rời bến cảng, một cơn gió mạnh thổi vào cánh buồm 
của nó, và con tàu bắt đầu nghiêng. Chẳng bao lâu, “con tàu lật và nước trào 
vào qua các ổ súng cho đến khi nó từ từ chìm xuống đáy biển đem theo cánh 
buồm, cờ hiệu và mọi thứ.” 1 Chuyến vượt biển đầu tiên của con tàu Vasa đi được 
khoảng 1.280 mét.

Ước muốn của Gustav Adolf về một biểu tượng quyền lực ngông cuồng đã 
hủy hoại công trình thiết kế mà đáng lẽ phải là một con tàu lộng lẫy, một con tàu 
chiến hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Việc thợ đóng tàu không cho nhà vua biết về 
sự sai lầm của ông—họ sợ nhà vua sẽ không hài lòng—làm cho nhà vua không 
có được kiến thức và sự hiểu biết như họ. Tất cả điều này đã đánh mất mục tiêu 
của nỗ lực: nhằm bảo vệ nước Thụy Điển và hoàn thành mục tiêu của nó ở nước 

Chúng ta cần có đủ sự ổn định về phần thuộc linh để tìm ra con 
đường thành công cho cuộc sống trần thế của mình và trở về ngôi 

nhà thiên thượng của chúng ta một cách an toàn.

SỰ ỔN ĐỊNH VỀ  
PHẦN THUỘC LINH:  

Bài của Anh Cả 
Dale G. Renlund
Thuộc  
Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ

ĐÓNG MỘT CON TÀU  
KHÔNG THỂ CHÌM ĐƯỢC



52 L i a h o n a

Lưu Ý đến Lời Khuyên Dạy và  
Trở Thành Người Học Hỏi Suốt Đời

Thứ hai, chúng ta cần phải chú ý và lưu tâm đến lời 
khuyên dạy từ các nguồn đáng tin cậy và tự cam kết để trở 
thành người học hỏi suốt đời.

Một trong những mối nguy hiểm của việc đạt được kiến 
thức là tính kiêu ngạo mà có thể có khi chúng ta nghĩ rằng 
mình biết rất nhiều đến mức không còn gì để học hỏi nữa. 
Chúng ta đều đã thấy điều này ở những người quá trông 
cậy vào trí thông minh của họ. Thật là khó để dạy một 
người nghĩ rằng mình đã biết mọi điều.

Vì ý thức được điều này, và mong muốn được trở thành 
người học hỏi suốt đời, Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất 
Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói: “Tôi vẫn là 
một đứa trẻ có rất nhiều điều cần phải học. Hầu như mọi 
người đều có thể dạy cho tôi một điều gì đó.” 2 Khi ông đưa 
ra lời kêu gọi tôi để làm một Vị Thẩm Quyền Trung Ương, 
Chủ Tịch Eyring đã dạy cho tôi một bài học quan trọng. 
Ông nói rằng khi ông nghe một người nào đó kể một câu 
chuyện mà ông đã nghe rồi trước đó hoặc sử dụng một 
câu thánh thư mà ông rất quen thuộc thì ông đều tự hỏi: 
“Tại sao Chúa nhấn mạnh điều đó cho tôi vậy?” và “Tôi 
vẫn còn phải học hỏi điều gì nữa từ câu chuyện hoặc câu 
thánh thư đó?” Nếu muốn gia tăng sự ổn định thuộc linh 
của mình thì chúng ta sẽ sẵn lòng học hỏi và sẽ khiêm 
nhường đủ để chấp nhận sự hướng dẫn bất kể tuổi tác và 
kinh nghiệm của chúng ta.

Thật sự đó là sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta có 
thể có hoặc không—lắng nghe và chú ý đến lời khuyên 
dạy của các vị lãnh đạo Giáo Hội dành cho chúng ta, nhất 
là những người chúng ta tán trợ với tư cách là các vị tiên 
tri, tiên kiến và mặc khải; lời khuyên dạy của cha mẹ; và 
của những người bạn đáng tin cậy. Chúng ta có thể tìm 
cách làm một người học hỏi suốt đời—hay không làm thế. 
Chúng ta có thể gia tăng sự ổn định thuộc linh của mình—
hay không làm thế. Nếu không gia tăng sự ổn định thuộc 
linh của mình thì chúng ta sẽ trở nên giống như con tàu 
Vasa—một con thuyền sẽ không nổi trên mặt nước được.

ngoài. Một con tàu mà cố gắng đi ngược lại với các định 
luật vật lý thì sẽ chỉ là một chiếc thuyền không thể nổi trên 
mặt nước được.

Để thành công tìm ra con đường cho cuộc sống trần thế 
của mình, chúng ta cần có đủ sự ổn định phần thuộc linh 
để đối phó với những chống đối và thử thách, có những 
sửa chỉnh cần thiết trong cuộc sống chúng ta, và trở về 
ngôi nhà thiên thượng một cách an toàn. Có những điều 
chúng ta có thể làm để gia tăng sự ổn định thuộc linh của 
mình. Tôi sẽ đề cập đến bốn điều.

Tuân Theo Các Giáo Lệnh 
của Thượng Đế

Điều đầu tiên là tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. 
Cũng giống như con tàu Vasa phải chịu các định luật vật 
lý, chúng ta đều phải phụ thuộc vào các luật pháp thuộc 
linh. Không một ai được miễn khỏi cả. Chúng ta cần phải 
tuân theo những luật pháp thuộc linh, mà chúng ta nói đến 
là các giáo lệnh của Thượng Đế.

Gustav Adolf có thể đã cảm thấy hạn chế khi phải tuân 
theo các định luật vật lý trong công trình đóng tàu, nhưng 
con tàu Vasa có lẽ đã không bị chìm trước khi bắt đầu 
nhiệm vụ của nó nếu nó đã được tuân theo các luật này. 
Thay vì thế, nó sẽ được tự do và linh động để thực hiện 
điều nó đã được dự định để làm.

Do đó, cũng vậy, việc tuân theo luật pháp của Thượng 
Đế bảo tồn sự tự do, tính linh động và khả năng của chúng 
ta để đạt được tiềm năng của mình. Các giáo lệnh không 
nhằm hạn chế chúng ta. Thay vì thế, việc vâng lời dẫn đến 
sự ổn định thuộc linh và gia tăng hạnh phúc lâu dài.

Sự vâng lời là điều chúng ta chọn. Chúa Giê Su đã dạy: 
“Này, ta đã ban cho các ngươi những lệnh truyền; vậy hãy 
tuân giữ những lệnh truyền của ta” (3 Nê Phi 15:10). Điều 
đó thật là giản dị. Hãy quyết định đi. Quyết định ngay từ 
bây giờ là phải vâng lời một cách chính xác. Không có 
điều gì sẽ làm gia tăng thêm sự ổn định thuộc linh. Không 
có điều gì sẽ mang đến cho chúng ta tự do hơn để hoàn 
thành mục tiêu trong cuộc sống của mình.

của Thượng Đế

Lưu Ý đến Lời Khuyên Dạy và 
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Phục Vụ Người Khác
Thứ ba, việc nghĩ tới người khác, quan tâm đến người 

khác, và phục vụ người khác làm gia tăng sự ổn định 
thuộc linh của chúng ta.

Khi chúng ta tập trung vào những người khác để tìm 
cách giúp đỡ con cái của Cha Thiên Thượng thì chúng ta 
sẽ có một sự tập trung rõ ràng hơn vào thời vĩnh cửu. Tôi 
đã thấy là khi cầu nguyện để biết được cách tôi có thể giúp 
đỡ người khác thì có thể dễ nhận được sự soi dẫn hơn là 
khi chỉ cầu nguyện cho bản thân mình.

Chúng ta có thể tin rằng tại một thời điểm nào đó 
trong tương lai chúng ta sẽ có điều kiện tốt hơn để giúp 
đỡ. Nhưng trong thực tế, bây giờ chính là lúc để giúp 
đỡ! Chúng ta sai lầm nếu nghĩ rằng sẽ thuận tiện hơn khi 
chúng ta có nhiều thời gian hơn, nhiều tiền hơn, hoặc bất 
cứ điều gì nhiều hơn để phục vụ người khác. Bất kể hoàn 
cảnh nào, chúng ta cũng đều có một sự lựa chọn. Chúng ta 
sẽ giúp đỡ người khác hay không? Chúng ta sẽ không đậu 
một bài trắc nghiệm quan trọng trên trần thế nếu chúng ta 
không chọn giúp đỡ những người gặp hoạn nạn. Và nếu 
chịu giúp đỡ, chúng ta sẽ gia tăng sự ổn định thuộc linh 
của mình.

Phục Vụ Người Khác

Đặt Chúa Giê Su Ky Tô Làm 
Nền Tảng của Chúng Ta

Thứ tư, cuối cùng, và quan trọng nhất, sự ổn định thuộc 
linh của chúng ta gia tăng theo mức độ mà chúng ta thiết 
lập Chúa Giê Su Ky Tô làm nền tảng của mình.

Nếu không có Đấng Ky Tô, chúng ta cũng sẽ giống như 
một con tàu tròng trành trên những làn sóng vỗ. Chúng ta 
sẽ không có sức mạnh gì cả vì không có sự hướng dẫn. 
Chúng ta sẽ không có sự ổn định, nhất là trong những lúc 
gặp bão tố vì không có mỏ neo. Chúng ta không có sự 
hướng dẫn hay mục đích nào cả vì không có bất cứ điều 
gì để hướng tới. Chúng ta phải đặt Đấng Ky Tô làm nền 
tảng của mình.

Để đối phó, khắc phục, và chuẩn bị cho những chống 
đối và thử thách của cuộc sống, chúng ta phải tuân theo 
các giáo lệnh của Thượng Đế; trở nên khiêm nhường, sẵn 
lòng, và trở thành những người học hỏi suốt đời; phục vụ 
người khác; và thiết lập Chúa Giê Su Ky Tô làm nền tảng 
của cuộc sống chúng ta. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ gia 
tăng sự ổn định thuộc linh của mình. Không giống như 
con tàu Vasa, chúng ta sẽ có thể trở lại bến cảng an toàn, 
sau khi làm tròn số mệnh của mình. ◼
Từ một buổi họp đặc biệt devotional tại trường Brigham Young 
University vào ngày 16 tháng Chín năm 2014. Để có được 
trọn bài nói chuyện này bằng tiếng Anh, xin vào trang mạng 
speeches.byu.edu.
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Do Daniel Carter Biên Soạn và Chỉnh Sửa cho Phù Hợp
Phân Bộ Âm Nhạc và Nghệ Thuật Văn Hóa của Giáo Hội
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HỌC ĐÁNH ĐÀN MỘT BÀI 
THÁNH CA trong 10 phút!

Hãy Sẵn Sàng để  
Chơi Dương Cầm

1.  Khi các em ngồi xuống trước 
cây dương cầm và đặt các 
ngón tay lên trên bàn phím, 
hãy di chuyển ghế đủ xa để 
khuỷu tay của các em hơi 
cong.

2.  Ngồi ở chính giữa ghế, ngay 
ở phía trước của chính giữa 
bàn phím nhạc.

3.  Ngồi hướng về phía mép ghế 
với lưng thẳng và sức nặng 
của các em hướng về phía 
trước.

4.  Đặt đôi chân của mình lên 
sàn nhà.

5.  Ngồi thoải mái, duy trì tư 
thế tốt.

6.  Hãy chắc chắn có đủ ánh 
sáng để các em thấy được 
bản nhạc và bàn phím.

Nếu các em chưa bao giờ chơi dương cầm nhưng đã luôn luôn muốn học thì đây là cách các em bắt đầu. Các 
em chỉ cần một cái đàn điện tử. Cho dù các em không có một cái đàn điện tử ở nhà đi nữa nhưng các em 
cũng có thể mang theo bài viết này đến nơi nào mà có một cây dương cầm hoặc đàn điện tử để bắt đầu học.

Bài học này đơn giản và dễ đến mức các em sẽ có thể đánh đàn một bài thánh ca khi kết thúc bài học. Trong 
thực tế, các em có thể đánh đàn giai điệu của bài thánh ca trong bài học này sau khoảng 10 phút!

Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu nhé!
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Chơi Đàn bằng cách 
Chỉ Định một Con Số 
cho Mỗi Ngón Tay

Để giúp các em đặt ngón tay 
đúng lên trên mỗi phím, các ngón 
tay được cho con số như được 
cho thấy ở đây. Con số của ngón 

tay được viết cạnh các nốt nhạc 
ở trên trang.

Đặt bàn tay của các em lên trên 
bất cứ nhóm có năm phím nào, 
giữ mỗi ngón tay ở bên trên một 
phím. Tập con số của ngón tay 
bằng cách chơi các phím với ngón 

tay đúng như đã được cho thấy. 
Các nốt nhạc với đường thẳng 
chỉ lên là dành cho bàn tay phải. 
Các nốt nhạc với đường thẳng chỉ 
xuống là dành cho bàn tay trái.

7.  Đứng lên. Thả lỏng đôi tay 
ở hai bên người các em và 
thư giãn chúng. Hãy chú ý 
đường cong tự nhiên của 
đôi tay như thể chúng đang 
cầm một quả bóng. Khi các 
em ngồi xuống lại, hãy đặt 
các ngón tay của các em 
lên trên bàn phím, cố giữ 
đường cong tự nhiên đó.

8. Đặt đôi tay của các em 
ở trên bàn phím, để 
cho các ngón tay của 
các em chạm vào 
gần chính giữa của 

khu vực rộng lớn trên các 
phím trắng. Giữ lòng bàn 
tay của các em ở trên bàn 
phím, nhưng đừng đặt chúng 
lên trên các phím hoặc trên 
miếng gỗ phía dưới các phím.

9.  Đánh xuống phím với phía 
sau của ngón tay ngay dưới 
đầu ngón tay. Giữ cho mỗi 
ngón tay cong lại, nhấc nó 
lên khỏi đốt ngón tay ở 
phía sau bàn tay của các 
em. Khi đánh xuống phím, 
hãy giữ cho khớp ngón tay 
cong lại.
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Đánh Đàn Bài “Xa Xa 
Có Một Đồi Xanh”

Đặt đôi tay của các em lên trên 
bàn phím như được cho thấy dưới 
đây.

Sử dụng các nhóm hai hoặc ba 
phím màu đen để giúp các em tìm 
đúng vị trí.

Đánh đàn bài thánh ca này, 
theo đúng con số của ngón tay 
như được cho thấy. Các nốt nhạc 
với đường thẳng chỉ lên là dành 
cho bàn tay phải, và các nốt nhạc 
với đường thẳng chỉ xuống là dành 
cho bàn tay trái. Tập bài thánh ca 
này cho đến khi các em cảm thấy 
hài lòng. Sử dụng các nguyên tắc 
để phát triển một kỹ thuật hay để 
chơi bàn phím nhạc với các ngón 

tay của mình nằm trong bản liệt 
kê kiểm tra chín điểm.

Bây giờ các em đã được giới 
thiệu để chơi dương cầm và đã 
học được một giai điệu thánh 
ca đơn giản. Để đánh đàn các 
bài thánh ca khác, các em cần 
phải học một số nguyên tắc cơ 
bản về nhịp đánh, nhịp điệu, 
và nốt nhạc.

Dưới đây là phần hay nhất: bài 
học các em mới vừa học là bài học 
đầu tiên trong Church Keyboard 
Course (Khóa Đánh Đàn của 
Giáo Hội), có sẵn bằng sáu ngôn 
ngữ từ trung tâm phân phối của 
Giáo Hội.1 Kế hoạch hướng dẫn 
dễ dàng để làm theo giúp các em 
tự học một mình hoặc chung với 

nhóm. Các em còn có thể yêu cầu 
cả gia đình của mình cùng học 
đàn với nhau như là một sinh hoạt 
trong buổi họp tối gia đình. Khóa 
học này có thể được hoàn tất chỉ 
trong sáu tuần.

Vô số các nghiên cứu cho thấy 
rằng những bài học riêng về âm 
nhạc giúp cải thiện sự tập trung, 
sự học tập xuất sắc, và các kỹ 
năng lý luận của học sinh.2

Bằng cách học các kỹ năng 
về âm nhạc, chúng ta phát triển 
những tài năng mà Chúa đã ban 
cho chúng ta, gia tăng sự hiểu biết, 
và học được nhiều cách khác nhau 
mà có thể sử dụng sự hiểu biết và 
tài năng của chúng ta để xây đắp 
vương quốc của Ngài. ◼
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Bài của Gretchen Blackburn

Tôi giận dữ xông vào nhà, mặt 
đầy nước mắt sau một buổi học 
đàn dương cầm đầy thất vọng 

nữa. Đó là năm thứ tư tôi học đàn, và 
hầu như tôi đã không tiến bộ gì cả 
sau bài “Twinkle, Twinkle, Little Star” 
là một bài hát đơn giản của thiếu nhi. 
Thầy dạy đàn của tôi đã cố gắng tìm 
một điều gì đó tích cực để nói về việc 
tôi chơi đàn dở khủng khiếp, nhưng 
tôi chỉ cảm thấy càng dở hơn. Cha mẹ 
tôi đã trả tiền cho những buổi học 
đàn mà tôi không muốn và không có 
hy vọng gì là sẽ mang lại lợi ích.

Tôi muốn cha mẹ tôi để cho tôi 
bỏ học đàn. Tôi van nài: “Xin cho 
con bỏ học đàn. Con sẽ làm bất cứ 
điều gì. Con sẽ làm gì để cha mẹ 
chịu cho con bỏ học đàn?”

Sau khi cha mẹ thảo luận với nhau 
về điều đó, họ nói: “Nếu con học 
đánh được 50 bài thánh ca, thì cha 
mẹ sẽ cho phép con bỏ học đàn.”

Tôi bắt đầu tập ngay lập tức. Tôi 
rất muốn bỏ học đàn đến nỗi tôi sẵn 
lòng dành ra thêm thời gian để đánh 
đàn dương cầm. Tôi đã mất gần một 
tháng để học đánh giỏi bài thánh ca 
thứ nhất “Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban 
Cho một Vị Tiên Tri” (Thánh Ca và 
Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 36). Tôi 
vẫn còn có ý định bỏ học đàn vì vậy 
tôi tiếp tục tập.

Một điều thú vị đã xảy ra: các bài 
thánh ca trở nên dễ dàng hơn để 
đánh. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn trong 
suốt tuần lễ. Tôi thấy mình ngâm 
nga bài thánh ca trong ngày và hát 
to hơn trong lễ Tiệc Thánh.

Cuối cùng, tôi đã thôi không còn 
theo dõi xem mình đã biết đánh 
bao nhiêu bài thánh ca rồi. Khi chơi 
piano giỏi hơn, tôi nhận biết rằng 
tôi có thể học được một bài thánh 
ca mới một cách gần như hoàn hảo 
trong vòng chưa đến 30 phút.

Cuối cùng, khi cộng tất cả vào thì 
tôi đã học được hơn 50 bài thánh 
ca. Và chắc chắn là tôi sẽ không bỏ 
chơi dương cầm nữa. Tôi đã trở nên 
tự tin hơn trong khả năng chơi đàn 
và đã cảm thấy được quyền năng 
của các bài thánh ca trong cuộc sống 
của mình.

Các bài thánh ca giống như 
thánh thư và nói lên lẽ thật. Khi 
chơi các bài thánh ca, tôi cảm thấy 
giống như đang đắm mình trong 
thánh thư. Việc học cách đánh các 
bài thánh ca đã giúp tôi bắt đầu xây 
đắp chứng ngôn của mình và học 
hỏi lẽ thật. Tôi tự thấy mình nhớ 
lại những lời của nhiều bài thánh 
ca khác nhau để giúp đỡ tôi suốt 
cả ngày. Việc chơi dương cầm đã 
củng cố chứng ngôn của tôi và đã 
tạo ra cơ hội cho tôi bất cứ nơi nào 
tôi đi. ◼
Tác giả sống ở New York, Hoa Kỳ.

Kỹ năng chơi đàn dương cầm của tôi đã không tiến bộ, thậm chí 
sau nhiều năm tập luyện. Cha mẹ tôi nói tôi có thể bỏ chơi đàn 

với một điều kiện: Tôi phải học đánh được 50 bài thánh ca.

NHẤT QUYẾT Bỏ Cuộc
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Qua hầu hết kinh nghiệm thảm khốc của đời mình,  
tôi cảm thấy rằng Cha Thiên Thượng luôn ở với tôi  

trong suốt cuộc sống của tôi.

Bài của Paola Çajupi

Đó là một buổi sáng sớm vào năm 2008 khi mẹ tôi 
đánh thức tôi dậy để đi học. Tôi đã thực sự vui vẻ 
vào buổi sáng hôm đó, nhưng tôi đã không biết 

rằng đó sẽ trở thành ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi 
hay lần cuối cùng tôi được ở bên mẹ. Tôi đã không vào 
học hết tất cả các lớp học của tôi vào ngày hôm đó vì một 
người bạn của gia đình chúng tôi đã phải đến đón tôi và 
nói cho tôi biết rằng mẹ tôi đã tự tử. Tôi chỉ mới 12 tuổi.

Tôi nghĩ: “Làm thế nào tôi có thể sống thiếu mẹ được?” 
Mẹ là người bạn thân nhất của tôi.

Tôi đã khóc trong nhiều tháng. Tôi không thích đi học 
vì mấy đứa bạn ở trường đối xử với tôi một cách khác biệt 
và cảm thấy tội nghiệp cho tôi. Tôi không biết phải làm gì; 
Tôi chỉ biết rằng tôi phải mạnh mẽ vì mọi người khác.

Một ngày nọ, năm hay sáu tháng sau khi mẹ tôi qua 
đời, tôi ngồi một mình trong phòng bên cạnh cửa sổ và 
tôi khóc, cố gắng để hiểu lý do tại sao tôi sinh ra trên thế 
gian này. Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói trong đầu 
mình: “Ngươi là con gái của ta; Ta sẽ không để cho ngươi 
đau khổ đâu.” Tôi biết đó là Thượng Đế. Nhưng điều đó 
làm tôi ngạc nhiên vì tôi đã không còn tin vào Ngài nữa, 
nhất là kể từ khi tôi cảm thấy rằng chính Thượng Đế đã 
mang mẹ tôi đi xa tôi. Mặc dù tôi không biết ý Ngài muốn 
nói gì nhưng tôi cũng cảm thấy an toàn.

Ba năm sau, tôi đi đến Rome, Ý, để thăm cậu tôi. Cậu 
tôi luôn nói với tôi về nhà thờ nơi ông tham dự. Một ngày 

Chủ Nhật, ông dẫn tôi đi với ông. Tôi sẽ luôn luôn nhớ 
lần đầu tiên đi về phía cửa ra vào của nhà thờ và cảm nhận 
tình yêu thương của Cha Thiên Thượng khi tôi bước vào. 
Tôi cảm thấy như đang ở nhà.

Tôi bắt đầu đi nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật và mọi sinh 
hoạt trong tuần. Tôi thích được sinh hoạt với giới trẻ của 
Giáo Hội. Họ làm cho tôi vui vẻ hơn. Họ cũng nghĩ và 
tin vào những điều mà tôi đã tin. Rồi thì, sau ba tháng, kỳ 
nghỉ hè của tôi đã kết thúc và tôi đã phải trở lại Albania.

Khi trở về nhà, tôi nói với cha tôi về những cảm giác 
tôi đã có và tôi đã cảm thấy hạnh phúc biết bao trong 
suốt thời gian đó. Cha tôi không thích điều tôi nói. Ông 
nói với tôi rằng ông sẽ không cho phép tôi tiếp tục đi nhà 
thờ hoặc tìm hiểu thêm về giáo hội. Vì vậy, tôi sẽ phải kiên 
nhẫn trong ba năm nữa cho đến khi tôi 18 tuổi. Rồi sau 
đó, tôi có thể tự mình quyết định và chịu phép báp têm.

Trong thời gian này tôi đã được phước có rất nhiều 
người thường xuyên cho tôi biết về điều họ đã học được 
mỗi Chủ Nhật ở nhà thờ. Một trong những người đó là 
Stephanie. Chị ấy đã sống ở Ý khi người cậu của tôi gia 
nhập Giáo Hội, nhưng chị ấy đã trở về nhà của chị ở Hoa 
Kỳ. Cậu tôi nghĩ rằng là điều tốt để cho chúng tôi viết thư 
cho nhau, vì vậy tôi đã làm bạn với chị ấy trên Facebook.

Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng tôi 
sẽ luôn luôn biết ơn chị ấy vì đã giúp tôi xây đắp đức tin 
của tôi và tìm hiểu thêm về phúc âm của Chúa Giê Su Ky 

SỬNG SỐT, 
BUỒN RẦU VÀ 

KẾ HOẠCH CỦA 
THƯỢNG ĐẾ
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Tô. Chị ấy đã viết cho tôi gần như mỗi 
Chủ Nhật và cho tôi biết mọi điều chị 
ấy đã học được trong nhà thờ và sau 
đó thường trả lời những câu hỏi của 
tôi. Chị ấy là một người bạn tuyệt vời 
đối với tôi.

Cuối cùng, sau nhiều năm kiên 
nhẫn, tôi đã chịu phép báp têm chỉ 
hai ngày sau sinh nhật thứ 18 của tôi. 
Và chẳng bao lâu tôi sẽ chia sẻ với mẹ 
tôi hạnh phúc mà tôi cảm thấy được 
vào ngày hôm đó, vì tôi sẽ chịu phép 
báp têm thay cho bà. Tôi biết rằng 
bà sẽ hãnh diện về cuộc sống tôi đã 
chọn.

Tôi cảm thấy được Cha Thiên 
Thượng ban phước vì Ngài đã ở cùng 
tôi trong suốt cuộc sống của tôi trong 
rất nhiều cách. Tôi chỉ cần phải chờ 
đợi và kiên nhẫn vì Ngài đã có một 
kế hoạch cho tôi. Ngài là Đấng đã ban 
cho tôi sức mạnh để vượt qua tất cả 
những thử thách mà tôi đã gặp phải. 
Ngài luôn luôn hiện diện ở đó và 
giúp tôi được vui vẻ hơn. ◼
Tác giả sống ở Albania.
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Hãy tin cậy Chúa, và Ngài sẽ ban phước cho 
các em trong các nỗ lực để chia sẻ phúc âm.

C H O  D Ù C H O  D Ù 

Bài của Anh Cả  
José A. Teixeira
Thuộc Nhóm Túc Số  
Thầy Bảy Mươi

Khi tôi còn là một chủ tịch phái bộ truyền giáo mới ở hi tôi còn là một chủ tịch phái bộ truyền giáo mới ở 
Brazil, tôi đã phỏng vấn một số anh cả. Tôi yêu cầu Brazil, tôi đã phỏng vấn một số anh cả. Tôi yêu cầu 
một anh cả nói cho tôi biết về bản thân anh ta.một anh cả nói cho tôi biết về bản thân anh ta.

Anh cả đó nói: “Tôi rất nhút nhát.” Anh ấy lo ngại rằng Anh cả đó nói: “Tôi rất nhút nhát.” Anh ấy lo ngại rằng 
tính nhút nhát của mình làm cản trở khả năng phục vụ.tính nhút nhát của mình làm cản trở khả năng phục vụ.

Tôi hỏi: “Anh có nghĩ rằng dù thế nào đi nữa Chúa cũng Tôi hỏi: “Anh có nghĩ rằng dù thế nào đi nữa Chúa cũng 
có thể giúp anh trở thành một người truyền giáo giỏi không?”có thể giúp anh trở thành một người truyền giáo giỏi không?”

“Tôi tin rằng Chúa có thể làm bất cứ điều gì.”
“Vậy thì hãy để cho Ngài giúp đỡ anh. Anh có nghĩ rằng “Vậy thì hãy để cho Ngài giúp đỡ anh. Anh có nghĩ rằng 

mình có thể làm điều đó không?”
Anh ấy nói: “Vâng, tôi có thể.”
Tôi phải thú nhận rằng khi anh ấy ra về, tôi đã nghĩ: Tôi phải thú nhận rằng khi anh ấy ra về, tôi đã nghĩ: 

“Vâng, tôi hy vọng điều đó sẽ hữu hiệu.”
Nhiều tuần trôi qua và chẳng bao lâu thì cũng những người Nhiều tuần trôi qua và chẳng bao lâu thì cũng những người 

truyền giáo đó lại đến để phỏng vấn một lần nữa. Lần này truyền giáo đó lại đến để phỏng vấn một lần nữa. Lần này 
người bạn đồng hành của anh cả nhút nhát đó nói, “Thưa Chủ người bạn đồng hành của anh cả nhút nhát đó nói, “Thưa Chủ 
Tịch, tôi không biết chủ tịch đã nói gì với anh ấy nhưng chắc Tịch, tôi không biết chủ tịch đã nói gì với anh ấy nhưng chắc 
chắn là đã tạo ra một sự khác biệt. Anh ấy trở nên rất xuất sắc chắn là đã tạo ra một sự khác biệt. Anh ấy trở nên rất xuất sắc 
khi nói chuyện với người khác.” Và vì vậy tôi đã trông đợi được khi nói chuyện với người khác.” Và vì vậy tôi đã trông đợi được 
nói chuyện với anh ta một lần nữa.

Khi bước vào văn phòng của tôi, anh ấy nhìn xuống chân Khi bước vào văn phòng của tôi, anh ấy nhìn xuống chân 
của mình.

CÁC EM 
NHÚT NHÁTNHÚT NHÁT
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Anh ấy nói: “Tôi có một số tin vui. Tôi vẫn còn nhút nhát, 
nhưng tôi đã cầu xin Chúa giúp đỡ tôi. Rồi tôi mở miệng ra 
và bắt đầu nói. Và chủ tịch biết không? Bây giờ tôi luôn luôn 
làm như vậy. Tôi còn không nhớ tôi nói gì nữa. Điều lạ lùng 
là mọi người đều thích nghe tôi nói. Họ cảm nhận được 
Thánh Linh. Họ hiểu và đồng ý với tôi và với điều tôi phải 
nói cho họ biết.”

Tôi ngạc nhiên khi thấy người truyền giáo này đã được 
biến đổi như thế nào khi anh ấy tin cậy vào Chúa. Anh ấy 
trở thành một công cụ tuyệt vời trong việc mang lại hạnh 
phúc cho nhiều người.

Khắc Phục Nỗi Sợ Hãi
Đôi khi chúng ta cảm thấy lo lắng khi chia sẻ phúc âm. 

Nhưng như người truyền giáo nhút nhát này đã cho thấy, 
Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài. 
Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta biết phải nói gì (xin xem 
2 Nê Phi 32:2–3), và khi người ta cảm nhận được Thánh Linh, 
thì họ thường đáp ứng một cách tích cực. Nhiều người trở nên 
tò mò trước điều chúng ta tin và muốn biết nhiều hơn nữa.

Niềm Vui Lớn Lao
Tôi có chứng ngôn rằng Cha Thiên Thượng sẽ hướng 

dẫn chúng ta trong nỗ lực của mình để chia sẻ phúc âm, 
và trong tiến trình đó chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui 
lớn lao. Trong thực tế, niềm vui đó sẽ ở với chúng ta không 
những bây giờ mà còn trong thế giới mai sau nữa. (Xin xem 
GLGƯ 186:16). Đó là một lý do tốt để làm một điều gì đó 
không thoải mái cho dù các em nhút nhát đi nữa. ◼

BA NỖI LO SỢ MÀ CÁC EM  
CÓ THỂ CHẾ NGỰ ĐƯỢC

Ngoài tính nhút nhát ra, tôi còn biết thêm ba nỗi sợ hãi mà 
khiến cho một số người chúng ta phải nói: “Tôi sợ rằng nếu nói 
về phúc âm thì tôi sẽ mất hết bạn bè.” Tạ ơn Chúa, với đức tin, 
những nỗi sợ hãi đó có thể được khắc phục.

1.  TÔI KHÔNG BIẾT ĐỦ.
Nếu các em thiếu hiểu biết về phúc âm thì những người 
truyền giáo toàn thời gian có thể giúp đỡ. Họ có thể giảng 
dạy cho chúng ta sứ điệp về Sự Phục Hồi, giúp chúng ta củng 
cố đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô, và giúp chúng ta 
hiểu và áp dụng sự hối cải trong cuộc sống của chúng ta như 
thế nào và tại sao phép báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh là 
quan trọng. Một nguồn hiểu biết tuyệt vời khác là sách Thuyết 
Giảng Phúc Âm của Ta. Tôi xin khuyến khích mỗi thanh niên 
và thiếu nữ nên có một quyển sách đó và làm cho nó thành 
một phần của việc nghiên cứu hàng ngày của các em cùng 
với thánh thư của các em.

2.  TÔI CHƯA TỪNG BAO GIỜ LÀM ĐIỀU NÀY.
Nếu các em thiếu kinh nghiệm, thì hãy thực tập với những 
người truyền giáo! Họ có thể giúp các em biết phải nói hay 
không nói điều gì trong một tình huống nào đó. Khi dành thời 
gian với những người truyền giáo, các em sẽ cảm nhận được 
tình yêu thương mà họ dành cho phúc âm và cho đồng bào 
của họ. Họ đã có được lòng can đảm để chia sẻ phúc âm; họ 
có thể giúp các em làm như vậy.

3.  TÔI SỢ PHẢI CHIA SẺ.
Khi chia sẻ chứng ngôn của mình, chúng ta giúp bạn bè của 
mình nhìn thấy những điều quan trọng hơn, và họ bắt đầu kính 
trọng chúng ta và yêu thương chúng ta trong một cách khác. 
Điều này gần như luôn luôn xảy ra như vậy. Rất nhiều người 
trẻ tuổi nói: “Tôi đã sợ hãi, nhưng khi tôi nói một cách thành 
thật thì bạn tôi bắt đầu tin cậy tôi và đưa ra thêm nhiều câu 
hỏi nữa.” Chúng ta không nên sợ chia sẻ điều chúng ta có. 
Điều này quý giá vì là từ Thượng Đế mà ra. Và có cách nào tốt 
để cho thấy tình yêu thương dành cho bạn bè của mình hơn 
là chia sẻ với họ điều chúng ta biết là chân chính không?

“Tôi vẫn còn nhút nhát, 
nhưng tôi đã cầu xin Chúa 

giúp đỡ tôi.”
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ĐƯỢC PHƯỚC VÌ TUÂN THEO LUẬT THẬP PHÂN
Sabrina T., São Paulo, Brazil

PHẦN ĐẤT CỦA CHÚNG TA

LƯƠNG THIỆN TRONG MỌI ĐIỀU
Alivsi H., Jalisco, Mexico
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Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi và tôi trải qua rất nhiều 
thử thách tài chính mà kéo dài cho đến khi tôi khoảng 

10 tuổi. Cha tôi không thể tìm được việc làm nào khác, do 
đó, ông đi bán hàng ngoài đường và kiếm được rất ít tiền. 
Mẹ tôi ở nhà chăm sóc cho tôi và em trai tôi.

Nhưng mặc dù trải qua rất nhiều hoạn nạn nhưng 
chúng tôi đã có một chứng ngôn về việc đóng tiền thập 
phân và dâng hiến những của lễ khác. Chúng tôi đóng 
tiền thập phân của mình một cách trung tín mỗi tháng 
và không bao giờ thiếu thứ gì cả. Chúng tôi biết chắc rằng 
chúng tôi tiếp tục được phước vì lòng nhân từ bao la của 
Chúa và vì Ngài giữ lời hứa của Ngài khi chúng tôi tuân 
theo các lệnh truyền của Ngài.

Cuối cùng những ngày đầy thử thách về tài chính đã kết 
thúc. Các phước lành mà Chúa đã ban cho chúng tôi trong 
vài năm gần đây thật là đáng ngạc nhiên.

Tôi biết rằng đối với những người đóng tiền thập phân 
một cách trung tín và hiến dâng các của lễ của họ trong 
tình yêu thương nhằm ban phước cho cuộc sống của 
những người khác, thì sẽ không thiếu một thứ gì và thậm 
chí còn có một điều gì đó tốt hơn có thể xảy ra, như với 
tôi và gia đình tôi. Các phước lành sẽ gia tăng. Tôi biết 
như vậy. Tôi đã sống theo như vậy. ◼

Vào đầu mỗi học kỳ ở trường, 
chúng tôi đều nhận được một bộ 

sản phẩm miễn phí gồm có một quyển 
sổ tay ghi chép, một cuốn sổ ghi lịch 
học và một sản phẩm mẫu nào đó. 
Một năm nọ, tôi đứng xếp hàng để 
nhận bộ sản phẩm của mình và nhận 
ra rằng mẫu mà tôi đã nhận được 
thật là đặc biệt hữu ích đối với tôi.

Vào cuối ngày, tôi thấy rằng họ đã 
đưa cho tôi hai mẫu của cùng một sản 
phẩm. Thật là dễ dàng để xếp hàng 
một lần nữa và nhận được một bộ thứ 
hai, và tôi đã quyết định làm như vậy. 
Xét cho cùng, những sản phẩm đó 
miễn phí và tôi cần sản phẩm đó.

Tôi ghé vội vào phòng vệ sinh, 
ở đó tôi đã thấy một cái điện thoại 
di động mà một cô gái nào đó đã tình 

cờ bỏ quên. Đó là 
một trong những điện 
thoại đời mới nhất, và 
tôi mới vừa bị mất cái 
điện thoại của mình một 
tuần trước đó. Nhưng tôi 
còn không nghĩ là sẽ giữ cái 
điện thoại đó. Tôi tự nhủ: “Như 
thế là ăn cắp.” 

Sau đó, trên đường đi lấy sản phẩm 
miễn phí thứ hai, tôi nhận biết rằng 
mình sẽ không lương thiện nếu giữ lại 
cái điện thoại vì tôi sẽ phải nói dối và 
nói rằng trước đó tôi đã không có một 
cái điện thoại.

Tôi vô cùng biết ơn về kinh nghiệm 
nhỏ này mà đã dạy cho tôi một bài 
học quan trọng. Tôi mang trả lại cái 
điện thoại và đi về nhà chỉ với một 

quyển sổ tay ghi chép, một cuốn 
sổ ghi lịch học, và một sản phẩm 
mẫu, nhưng với một cảm giác tốt 
đẹp vì đã chân thật trong tất cả mọi 
điều, cho dù nhỏ nhặt như thế nào 
đi nữa. ◼
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“Tôi bị chế nhạo ở trường học vì 
là Thánh Hữu Ngày Sau. Tôi biết 
mình cần phải đứng lên bênh 
vực cho tín ngưỡng của mình, 
nhưng điều đó thật là khó khăn! 
Làm thế nào tôi có thể trở nên 
đủ mạnh dạn?”

Em nói đúng, em cần lòng dũng cảm để đương đầu với 
tình huống này. Xét cho cùng, Chúa Giê Su Ky Tô đã 
truyền lệnh: “Hãy đứng dậy và chiếu sáng, để ánh sáng 
của các ngươi có thể là một cờ lệnh cho các quốc gia” 
(GLGƯ 115:5). Nhưng việc có can đảm để cho ánh 

sáng của em chiếu rực có thể hoặc không thể có nghĩa là nói lời 
chống lại những người chế nhạo mình.

Trong cả hai trường hợp, em có thể để cho phe chống đối soi 
dẫn em để được tốt hơn. Khi cố gắng nhiều để củng cố chứng 
ngôn của mình, em có thể phát triển lòng can đảm thầm lặng 
mà sẽ giúp em nói hoặc chỉ tiếp tục làm điều đúng, ngay cả khi 
bị những người khác chế nhạo.

Việc bị trêu chọc có thể khó chịu, nhưng hãy nhớ rằng em 
có thể cầu nguyện để được tràn đầy lòng bác ái để cho những 
người khác có thể cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Ky 
Tô qua em (xin xem Mô Rô Ni 7:48). Vì mỗi tình huống là độc 
nhất vô nhị, nên hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh để 
biết cách đáp ứng giống như Đấng Ky Tô trong mỗi trường hợp.

Tùy thuộc vào tình huống, có thể điều tốt nhất là nói chuyện 
riêng với những người đã chế nhạo em hoặc thậm chí chỉ cần 
bỏ qua những lời chế nhạo đầy thù địch trong khi tiếp tục sống 
theo tín ngưỡng của mình. Nếu những người khác không thích 
lắng nghe điều em nói, thì tấm gương nhân từ, tha thứ, và thành 
thật có thể là thông điệp tốt nhất mà em có thể gửi ra.

Cho Thấy Lòng Can Đảm Đích Thực
Những người chế nhạo bạn có thể 
không chịu ngừng chế nhạo chỉ vì 
bạn có đủ can cảm để yêu cầu họ 
ngừng, nhưng họ có thể ngừng khi 
bạn sử dụng lòng can đảm để sống 
theo tư cách của bạn—là một Thánh 
Hữu Ngày Sau. Trước khi nhận biết 
điều đó thì bạn sẽ được ban phước 
khi Cha Thiên Thượng chấp nhận 
điều bạn làm, với hy vọng là giúp 
họ nhận ra phúc âm phục hồi trong 
cuộc sống của bạn.
Bright U., 17 tuổi, Imo State, Nigeria

Tìm Kiếm Sức Mạnh trong 
Những Điều Cơ Bản
Việc cầu nguyện và nhịn ăn là 
quan trọng vì sẽ giúp bạn đối phó 
với những lời nói đùa và thử thách 
ở trường học, cũng giống như Chúa 
Giê Su Ky Tô đã phải đối phó với 
nhiều lời chế nhạo khi Ngài còn ở 
trên thế gian. Những điều này sẽ giúp 
bạn phát triển thêm đức tin và kiên 
nhẫn đối với người khác.
Walter C., 15 tuổi, Jaén, Peru

Được Hướng Dẫn qua 
Lời Cầu Nguyện
Trong một thời gian 
dài, tôi là tín hữu duy 
nhất trong trường học 
của tôi. Người bạn 

thân nhất của tôi dường như thông 
cảm với tôi, nhưng những người bạn 
khác thì chế nhạo tôi. Một ngày nọ, 
tôi đã cầu nguyện và cảm thấy cần 
phải nói chuyện với một người trong 
số họ là người đã thôi thúc những 
người khác chế nhạo tôi. Tôi giải thích 
rằng tôi không cảm thấy tức giận anh 
ta, nhưng tôi yêu cầu anh ta nên có 

Những câu trả lời là nhằm mục đích giúp đỡ và chỉ là quan điểm chứ  
không phải là lời phát biểu chính thức về giáo lý của Giáo Hội.

H Ỏ I  V À  Đ Á P
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sự kính trọng đối với tôi như anh ta 
muốn được kính trọng. Sau khi nghe 
cuộc trò chuyện của chúng tôi, một 
trong các giáo viên của tôi luôn luôn 
bênh vực tôi khi thấy một điều gì đó 
xảy ra. Tôi biết rằng Chúa sẽ ở với 
bạn khi bạn nói chuyện với những 
người này.
Shanela S., 14 tuổi, Pangasinan, Philippines

Xây Đắp Chứng Ngôn của Bạn
Trước hết, hãy có được một chứng 
ngôn thực sự về các lẽ thật mà bạn 
muốn chia sẻ với những người khác. 
Sau đó hãy yêu mến những người chế 
nhạo bạn và tránh không tranh luận 
với họ, vì Thượng Đế không bao giờ 
dung thứ cuộc tranh luận (xin xem 
3 Nê Phi 11:29). Quan trọng nhất, hãy 
cố gắng có được Thánh Linh luôn 
luôn ở với bạn. Thánh Linh sẽ giúp 
bạn có thêm tình yêu thương và lòng 
dũng cảm, và Ngài sẽ làm cho lời nói 
của bạn được mạnh mẽ.
Julia F., 19 tuổi, Hesse, Đức

Hãy Yêu Thương Kẻ 
Thù của Mình
Tôi cũng đã ở trong 
tình huống tương tự. 
Nếu có đức tin và hạ 
mình, bạn sẽ được 

phước với sức mạnh và đức tin mà 
bạn cần phải “yêu kẻ thù nghịch, và 
cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” 
(Ma Thi Ơ 5:44). Tôi khuyến khích 
bạn hãy tra cứu thánh thư để có 
những câu trả lời về cách được trở 
nên mạnh mẽ. Hãy cầu nguyện khi 
bạn cảm thấy cô đơn một mình trong 
đức tin của mình. Rô Ma 8:31 dạy: “Đã 
vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu 
Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì 

SỰ CAN ĐẢM VỀ LÒNG 
TIN CHẮC CỦA CHÚNG TA
“Thường là rất khó để sống khác 
biệt và để đứng riêng một mình 
trong một đám đông. Là điều tự 
nhiên để sợ những gì người khác 
có thể nghĩ hay nói. Những lời của 
sách Thi Thiên thật đầy an ủi: ‘ “Đức 
Giê Hô Va là ánh sáng và là sự cứu 
rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê Hô Va 
là đồn lũy của mạng sống tôi?’ [Thi 
Thiên 27:1]. Khi chúng ta đặt Đấng 
Ky Tô làm trọng tâm của cuộc sống, 
thì những nỗi sợ hãi của chúng ta 
sẽ được thay thế bởi sự can đảm 
về lòng tin chắc.” 
Chủ Tịch Thomas S. Monson, “Hãy Làm Gương 
và Làm Một Ánh Sáng,” Liahona, tháng Mười 
Một năm 2015, 88.

CÂU HỎI  CHO KỲ TỚI

còn ai nghịch với chúng ta?” Bạn có 
Thượng Đế ở bên phía mình! Bất cứ 
việc gì cũng có thể được cả.
Reagan T., 15 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Đừng Sợ 
Hãy nói về tôn giáo 
của bạn thường xuyên 
hơn hoặc cố ý làm 
những việc để nêu ra 
tôn giáo của mình. Tôi 

đã ở trong tình trạng tương tự và đã 
viết “Tôi Thích Làm Người THNS” trên 
túi đeo lưng của mình. Bằng cách làm 
như vậy, tôi chuẩn bị con đường cho 
vài cơ hội truyền giáo và cho người 
khác thấy rằng tôi đã không sợ để cho 
họ biết tôi là THNS. Cho dù bạn có 
làm gì đi nữa, thì cũng đừng để cho 
họ quấy rầy bạn. Hãy cầu nguyện cho 
họ và cho mình. Chẳng bao lâu bạn 
sẽ thấy rằng nếu bạn tập trung vào 
việc cứu rỗi những người khác, thì 
bạn sẽ không sợ để cho họ biết lẽ thật 
về phúc âm của Đức Chúa Cha.
Savanna P., 14 tuổi, Texas, Hoa Kỳ

“Làm thế nào tôi 
có thể biết được 
là Thượng Đế 
đang lắng nghe 
những lời cầu 
nguyện của tôi?”

Xin gửi câu trả lời của các em và nếu muốn, một 
tấm ảnh có độ phân giải cao trước ngày 1 tháng 
Năm năm 2016, tại liahona. lds. org, bằng email 
đến liahona@ ldschurch. org, hoặc qua đường 
bưu điện (xin xem địa chỉ ở trang 3).

Chi tiết sau đây và giấy cho phép phải được 
gửi kèm theo e- mail hoặc thư bưu điện: (1) họ 
và tên đầy đủ, (2) ngày tháng năm sinh, (3) tiểu 
giáo khu hoặc chi nhánh, (4) giáo khu hoặc giáo 
hạt, (5) giấy cho phép của các em và nếu các 
em dưới 18 tuổi, thì cần phải có giấy cho phép 
của cha mẹ (e- mail có thể chấp nhận được) để 
đăng câu trả lời và hình của các em.

Các câu trả lời có thể được hiệu đính để được 
ngắn gọn hoặc rõ ràng hơn.
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Các Sứ Đồ là tôi tớ của Chúa. Họ đi thăm các tín 
hữu của Giáo Hội trên toàn thế giới.

Lần đầu tiên tôi đi thăm với tư cách là một Sứ Đồ, tôi đã 
gặp một người vất vả để sống theo Lời Thông Sáng. Tôi nói với 
người đó: “Chúa sai tôi đến đây để đưa ra cho anh một sứ điệp 
rất đơn giản: ‘Anh có thể làm điều này được mà. Tôi hứa là anh 
sẽ có sự giúp đỡ của Ngài khi anh đối phó với thử thách này.’”

Chúa sẽ gửi một trong Mười Hai Vị Sứ Đồ đi nửa vòng trái đất 
chỉ để giúp một người thôi sao? Câu trả lời là đúng vậy. Ngài 
luôn luôn làm điều đó. ◼

Từ chương trình phát sóng toàn cầu Face to Face (Trực Tiếp) của Anh Cả và Chị Bednar.

Các Sứ Đồ làm gì?
N H Ữ N G  C Â U  T R Ả  L Ờ I  T Ừ  M Ộ T  V Ị  S Ứ  Đ Ồ

Bài của Anh Cả 
David A. Bednar
Thuộc Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ
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Khi tôi tám tuổi, tôi đã nhìn thấy 
vị tiên tri, Chủ tịch David O. 

McKay (1873–1970). Ông đến làm 
lễ cung hiến một tòa nhà mới của 
Giáo Hội ở Palmyra, New York, Hoa 
Kỳ. Gia đình tôi đến dự lễ cung hiến 
đó. Cũng có rất nhiều người đến đó. 
Chúng tôi đều rất phấn khởi được 
nhìn thấy vị tiên tri!

Tôi khá nhỏ con nên rất khó cho 
tôi để nhìn thấy được điều gì xung 
quanh mọi người. Nhưng tôi vẫn có 
thể cảm nhận được tình yêu thương 
của Chủ Tịch McKay. Tôi nhìn thấy 
mái tóc bạc và khuôn mặt hiền từ 
của ông trong chỉ một phút. Tôi nghĩ: 
“Một vị tiên tri của Thượng Đế trông 
giống như thế này đây.” Tôi đã đọc 

về các vị tiên tri trong thánh thư, 
nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt 
nhìn thấy một vị tiên tri hay bất cứ Vị 
Thẩm Quyền Trung Ương nào. Tôi 
nhận biết rằng các vị tiên tri là những 
người thật. Và họ yêu thương chúng 
ta! Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ tình yêu 
thương và sự bình an mà tôi cảm 
nhận được ngày hôm đó.

Khi tôi 11 tuổi, tôi đã có một kinh 
nghiệm khác mà đã giúp tôi cảm 
thấy bình an trong lòng. Sắp đến 
đại hội giáo khu và tôi sẽ được hát 
trong ca đoàn giáo khu. Tôi rất phấn 
khởi! Tôi mặc một chiếc áo sơ mi 
trắng rất đẹp, và cảm thấy thật đặc 
biệt. Bài ca chúng tôi hát có những 
lời từ Giăng 14:27, “Ta để sự bình an 

Sự Bình An trong  
Tâm Hồn Tôi

lại cho các ngươi; ta ban sự bình an 
ta cho các ngươi; ta cho các ngươi 
sự bình an chẳng phải như thế gian 
cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và 
đừng sợ hãi.”

Những lời đó thực sự làm tôi cảm 
động và tôi đã ghi nhớ kể từ lúc đó. 
Khi tôi hát những lời đó, tôi biết 
rằng những lời đó là đúng. Tôi cảm 
thấy Đức Thánh Linh cho tôi biết 
rằng việc noi theo Chúa Giê Su Ky 
Tô giúp chúng ta cảm thấy bình an. 
Kể từ lúc ấy, bất cứ khi nào tôi có 
những thử thách thì câu thánh thư 
này đến với tâm trí tôi và mang đến 
cho tôi sự bình an. Lẽ thật mà tôi đã 
học được khi còn trẻ đã ban phước 
cho cả cuộc đời tôi. ◼
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Bài của  
Carol F. McConkie
Đệ Nhất Cố Vấn 
trong Chủ Tịch 
Đoàn Trung Ương 
Hội Thiếu Nữ
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Bài của Larry Hiller
Dựa vào một câu chuyện có thật

“Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Đức 
Thánh Linh sẽ mách bảo. Hãy lắng 
nghe, lắng nghe tiếng nói êm dịu nhỏ 
nhẹ” (Children’s Songbook, 106).

Ethan ngồi trong giờ chia sẻ và ngắm 
nhìn trong khi người bạn thân 

nhất của nó, Sam, chia sẻ chứng ngôn. 
Người bạn của nó là Sarah đang ngồi 
trên bục chủ tọa để chờ đến lượt mình. 
Sam nói về một dự án phục vụ nó 
đã làm. Nó nói rằng nó có một 
chứng ngôn về sự phục vụ. Sarah 
chia sẻ chứng ngôn của nó về 
gia đình. Giảng viên của Ethan 
cũng đã lên chia sẻ chứng 
ngôn của anh ấy. Anh đã nói 
về công việc đền thờ. Tất cả 
họ đều làm chứng rằng Giáo 
Hội là chân chính. Dường 
như tất cả mọi người đều 
có một chứng ngôn ngoại trừ 
Ethan.

“Tôi có chứng ngôn về điều gì?” 
Ethan tự hỏi.

Nó nhớ lại một vài năm trước khi nó 
và các bạn của nó chịu phép báp têm. 
Chị Calder, giảng viên trong Hội Thiếu 
Nhi của nó, đã đưa ra một bài nói 
chuyện về Đức Thánh Linh.

Chị ấy nói: “Đức Thánh Linh có 
thể ban cho các em một cảm giác 
hừng hực trong lòng. Ngài có thể 
giúp các em biết được điều nào là 
chân chính. Và đó là cách các em 
nhận được một chứng ngôn về điều 
các em tin tưởng.”

Ethan đã cố gắng làm 
điều đúng để nó có 
thể cảm nhận được 

CHỨNG NGÔN 
của Ethan

Dường như tất cả mọi 
người đều có một chứng 
ngôn ngoại trừ Ethan.
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Đức Thánh Linh. Nó đọc thánh thư 
và cầu nguyện. Nhưng nó chưa bao 
giờ có được cảm giác hừng hực như 
những người khác nói đến. Điều 
đó có nghĩa là nó đã không có một 
chứng ngôn sao?

Câu hỏi này luẩn quẩn trong đầu 
của Ethan suốt cả ngày hôm sau. Nó 
vẫn còn suy nghĩ về điều đó khi nó 
và Sam đi chơi trượt ván sau khi đi 
học về. Nó tự hỏi làm thế nào nó 
có thể hỏi Sam về điều đó.

Cuối cùng Ethan cũng hỏi: “Sam 
nè, bạn có sợ hãi khi chia sẻ 
chứng ngôn của bạn ngày hôm 
qua không?”
Sam nhảy ra khỏi tấm ván trượt 

của nó và bước đến bãi cỏ. Nó ngồi 
xuống và nói: “Không hẳn. Tôi đã 
chia sẻ chứng ngôn của tôi vào buổi 
họp tối gia đình trước đó.”

Ethan đến ngồi bên nó và đặt 
tấm ván trượt của mình lên trên 
đùi. “Nhưng làm thế nào bạn biết 
là mình có chứng ngôn chứ?”

“Thì tôi đã cầu nguyện và tôi 
cảm thấy hài lòng về điều đó.”

Ethan chậm rãi gật đầu và lấy 
tay quay một cái bánh xe. Bằng 
cách nào đó nó cũng muốn cảm 
thấy được như vậy.

Đêm đó, khi căn nhà đã tắt 
đèn và yên tĩnh, Ethan quỳ xuống 

TRANH DO MELISSA MANWILL MINH HỌA

cạnh bên giường của mình để cầu 
nguyện.

Nó nói: “Thưa Cha Thiên Thượng, 
xin giúp con có được một chứng 
ngôn. Xin giúp con biết rằng Giáo 
Hội là chân chính. Rằng Joseph 
Smith là một vị tiên tri. Và Sách Mặc 
Môn là chân chính.”

Trong lúc cầu nguyện, Ethan 
ngừng lại. Nó suy nghĩ trong một 
phút. Rồi nó tự hỏi: “Vâng, tôi có 
biết được điều gì chưa?”

Và sau đó một cảm giác bình an, 
thanh thản tràn ngập lòng nó. Đó 
không phải là một cảm giác mãnh 
liệt hừng hực. Nhưng Ethan biết, 
đó là Đức Thánh Linh.

Một ý nghĩ thoáng đến với Ethan: 
“Tôi biết rằng tôi đã biết.” Và khi 
nghĩ về điều đó, nó nhận biết rằng 
mình đã thấy được cảm giác bình 
an này trước đây.

Bất cứ khi nào đọc Sách Mặc 
Môn thì nó cũng đều cảm thấy vui 
và đúng cả. Bây giờ nó biết rằng 
cảm giác đó chính là Đức Thánh 
Linh đang làm chứng cùng nó. Khi 
nó đến nhà thờ và cảm thấy vui và 
đúng để có mặt ở đó, thì đó cũng 
là Đức Thánh Linh. Nó đang nhận 
được một chứng ngôn!

Nó không cần biết mọi điều 
ngay bây giờ. Nhưng nó thật sự 
biết rằng Đức Thánh Linh là có thật 
và có thể giúp nó tiếp tục xây đắp 
chứng ngôn của nó.

Ethan bắt đầu cầu nguyện lần nữa. 
Nhưng lần này là để nói cám ơn! ◼
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.

của Ethan
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Bài của Angela Peña Dahle

“Hãy tuân giữ các giáo lệnh. Trong 
đó có sự an toàn và bình an” 

(Children’s Songbook, 146).

Ana nhai miếng bánh bắp 
tortilla cuối cùng của 

mình. Nó mềm và rất ngon. 
Ana rất thích bánh bắp 
tortilla của bà ngoại. Bánh 
bắp tortilla là phần ngon 
nhất của bữa ăn sáng.

Ana nhìn bà ngoại 
Abuela của nó rửa 
chén bát.

Buổi sáng hôm nay cũng giống 
như bất cứ buổi sáng nào khác. 
Nhưng có một điều là không giống.

Abuela thường đi bộ đến chợ để 
mua thức ăn. Nhưng không phải 
hôm nay. Hôm nay không có tiền 
để mua thức ăn.

“Ngày mai, chúng ta sẽ ăn gì?” 
Ana tự hỏi.

Rồi Ana nhớ lại. Nó biết tiền để 
ở đâu rồi! Tối hôm qua nó thấy bà 
ngoại Abuela đặt một vài đồng peso 
trong một miếng vải nhỏ màu trắng.

“Bà ngoại đã quên rồi à? Bà có 
tiền để mua thức ăn mà.”

“Tiền gì?” Abuela hỏi.
Ana chạy đi lấy tiền. Nó lắc cái túi 

nhỏ đựng tiền xu. Lắc lắc! Lắc lắc!
Abuela mỉm cười. “Ana ơi, đó là 

tiềng thập phân của chúng ta. Đó là 
tiền của Ngài.”

“Nhưng ngày mai chúng ta sẽ ăn 
gì?” Ana hỏi.

Abuela nói: “Đừng lo lắng. Bà tin 
rằng Cha Thiên Thượng sẽ giúp đỡ 
chúng ta.”

Sáng hôm sau Abuela đưa cho 
Ana miếng bánh bột bắp tortilla 
cuối cùng. Rồi bà ngồi xuống ghế TR
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Đồng Peso dành cho 
Cha Thiên Thượng
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của mình. Bà kết hoa đỏ lên trên 
một cái váy và kể chuyện của bà khi 
còn là một cô bé gái. Bà không có 
vẻ gì là lo lắng cả.

Sau đó Ana nghe tiếng gõ cửa. 
Nó chạy ra mở cửa.

“Cậu Pedro!”
Cậu Pedro nói: “Cậu có linh 

cảm là phải đến thăm hai bà cháu.” 
Người cậu đặt ba cái túi lên trên 
bàn. Một cái túi có bột bắp để làm 
tortilla. Một cái túi khác có thịt. 
Một cái túi nữa có rau tươi từ chợ.

Abuela nói: “Ôi con trai tuyệt vời 
của mẹ. Mẹ sẽ nấu cho con món 
súp thịt viên ngon nhất!”

Cậu Pedro nói: “Món súp của 
mẹ là ngon nhất thế giới.” 

Ana cười và vỗ tay.
Rồi nó ngừng lại. Có một  

điều nó muốn biết. “Bà ngoại 
ơi, bà ngoại có biết là Cậu Pedro 
sẽ đến nhà hôm nay không? Có 
phải vì vậy mà bà không lo lắng 
không?”

Abuela nói: “Không. Khi bà đóng 
tiền thập phân thì bà tin rằng Cha 
Thiên Thượng sẽ ban phước cho 
bà. Và Ngài đã làm như vậy!”

Ana ôm hôn Abuela. Nó cảm 
thấy giống như là một cô gái 
hạnh phúc nhất ở Mexico. Nó 
và Abuela có đức tin nơi Cha 
Thiên Thượng. Bây giờ nó nôn 
nóng để được ăn món súp tuyệt 
vời của Abuela! ◼
Tác giả hiện sống ở  
North Carolina, Hoa Kỳ.
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Noi Theo Các  
Vị Tiên Tri và Sứ Đồ

Thượng Đế kêu gọi các vị tiên 
tri và sứ đồ dạy cho chúng ta 

điều Thượng Đế muốn chúng ta 
biết. Trong thánh thư chúng ta có 
thể đọc về các vị tiên tri như Nô Ê, 
Nê Phi, và Joseph Smith, và các sứ 
đồ như Phi E Rơ và Phao Lô. Ngày 
nay, chúng ta có các vị tiên tri và 
sứ đồ!

Bài của Jenna Koford
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Một vị tiên tri nói thay cho 
Thượng Đế.

Một vị tiên kiến có thể thấy 
được quá khứ, hiện tại và 
tương lai.

Một vị mặc khải tiết lộ (hoặc 
cho thấy) cho chúng ta biết 
ý muốn của Thượng Đế.

•  Các thành viên trong Đệ Nhất Chủ Tịch 
Đoàn đều là các vị tiên tri, tiên kiến và 
mặc khải. Các Sứ Đồ cũng thế.

•  Chỉ Chủ Tịch của Giáo Hội mới có thẩm 
quyền từ Thượng Đế để hướng dẫn toàn 
thể Giáo Hội.

•  Chúng ta có tất cả bao nhiêu vị tiên tri, 
tiên kiến và mặc khải??

Giải đáp: 15

12 15 3 1

Một “vị tiên tri, tiên  
kiến và mặc khải” là gì?

Vị tiên tri giống như một người đang canh gác từ một cái tháp 
(xin xem thêm trang 38). Ông có thể nhìn thấy mối nguy hiểm 
đang tiến đến và nói cho chúng ta biết cách để được an toàn. 
Ông giúp cho chúng ta noi theo Chúa Giê Su Ky Tô.

Tại sao việc 
noi theo vị tiên tri là 

điều quan trọng?

Vị tiên tri của chúng 
ta yêu cầu chúng 
ta phải làm gì?

Vị tiên tri của chúng ta ngày nay là Chủ Tịch Thomas S. Monson. Đây  
là một số điều ông đã yêu cầu chúng ta phải làm.

•  Noi theo gương của Chúa Giê Su và yêu thương mọi người.

•  Đóng tiền thập phân và hiến tặng cho quỹ truyền giáo.

•  Tránh xa phim ảnh, truyền hình, và các phương tiện truyền thông  
xấu xa khác.

•  Treo một tấm hình đền thờ trong mỗi phòng ngủ.

•  Nghiên cứu các bài nói chuyện trong đại hội trung ương.

•  Đi thăm người già cả và hãy là một người láng giềng tốt.
Hãy chọn một việc từ bản liệt kê mà các em có thể làm trong tháng này. 
Các em sẽ làm gì? ◼



An Ma là một thầy tư tế của Vua Nô Ê tà ác. Ông lắng nghe tiên tri A Bi Na Đi giảng dạy về các giáo lệnh. 
An Ma biết ông cần phải thay đổi cuộc sống của mình và noi theo Thượng Đế thay vì làm những việc tà 

ác. Ông viết xuống điều A Bi Na Đi đã dạy. Ông bắt đầu giảng dạy phúc âm cho những người khác. Về sau, 
ông có gia đình và đặt tên cho một trong những người con trai của ông là An Ma.
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□  Thuộc lòng Mô Si A 18:9.

□  Viết hoặc vẽ một điều mà vị tiên  
tri đã nói trong đại hội trung ương.

□  Chọn một cách mà các em có thể  
thay đổi tốt hơn. Hãy thử làm việc  
đó trong tháng này.

□  Tôi tự thử thách mình để . . .

Tôi là thủ môn và chơi rất 
giỏi. Rồi tôi nhớ là mình 
cần phải hối cải vì đã nói 
một điều gì đó không tử 
tế ngày hôm qua. Tôi cần 
phải làm điều đó, nhưng 
tôi đang ở giữa trận 

bóng. Rồi tôi nhớ một điều gì đó. Ta có thể 
cầu nguyện bất cứ nơi nào ta thấy cần! Sau 
khi cầu nguyện xong, tôi cảm thấy vui là mình 
đã hối cải.
Peter G., 8 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Tôi Có Thể Hối Cải!

A N  M A

An Ma Hối Cải

Cắt, gấp lại, và giữ tấm thẻ có ghi lời thử thách này!

Damon B., 8 tuổi, Utah, Hoa Kỳ
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An Ma đi trốn Vua Nô Ê tà ác và ẩn mình gần một nơi yên tĩnh 
gọi là Dòng Suối Mặc Môn. Nhiều người đến nghe An Ma 

giảng dạy phúc âm. Họ muốn chịu phép báp têm. Khi An Ma làm 
phép báp têm cho họ, dân chúng lập cùng những lời hứa, hoặc 
giao ước, mà chúng ta lập khi chúng ta chịu phép báp têm. Các 
em có thể đọc thêm về những lời hứa này ở trang tiếp theo. ◼

TR
AN

H 
ẢN

H 
DO

 JA
RE

D 
BE

CK
ST

RA
ND

 M
IN

H 
HỌ

A;
 S

Ự
 C

ẢI
 Đ

ẠO
 C

ỦA
 A

N 
M

A,
 H

Ọ
A 

PH
ẨM

 C
ỦA

 A
RN

O
LD

 F
RI

BE
RG

Các em có thể in ra nhiều bản tại liahona.lds.org.

T Ô I  C Ó  T H Ể  Đ Ọ C  S Á C H  M Ặ C  M Ô N

Dòng Suối Mặc Môn

Những Câu Thánh Thư của Tháng Này
Sau khi các em đã đọc xong một đoạn thánh thư,  
hãy tô màu những chỗ đã được đánh dấu tương  
ứng trên Dòng Suối Mặc Môn

1   Mô Si A 21:14–16, 32–35
2   Mô Si A 22:2, 10–16
3   Mô Si A 24:8, 10–14
4   Mô Si A 27:8, 11, 18–24
5   Mô Si A 27:30–37
6   Mô Si A 28:3, 5–15, 20
7   An Ma 8:11– 16, 18–27
8   An Ma 11:38–46
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A Bi Na Đi là một vị tiên tri. 
Ông dạy mọi người phải tin vào 
Chúa Giê Su và ngừng làm những điều 
xấu. Một nhà vua tà ác tên là Nô Ê nổi giận 
với A Bi Na Đi. Nô Ê không muốn hối cải.

An Ma Làm Phép Báp Têm 
cho Nhiều Người

Một người tên là An Ma đã tin 
A Bi Na Đi. Ông đã bỏ trốn 
khỏi nhà vua đang nổi giận. 
Ông cảm thấy hối tiếc vì đã 
làm những điều sai trái, và 
ông đã hối cải giống như  
A Bi Na Đi dạy.
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Dân chúng vỗ tay vui mừng. 
Họ hứa sẽ an ủi người khác. 
Họ hứa sẽ yêu mến Thượng 
Đế và nói cho người khác 
biết về Ngài. Họ sẵn sàng 
chịu phép báp têm.

Nhiều người đã đến 
nghe An Ma giảng dạy 

về Chúa Giê Su Ky Tô. An 
Ma dạy rằng nếu họ hối cải và 

tuân theo Chúa Giê Su, thì họ có thể 
được báp têm.
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An Ma làm phép báp têm cho từng người một. Họ rất vui 
mừng được thuộc vào Giáo Hội của Chúa Giê Su.

Khi chịu phép báp têm, chúng ta lập những lời hứa tương 
tự như những người dân của An Ma đã lập. Và chúng ta 
cũng thuộc vào Giáo Hội của Chúa Giê Su! ◼

Từ Mô Si A 16–18.
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T R A N G  T Ô  M À U

Ngày Sa Bát Là một Ngày Đặc Biệt



80 L i a h o n a

Mỗi người nam và người nữ trong 
Giáo Hội của Đấng Ky Tô đều 

có thể được ban cho các ân tứ của 
Thánh Linh của Thượng Đế theo đức 
tin của họ và theo như ý muốn của 
Thượng Đế. . . .

Có bao nhiêu anh chị em . . . đang 
tìm kiếm các ân tứ này mà Thượng 
Đế đã hứa ban cho? Có bao nhiêu anh 
chị em cầu xin các ân tứ này được 
ban cho mình khi các anh chị em cúi 
đầu trước Cha Thiên Thượng cùng gia 
đình mình hoặc ở nơi kín đáo? Có bao 
nhiêu anh chị em cầu xin Đức Chúa 
Cha, trong danh của Chúa Giê Su, để 
Ngài tự biểu hiện cho các anh chị em 
thấy qua những quyền năng và ân tứ 
này? Hay là các anh chị em sống ngày 
này qua ngày khác, giống như một 
cánh cửa quay trên bản lề, mà không 
có cảm giác nào đối với vấn đề này, 
mà không thực hành bất cứ đức tin 
nào, hài lòng chịu phép báp têm và 
làm tín hữu của Giáo Hội và dừng lại 
ở đó, vì nghĩ rằng sự cứu rỗi của các 
anh chị em đã được bảo đảm vì các 
anh chị em đã chịu phép báp têm? . . .

. . . Tôi biết rằng Thượng Đế sẵn 
lòng chữa lành người bệnh, Ngài sẵn 

lòng ban cho ân tứ phân biệt các 
linh hồn, ân tứ về sự thông sáng, về 
sự hiểu biết và về sự tiên tri, và các 
ân tứ khác mà có thể được cần đến. 
Nếu bất cứ người nào trong chúng 
ta không hoàn hảo, thì bổn phận 
của chúng ta là cầu nguyện để có 
được ân tứ mà sẽ giúp cho chúng 
ta được hoàn hảo. Tôi có những 
khuyết điểm nào không? Tôi có nhiều 
khuyết điểm lắm. Bổn phận của tôi 
là gì? Cầu nguyện lên Thượng Đế xin 
ban cho tôi các ân tứ mà sẽ sửa đổi 
những khuyết điểm này. Nếu tôi là 
một người thường nổi giận, thì bổn 
phận của tôi là cầu nguyện để có 
được lòng bác ái mà chịu nhịn nhục 
lâu dài và nhân từ. Tôi có phải là 
một người ganh tị không? Bổn phận 
của tôi là tìm kiếm lòng bác ái mà 

TÌM KIẾM  
CÁC ÂN TỨ 
THUỘC LINH
Có bao nhiêu anh chị em đang tìm kiếm các 
ân tứ này mà Thượng Đế đã hứa ban cho?

C H O  Đ Ế N  K H I  C H Ú N G  T A  G Ặ P  L Ạ I  N H A U

không ganh tị. Tất cả các ân tứ của 
phúc âm cũng đều như vậy. Các ân 
tứ này được dành cho mục đích này. 
Không một người nào nên nói: “Ôi, 
tôi không thể nào làm khác được; đó 
là bản tính của tôi.” Người ấy không 
có lý do chính đáng về điều đó, vì 
lý do là Thượng Đế đã hứa sẽ ban 
cho sức mạnh để sửa đổi những điều 
này, và ban cho các ân tứ mà sẽ loại 
bỏ những điều đó. Nếu một người 
kém khôn ngoan, thì người ấy có bổn 
phận phải cầu xin Thượng Đế ban 
cho sự khôn ngoan. Tất cả mọi điều 
khác đều cũng như vậy. Đó là kế 
hoạch của Thượng Đế liên quan đến 
Giáo Hội của Ngài. Ngài muốn Các 
Thánh Hữu của Ngài được làm cho 
hoàn hảo trong lẽ thật. Vì mục đích 
đó, Ngài ban cho các ân tứ này cho 
những người nào tìm kiếm các ân tứ 
này, để họ có thể là một dân tộc hoàn 
hảo trên thế gian, mặc dù có nhiều 
yếu kém, vì Thượng Đế đã hứa ban 
cho các ân tứ cần thiết cho sự hoàn 
hảo của họ. ◼

Từ The Latter- day Saints Millennial Star, ngày 
23 tháng Tư năm 1894, 258–61; cách chấm 
câu và viết hoa đã được tiêu chuẩn hóa. HÌ
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Bài của Chủ Tịch 
George Q. Cannon 
(1827–1901)
Đệ Nhất Cố Vấn trong 
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn



NHỮNG SỰ HIỂU BIẾT SÂU XA

Làm thế nào niềm tin ban đầu phát triển thành một sự hiểu biết và một lời chứng?

Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Lòng Cảm Kích Vô Cùng,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, 90.

“Tôi không thể nhớ là tôi đã bao giờ không tin tưởng vào Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi đã yêu mến 
hai Ngài kể từ khi tôi biết được về hai Ngài khi ở bên cạnh người mẹ thiên thần của tôi, đọc thánh thư và các câu 
chuyện phúc âm. Niềm tin ban đầu đó giờ đây đã phát triển thành một sự hiểu biết và lời chứng về Cha Thiên 
Thượng nhân từ là Đấng nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta.”



Cũng trong Số Báo Này
DÀNH CHO CÁC THÀNH NIÊN TRẺ TUỔI

DÀNH CHO GIỚI TRẺ

DÀNH CHO THIẾU NHI
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44Nhận Ra Những 

Sau đây là một cách quan trọng để biết được 
sự khác biệt giữa những lời dối trá của Sa Tan 
và những lẽ thật của Chúa.

C H O  D Ù  

Có bao giờ các em cảm thấy quá nhút nhát 
hay sợ hãi để chia sẻ phúc âm không? 

Sau đây là ba đề nghị.

Noi theo Các Vị 
Tiên Tri và Sứ Đồ
Một điều nào các em có thể làm trong  
tháng này để tuân theo vị tiên tri, Chủ Tịch 
Thomas S. Monson?

Sự Giả Mạo 
của Sa Tan

CÁC EM 
NHÚT NHÁT 

60
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