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Tiếng Nói của Chúa

Sách Giáo Lý và Giao Ước mời mọi người ở khắp 
nơi lắng nghe tiếng nói của Chúa Giê Su Ky Tô 
(xin xem GLGƯ 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Sách này 

chứa đầy các sứ điệp, những lời cảnh báo và khuyên 
nhủ đầy khích lệ của Ngài được ban qua sự mặc khải 
cho các vị tiên tri đã được lựa chọn. Trong những điều 
mặc khải này, chúng ta có thể thấy cách Thượng Đế 
có thể đáp ứng những lời cầu nguyện với đức tin của 
chúng ta bằng các sứ điệp chỉ dạy, bình an và cảnh báo. 

Trong những lời cầu nguyện của mình, chúng ta tìm 
cách biết được điều Thượng Đế muốn chúng ta làm, 
điều chúng ta nên làm để tìm thấy bình an và hạnh 
phúc trong cuộc sống này và cuộc sống mai sau, và 
điều nằm trước mặt chúng ta. Sách Giáo Lý và Giao 
Ước chứa đầy những câu trả lời cho những câu hỏi như 
vậy được những người bình thường và các vị tiên tri đặt 
ra trong lời cầu nguyện khiêm nhường. Sách này có thể 
là một sách hướng dẫn quý báu để dạy chúng ta cách 
nhận được những câu trả lời cho những thắc mắc về sự 
an lạc vật chất và sự cứu rỗi vĩnh cửu của chúng ta. 

Lòng khiêm nhường và đức tin nơi Chúa Giê Su 
Ky Tô chính là bí quyết. Oliver Cowdery nhận được 
câu trả lời của Chúa về ước muốn của ông để giúp đỡ 
trong việc phiên dịch Sách Mặc Môn: “Hãy nhớ rằng, 
nếu không có đức tin thì ngươi sẽ chẳng làm được gì 
cả; cho nên hãy cầu xin trong đức tin. Chớ coi thường 
những điều này; chớ cầu xin điều gì mà ngươi không 
nên cầu xin” (GLGƯ 8:10).

Nhiều lần trong sách Giáo Lý và Giao Ước, Chúa đã 
đòi hỏi đức tin và lòng khiêm nhường trước khi Ngài 
ban cho sự giúp đỡ. Một lý do về điều này là những 
sự đáp ứng của Ngài có thể không đến theo như cách 
chúng ta kỳ vọng. Những sự đáp ứng này cũng sẽ 
không dễ dàng chấp nhận. 

Lịch sử Giáo Hội và những kinh nghiệm của các tổ 
tiên chúng ta cho thấy thực tế này. Ông cố nội Henry 
Eyring của tôi đã khẩn thiết cầu nguyện để biết điều 
ông nên làm khi nghe thấy phúc âm được phục hồi đã 
được giảng dạy vào năm 1855. Câu trả lời đã đến trong 
một giấc mơ.

Ông mơ thấy mình đang ngồi cùng bàn với Anh Cả 
Erastus Snow thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ 
và với một anh cả tên là William Brown. Anh Cả Snow 
giảng dạy các nguyên tắc của phúc âm dường như là 
một tiếng đồng hồ. Rồi Anh Cả Snow nói: “Trong danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi truyền lệnh cho anh phải 
chịu phép báp têm và người này [Anh Cả Brown] . . . 
sẽ làm phép báp têm cho anh.” 1 Gia đình tôi biết ơn 
Henry Eyring đã có đức tin và lòng khiêm nhường để 
chịu phép báp têm vào lúc 7 giờ 30 sáng trong một 
hồ nước mưa ở St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ, do Anh Cả 
Brown thực hiện.

Sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của ông không đến 
bằng một tiếng nói rõ ràng từ Chúa. Sự đáp ứng ấy đến 
trong một khải tượng và giấc mơ vào ban đêm, như nó 
đã đến với Lê Hi (xin xem 1 Nê Phi 8:2).
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Chúa đã dạy cho chúng ta biết rằng những sự đáp 
ứng cũng có thể đến như là cảm nghĩ nữa. Trong sách 
Giáo Lý và Giao Ước, Ngài đã dạy cho Oliver Cowdery 
rằng: “Này, ta sẽ nói trong trí của ngươi và trong tâm 
của ngươi bởi Đức Thánh Linh, là Đấng sẽ đến với 
ngươi và sẽ ngự trong tâm ngươi” (GLGƯ 8:2).

Và Ngài đã khuyến khích Oliver theo cách này: “Ta 
chẳng đã phán bình an cho tâm trí ngươi về vấn đề này 
rồi hay sao? Ngươi có thể nhận được bằng chứng nào 
lớn hơn ngoài bằng chứng từ Thượng Đế?” (GLGƯ 6:23). 

Sách Giáo Lý và Giao Ước, lịch sử Giáo Hội, và lịch 
sử do Henry Eyring lưu giữ khi đi truyền giáo chỉ ngay 
sau khi chịu phép báp têm đã dạy cho tôi biết rằng 
những sự đáp ứng cũng có thể cảm nhận được như là 
những lời cảnh báo cũng như sự bình an. 

Vào tháng Tư năm 1857, Anh Cả Parley P. Pratt thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã tham dự một đại 
hội ở nơi mà bây giờ là Oklahoma, Hoa Kỳ. Henry 
Eyring ghi lại rằng “tâm trí của Anh Cả Pratt tràn đầy 
những ý nghĩ chán chường . . . , không thể nào nhận 
thức được tương lai hoặc cách nào để trốn thoát.” 2 
Henry ghi lại tin buồn diễn ra ngay sau đó về sự tuẫn 
đạo của Vị Sứ Đồ. Anh Cả Pratt đã tiến bước trong cuộc 
hành trình của mình bất chấp những cảm giác nguy 
hiểm, cũng giống như Tiên Tri Joseph Smith đã làm khi 
đi đến Carthage. 

Đây là lời chứng của tôi rằng Chúa luôn luôn đáp 
ứng cho lời cầu nguyện khiêm nhường với đức tin. 
Sách Giáo Lý và Giao Ước và kinh nghiệm cá nhân của 
chúng ta dạy chúng ta biết cách nhận ra và chấp nhận 
những sự đáp ứng đó trong đức tin, cho dù đó là sự 
hướng dẫn, sự xác nhận về lẽ thật hoặc một lời cảnh 
báo. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ luôn luôn lắng 
nghe và nhận ra tiếng nói nhân từ của Chúa. 

GHI CHÚ
1. “The Journal of Henry Eyring: 1835–1902” (bản thảo chưa được xuất 

bản thuộc sở hữu của tác giả).
2. “The Journal of Henry Eyring: 1835–1902.”

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

1. Hãy cân nhắc việc cùng đọc chung các đoạn nói 
về sự cầu nguyện trong sứ điệp này. Trong khi các anh 
chị em đọc, hãy yêu cầu những người trong gia đình 
các anh em giảng dạy lắng nghe kỹ về cách Thượng Đế 
đáp ứng những lời cầu nguyện. Hãy cân nhắc việc làm 

chứng về tầm quan trọng của sự cầu nguyện.
2. Sách Giáo Lý và Giao Ước chứa đầy những câu trả 

lời cho những câu hỏi do các tín hữu đặt ra trong lời 
cầu nguyện. Nếu những câu trả lời cho những câu hỏi 
của họ (những điều mặc khải) không bao giờ được ghi 
lại thì sao? Hãy khuyến khích gia đình mà các anh em 
giảng dạy học cách nhận ra và tuân theo những thúc 
giục của Thánh Linh. Họ có thể muốn ghi vào nhật ký 
của họ những ý nghĩ về sự cầu nguyện. 

GIỚI TRẺ
Lắng Nghe Những Thúc Giục
Bài của María Isabel Molina

Một buổi tối nọ, đứa em họ trẻ tuổi của tôi bỏ nhà 
ra đi, nên tôi vội vã đi tìm nó. Trong khi lái xe, 

tôi đã cầu nguyện xin Thánh Linh giúp đỡ tôi. Tôi biết 
rằng Thượng Đế sẽ đáp ứng và hướng dẫn tôi, và tôi 
cố gắng lắng nghe những thúc giục của Thánh Linh. 
Nhưng khi không thể nghe được gì cả thì tôi bắt đầu 
cảm thấy tuyệt vọng và nghĩ rằng Thánh Linh đã không 
thúc giục tôi.

Mặc dù tôi muốn đi xa hơn nữa để tìm, nhưng tôi 
cảm thấy nên ở lại trong khu vực xung quanh nhà của 
đứa em họ của mình. Vậy nên tôi quyết định lái xe xung 
quanh khu vực đó một lần nữa. Khi ngừng lại tại một 
ngã tư, tôi nhìn thấy bóng một đứa con gái đang đi. Tôi 
đã tìm ra đứa em họ của mình rồi!

Khi tôi ra khỏi xe và chạy tới bên nó thì tôi nhận ra 
rằng Thánh Linh đã hướng dẫn tôi suốt thời gian đó 
bằng cách giúp tôi cảm thấy rằng tôi nên ở lại trong 
cùng một khu vực. Vì đã cố gắng lắng nghe một tiếng 
nói êm nhẹ, nên tôi đã hầu như làm ngơ với những 
thúc giục của Thánh Linh. Sau đó tôi hiểu rằng nhiều 
lần chúng ta sẽ không nghe một tiếng nói, nhưng 
chúng ta sẽ cảm nhận được ấn tượng trong lòng mình.

Tôi rất biết ơn sự hướng dẫn của Thánh Linh. Ngài 
thật sự luôn luôn hiện diện! Như thánh thư đã dạy: 
“Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn 
ở bên ngươi” GLGƯ (121:46).

Nếu xứng đáng với sự hướng dẫn của Thánh Linh và 
để tâm chú ý thì chúng ta có thể là công cụ trong tay 
của Thượng Đế để làm điều tốt cho nhiều người. Với 
sự đồng hành liên tục của Thánh Linh, chúng ta sẽ biết 
được con đường chúng ta nên đi.
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CON CÁI
Một Cuộc Phiêu Lưu với  
Lời Cầu Nguyện

Chủ Tịch Eyring dạy rằng những lời cầu nguyện có 
thể được đáp ứng trong nhiều cách khác nhau. Các 

anh chị em có thể có một cuộc phiêu lưu tra cứu thánh 
thư để tìm ra một số cách thức đó.

Hãy tra tìm mỗi câu thánh thư dưới đây. Trong nhật 
ký của các anh chị em, hãy viết một vài chữ để mô tả 
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điều mà các câu thánh thư này nói về những sự  
đáp ứng cho lời cầu nguyện.

Các anh chị em cũng có thể viết trong nhật ký  
về kinh nghiệm của mình với những lời cầu nguyện  
được đáp ứng.

Giăng 14:26
Giáo Lý và Giao Ước 6:22–23
Giáo Lý và Giao Ước 8:2
Giáo Lý và Giao Ước 9:8–9
Châm Ngôn 8:10–11
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SỨ ĐIỆP THĂM VIẾNG GIẢNG DẠY CỦA HỘI PHỤ NỮ, THÁNG GIÊNG NĂM 2013

Công Việc Truyền Giáo
Thành tâm nghiên cứu tài liệu này, và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các 
chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em 
củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực 
trong cuộc sống riêng của mình. 

Tôi Có Thể Làm Gì?
1. Tôi có tuân theo những thúc 
giục của Đức Thánh Linh khi 
chia sẻ chứng ngôn của mình với 
các chị em phụ nữ tôi đến thăm 
không?

2. Làm thế nào tôi giúp đỡ các 
chị em phụ nữ tôi đang chăm sóc 
để học hỏi phúc âm?
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Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Các Thánh Hữu Ngày Sau được 
gửi đi “để lao nhọc trong vườn 

nho của [Chúa] ngõ hầu cứu rỗi linh 
hồn con người” (GLGƯ 138:56), 
điều đó gồm có công việc truyền 
giáo. Chúng ta không cần phải 
được chính thức kêu gọi đi truyền 
giáo để chia sẻ phúc âm. Những 
người có cuộc sống được ban 
phước bởi phúc âm ở xung quanh 
chúng ta, và khi chúng ta tự chuẩn 
bị mình, thì Chúa sẽ sử dụng chúng 
ta. Các giảng viên thăm viếng có thể 
chấp nhận các trách nhiệm thuộc 
linh của mình và giúp “mang lại sự 
bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho 
loài người” (Môi Se 1:39).

Khi tổ chức Hội Phụ Nữ vào năm 
1842, Tiên Tri Joseph Smith nói rằng 
các phụ nữ không những chăm sóc 
người nghèo khó mà còn cứu vớt 
các linh hồn.1 Đây vẫn còn là mục 
đích của chúng ta. 

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ 
Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ 
Tịch Đoàn nói: “Chúa . . . giao phó 
một chứng ngôn về lẽ thật cho 
những người Ngài biết sẽ chia sẻ 
với những người khác.” “Chúa còn 
kỳ vọng chúng ta là tín hữu của 
Giáo Hội phục hồi của Ngài phải 
‘mở miệng [của chúng ta] luôn luôn 

để rao truyền phúc âm [của Ngài] 
bằng một âm thanh vui vẻ.’ (GLGƯ 
28:16). . . . Đôi khi, chỉ một cụm từ 
của chứng ngôn cũng có thể đưa 
đến những sự kiện làm ảnh hưởng 
cuộc sống của một người nào đó 
cho thời vĩnh cửu.” 2

Từ Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 1:20–23; 

18:15; 123:12

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Câu chuyện về Olga Kovářová ở 

nước Séc cũ là một tấm gương về 
công việc truyền giáo của tín hữu 
từ lịch sử của Hội Phụ Nữ chúng 
ta. Vào thập niên 1970, Olga là một 
sinh viên đang học bằng tiến sĩ và 
khao khát có được một cuộc sống 
thuộc linh sâu xa hơn. Chị để ý thấy 
một Thánh Hữu Ngày Sau 75 tuổi 
tên là Otakar Vojkůvka. Chị nói: 
“Đối với tôi, ông ấy trông như là 
bảy mươi lăm tuổi nhưng tâm hồn 
của ông ấy gần như là mười tám và 
đầy tràn niềm vui.” “Đây là một điều 
rất bất thường ở nước Séc vào thời 
gian đầy hoài nghi đó.”

Olga hỏi Otakar và gia đình ông 
làm thế nào họ tìm thấy niềm vui. 
Họ giới thiệu chị với các tín hữu 

Giáo Hội khác và tặng cho chị một 
quyển Sách Mặc Môn. Chị hăm hở 
đọc sách ấy và chẳng bao lâu đã 
chịu phép báp têm và được làm lễ 
xác nhận. Kể từ lúc đó Olga là một 
ảnh hưởng tốt lành trong một thế 
giới đầy áp bức chính trị và ngược 
đãi tôn giáo. Chị đã phục vụ với tư 
cách là chủ tịch Hội Phụ Nữ trong 
chi nhánh nhỏ của mình và giúp 
cứu vớt linh hồn của những người 
khác bằng cách mang họ đến cùng 
Đấng Ky Tô.3
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1. Xin xem Những Lời Giảng Dạy của Các Vị 

Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 485.
2. Dieter F. Uchtdorf, “Chờ Đợi trên Con Đường 

Dẫn đến Thành Đa Mách,” Liahona, tháng 
Năm năm 2011, 76–77.

3. Xin xem Daughters in My Kingdom: The 
History and Work of Relief Society (2011), 
92–95.

Để biết thêm chi tiết, xin mời vào 
trang mạng reliefsociety.lds.org.


