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Khi còn trẻ, tôi đã phục vụ trong Giáo Hội với tư 
cách là cố vấn cho một vị chủ tịch giáo hạt rất 
sáng suốt. Ông thường xuyên cố gắng dạy bảo 

tôi. Tôi nhớ có lần ông đã đưa ra cho tôi lời khuyên bảo 
như sau: “Khi cậu gặp một người nào đó, hãy đối xử với 
họ như thể họ đang gặp điều phiền muộn, và cậu sẽ thấy 
đúng trong đa số các lần.” Lúc đó, tôi nghĩ ông ấy thật bi 
quan. Giờ đây, hơn 50 năm sau, tôi có thể thấy ông ấy đã 
hiểu rõ thế gian và cuộc đời biết bao.

Chúng ta đều phải đương đầu với những thử thách—
có khi những thử thách rất khó khăn. Chúng ta biết rằng 
Chúa để cho chúng ta trải qua những thử thách để chúng 
ta được tôi luyện và được trở nên hoàn hảo để có thể 
được ở cùng với Ngài mãi mãi.

Chúa đã dạy Tiên Tri Joseph Smith trong Ngục Thất 
Liberty rằng phần thưởng của việc biết kiên trì chịu đựng 
những thử thách của ông sẽ giúp ông hội đủ điều kiện đạt 
được cuộc sống vĩnh cửu:

“Hỡi con của ta, bình yên cho tâm hồn ngươi; nghịch 
cảnh và những nỗi thống khổ của ngươi sẽ chỉ tồn tại 
trong một thời gian ngắn mà thôi;

“Và rồi, nếu ngươi biết kiên trì chịu đựng, thì Thượng 
Đế sẽ nâng ngươi lên cao; ngươi sẽ chiến thắng tất cả các 
kẻ thù của mình” (GLGƯ 121:7–8).

Chúng ta gặp phải nhiều khó khăn và thử thách trong 
cuộc đời, và dường như thật là khó để biết kiên trì chịu 
đựng. Dường như là khó đối với một gia đình sống 

phụ thuộc vào vụ mùa, khi trời không có mưa. Họ có thể 
tự hỏi: “Chúng ta có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu 
nữa?” Dường như là khó đối với một bạn trẻ khi đương 
đầu với những điều xấu xa và cám dỗ đang càng ngày 
càng gia tăng. Dường như là khó đối với một thanh niên 
trẻ đang chật vật cố gắng đạt được học vấn hoặc sự huấn 
luyện cần thiết để tìm một việc làm để chu cấp cho vợ và 
gia đình. Dường như là khó đối với một người không thể 
tìm được một việc làm hoặc bị mất hết việc làm này đến 
việc làm khác vì các công ty đóng cửa. Dường như là khó 
đối với những người phải đương đầu với tình trạng suy 
giảm về sức khỏe và sức mạnh thể chất của họ hoặc của 
những người họ yêu mến, là điều có thể đến sớm hay đến 
muộn trong cuộc đời của họ.

Nhưng một Thượng Đế nhân từ không đưa ra cho 
chúng ta những thử thách để xem chúng ta có thể chịu 
đựng nổi những khó khăn không mà là để xem chúng ta 
có biết kiên trì chịu đựng những khó khăn đó và vì thế trở 
nên được hoàn hảo không.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy Anh Cả Parley P. Pratt 
(1807–57) khi ông là một thành viên mới được kêu gọi 
của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: “Anh đã được nhận 
vào làm một công việc mà đòi hỏi sự tập trung trọn vẹn 
của anh; . . . trở thành một cái tên nhọn. . . . Anh cần phải 
chịu đựng nhiều công việc vất vả, cực nhọc, và nhiều thử 
thách để trở nên hoàn toàn được tôi luyện. . . . Cha Thiên 
Thượng của anh đòi hỏi điều đó; cánh đồng là của Ngài; 
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công việc là của Ngài; và Ngài sẽ . . . cổ vũ cho anh . . . và 
giúp đỡ anh.” 1

Trong sách Hê Bơ Rơ, Phao Lô nói về kết quả của việc 
biết kiên trì chịu đựng: “Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi 
như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng 
về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những 
kẻ đã chịu luyện tập như vậy” (Hê Bơ Rơ 12:11).

Những thử thách và nỗi khó khăn của chúng ta mang 
đến cho chúng ta cơ hội để học hỏi và phát triển, và 
chúng thậm chí có thể thay đổi bản chất của chúng ta. 
Nếu chúng ta hướng đến Đấng Cứu Rỗi khi đang gặp phải 
những thử thách khó khăn nhất, thì tâm hồn chúng ta có 
thể được tôi luyện khi chúng ta kiên trì chịu đựng.

Vì thế, điều đầu tiên chúng ta cần phải nhớ là luôn luôn 
cầu nguyện (xin xem GLGƯ 10:5; An Ma 34:19–29).

Điều thứ hai là không ngừng cố gắng hết sức để tuân 
giữ các lệnh truyền—bất chấp sự chống đối, cám dỗ, hay 
tình trạng lộn xộn xung quanh chúng ta (xin xem Mô Si 
A 4:30).

Điều quan trọng thứ ba mà chúng ta cần phải làm là 
phục vụ Chúa (xin xem GLGƯ 4:2; 20:31).

Trong sự phục vụ Đấng Thầy, chúng ta tiến đến việc 
biết Ngài và yêu mến Ngài. Nếu chúng ta kiên trì trong 
việc cầu nguyện và phục vụ trung tín, thì chúng ta sẽ bắt 
đầu nhận ra bàn tay của Đấng Cứu Rỗi và ảnh hưởng của 
Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Nhiều người 
trong chúng ta được giao cho sự phục vụ như thế trong 
một thời gian và đã cảm thấy sự đồng hành đó. Nếu anh 
chị em nghĩ về thời gian đó, anh chị em sẽ nhớ rằng đã  
có sự thay đổi bên trong mình. Sự cám dỗ để làm điều 
tà ác dường như giảm xuống. Sự mong muốn để làm  
điều tốt gia tăng. Những người biết rất rõ anh chị em và  
yêu mến anh chị em có thể đã nói: “Anh/chị/em đã trở 
nên tử tế hơn và kiên nhẫn hơn. Anh/chị/em dường như 
không phải là con người như trước.”

Anh chị em đã không còn là con người như trước. Anh 
chị em đã được thay đổi thông qua Sự Chuộc Tội của 
Chúa Giê Su Ky Tô bởi vì anh chị em trông cậy vào Ngài 
mỗi khi gặp thử thách.

Tôi hứa rằng Chúa sẽ hỗ trợ anh chị em trong những 
thử thách của anh chị em nếu anh chị em tìm kiếm và 
phục vụ Ngài và rằng tâm hồn anh chị em sẽ được tôi 
luyện trong tiến trình này. Tôi mời anh chị em hãy tin cậy 
nơi Ngài trong tất cả những nghịch cảnh của mình.

Tôi biết rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hằng sống và 
Ngài nghe và đáp ứng mỗi lời cầu nguyện của chúng ta. 
Tôi biết rằng Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô đã 
trả cái giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta và Ngài muốn 
chúng ta đến với Ngài. Tôi biết rằng Đức Chúa Cha và 
Đức Chúa Con che chở cho chúng ta và mở đường cho 
chúng ta để biết kiên trì chịu đựng và trở về mái nhà 
thiên thượng một lần nữa.
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Chúng ta đều gặp phải những thử thách mà thách 
thức đức tin và khả năng chịu đựng của chúng ta. Cân 
nhắc những nhu cầu và thử thách của những người mà 
anh em giảng dạy. Trước khi đến thăm, anh em có thể 
cầu nguyện để được hướng dẫn để biết cách tốt hơn 
nhằm giúp họ biết kiên trì chịu đựng. Anh em có thể 
cân nhắc việc thảo luận cả các nguyên tắc lẫn các câu 
thánh thư mà Chủ Tịch Eyring đề cập đến, kể cả sự cầu 
nguyện, sự phục vụ và tuân giữ các lệnh truyền. Anh 
em cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân 
về việc mình đã được ban phước như thế nào trong 
những cách mà đã giúp mình biết kiên trì chịu đựng.

GIỚI TRẺ
Khi Bạn Tôi Qua Đời
Bài của Samantha Linton

Vào năm lớp 11 ở trường trung học, bạn tôi bị bệnh 
phình mạch não và qua đời ngay ngày hôm sau. 

Mặc dù tôi là tín hữu của Giáo Hội, nhưng điều đó vẫn 
quá khó đối với tôi. Tôi đã được dạy suốt cả đời là tôi 
có thể hướng tới Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi 
về bất cứ điều gì, nhưng tôi chưa bao giờ phải trải qua 
một điều như thế này.

Tôi khóc suốt nhiều giờ, cố gắng tìm ra một điều gì 
đó—bất cứ điều gì—có thể mang đến cho tôi sự bình 
an. Vào cái đêm bạn tôi qua đời, tôi giở đến sách thánh 
ca. Trong khi lật qua các trang sách, tôi dừng lại ở bài 
“Abide with Me; ’Tis Eventide” (Hymns, số 165). Câu thứ 
ba thu hút sự chú ý của tôi:



3

Chúa hỡi xin ở cùng con; hoàng hôn đã lặn rồi,
Đêm nay sẽ cô đơn biết bao
Dù con không thể thưa chuyện cùng Ngài,
Hay không được Ngài chỉ hướng.
Bóng tối của thế gian, con e sợ,
Sẽ ngự mãi trong nhà con.
Hỡi Đấng Cứu Rỗi, xin Ngài ở bên con đêm nay;
Trông kìa, hoàng hôn đã lặn rồi.

Câu này đã làm tôi cảm thấy tràn ngập bình an. Tôi 
biết vào lúc đó rằng Đấng Cứu Rỗi không chỉ ở bên tôi 
đêm hôm đó mà Ngài còn biết chính xác cảm giác của 
tôi. Tôi biết rằng tình yêu thương mà tôi đã cảm thấy 
qua bài thánh ca này không những giúp tôi vượt qua 
được đêm hôm đó mà còn giúp tôi vượt qua nhiều thử 
thách khác mà tôi đã chịu đựng.
Tác giả hiện sống ở Utah, Hoa Kỳ.

Anh chị em có thể tải xuống bài hát “Abide with Me; 
’Tis Eventide” tại lds .org/ go/ 7176.
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Anh Cả D. Todd Christofferson 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai 

Vị Sứ Đồ dạy rằng: “Chúa Giê Su 
đạt được sự đồng nhất toàn vẹn với 
Đức Chúa Cha bằng cách đặt Ngài, 
phần xác và phần hồn, tuân phục 
theo ý muốn của Đức Chúa Cha.

“. . . Chắc chắn là chúng ta sẽ 
không hiệp một với Thượng Đế và 
Đấng Ky Tô cho đến khi nào chúng 
ta làm ý muốn và mối quan tâm 
của hai Ngài thành ước muốn lớn 
lao nhất của chúng ta. Sự tuân phục 
như thế không phải đạt được trong 
một ngày mà phải qua Đức Thánh 
Linh, Chúa sẽ giảng dạy chúng ta 
nếu chúng ta sẵn lòng cho đến khi 
đến kỳ định, để có thể nói một 
cách chính xác rằng Ngài ở trong 
chúng ta cũng như Đức Chúa Cha 
ở trong Ngài.” 1

Linda K. Burton, Chủ Tịch Trung 
Ương Hội Phụ Nữ, dạy cách đạt 
được sự đoàn kết này: “Chúng ta bày 
tỏ lòng cam kết để trở thành giống 
như Đấng Cứu Rỗi bằng cách lập 
và tuân giữ các giao ước của mình. 
Điều lý tưởng là cố gắng có một 

Để Họ Cũng Hiệp Làm Một

thái độ được thể hiện rõ nhất trong 
một vài lời của một bài thánh ca yêu 
thích: “Con sẽ đi nơi nào Ngài sai 
con. . . . Con sẽ nói điều Ngài muốn 
con nói. . . . Con sẽ là con người mà 
Ngài muốn con trở thành.’” 2

Anh Cả Christofferson cũng nhắc 
nhở chúng ta rằng “khi chúng ta 
cố gắng hàng ngày và hàng tuần 
để đi theo đường lối của Đấng Ky 
Tô, phần hồn của chúng ta vùng 
lên đòi quyền chi phối, cuộc chiến 
nội tâm lắng đọng và các cám dỗ 
ngừng quấy nhiễu.” 3

Neill F. Marriott, Đệ Nhị Cố Vấn 
trong Chủ Tịch Hội Thiếu Nữ Trung 
Ương, chia sẻ chứng ngôn về các 
phước lành của việc cố gắng làm 
cho ý muốn của mình phù hợp với 
ý muốn của Thượng Đế: “Tôi đã 
vật lộn để xua đuổi ước muốn của 
con người nhằm có được mọi điều 
theo đường lối của tôi, cuối cùng 
nhận ra rằng đường lối của tôi thì 
rất thiếu sót, hạn chế, và kém xa 
đường lối của Chúa Giê Su Ky Tô. 
‘Đường lối của [Cha Thiên Thượng 
của chúng ta] là con đường dẫn đến 

hạnh phúc trong cuộc sống này 
và cuộc sống vĩnh cửu trong thế 
giới mai sau.’” 4 Chúng ta hãy cố 
gắng khiêm nhường để trở nên 
hiệp một với Cha Thiên Thượng 
và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê 
Su Ky Tô của chúng ta.

Thánh Thư và Thông Tin Bổ Sung
Giăng 17:20–21; Ê Phê Sô 4:13; 
Giáo Lý và Giao Ước 38:27; 
reliefsociety .lds .org
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Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn để biết phải chia sẻ điều gì. 
Làm thế nào sự hiểu biết về mục đích của Hội Phụ Nữ chuẩn bị cho các con gái của 
Thượng Đế nhận được các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu?

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này
Làm thế nào việc làm theo ý 
muốn của Thượng Đế giúp chúng 
ta trở nên giống như Ngài hơn?

Đức tin, Gia đình,  
Trợ giúp


