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Chuẩn Bị  
Phần Thuộc Linh

Lời Khuyên Dạy từ  
Vị Tiên Tri của Chúng Ta

Nền Tảng Đức Tin
“Nếu chúng ta không có một nền tảng đức tin vững 

chắc và chứng ngôn vững mạnh về lẽ thật, thì chúng 
ta có thể gặp khó khăn chống lại những cơn bão khắc 
nghiệt và những ngọn gió lạnh lẽo của nghịch cảnh mà 
chắc chắn sẽ đến với mỗi người chúng ta. 

“Cuộc sống trần thế là thời gian thử thách, thời gian 
để tự chứng tỏ xứng đáng để trở về nơi hiện diện của 
Cha Thiên Thượng. Để được thử thách, chúng ta cần 
phải đương đầu với những khó khăn và trở ngại. Những 
điều này có thể hủy hoại chúng ta và tâm hồn chúng ta 
có thể bị rạn nứt cũng như vỡ vụn—nghĩa là, nếu nền 
tảng đức tin của chúng ta, chứng ngôn về lẽ thật không 
gắn chặt vào trong lòng chúng ta.” 1 

Học Hỏi từ Các Bài Học của Quá Khứ
“Trong việc tìm kiếm con người tốt nhất của mình, 

có vài câu hỏi sẽ hướng dẫn lối suy nghĩ của chúng ta: 
Tôi có phải là người mà tôi muốn trở thành không? Tôi 
có gần với Đấng Cứu Rỗi ngày hôm nay hơn hôm qua 
không? Tôi sẽ gần Ngài hơn ngày mai không? Tôi có 
can đảm để thay đổi cho điều tốt hơn không? . . .

“Nhiều năm đã đến và đi, nhưng nhu cầu cho một 

chứng ngôn về phúc âm vẫn tiếp tục đóng vai trò quan 
trọng. Trong khi hướng tới tương lai, chúng ta chớ xao 
lãng các bài học của quá khứ.” 2 

La Bàn Cá Nhân của Các Anh Chị Em
“Phước lành tộc trưởng của các anh chị em thuộc về 

các anh chị em và chỉ thuộc về các anh chị em mà thôi. 
Phước lành này có thể ngắn hay dài, giản dị hay sâu sắc. 
Chiều dài và lời lẽ không phải do một phước lành tộc 
trưởng tạo ra. Đó là do Thánh Linh truyền đạt ý nghĩa 
đích thực. Phước lành của các anh chị em không phải 
được gấp lại gọn gàng và mang đi cất kỹ. Phước lành đó 
không phải được đóng trong khung kính hoặc phổ biến. 
Thay vì thế, nó phải được đọc, được yêu mến, được tuân 
theo. Phước lành tộc trưởng của các anh chị em sẽ giúp 
đỡ các anh chị em vượt qua những giây phút khó khăn, 
sẽ hướng dẫn các anh chị em vượt qua những hiểm nguy 
của cuộc đời. . . . Phước lành của các anh chị em chính là 
la bàn cá nhân của riêng các anh chị em để vẽ hướng đi 
và hướng dẫn con đường của các anh chị em. . . .

“Sự kiên nhẫn có thể cần phải có khi chúng ta chờ, 
đợi và cố gắng để có được một phước lành đã hứa sẽ 
được làm tròn.” 3
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Hãy Đến cùng Ngài
“Hãy nhớ rằng các anh chị em không đi một mình. 

. . . Trong cuộc sống, hãy luôn luôn đi về phía ánh sáng, 
và bóng tối của cuộc đời sẽ tan biến sau lưng các anh 
chị em. . . .

“Khi tôi tìm đến thành thư để được soi dẫn, thì một từ 
đặc biệt nhiều lần nổi bật. đó là từ ‘đến.’ Chúa đã phán: 
‘Hãy đến cùng ta.’ Ngài phán: ‘Học theo ta.’ Ngài cũng 
phán: ‘Hãy đến mà theo ta.’ Tôi thích từ ấy, đến. Lời 
khẩn nài của tôi là chúng ta đến cùng Chúa.” 4
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GiảNG Dạy Từ Sứ Điệp Này

Sách Sự Giảng Dạy, Không Có Sự Kêu Gọi Nào Quan 
Trọng Bằng nói rằng: “Một giảng viên lành nghề 

không nghĩ, . . . ‘tôi sẽ giảng dạy điều gì hôm nay?’ mà 
thay vì thế, ‘tôi sẽ giúp các học viên của mình khám 
phá ra điều họ cần phải biết như thế nào?’” ([1999], 61). 
Để giúp những người khác học từ bài viết này, hãy cân 
nhắc việc cung cấp cho họ giấy bút và cho họ thời giờ 
để đọc những lời của chủ tịch monson rồi viết xuống 
những lẽ thật mà họ khám phá ra về việc chuẩn bị phần 
thuộc linh. các trẻ em nhỏ hơn có thể vẽ hình minh họa 
điều em học. hãy cân nhắc việc yêu cầu các em chia sẻ 
điều mà em viết hoặc vẽ. 

Giới Trẻ
phước Lành Tộc Trưởng của Các Anh 
Chị Em

chủ tịch monson mô tả phước lành tộc trưởng như 
là “la bàn cá nhân để vẽ hướng đi và hướng dẫn 

con đường của các anh chị em.” Vậy thì phước lành này 
là gì và làm thế nào phước lành này có thể giúp hướng 
dẫn cuộc sống của các anh chị em?

Phước lành tộc trưởng là gì?
phước lành của các anh chị em có hai mục đích chính. 

thứ nhất, nó sẽ cho biết dòng dõi của các anh chị em, 
hoặc các anh chị em thuộc vào chi phái nào trong gia tộc 

Y Sơ Ra Ên. thứ nhì, nó sẽ gồm có chi tiết để giúp hướng 
dẫn các anh chị em. phước lành của anh chị em có thể 
gồm có những lời hứa, lời khuyên bảo và cảnh cáo.

Tôi phải bao nhiêu tuổi mới nhận được phước 
lành của mình?

Không có quy định tuổi nhưng các anh chị em cần 
phải đủ tuổi để hiểu được tính chất thiêng liêng của 
phước lành. Nhiều tín hữu bắt đầu nghĩ về việc nhận 
được phước lành của họ khi còn trong tuổi niên thiệu.

Làm thế nào tôi nhận được phước lành này?
trước hết hãy nói chuyện với vị giám trợ hoặc chủ 

tịch chi nhánh của các anh chị em. Nếu đã sẵn sàng và 
xứng đáng thì các anh chị em sẽ nhận được một giấy 
giới thiệu. Sau đó, các anh chị em có thể xin hẹn gặp vị 
tộc trưởng trong khu vực của mình.

Tôi phải làm gì với phước lành của mình?
hãy giữ tờ phước lành tộc trưởng ở một nơi an toàn 

và đọc nó thường xuyên. hãy nhớ rằng phước lành của 
các anh chị em là thiêng liêng và riêng tư. các anh chị em 
có thể chia sẻ nó với những người trong gia đình nhưng 
không nên chia sẻ công khai. Ngoài ra, tất cả các phước 
lành được đề cập đến trong tờ phước lành tộc trưởng 
của các anh chị em đều dựa vào sự trung tín của các anh 
chị em và kỳ định của chúa. 

Trẻ EM
Một Nền Tảng Vững Vàng

chủ tịch thomas S. monson nói rằng chúng ta cần 
phải xây đắp “một chứng ngôn vững mạnh về lẽ 

thật.” một trong những cách tốt nhất để làm như vậy là 
đọc thánh thư. hãy tra tìm những câu thánh thư dưới 
đây. Viết xuống một điều các anh chị em học trong mỗi 
câu thánh thư mà giúp chứng ngôn của các anh chị em 
phát triển vững mạnh hơn.

mặc môn 7:5
Những tín Điều 1:10
mô Rô Ni 10:5
gLgƯ 11:12
mô Rô Ni 7:41
gLgƯ 1:37
Ê phê Sô 6:11
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Quản Lý tiền Bạc một cách  
Khôn Ngoan và tránh Nợ Nần

Hãy thành tâm giảng 
dạy những câu thánh 
thư và những lời trích 
dẫn này hoặc, nếu 

cần, một nguyên tắc khác mà sẽ 
ban phước cho các chị em phụ nữ 
mà các chị em đến thăm. Hãy chia 
sẻ chứng ngôn về giáo lý đó. Mời 
những người mà các chị em thăm 
viếng chia sẻ cảm nghĩ của họ và 
điều họ học được. 

Quản Lý Tiền Bạc 
“‘Sống cần kiệm’ . . . là [giữ  

gìn] tiền bạc của mình, khôn  
ngoan hoạch định những vấn  
đề tài chính, dự phòng đầy đủ  
cho sức khỏe cá nhân, và chuẩn  
bị thích hợp cho việc phát triển  
học vấn và nghề nghiệp, lưu ý  
đầy đủ đến việc sản xuất chế tạo  
ở nhà và kho dự trữ cũng như phát 
triển khả năng phục hồi về mặt cảm 
xúc. . . . Nếu sống khôn ngoan và 
cần kiệm thì chúng ta sẽ được an 
toàn trong tay Ngài.” 1

Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985).

“Chúng ta cần kỹ năng nào  
để được trở nên tự lực? . . . Trong 
thời kỳ đầu của Giáo Hội, Brigham 
Young khẩn nài các chị em phụ nữ 
hãy học cách ngăn ngừa bệnh hoạn 
trong gia đình, thiết lập cơ sở công 

nghiệp tại nhà cũng như học kế 
toán và giữ sổ sách cùng những  
kỹ năng thực tiễn khác. Các nguyên 
tắc đó vẫn áp dụng ngày nay. Học 
vấn tiếp tục đóng vai trò quan trọng 
vô cùng. . . .

“Tôi đã hỏi một vài giám trợ  
rằng các chị em phụ nữ trong tiểu 
giáo khu của họ cần kỹ năng tự  
lực nào nhất và họ nói đó là việc  
dự thảo ngân sách. Các phụ nữ  
cần phải hiểu ngụ ý của việc mua 
chịu và không sống trong vòng 
ngân sách. Kỹ năng thứ hai mà  
các vị giám trợ kể ra là nấu ăn. 
Những bữa ăn được sửa soạn và 
được thưởng thức ở nhà thường  
ít tốn tiền hơn, bổ dưỡng hơn và 
góp phần vào việc củng cố mối 
quan hệ gia đình vững mạnh hơn.” 2

Julie B. Beck, chủ tịch trung ương  
Hội Phụ Nữ.

Tránh Nợ Nần
 “Tôi xin đề nghị năm bước  

then chốt dẫn đến sự tự do tài 
chính. . . .

“Thứ nhất, hãy đóng tiền thập 
phân của mình. . . .

“Thứ nhì, tiêu xài ít hơn tiền 
mình kiếm được. . . .

“Thứ ba, học cách dành dụm. . . .
“Thứ tư, tôn trọng những nghĩa 

vụ tài chính của mình. . . .

“Thứ năm, dạy dỗ con cái noi 
theo gương mình.” 3

Anh Cả Joseph B. Wirthlin (1917–2008) 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. 

“Khi chúng ta mắc nợ, chúng  
ta đã từ bỏ một số quyền tự quyết 
quý báu, vô giá của mình và tự  
áp đặt mình vào cảnh nô lệ. Chúng 
ta ép buộc phải bỏ thời giờ, nghị 
lực và phương tiện của mình để  
trả lại những gì chúng ta mượn—
tiền của mà có thể đã được sử  
dụng để giúp bản thân mình, 
gia đình mình và những người 
khác. . . .

“Việc trả nợ bây giờ và tránh  
nợ trong tương lai đòi hỏi chúng  
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NhữNg giúP Đỡ cho 
giảNg ViêN Thăm ViếNg 
giảNg Dạy
Bàn thảo với người bạn đồng 
hành của mình về cách thích 
nghi một cách thận trọng sứ 
điệp này với hoàn cảnh của 
mỗi chị em phụ nữ. Những kỹ 
năng tự lực nào các chị em có 
thể chia sẻ với chị ấy?

Sự chuẩN Bị cá NhâN
ma La chi 3:10
ma thi Ơ 6:19–21
Lu ca 12:15
gLgƯ 38:30; 88:119
Để có thêm thông tin, xin xem 

All Is Safely Gathered In: Family 
Finances (danh mục số 04007).
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ta phải sử dụng đức tin nơi Đấng 
Cứu Rỗi—để không những làm  
tốt hơn mà còn sống tốt hơn. Cần 
phải có đức tin lớn lao để nói ra 
những lời giản dị đó: ‘Chúng ta 
không đủ khả năng mua thứ đó.’ 
Cần phải có đức tin để tin tưởng 

rằng cuộc sống sẽ được tốt hơn  
khi chúng ta hy sinh những thứ 
chúng ta muốn nhằm đáp ứng nhu 
cầu của chúng ta và của những 
người khác.” 4

Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc 
Số Mười Hại Vị Sứ Đồ.
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