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Đại Hội Trung Ương— 
Không Phải Là Một Phước  

Lành Tầm Thường

Một tín hữu tốt bụng nói chuyện với người 
hàng xóm không thuộc tín ngưỡng của chúng 
ta. Khi cuộc nói chuyện chuyển sang đề tài 

đại hội trung ương, người hàng xóm hỏi: “Bạn nói là 
bạn có các vị tiên tri và sứ đồ à? Và trong đại hội toàn 
thế giới diễn ra một năm hai lần, họ đã tiết lộ lời của 
Thượng Đế à?”

Người tín hữu đó đã đáp lại một cách tin tưởng: 
“Nhất định rồi.”  

Người hàng xóm suy nghĩ một lát về điều đó. Người 
ấy dường như thật sự thích thú và rồi hỏi: “Họ nói gì 
trong đại hội trung ương mới đây?”

Vào lúc này, người tín hữu tốt bụng của Giáo Hội 
đi từ cảm giác phấn khởi để chia sẻ phúc âm đến cảm 
giác ngượng ngùng. Người ấy cố gắng hết khả năng 
của mình nhưng không thể nghĩ nổi một chi tiết của chỉ 
một bài nói chuyện. 

Người bạn của người ấy thấy tình trạng rắc rối này và 
nói: “Bạn có ý muốn kể cho tôi nghe rằng Thượng Đế 
phán bảo cùng con người trong thời kỳ chúng ta vậy 
mà bạn không thể nhớ điều Ngài phán sao?”

Người anh em ấy cảm thấy hạ mình trước cuộc trò 
chuyện này. Người ấy hứa sẽ cố gắng nhiều hơn để ghi 
nhớ những lời nói của các tôi tớ của Chúa trong đại hội 
trung ương.

Chúng ta đều biết rằng việc ghi nhớ mỗi sứ điệp của 
đại hội trung ương đều rất khó, và tôi tin rằng chúng 
ta không cần phải ngượng ngùng nếu chúng ta không 
nhớ được hết. Tuy nhiên, trong mỗi đại hội trung ương 
có những sứ điệp là một ân tứ và phước lành từ thiên 
thượng đặc biệt dành cho hoàn cảnh sống của cá nhân 
chúng ta. 

Để chuẩn bị cho đại hội trung ương, tôi xin đề nghị 
ba khái niệm cơ bản để có thể giúp chúng ta nhận 
được, ghi nhớ và áp dụng nhiều hơn những lời nói của 
các tôi tớ của Chúa.

1. Các tín hữu của Giáo Hội đều được quyền nhận 
được sự mặc khải cá nhân khi họ lắng nghe và 
nghiên cứu những lời nói đầy cảm hứng đưa ra  
tại đại hội trung ương.

Khi các anh chị em chuẩn bị cho đại hội trung ương, 
tôi mời các anh chị em suy ngẫm những câu hỏi cần 
được giải đáp của mình. Ví dụ, các anh chị em có thể 
mong mỏi có được sự hướng dẫn và chỉ dẫn của Chúa 
đối với những thử thách mình đang gặp phải.

Những sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện riêng 
của các anh chị em có thể đến trực tiếp từ một bài nói 
chuyện đặc biệt hoặc một cụm từ cụ thể. Vào những lúc 
khác, những sự đáp ứng có thể đến bằng một lời nói, 

S Ứ  Đ I Ệ P  C Ủ A  Đ Ệ  N H Ấ T  C H Ủ  T Ị C H  Đ O À N 

Bài của Chủ Tịch  
Dieter F. Uchtdorf

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất 
Chủ Tịch Đoàn



2

cụm từ hoặc bài hát dường như không hề liên hệ gì 
cả. Một tấm lòng tràn đầy biết ơn đối với những phước 
lành trong cuộc sống và một ước muốn thiết tha để 
nghe cùng tuân theo những lời khuyên bảo sẽ chuẩn bị 
con đường cho sự mặc khải cá nhân.

2. Đừng xem thường một sứ điệp chỉ vì nghe rất 
quen thuộc.

Các vị tiên tri đã luôn luôn giảng dạy bằng cách lặp 
đi lặp lại; đó là luật học hỏi. Các anh chị em sẽ nghe 
những đề tài và giáo lý được lặp đi lặp lại trong đại hội 
trung ương. Tôi xin cam đoan với các anh chị em: đây 
không phải là vì thiếu sáng tạo hay trí tưởng tượng. 
Chúng ta tiếp tục nghe những sứ điệp về vấn đề tương 
tự vì Chúa đang giảng dạy và ghi sâu vào tâm trí chúng 
ta các giáo lý cơ bản nào đó về tầm quan trọng vĩnh 
cửu lớn lao là những điều cần phải được thấu hiểu và 
làm theo trước khi chúng ta có thể chuyển sang những 
điều khác. Một người thợ xây sáng suốt đặt nền móng 
trước khi xây lên các bức tường và mái nhà.

3. Những lời nói đưa ra tại đại hội trung ương cần 
phải là một sự chỉ đường cho chúng ta trong những 
tháng sắp tới.

Nếu chúng ta lắng nghe và tuân theo những thúc 
giục của Thánh Linh thì những thúc giục này sẽ dùng 
làm vật chỉ hướng Liahona, hướng dẫn chúng ta đi qua 
những thung lũng và núi non xa lạ đầy thử thách trước 
mặt (xin xem 1 Nê Phi 16).

Kể từ lúc bắt đầu thế gian, Thượng Đế đã dựng lên 
các vị tiên tri là những người nói về ý muốn của thiên 
thượng cho dân chúng trong thời kỳ của họ. Chúng ta 
có trách nhiệm phải lắng nghe và rồi áp dụng các sứ 
điệp Chúa đã ban cho chúng ta.

Cha Thiên Thượng đầy lòng thương xót và nhân 
từ của chúng ta đã và sẽ không bỏ mặc con cái của 
Ngài. Thời nay cũng như trong thời xưa, Ngài đã chỉ 
định các vị sứ đồ và tiên tri. Ngài tiếp tục mặc khải  
lời Ngài cho họ.

Thật là một đặc ân kỳ diệu được nghe các sứ điệp 
của Thượng Đế dành cho mỗi chúng ta trong đại hội 
trung ương! Chúng ta hãy chuẩn bị kỹ cho phước lành 
lớn lao về sự hướng dẫn thiêng liêng do các tôi tớ đã 
được chọn của Ngài đưa ra.  

Vì đây không phải là một phước lành tầm thường. 

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

•	 Cùng	nhau	đọc	bài	này.	Khuyến	khích	gia	đình	các	
anh	em	giảng	dạy	nhận	ra	những	điều	để	lắng	nghe	
trong	đại	hội	trung	ương.

•	 Để	giúp	các	trẻ	nhỏ	áp	dụng	lời	khuyên	bảo	của	Chủ	
Tịch	Uchtdorf,	chỉ	cho	chúng	thấy	một	biểu	đồ	về	
Giới	Thẩm	Quyền	Trung	Ương	(tìm	trong	số	đại	hội	
của	tạp	chí	Liahona).	Nói	cho	chúng	biết	rằng	Đệ	
Nhất	Chủ	Tịch	Đoàn	và	Nhóm	Túc	Số	Mười	Hai	Vị	Sứ	
Đồ	sẽ	nói	chuyện	trong	đại	hội	trung	ương.	Khuyến	
khích	các	em	lắng	nghe	đại	hội	và	vẽ	hình	để	giúp	
chúng	nhớ	điều	chúng	đã	học	được.	Cha	mẹ	có	thể	
vào	xem	conferencegames.lds.org	để	có	thêm	các	
sinh	hoạt	về	đại	hội	dành	cho	trẻ	em.

GIỚI TRẺ
Tốt, Tốt Hơn, Tốt Nhất
Bài của Mary-Celeste Lewis

Trong	bài	nói	chuyện	của	ông	tại	đại	hội	tháng	Mười	
năm	2007,	Anh	Cả	Dallin H.	Oaks	thuộc	Nhóm	Túc	

Số	Mười	Hai	Vị	Sứ	Đồ	đã	nói	về	những	sinh	hoạt	“tốt,	
tốt	hơn	và	tốt	nhất.”	Khi	ông	nói	đến	việc	“làm	quá	tải	
lịch	trình	của	con	cái,”	tôi	đã	cảm	thấy	lúng	túng	và	có	
lỗi	ngay	lập	tức.		

Tôi	biết	rằng	tôi	đang	làm	điều	đó	một	cách	thái	quá.	
Tôi	ở	trong	đội	kịch	của	trường,	học	những	lớp	khó,	
và	tham	gia	vào	một	số	sinh	hoạt	khác.	Tôi	đã	không	
tham	dự	đều	đặn	các	buổi	sinh	hoạt	của	Hội	Thiếu	Nữ,	
và	những	ngày	Chúa	Nhật	của	tôi	đầy	căng	thẳng	vì	cố	
gắng	hoàn	tất	bài	tập	ở	nhà	vào	phút	chót.	Việc	tập	
nhạc	và	biên	tập	tờ	báo	ở	trường	không	còn	thú	vị	nữa	
mà	đã	trở	thành	công	việc.

Bài	nói	chuyện	của	Anh	Cả	Oak	làm	cho	tôi	phải	nhìn	
lại	kỹ	lịch	trình	của	mình.	Những	sinh	hoạt	của	tôi	đều	
tốt,	nhưng	có	quá	nhiều.	Tôi	phải	chọn	những	sinh	hoạt	
tốt	nhất.	Trong	khi	cố	gắng	quyết	định	phải	bỏ	các	sinh	
hoạt	nào	thì	tôi	nhận	biết	rằng	phúc	âm	của	Chúa	Giê	
Su	Ky	Tô	chính	là	ưu	tiên	tốt	nhất	mà	bất	cứ	người	nào	
cũng	có	thể	có	được.	Tôi	đặt	việc	cầu	nguyện	và	học	
thánh	thư	ở	trên	đầu	bản	liệt	kê	của	mình	và	kể	từ	lúc	
ấy,	cuộc	sống	của	tôi	đã	trôi	qua	một	cách	suôn	sẻ	hơn.	

Anh	Cả	Oaks	đã	dạy	tôi	rằng	khi	chúng	ta	làm	điều	
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Chúa	muốn	chúng	ta	làm	trước tiên,	thì	mọi	điều	khác	
đều	sẽ	được	đặt	vào	đúng	chỗ	của	nó.		Nếu	tôi	học	
thánh	thư	trước	khi	chơi	trò	chơi	hoặc	ngay	cả	trước	
khi	làm	bài	tập	ở	nhà,	thì	mọi	điều	quan	trọng	sẽ	được	
hoàn	tất.	Khi	tôi	đặt	cuộc	sống	của	mình	xung	quanh	
Chúa,	thay	vì	đặt	Ngài	ở	sau	mọi	điều,	thì	cuộc	sống	của	
tôi	có	thêm	mức	độ	bình	an	và	thành	công.	

Giờ	đây,	tôi	lắng	nghe	rất	kỹ	lời	khuyên	bảo	đưa	ra	
tại	đại	hội	trung	ương!

TRẺ EM
Tôi Có Thể Tìm Ra Câu Trả Lời từ Đại 
Hội Trung Ương

Chủ	Tịch	Uchtdorf	dạy	rằng	nếu	ta	suy	nghĩ	về	một	
số	câu	hỏi	trước	khi	đại	hội	trung	ương,	thì	Chúa	có	

thể	phán	cùng	ta	qua	các	vị	tiên	tri	và	sứ	đồ	của	Ngài	
trong	lúc	đại	hội.

1.		Hãy	cùng	với	gia	đình	hoặc	lớp	học	thảo	luận	điều	
mà	các	em	cần	phải	học,	riêng	cá	nhân	mình	hay	
chung	với	gia	đình	hoặc	lớp	học.	(Ví	dụ:	Tôi	củng	cố	
chứng	ngôn	của	mình	bằng	cách	nào?	Tôi	nên	đối	
phó	với	một	vấn	đề	trong	trường	học	bằng	cách	
nào?)	Viết	xuống	câu	hỏi	của	các	em	trên	một	tờ	giấy	
hoặc	trong	nhật	ký	của	mình.

2.		Trong	những	tuần	trước	đại	hội,	các	em	có	thể	suy	
nghĩ	và	cầu	nguyện	về	những	câu	hỏi	này.

3.		Lắng	nghe	kỹ	trong	lúc	đại	hội	(có	thể	hữu	ích	để	ghi	
chép	những	lời	nói	trong	đại	hội).	Rồi	viết	cách	mà	
Chúa	trả	lời	những	câu	hỏi	của	các	em	—qua	các	vị	
lãnh	đạo	Giáo	Hội—.

4.		Ở	trên	một	tờ	giấy	khác,	các	em	có	thể	vẽ	hình	mình	
đang	làm	điều	mình	đã	học	được.
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Julie B. Beck, chủ tịch trung ương 
Hội Phụ Nữ, nói: “Tôi đã phát 

triển một chứng ngôn mạnh mẽ về 
giá trị của các con gái của Thượng 
Đế. . . . Tôi cảm nhận được rằng 
chưa từng có một nhu cầu nào lớn 
hơn việc đức tin và sự ngay chính 
cá nhân được gia tăng. Chưa bao 
giờ có một nhu cầu nào lớn hơn về 
các mái gia đình vững mạnh.”

Các chị em phụ nữ có thể giúp 
tạo dựng những mái ấm gia đình 
vững mạnh khi họ hành động 
theo sự mặc khải cá nhân. Chị 
Beck nói tiếp: “Khả năng để hội 
đủ điều kiện, tiếp nhận và hành 
động theo sự mặc khải cá nhân là 
một kỹ năng quan trọng nhất có 
thể đạt được trong cuộc sống này,” 
“Việc hội đủ điều kiện để nhận 
được Thánh Linh của Chúa bắt 
đầu với ước muốn có được Thánh 
Linh đó và đòi hỏi một mức độ 
xứng đáng nào đó. Việc tuân giữ 
các lệnh truyền, hối cải và tái lập 
các giao ước tại lễ báp têm dẫn 
đến phước lành để luôn có được 
Thánh Linh của Chúa ở cùng 
chúng ta. Việc lập và tuân giữ các 
giao ước đền thờ cũng thêm sức 
mạnh và quyền năng thuộc linh 
vào cuộc sống của một phụ nữ.  
Nhiều câu trả lời cho những câu 
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Củng	Cố	Gia	Đình	bằng	cách	Gia	
Tăng	Nếp	Sống	Thuộc	Linh
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 của các 
chị em.

Đức tin • Gia đình • Trợ giúp

hỏi khó được tìm ra bằng cách 
đọc thánh thư, vì thánh thư giúp 
đỡ cho sự mặc khải. . . . Việc cầu 
nguyện hằng ngày là điều thiết 
yếu để có được Thánh Linh của 
Chúa ở cùng chúng ta.” 1

Chúng ta cũng củng cố những 
người trong gia đình mình về phần 
thuộc linh khi giúp họ hiểu được 
kế hoạch vĩnh cửu của Cha Thiên 
Thượng. “Chúng ta có thể làm gì 
để chuẩn bị kỹ hơn cho con cái 
mình về phương diện thuộc linh 
đối với các vai trò vĩnh cửu của 
chúng?” Anh Cả M. Russell Ballard, 
thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị 
Sứ Đồ, đã hỏi như vậy. “Có lẽ câu 
trả lời mang tính chất bao hàm 
nhất là: Giảng dạy chúng cách 
sống theo các nguyên tắc của 
phúc âm.” Điều giảng dạy này có 
được qua việc cầu nguyện, học 
thánh thư hằng ngày và trong các 
bữa ăn  gia đình cũng như buổi 
họp tối gia đình và đi nhà thờ 
hằng tuần. Anh Cả Ballard giải 
thích: “Chúng ta chuẩn bị mỗi 
ngày, ngay bây giờ, cho cuộc sống 
vĩnh cửu. Nếu không đang chuẩn 
bị cho cuộc sống vĩnh cửu, thì 
chúng ta đang chuẩn bị cho một 
điều gì đó thấp kém, có lẽ còn 
thấp kém hơn nhiều.” 2

Từ Thánh Thư
Châm Ngôn 22:6; 1 Giăng 3:22; 

Giáo Lý và Giao Ước 11:13–14; 
19:38; 68:25

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Tiên Tri Joseph Smith đã giảng 

dạy các chị em phụ nữ trong một 
buổi họp Hội Phụ Nữ vào tháng 
Tư năm 1842 rằng họ có một nghĩa 
vụ quan trọng là tìm kiếm sự cứu 
rỗi cho riêng mình. Ông nói: “Sau 
lời hướng dẫn [của tôi], các chị em 
sẽ có trách nhiệm về tội lỗi của 
mình; là điều vinh dự đáng ao ước 
rằng các chị em bước đi trước mặt 
Cha Thiên Thượng để tự cứu mình; 
chúng ta đều có trách nhiệm đối 
với Thượng Đế về cách chúng ta 
cải tiến sự sáng và sự khôn ngoan 
do Chúa ban cho để giúp chúng ta 
có thể tự cứu mình.” 3 Ông dạy họ 
phải là những người ngay chính, 
trở thành một dân tộc thánh thiện 
cũng như chuẩn bị cho các giáo lễ 
và giao ước đền thờ. 
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Tôi Có Thể Làm Gì?
1. Làm	thế	nào	tôi	có	thể	giúp	
các	chị	em	phụ	nữ	gia	tăng	trong	
sự	tự	túc	về	phần	thuộc	linh?

2. Làm	thế	nào	tôi	có	thể	cải	tiến	
khả	năng	của	mình	để	nhận	biết	
và	đáp	ứng	đối	với	Thánh	Linh?

Để biết thêm chi tiết, xin vào  
www.reliefsociety.lds.org.
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