
1

Đi Lòng Vòng

Các anh chị em có bao giờ nghe câu châm ngôn 
xưa rằng những người đi lạc thường có khuynh 
hướng đi lòng vòng không?

Jan L. Souman, một nhà tâm lý học người Đức, muốn 
xác định một cách khoa học xem điều này có đúng 
thật hay không. Ông đã dẫn những người tham gia một 
cuộc thí nghiệm tới một khu rừng rộng lớn và tới sa 
mạc Sahara rồi sử dụng một hệ thống định vị toàn cầu 
để theo dõi nơi họ đi. Họ không có la bàn hoặc bất cứ 
thiết bị nào khác. Những chỉ dẫn cho họ rất đơn giản: 
đi bộ theo một con đường thẳng theo hướng đi đã 
được chỉ trước.

Về sau, Tiến Sĩ Souman mô tả điều đã xảy ra. “[Một 
số] họ đã đi vào một ngày trời u ám, với mặt trời ẩn 
đằng sau những đám mây [và không thấy các điểm 
đánh dấu]. . . . Tất cả [họ] đều đi lòng vòng, với [vài 
người] không hề biết rằng họ đã nhiều lần đi trở lại con 
đường của riêng mình.” Những người khác đã đi trong 
lúc mặt trời chiếu sáng, với các điểm đánh dấu thấy 
được từ xa. “Những người này . . . đi theo một lộ trình 
hầu như hoàn toàn thẳng.” 1

Cuộc nghiên cứu này đã được những người khác lặp 
lại với các phương pháp khác nhau.2 Tất cả đều có các 
kết quả tương tự.

Nếu không có các điểm mốc dễ nhìn thấy, thì con 
người có khuynh hướng đi lòng vòng.

Điểm Mốc của Kinh Thánh
Nếu không có điểm mốc thuộc linh thì nhân loại 

cũng sẽ đi lạc đường. Nếu không có lời của Thượng Đế 
thì chúng ta sẽ đi lòng vòng.

Với tư cách là cá nhân lẫn xã hội, chúng ta thấy 
khuôn mẫu này được lặp đi lặp lại trong mỗi gian kỳ kể 
từ lúc khởi thủy. Khi đánh mất lời của Thượng Đế, thì 
chúng ta có khuynh hướng đi lạc lối.

Chắc chắn đây là lý do tại sao Chúa đã truyền lệnh 
cho Lê Hi sai con trai của ông trở lại Giê Ru Sa Lem để 
lấy các bảng khắc bằng đồng. Thượng Đế biết rằng con 
cháu của Lê Hi sẽ cần phải có những điểm mốc đáng 
tin cậy—các điểm đánh dấu—mà sẽ đưa ra một sự 
hướng dẫn để họ có thể sử dụng nhằm xác định xem 
họ có đi đúng lộ trình không.

Thánh thư là lời của Thượng Đế. Thánh thư là những 
điểm mốc của Thượng Đế cho thấy con đường chúng 
ta nên đi nhằm mục đích đến gần với Đấng Cứu Rỗi 
hơn và đạt được các mục tiêu xứng đáng.

Điểm Mốc của Đại Hội Trung Ương
Những chỉ dẫn được đưa ra tại đại hội trung ương 

là một điểm mốc khác mà có thể giúp chúng ta biết là 
mình có đi đúng lộ trình không.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi: “Tôi có lắng nghe những lời 
của những người nam và nữ đã phát biểu tại đại hội 
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trung ương gần đây nhất của Giáo Hội không? Tôi có 
đọc và đọc đi đọc lại những điều họ nói không? Tôi có 
suy nghĩ và áp dụng những lời này vào cuộc sống của 
mình không? Hoặc là tôi chỉ thích các bài nói chuyện 
hay và xao lãng không áp dụng các sứ điệp đầy soi dẫn 
của họ vào cuộc sống cá nhân của mình?”

Có lẽ trong khi lắng nghe hoặc đọc, các anh chị em 
đã ghi vội xuống một hai điều. Có lẽ các anh chị em 
lập cam kết để làm một số việc tốt hơn hoặc khác biệt 
hơn. Hãy nghĩ về các sứ điệp trong đại hội trung ương 
vừa qua. Nhiều sứ điệp đã khuyến khích chúng ta củng 
cố gia đình và cải thiện hôn nhân của chúng ta. Số báo 
Liahona này cũng tập trung vào các giá trị vĩnh cửu này 
với nhiều lời khuyên nhủ thực tiễn nhằm ban phước 
cho cuộc sống chúng ta. 

Chúng ta có lưu ý và áp dụng lời khuyên đáng giá 
này không? Chúng ta có nhận ra và hướng tới những 
điểm mốc thật sự và quý báu này không? 

Giải Pháp cho Việc Đi Lạc Đường
Cần có các điểm mốc thuộc linh để giữ chúng ta ở 

trên con đường chật và hẹp. Các điểm mốc này đưa ra 
hướng đi rõ ràng về con đường chúng ta nên đi—chỉ 
khi nào chúng ta nhận ra chúng và hướng tới chúng.

Nếu chúng ta từ chối không để các điểm mốc này 
hướng dẫn thì chúng trở nên vô nghĩa, những điều 
trang trí bề ngoài mà không có mục đích, chỉ để phá vỡ 
độ phẳng của đường chân trời.

Việc chỉ đi theo bản năng của mình không thôi là thì 
không đủ. 

Việc có ý định tốt nhất thì cũng không đủ.
Việc chỉ dựa vào các giác quan tự nhiên của chúng ta 

sẽ không đủ.
Cho dù khi chúng ta nghĩ rằng mình đang đi theo 

một con đường thuộc linh chật hẹp, mà không có đúng 
điểm mốc để hướng dẫn—tức là không có sự hướng 
dẫn của Thánh Linh—thì chúng ta sẽ có khuynh hướng 
đi lạc lối. 

Do đó, chúng ta hãy mở mắt ra để nhìn thấy các 
điểm mốc mà Thượng Đế nhân từ đã đặt ra cho con 
cái của Ngài. Chúng ta hãy đọc, nghe và áp dụng lời 
của Thượng Đế. Chúng ta hãy cầu nguyện với chủ ý 
thật sự và lắng nghe cùng tuân theo những thúc giục 
của Thánh Linh. Một khi chúng ta đã nhận ra các điểm 

mốc thiêng liêng do Cha Thiên Thượng nhân từ cung 
ứng, thì chúng ta định hướng đi của mình theo các 
điểm mốc đó. Chúng ta cũng nên thường xuyên sửa đổi 
hướng đi của mình khi hướng tới các điểm mốc thuộc 
linh đó. 

Theo cách này, chúng ta sẽ không đi lang thang lòng 
vòng mà bước đi với lòng tự tin và chắc chắn hướng 
đến phước lành thiêng liêng vĩ đại đó tức là quyền thừa 
kế của tất cả những người đi theo con đường chật và 
hẹp của các môn đồ của Đấng Ky Tô. 
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Trong khi chuẩn bị để giảng dạy sứ điệp này, các 
anh em có thể tra cứu thánh thư để có những ví dụ 
về những người được các điểm mốc thuộc linh hướng 
dẫn hoặc những người đi lang thang lòng vòng. Các 
anh em có thể bắt đầu nghiên cứu với các đoạn thánh 
thư này: Dân Số Ký 14:26–33; 1 Nê Phi 16:28–29; An Ma 
37:38–47. Nếu cảm thấy được thúc giục, các anh em 
có thể chia sẻ sự hiểu biết từ các ví dụ này với những 
người các anh em giảng dạy. Hỏi họ xem chúng ta có 
thể học được gì từ những câu chuyện này.

GIỚI TRẺ
Các Điểm Mốc dành cho Các Em

Chủ Tịch Uchtdorf mô tả đại hội trung ương và 
thánh thư là các điểm mốc giúp chúng ta tránh 

bị lạc đường về phần thuộc linh. Hãy suy ngẫm về các 
điểm mốc thuộc linh khác đã ảnh hưởng và hướng dẫn 
cuộc sống của các em. Hãy viết những kinh nghiệm của 
các em vào nhật ký. Những lời trích dẫn từ Chủ Tịch 
Thomas S. Monson có thể giúp đỡ các em: 

″Phước lành tộc trưởng của các anh chị em sẽ giúp 
đỡ các anh chị em vượt qua thời điểm khó khăn. Phước 
lành tộc trưởng sẽ hướng dẫn các anh chị em qua 
những hiểm nguy của cuộc đời. . . . Phước lành của các 
anh chị em không phải dùng để gấp lại ngay ngắn và 
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cất đi. Phước lành này không phải dùng để đóng khung 
hay công bố. Thay vì thế, phước lành này phải được 
đọc. Phước lành này phải được yêu mến. Phước lành 
này phải được tuân theo.″

“Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,” Ensign,  

Tháng Mười Một năm 1986, 66.

″Cha Thiên Thượng đã không đặt chúng ta vào cuộc 
hành trình vĩnh cửu mà không cung ứng các phương 
tiện nhờ đó chúng ta có thể nhận được sự hướng dẫn 
của Ngài để bảo đảm cho chuyến trở lại an toàn của 
chúng ta. Tôi nói về sự cầu nguyện. Tôi cũng nói về 
những lời mách bảo từ tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái đó.″  

“Cuộc Đua trong Đời,” Liahona, tháng Năm năm 2012, 92.
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THIẾU NHI
Tôi Có Thể Tìm Thấy Con Đường Đi 
của Mình

Chủ Tịch Uchtdorf nói rằng chúng ta cần phải đi 
theo các điểm mốc thuộc linh vì các điểm mốc này 

sẽ giúp chúng ta chọn điều đúng và đến gần Đấng Cứu 
Rỗi hơn. Một số điểm mốc này là sự cầu nguyện, thánh 
thư, đại hội trung ương và tạp chí Liahona.

Với gia đình mình, các em hãy đọc một bài nói 
chuyện từ đại hội trung ương vừa qua. Người nói 
chuyện đề nghị chúng ta làm gì để ở trên con đường 
đúng? Đặt mục tiêu với gia đình các em để áp dụng 
điều các em học được. 
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Niềm Vui trong Công Việc  
Làm Lịch Sử Gia Đình
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. Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang 
mạng reliefsociety.lds.org.
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Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Anh Cả Russell M. Nelson thuộc 
Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ 

Đồ đã dạy rằng Tinh Thần của Ê Li 
là “một sự biểu hiện của Đức Thánh 
Linh làm chứng về tính chất thiêng 
liêng của gia đình.” 1

Là tín hữu của Giáo Hội phục hồi 
của Đấng Ky Tô, chúng ta có trách 
nhiệm về giao ước sưu tầm tổ tiên 
của mình và cung ứng cho họ các 
giáo lễ cứu rỗi của phúc âm. Nếu 
không có chúng ta thì họ không thể 
“đạt đến sự trọn vẹn được” (Hê Bơ 
Rơ 11:40), và “chúng ta cũng không 
thể đạt đến sự trọn vẹn được nếu 
không có những người chết của 
chúng ta.” (GLGƯ 128:15).

Công việc lịch sử gia đình chuẩn 
bị cho chúng ta các phước lành của 
cuộc sống vĩnh cửu và giúp chúng 
ta gia tăng đức tin và sự ngay chính 
cá nhân của mình. Lịch sử gia đình 
là một phần thiết yếu của sứ mệnh 
của Giáo Hội cũng như làm cho 
công việc cứu rỗi và tôn cao có 
thể thực hiện được cho tất cả mọi 
người. 

Chủ Tịch Boyd K. Packer, Chủ 
Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị 
Sứ Đồ, đã nói: “Khi sưu tầm dòng 

dõi của mình, thì chúng ta trở nên 
quan tâm tới nhiều điều hơn là chỉ 
tên họ mà thôi. . . . Mối quan tâm 
của chúng ta hướng lòng mình tới 
các tổ phụ của mình—chúng ta tìm 
cách để tìm kiếm họ, biết họ và 
phục vụ họ.” 2

Từ Thánh Thư
Ma La Chi 4:5–6; 1 Cô Rinh Tô 

15:29; GLGƯ 124:28–36; 128:15

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Tiên Tri Joseph Smith dạy: “Trách 

nhiệm lớn lao nhất trên thế gian 
này mà Thượng Đế đặt trên chúng 
ta là tìm kiếm họ hàng thân thuộc 
đã qua đời của chúng ta.” 3 Chúng 
ta có thể phục vụ trong đền thờ với 
tư cách là người làm thay cho các 
tổ tiên đã qua đời của mình và thực 
hiện các giáo cần thiết cho họ. 

Sally Randall ở Nauvoo, Illinois, 
có con trai 14 tuổi đã chết, bà tìm 
thấy niềm an ủi lớn lao trong lời 
hứa về các gia đình vĩnh cửu. Sau 
khi chồng của bà chịu phép báp 
têm thay cho con trai của họ, bà 
viết thư cho những người bà con 
của bà: “Thật là một điều vinh 

quang để chúng tôi . . . có thể chịu 
phép báp têm cho tất cả [các tổ tiên] 
đã qua đời của mình và cứu rỗi họ, 
là những người thuộc bao thế hệ đã 
qua mà chúng tôi có thể tìm được.” 
Rồi bà yêu cầu những người con 
của bà gửi cho bà thông tin về các 
tổ tiên của họ và nói rằng: “Tôi dự 
định sẽ làm những gì tôi có thể làm 
để cứu rỗi [gia đình chúng ta].” 4
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Tôi Có Thể Làm Gì?
1. Làm thế nào tôi có thể giúp 
các chị em phụ nữ mà tôi chăm 
sóc để làm lịch sử gia đình?

2. Tôi có đang ghi chép lịch sử cá 
nhân của mình không? 


