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Kể từ lúc đó, chúng ta đã tán 
trợ Các Chủ Tịch Ezra Taft Benson, 
Howard W. Hunter, Gordon B. 
Hinckley, và bây giờ Thomas S. 
Monson với tư cách là Chủ Tịch của 
Giáo Hội, là các vị tiên tri với mọi ý 
nghĩa của từ này!

Các anh chị em thân mến, nếu Sự 
Phục Hồi đã làm bất cứ điều gì tuyệt 
vời thì điều đó là đánh đổ huyền 
thoại lâu đời rằng Thượng Đế đã 
ngừng phán bảo cùng con cái của 
Ngài. Không có điều gì có thể khác 
với sự thật. Một vị tiên tri hướng dẫn 
Giáo Hội của Thượng Đế trong tất 
cả các gian kỳ, từ thời A Đam đến 
ngày nay.4 Các vị tiên tri làm chứng 
về Chúa Giê Su Ky Tô—về thiên tính 
của Ngài và về sứ mệnh và giáo vụ 
trên trần thế của Ngài.5 Chúng ta 
vinh danh Tiên Tri Joseph Smith là vị 
tiên tri của gian kỳ sau cùng này. Và 
chúng ta vinh danh mỗi người đã kế 
nhiệm ông với tư cách là Chủ Tịch 
của Giáo Hội.

Khi tán trợ các vị tiên tri và các vị 
lãnh đạo khác,6 chúng ta tuân theo 
luật ưng thuận chung, vì Chúa phán: 
“Không một người nào được ban cho 
việc đi thuyết giảng phúc âm của ta, 
hoặc xây dựng giáo hội của ta, trừ phi 
kẻ đó được sắc phong bởi một người 
có thẩm quyền, và được giáo hội coi 
là có thẩm quyền và đã được các vị 
lãnh đạo của giáo hội sắc phong một 
cách đúng đắn.7

thuật tim, tôi có trách nhiệm thực 
hiện cuộc giải phẫu tim cho Chủ 
Tịch Spencer W. Kimball vào năm 
1972, lúc đó ông là Quyền Chủ Tịch 
của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ 
Đồ. Ông cần một cuộc giải phẫu  
rất phức tạp. Nhưng tôi không có 
kinh nghiệm để thực hiện cuộc giải 
phẫu như thế trên một bệnh nhân  
77 tuổi bị bệnh suy tim. Tôi đã 
không đề nghị cuộc giải phẫu đó 
và đã cho Chủ Tịch Kimball và Đệ 
Nhất Chủ Tịch Đoàn biết như vậy. 
Tuy nhiên, trong đức tin, Chủ Tịch 
Kimball đã quyết định được giải 
phẫu, chỉ vì Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn 
khuyến khích ông làm. Điều đó cho 
thấy ông đã tán trợ các vị lãnh đạo 
của mình biết bao! Và quyết định  
này của ông làm tôi run sợ!

Nhờ Chúa, cuộc giải phẫu đã 
thành công. Khi quả tim của Chủ Tịch 
Kimball tiếp tục đập lại, nó đã đập 
rất mạnh! Ngay lúc đó, tôi đã có một 
lời chứng rõ ràng từ Thánh Linh rằng 
người đàn ông này một ngày nào đó 
sẽ trở thành Chủ Tịch của Giáo Hội! 3

Các anh chị em đã biết được điều 
gì đã xảy ra sau đó rồi. Chỉ 20 tháng 
sau, Chủ Tịch Kimball trở thành Chủ 
Tịch của Giáo Hội. Và ông đã là vị 
lãnh đạo dũng cảm và can đảm trong 
nhiều năm.

Bài của Anh Cả Russell M. Nelson
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Thưa Chủ Tịch Eyring, chúng tôi 
cám ơn chủ tịch về sứ điệp chỉ 
dạy đầy soi dẫn của chủ tịch. Các 

anh chị em thân mến, chúng tôi cám 
ơn các anh chị em về đức tin và sự 
tận tâm của các anh chị em. Hôm qua, 
mỗi người chúng ta đã được mời tán 
trợ Thomas S. Monson với tư cách là 
vị tiên tri của Chúa và Chủ Tịch của 
Giáo Hội của Chúa. Và thường thì 
chúng ta hát bài “Tạ Ơn Thượng Đế 
Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri.” 1 Các 
anh chị em và tôi có thực sự hiểu ý 
nghĩa của điều đó không? Hãy tưởng 
tượng đặc ân Chúa đã ban cho chúng 
ta để tán trợ vị tiên tri của Ngài, mà lời 
khuyên dạy của vị ấy sẽ được thanh 
khiết, trong sạch, không bị thúc đẩy 
bởi bất cứ khát vọng cá nhân nào, và 
hoàn toàn chân chính!

Chúng ta thực sự tán trợ một vị tiên 
tri bằng cách nào? Rất lâu trước khi 
trở thành Chủ Tịch của Giáo Hội, Chủ 
Tịch Joseph F. Smith đã giải thích: “Đây 
là một bổn phận quan trọng ở trên 
vai Các Thánh Hữu là những người 
. . . tán trợ các vị thẩm quyền của Giáo 
Hội, làm như vậy không phải chỉ để 
giơ tay lên, chỉ bằng hình thức, mà là 
bằng hành động và lẽ thật.” 2

Tôi nhớ rõ “hành động” độc đáo 
nhất của tôi để tán trợ một vị tiên tri. 
Là một bác sĩ y khoa và bác sĩ phẫu 

Tán Trợ Các Vị Tiên Tri
Việc chúng ta tán trợ các vị tiên tri là một cam kết cá nhân 
rằng chúng ta sẽ làm hết sức mình để ủng hộ những ưu tiên 
của các vị tiên tri.
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Điều này mang đến cho chúng 
ta, là các tín hữu của Giáo Hội của 
Chúa, sự tin tưởng và đức tin trong 
khi chúng ta cố gắng tuân giữ lời dạy 
của thánh thư để lưu tâm đến tiếng 
nói của Chúa,8 khi tiếng nói này nhận 
được qua tiếng nói của các tôi tớ Ngài, 
là các vị tiên tri.9 Tất cả các vị lãnh 
đạo trong Giáo Hội của Chúa đều 
được kêu gọi qua thẩm quyền thích 
hợp. Về vấn đề ấy, không có vị tiên tri 
hay bất cứ vị lãnh đạo nào khác trong 
Giáo Hội này đã từng tự mình kêu gọi 
chính mình cả. Không có vị tiên tri 
nào đã từng được bầu ra. Chúa đã nói 
rõ khi Ngài phán: “Ấy chẳng phải các 
ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn 
và lập các ngươi.” 10 Các anh chị em và 
tôi không “bỏ phiếu” cho các vị lãnh 
đạo Giáo Hội, ở mọi cấp. Tuy nhiên, 
chúng ta có đặc ân để tán trợ họ.

Đường lối của Chúa khác với 
đường lối của con người. Đường lối 
của con người loại bỏ người ta khỏi 
chức vụ hoặc công việc kinh doanh 
khi họ trở nên già cả hoặc bất lực. 
Nhưng đường lối của con người 
không phải và không bao giờ sẽ là 
đường lối của Chúa. Việc chúng ta 
tán trợ các vị tiên tri là một cam kết 
cá nhân rằng chúng ta sẽ làm hết sức 
mình để ủng hộ những ưu tiên của 
các vị tiên tri. Việc tán trợ của chúng 
ta là một dấu hiệu cho thấy, giống 
như lời thề, rằng chúng ta công nhận 
sự kêu gọi của họ trong vai trò của 
một vị tiên tri là hợp pháp và ràng 
buộc chúng ta.

Cách đây 26 năm, khi Anh Cả 
George Albert Smith trở thành Chủ 
Tịch của Giáo Hội, ông cho biết: “Bổn 
phận mà chúng ta làm khi giơ tay lên 
. . . là một bổn phận thiêng liêng nhất. 
Điều đó không  có nghĩa là chúng ta sẽ 
lặng lẽ sống và hài lòng với việc vị tiên 
tri của Chúa hướng dẫn công việc này, 
mà có nghĩa là . . . chúng ta sẽ đứng 
sau lưng ông; chúng ta sẽ cầu nguyện 
cho ông; chúng ta sẽ bảo vệ thanh 
danh của ông, và chúng ta sẽ cố gắng 
để làm theo những chỉ dẫn của ông 
thể như Chúa đang hướng dẫn vậy.” 11

Chúa hằng sống hướng dẫn Giáo 
Hội tại thế của Ngài! 12 Chúa mặc khải 
ý muốn của Ngài về Giáo Hội cho 
vị tiên tri của Ngài biết. Hôm qua, 

sau khi được mời tán trợ Thomas S. 
Monson với tư cách là Chủ Tịch của 
Giáo Hội, chúng ta cũng đã có được 
đặc ân để tán trợ ông, các cố vấn 
trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, và 
các thành viên trong Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ với tư cách là các 
vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Hãy 
suy nghĩ về điều đó! Chúng ta tán trợ 
15 người với tư cách là các vị tiên tri 
của Thượng Đế! Họ nắm giữ tất cả 
các chìa khóa chức tư tế đã từng được 
truyền giao cho những người đàn ông 
trong gian kỳ này.

Sự kêu gọi của 15 người vào vai trò 
sứ đồ thánh mang đến sự bảo vệ quan 
trọng cho chúng ta là các tín hữu của 
Giáo Hội. Tại sao? Vì những quyết 
định của các vị lãnh đạo này phải là 
đồng lòng nhất trí.13 Các anh chị em 
có thể tưởng tượng Thánh Linh cần 
phải soi dẫn 15 người này như thế nào 
để được đồng lòng nhất trí không? 
15 người này có trình độ học vấn và 
quá trình nghề nghiệp khác nhau, 
với những ý kiến khác nhau về nhiều 
điều. Hãy tin tôi đi! 15 người này—các 
vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải—biết 
ý muốn của Chúa là gì khi họ đạt 
được đến mức độ đồng lòng nhất 
trí! Họ cam kết để chắc chắn rằng ý 
muốn của Chúa sẽ thực sự được thực 
hiện. Lời Cầu Nguyện của Chúa mang 
đến mẫu mực cho mỗi người trong số 
15 người này khi họ cầu nguyện: “Ý 
Cha được nên, ở đất như trời!” 14

Vị Sứ Đồ có thâm niên nhất trong 
chức phẩm Sứ Đồ là người chủ tọa.15 
Hệ thống thâm niên đó thường sẽ 
mang những người lớn tuổi hơn đến 
với chức phẩm Chủ Tịch của Giáo 
Hội.16 Hệ thống này cung cấp sự liên 
tục, mức độ trưởng thành dày dạn 
kinh nghiệm và phải chuẩn bị rất 
nhiều theo như hướng dẫn của Chúa.

Giáo Hội ngày nay đã được chính 
Chúa tổ chức. Ngài đã thiết lập một 
hệ thống quản trị phi thường nhằm 
cung cấp khả năng dự phòng và hỗ 
trợ. Hệ thống đó lo liệu cho các vị tiên 
tri lãnh đạo ngay cả khi lúc đau yếu 
và bất lực không thể tránh được có 
thể xảy ra vì tuổi già.17 Giáo Hội có rất 
nhiều hệ thống cân bằng đối trọng và 
biện pháp bảo vệ nên không có người 
nào có thể hướng dẫn Giáo Hội đi lạc 
lối. Các vị lãnh đạo thâm niên được 
liên tục giảng dạy để một ngày nào 
đó họ sẽ sẵn sàng để ngồi trong các 
hội đồng cao nhất. Họ học cách nghe 
tiếng nói của Chúa qua lời mách bảo 
của Thánh Linh.

Trong khi phục vụ với tư cách là Đệ 
Nhất Cố Vấn cho Chủ Tịch Ezra Taft 
Benson, lúc bấy giờ Chủ Tịch Benson 
đang ở gần cuối cuộc đời của ông, Chủ 
Tịch Gordon B. Hinckley giải thích:

“Các nguyên tắc và thủ tục mà 
Chúa đã thiết lập cho sự điều hành 
của giáo hội của Ngài đều chuẩn bị 
cho bất cứ . . . hoàn cảnh nào. Điều 
quan trọng . . . là khi vị Chủ Tịch có 



76 L i a h o n a

thể bị bệnh hoặc không thể thi hành 
nhiệm vụ một cách trọn vẹn . . . thì sẽ 
không có nghi ngờ hay lo lắng nào về 
cách điều hành của Giáo Hội và việc 
sử dụng các ân tứ tiên tri, kể cả quyền 
nhận được sự soi dẫn và mặc khải khi 
điều hành các công việc và chương 
trình của Giáo Hội.

“Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Hội 
Đồng Mười Hai Vị Sứ Đồ, được kêu 
gọi và sắc phong để nắm giữ các chìa 
khóa chức tư tế, có quyền và trách 
nhiệm để điều hành Giáo Hội, để 
thực hiện các giáo lễ của Giáo Hội, 
để giải thích giáo lý của Giáo Hội, và 
để thiết lập và duy trì các thực hành 
của Giáo Hội”.

Chủ Tịch Hinckley nói tiếp:
“Khi Vị Chủ Tịch bị đau ốm hay 

không thể thi hành nhiệm vụ một 
cách trọn vẹn trong tất cả các bổn 
phận của chức phẩm của ông, thì cả 
hai Cố Vấn của ông cùng nhau tạo 
thành một Nhóm Túc Số của Đệ Nhất 
Chủ Tịch Đoàn. Họ tiếp tục với công 
việc hàng ngày của Vị Chủ Tịch. . . .

“. . . Nhưng bất cứ thắc mắc to lớn 
nào về chính sách, thủ tục, chương 
trình, hoặc giáo lý đều được Đệ Nhất 
Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười 
Hai cùng nhau cân nhắc kỹ lưỡng và 
thành tâm.” 18

Năm ngoái, khi Chủ Tịch Monson 
đạt đến giai đoạn quan trọng của  
5 năm phục vụ với tư cách là Chủ 
Tịch của Giáo Hội, ông đã nghĩ về 50 
năm phục vụ với tư cách là Sứ Đồ của 
mình và nói: “Cuối cùng tuổi tác đã có 
một ảnh hưởng tiêu cực đối với tất cả 
chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cùng 
nói với Vua Benjamin, là người đã nói: 
. . . ‘Tôi cũng giống như các người, 
cũng phải chịu tất cả mọi thứ yếu 
đuối về thể xác và tâm trí; tuy nhiên, 
tôi đã được . . . lựa chọn, và đã được 
cha tôi lập lên, . . . và tôi đã được gìn 
giữ và bảo vệ bởi quyền năng vô song 
của Ngài, để phục vụ các người với tất 
cả năng lực, tâm trí và sức mạnh mà 
Chúa đã ban cho tôi’ (Mô Si A 2:11).”

Chủ Tịch Monson nói tiếp: “Mặc 
dù cơ thể chúng ta có thể gặp nhiều 

thử thách về sức khỏe, mặc dù có  
bất cứ sự yếu kém nào trong cơ thể 
hoặc tâm trí, chúng ta cũng phục vụ 
với khả năng tốt nhất của mình. Tôi 
bảo đảm với các anh chị em rằng 
Giáo Hội đang được hướng dẫn 
đúng. Hệ thống thiết lập cho Hội 
Đồng Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và 
Nhóm Túc Số Mười Hai [Vị Sứ Đồ] 
bảo đảm [cho chúng ta] rằng Giáo 
Hội sẽ luôn luôn được hướng dẫn 
đúng và rằng, dù có chuyện gì xảy  
ra, thì không cần phải lo lắng hay 
sợ hãi. Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su 
Ky Tô, là Đấng chúng ta noi theo, 
là Đấng mà chúng ta thờ phượng, 
và Đấng mà chúng ta phục vụ, luôn 
luôn lèo lái Giáo Hội.” 19

Thưa Chủ Tịch Monson, chúng tôi 
cảm ơn chủ tịch về các lẽ thật đó! Và 
chúng tôi cám ơn chủ tịch về cả cuộc 
đời gương mẫu và tận tâm phục vụ 
của chủ tịch. Tôi xin được nói thay 
cho các tín hữu của Giáo Hội trên 
toàn thế giới trong sự biết ơn đoàn kết 
và chân thành của chúng tôi với chủ 
tịch. Chúng tôi kính trọng chủ tịch! 
Chúng tôi yêu mến chủ tịch! Chúng 
tôi tán trợ chủ tịch, không những bằng 
cách giơ tay lên tán trợ mà còn với 
tất cả tâm hồn và nỗ lực tận tâm của 
mình. Với lòng khiêm nhường và nhiệt 
thành, “chúng tôi luôn cầu nguyện 
cho chủ tịch, vị tiên tri yêu quý của 
chúng tôi”! 20 Trong tôn danh của  
Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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Hội . . . hoặc thay đổi các giáo lý hiện 
tại của Giáo Hội trong bất cứ phương 
diện nào.” 2

Về vị tiên tri tại thế, Chúa truyền 
lệnh cho những người trong Giáo Hội 
của Ngài rằng:

“Các ngươi . . . phải chú tâm vào 
tất cả những lời nói của hắn cùng 
những giáo lệnh mà hắn sẽ ban ra cho 
các ngươi khi hắn tiếp nhận được, 
khi hắn bước đi trong sự thánh thiện 
trước mặt ta;

“Vì vậy các ngươi phải tiếp nhận lời 
nói của hắn với tất cả lòng kiên nhẫn 
và đức tin, chẳng khác chi lời nói ấy 
phát ra từ chính miệng ta.

“Nếu làm được những điều này thì 
các cổng ngục giới sẽ không thắng 
được các ngươi.” 3

Để phù hợp với các mục đích 
thiêng liêng của thiên thượng, chúng 
ta tán trợ vị tiên tri và chọn sống theo 
lời nói của ông.

Chúng ta cũng tán trợ các cố vấn 
của Chủ Tịch Monson và Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ với tư cách là các 
vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. “Họ 
có quyền hạn, quyền năng và thẩm 

Bài của Carol F. McConkie
Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương  
Hội Thiếu Nữ

Cha Thiên Thượng yêu thương 
tất cả con cái của Ngài và muốn 
rằng họ biết và hiểu kế hoạch 

hạnh phúc của Ngài. Do đó, Ngài kêu 
gọi các vị tiên tri, các vị này đã được 
sắc phong với quyền năng và thẩm 
quyền để hành động trong danh của 
Thượng Đế cho sự cứu rỗi của con 
cái Ngài. Họ là những sứ giả của sự 
ngay chính, làm chứng về Chúa Giê 
Su Ky Tô và quyền năng vô hạn của 
Sự Chuộc Tội của Ngài. Họ nắm giữ 
các chìa khóa của vương quốc của 
Thượng Đế trên thế gian và cho phép 
việc thực hiện các giáo lễ cứu rỗi.

Trong Giáo Hội chân chính của 
Chúa, “không bao giờ có hơn một 
người trên thế gian ở cùng trong một 
thời gian được trao cho quyền năng 
này và các chìa khóa của chức tư 
tế này.” 1 Chúng ta tán trợ Chủ Tịch 
Thomas S. Monson với tư cách là vị 
tiên tri, tiên kiến, và mặc khải. Ông 
tiết lộ lời của Chúa để hướng dẫn và 
chỉ dẫn toàn thể Giáo Hội của chúng 
ta. Như Chủ Tịch J. Reuben Clark đã 
giải thích: “Chỉ một mình vị đó có 
quyền nhận được mặc khải cho Giáo 

Sống Theo  
Những Lời Nói  
của Các Vị Tiên Tri
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