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Tại Sao Chúng Ta 
Cần Các Vị Tiên Tri?

V ì Cha Thiên Thượng yêu thương con cái của 
Ngài nên Ngài đã không để cho họ phải sống 
trên thế gian mà không có sự chỉ dẫn và hướng 

dẫn. Những điều giảng dạy của Cha Thiên Thượng 
không phải là kiểu giảng dạy tầm thường, thông thường, 
có thể đoán trước được, mà các anh chị em có thể học 
được từ những cuốn sách bìa mềm mua tại tiệm sách địa 
phương. Những lời giảng dạy này là lời thông sáng của 
một Đấng thiên thượng toàn năng, toàn tri yêu thương 
con cái của Ngài. Những lời của Ngài chứa đựng bí quyết 
kỳ diệu nhất—bí quyết có được hạnh phúc trong cuộc 
sống này và trong thế giới mai sau.

Cha Thiên Thượng mặc khải lời thông sáng này cho 
con cái của Ngài trên thế gian qua các tôi tớ của Ngài 
là các vị tiên tri (xin xem A Mốt 3:7). Từ thời kỳ của A 
Đam, Thượng Đế đã phán bảo cùng con cái của Ngài 
qua các vị tiên tri đã được chỉ định và giao cho nhiệm 
vụ phải tiết lộ ý muốn của Ngài và khuyên bảo những 
người khác. Các vị tiên tri là các giảng viên đầy soi dẫn 
và luôn luôn là các nhân chứng đặc biệt của Chúa Giê 
Su Ky Tô (xin xem GLGƯ 107:23). Các vị tiên tri không 
những nói với những người dân trong thời kỳ của họ 
mà còn nói với những người dân trong suốt các thời 
đại. Lời của họ lặp lại suốt các thế kỷ như là lời chứng 
về ý muốn của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài.

Ngày nay cũng không khác gì với thời xưa. Chúa 
không yêu thương những người dân trong thời kỳ của 
chúng ta ít hơn những người thời xưa. Một trong những 
sứ điệp vinh quang của Sự Phục Hồi Giáo Hội của 
Chúa Giê Su Ky Tô là Thượng Đế tiếp tục phán bảo 
cùng con cái của Ngài! Ngài không ẩn mình trong các 
tầng trời mà Ngài phán bảo ngày nay như Ngài đã phán 
bảo thời xưa. 

Hầu hết những điều Chúa mặc khải cho các vị tiên tri 
của Ngài là nhằm ngăn ngừa những điều đau buồn xảy 
đến với chúng ta với tư cách là cá nhân và xã hội. Khi 
Thượng Đế phán bảo, Ngài làm như vậy để giảng dạy, 
soi dẫn, cải tiến và cảnh cáo con cái của Ngài. Khi các 
cá nhân và xã hội làm ngơ những lời chỉ dạy của Cha 
Thiên Thượng, thì họ làm như vậy với nguy cơ bị thử 
thách, đau khổ và vất vả. 

Thượng Đế thương yêu tất cả các con cái của Ngài. 
Đó là lý do tại sao Ngài đã thiết tha khẩn nài với chúng 
ta qua các vị tiên tri của Ngài. Giống như chúng ta 
muốn điều tốt nhất dành cho những người thân yêu 
của mình thì Cha Thiên Thượng cũng muốn điều tốt 
nhất cho chúng ta vậy. Đó là lý do tại sao những chỉ 
dẫn của Ngài rất thiết yếu và đôi khi cấp bách. Đó là lý 
do tại sao Ngài đã không bỏ rơi chúng ta ngày nay mà 
vẫn tiếp tục mặc khải ý muốn của Ngài cho chúng ta 
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qua các vị tiên tri của Ngài. Số phận của chúng ta cũng 
như số phận của thế giới chúng ta tùy vào việc chúng 
ta nghe và lưu tâm đến lời mặc khải của Thượng Đế 
dành cho con cái của Ngài.

Những chỉ dẫn vô giá của Thượng Đế dành cho 
nhân loại được tìm thấy trong Kinh Thánh, Sách Mặc 
Môn, Giáo Lý và Giao Ước và Trân Châu Vô Giá. Ngoài 
ra, Chúa phán bảo cùng chúng ta qua các tôi tớ của 
Ngài, và một lần nữa Ngài sẽ phán bảo tại đại hội 
trung ương sắp tới. 

Đối với tất cả những người tự hỏi một điều như 
vậy có thể có thật không—người đó có thể hỏi: 
“Thượng Đế có thể nào ngỏ lời cùng chúng ta ngày nay 
không?”—tôi thật lòng mời các anh chị em “Hãy đến 
xem” (Giăng 1:46). Hãy đọc lời của Thượng Đế chép 
trong thánh thư. Hãy lắng nghe đại hội trung ương với 
sự sẵn lòng để nghe tiếng nói của Thượng Đế ban cho 
qua các vị tiên tri ngày sau của Ngài. Hãy đến, nghe và 
xem với tấm lòng của các anh chị em! Vì nếu các anh 
chị em tìm kiếm “với một tấm lòng chân thành, với chủ 
ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô, thì [Thượng 
Đế] sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này cho các người biết, 
bởi quyền năng của Đức Thánh Linh” (Mô Rô Ni 10:4). 
Nhờ và qua quyền năng này, tôi biết rằng Chúa Giê 
Su Ky Tô hằng sống và hướng dẫn Giáo Hội của Ngài 
qua một vị tiên tri tại thế, chính là Chủ Tịch Thomas S. 
Monson.

Thưa các anh chị em, Thượng Đế quả thật phán bảo 
chúng ta ngày nay. Và Ngài muốn rằng tất cả con cái 
của Ngài lắng nghe và lưu tâm đến tiếng nói của Ngài. 
Khi chúng ta làm như vậy, Chúa sẽ ban phước và bảo 
vệ chúng ta rất nhiều, trong cuộc sống này lẫn trong thế 
giới mai sau. 

GIỚI TRẺ
Được một Vị Tiên Tri Tại Thế  
Hướng Dẫn
Bài của Christy Ripa

Năm 16 tuổi, lần đầu tiên tôi có cơ hội đích thân 
tham dự đại hội trung ương. Gia đình tôi sống ở 

miền tây Oregon, Hoa Kỳ, và chúng tôi lái xe đến Utah 
để tham dự đại hội và đưa anh tôi đến trung tâm huấn 
luyện truyền giáo. 

Tôi đi đến đại hội với ước muốn được Đức Thánh 
Linh giảng dạy. Do đó, tôi đã nhận được một sự biểu 
hiện từ Thánh Linh mà có lẽ tôi sẽ không nhận được 
nếu tôi đã không tự chuẩn bị bản thân mình.

Trong một phiên họp, mọi người trong giáo đoàn 
đều đứng lên và hát bài thánh ca: “Guide Us, O Thou 
Great Jehovah” (Ôi Đức Giê Hô Va Vĩ Đại, Xin Hướng 
Dẫn Chúng Con) Trong khi chúng tôi hát, tôi đã nhận 
được một ấn tượng rõ rệt là phải nhìn xung quanh 
Trung Tâm Đại Hội. Tôi đã làm theo và cảm kích trước 
quyền năng đoàn kết của hằng ngàn người ở nơi đó 
trong khi tất cả chúng tôi đều cất cao giọng hát ngợi 
khen Thượng Đế.

Rồi tôi có một kinh nghiệm mà tôi cảm thấy giống 
như Nê Phi khi ông trông thấy khải tượng về cây sự 
sống, vì Thánh Linh phán bảo tôi: “Hãy nhìn” (xin 
xem 1 Nê Phi 11–14). Tôi nhìn vào Chủ Tịch Thomas S. 
Monson và cảm thấy rằng tình đoàn kết của Giáo Hội 
hiện hữu vì chúng ta được một vị tiên tri tại thế hướng 
dẫn. Qua sự làm chứng của Đức Thánh Linh, tôi biết 
rằng Chủ Tịch Monson là vị tiên tri chân chính cho thời 
kỳ chúng ta, và tôi biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô hướng 
dẫn Giáo Hội này qua ông.
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Chúng ta là các con gái của Cha 
Thiên Thượng. Ngài biết chúng 

ta, yêu thương chúng ta và có một 
kế hoạch dành cho chúng ta. Một 
phần kế hoạch đó gồm có việc đến 
thế gian để học cách chọn điều 
tốt thay vì điều xấu. Khi chọn tuân 
theo các giáo lệnh của Thượng Đế, 
chúng ta tôn kính Ngài và thừa 
nhận nguồn gốc và đặc tính của 
mình là các con gái của Thượng Đế. 
Hội Phụ Nữ giúp chúng ta ghi nhớ 
di sản thiêng liêng này.

Hội Phụ Nữ và lịch sử của hội 
này củng cố và hỗ trợ chúng ta. 
Julie B. Beck, chủ tịch trung ương 
Hội Phụ Nữ, nói: “Là các con gái 
của Thượng Đế, các chị em đang 
chuẩn bị cho những sự chỉ định 
vĩnh cửu và mỗi chị em có một 
cá tính, bản tính cũng như trách 
nhiệm của người phụ nữ. Thành 
công của gia đình, cộng đồng, 
Giáo Hội này và kế hoạch cứu 
rỗi quý báu tùy thuộc vào lòng 
trung tín của các chị em. . . . [Cha 
Thiên Thượng] đã có ý định rằng 
Hội Phụ Nữ phải giúp xây đắp 
dân Ngài và chuẩn bị họ cho các 
phước lành của đền thờ. Ngài đã 
thiết lập [Hội Phụ Nữ] để làm cho 
các con gái của Ngài thích ứng với 
việc làm của Ngài, cùng phán bảo 
họ phải giúp đỡ trong việc xây 
đắp vương quốc của Ngài và củng 
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Các Con Gái  
trong Vương Quốc của Ta
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.

cố các mái gia đình của Si Ôn.” 1

Cha Thiên Thượng đã ban cho 
chúng ta công việc cụ thể để giúp 
xây đắp Vương Quốc của Ngài. 
Ngài cũng đã ban phước cho chúng 
ta với các ân tứ thuộc linh chúng 
ta cần để hoàn thành công việc cụ 
thể này. Qua Hội Phụ Nữ, chúng ta 
có cơ hội để sử dụng các ân tứ của 
mình để củng cố gia đình, giúp đỡ 
những người hoạn nạn, và học cách 
sống với tư cách là các môn đồ của 
Chúa Giê Su Ky Tô.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ 
Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch 
Đoàn, nói về vai trò môn đồ: “Khi 
kiên nhẫn bước đi trên con đường 
làm môn đồ, chúng ta tự cho thấy 
sức mạnh đức tin của mình và sự 
sẵn lòng để chấp nhận ý muốn của 
Thượng Đế thay vì ý muốn của 
chúng ta.” 2

Chúng ta hãy nhớ rằng chúng 
ta là các con gái của Thượng Đế 
và cố gắng sống với tư cách là các 
môn đồ của Ngài. Khi làm như vậy, 
chúng ta sẽ giúp xây đắp vương 
quốc của Thượng Đế ở nơi đây trên 
thế gian và trở nên xứng đáng để 
trở lại nơi hiện diện của Ngài. 

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Vào ngày 28 tháng Tư năm 

1842, Tiên Tri  Joseph Smith nói 
cùng các chị em phụ nữ trong Hội 

Phụ Nữ: “Các chị em hiện đang 
được đặt vào một tình thế mà 
trong đó các chị em có thể hành 
động theo những cảm nghĩ mà 
Thượng Đế đã đặt vào tâm trí của 
[các chị em]. . . . Nếu các chị em 
sống theo các đặc ân của mình, 
thì các thiên sứ có thể là những 
người phù trợ của các chị em.” 3

Khi nhận ra quyền năng của Hội 
Phụ Nữ để phục vụ những người 
khác và giúp các cá nhân gia tăng 
trong đức tin, Zina D. H. Young, 
chủ tịch trung ương thứ ba của Hội 
Phụ Nữ, đã hứa với các chị em phụ 
nữ vào năm 1893, “Nếu chịu tự vấn 
lòng mình, thì các chị em sẽ tìm 
thấy trân châu vô giá, tức là chứng 
ngôn của công việc này, với sự giúp 
đỡ của Thánh Linh của Chúa.” 4
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Tôi Có Thể Làm Gì?
1. Làm thế nào tôi có thể giúp 
các chị em phụ nữ đạt được tiềm 
năng của họ với tư cách là các 
con gái của Thượng Đế?

2. Làm thế nào tôi có thể áp 
dụng vào cuộc sống của mình lời 
khuyên dạy và khuyến cáo ban 
cho các phụ nữ trong Giáo Lý và 
Giao Ước 25?

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