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Cậu ta đã suy ngẫm đi suy ngẫm 
lại những lời này nhiều lần. Tia sáng 
đầu tiên đang xuyên qua bóng tối. 
Đây có phải là câu trả lời, cách thoát 
khỏi tình trạng hoang mang và tối tăm 
không? Có thể nào lại giản dị như vậy 
sao? Cầu vấn Thượng Đế và Ngài sẽ 
trả lời? Cuối cùng, cậu ta quyết định 
rằng mình phải cầu vấn Thượng Đế 
hoặc phải ở mãi trong bóng tối và tình 
trạng hoang mang.

Nhưng cho dù nôn nóng đến 
đâu, cậu ta cũng không chạy đến 
một góc yên tĩnh và vội vã dâng lên 
một lời cầu nguyện. Cậu ta chỉ mới 
14 tuổi, tuy nóng lòng muốn biết, 
nhưng cậu ta không vội vã. Đây 
không phải là một lời cầu nguyện 
bình thường. Cậu ta quyết định sẽ 
đi đâu và khi nào để cố gắng cầu 
nguyện. Cậu ta chuẩn bị để nói 
chuyện với Thượng Đế.

Và rồi ngày đó đến. Đó là “buổi 
sáng của một ngày đẹp trời, quang 
đãng, vào đầu xuân năm [1820].” 2 Cậu 
ta một mình đi vào khu rừng yên tĩnh 
gần đó, dưới tàng cây cao. Cậu ta đi 
đến nơi mà trước đây cậu đã dự định 
đi đến. Cậu ta quỳ xuống và dâng lên 
ước muốn của lòng mình.

Khi mô tả những gì xảy ra tiếp theo 
đó, cậu ta nói:

“Tôi thấy một luồng ánh sáng ngay 
trên đầu tôi, sáng hơn cả ánh sáng mặt 
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Một thiếu niên đọc Kinh Thánh, và 

mắt cậu ta dừng lại ở một đoạn thánh 
thư đặc biệt. Đây là giây phút mà sẽ 
thay đổi thế giới.

Cậu ta thiết tha muốn biết giáo 
hội nào có thể dẫn cậu ta tới lẽ thật 
và sự cứu rỗi. Cậu ta đã cố gắng làm 
gần như mọi điều khác, và giờ đây 
cậu ta giở đến Kinh Thánh và đọc 
những lời này: “Ví bằng trong anh 
em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu 
xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho 
mọi người cách rộng rãi, không trách 
móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” 1

Tiên Tri Joseph Smith
Những điều mặc khải mà đã được trút xuống Joseph Smith 
khẳng định rằng ông là vị tiên tri của Thượng Đế.

trả lời giản dị cho các câu hỏi làm bối 
rối người học thức và những người 
cho rằng mình khôn ngoan.

Chúng ta thường nghĩ rằng sự vâng 
lời gồm có việc tuân theo một cách 
thụ động các mệnh lệnh hoặc chỉ 
dẫn của một thẩm quyền cao hơn mà 
không phải suy nghĩ. Thật ra, theo 
cách tốt nhất, sự vâng lời là một biểu 
tượng về đức tin của chúng ta về sự 
khôn ngoan và sức mạnh của thẩm 
quyền cao nhất, chính là Thượng Đế. 
Khi Áp Ra Ham cho thấy lòng trung 
tín vững chắc và vâng phục đối với 
Thượng Đế, ngay cả khi được truyền 
lệnh phải hy sinh con trai của ông, 
Thượng Đế đã giải cứu ông. Tương tự 
như vậy, khi chúng ta cho thấy lòng 
trung tín bằng cách vâng lời, thì cuối 
cùng Thượng Đế sẽ giải cứu chúng ta.

Những người chỉ dựa vào bản thân 
của mình và chỉ tuân theo những ước 
muốn và khuynh hướng của mình thì 
bị giới hạn rất nhiều khi được so sánh 
với những người noi theo Thượng Đế 
và tiếp cận với sự thông sáng, quyền 
năng, và ân tứ của Ngài. Người ta 
từng nói: “Một người chỉ quan tâm 
đến bản thân mình là một người tầm 
thường.” Sự vâng lời mạnh mẽ, chủ 
động thì không hề yếu kém hoặc 
thụ động. Điều đó chính là phương 
tiện để qua đó chúng ta tuyên xưng 
đức tin của mình nơi Thượng Đế 
và hội đủ điều kiện để nhận được 
quyền năng của thiên thượng. Vâng 
lời là một sự lựa chọn. Đó là một 
sự lựa chọn giữa kiến thức hạn chế 
và quyền năng của chúng ta với sự 
thông sáng và quyền năng vô hạn 
của Thượng Đế. Theo bài học mà 
ông ngoại tôi đã đưa ra cho tôi, thì 
đó là một sự lựa chọn để cảm nhận 
được hàm thiếc ngựa trong miệng 
của chúng ta và tuân theo sự dẫn 
dắt của người điều khiển cặp ngựa.

Cầu xin cho chúng ta có thể trở 
thành những người thừa kế của giao 
ước và dòng dõi của Áp Ra Ham qua 
lòng trung tín và qua việc nhận được 
các giáo lễ của phúc âm phục hồi. Tôi 
hứa với các anh chị em rằng các phước 
lành của cuộc sống vĩnh cửu đều có 
sẵn cho tất cả những người trung tín và 
biết vâng lời. Trong tôn danh của Chúa 
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trời, ánh sáng ấy từ từ hạ xuống cho 
đến khi phủ lên tôi.

“. . . Khi ánh sáng chan hòa trên 
người tôi, tôi thấy có hai Nhân Vật 
đứng bên trên tôi giữa không trung, 
vẻ rực rỡ và hào quang chói lọi của 
hai người thật không bút nào tả xiết. 
Một trong hai vị nói chuyện với tôi, 
gọi tên tôi và trỏ tay vào vị kia mà nói 
rằng—[ Joseph,] Đây là Con Trai Yêu 
Quý của Ta. Hãy Nghe Lời Người! ” 3

Chỉ 24 năm sau, Joseph Smith và 
anh trai Hyrum của ông đã chết vì 
những gì đã bắt đầu ở đây.

Sự Chống Đối
Joseph nói rằng khi ông 17 tuổi, 

một thiên sứ bảo ông rằng “và rằng 
tên [ông] sẽ . . . vừa là điều thiện lẫn 
điều ác được nói đến trong khắp mọi 
dân tộc.” 4 Ngày nay, lời tiên tri kỳ diệu 
này đang tiếp tục được ứng nghiệm 
khi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày 
Sau của Chúa Giê Su Ky Tô lan rộng 
trên khắp thế giới.

Sự chống đối, chỉ trích, và phản 
kháng đều đi kèm theo với lẽ thật. 
Bất cứ khi nào lẽ thật liên quan đến 
mục đích và số mệnh của con người 
được tiết lộ, thì sẽ luôn luôn có một 

lực lượng chống lại lẽ thật đó. Bắt đầu 
với A Đam và Ê Va trong Vườn Ê Đen, 
tiếp tục cho đến giáo vụ của Đấng Ky 
Tô, và cho đến thời kỳ của chúng ta, 
đã và sẽ luôn luôn có một nỗ lực để 
lừa gạt, làm sai lạc, chống đối, và làm 
thất bại kế hoạch của cuộc sống.

Hãy tìm kiếm một Đấng bị đàn áp 
bất công hơn bất kỳ người nào khác, 
là Đấng bị chống đối, thử thách, rồi bị 
chối bỏ, bị đánh đập, bị bỏ rơi, và bị 
đóng đinh, Đấng đã hạ mình xuống 
thấp hơn tất cả mọi vật, và ở đó ta sẽ 
tìm thấy lẽ thật, Vị Nam Tử của Thượng 
Đế, Đấng Cứu Rỗi của tất cả nhân loại. 
Tại sao họ không để yên cho Ngài?

Tại sao? Vì Ngài là lẽ thật, và lẽ 
thật sẽ luôn luôn bị chống đối.

Và sau đó hãy tìm kiếm một người 
đã đưa ra một chứng thư khác về 
Chúa Giê Su Ky Tô và quyển thánh 
thư khác, hãy tìm kiếm một người để 
làm công cụ để qua người ấy phúc âm 
trọn vẹn và Giáo Hội của Chúa Giê Su 
Ky Tô đã được phục hồi cho thế gian, 
hãy tìm kiếm người ấy và thấy người 
đời đối xử bất công với người ấy. Tại 
sao không để yên cho người ấy?

Tại sao? Vì người ấy đã dạy lẽ thật, 
và lẽ thật sẽ luôn luôn bị chống đối.

Trận Lụt Mặc Khải
Những điều mặc khải mà đã được 

trút xuống Joseph Smith khẳng định 
rằng ông là vị tiên tri của Thượng Đế. 
Chúng ta hãy xem xét một số điều 
mặc khải đó—hãy xem xét một số ánh 
sáng và lẽ thật được mặc khải qua ông 
nhưng hoàn toàn khác biệt với niềm 
tin phổ biến trong thời kỳ của ông và 
của chúng ta:

• Thượng Đế là một Đấng riêng biệt, 
tôn cao, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu. 
Ngài là Cha của chúng ta.

• Thượng Đế Đức Chúa Cha, Chúa 
Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh 
là ba Đấng riêng biệt.5

• Các anh chị em còn hơn là một 
người phàm. Các anh chị em là con 
của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh 
Cửu và có thể trở thành giống như 
Ngài 6 nếu các anh chị em có đức 
tin nơi Vị Nam Tử của Ngài, hối cải, 
tiếp nhận các giáo lễ, tiếp nhận Đức 
Thánh Linh, và kiên trì đến cùng.7

• Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô 
ngày nay về cơ bản cũng giống như 
Giáo Hội mà Ngài đã tổ chức trong 
thời gian giáo vụ trên trần thế của 
Ngài, với các vị tiên tri và sứ đồ, hai 
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Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Lê 
Vi, các anh cả, các thầy tư tế thượng 
phẩm, các thầy trợ tế, thầy giảng, 
giám trợ và thầy bảy mươi, tất cả đều 
đã được mô tả trong Kinh Thánh.

• Thẩm quyền chức tư tế đã bị giữ lại 
khỏi thế gian tiếp theo cái chết của 
Đấng Cứu Rỗi và Các Sứ Đồ của 
Ngài và đã được phục hồi lại trong 
thời kỳ của chúng ta.

• Sự mặc khải đã không ngừng ban 
cho, và thiên thượng đã không 
đóng lại. Thượng Đế phán bảo với 
các vị tiên tri ngày nay, và Ngài 
cũng sẽ phán bảo với các anh chị 
em và tôi.8

• Sau cuộc sống này còn có nhiều 
điều hơn là chỉ có thiên thượng 
và ngục giới. Ở đó có những đẳng 
cấp vinh quang, và điều chúng 
ta làm trong cuộc sống này là 
rất quan trọng.9

• Hơn cả một niềm tin thụ động  
nơi Đấng Ky Tô, chúng ta nên 
“hướng về [Ngài] trong mọi ý 
nghĩ,” 10 “làm tất cả mọi điều mà 
[chúng ta] làm trong danh của Vị 
Nam Tử,” 11 “luôn luôn tưởng nhớ 
tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo 
lệnh [của] Ngài để [chúng ta] có thể 
luôn được Thánh Linh của Ngài ở 
cùng [chúng ta].” 12

• Hàng tỷ người đã sống và chết đi 
mà không hề biết đến phúc âm 
nhưng các giáo lễ cần thiết cho sự 
cứu rỗi không hề bị mất. “Qua Sự 
Chuộc Tội của Đấng Ky Tô, tất cả 
nhân loại có thể được cứu rỗi, bằng 
cách tuân theo các luật pháp và 
các giáo lễ của Phúc Âm,” 13 là điều 
được thực hiện cho người sống lẫn 
người chết.14

• Mọi điều đã không bắt đầu từ lúc 
chào đời. Các anh chị em đã sống 
trước đó ở nơi hiện diện của Thượng 
Đế với tư cách là các con trai hay 
con gái của Ngài và được chuẩn bị 
cho cuộc sống trần thế này.15

• Hôn nhân và gia đình không phải 
là truyền thống của loài người chỉ 
cho đến khi cái chết làm cho chúng 
ta chia lìa. Hôn nhân và gia đình 
được xem là vĩnh cửu bởi các giao 
ước mà chúng ta lập với Thượng 
Đế. Gia đình là khuôn mẫu của 
thiên thượng.16

Và đây chỉ là một phần của những 
điều mặc khải trút xuống cho Joseph 
Smith. Tất cả những điều này từ đâu 
đến, những điều mặc khải mang đến 
ánh sáng cho bóng tối, làm sáng tỏ 
nỗi nghi ngờ, và đã soi dẫn cùng cải 
tiến hàng triệu người? Trong đó có 
nhiều khả năng là ông ấy tự mình 
tưởng tượng ra hay là ông ấy có sự 
giúp đỡ của thiên thượng? Các thánh 
thư mà ông ấy đã cho xuất bản có 
giống như những lời của con người 
hay những lời của Thượng Đế?

Kết Luận
Không có sự tranh cãi về điều 

Joseph Smith đã hoàn thành, mà 
chỉ có sự tranh cãi về cách ông làm, 
những gì ông đã làm và lý do tại sao. 
Và không có nhiều lựa chọn. Hoặc 
ông là một người giả vờ hoặc ông 
là một vị tiên tri. Hoặc ông đã làm 
những điều ông đã làm một mình, 
hoặc là ông đã có sự giúp đỡ của 
thiên thượng. Hãy xem xét bằng 
chứng, hãy nhìn vào tất cả bằng 
chứng, toàn bộ bức tranh của cuộc 

đời ông, chứ không phải chỉ một 
giai đoạn. Quan trọng nhất, hãy làm 
như thiếu niên Joseph là “cầu xin 
Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi 
người cách rộng rãi, không trách móc 
ai, thì [các anh chị em] sẽ được ban 
cho.” 17 Đây không những là cách 
các anh chị em có thể học hỏi được 
sự thật về Sách Mặc Môn và Joseph 
Smith mà còn là khuôn mẫu để biết 
được lẽ thật của tất cả mọi sự việc.18

Joseph Smith là một vị tiên tri 
của Thượng Đế, cũng như Thomas S. 
Monson ngày nay. Qua Joseph Smith, 
các chìa khóa của vương quốc của 
Thượng Đế một lần nữa “đã được giao 
phó cho loài người trên trái đất, và . . . 
phúc âm sẽ trải ra . . . chẳng khác chi 
hòn đá bị đục ra từ núi mà không có 
bàn tay giữ lại, sẽ lăn đi cho đến khi 
nào nó lăn cùng khắp thế gian.” 19

Thượng Đế là Đức Chúa Cha 
Vĩnh Cửu của chúng ta, và Chúa Giê 
Su là Đấng Ky Tô. Chúng ta tôn thờ 
hai Ngài. Không có điều gì so sánh 
với những sáng tạo của hai Ngài, kế 
hoạch cứu rỗi, và sự hy sinh chuộc tội 
của Chiên Con của Thượng Đế. Trong 
gian kỳ này, chúng ta hoàn thành kế 
hoạch của Đức Chúa Cha và dự phần 
vào những thành quả của Sự Chuộc 
Tội chỉ bằng cách tuân theo các luật 
pháp và các giáo lễ của phúc âm phục 
hồi qua Joseph Smith. Tôi làm chứng 
về hai Ngài—Thượng Đế Đức Chúa 
Cha Vĩnh Cửu và Chúa Giê Su Ky Tô, 
Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Và tôi làm 
như vậy trong tôn danh của Chúa Giê 
Su Ky Tô, A Men. ◼
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