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điều trong đó có thể là hoàn toàn 
rác rưởi.

Ta không nên đi loanh quanh nơi 
có rác rưởi.

Hãy lắng nghe lời hướng dẫn này, 
được chép trong thánh thư: “Thánh 
Linh của Đấng Ky Tô được ban cho 
mọi người, để họ có thể biết phân biệt 
được thiện và ác; vậy nên, tôi chỉ cho 
các người biết cách xét đoán; vì bất 
cứ việc gì mời mọc làm điều thiện, và 
thuyết phục để tin nơi Đấng Ky Tô, 
đều do quyền năng và ân tứ của Đấng 
Ky Tô đưa lại; vậy nên các người có 
thể hiểu biết . . . rằng điều đó do 
Thượng Đế mà ra.” 1

Trong một ý nghĩa thực sự, chúng 
ta đối phó với cùng một tình trạng 
khó xử mà Joseph Smith đã trải qua 
khi còn trẻ. Chúng ta cũng thường 
thấy mình kém khôn ngoan.

Trong vương quốc của Thượng Đế, 
việc tìm kiếm lẽ thật được đánh giá 
cao, được khuyến khích, và không 
bao giờ bị trấn áp hoặc lo sợ. Các tín 
hữu Giáo Hội được chính Chúa tích 
cực khuyên bảo phải tìm kiếm sự hiểu 
biết.2 Ngài phán: “Các ngươi phải siêng 
năng tìm hiểu. . . ; phải, các ngươi phải 
tìm kiếm những lời thông sáng trong 
những sách hay nhất; hãy tìm kiếm sự 
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Một hôm, đứa con trai 10 tuổi 
của tôi học về bộ não con 
người trên Internet. Nó muốn 

trở thành bác sĩ phẫu thuật một ngày 
nào đó. Thật là dễ dàng để nhận thấy 
rằng nó thông minh hơn tôi rất nhiều.

Chúng tôi thích Internet. Ở nhà 
chúng tôi liên lạc với gia đình và bạn 
bè qua phương tiện truyền thông xã 
hội, qua email, và bằng những cách 
khác. Con cái của tôi làm nhiều bài 
tập của chúng qua Internet.

Bất cứ câu hỏi là gì đi nữa, nếu 
cần biết thêm thông tin, thì chúng ta 
tìm kiếm câu trả lời trực tuyến. Trong 
vài giây, chúng ta có rất nhiều tài liệu. 
Thật là điều kỳ diệu.

Internet cung cấp nhiều cơ hội cho 
việc học hỏi. Tuy nhiên, Sa Tan muốn 
chúng ta phải đau khổ, và nó đã bóp 
méo mục đích thực sự của những sự 
việc. Nó sử dụng công cụ tuyệt vời 
này để thúc đẩy nỗi nghi ngờ và sợ 
hãi, cũng như để hủy diệt đức tin và 
hy vọng.

Với rất nhiều điều có sẵn trên 
Internet, chúng ta phải cân nhắc kỹ 
xem mình phải áp dụng nỗ lực vào 
đâu. Sa Tan có thể giữ cho chúng ta 
bận rộn, bị xao lãng, và bị tiêm nhiễm 
bởi việc gạn lọc thông tin, mà nhiều 
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tục học hỏi những lời của Đấng Ky Tô 
như được tìm thấy trong thánh thư và 
những lời của các vị tiên tri tại thế. “Vì 
này, những lời nói của Đấng Ky Tô sẽ 
cho các người biết tất cả những gì các 
người phải làm.” 9

Tôi xin kết thúc với câu chuyện 
về một góa phụ 73 tuổi, là người 
chúng tôi đã gặp trong chuyến đi 
đến Philippines:

Khi động đất xảy ra ở đảo Bohol, 
căn nhà mà bà và người chồng quá 
cố của bà đã làm việc rất siêng năng 
để dựng lên đã sụp đổ xuống đất, làm 
thiệt mạng đứa con gái và cháu ngoại 
trai của bà. Bây giờ sống một mình, bà 
cần phải làm việc để tự nuôi sống. Bà 
bắt đầu nhận giặt đồ mướn (giặt bằng 
tay) và phải đi lên đi xuống một ngọn 
đồi khá lớn nhiều lần trong ngày để 
lấy nước. Khi chúng tôi đến thăm bà, 
bà vẫn còn sống trong một căn lều.

Đây là những lời của bà: “Thưa 
Anh Cả, tôi chấp nhận tất cả những 
gì Chúa đã đòi hỏi tôi phải trải qua. 
Tôi không buồn giận. Tôi trân quý 
giấy giới thiệu đi đền thờ của mình 
và giữ giấy đó ở dưới gối của tôi. Xin 
hãy biết rằng tôi đóng tiền thập phân 
đầy đủ với số thu nhập ít ỏi từ công 
việc giặt đồ muớn. Cho dù có vấn đề 
gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ 
luôn luôn đóng tiền thập phân.”

Tôi làm chứng rằng các ưu tiên, 
khuynh hướng, thói quen, ước muốn, 
ham muốn, và đam mê của chúng ta 
sẽ có một ảnh hưởng trực tiếp đến 
trạng thái kế tiếp của chúng ta. Chúng 
ta hãy luôn luôn ghi nhớ những lời 
phán của Đấng Cứu Rỗi: “Vì của cải 
ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng 
ở đó.” Cầu xin cho tấm lòng của 
chúng ta được đặt đúng chỗ là lời 
cầu nguyện của tôi, trong tôn danh 
của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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hiểu biết, ngay cả bằng cách học hỏi 
và cũng bằng đức tin.” 3 Tuy nhiên, 
làm thế nào chúng ta có thể nhận ra lẽ 
thật trong một thế giới đang càng ngày 
càng thẳng thừng hơn trong các cuộc 
tấn công nhắm vào những sự việc liên 
quan đến Thượng Đế?

Thánh thư dạy chúng ta cách:
Trước hết, chúng ta có thể biết 

được lẽ thật bằng cách quan sát các 
kết quả của lẽ thật.

Trong Bài Giảng quan trọng của 
Ngài trên Núi, Chúa phán:

“Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái 
tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái 
xấu. . . .

“Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái 
nó mà nhận biết được.” 4

Tiên Tri Mặc Môn đã dạy cùng 
nguyên tắc này khi ông nói: “Qua 
những việc làm của họ, các ngươi sẽ 
biết được họ, vì nếu những việc làm 
của họ tốt thì họ cũng tốt.” 5

Chúng tôi xin mời tất cả mọi người 
hãy nghiên cứu các kết quả và công 
việc của Giáo Hội này.

Những người quan tâm đến lẽ thật 
sẽ có thể nhận ra sự khác biệt mà Giáo 
Hội và các tín hữu của Giáo Hội tạo ra 
trong các cộng đồng nơi mà Giáo Hội 
và các tín hữu được thiết lập. Họ cũng 
sẽ thấy cuộc sống của những người 
tuân theo những điều giảng dạy của 
Giáo Hội được tốt đẹp hơn. Những 
người xem xét các kết quả này sẽ 
khám phá ra rằng Giáo Hội Các Thánh 
Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô 
tạo ra các kết quả tuyệt vời và hấp dẫn.

Thứ hai, chúng ta có thể tìm thấy 
lẽ thật bằng cách tự mình thử nghiệm 
lời của Thượng Đế.

Tiên tri An Ma dạy:
“Giờ đây chúng ta hãy so sánh lời 

của Thượng Đế như một hạt giống. 
Này, nếu các người chừa một chỗ để 
cho hạt giống có thể được trồng trong 
tim các người, này, nếu quả đó là một 
hạt giống chân thật [và] . . . nếu các 
người không liệng hạt giống ấy ra 
ngoài vì lòng không tin tưởng, . . . này, 
hạt giống ấy sẽ bắt đầu nẩy nở trong 
lồng ngực các người; và . . . các người 
sẽ bắt đầu tự nhủ với mình rằng: Chắc 
đây phải là một hạt giống tốt, . . . vì 
nó bắt đầu mở rộng tâm hồn ta; phải, 
vì nó bắt đầu soi sáng sự hiểu biết của 

ta; phải, nó bắt đầu trở thành ngon 
ngọt đối với ta . . .

“Và giờ đây, này, việc ấy không làm 
cho đức tin của các người vững mạnh 
thêm hay sao? Có, nó sẽ làm cho đức 
tin của các người vững mạnh thêm . . .

“. . . Vì mọi hạt giống đều đem lại 
một thứ cây của giống đó.” 6

Thật là một lời mời tuyệt vời của 
một vị tiên tri của Chúa! Điều này có 
thể được so sánh với một thí nghiệm 
khoa học. Chúng ta được mời để thử 
nghiệm lời Ngài, chúng ta được ban 
cho những chỉ dẫn, và được cho biết 
về kết quả thử nghiệm, nếu chúng ta 
làm theo những chỉ dẫn.

Như vậy, thánh thư dạy chúng ta 
rằng chúng ta có thể biết được lẽ thật 
bằng cách quan sát các kết quả của 
lẽ thật; hoặc, bằng cách tự mình thử 
nghiệm lẽ thật, chừa một chỗ trong 
lòng chúng ta cho lời Ngài, và nuôi 
dưỡng những lời đó, giống như một 
hạt giống.

Tuy nhiên, có một cách thứ ba để 
biết được lẽ thật, và đó là bằng sự mặc 
khải cá nhân.

Tiết 8 sách Giáo Lý và Giao 
Ước dạy rằng sự mặc khải là hiểu 

biết—“sự hiểu biết về những gì 
[chúng ta] thành tâm cầu xin trong 
đức tin và tin tưởng rằng [chúng ta] 
sẽ nhận được.” 7

Và Chúa phán bảo cách chúng ta 
sẽ nhận được sự mặc khải này. Ngài 
phán: “Ta sẽ nói trong trí của ngươi và 
trong tâm của ngươi bởi Đức Thánh 
Linh, là Đấng sẽ đến với ngươi và sẽ 
ngự trong tâm ngươi.” 8

Do đó, chúng ta được giảng dạy 
rằng chúng ta có thể nhận được mặc 
khải bằng cách cầu xin trong đức tin, 
với một tấm lòng chân thành, và tin 
tưởng rằng mình sẽ nhận được.

Nhưng hãy thấy rằng Chúa đã phán 
về điều đó rất rõ ràng khi Ngài cảnh 
báo: “Hãy nhớ rằng, nếu không có 
đức tin thì ngươi sẽ chẳng làm được 
gì cả; cho nên hãy cầu xin trong đức 
tin.” 9 Đức tin đòi hỏi việc làm, như là 
nghiên cứu kỹ điều đó trong tâm trí 
của các anh chị em, sau đó cầu vấn 
Chúa xem điều đó có đúng không.

Chúa phán:
“Nếu đúng thì ta sẽ làm cho tâm 

can ngươi hừng hực trong ngươi, như 
vậy, ngươi sẽ cảm thấy rằng điều đó 
là đúng.”
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“Nhưng nếu điều đó không đúng 
thì ngươi sẽ không có những cảm giác 
như vậy, mà ngươi sẽ cảm thấy tâm 
trí như tê dại, làm cho ngươi quên 
đi những gì sai lầm.” 10

Đức tin không có việc làm là đức 
tin chết.11 Do đó, “phải lấy đức tin 
mà cầu xin, chớ nghi ngờ.” 12

Tôi có một người bạn, không thuộc 
tín ngưỡng của chúng ta. Anh ta nói 
cho tôi biết rằng anh ta không phải là 
một người tin đạo. Anh ta sẽ không 
học thánh thư hoặc cầu nguyện, vì anh 
ta nói rằng anh ta không thể hiểu được 
lời của Thượng Đế, cũng như anh ta 
không chắc là Thượng Đế có hiện hữu 
hay không. Thái độ này giải thích rằng 
anh ta thiếu cuộc sống thuộc linh và 
sẽ dẫn đến điều trái ngược với sự mặc 
khải, như đã được An Ma giải thích. 
Ông nói: “Và vì thế, kẻ nào chai đá 
trong lòng chỉ nhận được một phần 
nhỏ lời của Thượng Đế.”

Nhưng rồi, An Ma nói thêm: “Còn 
kẻ nào không chai đá trong lòng thì sẽ 
được ban cho phần lớn lời của Ngài, 
cho đến khi kẻ ấy được ban cho để 
biết được những điều kín nhiệm của 
Thượng Đế cho đến khi kẻ ấy biết 
những điều này một cách đầy đủ.” 13

An Ma và các con trai của Mô Si 
A là những tấm gương tiêu biểu cho 

nguyên tắc rằng đức tin đòi hỏi phải 
có việc làm. Trong Sách Mặc Môn, 
chúng ta đọc:

“Họ rất chuyên tâm tìm tòi thánh 
thư để có thể hiểu thấu được lời của 
Thượng Đế.

“Nhưng như vậy chưa phải là hết; 
họ đã hết lòng cầu nguyện và nhịn ăn; 
vậy nên họ có được tinh thần tiên tri 
và tinh thần mặc khải.” 14

Trong tiến trình này, cầu vấn với 
một tấm lòng chân thành cũng quan 
trọng không kém. Nếu chân thành 
tìm kiếm lẽ thật, thì chúng ta sẽ làm 
hết khả năng của mình để tìm kiếm 
lẽ thật, mà có thể bao gồm việc đọc 
thánh thư, đi nhà thờ, và làm hết sức 
mình để tuân giữ các giáo lệnh của 
Thượng Đế. Điều đó cũng có nghĩa 
là chúng ta sẵn lòng làm theo ý muốn 
của Thượng Đế khi chúng ta biết 
được ý muốn của Ngài là gì.

Các hành động của Joseph Smith 
khi ông đang tìm kiếm sự khôn ngoan 
là một tấm gương hoàn hảo về ý 
nghĩa của việc có được một tấm lòng 
chân thành. Ông nói rằng ông muốn 
biết giáo phái nào trong số tất cả các 
giáo phái là đúng, “ngõ hầu [ông] có 
thể biết giáo phái nào để gia nhập.” 15 
Ngay cả trước khi cầu nguyện, ông 
đã sẵn sàng để hành động theo 

câu trả lời mà ông sẽ nhận được.
Chúng ta cần phải cầu xin trong 

đức tin và với một tấm lòng chân 
thành. Nhưng điều đó chưa phải là 
đủ. Chúng ta còn phải tin rằng chúng 
ta sẽ nhận được mặc khải. Chúng ta 
cần phải tin cậy Chúa và có hy vọng 
vào lời hứa của Ngài nữa. Hãy nhớ 
câu 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.” 16 Thật là một 
lời hứa tuyệt vời!

Tôi xin mời tất cả mọi người hãy 
tìm kiếm lẽ thật từ bất cứ phương 
pháp nào trong các phương pháp này, 
nhưng nhất là từ Thượng Đế qua sự 
mặc khải cá nhân. Thượng Đế sẽ mặc 
khải lẽ thật cho những người tìm kiếm 
lẽ thật như đã được ghi trong thánh 
thư. Chúng ta sẽ cần bỏ ra nhiều nỗ 
lực hơn là chỉ tìm kiếm trên Internet, 
nhưng lẽ thật này là chắc chắn.

Tôi làm chứng rằng đây là Giáo 
Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky 
Tô. Tôi đã thấy kết quả của Giáo Hội 
trong cộng đồng và trong cuộc sống 
của hàng ngàn người, kể cả những 
người trong gia đình; do đó tôi biết 
điều này là sự thật. Tôi cũng đã thử 
nghiệm lời Ngài trong cuộc sống của 
tôi trong nhiều năm và đã cảm nhận 
được ảnh hưởng của lời Ngài trong 
tâm hồn của mình; vì vậy tôi biết lời 
Ngài là chân chính. Nhưng quan trọng 
nhất, tôi đã tự mình biết được lẽ trung 
thực của lời Ngài bởi sự mặc khải qua 
quyền năng của Đức Thánh Linh; vì 
vậy tôi biết lời Ngài là chân chính. Tôi 
xin mời tất cả các anh chị em cũng 
làm như vậy. Trong tôn danh của 
Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼
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