
16 L i a h o n a

Người bạn lính của ông đồng ý: 
“Vâng, và lối suy nghĩ đó cao hơn sự 
hiểu biết của chúng ta, vì chúng ta 
đủ biết rằng chúng ta là thần dân của 
nhà vua. Nếu nhà vua không có chính 
nghĩa thì chúng ta không có tội vì 
chúng ta chỉ tuân theo nhà vua.”

Williams nói thêm: “Nếu nhà vua 
không có chính nghĩa thì một mình 
nhà vua chịu trách nhiệm về tất cả 
những gì được thực hiện để hoàn 
thành những điều đó.”

Không ngạc nhiên gì khi Vua 
Henry không đồng ý: “Nhà vua chịu 
trách nhiệm cho mỗi thần dân; nhưng 
mỗi người phải chịu trách nhiệm cho 
linh hồn của mình.” 1

Shakespeare không cố gắng giải 
quyết cuộc tranh luận này trong vở 
kịch đó, và trong bất cứ hình thức 
nào, thì đó là một cuộc tranh luận vẫn 
còn tiếp tục đến thời kỳ chúng ta—ai 
là người chịu trách nhiệm cho điều 
xảy ra trong cuộc sống của chúng ta?

Khi những sự việc trở nên tồi tệ, thì 
người ta có khuynh hướng đổ lỗi cho 
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gồm có một cảnh ban đêm trong trại 
lính Anh tại Agincourt ngay trước khi 
cuộc chiến với quân đội Pháp. Trong 
ánh sáng lờ mờ và phần nào ngụy 
trang, Vua Henry đi lang thang trong 
số những người lính của ông mà 
không ai nhận ra. Ông nói chuyện với 
họ, cố gắng đánh giá lòng tự tin của 
quân lính của ông vì số lính của ông ít 
hơn nhiều so với số lính của đối thủ, 
và vì họ không nhận ra ông là ai, nên 
họ đưa ra ý kiến thẳng thắn. Trong khi 
trò chuyện, họ nói về ai là người chịu 
trách nhiệm về điều xảy ra cho những 
người lâm chiến—nhà vua hay là từng 
người lính.

Có một lúc, Vua Henry nói: “Tôi 
nghĩ rằng tôi sẽ hài lòng hơn để chết 
trong tay quân đội của nhà vua hơn bất 
cứ nơi nào, vì nhà vua có chính nghĩa.”

Michael Williams đáp: “Lối suy nghĩ 
đó vượt quá sự hiểu biết của chúng 
tôi.”

tuyệt vời cho các tiểu giáo khu trong 
các nỗ lực giải cứu này. Họ còn trẻ 
và tràn đầy sức lực. Họ thích có được 
một bản danh sách tên cụ thể của 
những người để cùng làm việc. Họ 
thích làm việc với các tín hữu trong 
tiểu giáo khu. Họ biết đây là những 
cơ hội tìm kiếm tuyệt vời đối với họ. 
Họ tận tâm thiết lập vương quốc của 
Chúa. Họ có một chứng ngôn vững 
mạnh rằng họ sẽ trở nên giống như 
Đấng Ky Tô hơn khi họ tham gia vào 
các nỗ lực giải cứu này.

Để kết luận, tôi xin chia sẻ với các 
anh chị em thêm một kho báu được 
ẩn giấu trong câu chuyện của thánh 
thư này. Đó là trong câu 5: “Đức Chúa 
Giê Su thấy đức tin họ” (sự nhấn 
mạnh được thêm vào). Trước đây tôi 
đã không nhận thấy điều này—đức 
tin của họ. Đức tin phối hợp của 
chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến sự 
an lạc của người khác.

Những người mà Chúa Giê Su đã 
đề cập đến là ai? Họ cũng thực sự có 
thể bao gồm bốn người đã khiêng 
người đàn ông bị bại liệt, người đàn 
ông này, những người đã cầu nguyện 
cho ông ta, và tất cả những người ở 
đó đang lắng nghe lời thuyết giảng 
của Chúa Giê Su và thấy vui thầm 
trong lòng rằng phép lạ sắp xảy ra. Họ 
cũng có thể gồm có người phối ngẫu, 
cha, mẹ, đứa con trai hay con gái, một 
người truyền giáo, một chủ tịch nhóm 
túc số, một chủ tịch Hội Phụ Nữ, một 
vị giám trợ, và một người bạn ở xa. 
Chúng ta đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. 
Chúng ta phải luôn luôn biết thiết tha 
nhiệt thành trong việc tìm cách giải 
cứu những người hoạn nạn.

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su 
Ky Tô là Thượng Đế có phép lạ. Chúa 
Giê Su Ky Tô yêu thương tất cả chúng 
ta và có quyền năng để cứu rỗi và 
chữa lành, cả về thể chất lẫn thuộc 
linh. Khi phụ giúp Ngài trong sứ mệnh 
cứu rỗi các linh hồn của Ngài, thì 
chúng ta cũng sẽ được giải cứu trong 
tiến trình này. Tôi làm chứng như vậy 
trong thánh danh của Ngài, chính là 
Chúa Giê Su Ky Tô, A Men. ◼

GHI CHÚ
 1. Xin xem ví dụ, Thomas S. Monson, 

“Trách Nhiệm của Chúng Ta để Giải Cứu,” 
Liahona, tháng Mười năm 2013, 5.
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Tự Hành Động  
Lấy Một Mình
Ý muốn của Thượng Đế là chúng ta phải là những người tự 
do được ban cho khả năng để đạt đến tiềm năng trọn vẹn 
của mình về mặt vật chất lẫn thuộc linh.
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người khác hoặc thậm chí cả Thượng 
Đế. Đôi khi người ta bắt đầu cảm thấy 
được quyền, và các cá nhân hoặc các 
nhóm cố gắng trút trách nhiệm về sự 
an lạc của họ cho người khác hoặc 
cho chính phủ. Trong những vấn đề 
thuộc linh, một số người cho rằng, 
người nam và người nữ không cần 
phải cố gắng để bản thân mình được 
ngay chính—bởi vì Thượng Đế yêu 
thương và cứu “con người thật của 
chúng ta”.

Nhưng Thượng Đế muốn con cái 
của Ngài phải hành động theo quyền 
tự quyết về mặt đạo đức mà Ngài đã 
ban cho họ, “để mọi người có thể chịu 
trách nhiệm về tội lỗi của mình vào 
ngày phán xét.” 2 Chính là kế hoạch 
của Ngài và ý muốn của Ngài rằng 
chúng ta đóng vai trò quan trọng 
trong việc đưa ra quyết định trong 
cuộc đời mình. Ngài sẽ không sống 
cuộc sống thay cho chúng ta hay điều 
khiển và kiềm chế chúng ta, như Lu 
Xi Phe đã có lần mong muốn làm như 
thế. Các vị tiên tri của Ngài cũng sẽ 
không kiềm chế chúng ta. Brigham 
Young nói: “Tôi không muốn bất cứ 
Thánh Hữu Ngày Sau nào trên thế 
gian này, hoặc trên thiên thượng, phải 
mãn nguyện với những gì tôi làm, trừ 
khi Thánh Linh của Chúa Giê Su Ky 
Tô—là tinh thần mặc khải, bắt họ phải 
hài lòng. Tôi muốn họ tự mình biết và 
hiểu được lẽ thật.” 3

Vậy thì Thượng Đế không cứu 
chúng ta theo “đúng như con người 
thật của chúng ta”, thứ nhất là bởi vì 
“đúng như con người thật của chúng 
ta” thì chúng ta ô uế và “không có 
một vật ô uế nào có thể ở trong . . . 
chốn hiện diện của Ngài; vì, theo 
ngôn ngữ của A Đam, Đấng Thánh 
Thiện là danh Ngài, và danh của Con 
Độc Sinh của Ngài là con của Người 
[của Đấng Thánh Thiện]” 4 Và thứ hai, 
Thượng Đế sẽ không hành động để 
bắt chúng ta làm điều gì chúng ta 
không chọn để làm. Ngài thật sự yêu 
thương chúng ta, và bởi vì Ngài yêu 
thương chúng ta nên Ngài sẽ không 
ép buộc hay bỏ rơi chúng ta. Thay 
vì thế, Ngài giúp đỡ và hướng dẫn 
chúng ta. Quả thật, các giáo lệnh của 
Ngài chính là cách Ngài bày tỏ tình 
yêu thương thực sự cho chúng ta.

Chúng ta nên (và phải) vui mừng 
đối với kế hoạch do Thượng Đế quy 
định để cho phép chúng ta lựa chọn 
để hành động cho chính mình và trải 
qua những hậu quả, hoặc như thánh 
thư chép rằng để chúng ta “nếm mùi 
cay đắng, để [chúng ta] có thể hiểu 
giá trị của điều thiện.” 5 Chúng ta 
mãi mãi biết ơn rằng Sự Chuộc Tội 
của Đấng Cứu Rỗi đã khắc phục tội 
nguyên thủy để chúng ta có thể được 
sinh ra trong thế gian này nhưng vẫn 
không bị trừng phạt vì sự phạm giới 
của A Đam.6 Do đó, chúng ta được 
cứu chuộc khỏi Sự Sa Ngã, chúng ta 
bắt đầu cuộc sống vô tội trước mặt 
Thượng Đế và “được tự do mãi mãi, 
phân biệt được thiện ác, và tự hành 
động lấy một mình, chứ không bị tác 
động.” 7 Chúng ta có thể chọn để trở 
thành con người mà chúng ta muốn 
trở thành, và với sự giúp đỡ của 
Thượng Đế, chúng ta còn có thể  
trở thành giống như Ngài.8

Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô 
mở đường cho chúng ta để trở thành 
con người mình có thể trở thành. Qua 
Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô 
và ân điển của Ngài, những thất bại 
của chúng ta để sống theo luật thượng 
thiên một cách hoàn hảo và kiên định 
trong cuộc sống trần thế có thể được 
xóa tan và chúng ta có thể phát triển 
một cá tính giống như Đấng Ky Tô. 
Tuy nhiên, công lý đòi hỏi rằng nếu 

chúng ta không sẵn lòng cam kết và 
tham gia thì không có một điều nào 
trong số những điều này xảy ra được. 
Điều này đã từng như vậy. Sự hiện 
diện của con người chúng ta trên thế 
gian là kết quả của sự lựa chọn của 
mỗi người để tham gia vào kế hoạch 
của Đức Chúa Cha.9 Do đó, sự cứu rỗi 
chắc hẳn không phải là kết quả của 
các quyết định không dự đoán trước 
của Thượng Đế, hay là xảy ra chỉ vì 
đó là ý muốn của Thượng Đế.10

Công lý là một thuộc tính quan 
trọng của Thượng Đế. Chúng ta có 
thể có đức tin nơi Thượng Đế vì Ngài 
là Đấng chúng ta hoàn toàn tin cậy. 
Thánh thư dạy chúng ta rằng “Thượng 
Đế không bước trên những con 
đường quanh co, Ngài không rẽ qua 
tay phải hay tay trái, Ngài cũng không 
thay đổi những gì Ngài đã phán, vậy 
nên những con đường của Ngài rất 
thẳng, và lộ trình của Ngài là một 
vòng tròn vĩnh cửu” 11 và rằng “Đức 
Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng 
trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và 
làm sự công bình, thì nấy được đẹp 
lòng Chúa.” 12 Chúng ta dựa vào tính 
chất thiêng liêng của công lý để có 
được đức tin, sự tin tưởng, và hy vọng.

Nhưng vì phải hoàn toàn công 
bình, nên có một số điều Thượng Đế 
không thể làm. Ngài không thể tự ý 
cứu một số người và trục xuất những 
người khác. Ngài “chẳng nhìn tội lỗi 
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với một mảy may chấp nhận.” 13 Ngài 
không thể cho phép nguyên tắc của 
sự thương xót chế ngự công lý.14

Việc Thượng Đế đã thiết lập 
nguyên tắc của sự thương xót là bằng 
chứng đầy thuyết phục rằng Ngài 
là Đấng công bình. Chính vì Ngài là 
Đấng công bình nên Ngài đã thiết lập 
một cách để lòng thương xót đóng 
một vai trò cần thiết trong số mệnh 
vĩnh cửu của chúng ta. Vì vậy, bây giờ 
“công lý thi hành tất cả những đòi hỏi 
của nó, và luôn cả lòng thương xót 
cũng đòi hỏi tất cả những gì thuộc 
quyền nó nữa.” 15

Chúng ta biết rằng đó là “những 
sự đau khổ và cái chết của người mà 
không hề phạm tội, người mà Cha rất 
hài lòng; . . . máu Con của Cha đã đổ 
ra” 16 nhằm đáp ứng những đòi hỏi 
của công lý, mở rộng lòng thương 
xót và cứu chuộc chúng ta.17 Tuy vậy, 
“theo công lý, kế hoạch cứu chuộc chỉ 
có thể được thực hiện với điều kiện 
là loài người phải hối cải.” 18 Đây là 
điều kiện và cơ hội cho sự hối cải mà 
cho phép lòng thương xót có thể thực 
hiện được mà không hủy diệt công lý.

Đấng Ky Tô chết không phải để 
tự ý cứu loài người mà để ban cho 
loài người cơ hội để hối cải. Chúng ta 
trông cậy “hoàn toàn vào những công 
nghiệp của Đấng có quyền năng cứu 
rỗi.” 19 trong tiến trình hối cải, nhưng 
hành động dẫn đến sự hối cải là một 
sự thay đổi đòi hỏi chúng ta phải sử 
dụng ý muốn riêng của mình. Vì vậy, 
việc làm cho sự hối cải thành một 
điều kiện để nhận được ân tứ về ân 
điển, Thượng Đế làm cho chúng ta 
có khả năng giữ lại trách nhiệm cho 
bản thân mình. Sự hối cải tôn trọng 
và duy trì quyền tự quyết về mặt đạo 
đức của chúng ta: “Và do đó, lòng 
thương xót có thể thỏa mãn được sự 
đòi hỏi của công lý, và bao quanh 
nó bởi vòng tay an toàn, trong lúc 
đó kẻ nào không thực hành đức tin 
đưa đến sự hối cải thì sẽ bị phơi bày 
ra trước luật pháp trọn vẹn về những 
đòi hỏi của công lý; vậy nên, chỉ có 
kẻ nào có đức tin đưa lại sự hối cải 
mới hưởng được kế hoạch cứu chuộc 
vĩ đại và vĩnh cửu.” 20

Hiểu lầm về công lý và lòng thương 
xót của Thượng Đế là một chuyện; 

phủ nhận sự hiện hữu hay thẩm quyền 
và quyền năng tối cao của Thượng 
Đế là một chuyện khác, nhưng cả hai 
đều dẫn đến việc chúng ta đạt được ít 
hơn—đôi khi còn ít hơn nhiều—so với 
tiềm năng trọn vẹn và thiêng liêng của 
mình. Một Thượng Đế mà không đòi 
hỏi gì từ dân Ngài thì cũng giống như 
là một Thượng Đế không hiện hữu. 
Một thế giới mà không có Thượng Đế, 
Thượng Đế hằng sống là đấng thiết 
lập các quy luật về đạo đức để cai 
quản và làm hoàn hảo con cái Ngài, 
thì cũng là một thế giới không có lẽ 
thật hay công lý tuyệt đối. Đó là một 
thế giới trong đó mọi người chấp nhận 
rằng điều đúng và điều sai đều khác 
nhau đối với mọi người.

Thuyết tương đối có nghĩa là mỗi 
người có thẩm quyền cao nhất của 
riêng mình. Dĩ nhiên, đó không phải 
là chỉ những người nào phủ nhận 
Thượng Đế và tin theo thuyết này. 
Một số người tin vào Thượng Đế vẫn 
tin rằng chính bản thân họ, riêng cá 
nhân, quyết định điều gì là đúng và 
điều gì là sai. Một thanh niên đã bày 
tỏ điều đó theo cách này: “Tôi không 
nghĩ là tôi có thể nói rằng Ấn Độ giáo 
là sai hay Công giáo là sai hay Tân 
giáo là sai—tôi nghĩ rằng điều này 
hoàn toàn tùy thuộc vào điều mình 
tin . . . Tôi không nghĩ rằng có điều 
đúng và điều sai ở đó.” 21 Một người 
khác, khi được hỏi về căn bản của 
niềm tin tôn giáo, đã trả lời: “Bản thân 
tôi tin rằng—điều đó thực sự là như 
thế. Ý tôi muốn nói là làm thế nào có 
thể có thẩm quyền nào về một điều 
nào đó bắt ta phải tin? 22

Đối với những người tin rằng bất 
cứ điều gì hay tất cả mọi điều đều có 
thể là đúng, thì lời tuyên bố về lẽ thật 
khách quan, vững chắc, và phổ biến 

cảm thấy như là sự ép buộc—“Tôi 
không nên bị bắt buộc phải tin rằng 
một điều gì đó mà tôi không thích là 
đúng.” Nhưng khái niệm đó không 
thay đổi được thực tế. Việc ghét định 
luật của sức hút sẽ không giữ cho 
một người khỏi rơi xuống nếu người 
ấy bước ra khỏi một vách đá. Điều 
này cũng đúng đối với luật pháp vĩnh 
cửu và công lý. Tự do không đến từ 
việc chống lại mà là từ việc áp dụng 
luật pháp và công lý đó. Đó là nền 
tảng của quyền năng của Thượng Đế. 
Nếu không phải là thực tế của các lẽ 
thật vững chắc và cố định thì ân tứ 
về quyền tự quyết sẽ là vô nghĩa vì 
chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấy 
trước và hoạch định kết quả của hành 
động của mình. Như Lê Hi đã nói: 
“Và nếu con bảo rằng không có luật 
pháp tức là con bảo rằng không có 
tội lỗi. Nếu con bảo rằng không có tội 
lỗi tức là con bảo rằng không có sự 
ngay chính. Và nếu không có sự ngay 
chính thì làm gì có hạnh phúc. Và 
nếu không có sự ngay chính lẫn hạnh 
phúc thì cũng không có sự trừng phạt 
hay sự khốn cùng. Và nếu không có 
những điều ấy, thì Thượng Đế cũng 
không có. Và nếu không có Thượng 
Đế thì làm gì có chúng ta, làm gì có 
thế gian này; vì không thể có sự sáng 
tạo ra vạn vật, để hành động hay bị 
tác động; vậy thì ắt là vạn vật đã tan 
biến hết.” 23

Trong các vấn đề về vật chất 
lẫn thuộc linh, cơ hội để chịu trách 
nhiệm cho bản thân mình là một 
ân tứ được Thượng Đế ban cho mà 
nếu không có ân tứ đó thì chúng ta 
không thể nào đạt được tiềm năng 
trọn vẹn của mình với tư cách là các 
con gái và con trai của Thượng Đế. 
Trách nhiệm cá nhân trở thành cả 
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quyền năng lẫn bổn phận mà chúng 
ta phải thường xuyên bảo vệ; Trách 
nhiệm cá nhân đã bị tấn công từ 
trước khi Buổi Sáng Thế. Chúng ta 
phải bảo vệ trách nhiệm chống lại 
những người và những chương trình 
mà sẽ (đôi khi có ý định tốt nhất) làm 
cho chúng ta phụ thuộc vào họ. Và 
chúng ta phải bảo vệ trách nhiệm này 
chống lại khuynh hướng của mình để 
tránh việc làm cần thiết nhằm phát 
huy tài năng, khả năng và đức tính 
giống như Đấng Ky Tô.

Câu chuyện kể về một người không 
làm việc. Người ấy muốn mọi nhu cầu 
của mình được người khác lo liệu. 
Theo lối suy nghĩ của người ấy, thì 
Giáo Hội hoặc chính phủ, hoặc cả hai, 
nợ người ấy vì người ấy đã đóng thuế 
và tiền thập phân của mình. Người ấy 
không có gì để ăn, nhưng từ chối làm 
việc để tự lo liệu cho mình. Trong nỗi 
tuyệt vọng và ghê tởm, những người 
đã cố gắng giúp đỡ người ấy đã quyết 
định rằng vì người ấy không chịu cố 
gắng để làm việc để tự nuôi sống, thì 
họ chỉ có thể đưa người ấy đến nghĩa 
trang và để cho người ấy chết mà 
thôi. Trên đường đến nghĩa trang, một 
người đàn ông nói: “Chúng ta không 
thể làm việc này được. Tôi có một số 
bắp tôi sẽ cho anh ấy.”

Vậy nên họ giải thích điều này cho 
người ấy nghe và người ấy hỏi: “Bắp 
đã được lột vỏ chưa?”

Họ đáp: “Chưa.”
Người ấy nói: “Vậy thì, hãy tiếp tục 

lái xe đưa tôi đến nghĩa trang đi.”
Ý muốn của Thượng Đế là chúng 

ta phải là những người tự do được ban 
cho khả năng để đạt đến tiềm năng 
trọn vẹn của mình về mặt vật chất lẫn 
thuộc linh, chúng ta phải được giải 
thoát khỏi những hạn chế nhục nhã 
của cảnh nghèo khó và ách nô lệ của 
tội lỗi, chúng ta phải vui hưởng lòng tự 
trọng và độc lập, chúng ta được chuẩn 
bị cho tất cả mọi điều để đến với Ngài 
trong thượng thiên giới của Ngài.

Tôi không tin vào ảo tưởng rằng 
điều này có thể đạt được chỉ nhờ vào 
các nỗ lực của riêng chúng ta mà 
không cần sự giúp đỡ vô cùng quan 
trọng và liên tục của Ngài. “Chúng ta 
biết rằng nhờ ân điển mà chúng ta 
được cứu rỗi, sau khi chúng ta đã làm 
tất cả những gì chúng ta có thể làm.” 24 
Và chúng ta không phải đạt được đến 
một mức độ tối thiểu nào đó về năng 
lực hay là sự tốt lành trước khi Thượng 
Đế giúp đỡ—chúng ta có thể có được 
sự giúp đỡ thiêng liêng mỗi giờ mỗi 
ngày, bất kể chúng ta đang ở đâu trên 
con đường vâng lời của mình. Nhưng 

tôi biết rằng ngoài việc mong muốn 
được Ngài giúp đỡ, chúng ta phải luôn 
luôn cố gắng, hối cải, và chọn Thượng 
Đế để Ngài có thể hành động trong 
cuộc sống của chúng ta phù hợp với 
công lý và quyền tự quyết về mặt đạo 
đức. Tôi khẩn nài các anh chị em hãy 
chấp nhận trách nhiệm và đi làm việc 
để Thượng Đế có thể sử dụng ước 
muốn và nỗ lực của chúng ta để giúp 
đỡ chúng ta.

Tôi làm chứng rằng Thượng Đế 
Đức Chúa Cha hằng sống, rằng Vị 
Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky 
Tô, là Đấng Cứu Chuộc của chúng 
ta, và rằng Thánh Linh hiện diện 
với chúng ta. Chắc chắn là các Ngài 
muốn giúp đỡ chúng ta, và khả năng 
của các Ngài để làm như vậy là vô 
hạn. Chúng ta “hãy thức tỉnh và chỗi 
dậy khỏi bụi đất, ngõ hầu những giao 
ước của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu đã 
lập với [chúng ta] có thể được làm 
tròn.” 25 Trong tôn danh của Chúa Giê 
Su Ky Tô, A Men. ◼
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