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Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Mới gần đây, một người bạn của 
tôi dẫn con trai mình đi lái bè 
trên Sông Colorado qua hẻm 

núi Cataract Canyon, nằm ở phía đông 
nam Utah. Hẻm núi này nổi tiếng với 
dòng nước xiết dài 14 dặm (23 kilômét) 
có thể đặc biệt nguy hiểm.

Để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu 
này, họ đã nghiên cứu kỹ trang mạng 
của National Park Service (Sở Công 
Viên Quốc Gia), trong đó có chứa 
thông tin quan trọng về sự chuẩn bị cá 
nhân và những mối nguy hiểm thông 
thường, tiềm ẩn.

Vào lúc bắt đầu chuyến đi, một 
hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm về 
sông nước giải thích những chỉ dẫn 
an toàn quan trọng, nhấn mạnh đến 
ba điều lệ mà sẽ bảo đảm an toàn 
cho nhóm khi đi qua các ghềnh nước. 
“Điều lệ số một: phải ở trong thuyền! 
Điều lệ số hai: luôn luôn mặc áo 
phao! Điều lệ số ba: luôn luôn bám 
chặt bằng cả hai tay!” Sau đó người ấy 
lại nhấn mạnh thêm: “Quan trọng hơn 
hết, hãy nhớ điều lệ số một: Phải ở 
trong thuyền!!”

Cuộc phiêu lưu này nhắc nhở 
tôi về cuộc hành trình hữu diệt của 

chúng ta. Hầu hết chúng ta đều trải 
qua những thời kỳ trong cuộc sống 
của mình khi thời gian êm ả với ít 
chông gai trong cuộc đời được biết 
ơn rất nhiều. Vào những lúc khác, 
chúng ta gặp phải những lúc khó 
khăn mà có thể so sánh với ẩn dụ  
về những điều được tìm thấy trong 
đoạn đường 14 dặm xuyên qua hẻm 
núi Cataract Canyon—những thử 
thách mà có thể bao gồm các vấn  
đề về sức khỏe thể chất và tinh thần, 
cái chết của một người thân, ước mơ 
và hy vọng tiêu tan, và đối với một 
số người, ngay cả một cuộc khủng 
hoảng về đức tin khi gặp phải những 
vấn đề, thắc mắc và nghi ngờ trong 
cuộc sống.

Với lòng nhân từ, Chúa đã cung 
cấp đầy đủ sự giúp đỡ, kể cả một 
chiếc thuyền, những đồ tiếp liệu thiết 
yếu như áo phao, và những hướng 
dẫn viên giàu kinh nghiệm về sông 
nước hướng dẫn và đưa ra những chỉ 
dẫn về an toàn để giúp chúng ta đi 
trên dòng sông của cuộc đời đến đích 
cuối cùng của mình.

Hãy suy nghĩ về điều lệ số một: 
“phải ở trong thuyền!”
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Hãy Ở trong Thuyền  
và Bám Chặt!
Nếu tiếp tục tập trung vào Chúa, thì chúng ta được hứa  
một phước lành không thể so sánh được.
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Chủ Tịch Brigham Young thường 
sử dụng cụm từ “Con Tàu Si Ôn Cũ 
Kỹ” như là một ẩn dụ cho Giáo Hội 
Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa 
Giê Su Ky Tô.

Trong một dịp nọ, ông đã nói: 
“Chúng ta đang ở giữa đại dương. 
Một cơn bão nổi lên, và như các thủy 
thủ nói, con tàu cố gắng hết sức. Một 
người nói: ‘Tôi sẽ không ở lại đây, tôi 
không tin đây là “Con Tàu Si Ôn.’” 
‘Nhưng mà chúng ta đang ở giữa đại 
dương.’ ‘Tôi không cần biết, tôi sẽ 
không ở lại đây.’ Người ấy cởi chiếc áo 
khoác ra, và nhảy ra khỏi tàu. Người 
ấy sẽ không bị chết đuối à? Có chứ. 
Điều này cũng xảy ra với những người 
rời khỏi Giáo Hội này. Đây là ‘Con Tàu 
Si Ôn Cũ Kỹ,’ chúng ta hãy ở lại trong 
tàu.” 1

Vào một dịp khác, Chủ tịch Young 
nói rằng ông cũng lo lắng về những 
người bị lạc lối khi họ đã được ban 
phước—khi cuộc sống của họ được 
tốt đẹp: “Đó là trong lúc thời tiết êm ả, 
khi con tàu Si Ôn cũ kỹ đang đi trên 
biển với làn gió thổi nhẹ, [và] khi tất 
cả đều yên tĩnh trên con tàu, một số 
anh em muốn đi ra ngoài bằng những 
chiếc thuyền nhỏ để . . . bơi lội; và 
một số người bị chết đuối, những 
người khác bị trôi dạt, và những người 
khác nữa quay trở lại tàu. Chúng ta 
hãy ở lại với con tàu cũ kỹ và nó sẽ 
đưa chúng ta an toàn đến bến cảng; ta 
không cần phải lo lắng.” 2

Và cuối cùng, Chủ Tịch Young 
nhắc nhở các Thánh Hữu: “Chúng ta 
đang ở trên con tàu Si Ôn cũ kỹ. . . . 
[Thượng Đế] đang lèo lái con tàu và 
sẽ ở lại đó. . . . Tất cả đều đúng. Hãy 
hát lên Ha Lê Lu Gia, vì Chúa đang ở 
đây. Ngài ra lệnh, hướng dẫn và chỉ 

dẫn. Nếu các tín hữu tin tưởng tuyệt 
đối vào Thượng Đế của mình, thì sẽ 
không bao giờ từ bỏ các giao ước 
cũng như Thượng Đế của mình, Ngài 
sẽ hướng dẫn chúng ta đi đúng.” 3

Với những thử thách chúng ta đều 
phải gặp ngày nay, làm thế nào chúng 
ta có thể ở lại trên Con Tàu Si Ôn Cũ 
Kỹ được?

Đây là cách. Chúng ta cần phải 
trải qua một sự cải đạo liên tục bằng 
cách gia tăng đức tin của mình nơi 
Chúa Giê Su Ky Tô và lòng trung tín 
của mình đối với phúc âm của Ngài 
trong suốt cuộc đời—không phải chỉ 
một lần, mà phải là thường xuyên. An 
Ma hỏi: “Và giờ đây này, hỡi anh em 
[và chị em], tôi nói cho các người hay, 
nếu các người có cảm thấy được một 
sự thay đổi trong lòng mình, và các 
người có muốn hát lên một bài ca về 
tình yêu cứu chuộc, tôi xin hỏi, các 
người có cảm thấy như vậy ngay giờ 
phút này không?” 4

Những hướng dẫn viên giàu kinh 
nghiệm về sông nước ngày nay có thể 
được so sánh với các sứ đồ, các vị tiên 
tri, và các vị lãnh đạo chức tư tế địa 
phương và tổ chức bổ trợ của Giáo 
Hội. Họ giúp chúng ta an toàn đến 
đích tới cuối cùng của chúng ta.

Mới gần đây, tôi đã nói chuyện tại 
hội nghị các chủ tịch phái bộ truyền 
giáo mới và khuyên nhủ các vị lãnh 
đạo này:

“Hãy giúp mọi người phục vụ 
trong phái bộ truyền giáo của các 
anh em tập trung vào các vị lãnh đạo 
của Giáo Hội. . . . Chúng tôi sẽ không 
và . . . không thể dẫn dắt [các anh 
em] đi lạc lối.

“Và trong khi các anh em giảng 
dạy cho những người truyền giáo 

của mình phải tập trung chú ý vào 
chúng tôi, thì hãy giảng dạy cho họ 
đừng bao giờ đi theo những người 
nghĩ rằng họ biết nhiều về cách điều 
hành các công việc của Giáo Hội qua 
các vị lãnh đạo chức tư tế có các chìa 
khóa để chủ tọa hơn là . . . Cha Thiên 
Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

“Tôi đã khám phá ra trong giáo vụ 
của mình rằng những người nào trở 
nên bị lạc lối [và] hoang mang thường 
là những người đã thường xuyên . . . 
quên rằng khi Đệ Nhất Chủ Tịch 
Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai nói 
với một tiếng nói thống nhất, thì đó 
là tiếng nói của Chúa cho thời kỳ đó. 
Chúa nhắc nhở chúng ta: ‘Dẫu bằng 
chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng 
nói của các tôi tớ ta thì cũng như 
nhau’ [GLGƯ 1:38].” 5

Nói cách khác, họ rời khỏi Con Tàu 
Si Ôn Cũ Kỹ—họ sa ngã; họ bội giáo. 
Buồn thay, họ thường trải qua những 
hậu quả ngắn hạn và cuối cùng trở 
thành dài hạn một cách không định 
trước, không những cho bản thân mà 
còn cho gia đình họ.

Giống như những hướng dẫn viên 
giàu kinh nghiệm về sông nước, các 
vị lãnh đạo Giáo Hội địa phương của 
chúng ta đã được giảng dạy từ những 
kinh nghiệm của cuộc sống; đã được 
các sứ đồ, các vị tiên tri và các chức 
sắc khác của Giáo Hội huấn luyện  
và giảng dạy; quan trọng hơn hết,  
đã được chính Chúa giảng dạy.

Vào một dịp khác trong năm nay, 
tôi đã nói chuyện với những người 
thành niên trẻ tuổi của Giáo Hội 
trong chương trình phát sóng buổi 
họp đặc biệt devotional của Hệ 
Thống Giáo Dục của Giáo Hội vào 
tháng Năm. Tôi đã nói:

“Tôi nghe nói là có một số người 
nghĩ rằng các vị lãnh đạo Giáo Hội 
đang sống trong một cái ‘tháp ngà.’ Họ 
quên rằng chúng tôi là những người 
có kinh nghiệm, và chúng tôi đã sống 
ở nhiều nơi và làm việc với nhiều 
người có gia cảnh, kiến thức khác 
nhau. Những chỉ định hiện tại của 
chúng tôi đã mang chúng tôi đi khắp 
thế giới, ở đó chúng tôi đã gặp các vị 
lãnh đạo chính trị, tôn giáo, thương 
mại, và nhân đạo của thế giới. Mặc dù 
đã đến thăm [các vị lãnh đạo trong] 
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Nhà Trắng ở Washington, DC và các 
vị lãnh đạo của các quốc gia [và tôn 
giáo] trên khắp thế giới, nhưng chúng 
tôi cũng đã đến thăm những [gia đình 
và dân chúng] nghèo khổ nhất trên 
thế giới. . . .

“Khi suy nghĩ kỹ về cuộc sống và 
giáo vụ của chúng tôi, có thể các em 
sẽ đồng ý rằng chúng tôi thấy và trải 
qua nhiều kinh nghiệm trên thế giới 
theo những cách mà ít có người trải 
qua. Các em sẽ nhận ra rằng chúng tôi 
không sống xa cách với hầu hết mọi 
người đâu. . . .

“. . . Có một điều gì đó về sự khôn 
ngoan của cá nhân và của [các vị 
lãnh đạo Giáo Hội] phối hợp lại để 
mang đến điều khuyên giải nào đó. 
Chúng tôi đã trải qua hết các kinh 
nghiệm đó rồi, kể cả những hậu quả 
của công pháp, chính sách, những 
thất vọng, thảm cảnh, và cái chết 
trong gia đình của chúng tôi. Chúng 
tôi hiểu điều gì đang xảy ra trong 
cuộc sống của các em.” 6

Cùng với điều lệ số một như tôi đã 
áp dụng rồi, thì hãy nhớ tới điều lệ số 
hai và số ba: luôn luôn mặc áo phao, 
và bám chặt bằng cả hai tay. Những 
lời của Chúa được tìm thấy trong 
thánh thư và những lời dạy của các vị 
sứ đồ và các vị tiên tri, mang đến cho 
chúng ta lời khuyên dạy và hướng 
dẫn, mà nếu chúng ta tuân theo, sẽ 
đóng vai trò như áo phao và sẽ giúp 
chúng ta biết cách bám chặt bằng cả 
hai tay.

Chúng ta cần phải trở thành giống 
như các con trai của Mô Si A đã “trở 
nên mạnh mẽ trong sự hiểu biết lẽ 

thật.” Chúng ta có thể trở thành những 
người “có một sự hiểu biết vững chắc.” 
Điều này chỉ có thể thực hiện được 
bằng cách “chuyên tâm tìm tòi thánh 
thư để [chúng ta] có thể hiểu thấu 
được lời của Thượng Đế.” 7

Trong việc tra cứu thánh thư và 
những lời của các sứ đồ và các vị tiên 
tri thời xưa lẫn hiện nay, chúng ta nên 
tập trung vào việc học hỏi, sống theo, 
và yêu mến giáo lý của Đấng Ky Tô.

Ngoài việc phát triển thói quen 
đọc thánh thư riêng, chúng ta còn cần 
phải giống như các con trai của Mô 
Si A và “hết lòng cầu nguyện và nhịn 
ăn” 8 nữa.

Dường như những điều không 
dễ đo lường này lại có tầm quan 
trọng lớn lao. Hãy luôn tập trung vào 
những điều giản dị này, và tránh trở 
nên xao lãng.

Như tôi đã biết những người đã 
không ở lại trong thuyền, và đã không 
bám chặt bằng cả hai tay trong những 
thời gian thử thách và rắc rối hoặc 
những người đã không ở lại trong 
thuyền vào những thời gian tương đối 
yên tĩnh. Tôi đã quan sát thấy rằng 
nhiều người trong số họ đã bị mất tập 
trung vào những lẽ thật chính yếu của 
phúc âm—những lý do tại sao thoạt 
tiên họ gia nhập Giáo Hội, những lý 
do tại sao họ vẫn hoàn toàn cam kết 
và tích cực trong việc sống theo các 
tiêu chuẩn phúc âm và ban phước cho 
những người khác qua sự phục vụ tận 
tâm, nhiệt tình; và làm thế nào cuộc 
sống của họ trong Giáo Hội là “một 
nơi nuôi dưỡng và tăng trưởng phần 
thuộc linh.” 9

Joseph Smith đã dạy lẽ thật chính 
yếu này: “Các nguyên tắc cơ bản của 
tôn giáo chúng ta là chứng ngôn của 
các sứ đồ và các vị tiên tri về Chúa 
Giê Su Ky Tô, . . . ‘rằng Ngài đã chết, 
được chôn cất, và sống lại vào ngày 
thứ ba, và thăng lên trời;’ và tất cả 
những điều khác chỉ là phụ thuộc vào 
những điều này, mà liên quan đến tôn 
giáo của chúng ta.” 10

Nếu tiếp tục tập trung vào Chúa, 
thì chúng ta được hứa một phước 
lành không thể so sánh được: “Vậy 
nên, các người phải tiến tới với một 
sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một 
niềm hy vọng hết sức sán lạn, và với 
tình yêu thương Thượng Đế và mọi 
người. Vậy nên, nếu các người tiến 
tới, nuôi dưỡng lời của Đấng Ky Tô, 
và kiên trì đến cùng, này, Đức Chúa 
Cha có phán rằng: Các ngươi sẽ có 
được cuộc sống vĩnh cửu.” 11

Đôi khi Các Thánh Hữu Ngày Sau 
trung tín và những người tầm đạo 
chân thành bắt đầu tập trung vào 
“phần phụ thuộc” thay vì các nguyên 
tắc cơ bản. Đó là vì Sa Tan cám dỗ 
chúng ta để trở nên xao lãng khỏi sứ 
điệp giản dị và rõ ràng về phúc âm 
phục hồi. Những người bị xao lãng 
như vậy thường bỏ không dự phần 
Tiệc Thánh, vì họ đã trở nên tập trung, 
thậm chí còn bận tâm, vào những lối 
thực hành hoặc những lời giảng dạy ít 
quan trọng hơn.

Những người khác có thể tập trung 
vào các thắc mắc và nỗi nghi ngờ mà 
họ trải qua. Dĩ nhiên, việc có những 
thắc mắc và trải qua những nỗi nghi 
ngờ đều là thích hợp với các môn đồ 
tận tụy. Mới gần đây, Hội Đồng Đệ 
Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số 
Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Chúng tôi 
hiểu rằng thỉnh thoảng các tín hữu 
Giáo Hội sẽ có những thắc mắc về 
giáo lý, lịch sử hoặc lối thực hành của 
Giáo Hội. Các tín hữu đều được tự do 
để đặt câu hỏi như vậy và tha thiết 
tìm kiếm sự hiểu biết thêm.” 12

Hãy nhớ rằng chính Joseph Smith 
cũng có những câu hỏi mà đã bắt 
đầu cho Sự Phục Hồi. Ông là một 
người đi tìm kiếm và như Áp Ra 
Ham, đã tìm thấy câu trả lời cho 
những câu hỏi quan trọng nhất của 
cuộc sống.
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của họ đã làm cho mỗi người chúng 
ta có thể đến thế gian này để được 
thử thách.1 Chúng ta được ban phước 
với quyền tự quyết, đó là khả năng 
của chúng ta để đưa ra những quyết 
định và phải chịu trách nhiệm về 
những quyết định đó. Sự Sa Ngã làm 
cho cuộc sống của chúng ta có những 
cảm nghĩ hạnh phúc lẫn buồn bã. 
Chúng ta có thể hiểu được sự bình an 
vì chúng ta cảm thấy bất ổn.2

Cha Thiên Thượng biết điều này sẽ 
xảy ra cho chúng ta. Đó là toàn phần 
của kế hoạch hạnh phúc hoàn hảo 
của Ngài. Ngài đã chuẩn bị một con 
đường qua cuộc sống của Vị Nam Tử 
hoàn toàn vâng lời của Ngài, Chúa Giê 
Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của chúng 
ta, vì Sự Chuộc Tội của Ngài để khắc 
phục mọi khó khăn mà chúng ta có 
thể trải qua trên trần thế.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ 
thử thách. Tôi không cần phải liệt kê 

Bài của Anh Cả Richard G. Scott
Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Khi A Đam và Ê Va đang ở trong 
Vườn Ê Đen, thì tất cả những gì 
cần thiết cho việc nuôi dưỡng 

họ hàng ngày đã được ban cho dồi 
dào. Họ không gặp phải những khó 
khăn, thử thách, hoặc đau đớn. Vì 
chưa bao giờ trải qua những lúc khó 
khăn, nên họ không biết họ có thể 
được hạnh phúc. Họ chưa bao giờ 
cảm thấy bất ổn, nên họ không thể 
cảm thấy bình an.

Cuối cùng, A Đam và Ê Va vi phạm 
lệnh truyền không được ăn trái của cây 
hiểu biết điều thiện và điều ác. Vì làm 
như vậy, nên họ không còn ở trong 
trạng thái ngây thơ nữa. Họ bắt đầu trải 
qua các nguyên tắc của sự tương phản. 
Họ bắt đầu trải qua bệnh tật mà làm 
suy yếu sức khỏe của họ. Họ bắt đầu 
cảm thấy biết buồn cũng như biết vui.

Vì A Đam và Ê Va đã ăn trái cấm, 
nên sự hiểu biết về điều thiện và điều 
ác được đưa vào thế gian. Sự lựa chọn 

Hãy Đặt  
Việc Sử Dụng Đức Tin  
Làm Ưu Tiên Hàng Đầu  
của Các Anh Chị Em
Mặc dù tất cả những thử thách tiêu cực chúng ta có trong 
cuộc sống, chúng ta cũng phải dành thời gian để tích cực  
sử dụng đức tin của mình.

Các câu hỏi quan trọng tập trung 
vào điều quan trọng nhất—đó là kế 
hoạch của Cha Thiên Thượng và Sự 
Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi. Việc tìm 
kiếm của chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta 
trở thành các môn đồ tử tế, hiền lành, 
nhân từ, biết tha thứ, kiên nhẫn, và 
tận tụy. Như Phao Lô đã dạy, chúng 
ta phải sẵn lòng “mang lấy gánh nặng 
cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn 
luật pháp của Đấng Ky Tô.” 13

Việc mang lấy gánh nặng cho nhau 
gồm có giúp đỡ, tán trợ, và hiểu tất 
cả mọi người, kể cả người bệnh, ốm 
yếu, khốn khó trong tinh thần và thể 
xác, người tìm kiếm và người gặp rắc 
rối, và cũng như các môn đồ tín hữu 
khác—kể cả các vị lãnh đạo Giáo Hội 
là những người đã được Chúa kêu gọi 
để phục vụ trong một thời gian.

Thưa các anh chị em, hãy ở lại 
trong thuyền, sử dụng áo phao của 
mình, và bám chặt bằng cả hai tay. 
Tránh xao lãng! Và nếu có bất cứ 
ai trong các anh chị em rơi ra khỏi 
thuyền, thì chúng tôi sẽ tìm kiếm các 
anh chị em, phục sự các anh chị em 
và kéo các anh chị em trở lại Con Tàu 
Si Ôn Cũ Kỹ, nơi đó Thượng Đế Đức 
Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô đang 
đứng lèo lái và sẽ hướng dẫn chúng ta 
đi đúng, tôi khiêm nhường làm chứng 
điều này trong tôn danh của Chúa Giê 
Su Ky Tô, A Men. ◼
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