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 Giô-Sép Xi-Mích có phäi là tiên tri thÆt hay không, thì chúng ta chÌ cÀn xem xét nh»ng l©i 
tiên tri cûa ông thì së bi‰t ngay. 
 Joseph Fielding Smith là SÙ ñÒ và cÛng là Chû TÎch, Tiên Tri thÙ 10th cûa Giáo H¶i M¥c- 
Môn, nói trong Doctrines of Salvation r¢ng: 
 

‘giáo h¶I ÇÙng hay ngã v§I giô-sép xi-mích. M¥c-Môn, mà ngÜ©i ta 
g†i, phäi ÇÙng ho¥c ngã tùy vào câu chuyŒn cûa Giô-Sép Xi-Mích. Ông là m¶t tiên tri 
cûa ñÙc Chúa Tr©i, ÇÜ®c s¿ kêu g†i tØ thiên thÜ®ng, ÇÜ®c chÌ ÇÎnh cách Çúng Ç¡n và 
ủy nhiŒm, ho¥c ông là m¶t ngÜ©i xäo trá nhÃt tØ trÜ§c t§i nay, không th‹ ª gi»a ÇÜ®c.’ 
(Doctrines of Salvation, 1:188) 

‘CHURCH STANDS OR FALLS WITH JOSEPH SMITH. Mormonism, as it is 
called, must stand or fall on the story of Joseph Smith. He was either a prophet of God, 
devinely called, properly appointed and commissioned, or he was one of the biggest 
frauds this world has ever seen. There is no middle ground.’ 

 
Trong nhiŠu næm qua ngÜ©i ta Çã ÇÜa ra nhiŠu b¢ng chÙng Ç‹ chÙng minh r¢ng Joseph 

Smith không phäi là m¶t tiên tri cûa ñÙc Chúa Tr©i, nhÜng nh»ng ngÜ©i M¥c-Môn tØ chÓi 
nh»ng b¢ng chÙng Çó. Thánh Kinh ÇÜa ra nh»ng ÇiŠu rÃt rõ ràng vŠ s¿ xét nghiŒm m¶t 
tiên tri cûa ñÙc Chúa Tr©i, n‰u ngÜ©i tiên tri Çó nhân danh Chúa mà nói và nh»ng s¿ viŒc 
Çó không xäy ra, thì Çó là tiên tri gÌa. Và Çây là nh»ng câu Kinh Thánh nói vŠ s¿ tra xét vŠ 
l©i cûa m¶t tiên tri:  
 

‘N‰u gi§a ngŸói c¢ n™i lˆn m›t tiˆn tri hay l… m›t k� hay chiˆm bao l…m cho 
ngŸói m›t dãu kï hoíc ph‚p lâ, n‰u dãu kï hoíc ph‚p lâ näy m… ngŸõi −á n¢i vôi 
ngŸói −Ÿøc ¤ng nghi¬m, v… ngŸõi c¢ n¢i rêng: Ta háy −i theo häu vi¬c các thän 
khác m… ngŸói chëng h‹ bi‰t, th3 chô nghe lõi cœa tiˆn tri hay l… k� chiˆm bao ãy, 
v3 Giˆ-h“-va ®¤c Ch£a Trõi các ngŸói th¦ các ngŸói, −íng bi‰t các ngŸói c¢ h‰t 
l•ng h‰t î k¡nh m‰n Giˆ-h“-va ®¤c Ch£a Trõi cœa các ngŸói chèng.’ (Phøc.13:1-3) 

 
‘Vçy nˆn ®¤c Giˆ-h“-va phán rêng: Näy, ta ngh«ch c—ng nh§ng k� tiˆn tri èn 

cép læn nhau v‹ lõi cœa ta. ®¤c Giˆ-h“-va phán: Näy, ta ngh«ch c—ng nh§ng k� 
tiˆn tri d—ng lŸ÷i m3nh n¢i ra, m… rêng: Ng…i phán. ®¤c Giˆ-h“-va phán: Näy, ta 
ngh«ch c—ng nh§ng k� lãy chiˆm bao già d–i m… n¢i tiˆn tri, thuçt lâi v… lãy lõi d–
i trá khoe khoang m… l…m cho dƒn ta läm lâc, nhŸng ta kh“ng sai v… cLng kh“ng 
bào ch£ng n¢; ch£ng n¢ cLng kh“ng l…m ¡ch g3 cho dƒn näy h‰t, ®¤c Giˆ-h“-va 
phán vçy.’ (Giê.23:30-32) 

 



‘C•n k� tiˆn tri c¢ l•ng kiˆu ngâo, nhƒn danh ta n¢i −i‹u chi ta kh“ng bi‹‹‹‹u 
ngŸõi n¢i hay l… nhƒn danh các thän khác m… n¢i, th� k� tiˆn tri ãy phài ch‰t. 
N‰u ngŸói n¢i trong l•ng rêng: L…m sao ch£ng ta nh3n bi‰t −Ÿøc lõi n…o ®¤c Giˆ-
h“-va kh“ng c¢ phán? Khi k� tiˆn tri nhƒn danh ®¤c Giˆ-h“-va n¢i, v¡ bêng lõi 
ngŸõi n¢i kh“ng xày −‰n v… kh“ng ¤ng nghi¬m, ãy l… lõi m… ®¤c Giˆ-h“-va chëng 
c¢ phán. K� tiˆn tri −¢ böi s¨ kiˆu ngâo m… n¢i ra: chô sø ngŸõi.’ (Phøc.18:20-22) 
 
 

  

Nh»ng l©i tiên tri cûa Giô Sép Xi Mích:Nh»ng l©i tiên tri cûa Giô Sép Xi Mích:Nh»ng l©i tiên tri cûa Giô Sép Xi Mích:Nh»ng l©i tiên tri cûa Giô Sép Xi Mích:    
 

  

Ngày 21, tháng 9, næm 1823Ngày 21, tháng 9, næm 1823Ngày 21, tháng 9, næm 1823Ngày 21, tháng 9, næm 1823    
L©i tiên tri vŠ ÊL©i tiên tri vŠ ÊL©i tiên tri vŠ ÊL©i tiên tri vŠ Ê----sai Çoån 11 s¡p Ùng nghiŒm:sai Çoån 11 s¡p Ùng nghiŒm:sai Çoån 11 s¡p Ùng nghiŒm:sai Çoån 11 s¡p Ùng nghiŒm:    

 
‘...ông [Giô-Sép Xi-Mích] trích dÅn chÜÖng mÜ©i m¶t trong sách Ê-Sai và nói r¢ng 

nh»ng l©i tiên tri trong chÜÖng này ÇŠu s¡p Ùng nghiŒm (it was about to be fulfilled).’ 
(Trân Châu Vô Giá, Giô-Sép Xi-Mích 2, 40).  

 
Ê Sai 11 nói vŠ s¢i s„ ö vôi chiˆn con, beo nêm vôi dˆ con; b• con, sŸ t¦ con vôi 

b• nu“i mçp c—ng chung m›t chš, B• cái s„ èn vôi gãu; các con nh‘ ch£ng n¢ nêm 
chung, sŸ t¦ èn c‘ kh“ nhŸ b•. 

S¡p Ùng nghiŒm là bao lâu? ñã hÖn m¶t træm bảy mÜÖi chín næm rÒi mà l©i tiên tri này 
cÛng chÜa Ùng nghiŒm. 

 
 
 
Næm 1829Næm 1829Næm 1829Næm 1829    
L©i tiên tri vŠ bán bän quyŠn cûa sách M¥c Môn:L©i tiên tri vŠ bán bän quyŠn cûa sách M¥c Môn:L©i tiên tri vŠ bán bän quyŠn cûa sách M¥c Môn:L©i tiên tri vŠ bán bän quyŠn cûa sách M¥c Môn:    

 
Ông ña-Vít Ušt-Mê (David Whitmer) là m¶t trong ba nhân chÙng cûa sách M¥c-Môn, 

ông k‹ låi m¶t l©i tiên tri sai lÀm do Giô-Sép Xi-Mích tuyên Çoán: 
 

‘Khi bän sách M¥c-Môn ÇÜa vào tay cûa nhà in, thì cÀn thêm tiŠn Ç‹ k‰t thúc viŒc 
xuÃt bän. Chúng tôi ch© Martin Harris tìm cách bán m¶t phÀn nông tråi cûa ông, Ç‹ 
gây thêm quỹ. Sau m¶t th©i gian Hyrum Smith và nh»ng ngÜ©i khác b¡t ÇÀu thi‰u s¿ 
kiên nhÅn... Anh Hyrum nghï r¢ng h† không nên ch© Martin Harris n»a, và sÓ tiŠn này 
cÀn gây lên b¢ng cách khác... Anh Hyrum nói có ngÜ©i ÇŠ nghÎ v§i anh r¢ng vài anh 
em có th‹ Çi Ç‰n Toronto Canada, Ç‹ bán bän quyŠn cûa sách M¥c-Môn v§i sÓ tiŠn to 
l§n: và anh ta Çã thuy‰t phøc Giô-Sép cÀu vÃn Chúa vŠ ÇiŠu này. Giô-Sép làm theo... 
Giô-Sép nhìn vào cái nón mà ông có Ç‹ hai viên Çá, và nhÆn ÇÜ®c m¶t s¿ khäi thÎ là 
mÃy anh em nên Çi Ç‰n Toronto, Canada, và h† së bán ÇÜ®c bän quyŠn cûa sách M¥c- 



Môn. Hiram Page và Oliver Cowdery có nhiŒm vø Çi Ç‰n Toronto, nhÜng h† hoàn toàn 
không bán ÇÜ®c bän quyŠn, trª vŠ không tiŠn. Giô-Sép Çang ª nhà cûa cha tôi khi h† 
trª vŠ. Tôi cÛng có ª Çó, và m¡t tôi làm chÙng nh»ng viŒc này... h‰t thäy chúng tôi ÇŠu 
hoan mang, và hÕi Giô-Sép th‰ nào mà ông ta nhÆn s¿ khäi thÎ tØ nÖi Chúa cho mÃy 
anh em Çi Ç‰n Toronto Ç‹ bán bän quyŠn, và mÃy anh em låi hoàn toàn không thành 
công. Giô-Sép không bi‰t tåi sao låi nhÜ vÆy, cho nên ông cÀu vÃn Chúa vŠ ÇiŠu này, 
và trông thÃy s¿ khäi thÎ k‰ ti‰p qua viên Çá: ‘M¶t sÓ khäi thÎ là cûa ñÙc Chúa Tr©i: 
m¶t sÓ khäi thÎ là cûa con ngÜ©i: và m¶t sÓ khäi thÎ là cûa ma qu›.’  

 
Cho nên chúng ta thÃy r¢ng s¿ khäi thÎ Çi Toronto Ç‹ bán bän quyŠn sách M¥c-Môn 

là không phäi cûa ñÙc Chúa Tr©i, mà là cûa ma qu› ho¥c lòng cûa con ngÜ©i. (David 
Whitmer, An Address to All Believers in Christ, p.30 - p.31) 

 
 
 
Ngày 7, tháng 3, næm 1831Ngày 7, tháng 3, næm 1831Ngày 7, tháng 3, næm 1831Ngày 7, tháng 3, næm 1831    
L©i tiên tri vŠ s¿ thành lÆp TL©i tiên tri vŠ s¿ thành lÆp TL©i tiên tri vŠ s¿ thành lÆp TL©i tiên tri vŠ s¿ thành lÆp Tân Giêrusalem ân Giêrusalem ân Giêrusalem ân Giêrusalem ª ti‹u banª ti‹u banª ti‹u banª ti‹u bangggg Missouri: Missouri: Missouri: Missouri:    
 

‘VÆy nên ta là Chúa Çã phán: Các ngÜÖi hãy cùng nhau ra khÕi ÇÃt miŠn Đông, h«i 
các anh cä trong Giáo H¶i cûa Ta, các ngÜÖi hãy cùng nhau quy tø låi. Hãy Çi Ç‰n các 
xÙ miŠn tây [Missouri], kêu g†i m†i dân cÜ hãy bi‰t hÓi cäi, và n‰u h† th¿c s¿ hÓi cäi 
thì các ngÜÖi hãy xây d¿ng nh»ng chi nhánh giáo h¶i cho Ta. Và v§i m¶t lòng m¶t š 
hãy thu góp tÃt cä cûa cäi cûa các ngÜÖi låi Ç‹ mua m¶t nÖi thØa hÜªng mà së ÇÜ®c chÌ 
ÇÎnh cho các ngÜÖi sau này. Nó së ÇÜ®c g†i là Tân Giêrusalem, ÇÃt hòa bình, thành 
phÓ Än náu, chÓn an toàn cho các thánh h»u cûa ThÜ®ng ñ‰ TÓi Cao. Và vinh quang 
cûa Chúa së ª Çó, và s¿ khûng khi‰p cûa Chúa së ª Çó Ç‰n Ç‡i nh»ng kÈ tà ác không 
vào Çó ÇÜ®c, và nÖi Çó së ÇÜ®c g†i là Si-Ôn. Và chuyŒn r¢ng, chuyŒn xäy ra trong Çám 
kÈ tà ác là nh»ng ai không cÀm gÜÖm chÓng låi ngÜ©i lân cÆn mình ÇŠu phäi chåy trÓn 
vào Si Ôn Ç‹ tìm s¿ an toàn. Và chÓn này së là nÖi quy tø cûa m†i quÓc gia dÜ§i gÀm 
tr©i này, và Çó së là dân t¶c duy nhÃt không gây chi‰n v§i nhau. Và rÒi nh»ng kÈ tà ác 
së nói: Chúng ta ch§ gây chi‰n v§i Si-Ôn, vì dân Si-Ôn Çáng s® l¡m, chúng ta không 
th‹ ÇÜÖng c¿ låi ÇÜ®c. Và chuyŒn r¢ng, nh»ng ngÜ©i ngay chính së tØ tÃt cä quÓc gia 
vŠ quy tø tåi Si-Ôn. H† së cùng nhau hát nh»ng bài ca vŠ niŠm vui vïnh cºu. Và gi© 
Çây, Ta nói cho các ngÜÖi hay, hãy gi» cho nh»ng Çiều này khÕi l†t ra ngoài th‰ gian 
cho Ç‰n khi nào Ta thÃy thích Çáng Ç‹ các ngÜÖi có th‹ hoàn tÃt công viŒc này trÜ§c 
m¡t dân chúng và trÜ§c m¡t kÈ thù các ngÜÖi, Ç‹ chúng không bi‰t gì vŠ công viŒc các 
ngÜÖi Çang làm trÜ§c khi các ngÜÖi hoàn tÃt ÇiŠu Ta phán bäo.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 
45:64-72) 

 



Giô Sép Xi Mích nói ñÙc Chúa Tr©i bäo h† hãy thu góp cûa cäi mua m¶t nÖi ª ti‹u 
ban Missouri, g†i là Tân Giêrusalem và Si-Ôn, ÇÃt hòa bình, thành phÓ Än náu, chÓn 
an toàn cho các thánh h»u, kÈ tà ác không vào ÇÜ®c.  

PhÀn nhiŠu nh»ng ÇÃt Çai tài sän cûa Giáo H¶i M¥c-Môn ª ti‹u ban Missouri Çã 
bán ho¥c bÕ hoang. HiŒn gi© chÌ có Giáo H¶i M¥c-Môn Cäi T° (The Reorganized 
Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) ª thành phÓ Independence thu¶c ti‹u 
bang Missouri. Và không có m¶t nÖi nào nhÜ l©i tiên tri nói trên. 

 
 
 

Tháng 7, næm 1831Tháng 7, næm 1831Tháng 7, næm 1831Tháng 7, næm 1831    
L©i tiêL©i tiêL©i tiêL©i tiên tri vŠ ÇÃt hÙa, thành Sin tri vŠ ÇÃt hÙa, thành Sin tri vŠ ÇÃt hÙa, thành Sin tri vŠ ÇÃt hÙa, thành Si----Ôn, lÆp ÇŠn th© là nÖi thØa hÜªng Ç©i Ç©i:Ôn, lÆp ÇŠn th© là nÖi thØa hÜªng Ç©i Ç©i:Ôn, lÆp ÇŠn th© là nÖi thØa hÜªng Ç©i Ç©i:Ôn, lÆp ÇŠn th© là nÖi thØa hÜªng Ç©i Ç©i:    
 

‘Hãy nghe Çây, h«i các ngÜÖi là nh»ng anh cä trong Giáo H¶i Ta, l©i ñÙc Chúa 
Tr©i các ngÜÖi phán. Các ngÜÖi Çã quy tø trên ÇÃt này là ÇÃt Missouri, theo lÎnh Ta 
truyŠn, là ÇÃt Ta Çã chÌ ÇÎnh và dành riêng cho viŒc quy tø các thánh ÇÒ. VÆy nên Çây 
là ÇÃt hÙa, là nÖi thi‰t lÆp thành phÓ Si-Ôn. Và ñÙc Chúa Tr©i các ngÜÖi Çã phán r¢ng: 
N‰u các ngÜÖi muÓn nhÆn ÇÜ®c s¿ khôn ngoan thì Çây là s¿ không ngoan. Này, nÖi mà 
hiŒn g†i là Independence së là vÎ trí trung tâm, và khoäng ÇÃt Ç‹ thi‰t lÆp ÇŠn th© së 
n¢m vŠ hÜ§ng Tây, trên m¶t mi‰ng ÇÃt gÀn tòa án. VÆy nên, ÇiŠu không ngoan là các 
thánh ÇÒ phäi mua ÇÃt này và mua h‰t nh»ng vùng ÇÃt phía Tây, mãi t§i ranh gi§i phân 
chia dân Do Thái v§i dân ngoåi. Và luôn cä nh»ng vùng ÇÃt giáp ranh nh»ng cánh 
ÇÒng cÕ, nghïa là các môn ÇÒ cûa Ta mua ÇÜ®c nhiŠu chØng nao tÓt chØng nÃy, này, 
Çây là s¿ khôn ngoan, Çể cho h† có ÇÃt này mà thØa hÜªng Ç©i Ç©i.’ (Giáo Lš và Giao 
Ð§c 57:1-5) 

 
Giô-Sép Xi-Mích nói ñÙc Chúa Tr©i phán r¢ng, thành phÓ Independence thu¶c 

ti‹u bang Missouri này là ÇÃt hÙa Ç‹ thi‰t lÆp Si-Ôn, giáo h¶i së mua nhiŠu ÇÃt Çai, 
thi‰t lÆp ÇŠn th©, và h† së thØa hÜªng ÇÃt này Ç©i Ç©i. NhÜng thành Si-Ôn và ÇŠn th© 
cho Ç‰n bây gi© cÛng không có. 

 
 
 
Ngày 22Ngày 22Ngày 22Ngày 22----23, tháng 9, næm 183223, tháng 9, næm 183223, tháng 9, næm 183223, tháng 9, næm 1832    
L©i tiên tri vŠ s¿ xây d¿L©i tiên tri vŠ s¿ xây d¿L©i tiên tri vŠ s¿ xây d¿L©i tiên tri vŠ s¿ xây d¿ng ÇŠn th© trong th‰ hŒ cûa Giông ÇŠn th© trong th‰ hŒ cûa Giông ÇŠn th© trong th‰ hŒ cûa Giông ÇŠn th© trong th‰ hŒ cûa Giô----Sép XiSép XiSép XiSép Xi----Mích:Mích:Mích:Mích:    
    

‘ñiŠu mạc khäi cûa Chúa Giêxu Ky-Tô ban cho tôi t§ cûa Ngài là Giô-Sép Xi- 
Mích và sáu vÎ anh cä khi h† ÇÒng tâm cÃt ti‰ng cÀu lên thiên thÜ®ng. Phäi, Çây là l©i 
cûa Chúa phán vŠ Giáo H¶i cûa Ngài là Giáo H¶i ÇÜ®c thi‰t lÆp vào nh»ng ngày sau 
cùng Ç‹ phøc hÒi dân Ngài, nhÜ Ngài Çã nói qua miŒng các tiên tri cûa Ngài, và Ç‹ quy 
tø thánh ÇÒ cûa Ngài trên núi Si Ôn, là nÖi së là thành phÓ Tân Giêrusalem. Thành phÓ 



này së ÇÜ®c d¿ng lên, b¡t ÇÀu tåi khu ÇÃt cûa ÇŠn th©, là nÖi Çã ÇÜ®c ngón tay cûa 
Chúa chÌ ÇÎnh, n¢m trong vùng ranh gi§i miŠn Tây thu¶c ti‹u bang Missouri, và ÇÜ®c 
làm lÍ cung hi‰n bªi bàn tay cûa Giô Sép Xi Mích và cûa nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c Chúa hài 
lòng. ThÆt vÆy, Çây là l©i cûa Chúa, Ngài phán r¢ng thành phÓ Tân Giêrusalem së ÇÜ®c 
lÆp lên nh© s¿ quy tø cûa các thánh h»u, b¡t ÇÀu tØ ch‡ này là ÇÎa Çi‹m cûa ÇŠn th© së 
ÇÜ®c d¿ng lên trong th‰ hŒ này. Vì thÆt vÆy, th‰ hŒ này chÜa qua h£n thì Çã có m¶t ÇŠn 
th© ÇÜ®c d¿ng lên cho Chúa, và m¶t mây së tø ª trên, tÙc là vinh quang cûa Chúa së 
tràn kh¡p bên trong.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 84:1-5) 

 
Giô-Sép Xi-Mích nói l©i tiên tri r¢ng, m¶t ÇŠn th© së ÇÜ®c d¿ng lên trên núi Si-Ôn, 

Tân Giêrusalem tåi ti‹u bang Missouri trong th‰ hŒ ông, và së ÇÜ®c làm lÍ cung hi‰n 
bªi bàn tay cûa Giô-Sép Xi-Mích.  

Trong bän Giáo Lš và Giao U§c in vào næm 1890, có thêm câu r¢ng, ‘m¶t th‰ hŒ 
không qua Çi trong 100 næm.’ 

Cho Ç‰n nay Çã hÖn 100 næm, Giô-Sép Xi-Mích Çã qua Ç©i nhÜng vÅn không thÃy 
ÇŠn th©. HÖn n»a, mãnh ÇÃt nÖi xây ÇŠn th© gi© Çây cÛng không thu¶c vŠ cä hai giáo 
h¶i LDS và RLDS. Cho nên l©i tiên tri này không thành. 

 
 
 

Ngày 22Ngày 22Ngày 22Ngày 22----23, t23, t23, t23, tháng 9, næm 1832háng 9, næm 1832háng 9, næm 1832háng 9, næm 1832    
L©i tiên tri vŠ s¿ tàn phá cûa thành phÓ N»u Ð§c, Albany và Boston:L©i tiên tri vŠ s¿ tàn phá cûa thành phÓ N»u Ð§c, Albany và Boston:L©i tiên tri vŠ s¿ tàn phá cûa thành phÓ N»u Ð§c, Albany và Boston:L©i tiên tri vŠ s¿ tàn phá cûa thành phÓ N»u Ð§c, Albany và Boston: 

 
‘Tuy nhiên, hãy Ç‹ vÎ giám tr® Çi t§i N»u Ð§c, cä thành phÓ Albany và thành phÓ 

Boston n»a, Ç‹ cänh cáo dân tåi các Çô thÎ này b¢ng ti‰ng nói cûa phúc âm, và hãy nói 
l§n lên vŠ s¿ Çiêu tàn và s¿ tàn phá tr†n vËn Çang ch© h† n‰u h† chÓi bÕ nh»ng ÇiŠu 
này. Vì n‰u h† chÓi bÕ nh»ng ÇiŠu này thì gi© phán xét h† Çã gÀn kŠ, và nhà cºa cûa 
h† së chÌ còn là cänh Çiêu tàn ÇÓi v§i h†.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 84:114-115; Joseph 
Smith, History of the Church, Vol. 1, p.294-295) 

 
Giô-Sép Xi-Mích nói l©i tiên tri r¢ng n‰u thành phÓ N»u Ð§c, Albany và Boston 

chÓi bÕ phúc âm thì së bÎ hûy diŒt và chÌ còn låi cänh Çiêu tàn.  
Giô-Sép Xi-Mích và giám tr® Ni-Ven Ušt-Ni (Newell K. Whitney) Çi Ç‰n ba thành 

phÓ này Ç‹ giäng Çåo, nhÜng ba thành phÓ này không nhÆn lÃy nh»ng l©i cûa h†, và 
cho Ç‰n nay ba thành phÓ này vÅn không thÃy gì xäy ra. 

 
 
 

Ngày 25, tháng 12, næm 1832Ngày 25, tháng 12, næm 1832Ngày 25, tháng 12, næm 1832Ngày 25, tháng 12, næm 1832    
L©i tiên tri vŠ N¶i Chi‰n ª Hoa Kÿ:L©i tiên tri vŠ N¶i Chi‰n ª Hoa Kÿ:L©i tiên tri vŠ N¶i Chi‰n ª Hoa Kÿ:L©i tiên tri vŠ N¶i Chi‰n ª Hoa Kÿ:    
    



‘ThÆt vÆy, l©i Chúa phán vŠ nh»ng cu¶c chi‰n s¡p xäy Ç‰n, b¡t ÇÀu b¢ng cu¶c khªi 
loån tåi MiŠn Nam Carolina, k‰t cu¶c b¢ng cái ch‰t và s¿ Çau kh° cûa bi‰t bao nhiêu 
ngÜ©i. Và së t§i lúc mà chi‰n tranh së tràn Ç‰n (all - tÃt cä) các quÓc gia, khªi ÇÀu tåi 
chÓn này. Vì này, các Ti‹u Bang MiŠn Nam së chia rë v§i các Ti‹u Bang MiŠn B¡c, và 
các Ti‹u Bang MiŠn Nam së kêu g†i các quÓc gia khác, trong sÓ Çó có Anh QuÓc, và 
h† [Anh QuÓc] cÛng së kêu g†i các quÓc gia khác Ç‹ t¿ vŒ chÓng låi các quÓc gia 
khác, và cÙ th‰ chi‰n tranh së lan tràn kh¡p m†i nÖi (m†i quÓc gia - all nations). Và 
chuyŒn së xäy ra r¢ng, sau nhiŠu ngày, nh»ng ngÜ©i nô lŒ së n°i lên t¿ Ç¶ng viên và t° 
chÙc hàng ngÛ gây chi‰n v§i chû nhân mình. Và chuyŒn cÛng së xäy ra r¢ng, nh»ng 
ngÜ©i còn låi [MÏ Da ñÕ] trong xÙ cÛng t¿ Ç¶ng viên và së vô cùng cæm tÙc, gây cho 
các dân ngoåi l¡m n‡i khÓn kh° Ç¡ng cay. Và nhÜ vÆy, v§i gÜÖm Çao và máu Ç°, dân 
cÜ trên trái ÇÃt së phäi khóc than. Và v§i nån Çói, tåi h†a Ç¶ng ÇÃt và sÃm ch§p d» d¶i 
trên tr©i, dân cÜ trên trái ÇÃt së phäi chÎu Ç¿ng cÖn tÙc giÆn, thÎnh n¶ và bàn tay trØng 
phåt cûa ThÜ®ng ñ‰ Toàn Næng, cho Ç‰n khi s¿ tiêu hûy do Chúa ban hành Çã tÆn diŒt 
tÃt cä các quÓc gia.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 87:1-6) 

 
Giô-Sép Xi-Mích nói tiên tri vŠ cu¶c N¶i Chi‰n r¢ng, (1) trong cuÓc chi‰n này së 

có các quÓc gia khác trong Çó có Anh QuÓc. (2) Anh QuÓc së kêu g†i các quÓc gia 
khác Ç‹ giúp chÓng låi các quÓc gia khác. (3) chi‰n tranh së lan tràn Ç‰n tÃt cä các 
quÓc gia (all nations). (4) Nh»ng ngÜ©i MÏ Da ñÕ (American Indians) së cæm tÙc và 
gây cho các dân ngoåi l¡m n‡i khÓn kh° Ç¡ng cay. (5) së có cÖn Çói kém, tåi h†a, Ç¶ng 
ÇÃt và sÃm ch§p d» d¶i. (6) Chúa së tÆn diŒt tÃt cä các quÓc gia.  

N‰u tra xét lÎch sº thì së thÃy r¢ng nh»ng l©i tiên tri này ÇŠu hoàn toàn sai lÀm. 
 
HÖn n»a trong quy‹n nhÆt kš cûa Giô-Sép Xi-Mích ngày 11, tháng 3, næm 1843 có nói 

vŠ m¶t ÇiŠm chiêm bao nhÜ th‰ này: 
‘...Tôi thÃy chiêm bao có m¶t ông già Ç‰n v§i tôi nói r¢ng, có m¶t nhóm ngÜ©i 

dùng sÙc l¿c ÇÓi v§i ông, và ông ch¡c së mÃt mång, vì ông là m¶t tÜ§ng tá chÌ huy m¶t 
l¿c lÜ®ng månh, là ngÜ©i yêu nÜ§c và luôn có š giúp và bäo vŒ kÈ y‰u... Tôi nói v§i 
ông r¢ng...tôi së lÆp lên m¶t l¿c lÜ®ng månh Çû cho s¿ bäo vŒ ông, tôi së kêu ra m¶t 
quân Ç¶i.  Ông ta xoay låi tØ tôi mà Çi, nhÜng quay låi và nói v§i tôi r¢ng. ‘Nh»ng 
ngÜ©i mà tôi có ª dÜ§i s¿ chÌ huy cûa tôi, tôi së Ç‹ h† dÜ§i s¿ chÌ huy cûa anh.’ 

S¿ chiêm bao này có vài l©i thay Ç°i, ÇÜ®c vi‰t trong Joseph Smith, History of the 
Church, Vol. 5, p.301 nhÜ sau: ‘Last night I dreamed that a silver-headed old man 
came to me and said there was a mob force coming upon him, and he was likely to 
lose his life. He had heard that I was a lieutenant-general, having the  command of a 
large force, and that I always  sought to defend the oppressed, and that I was also a 
patriot, and disposed to protect the innocent and unoffending; and he wanted that I 
should protect him, and had come to hear with his own ears what I would say to him. I 
told him I wanted some written documents to show the facts that they [the mob] were 
the aggressors, and I would raise a force sufficient to protect him, and would collect 



the Legion. The old man turned to go from me. When he got a little distance, he 
suddenly turned again, and said to me, "You must call out the Legion," and he would 
have the papers ready when I arrived. And, said he, "I have any amount of men, which 
you can have under your command."’ 

 
Có ÇiŠu chú š là trong quy‹n nhÆt kš ngày 2, tháng 4, 1843 có l©i giäi nghïa vŠ s¿ 

chiêm bao trên nhÜ th‰ này: 
‘... -- ông già. -- chính quyŠn Hoa Kÿ, së bÎ tÃn công bªi kÈ thù ngoài nÜ§c, có lë là 

Anh QuÓc. Chính quyŠn Hoa Kÿ së kêu g†i TÜ§ng Smith Ç‹ bäo vŒ hÀu h‰t ÇÃt Çai 
phía Tây này và së cung cÃp cho ông nh»ng ngÜ©i mà ông muÓn và Ç‹ h† dÜ§i s¿ chÌ 
huy cûa ông.’ (Old man [is the] Government of these United States, who will be 
invaded by a foreign foe, probably England. U.S. Government will call on Gen[eral] 
Smith to defend probably all this western territory and offer him any amount of men 
he shall desire and put them under his command.) 
 

L©i giäi nghïa nÀy Çáng lë phäi n¢m trong Joseph Smith, History of the Church, 
Vol. 5, p.324 nhÜng l©i này không có, là vì Giô-Sép Xi-Mích Çã ch‰t rÒi. Ông ch‰t vào 
ngày 27, tháng 6, 1844. N¶i Chí‰n xäy ra vào khoäng 1861-65. Cho nên ÇiŠm chiêm 
bao và l©i giäi nghïa này không Ùng nghiŒm ÇÜ®c. Vì cu¶c N¶i Chi‰n không có Anh 
QuÓc và các quÓc gia khác xen vào, cho nên l©i giäi nghïa vŠ ÇiŠm chiêm bao cûa ông 
cÛng giÃu bÕ luôn. 

 
 
 
Ngày 4, tháng 1, næm 1833Ngày 4, tháng 1, næm 1833Ngày 4, tháng 1, næm 1833Ngày 4, tháng 1, næm 1833    
L©i tiên tri vŠ nh»ng chi phái bÎ thÃt låc së trª vŠ ti‹u banL©i tiên tri vŠ nh»ng chi phái bÎ thÃt låc së trª vŠ ti‹u banL©i tiên tri vŠ nh»ng chi phái bÎ thÃt låc së trª vŠ ti‹u banL©i tiên tri vŠ nh»ng chi phái bÎ thÃt låc së trª vŠ ti‹u bangggg Missouri: Missouri: Missouri: Missouri:    
    

Giô-Sép Xi-Mích nói l©i tiên tri r¢ng không còn bao nhiêu næm n»a, Hoa Kÿ së 
thÃy cảnh máu Ç°, bÎnh tÆt, mÜa Çá, Çói kém, và Ç¶ng ÇÃt së quét såch nh»ng ngÜ©i 
gian ác ÇÜÖng th©i khÕi m¥t ÇÃt, Ç‹ mª ÇÜ©ng và chuÅn bÎ cho s¿ trª vŠ ti‹u bang 
Missouri. S¿ Çoán xét này cûa ñÙc Chúa Tr©i së Ç‰n, và nh»ng ngÜ©i Çang sÓng së 
không nh¡m m¡t cho Ç‰n khi m¡t h† thÃy nh»ng s¿ viŒc này xäy ra. (Joseph Smith, 
History of the Church, Vol. 1, p.315) 

 
L©i tiên tri này không thÃy xäy ra trong th©i cûa Giô-Sép Xi-Mích và cÛng không 

thÃy xäy ra sau Çó. Cho nên l©i tiên tri này không Ùng nghiŒm. 
 
 
 
Ngày 2, tháng 8, næm 1833Ngày 2, tháng 8, næm 1833Ngày 2, tháng 8, næm 1833Ngày 2, tháng 8, næm 1833    
L©i tiên tri vŠ SiL©i tiên tri vŠ SiL©i tiên tri vŠ SiL©i tiên tri vŠ Si----Ôn së thÎnh Çåt, vï Çåi, vinh quang và së không bÎ d©i Çi:Ôn së thÎnh Çåt, vï Çåi, vinh quang và së không bÎ d©i Çi:Ôn së thÎnh Çåt, vï Çåi, vinh quang và së không bÎ d©i Çi:Ôn së thÎnh Çåt, vï Çåi, vinh quang và së không bÎ d©i Çi:    



    
‘Và này, n‰u Si-Ôn làm ÇÜ®c nhÜ vÆy, thì nó së ÇÜ®c thÎnh Çåt, ÇÜ®c bành trÜ§ng, 

và trª nên h‰t sÙc vinh quang, h‰t sÙc vï Çåi và Çáng kính s® vô cùng. Và các quÓc gia 
trên th‰ gian së tôn vinh nó. H† së nói nhÜ vÀy: Quä thÆt Si-Ôn là thành phÓ cûa 
ThÜ®ng ñ‰ chúng ta. Ch¡c ch¡n Si-Ôn së không th‹ Ç‡ ngã ÇÜ®c. Nó cÛng không th‹ 
bÎ d©i Çi nÖi khác ÇÜ®c, vì ThÜ®ng ñ‰ Çang ª trong Ãy, và bàn tay cûa Chúa Çang ª 
trong Ãy. Và v§i quyŠn næng mãnh liŒt, Ngài Çã thŠ r¢ng Ngài së là s¿ cÙu r‡i và là 
tháp cao cûa Si-Ôn.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 97:18-20) 

 
Thành Si-Ôn ch£ng nh»ng không thÎnh Çåt, vï Çåi, vinh quang mà Các Thánh H»u 

còn phäi bÎ d©i Çi nÖi khác. 
 
 
 

Ngày 10, tháng 12, næm 1833Ngày 10, tháng 12, næm 1833Ngày 10, tháng 12, næm 1833Ngày 10, tháng 12, næm 1833    
L©i tiên tri vŠ s¿ tiêu diŒt kÈ thù cûa các thánh h»u:L©i tiên tri vŠ s¿ tiêu diŒt kÈ thù cûa các thánh h»u:L©i tiên tri vŠ s¿ tiêu diŒt kÈ thù cûa các thánh h»u:L©i tiên tri vŠ s¿ tiêu diŒt kÈ thù cûa các thánh h»u:    
 

Giô-Sép Xi-Mích bäo các thánh h»u hãy gi» ÇÃt Çai mà h† Çã mua ª tåi Missouri, và 
nh© chánh quyŠn luÆt pháp can thiŒp vŠ viŒc b¡t b§ chÓng låi kÈ thù. ‘N‰u quan tòa thÃt 
båi, thì hãy lên Ç‰n ûy viên ban chÃp hành cao hÖn, n‰u ûy viên ban chÃp hành cao hÖn 
thÃt båi, thì hãy lên Ç‰n vÎ t°ng thÓng, và khi t°ng thÓng thÃt båi, và h‰t thäy pháp luÆt ÇŠu 
thÃt båi, và lòng nhân Çåo cûa con ngÜ©i thÃt båi, và tÃt cä ÇŠu thÃt båi chÌ mình ñÙc Chúa 
Tr©i... Này, Ngài së không bÕ các ngÜ©i Çâu! Ngài së Ç‰n v§i mÜ©i ngàn Thánh H»u cûa 
Ngài, và tÃt cä nh»ng kÈ thù cûa Ngài së bÎ tiêu diŒt bªi hÖi thª cûa môi Ngài!’ (Joseph 
Smith, History of the Church, Vol. 1, p.455) 

 
Nh»ng thánh h»u Çã nh© chính quyŠn Ç‹ giúp Çª, nhÜng không thành công, và nh»ng 

ngÜ©i b¡t b§ h† cÛng không bÎ ñÙc Chúa Tr©i tiêu diŒt. Cho nên l©i tiên tri này ÇŠu hoàn 
toàn sai lÀm. 

 
 
 

Ngày 23, tháng 4, næm 1834Ngày 23, tháng 4, næm 1834Ngày 23, tháng 4, næm 1834Ngày 23, tháng 4, næm 1834    
L©i tiên triL©i tiên triL©i tiên triL©i tiên tri vŠ s¿ thành lÆp C¶ng ñÒng HiŒp NhÃt: vŠ s¿ thành lÆp C¶ng ñÒng HiŒp NhÃt: vŠ s¿ thành lÆp C¶ng ñÒng HiŒp NhÃt: vŠ s¿ thành lÆp C¶ng ñÒng HiŒp NhÃt:    
 

‘ThÆt vÆy, h«i các bån cûa Ta, Ta nói chó các ngÜÖi hay, Ta ban cho các ngÜÖi m¶t 
l©i khuyên và m¶t giáo lÎnh vŠ tÃt cä nh»ng tài sän thu¶c quyŠn t° chÙc mà Ta Çã 
truyŠn lÎnh cho các ngÜÖi phäi thành lÆp, Çó là C¶ng ñÒng HiŒp NhÃt, là m¶t t° chÙc 
vïnh cºu vì l®i ích cho Giáo H¶i cûa Ta và vì s¿ cÙu r‡i loài ngÜ©i cho Ç‰n ngày Ta 
Ç‰n- V§i m¶t l©i hÙa không th‹ chuy‹n hóa hay thay Ç°i ÇÜ®c,...’ (Giáo Lš và Giao 
Ð§c 104:1-2) 



 
C¶ng ñÒng HiŒp NhÃt là m¶t t° chÙc chia cûa cäi và giúp Çỡ lÅn nhau, Ç¥c biŒt cho 

ngÜ©i nghèo. Chúa bäo r¢ng t° chÙc này là m¶t t° chÙc vïnh cºu, còn mãi mãi cho Ç‰n 
Ngày Chúa Ç‰n, và l©i hÙa vŠ t° chÙc này không bao gi© thay Ç°i.  

Giáo H¶i ban ÇÀu có t° chÙc C¶ng ñÒng HiŒp NhÃt này, nhÜng không thành công 
ª tåi Ohio và Missouri; cho nên t° chÙc này phäi bÕ. Trong b¶ Brian Stuy, Collected 
Discourses Vol.2, p. 36, Session of Conference, Saturday, April 5, 1890. Chû tÎch 
George Q. Cannon nói r¢ng ‘...luÆt Çó g†i là C¶ng ñÒng HiŒp NhÃt, nhÜng Các Thánh 
H»u không nhÆn thÙc ÇÜ®c ÇiŠu Çó; h† Çã không làm theo viŒc th¿c t‰ này.’ Có nghïa 
là tåi vì con ngÜ©i không làm theo, cho nên Chúa Çành phäi thÃt hÙa. ñiŠu này cho 
thÃy r¢ng l©i tiên tri này måo danh ñÙc Chúa Tr©i mà nói ch§ không phäi Ç‰n tØ chính 
ñÙc Chúa Tr©i, vì nó không Ùng nghiŒm. 

 
 
 

Ngày 22, tháng 6, næm 1834Ngày 22, tháng 6, næm 1834Ngày 22, tháng 6, næm 1834Ngày 22, tháng 6, næm 1834    
L©i tiên tri vŠ ít næm nL©i tiên tri vŠ ít næm nL©i tiên tri vŠ ít næm nL©i tiên tri vŠ ít næm n»a Chúa së hûy diŒt kÈ thù ª Si»a Chúa së hûy diŒt kÈ thù ª Si»a Chúa së hûy diŒt kÈ thù ª Si»a Chúa së hûy diŒt kÈ thù ª Si----Ôn [Missouri]:Ôn [Missouri]:Ôn [Missouri]:Ôn [Missouri]:    
 

‘Vì này, Ta không Çòi hÕi h† [các thánh h»u] phäi chi‰n Çãu cho Si-Ôn; vì nhÜ Ta 
Çã tØng phán truyŠn trong giáo lÎnh trÜ§c, và Ta së th¿c hiŒn Çúng vÆy, Çó là, Ta së 
chi‰n Çãu cho các ngÜÖi. Này, Ta Çã phái kÈ hûy diŒt Ç‰n hûy diŒt và san b¢ng kÈ thù 
cûa Ta, và chÌ trong ít næm n»a chúng së không còn tÒn tåi Ç‹ làm ô u‰ di sän cûa Ta 
và xúc phåm Ç‰n danh Ta trên ÇÃt mà Ta Çã biŒt riêng cho các thánh ÇÒ cûa Ta quy tø 
låi.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 105:14-15) 

 
KÈ thù ª Missouri chẳng nh»ng không bÎ hûy diŒt và san b¢ng, nhÜng ngÜ®c lại chÌ 

trong vòng 5 næm sau l©i tiên tri này (næm 1839), thì dân ª Çó Çã Çu°i các thánh h»u ra 
khÕi ti‹u bang Missouri. Cho nên l©i tiên tri này låi không Ùng nghiŒm. 

 
 
 

Ngày 14, tháng 2, næm 1835Ngày 14, tháng 2, næm 1835Ngày 14, tháng 2, næm 1835Ngày 14, tháng 2, næm 1835    
L©i tiên tri vŠ 56 næm n»a là Chúa së trª låi:L©i tiên tri vŠ 56 næm n»a là Chúa së trª låi:L©i tiên tri vŠ 56 næm n»a là Chúa së trª låi:L©i tiên tri vŠ 56 næm n»a là Chúa së trª låi:    
 

‘...s¿ trª låi cûa Chúa, Çã gÀn rÒi - chÌ næm mÜÖi sáu næm là cänh tÜ®ng së k‰t 
thúc.’ (Joseph Smith, History of the Church, Vol. 2, p.182) 

 
N‰u chúng ta c¶ng 56 v§i 1835 thì Chúa së trª låi vào næm 1891 là trễ nhÃt, nhÜng 

cho Ç‰n nay Chúa vÅn chÜa trª låi. Cho nên l©i tiên tri này cÛng không Ùng nghiŒm. 
 
 



 
Ngày 23, tháng 7, næm 1837Ngày 23, tháng 7, næm 1837Ngày 23, tháng 7, næm 1837Ngày 23, tháng 7, næm 1837    
L©i tiên tri cho chû tÎchL©i tiên tri cho chû tÎchL©i tiên tri cho chû tÎchL©i tiên tri cho chû tÎch h¶i ÇÒng MÜ©i Hai VÎ SÙ ñÒ, Tô h¶i ÇÒng MÜ©i Hai VÎ SÙ ñÒ, Tô h¶i ÇÒng MÜ©i Hai VÎ SÙ ñÒ, Tô h¶i ÇÒng MÜ©i Hai VÎ SÙ ñÒ, Tô----Ma Mác (Thomas B. Marsh):Ma Mác (Thomas B. Marsh):Ma Mác (Thomas B. Marsh):Ma Mác (Thomas B. Marsh):    
 

‘Hãy Ç‹ cho tim ngÜÖi ÇÜ®c hân hoan trÜ§c m¡t Ta; và ngÜÖi së làm chÙng cho 
danh Ta, không phäi chÌ v§i ngÜ©i dân ngoåi mà cä v§i ngÜ©i Do Thái n»a, và ngÜÖi së 
gªi l©i cûa Ta Çi kh¡p chÓn ÇÎa cÀu. Hãy Ç‹ cho nÖi cÜ ngø cûa ngÜÖi ÇÜ®c m†i ngu©i 
trong Si Ôn bi‰t t§i, ch§ d†n nhà Çi ch‡ khác, vì Ta là Chúa có m¶t công tác l§n lao 
muÓn giao phó cho ngÜÖi th¿c hiŒn, Çó là truyŠn bá danh Ta cho con cái loài ngÜ©i 
bi‰t. VÆy nên, ngÜÖi hãy th¡t lÜng cho ch¡c Ç‹ làm công viŒc Ãy. Hãy Ç‹ cho chân cûa 
ngÜÖi ÇÜ®c mang giày, vì ngÜÖi ÇÜ®c Ta ch†n l¿a, và lÓi Çi cûa ngÜÖi träi qua các núi 
và ª gi»a các quÓc gia. Và vì l©i nói cûa ngÜÖi, nhiŠu ngÜ©i cao ngåo së bÎ hå xuÓng, 
và cÛng vì l©i nói cûa ngÜÖi mà nhiŠu ngÜ©i khiêm tÓn së ÇÜ®c tôn cao. ThÆt vÆy, Ta 
nói cho ngÜÖi hay, h«i tôi t§ Tô-Ma cûa Ta, ngÜÖi là ngÜ©i ÇÜ®c Ta l¿a ch†n Ç‹ n¡m 
gi» nh»ng chìa khóa cûa vÜÖng quÓc Ta, là nh»ng chìa khóa thu¶c vŠ MÜ©i Hai SÙ 
ñÒ, ª häi ngoåi trong sÓ tÃt cä các quÓc gia. Ngõ hÀu ngÜÖi có th‹ trª thành tôi t§ cûa 
Ta, Ç‹ mª cºa vÜÖng quÓc ª nh»ng nÖi mà tôi t§ Giô-Sép, tôi t§ Sít-Ni (Sidney) và tôi 
t§ Hy-Rum (Hyrum) cûa Ta không th‹ Ç‰n ÇÜ®c.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 112: 4, 6-8, 
16-17) 

 
Tr†n Ti‰t 112 là l©i tiên tri cûa Giô-Sép Xi-Mích nói vŠ Tô-Ma Mác, và chúng ta 

thÃy r¢ng nh»ng l©i tiên tri này không ÇÜ®c Ùng nghiŒm, vì Tô-Ma Mác bÎ dÙt phép 
thông công vào ngày 17, tháng 3, næm 1839 (1 næm, 8 tháng sau l©i tiên tri). (Richards 
& Little, Compendium of the Doctrines of the Gospel, Ch.60, p.258)  

 
 
 
Ngày 17, tháng 4, næm 1838Ngày 17, tháng 4, næm 1838Ngày 17, tháng 4, næm 1838Ngày 17, tháng 4, næm 1838    
L©i tiên tri vŠ SÙ ñÒ ñaL©i tiên tri vŠ SÙ ñÒ ñaL©i tiên tri vŠ SÙ ñÒ ñaL©i tiên tri vŠ SÙ ñÒ ña----Vít PhátVít PhátVít PhátVít Phát----Tân:Tân:Tân:Tân:    
 

‘ThÆt vÆy, Chúa Çã phán r¢ng: Theo s¿ thông sáng thì tôi t§ ña-Vít Phát-Tân 
(David W. Patten) cûa Ta cÀn phäi thanh toán tÃt cä công viŒc cûa h¡n cán s§m càng 
tÓt, và phäi x‰p Ç¥t hành hóa cûa h¡n låi, Ç‹ h¡n có th‹ th¿c hiŒn m¶t sÙ mŒnh cho Ta 
vào mùa xuân næm t§i [1839], cùng v§i nh»ng ngÜ©i khác, Çó là MÜ©i Hai SÙ ñÒ, k‹ 
cä h¡n, Ç‹ làm chÙng cho danh Ta, và Çem låi tin mØng cho toàn th‹ th‰ gian.’ (Giáo 
Lš và Giao Ð§c 114:1) 

Trong b¶ LÎch Sº cûa Giáo H¶i nói r¢ng, ‘Anh ña-Vít Phát-Tân là m¶t ngÜ©i rÃt 
Çáng ÇÜ®c kính tr†ng, nh»ng ngÜ©i có ÇÙc hånh bi‰t ông ai cÛng ÇŠu m‰n ông. Ông là 
m¶t trong MÜ©i Hai SÙ ñÒ, và ch‰t cÛng nhÜ còn sÓng, m¶t ngÜ©i cûa ñÙc Chúa Tr©i, 
và månh më trong ÇÙc tin cûa s¿ phøc sinh vinh hi‹n,...’ (Joseph Smith, History of the 
Church, Vol. 3, p.171) 



 
L©i tiên tri này ÇÜ®c ban ra vào mùa xuân næm 1838, và l©i tiên tri nói r¢ng vào 

mùa xuân næm 1839 ông ña-Vít Phát-Tân së cùng nh»ng SÙ ñÒ khác Çi truyŠn giáo 
cho toàn th‰ gian. M¥c dÀu ông là ngÜ©i có ÇÙc tin månh më nhÜng hÖn sáu tháng sau, 
vào ngày 25, tháng 10, næm 1838 thì ông Çã bÎ ch‰t vì cu¶c chi‰n Crooked River ª 
Missouri (cu¶c chi‰n gi»a Các Thánh H»u và quân nhân cûa ti‹u bang). Cho nên l©i 
tiên tri này không Ùng nghiŒm ÇÜ®c. 

 
 
 

Ngày 20, tháng 3, næm 1839Ngày 20, tháng 3, næm 1839Ngày 20, tháng 3, næm 1839Ngày 20, tháng 3, næm 1839    
L©i tiên tri vŠ ít næm n»a nh»L©i tiên tri vŠ ít næm n»a nh»L©i tiên tri vŠ ít næm n»a nh»L©i tiên tri vŠ ít næm n»a nh»ng kÈ thù cng kÈ thù cng kÈ thù cng kÈ thù cûa Giôûa Giôûa Giôûa Giô----Sép së bÎ quét såch dÜ§i gÀm tr©i:Sép së bÎ quét såch dÜ§i gÀm tr©i:Sép së bÎ quét såch dÜ§i gÀm tr©i:Sép së bÎ quét såch dÜ§i gÀm tr©i:    
 

Trong lúc Giô-Sép Xi-Mích ª trong tù Liberty, tÌnh Clay, Missouri vì nh»ng t¶i 
nhÜ: gi‰t ngÜ©i, cÜ§p gi¿t, ÇÓt phá và âm mÜu phän quÓc. Thì ông nói l©i tiên tri nÀy: 

‘Và chÌ trong ít næm n»a, chúng và con cháu chúng së bÎ càn quét dÜ§i gÀm tr©i 
này, l©i ThÜ®ng ñ‰ phán, Ç‹ cho không còn m¶t mÓng nào ÇÜ®c tÒn tåi mà ÇÙng bên 
tÜ©ng.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 121:15) 

 
Chúng ta thÃy nh»ng l©i tiên tri này hoàn toàn không Ùng nghiŒm. 

 
 
 
Ngày 28, tháng 4, næm 1842Ngày 28, tháng 4, næm 1842Ngày 28, tháng 4, næm 1842Ngày 28, tháng 4, næm 1842    
L©i tiên trL©i tiên trL©i tiên trL©i tiên tri vŠ cæn Nhà Nauvoo:i vŠ cæn Nhà Nauvoo:i vŠ cæn Nhà Nauvoo:i vŠ cæn Nhà Nauvoo:    
 

‘Gi© Çây, Ta [Chúa} nói cho các ngÜÖi hay vŠ vÃn ÇŠ nhà tr† mà Ta Çã truyŠn lÎnh 
cho các ngÜÖi phäi xây lên Ç‹ cho nh»ng ngÜ©i khác phÜÖng xa trú ngø. Các ngÜÖi hãy 
xây nó lên cho danh Ta và lÃy danh Ta mà Ç¥t cho nhà Ãy và hãy Ç‹ cho tôi t§ Giô-Sép 
Xi-Mích và gia t¶c h¡n cÜ ngø trong Ãy, h‰t Ç©i này qua Ç©i khác... VÆy nên, hãy Ç‹ 
cho tôi t§ Giô-Sép và con cháu h¡n cÜ ngø trong nhà này, h‰t Ç©i này qua Ç©i khác cho 
Ç‰n mãi mãi vŠ sau, l©i Chúa phán. Và hãy Ç¥t tên cho ngôi nhà này là Nhà Nauvoo. 
Phäi làm cho nó trª thành m¶t chÓn cÜ ngø xinh ÇËp, và nÖi nghÌ mŒt cho khách 
phÜÖng xa mÕi mŒt Ç‹ ngÜ©i này có th‹ chiêm ngÜ«ng vinh quang cûa Si-Ôn, và vinh 
quang cûa nÖi Çây là rÜ©ng c¶t cûa Si-Ôn.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 124:56-60) 

‘Theo s¿ nhÆn ÇÎnh cûa Ta thì s¿ xây d¿ng ngôi Nhà Nauvoo cÛng thiêng liêng 
giÓng nhÜ ngôi ñŠn Th© vÆy. Ta muÓn Nhà Nauvoo ÇÜ®c xây d¿ng. Nó phäi ÇÜ®c xây 
cÃt. S¿ cÙu r‡i cûa chúng ta [cä thành] tùy thu¶c vào nó.’ (Joseph Smith, History of the 
Church, Vol. 5, p.285) 

 



S¿ xây cÃt cûa ngôi nhà ti‰p tân này ÇÜ®c b¡t ÇÀu vào ngày 2, tháng 10, næm 1841, 
khi Giô-Sép Xi-Mích qua Ç©i vào næm 1844 thì cæn nhà này cÛng chÜa hoàn tÃt. Sau 
khi Giô-Sép qua Ç©i, cæn nhà này thu¶c vŠ v® thÙ nhÃt cûa Giô-Sép là Emma và ngÜ©i 
chÒng sau là Lewis C. Bidamon. Vào næm 1846 thì Giáo H¶i M¥c-Môn rªi bÕ Nauvoo 
Ç‰n Salt Lake City. Ngôi nhà hiŒn nay Çã cÃt xong m¶t phÀn nhÕ cûa thi‰t k‰ ÇÀu tiên, 
và g†i là Riverside Mansion, và thu¶c quyŠn sª h»u cûa The Reorganized Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints. Không m¶t gia quy‰n nào cûa Giô-Sép Xi-Mích cÜ 
ngø trong cæn nhà này. Cho nên chúng ta thÃy r¢ng l©i tiên tri này không Ùng nghiŒm. 

 
 
 
Ngày 28, tháng 4, næm 1842Ngày 28, tháng 4, næm 1842Ngày 28, tháng 4, næm 1842Ngày 28, tháng 4, næm 1842    
L©i tiên tri vŠ H¶i ñoàn CÙu T‰ (Relief Society) cûa phø n»:L©i tiên tri vŠ H¶i ñoàn CÙu T‰ (Relief Society) cûa phø n»:L©i tiên tri vŠ H¶i ñoàn CÙu T‰ (Relief Society) cûa phø n»:L©i tiên tri vŠ H¶i ñoàn CÙu T‰ (Relief Society) cûa phø n»:    
 

Trong m¶t bu°i h†p cûa H¶i ñoàn CÙu T‰ cûa phø n», Giô-Sép Xi-Mích nói l©i 
tiên tri r¢ng: 

‘Gi© Çây tôi bày tÕ nhÜ là m¶t l©i tiên tri r¢ng trÜ§c khi mÜ©i næm qua Çi, các n» 
hoàng cûa th‰ gian së Ç‰n Ç‹ bày tÕ s¿ kính tr†ng cûa h† v§i H¶i ñoàn này.’ (D. 
Michael Quinn, The Mormon Hierarchy: Origins of Power, p.634; Wilford Woodruff's 
Journal,  Vol. 2, 1841-1845, p.200) 

 
TØ khi l©i tiên tri này ÇÜ®c ban ra cho Ç‰n nay không có m¶t n» hoàng nào làm cho 

l©i tiên tri này ÇÜ®c Ùng nghiŒm. 
 
 
 

Ngày 20, tháng 1, næm 1843Ngày 20, tháng 1, næm 1843Ngày 20, tháng 1, næm 1843Ngày 20, tháng 1, næm 1843    
L©i tiên tL©i tiên tL©i tiên tL©i tiên tri vŠ uÓng rri vŠ uÓng rri vŠ uÓng rri vŠ uÓng rượu v§i Anh Cä Orson Hyde:u v§i Anh Cä Orson Hyde:u v§i Anh Cä Orson Hyde:u v§i Anh Cä Orson Hyde:    
 

Trong l©i vi‰t m‡i này cûa Joseph Smith, vào ngày 20, tháng 1, næm 1843 có chép 
l©i tiên tri cûa Giô-Sép Smith nói r¢ng ông së uÓng rÜ®u v§i Anh Cä Orson Hyde ª 
vùng Palestine. (An American Porphet’s Record: The Diaries and Journals of Joseph 
Smith, The Documents, Scott H. Faulring, p.294) 

 
Giô-Sép Xi-Mích chÜa bao gi© Çi Palestine, và n‰u ông uÓng rÜ®u thì trái nghÎch 

låi v§i L©i Thông Sáng trong Giáo Lš và Giao Ð§c, Ti‰t 89. 
 
 
 
Ngày 6, tháng 4, næm 1843Ngày 6, tháng 4, næm 1843Ngày 6, tháng 4, næm 1843Ngày 6, tháng 4, næm 1843    
L©i tiên triL©i tiên triL©i tiên triL©i tiên tri    vŠ ñÃng KyvŠ ñÃng KyvŠ ñÃng KyvŠ ñÃng Ky----Tô Tô Tô Tô së trª låi trÜ§c khi th‰ hŒ Giôsë trª låi trÜ§c khi th‰ hŒ Giôsë trª låi trÜ§c khi th‰ hŒ Giôsë trª låi trÜ§c khi th‰ hŒ Giô----Sép qua Çi:Sép qua Çi:Sép qua Çi:Sép qua Çi:    



 
‘Có nh»ng ngÜ©i cûa th‰ hŒ Çang n°i lên này së không n‰m s¿ ch‰t cho Ç‰n khi 

ñÃng Ky-Tô Ç‰n.’ (Joseph Smith, History of the Church, Vol. 5, p.336) 
 
Giô-Sép và h‰t thäy nh»ng ngÜ©i trong th‰ hŒ Giô-Sép Çã qua Çi, nhÜng ñÃng Ky -

Tô vÅn chÜa Ç‰n. 
 
 
 
Ngày 6, tháng 4, næm 1843Ngày 6, tháng 4, næm 1843Ngày 6, tháng 4, næm 1843Ngày 6, tháng 4, næm 1843    
L©i tiên tri vŠ Con NgÜ©i së trª låi vào næm 1890:L©i tiên tri vŠ Con NgÜ©i së trª låi vào næm 1890:L©i tiên tri vŠ Con NgÜ©i së trª låi vào næm 1890:L©i tiên tri vŠ Con NgÜ©i së trª låi vào næm 1890:    
 

‘M¶t lÀn tôi Çang cÀu nguyŒn tha thi‰t vŠ vÃn ÇŠ này, và có m¶t ti‰ng phán v§i tôi 
r¢ng, ‘Con Ta, n‰u con sÓng Ç‰n tám mÜÖi-læm tu°i (85), thÌ con së g¥p m¥t cûa Con 
NgÜ©i.’ Tôi bÎ Ç‹ låi v§i s¿ k‰t luÆn cûa mình vŠ ÇiŠu này; và tôi lÃy quyŠn t¿ do mà 
k‰t luÆn r¢ng n‰u tôi sÓng Ç‰n Çó, Ngài së bày tÕ s¿ hiŒn ra cûa Ngài. NhÜng tôi không 
nói r¢ng ho¥c Ngài së bày tÕ s¿ hiŒn ra ho¥c tôi së Çi Ç‰n nÖi Ngài ª. Tôi nói l©i tiên 
tri trong danh cûa Chúa là ñÙc Chúa Tr©i, và hãy vi‰t xuÓng--Con NgÜ©i së không 
Ç‰n trong nh»ng Çám mây trên không trung cho Ç‰n khi tôi ÇÜ®c tám mÜÖi-læm (85) 
tu°i...sách Khäi HuyŠn chÜÖng 14, câu 6 và 7 - ‘®i‹u ãy −oân, t“i thãy m›t v« thiˆn 
s¤ khác bay gi§a trõi, c¢ Tin L…nh −õi −õi, −íng rao truy‹n cho dƒn cŸ trˆn −ãt, 
cho m”i nŸôc, m”i chi phái, m”i ti‰ng, v… m”i dƒn t›c. NgŸõi cãt ti‰ng lôn n¢i 
rêng: Háy k¡nh sø ®¤c Ch£a Trõi, v… t“n vinh Ng…i, v3 giõ phán x‚t cœa Ng…i −á 
−‰n;’ và Ô-sê, chÜÖng 6, Sau hai ngày, v.v.,--2,520 næm; ÇiŠu Çó dÅn Ç‰n næm 1890.’ 
(Joseph Smith, History of the Church, Vol. 5, p.336) 

 
Giô Sép Xi Mích sanh vào næm 1805, c¶ng 85 næm, là khoäng 1890-91 là Chúa 

Giê-su trª låi. NhÜng cho Ç‰n nay Chúa Giê-su vÅn chÜa trª låi. Cho nên l©i tiên tri 
này cÛng không Ùng nghiŒm. 

 
 
 
Ngày 18, tháng 5, næm 1843Ngày 18, tháng 5, næm 1843Ngày 18, tháng 5, næm 1843Ngày 18, tháng 5, næm 1843    
L©i tiên tri vŠ s¿ lÆt Ç° cûa chính phû Hoa Kÿ:L©i tiên tri vŠ s¿ lÆt Ç° cûa chính phû Hoa Kÿ:L©i tiên tri vŠ s¿ lÆt Ç° cûa chính phû Hoa Kÿ:L©i tiên tri vŠ s¿ lÆt Ç° cûa chính phû Hoa Kÿ:    
 

‘...Tôi nói l©i tiên tri trong danh Chúa là ñÙc Chúa Tr©i cûa Y-sÖ-ra-ên, trØ phi 
Hoa-kÿ sºa låi [bÒi thÜ©ng] nh»ng ÇiŠu sai lÀm mà Çã làm trên Các Thánh ª ti‹u bang 
Missouri và trØng phåt nh»ng viên chÙc Çã làm nên nh»ng l‡i lÀm, thì trong m¶t vài 
næm chính phû së hoàn toàn bÎ lÆt Ç° và bÎ tàn phá, và së không còn m¶t mänh gÓm 
nào cä...’ (Joseph Smith, History of the Church, Vol. 5, p.394) 

 



Chính phû Hoa Kÿ không sºa và bÒi thÜ©ng nh»ng ÇiŠu h† Çã làm trên Các Thánh 
ª ti‹u bang Missouri, và cÛng không trØng phåt các viên chÙc nào cả. DÀu vÆy, chính 
phû Hoa Kÿ vÅn không bÎ lÆt Ç° hay bÎ tàn phá và l©i tiên tri này không Ùng nghiŒm. 

 
 
 

Ngày 16, tháng 12, næm 1843Ngày 16, tháng 12, næm 1843Ngày 16, tháng 12, næm 1843Ngày 16, tháng 12, næm 1843    
L©i tiên tri vŠ s¿ rûa sL©i tiên tri vŠ s¿ rûa sL©i tiên tri vŠ s¿ rûa sL©i tiên tri vŠ s¿ rûa sä trên QuÓc H¶i:ä trên QuÓc H¶i:ä trên QuÓc H¶i:ä trên QuÓc H¶i:    
 

‘Tôi nói l©i tiên tri bªi ÇÙc hånh cûa chÙc TÜ T‰ Thánh giao cho tôi {và} trong 
danh cûa Chúa Giê-Su Ky-Tô r¢ng n‰u quÓc h¶i không nghe l©i thÌnh cÀu cûa chúng ta 
và cho chúng ta s¿ bäo vŒ, chính quyŠn h† së bÎ Ç‡ vỡ và ñÙcChúa Tr©i së rûa sä h†. 
Së không còn gì Ç‹ låi cho h†, k‹ cä m¶t v‰t dÀu m«.’ (Joseph Smith, History of the 
Church, Vol. 6, p.116; Joseph Smith, MS Vol.22, 455 trong D. Michael Quinn, The 
Mormon Hierarchy: Origins of Power, p.641; trong An American Porphet’s Record: 
The Diaries and Journals of Joseph Smith, The Documents, Scott H. Faulring, An 
American Prophet's Record, p.432) 

 
Sau nh»ng s¿ viŒc xäy ra ª ti‹u bang Missouri, Giô Sép thÌnh cÀu QuÓc H¶i ÇŠn bù 

cho s¿ thiŒt håi, và trong lúc Çó ông cÛng nói l©i tiên tri này. NhÜng QuÓc H¶i không 
Ç‰m xÌa Ç‰n, và chính phû Hoa Kÿ và QuÓc H¶i cÛng vÅn còn y nguyên. Cho nên l©i 
tiên tri này cÛng không Ùng nghiŒm. 

 
 
 
Ngày 6, tháng 2, næm 1844Ngày 6, tháng 2, næm 1844Ngày 6, tháng 2, næm 1844Ngày 6, tháng 2, næm 1844    
L©i tiên tri r¢ng trong vòng 5 næm h† së không còn nÃu æn n»a:L©i tiên tri r¢ng trong vòng 5 næm h† së không còn nÃu æn n»a:L©i tiên tri r¢ng trong vòng 5 næm h† së không còn nÃu æn n»a:L©i tiên tri r¢ng trong vòng 5 næm h† së không còn nÃu æn n»a:    
 

‘Tôi nói l©i tiên tri ª bàn æn r¢ng trong vòng 5 næm trª låi tÃt cä së sÓng ÇÜ®c mà 
không cÀn nÃu æn.’ (Joseph Smith, MS Diary, ngày 6, tháng 2, næm 1844 Çã bÎ bÕ ra 
trong History of the Church, ÇÜ®c trích trong Scott H. Faulring, An American 
Prophet's Record, p.445; D. Michael Quinn, The Mormon Hierarchy: Origins of 
Power, p.642) 

 
Giô-Sép Xi-Mích nói l©i tiên tri này ª tåi bàn æn vào ngày ThÙ Ba, 5 gi© chiŠu, 

ngày 6, tháng 2, næm 1844 v§i anh cûa ông là Hyrum Smith, Sidney Rigdon, MÜ©i Hai 
SÙ ñÒ, và v® cûa ông John Taylor. Cho Ç‰n bây gi© nh»ng ngÜ©i M¥c-Môn vÅn còn 
nÃu æn. Và l©i tiên tri này cÛng không ÇÜ®c Ùng nghiŒm. 

 
 
 

Nh»nNh»nNh»nNh»ng l©i tiên tri cûa các Chû TÎch và SÙ ñÒ khác:g l©i tiên tri cûa các Chû TÎch và SÙ ñÒ khác:g l©i tiên tri cûa các Chû TÎch và SÙ ñÒ khác:g l©i tiên tri cûa các Chû TÎch và SÙ ñÒ khác: 



 
Ch£ng nh»ng Giô-Sép Xi-Mích là ngÜ©i nói nh»ng l©i tiên tri không ÇÜ®c Ùng nghiŒm, 

nhÜng các chû tÎch và tiên tri khác cûa Giáo H¶i M¥c-Môn cÛng vÆy. DÜ§i Çây là m¶t sÓ l©i 
tiên tri cûa h†: 
 
 
Ngày 10, Tháng 3Ngày 10, Tháng 3Ngày 10, Tháng 3Ngày 10, Tháng 3, næm 1861, næm 1861, næm 1861, næm 1861    
SÙ ñÒ George A. Smith nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ SÙ ñÒ George A. Smith nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ SÙ ñÒ George A. Smith nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ SÙ ñÒ George A. Smith nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ viviviviệc c c c xây ÇŠn th© tåi Missouri:xây ÇŠn th© tåi Missouri:xây ÇŠn th© tåi Missouri:xây ÇŠn th© tåi Missouri: 
 

‘Và Ç‹ tôi nh¡c låi cho các ngÜ©i l©i tiên Çoán r¢ng th‰ hŒ này së không qua Çi cho 
Ç‰n khi m¶t ÇŠn th© së ÇÜ®c xây lên, và s¿ vinh hi‹n cûa Chúa ª trên Çó, theo nhÜ 
nh»ng l©i Çã hÙa.’ (George A. Smith, Journal of Discourses, Vol. 9, p.71) 

‘And let me remind you that it is predicted that this generation shall not pass away 
till a temple shall be built, and the glory of the Lord rest upon it, according to the 
promises.’ 

 
Th‰ hŒ cûa SÙ ñÒ George A. Smith Çã qua Çi, nhÜng l©i hÙa vŠ s¿ trª vŠ xây cÃt 

ÇŠn th© cÛng không thÃy. 
 
 
 
Ngày 28, Tháng 7, næm 1861Ngày 28, Tháng 7, næm 1861Ngày 28, Tháng 7, næm 1861Ngày 28, Tháng 7, næm 1861    
L©i tiên tri cûa Chû TÎch Brigham Young vŠ s¿ trª vŠ xây ÇŠn th© ª Missouri:L©i tiên tri cûa Chû TÎch Brigham Young vŠ s¿ trª vŠ xây ÇŠn th© ª Missouri:L©i tiên tri cûa Chû TÎch Brigham Young vŠ s¿ trª vŠ xây ÇŠn th© ª Missouri:L©i tiên tri cûa Chû TÎch Brigham Young vŠ s¿ trª vŠ xây ÇŠn th© ª Missouri:    
 

‘...nhÜng h† Çã b¡t ÇÀu làm trÓng m¥t ÇÃt, làm såch ÇÃt, và dọn ÇÜ©ng trª låi cûa Các 
Thánh H»u Ngày Sau Ç‰n trung tâm Siôn.’ (Brigham Young, Journal of Discourses, Vol. 
9, p.142-143) 

‘...but they have begun to empty the earth, to cleanse the land, and prepare the way for 
the return of the Latter-day Saints to the centre Stake of Zion.’ 

 
Trong hai trang này này, Brigham Young nói l©i tiên tri vŠ cu¶c N¶i Chi‰n së xäy 

ra cho Ç‰n khi ÇÃt së v¡ng vÈ và sºa soån cho Các Thánh H»u Ngày Sau trª vŠ xây 
thành Siôn ª ti‹u ban Missouri. Cu¶c N¶i Chi‰n Çã qua Çi, nhÜng không làm v¡ng vÈ 
ÇÃt, và Các Thánh H»u Ngày Sau cÛng không trª vŠ ti‹u bang Missouri Ç‹ xây cÃt 
thành Siôn. 

 
 
 

Ngày 6, Tháng 10, næm 1863Ngày 6, Tháng 10, næm 1863Ngày 6, Tháng 10, næm 1863Ngày 6, Tháng 10, næm 1863    
L©i tiên tri cûa Chû TÎch Brigham Young vŠ giäi phóng ngÜ©i nô lŒ:L©i tiên tri cûa Chû TÎch Brigham Young vŠ giäi phóng ngÜ©i nô lŒ:L©i tiên tri cûa Chû TÎch Brigham Young vŠ giäi phóng ngÜ©i nô lŒ:L©i tiên tri cûa Chû TÎch Brigham Young vŠ giäi phóng ngÜ©i nô lŒ: 

 



‘Cu¶c chi‰n ÇÃu [N¶i Chi‰n] Çang xäy ra có giäi phóng ÇÜ®c nh»ng ngÜ©i nô lŒ 
không? Không;’ (Brigham Young, Journal of Discourses Vol. 10,  p.250) 

‘Will the present struggle [the Civil War] free the slave? No;’ 
 
Trong trang này, Brigham Young nói vŠ cu¶c N¶i Chi‰n và nh»ng ngÜ©i nô lŒ, và 

nói r¢ng cu¶c N¶i Chi‰n không giäi phóng t¿ do cho nh»ng ngÜ©i bÎ nô lŒ. NhÜng qua 
lÎch sº chúng ta bi‰t r¢ng cu¶c N¶i Chi‰n Çã giải phóng nh»ng ngÜ©i nô lŒ. Cho l©i 
tiên tri này không Ùng nghiŒm. 

 
 
 
Ngày 5, Tháng 5, næm 1870Ngày 5, Tháng 5, næm 1870Ngày 5, Tháng 5, næm 1870Ngày 5, Tháng 5, næm 1870    
SÙ ñÒ Orson Pratt nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi Missouri:SÙ ñÒ Orson Pratt nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi Missouri:SÙ ñÒ Orson Pratt nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi Missouri:SÙ ñÒ Orson Pratt nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi Missouri:    
 

‘Tôi hy v†ng ÇiŠu này, vì ñÙc Chúa Tr©i Çã hÙa vào næm 1832 r¢ng chúng ta së, trÜ§c 
khi th‰ hŒ còn sÓng Çó qua Çi, trª vŠ xây cÃt thành Siôn ª TÌnh Jackson.’ (Orson Pratt, 
Journal of Discourses Vol. 13,  p.362) 

‘I hope this, because God promised in the year 1832 that we should, before the 
generation then living had passed away, return and build up the City of Zion in Jackson 
County.’ 

 
 
 

Ngày 9, Tháng 4, næm 1871Ngày 9, Tháng 4, næm 1871Ngày 9, Tháng 4, næm 1871Ngày 9, Tháng 4, næm 1871    
SÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøc nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi Missouri:SÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøc nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi Missouri:SÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøc nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi Missouri:SÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøc nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi Missouri:    
 

‘Chúng ta mong Ç®i m¶t thành phÓ së ÇÜ®c xây lên, g†i là Siôn [ª Missouri], ª nÖi và 
ÇÎa Çi‹m mà Çã ÇÎnh sẵn bªi Chúa là ñÙc Chúa Tr©i chúng ta, và ÇŠn th© së ÇÜ®c d¿ng lên 
ÇÎa Çi‹m Çã ÇÜ®c ch†n, và Çá góc nhà Çã ÇÜ®c Ç¥t, trong th‰ hŒ mà l©i tiên tri Çã ÇÜ®c ban 
ra; ...NhÜng nh»ng ngÜ©i chÓng ÇÓi nói r¢ng, ‘ba mÜÖi chín næm Çã qua rÒi.’ Th‰ thì sao? 
Th‰ hŒ Çó chÜa qua Çi; nh»ng ngÜ©i Çã sÓng ba mÜÖi chín næm trÜ§c Çây vÅn chÜa qua Çi; 
nhÜng trÜ§c khi h† qua Çi thì ÇiŠu này së ÇÜ®c thành.’ (Orson Pratt, Journal of Discourses 
Vol. 14,  p.275) 

‘We just as much expect that a city will be built, called Zion, in the place and on the 
land which has been appointed by the Lord our God, and that a temple will be reared o~ 
the spot that has been selected, and the cornerstone of which has been laid, in the 
generation when this revelation was given; ...But says the objector, "thirty-nine years have 
passed away." What of that? The generation has not passed away; all the people that were 
living thirty-nine years ago have not passed away; but before they do pass away this will 
be fulfilled.’ 

 



 
 

Ngày 14, Tháng 6, næm 1874Ngày 14, Tháng 6, næm 1874Ngày 14, Tháng 6, næm 1874Ngày 14, Tháng 6, næm 1874    
SÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøc nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi TÌnh Jackson:SÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøc nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi TÌnh Jackson:SÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøc nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi TÌnh Jackson:SÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøc nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi TÌnh Jackson: 

 
‘ñÙc Chúa Tr©i phán, vào næm 1832, trÜ§c khi chúng ta bÎ Çu°i ra khÕi Tỉnh Jackson, 

trong l©i tiên tri mà các ngÜ©i së tìm thÃy trong quy‹n sách này, r¢ng trÜ§c khi tÃt cä th‰ 
hŒ Çó qua Çi, m¶t ngôi nhà cûa Chúa së ÇÜ®c d¿ng nên tåi tÌnh Çó, (TÌnh Jackson),... ñiŠu 
này Çã ÇÜ®c ban ra bÓn mÜÖi hai næm vŠ rÒi... Chúng tôi mong, ÇiŠu này ÇÜ®c thành t¿u, 
theo nhÜ l©i cûa Chúa, cÛng nhÜ nh»ng ngÜ©i Do Thái mong trª vŠ Palestine, và xây låi 
Giêrusalem là nÖi mà nó ÇÙng trÜ§c Çây. H† mong ch© xây låi m¶t ÇŠn th© tåi Çó, và s¿ 
vinh hi‹n cûa ñÙc Chúa Tr©i ng¿ vào; chúng tôi là Các Thánh H»u Ngày Sau cÛng mong 
trª vŠ TÌnh Jackson và xây m¶t ñŠn Th© tåi Çó trÜ§c khi nh»ng ngÜ©i sÓng trong th‰ hŒ 
bÓn mÜÖi hai næm trÜ§c Çây qua Çi. Th‰ thì, th©i gi© ch¡c là gÀn l¡m khi chúng ta b¡t ÇÀu 
làm viŒc Çó.’ (Orson Pratt, Journal of Discourses Vol. 17,  p.111) 

‘God said, in the year 1832, before we were driven out of Jackson County, in a 
revelation which you will find here in this book, that before that generation should all pass 
away, a house of the Lord should be built in that county, (Jackson County),... This was 
given forty-two years ago...We look, just as much for this to take place, according to the 
word of the Lord, as the Jews look to return to Palestine, and to re-build Jerusalem upon 
the place where it formerly stood. They expect to build a Temple there, and that the glory 
of God will enter into it; so likewise do we Latter-day Saints expect to return to Jackson 
County and to build a Temple there before the generation that was living forty-two years 
ago has all passed away. Well, then, the time must be pretty near when we shall begin that 
work.’ 

 
 
 

Ngày 7, Tháng 2, næm 1875Ngày 7, Tháng 2, næm 1875Ngày 7, Tháng 2, næm 1875Ngày 7, Tháng 2, næm 1875    
SÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøcSÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøcSÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøcSÙ ñÒ Orson Pratt ti‰p tøc nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ T nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ T nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ T nh¡c låi l©i tiên tri trª vŠ Tỉnh Jackson:nh Jackson:nh Jackson:nh Jackson: 

 
‘...Chúa cho chúng ta bi‰t r¢ng chÌ có m¶t sÓ ngÜ©i Çã bÎ Çu°i ra së nhÆn gia tài cûa h† 

...  Së có m¶t sÓ trong các ngÜ©i së còn sÓng Ç‹ thÃy ngày Çó, và së trª vŠ nhÆn lãnh gia 
tài cûa h†, h† và con h†, cháu và ch¡c, y theo l©i Çã hÙa.’ (Orson Pratt, Journal of 
Discourses Vol. 17,  p.292) 

‘...the Lord informs us that but a few of those who were then driven out should stand 
to receive their inheritances ... There will be some that will live to behold that day, and 
will return and receive their inheritances, they and their children, grandchildren, and great 
grandchildren, according to the promise.’ 

 



Ch£ng nh»ng ba mÜÖi tám næm Çã qua, ba mÜÖi chín næm, bÓn mÜÖi hai næm, mà m¶t 
træm bäy mÜÖi næm Çã qua Çi, th‰ hŒ khi l©i tiên tri ÇÜ®c phán ra Çã qua Çi và Orson Pratt 
Çã n¢m xuÓng, nhÜng l©i tiên tri và nh»ng l©i nói cûa SÙ ñÒ Orson Pratt cÛng chÜa thÃy 
xäy ra, và Các Thánh H»u Ngày Sau cÛng chÜa trª vŠ TÌnh Jackson Ç‹ xây cÃt ÇŠn th©. 

 
 
 

Næm 1900Næm 1900Næm 1900Næm 1900    
Chû TÎch Lorenzo Snow nói l©i tiên tri trª vŠ xây Chû TÎch Lorenzo Snow nói l©i tiên tri trª vŠ xây Chû TÎch Lorenzo Snow nói l©i tiên tri trª vŠ xây Chû TÎch Lorenzo Snow nói l©i tiên tri trª vŠ xây ÇŠn th© tåi TÌnh Jackson:ÇŠn th© tåi TÌnh Jackson:ÇŠn th© tåi TÌnh Jackson:ÇŠn th© tåi TÌnh Jackson:    
 

Giáo sÜ Klaus J. Hansen vŠ sº h†c cûa trÜ©ng Queen’s University tåi Kingston, 
Ontario cho bi‰t r¢ng ‘vào næm 1900, ngÜ©i thØa k‰ Woodruff, Lorenzo Snow, [Chû TÎch 
và cÛng là Tiên Tri thÙ 5th cûa Giáo H¶i vÅn còn hy v†ng trong l©i tiên tri vŠ s¿ trª vŠ 
TÌnh Jackson, Missouri.] Trong m¶t cu¶c h†p Ç¥c biŒt cûa nh»ng thÀy tÜ t‰ (priesthood) ª 
ñŠn Th© Salt Lake, [Chû TÎch Lorenzo Snow] nói r¢ng, ‘Có nhiŠu ngÜ©i Çang nghe ti‰ng 
nói cûa tôi Çây, có lë là phÀn Çông, së sÓng trª vŠ TÌnh Jackson và giúp xây cÃt ÇŠn th©.’’ 
(Dialogue: A Journal of Mormon Thought,Vol. 1, No. 3 Autumn 1966, p.74) 

‘In 1900, Woodruff's successor, Lorenzo Snow, affirmed at a special priesthood 
meeting in the Salt Lake Temple that "there are many here now under the sound of my 
voice, probably a majority, who will live to go back to Jackson County and assist in 
building that temple."’  

 
Chû TÎch Lorenzo Snow và h‰t thảy nh»ng ngÜ©i Çã nghe l©i nói cûa ông Çã qua Ç©i, 

nhÜng không m¶t ai trª vŠ TÌnh Jackson Ç‹ giúp xây cÃt ÇŠn th© cả. 
 
 
 

Næm 1935Næm 1935Næm 1935Næm 1935    
SÙ ñÒ Joseph Fielding Smith vÅn nói vŠ s¿ trª vŠ xây ÇŠn th©:SÙ ñÒ Joseph Fielding Smith vÅn nói vŠ s¿ trª vŠ xây ÇŠn th©:SÙ ñÒ Joseph Fielding Smith vÅn nói vŠ s¿ trª vŠ xây ÇŠn th©:SÙ ñÒ Joseph Fielding Smith vÅn nói vŠ s¿ trª vŠ xây ÇŠn th©: 

 
‘Tôi tin ch¡c r¢ng së có m¶t sÓ ngÜ©I cûa th‰ hŒ khi l©i tiên tri ÇÜ®c ban ra vÅn còn 

sÓng khi ÇŠn th© này ÇÜ®c d¿ng lên... Tôi tin ch¡c vào l©i cûa Chúa và nó së không sai’. 
(The Way to Perfection, 1935, p.270) 

‘I firmly believe that there will be some of that generation who were living when this 
revelation was given who shall be living when this temple is reared... I have full 
confidence in the word of the Lord and that it shall not fail’.  

 
Có m¶t ÇiŠu Çáng chú š n»a là, trong bän Giáo Lš và Giao Ð§c in næm 1890 có l©i chú 

thích ª cuÓi trang r¢ng ‘m¶t th‰ hŒ không qua Çi trong m¶t 100 næm.’ (Doctrine and 
Covenants, 1890 ed. section.84, p.289) 

NhÜng câu này Çã ÇÜ®c lÃy ra khÕi trong nh»ng bän in sau. 



 
 
 

SÙ ñÒ Orson Pratt (1843SÙ ñÒ Orson Pratt (1843SÙ ñÒ Orson Pratt (1843SÙ ñÒ Orson Pratt (1843----1881) nói l©i tiên tri vŠ Hoa Kÿ:1881) nói l©i tiên tri vŠ Hoa Kÿ:1881) nói l©i tiên tri vŠ Hoa Kÿ:1881) nói l©i tiên tri vŠ Hoa Kÿ:    
    

‘HÕi. HÆu quả së nhÜ th‰ nào n‰u h† (Hoa Kÿ) không chÎu Çi theo Sách M¥c-Môn là s¿ 
khäi thÎ thiêng liêng? Trä L©i. H† së bÎ tiêu diŒt khÕi ÇÃt và së xuÓng ÇÎa ngøc, cÛng nhÜ 
tÃt cä nh»ng th‰ hŒ mà Çã tØ chÓi l©i thiêng liêng.’ (The Seer, p.215) 

‘Q. What will be the consequences if they (the United States) do not embrace the Book 
of Mormon as a divine revelation? A. They will be destroyed from the land and send down 
to hell, like all other generations who have rejected a divine message’ 

 
ñã hÖn 150 næm rÒi, Hoa Kÿ vÅn chÜa theo Sách M¥c-Môn, nhÜng h† vÅn còn Çây. 
 
 
 

L©i Thách ThÙc:L©i Thách ThÙc:L©i Thách ThÙc:L©i Thách ThÙc:    
    

Xin hãy bi‰t r¢ng, nh»ng l©i tiên tri trên là tØ nh»ng Thánh ThÜ, sách vª hay là tØ 
miŒng cûa các lãnh Çåo cûa Giáo H¶i M¥c-Môn (Giáo H¶i Các Thánh H»u Ngày Sau cûa 
Chúa Giê-Su Ky-Tô) mà ra, cho nên trong này không có l©i thiên vÎ cûa m¶t bên nào cä. 
N‰u bån là ngÜ©i cûa Giáo H¶i M¥c-Môn, tôi thành thÆt và xin thách thÙc (challenge) bån 
Ç†c và tra xét kỹ lÜỡng vŠ nh»ng l©i tiên tri ª trên xem thº có xảy ra y nhÜ l©i Çã nói 
không; n‰u m¶t trong nh»ng l©i tiên tri trên có ho¥c Çã Ùng nghiŒm rÒi, thì xin cho tôi bi‰t 
v§i b¢ng chÙng, tôi së lÃy ra khÕi bän liŒt kê này ngay. 

 
NgÜ®c låi n‰u nh»ng l©i tiên trên không xảy ra nhÜ l©i Çã nói, thì xin bån hãy thÆt lòng 

tra xét và cÛng cÓ niŠm tin cûa mình låi. NhÜ nhà tri‰t h†c Hy-låp Socrates (469-399 
B.C.) nói r¢ng: “M¶t Ç©i sÓng mà không vÃn Çáp ÇÜ®c, thì không Çáng sÓng.” (The 
unexamined life is not worth living).  ñÓi v§i niŠm tin cÛng vÆy, “M¶t niŠm tin mà không M¶t niŠm tin mà không M¶t niŠm tin mà không M¶t niŠm tin mà không 
trä l©i ÇÜ®c, thì không Çáng tin.trä l©i ÇÜ®c, thì không Çáng tin.trä l©i ÇÜ®c, thì không Çáng tin.trä l©i ÇÜ®c, thì không Çáng tin.”  Hay là “M¶t tôn giáo mà không tra xét ÇÜ®c, thì không M¶t tôn giáo mà không tra xét ÇÜ®c, thì không M¶t tôn giáo mà không tra xét ÇÜ®c, thì không M¶t tôn giáo mà không tra xét ÇÜ®c, thì không 
Çáng có.Çáng có.Çáng có.Çáng có.”  ThÆt vÆy, n‰u m¶t ngÜ©i cho mình là m¶t tiên tri cûa ThÜ®ng ñ‰, và nhân danh 
ThÜ®ng ñ‰ nói ra nh»ng ÇiŠu phäi xäy ra, và khi nh»ng ÇiŠu Çó không xäy ra, thì ngÜ©i Çó 
không phäi là tiên tri cûa ThÜ®ng ñ‰. Và ngÜ©i Çó không ai xa lå hÖn là Giô-Sép Xi-
Mích. 

 
‘N‰u gi§a ngŸói c¢ n™i lˆn m›t tiˆn tri hay l… m›t k� hay chiˆm bao l…m cho 

ngŸói m›t dãu kï hoíc ph‚p lâ, n‰u dãu kï hoíc ph‚p lâ näy m… ngŸõi −á n¢i vôi 
ngŸói −Ÿøc ¤ng nghi¬m, v… ngŸõi c¢ n¢i rêng: Ta háy −i theo häu vi¬c các thän 
khác m… ngŸói chëng h‹ bi‰t, th3 chô nghe lõi cœa tiˆn tri hay l… k� chiˆm bao ãy, 



v3 Giˆ-h“-va ®¤c Ch£a Trõi các ngŸói th¦ các ngŸói, −íng bi‰t các ngŸói c¢ h‰t 
l•ng h‰t î k¡nh m‰n Giˆ-h“-va ®¤c Ch£a Trõi cœa các ngŸói chèng.’ (Phøc.13:1-3) 

 
‘Vçy nˆn ®¤c Giˆ-h“-va phán rêng: Näy, ta ngh«ch c—ng nh§ng k� tiˆn tri èn 

cép læn nhau v‹ lõi cœa ta. ®¤c Giˆ-h“-va phán: Näy, ta ngh«ch c—ng nh§ng k� 
tiˆn tri d—ng lŸ÷i m3nh n¢i ra, m… rêng: Ng…i phán. ®¤c Giˆ-h“-va phán: Näy, ta 
ngh«ch c—ng nh§ng k� lãy chiˆm bao già d–i m… n¢i tiˆn tri, thuçt lâi v… lãy lõi d–
i trá khoe khoang m… l…m cho dƒn ta läm lâc, nhŸng ta kh“ng sai v… cLng kh“ng 
bào ch£ng n¢; ch£ng n¢ cLng kh“ng l…m ¡ch g3 cho dƒn näy h‰t, ®¤c Giˆ-h“-va 
phán vçy.’ (Giê.23:30-32) 

 
‘C•n k� tiˆn tri c¢ l•ng kiˆu ngâo, nhƒn danh ta n¢i −i‹u chi ta kh“ng bi‹‹‹‹u 

ngŸõi n¢i hay l… nhƒn danh các thän khác m… n¢i, th� k� tiˆn tri ãy phài ch‰t. 
N‰u ngŸói n¢i trong l•ng rêng: L…m sao ch£ng ta nh3n bi‰t −Ÿøc lõi n…o ®¤c Giˆ-
h“-va kh“ng c¢ phán? Khi k� tiˆn tri nhƒn danh ®¤c Giˆ-h“-va n¢i, v¡ bêng lõi 
ngŸõi n¢i kh“ng xày −‰n v… kh“ng ¤ng nghi¬m, ãy l… lõi m… ®¤c Giˆ-h“-va chëng 
c¢ phán. K� tiˆn tri −¢ böi s¨ kiˆu ngâo m… n¢i ra: chô sø ngŸõi.’ (Phøc.18:20-22) 
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