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Trần Tấn Hưng 
 
Có nh»ng ÇiŠu mà nh»ng ngÜ©i MCó nh»ng ÇiŠu mà nh»ng ngÜ©i MCó nh»ng ÇiŠu mà nh»ng ngÜ©i MCó nh»ng ÇiŠu mà nh»ng ngÜ©i Mặc Môn thc Môn thc Môn thc Môn thường ÇÜa ra.ng ÇÜa ra.ng ÇÜa ra.ng ÇÜa ra.    
• S¿ b¡t b§ chÙng minh Çåo M¶c Môn là Çåo thÆt. 
• Còn nh»ng viŒc làm tÓt cûa M¶c Môn thì sao. 
• Nhà th© nào có Çåo thÆt, n‰u Giáo H¶i M¶c Môn không phäi là Çåo thÆt. 
• N‰u Giáo H¶i M¶c Môn sai lÀm, thì tåi sao là m¶t giáo h¶i phát tri‹n månh nhÃt. 
• Có phäi Chúa Jêsus nói là H¶i Thánh thÆt cûa Ngài có mang tên cûa Ngài sao. 
• Tåi sao nh»ng giáo h¶i khác không có tiên tri và sÙ ÇÒ. 
• Tåi sao nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo h¶i thánh lãnh lÜÖng. 
• Tåi sao Kinh Thánh là l©i cûa ThÜ®ng ñ‰ låi có nhiŠu mâu thuÅn trong Çó. 
• N‰u Kinh Thánh là l©i không sai lÀm, thì tåi sao có nhiŠu bän dÎch nhÜ vÆy? 
• N‰u Kinh Thánh là tr†n vËn, thì tåi sao không có khoäng 20 sách khác mà Kinh Thánh nói Ç‰n. 
• Anh giäi nghïa giáo lš Ba Ngôi nhÜ th‰ nào. 
• Có phäi 2Co.12:2 chÙng minh là thiên Çàng có 3 tÀng không. 
• Tåi sao anh tin r¢ng chÌ tin Chúa Jesus là ÇÜ®c cÙu sao, trong khi James.2:20 nói không có ÇÙc tin là ch‰t. 
• Anh có nghÌ là thiên sÙ trong Rev.14:6 là Morôni không. 
• Tåi sao anh chÌ trích giáo h¶i M¶c Môn vŠ lÃy nhiŠu v®, trong khi Çó KT nói Ç‰n nh»ng ngÜ©i lÃy nhiŠu v®. 
• Anh thÆt s¿ tin r¢ng Chúa yêu thÜÖng låi trØng phåt con cái Ngài trong hÒ lºa cháy bØng bØng sao. 
• Anh có cÀu nguyŒn vŠ s¿ thÆt cûa sách M¶c Môn chÜa. 
• Có phäi Eze.37:16-17 chÙng minh vŠ sách M¶c Môn không. 
 
 

Giáo H¶Giáo H¶Giáo H¶Giáo H¶iiii M¥c Môn tÃn  M¥c Môn tÃn  M¥c Môn tÃn  M¥c Môn tÃn công các giáo phái Tin Lànhcông các giáo phái Tin Lànhcông các giáo phái Tin Lànhcông các giáo phái Tin Lành::::    
 

Nh»ng ngÜ©i Çåo M¶c-môn thÜ©ng cho r¢ng, h† là nh»ng ngÜ©i giÓng Chúa Jesus hÖn nh»ng hŒ phái khác, 
h† không bao gi© Çi vòng vòng xét Çoán nh»ng Çåo khác, và h† cho r¢ng h† là nh»ng ngÜ©i hay tha thÙ, yêu 
thÜÖng, dung thÙ và không chÓng låi v§i ai cä.  ThÆt s¿ có nhÜ vÆy không? Câu trä l©i ÇÜÖng nhiên là không. 
ñây là l©i cûa nh»ng ngÜ©i länh Çåo M¶c-môn. 
 
  Joseph Smith nói: 

‘Møc Çích cûa tôi Ç‰n hÕi Chúa là Ç‹ bi‰t trong tÃt cä các hŒ phái, hŒ phái nào Çúng, Ç‹ tôi bi‰t mà tham 
gia... Tôi ÇÜ®c trä l©i r¢ng tôi không tham gia bÃt cÙ hŒ phái nào cä, vì tÃt cä ÇŠu sai, và ngÜ©i Çó nói v§i tôi 
r¢ng nh»ng tín ÇiŠu cûa h† là ghê tªm trong cái nhìn cûa Ngài: nh»ng tín ÇÒ Çó ÇŠu là båi hoåi... (Joseph 
Smith, History of the Church, Vol.1, pp.5-6) 

 
Brigham Young nói: 
‘NhÜng Ngài Çã sai thiên sÙ cûa Ngài Ç‰n v§i ngÜ©i không ti‰ng tâm nÀy, Joseph Smith, là ngÜ©i vŠ sau 

trª thành m¶t Tiên tri, Tiên ki‰n, ngÜ©i ÇÜ®c s¿ Khäi thÎ, và cho ông bi‰t r¢ng ông không nên gia nhÆp bÃt 
cÙ nh»ng hŒ phái tôn giáo nào trong ÇÜÖng th©i, vì tÃt cä ÇŠu sai.’ (Brigham Young, Journal of Discourses, 
Vol.2, p.171, 1855) 

 
John Taylor nói: 



Chúng ta nói vŠ CÖ-ÇÓc giáo, nhÜng nó hoàn toàn chÌ là m¶t lÛ vô lš... Chính tôi và hàng træm TrÜªng 
läo chung quanh tôi Çã thÃy s¿ phô bày, s¿ diÍn hành, s¿ vinh quang cûa nó: và Çó là ÇiŠu gì? Nó là m¶t 
ti‰ng ÇÒng kêu và chÆp chÕa vang; nó là s¿ thÓi nát nhÜ ÇÎa ngøc; và ma qu› cÛng không phát minh ra ÇÜ®c 
m¶t b¶ máy Ç‹ truyŠn bá viŒc làm cûa nó hÖn là CÖ-ÇÓc giáo cûa th‰ k› mÜ©i chín.’ ( Journal of Discourses, 
Vol.6, p.167, 1858) 

 
Sách M¶c-môn nói: 
‘Và chuyŒn r¢ng, Ngài låi bäo tôi: Này, chÌ có hai giáo h¶t mà thôi; m¶t là giáo h¶i cûa Chiên Con cûa 

ThÜ®ng ñ‰, và m¶t là giáo h¶i cûa qu› d»; vÆy nên, kÈ nào không thu¶c vào giáo h¶i cûa Chiên Con cûa 
ThÜ®ng ñ‰ thì ¡t là phäi thu¶c vào giáo h¶i vï Çåi kia, là mË cûa nh»ng ÇiŠu khä Ó; và nó là dâm phø cûa 
toàn th‹ th‰ gian.’ (i-Nê-phi 14:10) 

 
Brigham Young nói: ‘...và ngÜ©i nào không xÜng Chúa Jesus Ç‰n trong xác thÎt và sai Joseph Smith v§i 

Tin lành trong vËn cho giòng giÕi nÀy, thì không phäi thu¶c vŠ ñÙc Chúa Tr©i, nhÜng là antichrist.’ (...and 
he that confesseth not that Jesus has come in the flesh and sent Joseph Smith with the fullness of the Gospel 
to this generation, is not of God, but is antichrist.) Journal of Discourses, Vol.9, p.312 

 
Brigham Young nói: ‘...không m¶t ngÜ©i Çàn ông ho¥c Çàn bà nào trong s¿ s¡p Ç¥t nÀy ÇÜ®c vào nÜ§c 

Thiên Çàng celestial cûa ñÙc Chúa Tr©i mà không ÇÜ®c s¿ ÇÒng š cûa Joseph Smith.’ (celestial là thiên 
Çàng cao nhÃt) Journal of Discourses, Vol.7, p.289 

 
 

S¿ hoàn toàn bÕ ÇåoS¿ hoàn toàn bÕ ÇåoS¿ hoàn toàn bÕ ÇåoS¿ hoàn toàn bÕ Çåo    
 
Trong m¶t t© báo cûa Giáo H¶i M¶c Môn nói r¢ng: 

‘Là Các Thánh H»u Ngày Sau, chúng tôi chÙng nhÆn r¢ng sau khi 12 sÙ ÇÒ ÇÀu tiên cûa Chúa qua Ç©i, 
thì có s¿ bÕ Çåo và Çen tÓi cho Ç‰n 1,700 sau. Thì vào 1820, ñÃng CÙu Th‰ sÓng låi Çã hiŒn ra cho Joseph 
Smith và kêu g†i ông làm tiên tri cho cä th‰ gi§i. Qua ông, chÙc thÀy t‰, tin lành, và h¶i thánh thÆt së ÇÜ®c 
phøc hÒi: Giáo H¶i Các Thánh H»u Ngày Sau cûa Chúa Jesus Ky Tô.’ (Apostasy and Restoration). 

 
‘Vì møc Çích cûa tôi là Çi thÌnh š Chúa, Ç‹ ÇÜ®c bi‰t giáo phái nào Çúng mà theo, nên khi vØa trÃn tÌnh 

låi và nói lên ÇÜ®c, tôi bèn hÕi Hai VÎ Çang ÇÙng trong ánh hào quang r¿c r« trÜ§c tôi là giáo phái nào Çúng 
và giáo phái nào tôi nên gia nhÆp. Tôi ÇÜc trä l©i r¢ng, tôi không ÇÜ®c gia nhÆp giáo phái nào cä, vì tÃt cä 
ÇŠu sai lÀm. VÎ ngÕ l©i tôi còn nói r¢ng m†i giáo ÇiŠu cûa h† là s¿ khä Ó trÜ§c m¡t Ngài; nh»ng giáo sï Ãy 
ÇŠu hoàn toàn båi hoåi, vì chÜng: ‘Chúng chÌ gÀn ta b¢ng môi lÜ«i nhÜng lòng då chúng låi xa ta; chúng dåy 
nh»ng giáo ÇiŠu do con ngÜ©i Ç¥t ra, v§i hình thÙc bŠ ngoài rÃt tin kính, nhÜng låi chÓi bÕ quyŠn næng cûa 
s¿ tin kính Çó. M¶t lÀn n»a Ngài låi cÃm tôi không ÇÜ®c gia nhÆp bÃt cÙ giáo phái nào,...’ (Trân Châu Vô 
Giá: Giô Xép Xi Mích 2: 18-20) 

  
‘...Ngài låi bäo tôi: Này, chÌ có hai giáo h¶i mà thôi; m¶t là giáo h¶i cûa Chiên Con cûa ThÜ®ng ñ‰, và 

m¶t là giáo h¶i cûa qu› d»; vÆy nên, kÈ nào không thu¶c vào giáo h¶i cûa Chiên Con cûa ThÜ®ng ñ‰ thì ¡t 
là phäi thu¶c vào giáo h¶i vï Çåi kia, là mË cûa nh»ng ÇiŠu khä Ó; và nó là dâm phø cûa toàn th‹ th‰ gian.’ 
(1Nê-phi 14:10) 
 
1. Kinh Thánh cho chúng ta bi‰t r¢ng, h¶i  thánh (church) không phäi là toa nhà th©, cÛng không phäi là 

m¶t hŒ phái nào cä, nhÜng là nh»ng ai tin nhÆn Chúa Jesus Christ là thân th‹ cûa Ngài và cÛng là h¶i 
thánh (Rom.12:4; 1Co.6:15, 12:12,27; Eph.1:22-23; Col.1:24).  



2. N‰u h¶i thánh thÆt cûa Chúa Jesus Christ bÎ mÃt (bÕ Çåo hoàn toàn) thì tåi sao trong sách M¶c-môn 3Nê-
phi 28:4-8 và l©i t¿a chép r¢ng: Trong 12 sÙ ÇÒ mà Chúa Jesus Çã lÆp lên ª MÏ châu nÀy, trong Çó có 3 
vÎ môn ÇÒ së không bao gi© ch‰t.  Và trong sách Giáo Lš và Giao Ð§c 7:1-3 cÛng nói r¢ng SÙ ÇÒ Giæng 
vÅn còn sÓng ª Çâu Çó trên m¥t ÇÃt nÀy cho t§i khi Chúa Ç‰n. Và n‰u sÙ ÇÒ Giæng và 3 vÎ môn ÇÒ không 
ch‰t kia vÅn còn sÓng trên m¥t ÇÃt nÀy, thì có nghïa là h¶i thánh cûa Chúa vÅn còn tÒn tåi ch§ Çâu có 
mÃt, và không có s¿ bÕ Çåo hoàn toàn. 

3. N‰u tÃt cä các hŒ phái ÇŠu sai, tÃt cä các giáo lš cûa h† ÇŠu båi hoåi, thì tåi sao giáo lš M¶c Môn låi 
giÓng v§i giáo lš cûa H¶i Thánh CÖ ñÓc.  

4. Giáo lš vŠ h¶i thánh cûa Chúa hoàn toàn bÎ mÃt cÛng tin trái ngÜ®c låi v§i l©i cûa Chúa Jesus dåy trong 
Mt.16:18 ‘...Ta së lÆp H¶i Thánh ta trên Çá nÀy, các cºa âm phû ch£ng th¡ng ÇÜ®c h¶i Çó.’ 

5. Trong Jn.10:14 ‘Ta l… ngŸõi chèn chiˆn hi‹n l…nh (giÕi-good), ta quen chiˆn ta, v… chiˆn ta quen 
ta,’ 

27-28 ‘Chiˆn ta nghe ti‰ng ta, ta quen n¢, v… n¢ theo ta. Ta ban cho n¢ s¨ s–ng −õi −õi; n¢ 
chëng ch‰t mãt bao giõ, v… chëng ai cŸôp n¢ kh‘i tay ta.’ 

N‰u có s¿ bÕ Çåo hoàn toàn, và chiên mÃt h‰t, thì Chúa Jesus không phäi là ngÜ©i chæn chiên giÕi 
(good shepherd). 

 
  

LÎch LÎch LÎch LÎch sºsºsºsº M M M Mặc Mc Mc Mc Mônônônôn    
 

NgÜ©i sáng lÆp nên Çåo Mặc Môn là ông Joseph Smith Jr. sanh 12-23-1805 tåi Sharon, Vermont, ông là 
ngÜ©i con thÙ tÜ trong gia Çình. Mười một năm sau, cä gia Çình d†n Ç‰n Palmyra, New York. Ông cho r¢ng vì 
thÃy nhiŠu hŒ phái TinLành quá cho nên không bi‰t hŒ phái nào Çúng.  Vào næm 1820, khi ông ÇÜ®c 14 tu°i, Çi 
vào m¶t khu v¿c ÇÀy cây cÓi Ç‹ cÀu nguyŒn vŠ ÇiŠu nÀy, thì ông nói r¢ng ñÙc Chúa Cha và Chúa Jêsus hiŒn ra 
cùng ông và nói v§i ông r¢ng không gia nhÆp vào bÃt cÙ hŒ phái Tinh Lành nào cä, vì tÃt cä ÇŠu sai lÀm. TÃt cä 
các giáo phái ÇiŠu khä Ó trÜ§c m¡t Ngài; và nh»ng giáo sï ÇŠu hoàn toàn båi hoåi. 
 
 Khoäng 3 næm sau, vào 9-21-1823, khi ông ÇÜ®c 17 tu°i, thì thiên sÙ Moroni (là con cûa M¶c Môn là ngÜ©i 
vi‰t sách M¶c Môn) hiŒn ra v§i ông và chÌ cho ông Çi lÃy sách M¶c Môn ÇÜ®c kh¡c trên bän b¢ng vàng. Và nói 
v§i ông r¢ng, ông là ngÜ©i së dÎch l©i trên nh»ng bän vàng này qua ân tÙ và quyŠn næng cûa ThÜ®ng ñ‰. Nh»ng 
bän vàng này ÇÜ®c cÃt giÃu trên ng†n ÇÒi CÖ Mô Ra gÀn Palmyra, New York là nÖi ông Joseph Smith ª lúc bÃy 
gi©.  Sau khi phiên dÎch, thì vào næm 1830 thì 5,000 quy‹n ÇÜ®c in lÀn ÇÀu tiên và g†i là Sách M¥c Môn. 
 
 Sách M¥c Môn nói vŠ nh»ng ngÜ©i Ç‰n MÏ Châu (Americas) tØ Trung ñông (MiÇle East) khoäng th©i gian 
tØ 600 B.C. Ç‰n 400 A.D.  Sách nói vŠ ngÜ©i Gia R‰t (Jeredites) là nh»ng ngÜ©i Ç‰n Trung MÏ (central 
America) tØ Tháp Babên (Tower of Babel), nhÜng nh»ng ngÜ©i nÀy Çã ch‰t mÃt vì t¶i ác cûa h†.  Sách cÛng nói 
vŠ m¶t sÓ dân Do Thái Çã chÓn tránh s¿ b¡t b§ ª Jerusalem mà Ç‰n MÏ (America) dÜ§i s¿ hÜ§ng dÄn cûa ông 
Nêphi.  Và ª Çây h† chia ra thành 2 nhóm tên là Nê Phi và La Man, hai nhóm Çánh nhau và nhóm La Man th¡ng 
nhóm Nê Phi, và nhóm La Man bây gi© là Người Mỹ Da ñÕ (American indians).  Và sách cÛng nói vŠ s¿ hiŒn 
ra cûa Chúa Jêsus ª Châu MÏ (Americas) và s¿ thành lÆp 12 sÙ ÇÒ. 
 Ông Joseph Smith nói rằng, Chúa Jêsus cũng nói v§i ông r¢ng ông là vÎ m¥c khäi và tiên tri cûa Chúa, và 
giáo h¶i M¶c Môn có tên là ‘Giáo H¶i các Thánh H»u Ngày Sau cûa Chúa Giê Su Ky Tô’ là vÜÖng quÓc cûa 
Chúa Çã ÇÜ®c thi‰t lÆp låi. (L©i Gi§i ThiŒu cûa sách M¶c Môn) 
  

Vào ngày 5, tháng 4, 1830 khi m§i thành lÆp thì chÌ có Joseph Smith và 5 ngÜ©i khác, Vì s¿ b¡t b§ (có lš do 
chính Çáng) cho nên phát tri‹n rÃt nhanh, vào 1950 thì con sÓ lên Ç‰n 1 triŒu ª Hoa Kÿ. Ngày nay Giáo H¶i 



M¶c Môn có khoäng trên 4 triŒu thành viên ª Hoa Kÿ,  và gÀn khoäng 9 triŒu kh¡p th‰ gi§i. Giáo H¶i M¶c Môn 
là m¶t trong nh»ng tôn giáo giàu có nhÃt th‰ gi§i. M‡i næm thu vào khoäng 4.7 tÌ Çô-la.  

 
Giáo H¶i M¶c Môn thÜ©ng dùng TV, Radio trong viŒc quän cáo vŠ Giáo H¶i và sách M¶c Môn. H† thÜ©ng 

dùng sách M¶c Môn Ç‹ làm mÒi cho nhiŠu ngÜ©i có s¿ khao khác vŠ phÀn thiêng liêng, h† thÜ©ng nói r¢ng, hãy 
Ç†c và cÀu nguyŒn v§i ThÜ®ng ñ‰ Ç‹ xem nó có phäi là l©i cûa Ngài hay không. CÛng nhÜ ngÜ©i bån cûa tôi 
khi t¥ng quy‹n sách M¶c Môn cho tôi thì anh ta vi‰t ª bìa trong r¢ng, ‘...Tôi m©i anh Ç†c và cÀu xin Cha thiên 
thÜ®ng Ç‹n xem Çây là quy‹n sách chân thÆt...’ N‰u m¶t ngÜ©i không thÆt s¿ bi‰t vŠ Kinh Thánh thì ngÜ©i Çó së 
tin r¢ng sách M¶c Môn là quy‹n sách tÜÖng ÇÜÖng v§i Kinh Thánh. 
 

Sau khi quy‹n sách in ra thì Çåo Mặc Môn b¡t ÇÀu phát tri‹n, vì Joseph Smith dåy vŠ giáo lš Ça thê 
(polygamy), cho nên h† bÎ b¡t b§ vì lÃy v® cûa nh»ng ngÜ©i sÓng chung quanh.  Nên h† d†n tØ New York Ç‰n 
Ohio, Missouri, và Nauvoo, illinois. Ÿ Çây h† xây lên m¶t thành phÓ g†i là Nauvoo, sau m¶t th©i gian ng¡n nó 
trª thành m¶t thanh phÓ có khoäng 12,000 ngÜ©i, l§n thÙ nhì sau Chicago trong ti‹u ban illinois. Tåi Çây Joseph 
Smith làm thÎ trÜªng cûa thành phÓ và ông có quân lính riêng cûa ông ª tåi Nauvoo.  
 
 Và cÛng ª tåi Çây, Joseph Smith, anh ông là Hyrum  và 2 ngÜ©i n»a, John Taylor và Willard Richards bÎ b¡t 
vào nhà giam ª Carthage, illinois vì phåm pháp. Vào ngày 27, tháng 6, næm 1844 Çang khi ª trong nhà giam thì 
có m¶t nhóm ngÜªi xong vào tù và gi‰t ch‰t hai anh em Hyrum và Joseph. 
 
Joseph Smith bÎ tº Çåo?Joseph Smith bÎ tº Çåo?Joseph Smith bÎ tº Çåo?Joseph Smith bÎ tº Çåo?    

 
Nh»ng ngÜ©i Mặc Môn cho r¢ng s¿ ch‰t cûa Joseph Smith là tº Çåo nhÜ cu¶n bæn Video mà h† chi‰u ª ÇŠn 

th© Salt Lake City khi tôi Ç‰n tham quan. 
 
Trong Giáo Lš và Giao Ð§c 135:3  Giáo H¶i chép låi s¿ tº Çåo cûa ông: 
 ‘Giô Sép Si Mích, vÎ tiên tri và tiên ki‰n cûa Chúa, Çã làm hÖn bÃt cÙ ngÜ©i nào, ngoåi trØ Chúa Giê Su, 

Ç‹ Çem låi s¿ cÙu r‡i cho loài ngÜ©i trên th‰ gian này...Ông Çã sÓng hùng và cÛng ch‰t trong oai hùng trÜ§c m¡t 
ThÜ®ng ñ‰ và dân cûa ông. GiÓng nhÜ Ça sÓ nh»ng vÎ ÇÜ®c Chúa xÙc dÀu ngày xÜa...’ 

 
Câu 4 nói ti‰p: 

‘...Hai hay ba ngày trÜ§c khi ông bÎ ám sát, ông có nói r¢ng: ‘Tôi ra Çi nhÜ m¶t cØu non Ç‰n lò sát sinh, 
nhÜng tôi bình tÌnh nhÜ m¶t bu°i sáng mùa hè. LÜÖng tâm tôi cäm thÃy không có ÇiŠu gì xúc phåm Ç‰n 
ThÜ®ng ñ‰ hay làm t°n thÜÖng loài ngÜ©i. tôi së ch‰t m¶t cách vô t¶i và m†i ngÜ©i së 
nh¡c nhª Ç‰n tôi - ông Çã bÎ gi‰t ch‰t m¶t cách tàn nhÅn.’  
 
NhÜng thÆt s¿ ông Joseph Smith có phäi ch‰t vì Çåo không? 

 
Ÿ tåi Nauvoo có m¶t sÓ ngÜ©i Mặc Môn bÃt ÇÒng š ki‰n v§i ông, vào ngày 7, tháng 6, 1844 ông William 

Law là ngÜ©i cÓ vÃn thÙ nhì cûa ông in m¶t t© báo ‘Nauvoo Expositor’ vi‰t chi ti‰t phÖi bày s¿ lãnh Çåo, dåy 
d°, và s¿ lÃy nhiŠu v® cûa ông, vì ÇiŠu này së gây ra s¿ khó kh¡n cho ông, cho nên ba ngày sau ngày 10, tháng 
6, ông là thÎ trÜªng thành phÓ Nauvoo ra lÎnh hûy phá nhà báo và máy in. Vì lš do Çó mà hai anh em cûa ông 
cùng v§i hai ngÜ©i trong MÜ©i Hai SÙ ñÒ M¥c Môn John Taylor và Willard Richards bÎ b¡t bÕ vào nhà giam ª 
Carthage, illinous. 

 
Khi ở tại nhà giam ở Carthage, iLL. Thì có nhóm người tấn công vào nhà giam bắn những người ở trong, 

Joseph Smith liền lấy súng bắn lại. (History of the Church, Vol. 6, p.618). Nếu một người dùng súng để tự vệ 



thì không bao giờ được gọi là tử đạo. Cho nên từ ngữ “tử đạo” thật không thể nào áp dụng được cho Joseph 
Smith. 
 
 Sau vø Çó, thì Çåo Mặc Môn chia ra làm hai nhóm, m¶t nhóm do v® ông dÄn vŠ independence Missouri, và 
g†i là The Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.  M¥c dÀu nhóm nÀy nhÕ hÖn, nhÜng cho 
r¢ng mình là H¶i Thánh thÆt s¿ và ÇÜ®c ti‰p nÓi bªi con cûa Joseph Smith do chính lá thÜ cûa ông vi‰t vào 1-
17-1844. Còn nhóm kia thì ª dÜ§i s¿ hÜ§ng dÄn cûa Brigham Young r©i khÕi Nauvoo và cuÓi cùng Ç‰n Salt 
Lake City, Utah vào næm 1847.  M¥c dÀu có nhiŠu s¿ khác biŒt gi»a hai nhóm, nhÜng cä hai ÇŠu tin r¢ng Sách 
M¶c Môn là l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i thêm vào sách Kinh Thánh. 
 

Vào ngày 25, tháng 6, 1844, khi ª trong nhà giam thì có m¶t sÓ ngÜ©i tÃn công vào nhà giam b¡n ch‰t hai 
anh em Hyrum và Joseph, và làm thÜÖng hai ngÜ©i kia. NhÜng có m¶t ÇiŠu mà ít ai bi‰t Ç‰n, Çó là khi ª trong 
nhà giam có ngÜ©i Çem lén vào m¶t cây súng cho ông Joseph Smith. Khi Çám Çông tràng Ç‰n ông, ông liŠn n° 
súng và gi‰t ch‰t 2 ngÜ©i cûa h†. Trong History of the Church, Vol.7, p.101, (Histor(Histor(Histor(History of the Church. Vol.6, y of the Church. Vol.6, y of the Church. Vol.6, y of the Church. Vol.6, 
p.618p.618p.618p.618----) ) ) ) ông John Taylor là ngÜ©i chính m¡t thÃy nói: ‘Ông [Joseph Smith], ÇÙng dÆy ngay, và v§i m¶t bÜ§c 
månh më nhanh lË, và m¶t vë m¥t rÕ ràng quy‰t ÇÎnh, Ç‰n ch° cºa, và rút ra cây súng có 6 viên Çån Çã Ç‹ vào 
túi bªi Anh Wheelock, mª cºa hÈ ra và b¡n liên ti‰p 6 lÀn; nhÜng chÌ n° 3 viên. Sau Çó tôi bi‰t r¢ng có 2 ho¥c 3 
ngÜ©i bÎ thÜÖng bªi s¿ n° súng này, và tôi ÇÜ®c bi‰t có 2 ngÜ©i ch‰t.’ 
 
 

SáchSáchSáchSách M M M Mặc Mc Mc Mc Môôôônnnn c c c cóóóó 15 s 15 s 15 s 15 sááááchchchch::::    
 
I Nê-phi (I Nephi) 
II Nê-phi (II Nephi) 
Gia-cÓp (Jacob) 
Ê-nÓt (Enos) 
Gia-rôm (Jarom) 
Ôm-ni (Omni) 
L©i M¥c-môn (Words of Mặc Môn) 
Mô-si-a (Mosiah) 
An-ma (Alma ) 
Hê-la-man (Helaman) 
III Nê-phi (III Nephi) 
IV Nê-phi (IV Nephi) 
M¥c-môn (Mặc Môn) 
Ê-the (Ether) 
Mô-rô-ni (Moroni) 
 
 
Sách MSách MSách MSách Mặc Môn có nh»c Môn có nh»c Môn có nh»c Môn có nh»ng câu giÓng Kinh Thánh:ng câu giÓng Kinh Thánh:ng câu giÓng Kinh Thánh:ng câu giÓng Kinh Thánh:    
 
 ñÙc Chúa Tr©i tåo d¿ng nên m†i vÆt: Gia-cÓp 4:9. 
 ñÙc Chúa Tr©i là ThÀn: An-ma 18:24-28, 44; 22:9-11. 
 M¶t ñÙc Chúa Tr©i Ba Ngôi: An-ma 11:28, 44; Mô-si-a 16:5; 2Nê-phi 31:21. 
 ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng cÙu chu¶c: Mô-si-a 13:32. 

ñÙc Chúa Tr©i không thay Ç°i: M¥c-môn 9:9, 19; An-ma 41:8; Rô-rô-ni 8:18; 3Nê-phi 24:6. 
 ñÙc Chúa Tr©i cÃm không ÇÜ®c lÃy nhiŠu v®: Gia-cÓp 2:23-33; 3:5. 



 Chúa Jesus sanh ra bªi n» ÇÒng trinh: An-ma 7:10. 
 Chúa Jesus là ñÃng cÙu chu¶c và là Cha Ç©i Ç©i: Mô-si-a 16:15; Mæc-môn 9:12. 
 Chúa Jesus là Con ñÙc Chúa Tr©i, là ñÃng tåo d¿ng nên m†i vÆt: 3Nê-phi 9:15. 
 Chúa Jesus là ñÙc Chúa Tr©i và ngÜ©i ta cÀu nguyŒn v§i Ngài: 2Nê-phi 10:3; 3Nêphi 19:18 
 Chúa Jesus v§i ñÙc Chúa Tr©i là m¶t: 3Nê-phi 28:10. 
 ñÙc Thánh Linh là ñÙc Chúa Tr©i: An-ma 18:28. 
 ñÙc Thánh Linh ng¿ trÎ trong con ngÜ©i: An-ma 18:35. 
 ñÙc Thánh Linh là ñÃng d¿ng nên m†i vÆt: An-ma 22:11 
 HÒ lºa ÇÎa ngøc Ç©i Ç©i - s¿ ch‰t thÙ nhì: Gia-cÓp 3:11; 6:10; 2Nê-phi 28:23. 
 
 
Những nhân chứng cho sách Mặc Môn: 
 ñôi lúc có m¶t sÓ ngÜ©i M¶c Môn dùng câu Kinh Thánh Mt.18:16 Ç‹ chÙng minh sách M¶c Môn là ‘M¶t 
ChÙng ThÜ Khác VŠ Chúa Giê Su Ky Tô.’ Chính vì vÆy mà phÀn ÇÀu cûa sách M¶c Môn có l©i chÙng cûa ‘Ba 
Nhân ChÙng’ và cûa ‘Tám Nhân ChÙng’. 

Mt.18:16 ‘Ví baèng khoâng nghe, haõy môøi moät hai ngöôøi ñi vôùi ngöôi, haàu cöù lôøi hai ba ngöôøi laøm chöùng 
maø moïi vieäc ñöôïc chaéc chaén.’ 

 NhÜng trong Kinh Thánh Tân Ð§c và C¿u Ð§c nói Ç‰n nh»ng nhân chÙng là khi làm chÙng Ç‹ bu¶c t¶i cho 
nh»ng ai phåm.  Ch§ không bao gi© làm chÙng cho m¶t quy‹n sách khác cûa ñÙc Chúa Tr©i.  HÖn n»a, nh»ng 
sách M¶c Môn ÇŠu dåy khác v§i Kinh Thánh Tân Ð§c và C¿u Ð§c, cho nên không th‹ nào là L©i cûa ñÙc Chúa 
Tr©i ÇÜ®c.  Cho nên câu Kinh Thánh Mt.18:16 Çã lÃy ra khÕi Çoån væn và š cûa nó. 
 
 

Nh»ng sách M¥c Môn mâu thuÅn nhau:Nh»ng sách M¥c Môn mâu thuÅn nhau:Nh»ng sách M¥c Môn mâu thuÅn nhau:Nh»ng sách M¥c Môn mâu thuÅn nhau: 
 
Trong nh»ng Kinh cûa M¥c Môn, có sách nói này, sách nói khác, có khi cùng m¶t sách mà låi nói 2 ÇiŠu ÇÓi 
nghÎch nhau: 
ChÌ có 1 ñCT     - Có nhiŠu ñCT 
Giáo lš Ba Ngôi    - Giáo lš Ba Ngôi là sai 
ñCT là ThÀn     - ñCT có xÜÖng và thÎt 
Chúa Cha/Con ª trong lòng - chÌ có ñÙc Thánh Linh (vì Cha & Con có xác thÎt) 
ñCT ra lÎnh lÃy nhiŠu v®  - Sách thì cÃm 
Chúa không thay Ç°i   - Chúa thay Ç°i 
Chúa Jesus là ñCT   - Không phäi 
Chúa Jesus có Ç©i Ç©i   - ñÜ®c d¿ng nên 
Chúa Jesus là con Ç¶c sanh - ñÙc Thánh Linh là con Ç¶c sanh 
CJ sanh n» ÇÒng trinh   - ñCT làm tình v§i Mary... 
Con ngÜ©i có th‹ thành ñCT - Không 
Dåy ÇÎa ngøc Ç©i Ç©i   - sách thì dåy không có 
Gi‰t ngÜ©i ÇÜ®c tha   - Không ÇÜ®c tha 
AÇam sÓng ª CÆn ñông  - independence, Missouri 
Joseph Smith së 0 bÎ gi‰t  - biŒt gi‰t  
Giáo H¶i trä lÜÖng ngÜ©i làm - Giáo H¶i 0 nên trä lÜÖng 
Ông làm nhiŠu hÖn cä CJ  - làm nhiŠu hÖn ngoåi trØ CJ 
Có nhiŠu nÖi sách M¥c Môn trích KT Tân Ð§c trÜ§c khi KT Tân Ð§c ÇÜ®c chép (HêLaMan 12:25-26) 
 
 



 

Nh»ng s¿ mâu thuÅn cûa các sách Giáo H¶Nh»ng s¿ mâu thuÅn cûa các sách Giáo H¶Nh»ng s¿ mâu thuÅn cûa các sách Giáo H¶Nh»ng s¿ mâu thuÅn cûa các sách Giáo H¶i M¥c Môn v§ii M¥c Môn v§ii M¥c Môn v§ii M¥c Môn v§i nhau, và cÛng trái nghÎch  nhau, và cÛng trái nghÎch  nhau, và cÛng trái nghÎch  nhau, và cÛng trái nghÎch 
låi v§i Kinh Thánh:låi v§i Kinh Thánh:låi v§i Kinh Thánh:låi v§i Kinh Thánh:    

 

AÇam sÓng ª Çâu?AÇam sÓng ª Çâu?AÇam sÓng ª Çâu?AÇam sÓng ª Çâu?    
 
SÓng ª CÆn ñông (Near East): 

‘Và ta, ñÙc Chúa Tr©i, tåo m¶t con sông tØ VÜ©n ñÎa ñàng chäy ra Ç‹ tÜ§i cho khu vÜ©n Çó, rÒi tØ Çó chia 
ra làm bÓn ngä... Tên sông thÙ nhì là Ghi Hôn, chäy quanh toàn xÙ Ê Thi Ô Bi A (Ethiopia). ...Và ta, ñÙc 
Chúa Tr©i, Çem ngÜ©i nam Ç¥t vào trong VÜ©n ñÎa ñàng Ç‹ trÒng tr†t và chæm sóc khu vÜ©n Ãy.’ (Trân 
Châu Vô Giá. Môi Se 3:10-15) 

 
SÓng ª ti‹u bang Missouri: 

‘A ñam Ôn ñi A Man (Adam-ondi-Ahman), vì Ngài bäo r¢ng Çây là nÖi A ñam së Ç‰n vi‰ng dân cûa ông, 
hay nói các khác, Çây là nÖi mà ñÃng ThÜ®ng C° së an t†a, theo nhÜ l©i cûa Tiên Tri ña Ni Ên Çã nói.’ 
(Giáo Lš và Giao Ð§c 116). Theo ÇŠ møc cûa Ti‰t 116 này, thì A ñam Ôn ñi A Man (Adam-ondi-Ahman) 
là ª Spring Hill thu¶c tÌnh håt Daviess, và thu¶c ti‹u bang Missouri. 
‘Há trên núi A ñam Ôn ñi A Man (Adam-ondi-Ahman) và trên ÇÒng b¢ng Ô La Ha Si Nê Ha (Olaha 
Shinehah), hay trong xÙ nÖi A ñam cÜ ngø,... Tôi t§ Ni Ven Ušt (Newel K. Whitney) cûa ta...Ç‰n xÙ A ñam 
Ôn ñi A Man (Adam-ondi-Ahman), và làm vÎ giám tr® (bishop) cho dân ta,...’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 117: 
8-11) 

 
 
M¶t ngÜ©i ÇÜ®c xá t¶i khi nào?M¶t ngÜ©i ÇÜ®c xá t¶i khi nào?M¶t ngÜ©i ÇÜ®c xá t¶i khi nào?M¶t ngÜ©i ÇÜ®c xá t¶i khi nào?    
 
M¶t ngÜ©i ÇÜ®c xá t¶i trÜ§c phép báp-têm. 

‘TÃt cä nh»ng ai bi‰t hå mình trÜ§c ThÜ®ng ñ‰, Ü§c muÓn ÇÜ®c báp têm, và Ç‰n v§i m¶t tÃm lòng Çau kh° 
và m¶t tâm hÒn thÓng hÓi, và chÙng tÕ trÜ§c Giáo H¶i r¢ng h† Çã th¿c s¿ hÓi cäi...và th¿c s¿ bi‹u l¶ qua 
viŒc làm, r¢ng h† Çã nhÆn ÇÜ®c Thánh Linh cûa Chúa Giê Su Ky Tô Ç‹ ÇÜ®c xá t¶i, thì h† së ÇÜ®c thâu nhÆn 
vào Giáo H¶i b¢ng phép báp têm.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 20:37) 

 
M¶t ngÜ©i ÇÜ®c xá t¶i sau phép báp-têm. 

‘...Vì kìa, phép báp têm là ÇÜa t§i s¿ hÓi cäi Ç‹ th¿c thi tr†n vËn các lÎnh truyŠn khi‰n ÇÜa t§i s¿ xá miÍn t¶i 
l‡i.’ (Mô Rô Ni 8:11) 

‘...ta truyŠn giao cho các ngÜÖi ChÙc TÜ T‰ A Rôn là chÙc tÜ t‰ n¡m gi» các chìa khóa phù tr® cûa các thiên 
sÙ và cûa phúc âm vŠ s¿ hÓi cäi và phép báp têm b¢ng các trÀm mình xuÓng nÜ§c Ç‹ ÇÜ®c xá t¶i.’ (Giáo Lš 
và Giao Ð§c 13) 

 
 
Chúa Giê Su là ñÙc Chúa Tr©Chúa Giê Su là ñÙc Chúa Tr©Chúa Giê Su là ñÙc Chúa Tr©Chúa Giê Su là ñÙc Chúa Tr©iiii Vïnh Cºu? Vïnh Cºu? Vïnh Cºu? Vïnh Cºu?    
 
Chúa Giê Su không phäi là ñÙc Chúa Tr©i Vïnh Cºu. 

‘Và tôi là Giæng, thÃy r¢ng Ngài không nhÆn ÇÜ®c s¿ tr†n vËn ngay tØ lúc ÇÀu mà nhÆn ÇÜ®c tØ ân Çi‹n này 
Ç‰n ân Çi‹n khác. Lúc ÇÀu Ngài không nhÆn ÇÜ®c s¿ tr†n vËn, nhÜng Ngài ti‰p tøc nhÆn ÇÜ®c tØ ân Çi‹n này 
Ç‰n ân Çi‹n khác, cho Ç‰n khi Ngài nhÆn ÇÜ®c s¿ tr†n vËn. Do Çó Ngài ÇÜ®c g†i là Con cûa ThÜ®ng ñ‰, vì 
thoåt tiên Ngài không nhÆn ÇÜ®c s¿ tr†n vËn.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 93:12-14) 



‘...và Con ñ¶c Sanh cûa ta là và së là ñÃng CÙu R‡i, vì Con cûa ta ÇÀy ân Çi‹n và lë thÆt. NhÜng không có 
ThÜ®ng ñ‰ nào ngoài ta cä,...’ (Trân Châu Vô Giá. Môi Se 1:6) 
‘JEHOVAH, THE FiRSTBORN. Among the spirit children of Elohim, the first-born was and is Jehovah, or 
Jesus Christ,’ (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine Ch.5, p.85) 

 
Chúa Giê Su là ñÙc Chúa Tr©i Vïnh Cºu. 

‘...-Và cÛng Ç‹ thuy‰t phøc cho ngÜ©i Do Thái và ngÜ©i dân ngoåi tin r¢ng Chúa Giê Su là ÇÃng ky 
tô, thÜ®ng Ç‰ vïnh cºu, Çã bi‹u hiŒn cho tÃt cä quÓc gia bi‰t-’ (trong trang thÙ ba, phÀn TruyŒn Kš 
do cûa sách M¥c Môn) 

‘ñÙc Chúa Cha, ñÙc Chúa Con, và Thánh Linh là m¶t ThÜ®ng ñ‰, vô cùng, vïnh cºu, và Ç©i Ç©i. A 
Men.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 20:28) 

‘Hãy l¡ng nghe ti‰ng nói cûa Ngài, là ñÃng tØ suÓt vïnh cºu này Ç‰n suÓt vïnh cºu khác, ñÃng Vï ñåi là 
Ta, là Giê Su Ky Tô...’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 39:1) 

‘...Ngài là ñÃng Vïnh Cºu trên m†i vïnh cºu, Ngài së tØ trên tr©i xuÓng gi»a Çám con cái loài ngÜ©i, 
Ngài së trú trong m¶t ÇŠn tåm làm b¢ng ÇÃt sét, Ngài së Ç‰n cùng m†i ngÜ©i Ç‹ ban nh»ng phép lå l§n lao, 
nhÜ ch»a lành ngÜ©i bÎnh, cÙu sÓng kÈ ch‰t, làm cho kÈ què Çi ÇÜ®c, kÈ Çui thÃy, kÈ Çi‰c nghe, cùng ch»a 
lành m†i thÙ bÎnh tÆt khác... Danh cûa Ngài së là Chúa Giê Su Ky Tô, VÎ Nam Tº cûa ThÜ®ng ñ‰, Cha cûa 
tr©i ÇÃt, ñÃng Sáng Tåo tÃt cä m†i s¿ vÆt tØ lúc khªi ÇÀu, và mË cûa Ngài së có danh là Ma Ri.’ (Mô Si A 
3:5-8) 

‘Vì kìa, ta là ThÜ®ng ñ‰, là ThÜ®ng ñ‰ có nhiŠu phép lå, ta së cho ngÜ©i th‰ gian bi‰t r¢ng, ta luôn luôn 
vÅn vÆy, hôm qua cÛng nhÜ hôm nay, và mãi mãi vŠ sau;...’ (2 Nê Phi 27:23) 
 
 

Loài ngÜ©Loài ngÜ©Loài ngÜ©Loài ngÜ©iiii có th‹ thành ñÙc Chúa Tr© có th‹ thành ñÙc Chúa Tr© có th‹ thành ñÙc Chúa Tr© có th‹ thành ñÙc Chúa Tr©iiii ÇÜ®c không? ÇÜ®c không? ÇÜ®c không? ÇÜ®c không?    
 
Loài ngÜ©i có th‹ thành ñÙc Chúa Tr©i. 

‘RÒi h† së trª thành các vÎ chúa (Then shall they be gods), vì h† không có s¿ tÆn cùng; vÆy nên h† së ÇÜ®c 
tÒn tåi tØ vïnh cºu này Ç‰n vïnh cºu khác, và h† cÙ ti‰p tøc, rÒi h† së ÇÜ®c ª trên cao hÖn h‰t, vì vån vÆt ÇŠu 
phøc tùng h†. RÒi h† së trª thành nh»ng vÎ chúa (Then shall they be gods), vì h† có Çû m†i quyŠn næng, và 
các thiên sÙ së suy phøc h†.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 132:20) 
‘Chúng ta có th‹ trª thành ñÙc Chúa Tr©i (Gods) giÓng nhÜ Cha Thiên ThÜ®ng cûa chúng ta. ñây là 
exaltation... H† së trª thành nh»ng vÎ chúa... và së có ÇÜ®c nh»ng linh con (spirit children). Nh»ng linh con 
này së có mÓi liên hŒ v§i h† cÛng giÓng nhÜ chúng ta v§i Cha Thiên ThÜ®ng cûa chúng ta. (Gospel 
Principles, bän in 1986 ho¥c cû hÖn, p.290) 
‘...Cha chúng ta ª thiên gi§i Çã m¶t lÀn là a ngÜ©i cÛng nhÜ chúng ta hiŒn nay, thân xác có th‹ ch‰t ÇÜ®c... 
ngài Çã ti‰n tri‹n tØ giai Çoån cûa Ç©i sÓng này Ç‰n giai Çoån khác cho Ç‰n khi ngài Çåt ÇÜ®c trång thái mà 
chúng ta g†i là exaltation hay là godhood. (Achieving a Celestial Marriage, 1976, 1992, p.132) 
‘...Ngài [ñÙc Chúa Tr©i] là Cha chúng ta-Cha cûa nh»ng linh chúng ta, và Çã m¶t lÀn là ngÜ©i trong xác thÎt 
hay ch‰t cÛng nhÜ chúng ta, và bây gi© là m¶t ñÃng ÇÜ®c tán dÜÖng (exalted Being). (Brigham Young, 
Journal of Discouses, Vol. 7, p.333, Tháng 10, 1859) 
‘...và Ngài Çã m¶t lÀn là m¶t ngÜ©i nhÜ chúng ta; phäi, chính ñÙc Chúa Tr©i, Cha cûa tÃt cä chúng ta, ª trên 
m¶t quä ÇÃt, cÛng nhÜ chính Chúa Giê Su Ky Tô vÆy; và tôi së chÌ dÄn ÇiŠu Çó tØ Kinh Thánh.’ (Joseph 
Smith, History of the Church, Vol. 6, p.305, Tháng 4, 1844) 
‘...Ç‹ tôi nói cho các ngÜ©i th‰ nào ñÙc Chúa Tr©i trª thành ñÙc Chúa Tr©i. Chúng ta thÜ©ng nghï và tÜªng 
r¢ng ñÙc Chúa Tr©i là ñÙc Chúa Tr©i tØ Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p (eternity), tôi së bác bÕ š nghÌ Çó, và së lÃy bÕ cái 
màng Ç‹ các ngÜ©i ÇÜ®c thÃy.’ (Joseph Smith, History of the Church, Vol. 6, p.305, Tháng 4, 1844 và 
Journal of Discourses, Vol. 6, p.3) 



 
Loài ngÜ©i không th‹ nào thành ñÙc Chúa Tr©i ÇÜ®c. 

‘Vì ch£ng phäi chúng ta Çã ÇÜ®c Ç†c r¢ng, ThÜ®ng ñ‰ lúc nào cÛng nhÜ vÆy, hôm qua cÛng nhÜ hôm 
nay và mãi mãi vŠ sau, và nÖi Ngài ch£ng có gì bi‰n Ç°i mà cÛng không có bóng dáng cûa s¿ Ç°i thay nào 
hay sao?’ (M¥c Môn 9:9) 

‘...Và kìa, tôi nói v§i các ngÜ©i r¢ng, Ngài ch£ng bao gi© thay Ç°i, vì n‰u Ngài thay Ç°i thì Ngài không 
còn là ThÜ®ng ñ‰ n»a. NhÜng Ngài vÅn là ThÜ®ng ñ‰ - m¶t ThÜ®ng ñ‰ v§i nhiŠu phép lå.’ (M¥c Môn 
9:19) 

‘Vì cha bi‰t ThÜ®ng ñ‰ không phäi là m¶t ThÜ®ng ñ‰ thiên vÎ, và Ngài cÛng không phäi là m¶t ñÃng 
hay thay Ç°i, mà trái låi, Ngai là m¶t ñÃng b¡t di bÃt dÎch suÓt m†i vïnh cºu này Ç‰n vïnh cºu khác.’ (Mô 
Rô Ni 8:18) 

‘Vì kìa, ch£ng còn bao lâu n»a ngày Ãy së Ç‰n, Çó tÙc là ngày mà Chúa Vån Næng së trÎ vì v§i quyŠn 
næng. Ngài là ñÃng Vïnh Cºu trên m†i vïnh cºu,...’ (Mô Si A 3:5) 

‘Nh© nh»ng ÇiŠu này mà chúng tôi bi‰t ÇÜ®c r¢ng có m¶t ThÜ®ng ñ‰ trên tr©i. Ngài là ñÃng vô cùng và 
vïnh cºu, tØ suÓt vïnh cºu này Ç‰n suÓt vïnh cºu khác. Ngài là ThÜ®ng ñ‰ không hŠ thay Ç°i, là ñÃng tåo 
d¿ng tr©i ÇÃt cùng vån vÆt trong Çó.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 20:17) 

‘RÒi ThÜ®ng ñ‰ phán cùng Môi Se: Này, ta là Chúa, ThÜ®ng ñ‰ Toàn Næng, và danh ta là Vô TÆn, vì ta 
không có ngày ÇÀu và không có næm k‰t thúc; vÆy ch£ng phäi ta là Vô TÆn hay sao?’ (Trân Châu Vô Giá. 
Môi Se 1:3) 

‘Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn: Caùc ngöôi laø keû laøm chöùng ta, vaø laø ñaày tôù ta ñaõ choïn, haàu cho caùc ngöôi 
ñöôïc bieát vaø tin ta, vaø hieåu raèng ta laø Chuùa! Chaúng coù Ñöùc Chuùa Trôøi naøo taïo thaønh tröôùc ta, vaø cuõng 
chaúng coù sau ta nöõa.’ (Ê Sai 43:10) 

‘Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laø Vua vaø Ñaáng Cöùu chuoäc cuûa Y-sô-ra-eân, laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân, phaùn 
nhö vaày: Ta laø ñaàu tieân vaø cuoái cuøng; ngoaøi ta khoâng coù Ñöùc Chuùa Trôøi naøo khaùc.’ (Ê Sai 44:6)  
Trong quy‹n Gospel Principles, trang 353 có ÇÎnh nghïa ba chº ‘Eternal’ ‘Everlasting’ ‘Forever’ nhÜ 

sau: Everlasting, without beginning or end... Lasting or enduring forever... Always, no end, eternal.  Theo 
nh»ng ÇÎnh nghïa này thì ThÜ®ng ñ‰, ñÙc Chúa Tr©i, hay ñÙc Chúa Cha tØ trÜ§c vô sông cho Ç‰n Ç©i Ç©i 
mãi mãi cÛng là ñÙc Chúa Tr©i, không có s¿ khªi ÇÀu nhÜ là tØ ngÜ©i thành ñÙc Chúa Tr©i.  

 
 

ñÙc Chúa Cha có thân xác b¢ng xÜÖng và thÎt?ñÙc Chúa Cha có thân xác b¢ng xÜÖng và thÎt?ñÙc Chúa Cha có thân xác b¢ng xÜÖng và thÎt?ñÙc Chúa Cha có thân xác b¢ng xÜÖng và thÎt?    
 
Có: 

‘ñÙc Chúa Cha có m¶t th‹ xác b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt hi‹n nhiên nhÜ loài ngÜ©i; và luôn cä ñÙc Chúa 
Con cÛng vÆy; nhÜng Thánh Linh thì không có th‹ xác b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt, Ngài là m¶t ñÃng Linh HÒn. 
Vì n‰u không vÆy thì Ngài không th‹ ª trong chúng ta ÇÜ®c.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 130:22) 

 
Không: 

‘Là linh hÒn, lúc khªi thûy các ngÜÖi Çã ª cùng ñÙc Chúa Cha, và Linh HÒn Çó là Thánh Linh lë thÆt.’ 
(Giáo Lš và Giao Ð§c 93:23) Bän ti‰ng viŒt dÎch không rÕ cho mÃy, trong bän Anh ng» nói r¢ng: ‘Ye were 
also in the beginning with the Father; that which is Spirit, even the Spirit of truth;’ rõ r¢ng câu nói r¢ng ñÙc 
Chúa Cha là ThÀn. 

‘Có hai nhân vÆt vô sông thi‰t lÆp, quän trÎ và quyŠn næng tÓi cao trên h‰t m†i vÆt--...H† là ñÙc Chúa 
Cha và ñÙc Chúa Con: ñÙc Chúa Cha có m¶t bän chÃt thÀn linh, vinh hi‹n và quyŠn næng (a personage of 
spirit):...’ (Giáo Lš và Giao Ð§c, bän in 1835, p.52, Lecture Fifth Of Faith, SECTiON V. verse 2) PhÀn này 
Çã ÇÜ®c lÃy ra sau bän in næm 1920. 



‘H«i ThÜ®ng ñ‰ Thánh, chúng con tin r¢ng Ngài là ThÜ®ng ñ‰, và chúng con tin r¢ng Ngài thánh thiŒn, 
và chúng con cÛng tin r¢ng trÜ§c kia Ngài là m¶t linh hÒn, hiŒn vÅn còn là m¶t linh hÒn và së là m¶t linh 
hÒn mãi mãi vŠ sau.’ (M¥c Môn, An Ma 31:15). 

 
 

Có bao nhiêu ñÙc Chúa Tr©Có bao nhiêu ñÙc Chúa Tr©Có bao nhiêu ñÙc Chúa Tr©Có bao nhiêu ñÙc Chúa Tr©iiii????    
 
Có hÖn m¶t ñÙc Chúa Tr©i: 

‘Th‰ rÒi Chúa phán r¢ng: Chúng ta hãy Çi xuÓng. Và các Ngài cùng Çi xuÓng lúc khªi ÇÀu, các Ngài tÙc 
là các vÎ Chúa (Gods) Çã t° chÙc và tåo thành các tÀng tr©i và th‰ gian...các Ngài (Gods) chÌ m§i tåo ra th‰ 
gian mà chÜa tåo thêm gì h‰t...Và các vÎ Chúa (Gods) phán: Phäi có s¿ sáng, tÙc th©i có s¿ sáng...’ Trân 
Châu Vô Giá, Áp Ra Ham, Çoån 4-5 này nói vŠ s¿ sáng tåo cûa vÛ trø và muôn vÆt nhÜ Kinh Thánh Sáng 
Th‰ Kš Çoån 1-2. NhÜng trong Áp Ra Ham, Çoån 4-5 này ÇŠu nói vŠ ña ThÀn (Gods) trái ngÜ®c låi Kinh 
Thánh Sáng Th‰ Kš Çoån 1-2. 

‘Tôi së giäng vŠ Ça ThÀn (the plurality of Gods)... Các anh cä Çã giäng dåy ÇiŠu này mÜ©i læm næm rÒi. 
Tôi lúc nào cÛng tuyên bÓ ñÙc Chúa Tr©i là nhân vÆt riêng biŒt, Chúa Gie Su Ky Tô là m¶t nhân vÆt khác 
và riêng biŒt v§i ñÙc Chúa Cha, và Thánh Linh là m¶t nhân vÆt riêng biŒt và là ThÀn Linh: và ba tåo thành 
ba nhân vÆt khác nhau và ba ñÙc Chúa Tr©i (three Gods)...’ (Joseph Smith, History of the Church, Vol. 6, 
p.474, Tháng 6, 1844) 

 
ChÌ có m¶t ñÙc Chúa Tr©i: 

Trong hai hàng cuÓi cûa ba nhân chÙng vŠ sách M¥c Môn có l©i nhÜ sau: ‘Xin vinh danh ñÙc Chúa Cha, 
ñÙc Chúa Con và Thánh Linh, cä ba là m¶t ThÜ®ng ñ‰. A Men.’ 

‘...và së ÇÜ®c dÅn t§i trÜ§c tòa phán xét cûa ñÃng Ky Tô ñÙc Chúa Con, cùng ThÜ®ng ñ‰ ñÙc Chúc 
Cha, và Thánh Linh, mà cä ba ñÃng cùng là m¶t ñÃng ThÜ®ng ñ‰ Vïnh Cºu, Ç‹ ÇÜ®c xét xº theo viŒc làm 
lành hay d» cûa mình.’ (M¥c Môn, An Ma 11:44) 

‘...Ç‹ ca tøng ñÙc Chúa Cha, ñÙc Chúa Con, và Thánh Linh, cä ba cùng là m¶t ThÜ®ng ñ‰, trong m¶t 
trång thái hånh phúc bÃt tÆn.’ (M¥c Môn, M¥c Môn 7:7) 

‘...thÆt vÆy, ta nói v§i các ngÜÖi r¢ng ñÙc Chúa Cha, ñÙc Chúa Con, và Thánh Linh là m¶t; và ta ª trong 
ñÙc Chúa Cha, và ñÙc Chúa Cha ª trong ta, và ñÙc Chúa Cha v§i ta là m¶t.’ (M¥c Môn, 3Nê Phi 11:27) 

‘Và do Çó xác thÎt trª nên lŒ thu¶c Thánh Linh, hay ñÙc Chúa Con lŒ thu¶c ñÙc Chúa Cha, mà nguyên 
chÌ là m¶t ThÜ®ng ñ‰,...’ (M¥c Môn, Mô Si A 15:5) 

 
 
ñÙc Chúa Cha và ñÙc Chúa Con ª trong lòng loài ngÜ©ñÙc Chúa Cha và ñÙc Chúa Con ª trong lòng loài ngÜ©ñÙc Chúa Cha và ñÙc Chúa Con ª trong lòng loài ngÜ©ñÙc Chúa Cha và ñÙc Chúa Con ª trong lòng loài ngÜ©iiii????    
 
Không: 

‘Giæng 14:23: S¿ xuÃt hiŒn cûa ñÙc Chúa Cha và ñÙc Chúa Con trong câu này là s¿ xuÃt hiŒn cûa m¶t 
con ngÜ©i; và š tÜªng cho r¢ng ñÙc Chúa Cha và ñÙc Chúa Con ª trong trái tim loài ngÜ©i là m¶t š tÜªng 
sai lÀm, m¶t quan niŒm cûa m¶t giáo phái xa xÜa.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c, 130:3) và trong câu 22 giäi nghïa 
lš do ‘ñÙc Chúa Cha có m¶t th‹ xác b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt hi‹n nhiên nhÜ loài ngÜ©i; và luôn cä ñÙc Chúa 
Con cÛng vÆy; nhÜng Thánh Linh thì không có th‹ xác b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt, Ngài là m¶t ñÃng Linh HÒn. 
Vì n‰u không vÆy thì Ngài không th‹ ª trong chúng ta ÇÜ®c.’ 

 
ñÜ®c: 



‘VŠ ÇiŠu này tôi ÇÜ®c bi‰t rõ, vì Chúa có phán là Ngài không ª trong nh»ng ÇŠn th© không thánh thiŒn, 
mà Ngài chÌ ª trong tim nh»ng ngÜ©i ngay chính; phäi,...’ (M¥c Môn, An Ma 34:36) tØ ‘Chúa’ thÜ©ng chÌ 
vŠ ñÙc Chúa Tr©i, ñÙc Chúa Con và Thánh Linh, ch§ không ám chÌ vŠ riêng biŒt Thánh Linh. 

‘Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp raèng: Neáu ai yeâu meán ta, thì vaâng giöõ lôøi ta, Cha ta seõ thöông yeâu ngöôøi, chuùng 
ta ñeàu ñeán cuøng ngöôøi vaø ôû trong ngöôøi.’ (Giæng 14:23) 

‘ñeán noãi Ñaáng Christ nhôn ñöùc tin maø ngöï trong loøng anh em;’ (ÊPhêSô 3:17) 
‘Chính anh em haõy töï xeùt ñeå xem mình coù ñöùc tin chaêng. Haõy töï thöû mình: anh em haù khoâng nhaän bieát 

raèng coù Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ôû trong anh em sao? mieãn laø anh em khoâng ñaùng bò boû.’ (2CôRinhTô 
13:5) 

 
 
Phép báp têm choPhép báp têm choPhép báp têm choPhép báp têm cho ngÜ© ngÜ© ngÜ© ngÜ©iiii ch‰t? ch‰t? ch‰t? ch‰t?    
 
Vâng: 

‘Có m¶t ch° riêng cho s¿ cÙu r‡i cûa nh»ng ngÜ©i Çã ch‰t cûa chúng ta. Tôi thÆt tin là së có m¶t nÖi, và 
k‹ tØ Çây nh»ng ngÜ©i Çàn ông muÓn cÙu nh»ng ngÜ©i Çã ch‰t cûa mình có th‹ Ç‰n và Çem nh»ng gia Çình 
cûa h†, Ç‹ làm phép báp têm và d¿ nh»ng lÍ nghi cho ngÜ©i ch‰t cûa h†...’ (Joseph Smith, History of the 
Church, Vol. 6, p.319, ThÙ Hai, Tháng 4, Ngày 8, 1844) 

Giáo H¶i M¥c Môn dåy r¢ng, khi nh»ng ngÜ©i không thu¶c vŠ Giáo H¶i M¥c Môn qua Ç©i, thì linh cûa 
nh»ng ngÜ©i Çó së vào ngøc tù (spirit prison) (theo bài giäng cûa Chû TÎch Wilford Woodruff, Journal of 
Discourses Vol. 18,  p.114, tháng 9, ngày 12, 1875 thì có khoäng næm mÜÖi ngàng triŒu linh ª trong ngøc 
tù.), ª tåi ngøc tù này ngÜ©i ch‰t cÛng ÇÜ®c thæm vi‰ng bªi nh»ng linh giáo sï (spirit missionaries) cûa Giáo 
H¶i M¥c Môn, cÛng giÓng y nhÜ nh»ng giáo sï M¥c Môn Çi gÕ cûa tØng nhà m¶t trên th‰ gian này. Nh»ng 
linh giáo sï này Ç‰n giäng Çåo cho nh»ng linh ª trong ngøc tù Ç‹ cho h† có cÖ h¶i tin và gia nhÆp vào giáo 
h¶i. Và bªi vì không có nÜ§c ª ngøc tù Çó, cho nên nh»ng thân nhân còn Çang sÓng có th‹ thay th‰ ngÜ©i 
ch‰t làm phép báp têm. Chính vì vÆy mà vÃn Ç‹ gia ph° rÃt quan tr†ng ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i M¥c Môn, vì h† 
muÓn bi‰t nh»ng thân nhân cûa mình Çã qua Ç©i là ai và làm phép báp têm cho h†.  

 
Không: 

‘Và tóm låi, khÓn thay tÃt cä nh»ng kÈ ch‰t trong t¶i l‡i cûa mình; vì h† së trª vŠ v§i ThÜ®ng ñ‰, và së 
thÃy m¥t Ngài, mà vÅn còn ª trong t¶i l‡i cûa mình. (M¥c Môn, 2Nê Phi 9:38) 

‘NhÜng hãy ghi nh§ r¢ng, kÈ nào cÓ duy trì bän chÃt xác thÎt cûa mình và ti‰p tøc Çi vào ÇÜ©ng t¶i l‡i 
cùng phän nghÎch ThÜ®ng ñ‰, thì kÈ Çó vÅn còn ª trong tình trång sa ngã, và qu› d» vÅn còn Çû quyŠn hành 
ÇÓi v§i h†. Vì th‰, ÇÓi v§i nh»ng kÈ Ãy, s¿ cÙu chu¶c së xem nhÜ không có, vì h† là kÈ thù cûa ThÜ®ng ñ‰; 
và qu› d» cÛng là kÈ thù cûa ThÜ®ng ñ‰. (M¥c Môn, Mô Si A 16:5) 

‘N‰u là nh»ng viŒc làm thiŒn thì së ÇÜ®c phøc sinh v§i m¶t Ç©i sÓng trÜ©ng cºu và hånh phúc; nhÜng 
n‰u là nh»ng viŒc làm ác thì së phøc sinh v§i s¿ Çoán phåt Ç©i Ç©i, bÎ trao cho qu› d» Ç‹ bÎ lŒ thu¶c vào nó, 
và Çó s¿ Çoán phåt vÆy -.’ (M¥c Môn, Mô Si A 16:11) 

‘...vì kìa, gi© Çây là lúc, là ngày các anh em ÇÜ®c cÙu r‡i;... Vì kìa, cu¶c sÓng này là th©i gian cho loài 
ngÜ©i chuÄn bÎ Ç‹ g¥p ThÜ®ng ñ‰;... Các anh em không th‹ nói r¢ng: Tôi së hÓi cäi, tôi së trª vŠ v§i ThÜ®ng 
ñ‰ cûa tôi, khi các anh em ª trong khûng khoäng Çáng s® Çó. Không, các anh em không th‹ nói nhÜ vÆy 
ÇÜ®c; vì cÛng chính linh hÒn Çã làm chû phÀn xác cûa các anh em khi các anh em vØa ra khÕi cu¶c Ç©i này, 
thì hÒn Ãy cÛng së có Çû quyŠn næng Ç‹ làm chû th‹ xác các anh em trong th‰ gi§i vïnh cºu Ãy. Vì kìa, n‰u 
các anh em trì hoãn ngày hÓi cäi cho Ç‰n khi các anh em ch‰t, thì kìa, các anh em së bÎ lŒ thu¶c vào linh hÒn 
qu› d», và nó së niêm kín các anh em làm vÆt sª h»u cûa nó; vì th‰ mà Linh cûa Chúa Çã rút lui khÕi các 
anh em và không còn ng¿ trong các anh em n»a, và lúc Ãy qu› d» së có m†i quyŠn hành ÇÓi v§i các anh em; 
và Çây là tình trång sau cùng cûa kÌ tà ác.’ (M¥c Môn, An Ma 34:31-35) 



‘Vì Ngaøi phaùn raèng: Ta ñaõ nhaäm lôøi ngöôi trong thì thuaän tieän, Ta ñaõ phuø hoä ngöôi trong ngaøy cöùu 
roãi. Kìa, hieän nay laø thì thuaän tieän; kìa, hieän nay laø ngaøy cöùu roãi!’ (2Côrinhtô 6:2) 

 ‘Theo nhö ñaõ ñònh cho loaøi ngöôøi phaûi cheát moät laàn, roài chòu phaùn xeùt,’ (HêbÖrÖ 9:27) 
  
 
Kinh Thánh bÎ thay Ç°Kinh Thánh bÎ thay Ç°Kinh Thánh bÎ thay Ç°Kinh Thánh bÎ thay Ç°iiii????    
 
Vâng: 

‘Và sau khi nh»ng ÇiŠu này ÇÜ®c truyŠn tù dân Do Thái qua dân ngoåi v§i tÃt cä s¿ tinh khi‰t cûa nó, 
theo lë thÆt h¢ng có trong ThÜ®ng ñ‰. Và sau khi nh»ng ÇiŠu này truyŠn tØ dân Do Thái qua dân ngoåi nh© 
bàn tay cûa mÜ©i hai sÙ ÇÒ cûa Chiên Con, ngÜÖi së thÃty nŠn täng cûa m¶t giáo h¶i l§n lao và khä Ó, là giáo 
h¶i khä Ó hÖn tÃt cä các giáo h¶i khác; vì kìa, giáo h¶i Ãy Çã lÃy Çi nhiŠu phÀn giáo lš minh båch và qúy giá 
nhÙt trong phúc âm cûa Chiên Con; và còn lÃy Çi nhiŠu giao Ü§c cûa Chúa n»a...VÆy nên, ngÜÖi m§i thÃy 
r¢ng sau khi sách Ãy Çã qua tay nh»ng ngÜ©i trong giáo h¶i vï Çåi khä Ó kia thì nhiŠu phÀn quš báu và minh 
båch cûa sách bÎ lÃy Çi khÕi sách này cûa Chiên Con cûa ThÜ®ng ñ‰. Và sau khi nh»ng phÀn minh båch và 
quš báu kia bÎ lÃy Çi thì sách này së Ç‰n kh¡p m†i quÓc gia dân ngoåi; và sau khi sách Çã Ç‰n kh¡p m†i 
quÓc gia dân ngoåi, phäi, vÜ®t qua nhiŠu Çåi dÜÖng mà ngÜÖi Çã thÃ...’ (M¥c Môn, 1Nê Phi 13:26-29) khúc 
này nói vŠ Kinh Thánh. 

‘Chúng tôi tin r¢ng Thánh Kinh là l©i cûa ThÜ®ng ñ‰ khi sách Ãy ÇÜ®c phiên dÎch chính xác. Chúng tôi 
cÛng tin r¢ng Sách M¥c Môn là l©i cûa ThÜ®ng ñ‰.’ (Trân Châu Vô Giá, Tín ÇiŠu thÙ Tám trong MÜ©i Ba 
tín ÇiŠu) 

‘ñiŠu Çáng tin cÆy nhÃt Ç‹ Ço lÜ©ng s¿ chính xác cûa nh»ng câu Kinh Thánh không phäi là so sánh câu 
này v§i câu khác, nhÜng so sánh v§i Sách M¥c Môn và s¿ khäi thÎ tân th©i. (trong lá t© báo Church News, 
Ngày 20, Tháng 6, 1992, Trang 3 có trích lá thÖ cûa ñŒ NhÃt Chû TÎch ñoàn, Chû TÎch Hinckley Beson, 
cho tÃt cä thành viên cûa giáo h¶i, Ngày 22, Tháng 5, 1992) 

 
Không: 

‘Sách M¥c Môn là m¶t quy‹n thánh thÜ nhÜ Kinh Thánh...và cÛng nhÜ Kinh Thánh, sách chÙa Ç¿ng tr†n 
vËn phúc âm vïnh cºu.’ (L©i Gi§ ThiŒu cûa sách M¥c Môn) n‰u sách M¥c Môn không thay Ç°i thì Kinh 
Thánh dÛng không thay Ç°i. 

‘Nh»ng ÇiŠu gì ta là Chúa Çã nói, tÙc là ta Çã nói, ta không bào ch»a cho ta; và dù tr© ÇÃt có qua Çi 
nhÜng l©i ta vÅn còn mãi mãi và së ÇÜ®c Ùng nghiŒm h‰t, ho¥c b¢ng chính ti‰ng nói cûa các tôi t§ ta thì cÛng 
vÆy.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 1:38) 

‘coû khoâ, hoa ruïng; nhöng lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta coøn maõi ñôøi ñôøi!’ (Êsai 40:8) 
‘Vì ta noùi thaät cuøng caùc ngöôi, ñöông khi trôøi ñaát chöa qua ñi, thì moät chaám moät neùt trong luaät phaùp 

cuõng khoâng qua ñi ñöôïc cho ñeán khi moïi söï ñöôïc troïn.’ (MathiÖ 5:18) 
 ‘Trôøi ñaát seõ qua, nhöng lôøi ta noùi chaúng bao giôø qua ñi.’ (MathiÖ 24:35) 
N‰u Giáo H¶i M¥c Môn Çúng, có nghïa là không ai có th‹ tin Chúa Giê Su ÇÜ®c khi Ç†c l©i trong Kinh 

Thánh, thì l©i cÀu nguyŒn cûa Chúa Giê Su Çây không hiŒu l¿c. 
‘anh em ñaõ ñöôïc laïi sanh, chaúng phaûi bôûi gioáng hay hö naùt, nhöng bôûi gioáng chaúng hay hö naùt, laø bôûi 

lôøi haèng soáng vaø beàn vöõng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.’ (1PhierÖ 1:23-25) 
 
 

Ai là Con ñ¶c Sanh cûa ñÙc Chúa ChAi là Con ñ¶c Sanh cûa ñÙc Chúa ChAi là Con ñ¶c Sanh cûa ñÙc Chúa ChAi là Con ñ¶c Sanh cûa ñÙc Chúa Cha?a?a?a?    
 
Thánh Linh: 



‘Vào ngày Çó Thán Linh là ñÃng làm chÙng cho ñÙc Chúa Cha và ñÙc Chúa Con Çã giáng xuÓng trên 
A ñam mà phán r¢ng: Ta là Con ñ¶c Sanh cûa ñÙc Chúa Cha, tØ khªi thûy, tØ Çây vŠ sau và mãi mãi,...’ 
(Trân Châu Vô Giá, Môi Se 5:9) 

 
Chúa Giê Su: 

‘...NgÜÖi (Môi Se) cÛng tÜÖng t¿ nhÜ Con ñ¶c Sanh cûa ta, vä Con ñ¶c Sanh cûa ta là và së là ñÃng 
CÙu R‡i, vì Con cûa ta Çy ân Çi‹n và lë thÆt...’ (Trân Châu Vô Giá, Môi Se 1:6) 

 
 

T¶T¶T¶T¶iiii gi‰t ngÜ© gi‰t ngÜ© gi‰t ngÜ© gi‰t ngÜ©iiii ÇÜ®c tha không? ÇÜ®c tha không? ÇÜ®c tha không? ÇÜ®c tha không?    
 
Vâng: 

‘...vì Ngài Çã khi‰n chúng ta bi‰t hÓi cäi vŠ nh»ng viŒc làm này, và qua công ÇÙc cûa VÎ Nam Tº cûa 
Ngài, Ngài cÛng Çã tha thÙ cho chúng ta nh»ng t¶i l‡i và nh»ng vø sát nhân mà chúng ta Çã phåm, cùng cÃt 
bÕ t¶i l‡i khÕi lòng då chúng ta.’ (M¥c Môn, An Ma 24:10) 

‘...hãy hÓi cäi nh»ng hành Ç¶ng xÃu xa cûa các ngÜÖi, ...nh»ng s¿ th© cúng thÀn tÜ®ng, sát nhân... các 
ngÜÖi hãy Ç‰n cùng ta và chÎu phép báp têm trong danh ta, Ç‹ ngÜÖi ÇÜ®c xát miÍn t¶i l‡i và ÇÜ®c dÅy ÇÀy 
Thánh Linh...’ (M¥c Môn, 3Nê Phi 30:2) 

 
Không: 

‘Và gi© Çây, này, ta nói v§i Giáo H¶i. Các ngÜÖi ch§ gi‰t ngÜ©i. KÌ nào gi‰t ngÜ©i së không ÇÜ®c tha thÙ 
trong th‰ gi§i này và luôn cä trong th‰ gi§i vÎ lai. Và låi n»a, ta bäo các ngÜÖi, không ÇÜ®c gi‰t ngÜ©i. KÈ 
nào gi‰t ngÜ©i së phäi ch‰t.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 42:18-19) 

‘...Và trong nh»ng viŒc Ãy, h¡n ta không phåm t¶i nào ÇÓi v§i ta ngoåi trØ trÜ©ng h®p cûa U Ri A và v® 
ngÜ©i; vì th‰ nên h¡n phäi mÃt s¿ tôn cao... (therefore he hath fallen from his exaltation...) (Giáo Lš và Giao 
Ð§c 132:39). Câu nÀy có nghïa t¶i gi‰t ngÜ©i cûa ñaVít së không ÇÜ®c tha, ông së không ÇÜ®c vào thÜ®ng 
thiên gi§i và së không ÇÜ®c trª thành ThÜ®ng ñ‰ nhÜ m¶t sÓ ngÜ©i khác. 

 
 

TrÜ§c khi Giô Sép cÀu nguyŒn ông nghï gì vŠ các giáo phái Tinh Lành?TrÜ§c khi Giô Sép cÀu nguyŒn ông nghï gì vŠ các giáo phái Tinh Lành?TrÜ§c khi Giô Sép cÀu nguyŒn ông nghï gì vŠ các giáo phái Tinh Lành?TrÜ§c khi Giô Sép cÀu nguyŒn ông nghï gì vŠ các giáo phái Tinh Lành?    
 

‘Gi»a trÆn khÄu chi‰n và s¿ xung Ç¶t vŠ quan Çi‹m này, tôi thÜ©ng t¿ hÕi: Bây gi© mình phäi làm gì 
Çây? Trong sÓ các giáo phái Ãy, giáo phái nào Çúng, hay là h† ÇŠu sai lÀm tÃt cähay là h† ÇŠu sai lÀm tÃt cähay là h† ÇŠu sai lÀm tÃt cähay là h† ÇŠu sai lÀm tÃt cä. N‰u có m¶t giáo phái 
Çúng, thì Çó là giáo phái nào? Làm sao tôi có th‹ bi‰t ÇÜ®c?’ (Trân Châu Vô Giá, Giô Sép Xi Mích 2, 10); 
(Times and Seasons, Vol.3, No.10, p.727); (Joseph Smith, History of the Church, Vol. 1, p.4) 

 
‘Vì møc Çích cûa tôi là Çi thÌnh š Chúa, Ç‹ ÇÜ®c bi‰t giáo phái nào Çúng mà theo, nên khi vØa trÃn tÌnh 

låi và nói lên ÇÜ®c, tôi bèn hÕi Hai VÎ Çang ÇÙng trong ánh hào quang r¿ r« trÜ§c tôi là giáo phái nào Çúng 
(vì cho Ç‰n bây gi© tôi chÜa bao gi© nghï trong lòng r¢ng tÃt cä ÇŠu sai lÀmvì cho Ç‰n bây gi© tôi chÜa bao gi© nghï trong lòng r¢ng tÃt cä ÇŠu sai lÀmvì cho Ç‰n bây gi© tôi chÜa bao gi© nghï trong lòng r¢ng tÃt cä ÇŠu sai lÀmvì cho Ç‰n bây gi© tôi chÜa bao gi© nghï trong lòng r¢ng tÃt cä ÇŠu sai lÀm) và giáo phái nào tôi nên gia 
nhÆp.’ (Trân Châu Vô Giá, bän in 1851, P.38; Trân Châu Vô Giá, bän hiŒn nay, Giô Sép Xi Mích 2, 10); 
(Journal of Discourses, Vol. 25, p.156); (Times and Seasons, Vol.3, No.11, p.748-p.749) 

 
 

Giô Sép Xi Mích ÇÜ®c Chúa hoàn toàn bäo vŒ không?Giô Sép Xi Mích ÇÜ®c Chúa hoàn toàn bäo vŒ không?Giô Sép Xi Mích ÇÜ®c Chúa hoàn toàn bäo vŒ không?Giô Sép Xi Mích ÇÜ®c Chúa hoàn toàn bäo vŒ không?    
 
Vâng: 



‘...vì Ç‰n ngày Ãy, ThÜ®ng ñ‰ cûa các t° phø tôi së giäi thoát cho tôi tÃt cä, và së giäi thoát cho tôi tØ Çó 
vŠ sau, vì này, tôi së th¡ng các kÈ thù cûa tôi, vì ñÙc Chúa Tr©i Çã phán nhÜ vÆy.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 
127:2) 

‘...Kìa, Chúa së ban phÜ§c cho vÎ tiên ki‰n Ãy [theo l©i t¿a cûa Çoån này thì Giô Sép Xi Mích là vÎ tiên 
ki‰n nói Çây]; và nh»ng kÈ nào muÓn tìm cách sát håi vÎ Ãy së bÎ bÓi rÓi; vì l©i hÙa này, là l©i hÙa mà ta Çã 
ti‰p nhÆn ÇÜ®c tØ Chúa phán vŠ con cháu ta, së ÇÜ®c th¿c hiŒn...’ (M¥c Môn, 2Nê Phi 3:14) 

 
Không: 

‘...chúng tôi thông báo s¿ tuÄn Çåo cûa Tiên Tri Giô Sép Xi Mích và T¶c TrÜªng Hy Rum Xi Mích. Hai 
vÎ bÎ b¡n ch‰t tåi ngøc thÃt Carthage, ngày 27 tháng Sáu næm 1844, khoäng 5 gi© chiŠn, bªi m¶t nhóm ngÜ©i 
khûng bÓ bôi Çen m¥t, có vÕ trang, khoäng chØng m¶t træm næm mÜÖi Ç‰n hai træm ngÜ©i...’ (Giáo Lš và 
Giao Ð§c 135:1) 

 
 
Có bao nhiêu tÀng cÃp ª thiênCó bao nhiêu tÀng cÃp ª thiênCó bao nhiêu tÀng cÃp ª thiênCó bao nhiêu tÀng cÃp ª thiên Çàng (thiên gi§ Çàng (thiên gi§ Çàng (thiên gi§ Çàng (thiên gi§iiii)?)?)?)?    
 
Có ba thiên gi§i và m¶t ngøc gi§i: 

‘...thÜ®ng thiên gi§i...trung thiên gi§i...hå thiên gi§i...’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 76:70-112) Giáo H¶i M¥c 
Môn tin có ba tÀng cÃp ª thiên Çàng, và ngøc gi§i. 

 
Có m¶t thiên gi§i và m¶t ngøc gi§i: 

Trong sách M¥c Môn không bao gi© gi© nói Ç‰n ba tÀng cÃp ª thiên Çàng, nhÜng chÌ nói Ç‰n hai nÖi 
thôi: 1) N‰u tin thì ÇÜ®c cÙu và ª trong vÜÖng quÓc cûa ThÜ®ng ñ‰. 2) Không tin thì bÎ Çoán phåt và ª ngøc 
gi§i. (M¥c Môn, 1Nê Phi 15:35-36; Hê La Man 12:25-26; Ê Thê 4:18; Hê La Man 14:18; Mô Si A 16:11; 
2Nê Phi 2:28-29; 9:16; 3Nê Phi 27:11, 17;  

 
 
Giáo H¶Giáo H¶Giáo H¶Giáo H¶iiii có nên trä lÜÖng cho công nhân hay không? có nên trä lÜÖng cho công nhân hay không? có nên trä lÜÖng cho công nhân hay không? có nên trä lÜÖng cho công nhân hay không?    
 
Không: 

‘NhÜng ngÜ©i lao Ç¶ng ª Si Ôn së lao Ç¶ng vì Si Ôn; vì n‰u h† lao Ç¶ng vì tiŠn båc thì h† së bÎ hûy 
diŒt.’ (M¥c Môn, 2Nê Phi 26:31) 

‘Phäi, tÃt cä các thÀy tÜ t‰ và thÀy giäng ÇŠu phäi làm viŒc v§i bàn tay cûa mình Ç‹ nuôi sÓng mình trong 
m†i trÜ©ng h†p, trØ nh»ng khi Çau Óm hay quá nghèo túng. Th‰ rÒi khi làm nh»ng ÇiŠu này, h† Çã ÇÜ®c tràn 
ÇÀy ân Çi‹n cûa ThÜ®ng ñ‰.’ (M¥c Môn, Mô Si A 27:5) 

 
Nên: 

‘Các thÀy tÜ t‰ và thÀy giäng có nhiŒm vø quän gia, ngay cä các tín ÇÒ cÛng vÆy. Và các anh cä ho¥c các 
thÀy tÜ t‰ thÜ®ng phÄm nào chÌ ÇÎnh làm cÓ vÃn giúp Ç« vÎ giám tr® trong m†i công viŒc thì gia Çình h† phäi 
ÇÜ®c tr® cÃp b¢ng nh»ng cûa cäi dâng hi‰n trao qua vÎ giám tr®, cho s¿ ích cûa kÈ nghèo cùng các møc Çích 
khác nhÜ Çã ÇÜ®c nói tØ trÜ§c. Ho¥c së nhÆn ÇÜ®c m¶t sÓ thù lao xÙng Çáng cho tÃt cä các dÎch vø cûa mình, 
dù Çó là công viŒc quän lš hay viŒc gì khác, tùy theo s¿ ÇÎnh Çoåt cûa các vÎ cÓ vÃn và vÎ giám tr®. Và luôn 
cä vÎ giám tr® cÛng nhÆn ÇÜ®c tiŠn tr® cÃp, nghïa là m¶t sÓ thù lao xÙng Çáng v§i tÃt cä m†i dÎch vø cûa 
ngÜ©i trong Giáo H¶i.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 42:70-73) và (51:13-14; 75:24-25). 

 
 



Giáo dân có nênGiáo dân có nênGiáo dân có nênGiáo dân có nên tha thÙ và nguyŠn rûa kÈ khác không? tha thÙ và nguyŠn rûa kÈ khác không? tha thÙ và nguyŠn rûa kÈ khác không? tha thÙ và nguyŠn rûa kÈ khác không?    
 
Nên: 

‘Và n‰u kÈ thù cûa các ngÜÖi có Ç‰n tÃn công các ngÜÖi...thì các ngÜÖi hã nguyŠn rûa chúng. Và bÃt cÙ 
ai bÎ các ngÜÖi nguyŠn rûa thì cÛng bÎ ta nguyŠn rûa, và các ngÜÖi hãy trä thù nh»ng kÈ thù cûa ta. Và ta së 
hiŒn diŒn v§i các ngÜÖi khi các ngÜÖi trä thù cho ta,...’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 103:24-26) 

‘NhÜng n‰u kÈ thù phåm l‡i lÀn thÙ tÜ thì các ngÜÖi không ÇÜ®c tha thÙ n»a, mà trái låi các ngÜÖi phäi 
Çem nh»ng b¢ng chÙng này Ç‰n tru§c m¥t Chúa. Nh»ng b¢ng chÙng này së không ÇÜ®c xóa bÕ cho Ç‰n khi 
nào kÌ thù bi‰t hÓi cäi và trä låi cho các ngÜÖi gÃp bÓn lÀn nh»ng ÇiŠu chúng Çã phåm ÇÓi v§i các ngÜÖi.’ 
(Giáo Lš và Giao Ð§c 98:44) 

 
Không: 

‘VÆy nên ta nói v§i các ngÜÖi là phäi bi‰t tha thÙ cho nhau, vì kÈ nào không bi‰t tha thÙ anh em mình thì 
së bÎ k‰t t¶i trÜ§c nhan Chúa, vì kÈ Çó còn m¡c phäi tr†ng t¶i hÖn...còn các ngÜÖi thì cÀn phäi bi‰t tha thÙ tÃt 
cä m†i ngÜ©i.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 64:9-10) 

‘Và kìa, cÛng có l©i chép r¢ng: Hãy yêu ngÜ©i lân cÆn và ghét kÈ thù cûa mình; nhÜng kìa, ta nói v§i các 
ngÜÖi r¢ng, các ngÜÖi hãy thÜÖng yêu kÈ thù mình và hãy chúc phÜ§c cho kÈ nguyŠn rûa mình. Hãy làm 
ÇiŠu tÓt cho kÈ ghét bÕ mình, và hãy cÀu nguyŒn cho kÈ b¡t b§ và ngÜ®c Çãi mình;’ (M¥c Môn, 3Nê Phi 
13:43-44) 

 
 
Ba môn ÇÒ NBa môn ÇÒ NBa môn ÇÒ NBa môn ÇÒ Nê Phi còn sÓng trên m¥t ÇÃt này không?ê Phi còn sÓng trên m¥t ÇÃt này không?ê Phi còn sÓng trên m¥t ÇÃt này không?ê Phi còn sÓng trên m¥t ÇÃt này không?    
 
Còn: 

‘...Và sau khi phán cùng h† xong [mÜ©i hai môn ÇÒ], Ngài quay qua hÕi ba vÎ kia r¢ng: Các ngÜÖi muÓn 
ta làm viŒc gì cho các ngÜÖi khi ta trª vŠ cùng ñÙc Chúa Cha? Ba vÎ thÃy Üu sÀu trong lòng, vì không dám 
nói v§i Ngài ÇiŠu mình mong muÓn. NhÜng Ngài Çã bäo h†: Kìa, ta bi‰t tâm š các ngÜÖi. Các ngÜÖi mong 
muÓn ÇiŠu mà Giæng, kÈ ta yêu m‰n, là ngÜ©i Çã ª cùng v§i ta trong khi ta thi hành giáo vø cûa ta, trÜ§c khi 
ta bÎ ngÜ©i Do Thái treo lên, mong muÓn nÖi ta. VÆy nên, thÆt cáng phÜ§c thay cho các ngÜÖi, vì các ngÜÖi 
së không bao gi© n‰m phäi s¿ ch‰t; mà trái låi các ngÜÖi së sÓng mãi Ç‹ chÙng ki‰n công viŒc mà ñÙc Chúa 
Cha làm cho con cái loài ngÜ©i, cho Ç‰n khi m†i chuyŒn ÇŠu ÇÜ®c làm tròn theo š muÓn cûa ñÙc Chúa Cha, 
Çó là lúc ta së Ç‰n trong s¿ vinh hi‹n cûa ta v§i quyŠn n¢ng trên tr©i. Và các ngÜÖi së không bao gi© phäi 
chÎu nh»ng n‡i Çau Ç§n cûa s¿ ch‰t; nhÜng khi ta Ç‰n trong s¿ vinh hi‹n cûa ta, thì chÌ trong nháy m¡t, các 
ngÜÖi së ÇÜ®c thay Ç°i tØ s¿ h»u diŒt sang s¿ bÃt diŒt; và rÒi lúc Ãy, các ngÜÖi së ÇÜ®c ban phÜ§c trong 
vÜÖng quÓc cûa Cha ta.’ (M¥c Môn, 3Nê Phi 28:1-8) 

 
Không: 

‘NhÜng s¿ tà ác thì dÅy ÇÀy kh¡p xÙ, Ç‰n n‡i Chúa phäi Çem Çi khÕi nh»ng môn ÇÒ yêu m‰n cûa 
Ngài,...’ (M¥c Môn, M¥c Môn 1:13) 

 
 
L©L©L©L©iiii dåy cûa các nhà lãnh Çåo Giáo H¶ dåy cûa các nhà lãnh Çåo Giáo H¶ dåy cûa các nhà lãnh Çåo Giáo H¶ dåy cûa các nhà lãnh Çåo Giáo H¶iiii M¥c Môn M¥c Môn M¥c Môn M¥c Môn    
 

S¿ sÓng Ç©i Ç©i cûa chúng ta tùy thu¶c trên nó: 
‘Bây gi© chúng ta k‰t thúc cu¶c h¶i nghÎ chung này, h‰t thäy chúng ta hãy lÜu š nh»ng gì Çã nói v§i 

chúng ta. Giä sº l©i chÌ bäo ban cho chúng ta, cho tôi Ç‹ áp døng. Chúng ta hãy l¡ng nghe nh»ng ngÜ©i mà 



chúng ta xác nhÆn là Tiên Tri và tiên ki‰n, nhÜ nh»ng anh em khác, và cÛng nhÜ s¿ sÓng Ç©i Ç©i cûa chúng 
ta tùy thu¶c trên nó, vì nó thÆt vÆy!’ (Chû TÎch Spencer W. Kimball, Tháng 4, 1978, p.117; The Ensign, 
tháng 5, 1978, p.77) 

‘Now as we conclude this general conference, let us all give heed to what was said to us. Let us assume 
the counsel given applies to us, to me. Let us hearken to those we sustain as prophets and seers, as well as 
the other brethren, as if our eternal life depended upon it, because it does!’ 

 
 Häy làm theo m¥c dÀu viŒc Çó là sai lÀm: 

‘Chû TÎch Grant thÜ©ng nói v§i chúng ta... ‘Anh em, hãy gi» m¡t mình vào Chû TÎch cûa Giáo H¶i này. 
N‰u ông ta bäo anh em làm bÃt cÙ viŒc gì m¥c dÀu viŒc Çó sai và anh em làm theo, Chúa së ban phÜ§c anh 
em vì viŒc Çó. NhÜng anh em không cÀn phäi lo l¡ng; Chúa së không bao gi© Ç‹ ngÜ©i phát ngôn cûa Ngài 
dÅn dân s¿ này Çi sai ÇÜ©ng.’ (Anh Cä Marion G. Romney, General Priesthood Meeting, Conference 
Report, Tháng 10, 1960, p.78; Chû TÎch Harold B. Lee, The Ensign, Tháng 10, 1972) 

‘President Grant used to say to us... ‘Brethren, keep your eye on the President of this Church. if he tells 
you to do anything and it is wrong and you do it, the Lord will bless you for it. But you don’t need to worry; 
the Lord will never let his mouthpiece lead this people astray.’’ 

 
 Khi các nhà lãnh Çåo nói, thì chÃm dÙt cu¶c tranh luÆn: 

‘Khi các lãnh Çåo cûa chúng ta nói thì s¿ suy nghï Çã làm xong. Khi h† ÇÜa ra m¶t chÜÖng trình - Çó là 
chÜÖng trình cûa ñÙc Chúa Tr©i. Khi h† chÌ ÇÜ©ng, thì không có con ÇÜ©ng nào khác an toàn. Khi h† chÌ 
dÅn, thì hãy chÃm dÙt cu¶c tranh luÆn. (Articles and Essays, Dialogue, Vol.19, No.1, p.36, Ward Teacher’s 
Message for June 1945, p.354; Deseret News, Church Section, Ngày 26, Tháng Næm, næm 1945, p.5) 

‘When our leaders speak the thining has been done. When they propose a plan - it is God’s plan. When 
they point the way, there is no other which is safe. When they give direction, it should mark the end of 
controversy.’ 

 
 L©i cûa nh»ng Tiên Tri hiŒn tåi là kinh thánh cho chúng ta: 

‘Nh»ng l©i cûa các vÎ tiên tri Çang sÓng cÛng chÃp nhÆn nhÜ là l©i tiên tri. ...C¶ng thêm vào bÓn sách 
thánh thÜ, l©i linh cäm cûa các vÎ tiên tri hiŒn tåi chúng ta trª thành thánh thÜ cho chúng ta. L©i cûa h† Ç‰n 
v§i chúng ta qua nh»ng cu¶c h¶i nghÎ, các sách báo cûa Giáo H¶i, và các l©i chÌ dÅn cûa nh»ng ngÜ©i lãnh 
Çåo tÜ t‰ ÇÎa phÜÖng.’ (Gospel Principles, p.49, 51-52) 

‘The words of our living prophets are also accepted as scripture. ...in aÇition to these four books of 
scripture, the inspired words of our living prophets become scripture to us. Their words come to us through 
conferences, Church publications, and instructions to local priesthood leaders.’  

 
 Giáo dân ti‰p nhÆn l©i cûa vÎ tiên tri cûa Giáo H¶i nhÜ là l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i: 

‘VÆy nên ta phán r¢ng các ngÜÖi là giáo dân phäi chú tâm vào nh»ng l©i nói cûa ngÜ©i Çó [vÎ Tiên Tri 
cûa Giáo H¶i] cùng nh»ng giáo lÎnh mà ngÜ©i Çó së ban ra m‡i khi h¡n ti‰p nhÆn ÇÜ®c, Ç‹ các ngÜÖi bÜ§c Çi 
trong s¿ thánh thiŒn trÜ§c m¥t ta. Vì các ngÜÖi phäi ti‰p nhÆn nh»ng l©i nói cûa ngÜ©i Çó v§i tÃt cä lòng kiên 
nhÅn và ÇÙc tin, ch£ng khác chi nh»ng l©i nói Ãy phát ra tØ chính miŒng ta.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 21:4-5) 

 
 L©i cûa Brigham Young nhÜ là l©i trong Kinh Thánh: 

‘Bây gi© tôi nói, khi nh»ng l©i Çó ÇÜ®c vi‰t xuÓng và v§i s¿ chÃp thuÆn cûa tôi thì nó cÛng nhÜ Thánh 
ThÜ nhÜ là n¢m trong Kinh Thánh này vÆy.’ (Brigham Young, Journal of Discourses Vol. 13,  p.264) 

‘...i say now, when they are copied and approved by me they are as good Scripture as is couched in this 
Bible,...’  

 



 ChÌ có Chû TÎch m§i dåy giáo lš m§i, nhÜng không ÇÜ®c mâu thuÅn v§i 4 sách tiêu chuÅn: 
‘Chúng ta có nh»ng sách tiêu chuÅn cûa Giáo H¶i [Kinh Thánh, Sách M¥c Môn, Giáo Lš và Giao Ð§c, 

và Trân Châu Vô Giá]. Tåi sao chúng ta g†i Çó là tiêu chuÅn? N‰u có m¶t giáo sÜ nào dåy m¶t giáo lš mà 
không chÙng minh ÇÜ®c tØ nh»ng sách tiêu chuÅn - và tôi có m¶t s¿ hån ch‰, và Çó là ngoåi trØ ngÜ©i Çó là 
Chû TÎch cûa Giáo H¶i, chÌ có ngÜ©i Çó m§i có quyŠn trình bày giáo lš m§i - ...ChÌ có Chû TÎch cûa Giáo 
H¶i m§i có th‹ trình bäy › ÇÎnh và š chÌ cûa ñÙc Chúa Tr©i cho dân Ngài. Không có viên chÙc ho¥c bÃt cÙ 
giáo phái nào trên th‰ gian có Ç¥c quyŠn cao quš này. Khi Chû TÎch tuyên bÓ bÃt cÙ giáo lš m§i nào, ông së 
trình bày ÇiŠu Çó là s¿ khäi thÎ cûa Chúa... Và n‰u ông nói ÇiŠu chi trái ngÜ®c v§i nh»ng sách tiêu chuÅn cûa 
giáo h¶i, thì cÛng bªi ÇiŠu Çó các ngÜ©i bi‰t r¢ng ÇiŠu Çó là sai, bÃt chÃp chÙc vø cûa ngÜ©i nói Çó là ai...’ 
(Stand Ye in Holy Places, Chû TÎch Harold B. Lee, p.109-110, 163) 

‘We have the standard Church works. Why do we call them standard? if there is any teacher who 
teaches a doctrine that can’t be substantiated from the standard church works - and i make one qualification, 
and that is unless that one be the President of the Church, who alone has the right to declare new doctrine - 
...The President of the Church alone may declare the mind and will of God to His people. No officer nor any 
other church in the world has this high and lofty prerogative. When the President proclaims any such new 
doctrine, he will declare it to be a revelation from the Lord... And if he says something that contradicts what 
is found in the standard church works, you may know by that same token that it is false, regardless of the 
position of the man who says it...’ 

 
N‰u nh»ng l©i trái nghÎch låi v§i 4 sách tiêu chuÅn thì không chÃp nhÆn: 

‘Không cÀn bi‰t ai vi‰t ho¥c nói ÇiŠu chi, n‰u l©i Çó trái nghÎch v§i ÇiŠu Chúa Çã ti‰t l¶, thì chúng ta Ç‹ 
qua m¶t bên. L©i cûa tôi, và s¿ dåy d‡ cûa bÃt cÙ thành viên nào trong Giáo H¶i, cao ho¥c thÃp, n‰u l©i Çó 
không Çúng v§i s¿ khäi thÎ, thì chúng ta không cÀn phäi chÃp nhÆn nh»ng l©i Çó. Chúng ta hãy làm ÇiŠu này 
cho rõ ràng. Chúng ta chÃp thuÆn bÓn sách tiêu chuÅn nhÜ thÜ§c Ço lÜ©ng, nhÜ cái cân, bªi Çó mà chúng ta 
Ço lÜ©ng giáo lš cûa ngÜ©i khác.’ (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Vol.3, p.203) 

‘if makes no difference what is written or what anyone has said, if what has bên said is in conflict with 
what the Lord has revealed, we can set it aside. My words, and the teaching of any other member of the 
Church, high or low, if they do not square with the revelations, we need not accept them. Let us have this 
matter clear. We have accepted the four standard works as the measuring yardsticks, or balances, by which 
we mearsure every man’s doctrine.’ 

 
 
 

Dùng Kinh Thánh Ç‹ tra xét Giáo H¶Dùng Kinh Thánh Ç‹ tra xét Giáo H¶Dùng Kinh Thánh Ç‹ tra xét Giáo H¶Dùng Kinh Thánh Ç‹ tra xét Giáo H¶iiii M¥c Môn: M¥c Môn: M¥c Môn: M¥c Môn:    
 

Dùng Kinh Thánh: 
 
‘Hãy cÀm lÃy Kinh Thánh, so sánh nó v§i tôn giáo cûa Các Thánh H»u Ngày Sau, Ç‹ tra xét nó [Các 

Thánh H»u Ngày Sau] có th‹ ÇÙng n°i cu¶c xét nghiŒm không.’ (Chû TÎch Brigham Young, Ngày 18, 
Tháng 5, 1873, Journal of Discourses Vol. 16,  p.46) 

‘Take up the Bible, compare the religion of the Latter-day Saints with it, and see if it will stand the test.’ 
  

‘N‰u Giô Sép Xi Mích là m¶t kÈ lÜ©ng gåt, là ngÜ©i cÓ š dÅn ngÜ©i ta Çi låc ÇÜ©ng, thì ông ta cÀn phäi 
ÇÜ®c våch trÀn ra; nh»ng l©i cûa ông cÀn phäi bác bÕ, và nh»ng giáo lš cûa ông së thÃy s¿ sai lÀm cûa m¶t i 
kÈ lØa Çäo không th‹ nào hoà h®p Ç¥c biŒt v§i lë thÆt thiêng liêng. N‰u nh»ng l©i và s¿ tuyên bÓ cûa ông Ç¥t 
trên s¿ giä dÓi và lÜ©ng gåt, thì nó së có nhiŠu s¿ sai lÀm và mâu thuÅn, rÃt d‹ phát hiŒn ra. Giáo lš cûa các 



giáo sÜ giä së không ÇÙng n°i s¿ tra xét khi thº bªi s¿ chÃp nhÆn tiêu chuÅn Ço lÜ©ng, Thánh ThÜ.’ (Joseph 
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Vol.1, p.188) 

‘if Joseph Smith was a deceiver, who wilfully attempted to mislead the people, then he should be 
exposed; his claims should be refuted, and his doctrines shown to be false for the doctrines of an impostor 
cannot be made to harmonize in all particulars with divine truth. if his claims and declarations were built 
upon fraud and deceit, there would appear many errors and contradictions, which would be easy to detect. 
The doctrines of false teachers will not stand the test when tried by the accepted standards of measurement, 
the scriptures.’  

 
‘...hãy thuy‰t phøc chúng tôi bªi nh»ng giáo lš sai lÀm, n‰u chúng tôi có, b¢ng lš lë, b¢ng nh»ng s¿ 

tranh luÆn h®p lš, ho¥c b¢ng l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i, và chúng tôi së rÃt bi‰t Ön cho s¿ ki‰n thÙc Çó...’ (SÙ 
ñÒ Orson Pratt, The Seer, Vol.1, No.1, p.15-p.16) 

‘...convince us of our errors of doctrine, if we have any, by reason, by logical arguments, or by the word 
of God, and we will be ever grateful for the information...’ 
 

Không dùng Kinh Thánh:    
 
‘ñiŠu Çáng tin cÆy nhÃt Ç‹ Ço lÜ©ng s¿ chính xác cûa nh»ng câu Kinh Thánh không phäi là so sánh câu 

này v§i câu khác, nhÜng so sánh v§i Sách M¥c Môn và s¿ khäi thÎ tân th©i. (trong t© báo Church News, 
Ngày 20, Tháng 6, 1992, Trang 3 có trích lá thÜ cûa ñŒ NhÃt Chû TÎch ñoàn, Chû TÎch Hinckley Beson, 
cho tÃt cä thành viên cûa giáo h¶i, Ngày 22, Tháng 5, 1992) 

‘The most reliable way to measure the accuracy of any biblical passage is not by comparing different 
texts, but by comparison with the Book of Mặc Môn and modern-day revelations.’ 

 
‘Không giÓng nhÜ Kinh Thánh, là Çã bÎ copy tØ nhiŠu th‰ hŒ, chuy‹n dÎch, và nh»ng Çåo låc ÇÜ©ng Çã 

sºa sai nguyên væn, Sách M¥c Môn Ç‰n tØ ngÜ©i vi‰t cho ngÜ©i Ç†c chÌ trong m¶t bÜ§c linh cäm cûa s¿ 
phiên dÎch.’ (Tåp chí Ensign, Tháng 1, 1992, p.5) 

‘Unlike the Bible, which passed through generations of copyists, translators, and corrupt religionists 
who tampered with the text, the Book of Mặc Môn came from writer to reader in just one inspired step of 
translation.’ 

 
‘Chúng tôi tin r¢ng Thánh Kinh là l©i cûa ThÜ®ng ñ‰ khi sách Ãy ÇÜ®c phiên dÎch chính xác. Chúng tôi 

cÛng tin r¢ng Sách M¥c Môn là l©i cûa ThÜ®ng ñ‰.’ (Chân Trâu Vô Giá, Tín ñiŠu thÙ Tám) 
‘We believe the Bible to be the word of God as far as it is translated correctly; we also believe the Book 

of Mặc Môn to be the word of God.’ 
M¥c dÀu nh»ng ngÜ©i M¥c Môn dùng Kinh Thánh bän King James, nhÜng ÇÓi v§i h† bän dÎch này cÛng 

không chính xác, chính vì vÆy mà h† cÛng có bän dÎch cûa Giô Sép Xi Mích, g†i là ‘Bän DÎch Linh Cäm’ 
ho¥c ‘Bän in HiŒu ChÌnh’ (inspired Version, Corrected Edition), bän dÎch này thu¶c sª quyŠn cûa 
Reorganized Church of Jesus Christ of Later Day Saints.  

 
‘Và sau khi nh»ng ÇiŠu này ÇÜ®c truyŠn tù dân Do Thái qua dân ngoåi v§i tÃt cä s¿ tinh khi‰t cûa nó, 

theo lë thÆt h¢ng có trong ThÜ®ng ñ‰. Và sau khi nh»ng ÇiŠu này truyŠn tØ dân Do Thái qua dân ngoåi nh© 
bàn tay cûa mÜ©i hai sÙ ÇÒ cûa Chiên Con, ngÜÖi së thÃty nŠn täng cûa m¶t giáo h¶i l§n lao và khä Ó, là giáo 
h¶i khä Ó hÖn tÃt cä các giáo h¶i khác; vì kìa, giáo h¶i Ãy Çã lÃy Çi nhiŠu phÀn giáo lš minh båch và qúy giá 
nhÙt trong phúc âm cûa Chiên Con; và còn lÃy Çi nhiŠu giao Ü§c cûa Chúa n»a...VÆy nên, ngÜÖi m§i thÃy 
r¢ng sau khi sách Ãy Çã qua tay nh»ng ngÜ©i trong giáo h¶i vï Çåi khä Ó kia thì nhiŠu phÀn quš báu và minh 
båch cûa sách bÎ lÃy Çi khÕi sách này cûa Chiên Con cûa ThÜ®ng ñ‰. Và sau khi nh»ng phÀn minh båch và 



quš báu kia bÎ lÃy Çi thì sách này së Ç‰n kh¡p m†i quÓc gia dân ngoåi; và sau khi sách Çã Ç‰n kh¡p m†i 
quÓc gia dân ngoåi, phäi, vÜ®t qua nhiŠu Çåi dÜÖng mà ngÜÖi Çã thÃ...’ (M¥c Môn, 1Nê Phi 13:26-29) Çây 
nói vŠ Kinh Thánh. 

 
Chû TÎch Brigham Young bäo dùng Kinh Thánh Ç‹ tra xét Giáo H¶i M¥c Môn, Chû TÎch Joseph 

Fielding Smith kêu g†i hãy dùng nh»ng Thánh ThÜ  (trong Çó có Kinh Thánh) Ç‹ tra xét nh»ng giáo lš cûa 
Giô Sép Xi Mích, SÙ ñÒ Orson Pratt bäo dùng l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i Ç‹ thuy‰t phøc nh»ng ngÜ©i M¥c Môn 
n‰u h† tin ÇiŠu sai lÀm. NhÜng ngÜ®c låi, Giáo H¶i thì dåy r¢ng Kinh Thánh không còn chÙa Ç¿ng lë thÆt 
n»a hay dÎch sai lÀm, vì vÆy không nên dùng nó Ç‹ Ço lÜ©ng các giáo lš cûa M¥c Môn. ñiŠu này chúng ta 
thÃy có s¿ mâu thuÅn. 

 
 

CÀn sách M¥c Môn hay không?CÀn sách M¥c Môn hay không?CÀn sách M¥c Môn hay không?CÀn sách M¥c Môn hay không? 
 

CÀn: 
 

‘LÃy Çi Sách M¥c Môn và nh»ng s¿ khäi thÎ, thì tôn giáo cûa chúng ta ª Çâu? Chúng ta së không có; vì 
không có Si Ôn, và m¶t nÖi Ç‹ giäi thoát, chúng ta së ngã...và n‰u chúng ta không thánh hóa và tÆp trung ª 
m¶t nÖi mà ñÙc Chúa Tr©i Çã chÌ ÇÎnh, thì v§i tÃt cä nh»ng s¿ tuyên xÜng ÇÙc tin mà trÜ§c Çây chúng ta có 
và lòng yêu m‰n Kinh Thánh, chúng ta së ngã; chúng ta không ÇÙng ÇÜ®c; chúng ta së không ÇÜ®c cÙu...’ 
 (Joseph Smith, History of the Church, Vol. 2, p.52) 

"Take away the Book of Mặc Môn and the revelations, and where is our religion? We have none; for 
without Zion, and a place of deliverance, we must fall...and if we are not sanctified and gathered to the 
places God has appointed, with all our former professions and our great love for the Bible, we must fall; we 
cannot stand; we cannot be saved... " 

 
Không: 

 
‘Bây gi© Ç‹ tôi nói v§i các ngÜ©i, nh»ng ngÜ©i l¡ng nghe, Các Thánh và t¶i nhân: có sách Tân Ð§c; mÃy 

ngÜ©i có th‹ bÕ Çi Sách M¥c Môn, và Sách Giáo Lš và Giao Ð§c, và trung th¿c làm theo nh»ng mŒnh lŒnh 
cûa sách Ãy [Tân Ð§c], và tôi bäo Çäm v§i các ngÜ©i së Ç‰n nÖi cÙu r‡i.’ (Brigham Young, Ngày 24, Tháng 
7, 1853, Journal of Discouses, Vol. 1, p.244) 

‘Now let me say to you, my hearers, to Saints and sinners: there is the New Testament; you may leave 
out the Book of Mặc Môn, and the Book of Doctrine and Covenants, and follow the precepts of that book 
faithfully, and i will warrant you to arrive at salvation.’ 

 
 

Ai là ngÜ©Ai là ngÜ©Ai là ngÜ©Ai là ngÜ©iiii ÇÀu tiên? ÇÀu tiên? ÇÀu tiên? ÇÀu tiên?    
 

AÇam: 
 
‘Và tØ Ê Nóc Ç‰n th©i A Bên là ngÜ©i bÎ anh mình âm mÜu gi‰t ch‰t. Ông này nhÆn ÇÜ®c chÙc tÜ t‰ theo 

các giáo lÎch cûa ThÜ®ng ñ‰, bªi bàn tay cûa cha mình là A ñam, là ngÜ©i ÇÀu tiên trên th‰ gian-‘ (Giáo Lš 
và Giao Ð§c 84:16) 

 



‘Và ta Çã sáng tåo ra nhiŠu th‰ gi§i không Ç‰m xi‰t ÇÜ®c; ta cÛng sáng tåo ra nh»ng th‰ gi§i Ãy vì møc 
Çích riêng cûa ta; và ta sáng tåo ra nh»ng th‰ gi§i Ãy qua ñÙc Chúa Con, tÙc là Con ñ¶c Sanh cûa ta vÆy. 
Và ngÜ©i ÇÀu tiên cûa loài ngÜ©i ÇÜ®c ta g†i là A ñam, có nghïa là nhiŠu.’ (Trân Châu Vô Giá, Môi Se 
1:33-34) 

 
ñÙc Chúa Tr©i (ñÙc Chúa Cha): 

 
‘Tôi ÇÜ®c bi‰t bªi kinh nghiŒm r¢ng chÌ có ñÙc Chúa Tr©i g¡n liŠn v§i dân này, và Ngài là ñÙc Chúa 

Tr©i g¡n liŠn v§i th‰ gian này-là ngÜ©i ÇÀu tiên. NgÜ©i ÇÀu tiên Çó Çã gªi chính Con ngài Ç‹ cÙu chu¶c th‰ 
gian, Ç‹ cÙu chu¶c anh em ngài;’(Heber C. Kimball, Journal of Discourses, Vol. 4, p.1) 

‘i have learned by experience that there is but one God that pertains to this people, and He is the God 
that pertains to this earth-the first man. That first man sent his own Son to redeem the world, to redeem his 
brethren;’ 

 
‘ñÙc Chúa Tr©i là NgÜ©i ñÀu Tiên và Cha cûa tÃt cä nhân loåi. Trong ngôn ng» tinh khi‰t, Çã ÇÜ®c nói 

bªi A ñam, danh hiŒu cûa Cha là NgÜ©i Thánh Khi‰t...’ (The Mortal Messiah, Bruce R. Mcconkie, Vol.1, 
p.21) 

‘God himself is the First Man and the Father of all men. in the pure language, spoken by Adam, the 
name of the Father is Man of Holiness...’ 

 
 

Brigham Young có dåy giáo lš A ñam là ñÙc Brigham Young có dåy giáo lš A ñam là ñÙc Brigham Young có dåy giáo lš A ñam là ñÙc Brigham Young có dåy giáo lš A ñam là ñÙc Chúa Cha:Chúa Cha:Chúa Cha:Chúa Cha:    
 

Có: 
 
‘Có không bi‰t bao nhiêu s¿ hoài nghi trong tÜ tÜªng cûa Các Thánh Ngày Sau Ç¥c biŒt vŠ giáo lš mà tôi 

Çã bi‹u l¶ ra cho h†, là ÇiŠu ñÙc Chúa Tr©i Çã bi‹u l¶ ra cho tôi-Ãy A ñam là cha chúng ta là ñÙc Chúa 
Tr©i...Cha chúng ta A ñam là ngÜ©i ÇÙng ª tåi c°ng và cÀm nh»ng chìa khóa cûa s¿ sÓng Ç©i Ç©i và s¿ cÙu 
r‡i cho tÃt cä con cái ngài là nh»ng ai Çã và së Ç‰n th‰ gian này.’ (Chû TÎch Brigham Young, Deseret News, 
Ngày 14, Tháng 6, 1873) 

‘How much unbelief exists in the minds of the Latter-day Saints in regard to one particular doctrine 
which i revealed to them, and which God revealed to me-namely that Adam is our father and God...Our 
Father Adam is the man who stands at the gate and holds they keys of everlasting life and salvation to all his 
children who have or who ever will come upon this earth.’ 

 
‘ñÃng cÙu th‰ Çã sanh bªi ai? ...Ai Çã sa ngài ra? Cha ngài, và cha ngài là ñÙc Chúa Tr©i cûa chúng ta, 

và Cha cûa các linh chúng ta, và ngài là ngÜ©i cÃu trúc thân th‹ chúng ta, là ñÙc Chúa Tr©i và Cha cûa Chúa 
Giê Su Christ. Ngài là ai? Ngài là Cha A ñam; Mi Chê; ñÃng ThÜ®ng C°.’ (Chû TÎch Brigham Young, 
Ngày 19, Tháng 2, 1854, Brigham Young Collection, LDS Archives) 

‘Who was the savior begotten by? ...Who did beget him? His father, and his father is our God, and the 
Father of our spirits, and he is the framer of the body, the God and Father of our Lord Jesus Christ. Who is 
he? He is Father Adam; Michael; the Ancient of Days.’ 

 
‘Tôi së cho giáo dân mÃy l©i vŠ giáo lš...tôi Çã Çåt ÇÜ®c giáo lš vŠ A ñam là cha chúng ta và là ñÙc 

Chúa Tr©i...’ (Chû TÎch Brigham Young, ª Cu¶c H¶i NghÎ Chung, Ngày 8, Tháng 10, 1864, Brigham 
Young Collection, LDS Archives) 



‘i will give you a few words of doctrine...i advanced a doctrine with regard to Adam being our father 
and God...’ 

 
ñó chÌ là m¶t s¿ viŒn ra mà thôi: 

 
‘Chúng tôi báo cho giáo dân Ç‹ chÓng låi viŒc gieo r¡c cûa nh»ng giáo lš mà không Çúng v§i nh»ng 

thánh thÜ và chÌ viŒn ra vŠ s¿ dåy d‡ bªi nh»ng General Authorities [Brigham Young] cûa nh»ng th‰ hŒ 
qua. Thí dø nhÜ lš thuy‰t vŠ ñÙc Chúa Tr©i-A ñam. Chúng tôi lên án lš thuy‰t Çó và hy v†ng r¢ng m‡i 
ngÜ©i thÆn tr†ng chÓng låi ÇiŠu này và nh»ng giáo lš khác giÓng vÆy.’ (Chû TÎch Spencer W. Kimball, 
Deseret News, Ngày 9, Tháng 10, 1976; và Ensign, Tháng 11, 1976, p.77) 

‘We warn you against the dissemination of doctrines which are not according to the scriptures and which 
are alleged to have been taught by some of the General Authorities [Brigham Young] of past generations. 
Such, for instance is the Adam-God theory. We denounce that theory and hope that everyone will be 
cautioned against this and other kinds of false doctrine.’ 

 
Rõ ràng giáo lš ñÙc Chúa Tr©i-A ñam Çã ÇÜ®c ñÙc Chúa Tr©i bi‹u l¶ ra cho Chû TÎch Brigham Young 

Ç‹ dåy d‡ giáo dân M¥c Môn. NhÜng Chû TÎch Spencer Kimball thì låi cho là viŒc gieo r¡c, và ngÜ©i ta chÌ 
viŒn ra mà thôi. 

 
 

A ñam ÇÜ®c làm nên bªA ñam ÇÜ®c làm nên bªA ñam ÇÜ®c làm nên bªA ñam ÇÜ®c làm nên bªiiii bøi ÇÃt ª hành tinh nào? bøi ÇÃt ª hành tinh nào? bøi ÇÃt ª hành tinh nào? bøi ÇÃt ª hành tinh nào?    
 

Hành tinh khác: 
 

‘...Các ngÜ©i tin r¢ng A ñam Çã d¿ng nên bªi bøi ÇÃt cûa th‰ gian này. ñiŠu này tôi không tin, m¥c dÀu 
ÇiŠu Çó dÜ©ng nhÜ ÇÜ®c chép trong Kinh Thánh nhÜ vÆy; nhÜng không phäi vÆy, theo s¿ hi‹u bi‰t cûa 
tôi...r¢ng tôi tuyên bÓ công khai là tôi không tin phÀn Kinh Thánh Çó nhÜ th‰ gi§i CÖ ñÓc tin. Tôi chÜa bao 
gi© tin, và cÛng không bao gi© muÓn tin. Lš do gì mà tôi không tin? Vì tôi Çã Ç‰n s¿ hi‹u bi‰t, và xua Çu°i 
khÕi ÇÀu óc tôi nh»ng câu chuyŒn trÈ em mà mË tôi dåy tôi khi còn nhÕ.’ (Chû TÎch Brigham Young, Ngày 
23, Tháng 10, 1853, Journal of Discourses, Vol. 2, p.6) 

‘...You believe Adam was made of the dust of this earth. This i do not believe, though it is supposed that 
it is so written in the Bible; but it is not, to my understanding...that i have publicly declared that i do not 
believe that portion of the Bible as the Christian world do. i never did, and i never want to. What is the 
reason i do not? Because i have come to understanding, and banished from my mind all the baby stories my 
mother taught me when i was a child.’ 

 
‘Ông ta [A ñam] là ngÜ©i Çã Çem các thú vÆt và nh»ng håt giÓng tØ nh»ng hành tinh khác, và Çem v® 

ông ta v§i mình và ª Çây [hành tinh này]. Các ngÜ©i có th‹ Ç†c và tin ÇiŠu mình muÓn nhÜ Çã thÃy trong 
Kinh Thánh. A ñam ÇÜ®c d¿ng nên bªi bøi ÇÃt cûa m¶t hành tinh, nhÜng không phäi bøi ÇÃt cûa hành tinh 
này.’ (Chû TÎch Brigham Young, Ngày 20, Tháng 4, 1856, Journal of Discourses, Vol. 3, p.319) 

‘He was the person who brought the animals and the seeds from other planets to this world, and brought 
a wife with him and stayed here. You may read and believe what you please as to what is found written in 
the Bible. Adam was made from the dust of an earth, but not from the dust of this earth.’ 

 
‘Chû TÎch Young Çã giäng cho giáo Çoàn v§i hàng ngàn ngÜ©i ª ngoài tr©i và tôi tin r¢ng Ông Çã giäng 

bài giäng tuyŒt nhÃt cho Các Thánh H»u Ngày Sau tØ khi h† thành m¶t Dân.’ (SÙ ñÒ sau trª thành Chû TÎch 
thÙ 4th, Wilford Woodruff's Journal, Ngày 8, Tháng 10, 1854, Vol. 4, p.290) 



‘President Young preached to a congregation of several thousand out of Doors And i Believe that He 
preached the greatest sermon that ever was Deliverd to the Latter Day Saints since they have been a People.’ 

 
Hành tinh chúng ta đang ở: 

 
‘a Çam ÇÜ®c d¿ng nên bªi bøi ÇÃt cûa hành tinh này. Sách M¥c Môn, Kinh Thánh, 

Giáo Lš và Giao Ð§c, và Trân Châu Vô Giá tÃt cä ÇŠu bày tÕ r¢ng thân th‹ cûa A ñam là ÇÜ®c d¿ng nên bªi 
bøi ÇÃt, Çó là, bªi bøi cûa ÇÃt này, hành tinh này...’ (Doctrines of Salvation, Joseph Fielding Smith, Vol.1, 
p.90) 

‘adam created from dust of this earth. The Book of Mặc Môn, the Bible, the Doctrine 
and Covenants, and the Pearl of Great Price all declare that Adam’s body was created from the dust of this 
ground, this earth...’ 

 
 

ñÙc Chúa Tr©ñÙc Chúa Tr©ñÙc Chúa Tr©ñÙc Chúa Tr©iiii có phát tri‹n vŠ s¿ hi‹u bi‰t không? có phát tri‹n vŠ s¿ hi‹u bi‰t không? có phát tri‹n vŠ s¿ hi‹u bi‰t không? có phát tri‹n vŠ s¿ hi‹u bi‰t không?    
 

Có: 
 

‘Chính ñÙc Chúa Tr©i  cÛng ngày càng tæng thêm và phát tri‹n vŠ s¿ hi‹u bi‰t, quyŠn næng, và quyŠn 
l¿c, và së nhÜ vÆy, không chÃm dÙt. Chúng ta cÛng vÆy. Chúng ta Çang ª trong th©i gian tÆp s¿, là trÜ©ng 
h†c cûa s¿ kinh nghiŒm.’ (Wilford Woodruff, Journal of Discourses, Vol. 6, p.120, Ngày 6, Tháng 12, 1857) 

‘God himself is increasing and progressing in knowledge, power, and dominion, and will do so, worlds 
without end. it is just so with us. We are in a probation, which is a school of experience. 

 
‘‘ñåo M¥c Môn’ dåy r¢ng tÃt cä thiên nhiên, cä trên ÇÃt và thiên thÜ®ng, hoåt Ç¶ng theo m¶t chÜÖng 

trình cûa s¿ thæng ti‰n; K‹ cä Cha ñ©i ñ©i cÛng là m¶t ñÃng có s¿ phát tri‹n; r¢ng s¿ hoàn häo cûa Ngài, 
trong khi loài ngÜ©i không th‹ hi‹u ÇÜ®c, có bän chÃt tài næng cûa s¿ hoàn häo thÆt-có khä næng ti‰p thu s¿ 
tæng thêm Ç©i Ç©i. (The Articles of Faith, SÙ ñÒ James E. Talmage, Bän in 1982, Appendix 24, p.530) 

‘‘Mặc Mônism’ claims that all nature, both on earth and in heaven, operates on a plan of advancement; 
that the very Eternal Father is a progressive Being; That his perfection, while so complete as to be 
incomprehensible by man, possesses this essential quality of true perfection-the capacity of eternal 
increase.’ 

 
Không: 

 
‘khái niŒm sai vŠ s¿ phát tri‹n cûa ÇÙc chúa tr©i. Tôi rÃt lÃy làm lå khi có m¶t sÓ h¶i 

viên cûa giáo h¶i gi» giáo lš, ‘ñÙc Chúa Tr©i phát tri‹n trong s¿ hi‹u bi‰t theo th©i gian trôi Çi.’ ...Chúa bày 
tÕ s¿ thi‰u hi‹u bi‰t cûa ngài cho chúng ta khi nào? R¢ng ngài vÅn h†c bi‰t vŠ lÈ thÆt m§i; khám phá ra luÆt 
lŒ m§i mà ngài chÜa tØng bi‰t? Tôi nghï loåi giáo lš này rÃt nguy hi‹m. Tôi không bi‰t ª Çâu Chúa låi tuyên 
bÓ giáo lš nhÜ vÆy. (Doctrines of Salvation, SÙ ñÒ Joseph Fielding Smith, Vol.1, p.7-8) 

‘false notions about god’s progression. it seems very strange to me that members of the 
church will hold to the doctrine, ‘God increases in knowledge as time goes on.’ ...Where has the Lord ever 
revealed to us that he is lacking in knowledge? That he is still learning new truth; discovering new laws that 
are unknown to him? i think this kind of doctrine is very dangerous. i don’t know where the Lord has ever 
declared such a thing.  

 



Trong m¶t bài nói chuyŒn cûa Anh Cä Bruce R. McConkie vŠ ‘Bäy DÎ Giáo Ch‰t NgÜ©i’ (The Seven 
Deadly Heresies) ª tåi Brigham Young Univeristy vào ngày 1, tháng 6, 1980. DÎ giáo thÙ nhÃt mà Anh Cä 
Bruce McConkie lên án giáo lš r¢ng ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng có s¿ phát tri‹n vŠ s¿ hi‹u bi‰t và s¿ h†c thêm 
vŠ nh»ng lë thÆt. (God is progressing in knowledge and learning new truths.) (Bruce R. McConkie, "The 
Seven Deadly Heresies," in Brigham Young University Speeches of the Year (Provo, UT: Brigham Young 
University Press, 1980), 74-80.) 

 
 
 

Ai là Giê Hô Va?Ai là Giê Hô Va?Ai là Giê Hô Va?Ai là Giê Hô Va?    
 

Giê Su Christ là Giê Hô Va: 
 

‘...Giê Hô Va là Giê Su Christ con cûa El Lô Him, ... Giê Su Christ Çó, mà chúng ta bi‰t là Giê Hô Va, 
là › viên cûa Cha, El Lô Him, trong viŒc sáng tåo...’ (The Articles of Faith, SÙ ñÒ James E. Talmage, Bän 
in 1982, Appendix 2, p.467) 

‘...Jehovah who is Jesus Christ the Son of Elohim, ... That Jesus Christ, whom we also know as Jehovah, 
was the executive of the Father, Elohim, in the work of creation...’ 

 
Chúa ñÙc Chúa Tr©i là Giê Hô va: 

 
‘Vì ta là Chúa ñÙc Chúa Tr©i cûa ngÜÖi... Danh ta là Giê Hô Va, và ta bi‰t s¿ cuÓi cùng ngay tØ lúc khªi 

ÇÀu,...’ (Trân Châu Vô Giá, Áp Ra Ham 2:7-8) (bän Anh Ng»: For i am the Lord thy God...My name is 
Jehovah) 

 
 

Chúa Giê Su có sanh bªChúa Giê Su có sanh bªChúa Giê Su có sanh bªChúa Giê Su có sanh bªiiii n» ÇÒng trinh không? n» ÇÒng trinh không? n» ÇÒng trinh không? n» ÇÒng trinh không?    
 

Phäi: 
 

‘TØ trÜ§c Ç‰n gi© chÌ có Chúa chúng ta là ngÜ©i duy nhÃt sanh bªi m¶t n» ÇÒng trinh, vì tØ trÜ§c Ç‰n gi© 
chÌ có ngài là ngÜ©i duy nhÃt có m¶t ngÜ©i Cha bÃt diŒt. Mary, mË ngài, ‘ÇÜ®c ÇÜa Çi khÕi bªi Thánh Linh’ 
(1 Nê Phi 11:13-21), ÇÜ®c ‘cäm hóa’ bªi Thánh Linh, và s¿ thø thai Çã xäy ra ‘bªi quyŠn næng cûa Thánh 
Linh’ k‰t quä là ÇÜa Ç‰n ngÜ©i phàm tøc và cá nhân Con cûa ñÙc Chúa Tr©i là Cha. (An Ma:7:10; 2 Nê Phi 
17:14; Ê Sai 7:14; MathiÖ 1:18-25; Luca 1:26-38) ñÃng Christ không phäi là Con cûa Thánh Linh, nhÜng là 
cûa Cha. (Doctrines of Salvation, Vol.1, pp.18-20) Quan Çi‹m hiŒn Çåi dåy r¢ng tØ chÓi viŒc sanh bªi n» 
ÇÒng trinh là tuyŒt ÇÓi và hoàn toàn b¶i giáo và sai lÀm. (Mặc Môn Doctrine, SÙ ñÒ Bruce R. McConkie, 
1979 p.822) 

‘Our Lord is the only mortal person ever born to a virgin, because he is the only person who ever had an 
immortal Father. Mary, his mother, ‘was carried away in the Spirit’ (1 Ne. 11:13-21), was ‘overshadowed’ 
by the Holy Ghost, and the conception which took place ‘by the power of the Holy Ghost’ resulted in the 
bringing forth of the literal and personal Son of God the Father. (Alma 7:10; 2 Ne. 17:14; isaiah 7:14; Matt. 
1:18-25; Luke 1:26-38) Christ is not the Son of the Holy Ghost, but of the Father. (Doctrines of Salvation, 
vol.1, pp.18-20) Modernistic teachings denying the virgin birth are utterly and completely apostate and 
false.’ 

 



‘ChÌ có Ngài là Con ñ¶c Sanh duy nhÃt cûa Cha Thiên ThÜ®ng trong xác thÎt-ÇÙc bé duy nhÃt có thân 
th‹ hay ch‰t là ÇÜ®c sanh bªi Cha Thiêng ThÜ®ng cûa chúng ta. NgÜ©i MË cûa Ngài, ÇÜ®c g†i là gái ÇÒng 
trinh, trÜ§c và sau khi sanh. (xem 1 Nê Phi 11:20.) (‘Joy in Christ,’ Ensign 16, Tháng 3 1986: 3-4)’  
(Teachings of Ezra Taft Benson, Chû TÎch Ezra Taft Benson, Bookcraft, 1988, p.7) 

‘He was the Only Begotten Son of our Heavenly Father in the flesh-the only child whose mortal body 
was begotten by our Heavenly Father. His mortal mother, Mary, was called a virgin, both before and after 
she gave birth. (See 1 Nephi 11:20.) (‘Joy in Christ,’ Ensign 16, March 1986: 3-4)’ 

 
Không: 

 
‘S¿ sanh ra ñÃng CÙu Th‰ Çã xäy ra theo thiên nhiên cÛng giÓng nhÜ s¿ sanh ra cûa các con chúng ta; 

nó là s¿ k‰t quä cûa hành Ç¶ng thiên nhiên. Ngài [Giê Su] có phÀn trong xác thÎt và huy‰t - sinh ra bªi Cha 
ngài, cÛng nhÜ chúng ta sanh ra bªi các cha cûa chúng ta’. (Journal of Discourses, Vol.8, p.115) 

The birth of the Saviour was as natural as are the births of our children; it was the result of natural 
action. He partook of flesh and blood - was begotten of his Father, as we were of our fathers. 

 
‘Nh»ng danh-hiŒu này tÃt cä ÇŠu bi‹u thÎ r¢ng Chúa chúng ta là Con Ç¶c sanh cûa Cha trong xác thÎt. 

M‡i chº phäi cûa nó phäi hi‹u y nhÜ nghïa Çen. ChÌ có nghïa là chÌ; Sanh có nghïa là sanh; và Con có nghïa 
là con. ñÃng Christ ÇÜ®c sanh bªi m¶t Cha BÃt DiŒt cÛng y nhÜ con ngÜ©i hay ch‰t sanh bªi nh»ng ngÜ©i 
cha hay ch‰t.’ (Mặc Môn Doctrine, p.546, ª dÜ§i phÀn ‘Only Begotten Son’) 

‘These name-titles all signify that our Lord is the only Son of the Father in the flesh. Each of the words 
is to be understood literally. Only means only; Begotten means gebotten; and Son means son. Christ was 
begotten by an immortal Father in the same way that mortal men are begotten by mortal fathers.’ 

 
‘Và ñÃng Christ ÇÜ®c sanh ra trong th‰ gian nhÜ Con phàn tøc cûa ñÃng Thánh này; ngài ÇÜ®c sanh ra 

v§i cá tánh, th¿c t‰, và có giác quan tÀm thÜ©ng y nhÜ bÃt cÙ nh»ng ngÜ©i con nào sanh ra bªi ngÜ©i cha hay 
ch‰t. Không có gì mà bóng bäy vŠ nguÒn gÓc cûa ngài cä; ngài ÇÜ®c sanh ra, ÇÜ®c thø thai và sanh ra bình 
thÜ©ng và theo nh»ng ti‰n trình thiên nhiên cûa s¿ viŒc. Vì ngài là Con cûa ñÙc Chúa Tr©i, và s¿ chÌ ÇÎnh 
Çó có nghïa y nhÜ l©i nói vÆy (1Nê Phi.11).’ (Mặc Môn Doctrine, p.742, ª dÜ§i phÀn ‘Son of God’) 

‘Anh Christ was born into the world as the literal Son of this Holy Being; he was born in the same 
personal, real, and literal sense that any mortal son is born to a mortal father. There is nothing figurative 
about his paternity; he was begotten, conceived and born in the normal and natural course of events, for he 
is the Son of God, and that designation means what is says (1Ne.11).’  

 
 

VÃn ÇŠ uÓngVÃn ÇŠ uÓngVÃn ÇŠ uÓngVÃn ÇŠ uÓng rÜ®u, cà phê, và trà. rÜ®u, cà phê, và trà. rÜ®u, cà phê, và trà. rÜ®u, cà phê, và trà.    
 

‘ñây là L©i Thông Sáng... L©i này ÇÜ®c ban ra Ç‹ chào mØng, chÙ không phäi b¢ng s¿ truyŠn lÎnh hay 
cÜ«ng bách, mà b¢ng s¿ m¥c khäi và l©i thông sáng... R¢ng hÍ ai trong sÓ các ngÜÖi uÓng rÜ®u nho hay rÜ®u 
månh, thì này, ÇiŠu Çó không tÓt và cÛng không ÇËp dÜ§i m¡t Cha các ngÜÖi, ngoåi trØ trÜ©ng h®p các ngÜÖi 
h¶i h†p Ç‹ dâng TiŒc Thánh trÜ§c m¡t Ngài... Và låi n»a, các loåi rÜ®u månh không thích h®p Ç‹ uÓng vào 
bøng, mà chÌ dùng Ç‹ tÄy rºa thân th‹ các ngÜÖi. Và låi n»a, thuÓc lá không thích h®p cho thân th‹, cÛng 
ch£ng có l®i gì cho bøng, låi ch£ng tÓt tí nào ÇÓi v§i loài ngÜ©i. Nó chÌ là m¶t loåi thäo m¶c dùng Ç‹ Ç¡p lên 
các v‰t thÜÖng bÀm tím và Ç‹ ch»a bÎnh cho gia súc, và chÌ nên ÇÜ®c xº døng m¶t cách thÆn tr†ng và khéo 
léo. Và låi n»a, m‡i thÙc uÓng nóng ÇŠu không tÓt cho thân th‹ và bøng.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 89:1-2, 5-9) 

 
Là mång lÎnh, Chúa cÃm không ÇÜ®c uÓng rÜ®u. 



 
‘Chúng ta cÀn phäi tuân theo L©i Thông Sáng Ç‹ xÙng Çáng vào ÇŠn th©. N‰u chúng ta không sÓng theo 

L©i Thông Sáng, Thánh Linh cûa Chúa së không ª trong chúng ta...CHÚNG TA ñ‚ ÇÜ®c ra lÎnh 
cÃm dùng m¶t sÓ thÙc æn uÓng vào thân th‹ cûa chúng ta. Chúa ra lÎnh chúng ta 
r¢ng không ÇÜ®c dùng rÜ®u và nh»ng thÙc uÓng månh, nghïa là uÓng nh»ng thÙ rÜ®u...’ (Gospel Principles, 
pp.181-182) 

‘We must obey the Word of Wisdom to be worthy to enter the temple. if we do not live the Word of 
Wisdom, the Lord’s Spirit may not dwell with us...WE ARE COMMANDED NOT TO TAKE CERTAiN 
THiNGS iNTO OUR BODiES. The Lord commands us not to use wine and strong drinks, meaning drinks 
containing alcohol...’  

 
UÓng trà, cà phê, ho¥c dùng thuÓc hút së không ÇÜ®c vào thÜ®ng thiên gi§i. 

(có nghïa là së không còn cÖ h¶i trª thành ThÜ®ng ñ‰ ÇÜ®c) 
 

‘...hªi anh em cûa tôi, n‰u anh em uÓng cà phê ho¥c trà, ho¥c dùng thuÓc hút, ch£ng lÈ anh em låi Ç‹ 
m¶t tách trà ho¥c m¶t chút thuÓc hút ÇÙng ª gi»a ÇÜ©ng Ç‹ ngæn cän anh em khÕi vÜÖng quÓc thÜ®ng thiên 
gi§i cûa ñÙc Chúa Tr©i hay sao?’ (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Vol.2, p.16) 

‘...my brethren, if you drink coffee or tea, or take tobacco, are you letting a cup of tea or a little tabacco 
stand in the road and bar you from the celestial kingdom of God?’  

 
Không xÙng Çáng gi» chÙc vø trong Giáo H¶i. 

 
‘Không m†t ûy viên nào cûa Giáo H¶i này xÙng Çáng gi» m¶t chÙc vø, sau khi Çã ÇÜ®c dåy vŠ L©i 

Thông Sáng m¶t cách Çúng Ç¡n, và ngÜ©i Çó, ûy viên thành viên, không chú š tuân theo.’ (Joseph Smith, 
History of the Church, Vol. 2, p.35) 

‘No official member in this Church is worthy to hold an office, after having the Word of Wisdom 
properly taught him, and he, the official member, neglecting to comply with or obey it;’ 

 
Giô Sép Xi Mích uÓng rÜ®u. 

 
‘ThÙ TÜ, Ngày 3.-Ÿ væn phòng g†i và uÓng m¶t ly rÜ®u v©i ChÎ Jenetta Richards, ÇÜ®c làm bªi mË cûa 

cô ª Anh QuÓc, và xem låi m¶t phÀn vŠ th©i gi© cûa cu¶c h¶i nghÎ.’ (Joseph Smith, History of the Church, 
Vol. 5, p.380) 

‘Wednesday, 3.-Called at the office and drank a glass of wine with Sister Jenetta Richards, made by her 
mother in England, and reviewed a portion of the conference minutes.’ 

 
‘MÃy Anh Cä Orson Hyde, Luke S. Johnson, và Warren Parrish, sau Çó trao cho Chû TÎch ñoàn ba ly 

rÜ®u, Ç‹ tôn sùng. Và trách nhiŒm cûa tôi [Giô Sép Xi Mích] là phäi d¿ phÀn này, ÇiŠu Çó tôi phát ra vui 
mØng. Sau Çó nó ÇÜ®c ti‰p tøc truyŠn theo thÙ t¿, bánh cÛng ÇÜ®c truyŠn theo nhÜ vÆy... cho Ç‰n khi chúng 
tôi no ÇÀy...’ (Joseph Smith, History of the Church, Vol. 2, p.378) 

‘Elders Orson Hyde, Luke S. Johnson, and Warren Parrish, then presented the Presidency with three 
servers of glasses filled with wine, to bless. And it fell to my lot to attend to this duty, which i cheerfully 
discharged. it was then passed round in order, then the cake in the same order... until we had taken our fill...’ 

 
‘Sau khi æn chiŠu chúng tôi g†i Çem rÜ®u Ç‰n. Có ngÜ©i nói r¢ng viŒc này dùng nhÜ tiŒc thánh. ñiŠu Çó 

không phäi vÆy; tâm hÒn chúng tôi buÒn thäm và n¥ng nŠ, rÜ®u Çó dùng Ç‹ làm cho chúng tôi tÌnh låi... Tôi 
nh§ tÃt cä chúng tôi ÇŠu uÓng rÜ®u, và cÛng cho m¶t ho¥c hai ngÜ©i canh ngøc.’ [SÙ ñÒ John Taylor k‹ låi 



khi mÃy ngÜ©i ª tù và trÜ§c khi bÎ ám sát.] (History of the Church, Vol. 7, p.101) (ñ†c History of the 
Church, Vol.6, p.616-621 së bi‰t rõ hÖn.)  

Sometime after dinner we sent for some wine. it has been reported by some that this was taken as a 
sacrament. it was no such thing; our spirits were generally dull and heavy, and it was sent  for to revive us... 
i believe we all drank of the wine, and gave some to one or two of the prison guards.’ 

 
 

Cá tính cûa Giô Sép Xi Mích nhÜ th‰ nào?Cá tính cûa Giô Sép Xi Mích nhÜ th‰ nào?Cá tính cûa Giô Sép Xi Mích nhÜ th‰ nào?Cá tính cûa Giô Sép Xi Mích nhÜ th‰ nào?    
 

ngay th£ng và tÓt nhÜ nh»ng ngÜ©i trong Kinh Thánh 
 

‘ñÃy, bây gi©, hãy tra xét cá tính cûa ñÃng CÙu Th‰, và tra xét nh»ng cá tính cûa nh»ng ngÜ©i vi‰t Kinh 
Thánh C¿u Ð§c và Tân Ð§c; và hãy so sánh h† v§i cá tính cûa Giô Sép Xi Mích, ngÜ©i sáng lÆp viŒc này-
ngÜ©i mà ñÙc Chúa Tr©i kêu g†i và ban cho chìa khóa cûa chÙc TÜ T‰, và qua ông mà Chúa lÆp Giáo H¶i 
và vÜÖng quÓc cûa Ngài lÀn sau cuÓi, và bån së thÃy r¢ng các tính cûa ông ÇÙng ngay th£ng cÛng giÓng nhÜ 
bÃt cÙ ngÜ©i nào nói Ç‰n trong Kinh Thánh. Chúng tôi không tìm thÃy m¶t ngÜ©i nào trên th‰ gian này mà 
có cá tính tÓt hÖn bi‰t ÇÜ®c nhÜ Giô Sép Xi Mích, tiên tri, và anh ông, Hyrum Smith, là ngÜ©i Çã bÎ gi‰t v§i 
ông.’ (Brigham Young, Ngày 13, Tháng 8, næm 1871, Journal of Discourses Vol. 14,  p.203) 

‘Well, now, examine the character of the Savior, and examine the characters of those who have written 
the Old and New Testaments; and then compare them with the character of Joseph Smith, the founder of this 
work—the man whom God called and to whom he gave the keys of Priesthood, and through whom he has 
established his Church and kingdom for the last time, and you will find that his character stands as fair as 
that of any man's mentioned in the Bible We can find no person who presents a better character to the world 
when the facts are known than Joseph Smith, jun., the prophet, and his brother, Hyrum Smith, who was 
murdered with him.’ 

 
Kêu ngåo và khoe khoang 

 
‘Ti‰n lên! h«i nh»ng ngÜ©i khªi tÓ! Nh»ng ngÜ©i thŠ dÓi! H‰t thäy ÇÎa ngøc, sôi tràn ra! H«i nh»ng núi 

Çang cháy, häy chäy Lava xuÓng! Vì cuÓi cùng tôi së ª lên trên h‰t. Tôi có lòng khoe khoang hÖn bÃt cÙ 
ngÜ©i nào khác. TØ ngày A-Çam cho Ç‰n nay, chÌ có mình ta là ngÜ©i duy nhÃt có th‹ gi» h¶i thánh tr†n vËn 
låi v§i nhau mà thôi. M¶t phÀn l§n Ça sÓ cûa toàn th‹ ÇŠu ÇÙng bên tôi. Phao-lô cÛng không làm ÇÜ®c, 
Giæng, Phi-e-rÖ, k‹ cä Chúa Jesus cÛng không làm ÇÜ®c. Ta khoe r¢ng không có m¶t ai Çã tØng làm nhÜ ta 
làm. Nh»ng ngÜ©i theo Chúa Jesus chåy xa khÕi Ngài; nhÜng Các Thánh H»u Ngày Sau thì chÜa bao gi© bÕ 
tôi mà chåy.’ (Joseph Smith, History of the Church Vol.6, pp.408-409) 

‘Come on! ye prosecutors! ye false swearers! All hell, boil over! Ye burning mountains, roll down your 
lava! for i will come out on the top at last. i have more to boast of than ever any man had. i am the only man 
that has ever been able to keep a whole church together since the days [p.409] of Adam. A large majority of 
the whole have stood by me. Neither Paul, John, Peter, nor Jesus ever did it. i boast that no man ever did 
such a work as i. The followers of Jesus ran away from Him; but the Latter-day Saints never ran away from 
me yet.’ 

 
Tiên tri Joseph Smith nói: “Tôi không có nói với các người tôi là hoàn hảo; nhưng không có một điều sai lầm 
nào không lời tiên tri mà tôi dạy.” (Joseph Smith, History of the Church, Vol. 6, p.366, Tháng 5, 1844) 

‘i never told you i was perfect; but there is no error in the revelations which i have taught.’  
 
Tiên tri Joseph Smith nói: 



‘Why do not my enemies strike a blow at the doctrine? They cannot do it: it is truth, and i defy all men to upset 
it.’ (Joseph Smith, History of the Church, Vol. 6, p.273, Tháng 3, 1844) 
 
Tiên tri Joseph Smith nói: 
‘Hãy cÀu vÃn, và thánh thÜ (scriptures) cûa ta së ÇÜ®c ban ra nhÜ ta Çã ÇÎnh, và nó së ÇÜ®c bäo toàn.’ (Giáo Lš 
và Giao Ð§c 42:56, Tháng 2, 1831) 
 

Brigham Young cÛng khoe khoang vŠ l©i cûa ông là không bao gi© sai (Journal of Discourses, Vol.12, 
p.127) 
 
 
ĐCT không thay CT không thay CT không thay CT không thay đổi lời của Ngài 
Tiên tri Joseph Smith nói: 
‘Vì ThÜ®ng ñ‰ không bÜ§c trên nh»ng con ÇÜ©ng quanh co. Ngài không rë qua tay m¥t hay tay trái, cÛng 
không thay Ç°i nh»ng gì Ngài Çã phán,...’ (Giáo Lš và Giao Ð§c 3:2, Tháng 7, 1828) 
 
Sách M¥c Môn: 
‘Này, nh»ng s¡c lŒnh cûa ThÜ®ng ñ‰ ÇŠu bÃt bi‰n;’ (An Ma 41:8) 
 
 
 
AAAAđam là thiên sam là thiên sam là thiên sam là thiên sứ Michê Michê Michê Michê    
The first man placed upon the earth was a perfect being, a son of God. He was Michael, the Archangel, who had 
reached great distinction and power before he ever came to this earth; and who helped to frame this earth while 
he was yet a spirit, just as our Lord and Savior Jesus Christ was a spirit before he was born in Bethlehem. 
(Doctrines of Salvation, Vol.1, p.90) 
 
 
NNNNếu không tin Joseph Smith thì không u không tin Joseph Smith thì không u không tin Joseph Smith thì không u không tin Joseph Smith thì không được sự cứu rỗi 

*no salvation without accepting Joseh (Doctrines of Salvation, Vol.1, p.189) 
 
Joseph Smith nói trong ‘Teachings of the Prophet Joseph Smith, p.345’ 

‘Chúng ta có hình dung và nghï r¢ng ñÙc Chúa Tr©i là ñÙc Chúa Tr©i tØ trÜ§c Ç©i Ç©i. Tôi së bác bÕ š 
Çó, và vÙt Çi màn che, Ç‹ cho ngÜÖi các ngÜ©i thÃy.  

 Mô-rô-ni 8:18 nói: 
‘Vì Cha bi‰t ThÜ®ng ñ‰ không phäi là m¶t ThÜ®ng ñ‰ thiên vÎ, và Ngài cÛng không phäi là m¶t ñÃng 

hay thay Ç°i, mà trái låi, Ngài là m¶t ñÃng bÃt di bÃt dÎch suÓt m†i vïnh cºu này Ç‰n vïnh cºu khác.’ 
 
 
ThÀn h†c MThÀn h†c MThÀn h†c MThÀn h†c Mặcccc----mônmônmônmôn    
 
 Mặc Môn dåy r¢ng ñÙc Chúa Tr©i (God) trÜ§c Çây là ngÜ©i ª trên m¶t hành tinh khác và trª thành chúa 
(god) b¢ng cách làm theo nh»ng ÇiŠu luÆt cûa chúa ông (his god) ª hành tinh Çó.  Khi tr© thành chúa (god) thì 
ÇiŠu khi‹n trái ÇÃt chúng ta, chúa có xác thÎt và xÜÖng (body of flesh and bones), chúa có v® là n» chúa 
(goddess wife).  Vì cä hai ª vÎ trí cao (exalted - có nghïa là trª thành chúa) thì cä hai ÇŠu có thân th‹ xác thÎt 



(physical bodies). H† có th‹ làm tình v§i nhau và sanh ra nhiŠu linh khác (spirit children) sÓng và l§n lên ª th‰ 
gi§i thÀn linh (spiritual realm).  
 
 Linh con (spirit child) ÇÀu tiên ÇÜ®c sanh ra là Chúa Jesus, sau Çó là Lucifer, và nhiŠu nh»ng linh khác n»a.  
Sau khi nh»ng linh con ÇÜ®c sanh ra bªi chúa và n» chúa (god & goddess) ª thiên Çàng, thì nh»ng linh nÀy 
xuÓng th‰ gian nÀy vào nh»ng thân xác cûa nh»ng em nhÕ ÇÜ®c sanh ra trên trái ÇÃt chúng ta. 
 ñÙc Chúa Cha g†i là Elohim, cÀn m¶t chÜÖng trình cÙu r‡i cho con ngÜ©i trên trái ÇÃt chúng ta.  Ÿ th‰ gi§i 
thiên Çàng, Chúa Jesus ÇÜa ra m¶t chÜÖng trình cÙu r‡i, Lucifer (Satan) cÛng ÇÜa ra m¶t chÜÖng trình khác, 
nhÜng Elohim nhÆn chÜÖng trình cÙu r‡i cûa chúa Jesus và bÕ chÜÖng trình cûa Lucifer.  ñiŠu nÀy làm cho 
Lucifer giÆn gi» và kéo 1/3 linh (spirits) chÓng låi v§i v§i Elohim.  NhÜng Lucifer không chÓng c¿ låi v§i 
Elohim cho nên bÎ Chúa rûa sä và trª thành ma quÌ.   

1/3 theo ma quÌ, 1/3 theo Chúa Jesus, nhÜng còn 1/3 thì ÇÙng ª gi»a, không ch†n theo phía nào cä.  1/3 linh 
ch†n Chúa Jesus khi lÃy thân th‹ xác thÎt sanh ra trong hình dång nh»ng em bé thì có nÜ§c da tr¡ng.  Còn 1/3 
linh mà không ch†n ai cä, thì bÎ rûa xä và lÃy thân th‹ xác thÎt cûa nh»ng em bé có nÜ§c da màu Çen. 

 
Theo Çåo Mặc Môn thì Chúa Jesus là ñÃng cÙu r°i, nhÜng vì Chúa Jesus chÌ là m¶t linh (a spirit) ª thiên 

Çàng, cho nên cÀn Ç‹ ÇÜ®c sanh ra trên trái ÇÃt nÀy, thì Brigham Young nói r¢ng ñÙc Chúa Cha làm tình v§i 
Mary Ç‹ sanh Chúa Jesus.  Chúa Jesus sanh ra, lÃy v® và có con, và Ngài ch‰t trên cây thÆp t¿. 

 
Nh»ng ngÜ©i Çåo Mặc Môn có th‹ trª thành chúa (gods), Ç‹ Çåt ÇÜ®c mÙc Ç¶ nÀy, có nghïa là trª thành 

chúa, thì trÜ§c nhÃt là trª thành m¶t ngÜ©i Mặc Môn tÓt, dâng 1/10 vào nhà th©, sau Çó thì ngÜ©i Çó m§i ÇÜ®c 
vào ÇŠn th© (temple). (and go through secret rituals, baptism for the dead, celestial marriage, and various oaths, 
and 4 secret handshakes & 4 secret hugs) 

 
 
N‰u sách M¶c-môn là quy‹n sách ‘Çúng/chính xác hÖn Kinh Thánh’ thì tåi sao trong Çó không có nh»ng giáo lš 
chính cûa Çåo Mặc-Môn?  
 S¿ t° chÙc cûa H¶i thánh (Church organization) 
 ChÙa thÀy t‰ lÍ Aaronic (Aaronic Priesthood) 
 ña thÀn (Plurality of Gods) 
 ñÙc Chúa Tr©i là là m¶t ngÜ©i ÇÜ®c nâng lên cao (exalted man) 
 Con ngÜ©i có th‹ trª thành ñÙc Chúa Tr©i (Man may become Gods) 
 Có ba thiên Çàng (Three levels of heavens) 
 Giáo lš vŠ nhiŠu v® (Plurality of wives doctrine) 
 Báp-tem cho ngÜ©i ch‰t (Baptism for the dead) 
 (Celestial marriage) 
 (Word of Wisdom) 
 (Pre-existence doctrine) 
 (Eternal progression) 
 
 
ñåo Mặc Môn dåy r¢ng: 

• ñÙc Chúa Tr©i trÜ§c Çây là m¶t ngÜ©i ª m¶t hành tinh khác (Mặc Môn Doctrine, by Bruce McConkie, 
p.321; Joseph Smith, Times and Seasons, Vol.5, pp.613-614; Orson Pratt, Journal of Discourses, Vol.2, 
P.345; Brigham Young, Journal of Discourses, Vol.7, p.333). 

• Sau khi trª thành m¶t ngÜ©i Mặc Môn tÓt, thì bån có th‹ tri‹n v†ng trª thành chúa (a god) (Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, pp.345-347, 354) 



• ñÙc Chúa Cha có m¶t thân th‹ xÜÖng và thÎt, (Doctrine and Covenants 130:22) 
• ñÙc Chúa Tr©i (God) lÃy v® n» chúa (goddess) và có nh»ng linh con (spirit babies), (Mặc Môn 

Doctrine, p.516) 
• Chúng ta trÜ§c Çây là linh con (spirit baies) Çã ÇÜ®c sanh ra ª thiên Çàng, và sau Çó thì ÇÜ®c sanh ra ª 

th‰ gi§i nÀy, (Journal of Discourse, Vol.4, p.218) 
• Linh (spirit) ÇÀu tiên ÇÜ®c sanh ra ª thiên Çàng là Chúa Jesus, k‰ Çó là linh Ma quÌ (Devil), (Mặc Môn 

Doctrine, p.129) 
• Chúa Jesus và Satan là anh em vŠ phÀn linh (spirit brothers), (Mặc Môn Doctrine, p.163) 
• ñÙc Chúa Cha cÀn m¶t chÜÖng trình vŠ s¿ cÙu r‡i cho nh»ng ngÜ©i trên quä ÇÎa cÀu nÀy, Chúa Jesus ÇÜa 

ra m¶t chÜÖng trình, và Satan cÛng ÇÜa ra m¶t chÜÖng trình, nhÜng ñÙc Chúa Cha nhÆn chÜÖng trình 
cûa Chúa Jesus, (Mặc Môn Doctrine, P.193; Journal of Discourses, Vol.6, p.8) 

• ñÙc Chúa Tr©i làm tình v§i Mary Ç‹ làm ra thân th‹ Chúa Jesus, (Journal of Discourses, Vol.4, p.218, 
1857). 

• S¿ hy sinh cûa Chúa Jesus không có næng løc Ç‹ rºa såch h‰t t¶i cûa chúng ta, (Journal of Discourses, 
Vol.3, p.247, 1856) 

• ViŒc làm tÓt cÀn thi‰t cho s¿ cÙu r‡i, (Articles of Faith, p.92) 
• Không có s¿ cÙu r°i mà không thØa nhÆn Joseph Smith là m¶t tiên tri cûa ñÙc Chúa Tr©i, (Doctrines of 

Salvation, Vol.1, p.188) 
• Có 3 cÃp b¿c vŠ thiên Çàng: telestial, terrestrial, và celestial, (Mặc Môn Doctrine, p.348) 
•  
 
Gíao lš vŠ ñÙc Chúa Tr©i: 

• ‘Và nh»ng ñÙc Chúa Tr©i phán r¢ng: Hãy có ánh sáng: thì ánh sáng có’.  (And they (the Gods) 
said: Let there be ligh: and there was light) (Book of Abraham 4:3)  [ña thÀn - Polytheism] 

    Deu.6:4 & Mk.12:29; isa.43:10-11; 44:6; 45:21-22. 
  

• ‘Chính ñÙc Chúa Tr©i trÜ§c Çây cÛng giÓng nhÜ chúng ta, và là m¶t ngÜ©i ÇÜ®c Çem lên ÇÎa vÎ 
cao, và ngÒi ª trên thiên Çàng kia!!!’ (God himself was once as we are now, and is an exalted 
man, and sits enthroned in youder heavens!!!) (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p.345) 

    Psa.90:2; isa.41:3; 43:10-11; 44:6) 
  

• ‘Cho nên chúng ta bi‰t r¢ng cä ñÙc Cha và ñÙc Con ÇŠu có hình dång tÀm vóc con ngÜ©i; cä hai 
ÇŠu chi‰m h»u m¶t thân xác có th‹ r© mó ÇÜ®c...b¢ng xÜÖng và thÎt’. (Therefore we know that 
both the Father and the Son are in form and stature perfect men; each of them possesses a 
tangible body...of flesh and bones) (Articles of Faith, by James Talmage, p.38). 

• ‘ñÙc Cha có m¶t thân th‹ xác thÎt và xÜÖng có th‹ s© mó ÇÜ®c cÛng nhÜ con ngÜ©i’.  (The Father 
has a body of flesh and bones as tangible as man’s) (Doctrine and Covenants 130:22) 

Jn.4:24; Lk.24:39.  
Chính cä sách Mặc Môn cÛng nói mâu thuÅn v§i giáo lš này (An Ma - Alma.18:26-27; 22:9-

10). 
 
  Giáo lš vŠ Chúa Jesus: 

•  ‘Jesus thÆt là anh em thu¶c linh v§i Lucifer’. (Jesus is the literal spirit-brother of Lucifer) 
(Gospel Through the Ages, p.15) 

Jn.1:1, 14; Col.1:15-17; 2:9 
 



Theo Çåo Mặc Môn dåy thì chúng ta Çã hiŒn h»u ª th‰ gi§i thu¶c linh (spirit world) trÜ§c Çây rÒi, sau Çó thì 
ÇÜ®c sanh ra trên quä ÇÎa cÀu nÀy Ç‹ mang lÃy thân th‹, vào Çåo Mặc Môn, qua nh»ng nghi lÍ trong ÇŠn th© 
Mặc Môn, h†c 4 cách b¡t tay bí mÆt (secret handshakes), nhÆn b¶ quÀn áo trong (undergarment), và n‰u bån có 
Çû chÃt lÜ®ng (good enough) thì sau s¿ phát xét bån có cÖ h¶i trª thành chúa ho¥c n» chúa (god/goddess) ª 
thiên Çàng Celestial.  N‰u ai không phäi là Mặc Môn, nhÜng là ngÜ©i tÓt, thì së ª thiên Çàng terrestrial.  N‰u ai 
là ngÜ©i xÃu, thì së ª thiên Çàng telestial.  ChÌ có nh»ng ngÜ©i thÆt là ác và ma quÌ thì m§i bÎ cÀm giam trong ÇÎa 
ngøc phÀn linh (Spirit Prison). 
 
  
Christ blood will not blot one sin:Christ blood will not blot one sin:Christ blood will not blot one sin:Christ blood will not blot one sin:    
 ‘Không có m¶t ngÜ©i Çàn ông ho¥c Çàn bà nào, mà vi phåm s¿ giao Ü§c v§i ñÙc Chúa Tr©i h†, mà không 
Çòi hÕi phäi trä n® cä. Huy‰t cûa ñÃng Christ së không bao gi© bôi xoá nó ÇÜ®c, huy‰t cûa bån phäi chu¶c nó...’  

‘There is not a man or woman, who violates the covenants made with their God, that will not be required to 
pay the debt.  The bood of Christ will never wipe that out, your own blood must atone for it...’ (Journal of 
Discourses, Vol.3, p.247; and Vol.4, p.53-54, 219-220) 
 
 
God changes:God changes:God changes:God changes:    
 ‘Chính ñÙc Chúa Tr©i ngày càng tæng thêm và ti‰n t§i trong s¿ hi‹u bi‰t, quyŠn næng, và quyŠn th‰, và ti‰p 
tøc nhÜ vÆy...’ 

‘God himself is increasing and progressing in knowledge, power, and dominion, and will do so, worlds 
without end’ (Journal of Discourses, Vol.6, p.120) 
  
 
Nh»ng l©Nh»ng l©Nh»ng l©Nh»ng l©iiii trích trong Ar trích trong Ar trích trong Ar trích trong Articles of Faith cûa James Talmageticles of Faith cûa James Talmageticles of Faith cûa James Talmageticles of Faith cûa James Talmage    
 
 ‘Cho nên chúng ta bi‰t r¢ng cä ñÙc Chua và Con ÇŠu có hình dáng ngÜ©i hoàn häo; m‡i ngÜ©i có thân th‹ 
r© mó ÇÜ®c, vô cùng thanh khi‰t và hoàn häo và v§i s¿ vinh hi‹n siêu viŒt, tuy th‰ có m¶t thân th‹ b¢ng xÜÖng 
và thÎt’. 
 ‘Therefore we know that both the Father and the Son are in form and stature perfect men; each of them 
possesses a tangible body, infintely pure and perfect and attended by transcendent glory, nevertheless a body of 
flesh and bones’ (p.38) 
 
 ‘S¿ Ç¶c Çoán cûa các giáo phái vŠ s¿ công bình chÌ bªi ÇÙc tin Çã làm s¿ änh hÜªng cho ÇiŠu ác.’ 
 ‘The sectarian dogma of justification by faith alone has exercised an influence for evil.’ (p.432) 
 
 ‘H¶i thánh cûa Chúa Jesus Christ cûa các Thánh trong Ngày Sau rÓt tuyên bÓ chÓng låi ñÙc Chúa Tr©i khó 
hi‹u, không có ‘thân xác, chi th‹, ho¥c cäm xúc,’ cÛng nhÜ m¶t vÆt không có th‹ hiŒn h»u ÇÜ®c...’ 
 ‘The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints proclaims against the incomprehensible God, devoid of 
‘body, parts, or passions,’ as a thing impossible of existence...’ (p.44) 
 
 
Theo s¿ suy luÆn mà h®p lš vŠ Joseph Smith & Brigham Young: 
 Chúa không thay Ç°i (Mal.3:6) 
 M¶t tiên tri nói l©i cûa Chúa thì không th‹ nào thay Ç°i 
 Joseph Smith & Brigham Young thay Ç°i l©i nói mà cho r¢ng là cûa l©i Chúa 



 VÆy thì Joseph & Brigham không phäi là tiên tri cûa Chúa 
 
 Chúa không thay Ç°i  
 H‰t thäy s¿ khäi thÎ Ç‰n tØ Chúa (2Ti.3:16) 
 Cho nên, nh»ng s¿ khäi thÎ sau phäi tra xét v§i s¿ khäi thÎ trÜ§c 
 
 Tiên tri cûa Chúa phäi Çúng 100% (Deu.13:1-3; 18:20-22; Jer.23:30-32) 
 Joseph & Brigham không Çúng 100% 
 Cho nên Joseph & Brigham không phäi là tiên tri cûa Chúa. 
 
    
    
Negroes Negroes Negroes Negroes ---- Giáo h¶i M Giáo h¶i M Giáo h¶i M Giáo h¶i Mặcccc----môn và ngÜ©i da Çenmôn và ngÜ©i da Çenmôn và ngÜ©i da Çenmôn và ngÜ©i da Çen    
 
 Kinh M¶c Môn rÃt kÿ thÎ chÛng t¶c: t.23, 27, 78. 
 

Giáo h¶i Mặc-môn dåy r¢ng nh»ng ngÜ©i sanh ra có nÜ§c da màu Çen là nh»ng ngÜ©i thi‰u can Çäm trong 
trÆn chi‰n ª thiên Çàng gi»a Chúa Jesus và Lucifer. Và nÜ§c da màu Çen là dÃu hiŒu cho s¿ rûa sä cûa Ca-in, 
cho nên së không bao gi© ÇÜ®c gi» chÙc thÀy t‰ và vào ÇŠn th© cho Ç‰n næm 1978. Vào næm 1978, thì giáo h¶i 
nói r¢ng theo s¿ khäi thÎ m§i cûa ñÙc Chúa Tr©i, s¿ rûa sä cho nh»ng ngÜ©i có nÜ§c da Çen ÇÜ®c hûy bÕ, m¥c 
dù s¿ khäi thÎ nÀy trái nghÎch låi v§i s¿ khäi thÎ trÜ§c. 

 
Theo l©i cûa m¶t tiên tri và chû tÎch giáo h¶i M¥c-môn Joseph Fielding Smith trong Doctrines of Salvation, 

Vol.1, pp.66-67 vi‰t r¢ng: ‘Có m¶t lš do mà m¶t ngÜ©i sanh ra có nÜ§c da màu Çen và nh»ng thiŒt håi khác, khi 
Çó ngÜ©i khác thì ÇÜ®c sanh ra tr¡ng v§i nhiŠu quyŠn l®i.  Lš do là có m¶t viŒc xäy ra trÜ§c khi chúng ta có ª 
Çây, và có s¿ vâng l©i, ít ho¥c nhiŠu, theo luÆt ban ra ª Çó [thiên Çàng]. Nh»ng ai Çã trung thành trong m†i s¿ ª 
Çó [thiên Çàng] thì nhÆn ÇÜ®c phÜ§c l§n hÖn ª Çây [trên ÇÃt này], và nh»ng ai Çã không trung thành thì nhÆn 
[phÜ§c] ít hÖn. ...Không có s¿ trung lÆp trong trÆn chi‰n ª thiên Çàng. TÃt cä ÇŠu phäi ch†n ª bên ñÃng Christ 
ho¥c ª bên Satan. M¶i ngÜ©i có l¿c riêng cûa mình ª tåi Çó, và ngÜ©i ta lãnh phÀn thÜªng ª Çây [trên ÇÃt nÀy] là 
tùy theo ÇŠu mình làm ª Çó [thiên Çàng], thì cÛng nhÜ h† së nhÆn lãnh phÀn thÜªng ª Çây vŠ viŒc Çã làm trong 
thân th‹. Nh»ng ngÜ©i thu¶c da Çen, rõ ràng, là nhÆn phÀn công lao mà ngÜ©i ÇÜ®c.’ 

 
Trong sách Doctrine, bän in chính 1966, p528 ông Bruce McConkie nói r¢ng, ‘Nh»ng ngÜ©i giÓng da Çen 

không ÇÜ®c bình Ç£ng v§i nh»ng giÓng ngÜ©i khác là nh»ng ngÜ©i nhÆn ÇÜ®c phÜ§c thiêng liêng, Ç¥c biŒt là 
chÙc thÀy t‰ và nh»ng Ön phÜ§c Ç‰n tØ Ç‰n th©, nhÜng s¿ không công b¢ng nÀy không phÄi phát xuÃt tØ con 
ngÜ©i. NhÜng Çó là viŒc làm cûa ñÙc Chúa Tr©i, cæn cÙ vào luÆt pháp cûa s¿ công bình Ç©i Ç©i cûa Ngài, và 
phát ra tØ s¿ thi‰u thÓn vŠ phÀn thiêng liêng dÛng cäm cûa nh»ng ngÜ©i có liên quan Ç‰n tình trång ban ÇÀu.’ 

Có m¶t ÇiŠu lå là luÆt pháp cûa s¿ công bình Ç©i Ç©i cûa ñÙc Chúa Tr©i Çã bÎ thay Ç°i trong bän in m§i, 
cÛng ÇŠ ngày 1966 copyright mà không có ÇŠ ngày sºa låi, nhÜng tÃt cä nh»ng câu mà có dính li‰u Ç‰n kÿ thÎ 
thì lÃy bÕ ra h‰t.  

 
ñÜÖng nhiên là không phäi vì lš do nÀy mà giáo h¶i låi làm ÇiŠu nÀy. Sª vï mà h† b¡t bu¶c phäi hûy bÕ giáo 

lš này là vì áp l¿c cûa xä h¶i, mÃt l®i ích vì có nh»ng ngÜ©i da Çen muÓn vào Çåo M¶c-môn mà không ÇÜ®c, và 
vì s® sª thu‰ iRS lÃy Çi quyŠn l®i cûa giáo h¶i là m¶t t° chÙc bÃt vø l®i (nonprofit organization) vì lš do chính 
sách kÿ thÎ.  
  



 Vào ÇÀu tháng 6, 1978, Chû TÎch Giáo H¶i M¶c Môn Spencer W. Kimball nhÆn ÇÜ®c m¥c khäi tØ nÖi Chúa 
và cho nh»ng ngÜ©i Ç©n ông da Çen ÇÜ®c gi» chÙc tÜ t‰. (Tuyên Ngôn Chính ThÙc - 2) 
 Không có ñCT da Çen, da cûa mÃy ngÜ©i së giÓng nhÜ chúng tôi, khi vào thiên Çàng celestial. 
 
Trong Kinh Thánh không bao gi© phân biŒt màu da chÛng t¶c, nhÜng Kinh Thánh chÌ nói Ç‰n nh»ng ngÜ©i ª 
các quÓc gia khác nhau. Kinh Thánh nói gì vŠ nh»ng tin nhÆt Chúa Jesus Christ. 
 Col.3:11 ‘Tâi −ƒy kh“ng c•n phƒn bi¬t ngŸõi Gõ-r‚c hoíc ngŸõi Giu-−a, ngŸõi ch«u cét b7 hoíc ngŸõi 
kh“ng ch«u cét b7, ngŸõi dá man hoíc ngŸõi m†i r® (Sy-the), ngŸõi t“i m”i hoíc ngŸõi t¨ chœ; nhŸng 
®ãng Christ l… m”i s¨ v… trong m”i s¨.’ 
 Gal.3:28 ‘Tâi −ƒy kh“ng c•n chia ra ngŸõi Giu-−a hoíc ngŸõi Gõ-r‚c; kh“ng c•n ngŸõi t“i m”i hoíc 
ngŸõi t¨ chœ; kh“ng c•n −õn “ng hoíc −õn b…; v7 trong ®¤c Ch£a Jˆsus Christ, anh em thày −‹u l…m 
m›t.’ 
 Và tôi cÛng nói thêm r¢ng, trong Chúa không có ngÜ©i da Çen, ÇÕ,  vàng, tr¡ng.  NhÜng h‰t thäy là m¶t, h‰t 
thäy ÇŠu là con dân cûa Ngài. 
 
    
Pylygamy (nhiŠu v®)Pylygamy (nhiŠu v®)Pylygamy (nhiŠu v®)Pylygamy (nhiŠu v®)    
 
 Có m¶t sÓ ngÜ©i tØ chÓi vŠ viŒc lÃy nhiŠu v® cûa giáo h¶i M¶c-môn, nhÜng chúng ta chÌ cÀn xem b¶ 
‘Berrian collection’ ª ThÜ ViŒn Công C¶ng New York thì së thÃy viŒc lÃy nhiŠu v® cûa ngÜ©i länh Çåo M¶c-
môn ngay.  Nh»ng ngÜ©i Çàn ông và Çàn bà vi‰t nh»ng l©i nÀy là nh»ng ngÜ©i Çã tØng sÓng kinh nghiŒm và träi 
qua nh»ng s¿ viŒc nÀy, và h† làm chÙng th£ng th¡ng vŠ s¿ vô Çåo ÇÙc cûa Joseph Smith và nh»ng ngÜ©i lãnh 
Çåo trong giáo h¶i M¶c-môn. Khi tôi đến tham quan thành phố Salt Lake City và có vào nhà của Brigham 
Young (tien tri thứ nhì của GiáoHội Mặc Môn), khi tôi hỏi người hướng dẫn viên về việc Brigham Young có 
bao nhiêu vợ, thì bà ta liền trả lời là “Ông ta có 25 người vợ”. 
 Vì chính phû Hoa Kÿ cänh cáo r¢ng së tÎch thu h‰t nh»ng tài sän cûa giáo h¶i M¶c-môn và giäi tán h‰t n‰u 
h† không ngÜng viŒc lÃy nhiŠu v®.  Cho nên vào næm 1890 thì ông Wilford Woodruff (chû tÎch thÙ 4th) kš bän 
Tuyên-ngôn hûy bÕ viŒc lÃy nhiŠu v®. 
 

Giáo h¶i M¶c-môn bÎ chÌ trích rÃt nhiŠu vŠ viŒc lÃy nhiŠu v®, M¥c dù ngày nay nh»ng ngÜ©i Çåo M¶c-môn 
không còn lÃy nhiŠu v® n»a, nhÜng Çôi lúc thì cÛng có vài trÜ©ng h¶p xäy ra mà chúng ta thÃy trong nh»ng phÀn 
tin tÙc trên tv ho¥c radio.  Và trÜ§c næm 1890 thì viŒc lÃy nhiŠu v® trong Çåo M¶c-môn là m¶t mång lŒnh mà 
không bao gi© chÃm giÙt.  

 
M¶t nh»ng nh»ng lš do mà nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo M¶c-môn bào ch»a vŠ viŒc lÃy nhiŠu v® là dåy r¢ng, ñÙc 

Chúa Cha và Chúa Jesus cÛng có nhiŠu v®. SÙ ÇÒ M¶c-môn Orson Pratt nói r¢ng: 
 ‘Chúng ta Çã ÇÜ®c thÃy rÃt rõ r¢ng ñÙc Chúa Cha có nhiŠu v®...bªi Çó mà Ngài sanh ra linh chúng ta và 

cÛng nhÜ linh cûa Chúa Jesus là Con ÇÀu tiên ÇÜ®c sanh ra, và m¶t lÀn n»a ª trên ÇÃt nÀy bªi Çó mà Ngài sanh 
ra thân th‹ cûa Chúa Jesus, là con Ç¶c sanh cûa ngài trên Ç‰t này.’ (The Seer, p.172) 

 Trong câu nÀy, ông Orson Pratt muÓn nói r¢ng, ñÙc Chúa Cha lÃy Mary trên ÇÃt nÀy Ç‹ sanh ra Chúa 
Jesus. 
 Ông Bruce McConkie nói trong Mặc Môn Doctrine. p.547 r¢ng: ‘ñÃng Christ sanh ra bªi m¶t Cha bÃt diŒt 
cÛng giÓng nhÜ loài ngÜ©i hay ch‰t ÇÜ®c sanh ra bªi nh»ng ngÜ©i cha hay ch‰t’.  

 
Ông cÛng nói ª p.742 r¢ng: ‘[Chúa Jesus] ÇÜ®c sanh ra có cá tính, th¿c t‰, và cäm giác phàm tøc nhÜ bÃt 

cÙ ngÜ©i con hay hÜ mÃt sanh ra cho ngÜ©i cha hay hÜ mÃt.  Không có Än dø gì vŠ nguÒn gÓc cûa ngài cä; 



ngài ÇÜ®c sanh ra, thø thai và sanh ra bình thÜ©ng và ti‰n trình thiên nhiên cûa s¿ viŒc...’ Có ÇiŠu khác là ª 
p.822 thì ông ÇÒng th©i tin vŠ gái ÇÒng trinh sanh con. 
 

Vào næm 1866, ông Brigham Young nói r¢ng: ‘ChÌ có nh»ng ngÜ©i Çàn ông mà trª thành ñÙc Chúa Tr©i 
ÇÜ®c, k‹ cä các Con cûa ñÙc Chúa Tr©i, là nh»ng ai gia nhÆt vào viŒc lÃy nhiŠu v®.’ (Journal of Discourses, 
2:269) 
 NhÜng cÛng næm 1866 nÀy, bän in Doctrine and Covenants ª bên Anh quÓc thì låi tØ chÓi và lên án viŒc 

lÃy nhiŠu v®: 
‘...Bªi vì h¶i thánh cûa ñÃng Christ ª Çây Çã chÌ trích vŠ t¶i thông dâm, và viŒc lÃy nhiŠu v®; chúng 

tôi tuyên bÓ r¢ng chúng tôi tin m¶t ngÜ©i Çàn ông nên có m¶t v®; và m¶t ngÜ©i Çàn bà chÌ m¶t chÒng... 
(Doctrine and Covenants, Liverpool, England, 1866 Sec.CX:4) 

 
Vào 20 tháng 7, 1879 George Q. Cannon (First Presidency under Brigham Young) nói r¢ng: ‘N‰u viŒc 

lÃy nhiŠu v® là thiên ÇÎnh, nhÜ Các Thánh Ngày Sau RÓt  nói, thì không có quyŠn næng nào trên ÇÃt nÀy có 
th‹ ngæn cän ÇÜ®c, ngoåi trØ bån nghiŠn nát và tiêu diŒt h‰t thäy thành viên. (Journal of Discourses, 20:276) 
 

Brigham Young nói: ‘Bây gi© trong quí vÎ n‰u ai tØ chÓi viŒc Ça thê, và ti‰p tøc nhÜ vÆy, tôi hÙa r¢ng 
quí vÎ së bÎ nguyŠn rûa.’  

‘Now if any of you will deny the plurality of wives, and continue to do so, i promise that you will be 
damned.’ (Journal of Discourses, Vol.3, p.266) 

 
Næm 1869, ông Wilford Woodruff nói: ‘N‰u chúng ta dËp bÕ viŒc lÃy nhiŠu v®...thì chúng ta phäi dËp bÕ 

nh»ng Tiên tri và SÙ ÇÒ, cä l©i khäi thÎ và nh»ng ân tÙ và ân huŒ cûa Tin Lành, và cuÓi cùng thì h‰t thäy ÇŠu 
bÕ Çåo cûa chúng ta và trª thành nh»ng giáo phái khác và làm nhÜ th‰ gian làm, thì tÃt cä ÇŠu Çúng.’ 
(Journal of Discourses, 13:166) 
 
 Lš do mà giáo h¶i M¶c-môn dåy và cho lÃy nhiŠu v® là vì có nh»ng linh Çang ª th‰ gi§i khác Çang ch© 

và muÓn vào thân th‹ xÜÖng và thÎt, tin vào giáo h¶i M¶c-môn Ç‹ rÒi sau nÀy ÇÜ®c vào thiên Çàng celestial 
(thiên Çàng cao nhÃt). Chính vì vÆy mà giáo h¶i M¶c-môn cÀn phäi sän xuÃt càng nhiŠu em bé, và không cách 
nào b¢ng là lÃy nhiŠu v® Ç‹ sän xuÃt nhiŠu em bé.  

 
 M¥c dù viŒc lÃy nhiŠu v® không th¿c hành ngày nay n»a, nhÜng së ÇÜ®c th¿c hành trª låi sau khi Chúa 

Jesus Ç‰n lÀn thÙ hai: 
 ‘rõ ràng là s¿ th¿c hành thiêng liêng nÀy së b¡t ÇÀu trª låi sau khi Con NgÜ©i [Chúa Jesus] Trª Låi LÀn 

ThÙ Hai và dÅn vào th©i kÿ m¶t ngàn næm.’ (Mặc Môn Doctrine, p.578) 
 
Trong Giáo Lš và Giao Ð§c, 131:1-4 nói r¢ng:  

‘Trong vinh quang thÜ®ng thiên có ba tÀng tr©i hay Ç£ng cÃp; Ç‹ Çåt ÇÜ®c Ç£ng cÃp cao nhÃt, loài 
ngÜ©i cÀn phäi gia nhÆp vào phÄm trÆt (n¶i quy) này cûa chÙc tÜ t‰ (có nghïa là s¿ giao Ü§c m§i và vïnh 
cºu vŠ hôn phÓi). N‰u ngÜ©i Ãy không làm nhÜ vÆy thì së không nhÆn ÇÜ®c vinh quang Ãy. NgÜ©i Ãy có 
th‹ vào m¶t vÜÖng qu6óc khác, nhÜng Çó là s¿ tÆn cùng cûa vÜÖng quÓc cûa ngÜ©i Ãy; ngÜ©i Ãy không 
th‹ ti‰n tri‹n ÇÜ®c n»a.’ (Giáo Lš và Giao Ð§c, 131:1-4)  

 
Th‰ nào là chÙc tÜ t‰, và vïnh cºu vŠ hôn phÓi có nghïa là gì? Trong Ti‰t 132 k‰ ti‰p giäi nghïa vŠ 

ÇiŠu này. 
‘Và ngoài ra, ÇÓi v§i luÆt pháp cûa chÙc tÜ t‰, n‰u có ngÜ©i nào cÜ§i m¶t trinh n» và låi muÓn cÜ§i 

thêm m¶t ngÜ©i khác n»a, và ngÜ©i thÙ nhÃt b¢ng lòng cho phép, và n‰u anh ta cÜ§i ngÜ©i thÙ hai, và cä 



hai ngÜ©i này ÇŠu là trinh n» và h† không thŒ Ü§c v§i m¶t ngÜ©i nào khác, thì viŒc làm cûa ngÜ©i Çàn 
ông này ÇÜ®c coi là chính Çáng; anh ta không phåm t¶i ngoåi tình vì nh»ng ngÜ©i Çàn bà này thu¶c vŠ 
anh ta chÙ không thu¶c vŠ ai khác. và n‰u anh ÇÜ®c ban cho mÜ©i trinh n» theo luÆt pháp này, thì anh ta 
cÛng không th‹ phåm t¶i ngoåi tình vì h† thu¶c vŠ anh ta, và anh ta ÇÜ®c ban cho nh»ng ngÜ©i Ãy; do Çó 
viŒc làm cûa anh ta ÇÜ®c coi là chính Çáng. NhÜng n‰u m¶t hay bÃt cÙ nh»ng ai trong sÓ mÜ©i trinh n» 
Çó, sau khi Çã lÃy anh ta mà låi Çi v§i ngÜ©i khác, thì h† phåm t¶i ngoåi tình và së bÎ hûy diŒt; vì nh»ng 
ngÜ©i Çàn bà này ÇÜ®c ban cho anh ta Ç‹ sinh sän thêm nhiŠu và làm cho dÅy ÇÀy ÇÃt, theo nhÜ lÎnh 
truyŠn cûa ta, và Ç‹ th¿c thi ÇÀy Çû l©i hÙa cûa Cha ta Çã ban trÜ§c khi th‰ gian ÇÜ®c tåo d¿ng, và vì s¿ 
tôn cao cûa h† trong th‰ gi§i vïnh cºu là h† ÇÜ®c sinh sän nh»ng linh hÒn con ngÜ©i; vì nh© Çó mà công 
viŒc cûa Cha ta m§i ÇÜ®c ti‰p nÓi, Ç‹ Ngài ÇÜ®c vinh quang. Và låi n»a, thÆt vÆy, thÆt vÆy, ta nói cho các 
ngÜÖi hay, n‰u m¶t ngÜ©i nào có v®, mà có n¡m gi» nh»ng chìa khóa cûa quyŠn næng này, và ngÜ©i Ãy 
dåy v® mình bi‰t luÆt pháp cûa chÙc tÜ t‰ ta, nh»ng ÇiŠu thu¶c vŠ viŒc này, thì v® ngÜ©i Ãy phäi tin và 
giúp Ç« anh ta b¢ng không nàng Ãy së bÎ hûy diŒt, l©i ñÙc Chúa Tr©i phán vÆy, vì ta së hûy diŒt nàng - vì 
ta së làm sáng danh ta ÇÓi v§i nh»ng ai bi‰t công nhÆn và tuân theo luÆt pháp cûa ta.’ (Giáo Lš và Giao 
Ð§c, 132:61-64) 

 
NhÜng khoäng 21 næm sau, ngày 6, tháng 10, næm 1890 thì ông Wilford Woodruff kš bän Tuyên-ngôn hûy 

bÕ viŒc lÃy nhiŠu v®. 
 

Ngài xÜa vua chúa dùng quyŠn th‰ Ç‹ ÇÜ®c Ça thê, còn ngày nay Çåo M¶c-môn thì dùng danh hiŒu cûa ñÙc 
Chúa Tr©i Ç‹ ÇÜ®c nhiŠu v®. 

 
 
Trong sách M¶cTrong sách M¶cTrong sách M¶cTrong sách M¶c----môn cÛng cÃm lÃy nhiŠu v®, môn cÛng cÃm lÃy nhiŠu v®, môn cÛng cÃm lÃy nhiŠu v®, môn cÛng cÃm lÃy nhiŠu v®,     
 

‘NhÜng, l©i cûa ThÜ®ng ñ‰ Çè n¥ng lên tôi cÛng nì nh»ng t¶i tr†ng hÖn cûa các anh em.  Vì kìa, Chúa có 
phán r¢ng: Dân này Çã b¡t ÇÀu gia tæng nh»ng ÇiŠu bÃt chính; chúng không hi‹u gì vŠ thánh thÜ, vì chúng 
tìm cách t¿ bào ch»a cho mình trong viŒc phåm tôi tà dâm, vì nh»ng ÇiŠu Çã vi‰t vŠ ñavít và con trai ngÜ©i 
là Salômôn. Này, quä th¿c ñavít và Salômôn Çã có nhiŠu v® và hÀu thi‰p, và ÇiŠu Çó khä Ó trÜ§c m¥t ta, l©i 
Chúa phán vÆy. VÆy nên, h«i các anh em, hãy nghe tôi, và hãy l¡ng nghe l©i cûa Chúa: Vì trong sÓ các 
ngÜÖi, bÃt cÙ ai cÛng së chÌ ÇÜ®c có m¶t v®, và không ÇÜ®c có m¶t ngÜ©i hÀu thi‰p nào.’ (Gia-cÓp 2:23-24, 
27) 

‘Vì kìa, ông (vua Nô Ê - không phäi Nô Ê trong th©i kÿ nÜ§c løt) không tuân gi» nh»ng lÎnh truyŠn cûa 
ThÜ®ng ñ‰, mà chÌ Çi theo sª thích riêng cûa lòng mình. Ông có nhiŠu v® và hÀu thi‰p. Ông khi‰n cho dân 
ông phåm nhiŠu t¶i l‡i, và làm nh»ng ÇiŠu khä Ó trÜ§c m¡t Chúa. Phäi, h† Çã phåm t¶i tà dâm và Çû thÙ t¶i 
ác.’ (Mô Si A 11:2) 

‘Và chuyŒn r¢ng, Ríp La Kích không làm nh»ng ÇiŠu gì ngay chính trÜ§c m¥t Chúa, vì h¡n có nhiŠu v® 
và nàng hÀu,...’ (Ê Thê 10:5) 

‘...Bªi vì giáo h¶i cûa ñÃng Ky Tô Çã tØng chÌ trích vŠ t¶i l‡i cûa s¿ tà dâm, và Ça thê: chúng tôi tuyên 
bÓ r¢ng chúng tôi tin, m¶t ngÜ©i Çàn ông chÌ có m¶t v®; và m¶t ngÜ©i Çàn bà, chÌ m¶t chÒng, ngoåi trØ 
[chÒng] ch‰t, khi Çó thì t¿ do muÓn tái hôn... (Giáo Lš và Giao Ð§c, bän in 1835-1876, Section Ci. 
Marriage, 101:4) 

 
 ñôi lúc nh»ng ngÜ©i M¶c-môn bào chºa s¿ lÃy nhiŠu v® cûa Joseph Smith b¢ng cách là dùng câu 30: 

‘Vì n‰u ta muÓn gÀy d¿ng cho ta m¶t dòng dõi, l©i Chúa Muôn Quân phán, l©i Chúa Muôn Quân phán, 
thì ta së phán truyŠn cho dân ta; b¢ng không thì h† së phäi l¡ng nghe nh»ng ÇiŠu nÀy.’ 



Nh»ng M¶c-môn nói r¢ng, vì ñÙc Chúa Tr©i muÓn gây d¿ng m¶t dòng dõi, cho nên bäo Joseph Smith 
lÃy nhiŠu v®.  NhÜng Joseph Smith cÛng không làm thành viŒc nÀy, vì qua nh»ng ngÜ©i v® cûa ông, thì ông 
chÌ có hai ho¥c ba ngÜ©i con thôi, nhÜ vÆy s¿ bào chºa nÀy không h®p lš.   

NhiŠu næm trÜ§c, khi tôi Ç‰n tham quan cæn nhà cûa ông Joseph Smith ª Salt Lake, hÜ§ng dÅn viên là 
ngÜ©i M¶c-môn, bà ta nói r¢ng ông có 27 ngÜ©i v®.  NhÜng trong t© báo Salt Lake Tribune, ngày 13 tháng 
12, næm 1997, trang C2, theo s¿ Çi‹m sách vŠ quy‹n sách cûa ông Todd Comptons thì có nói r¢ng:  

‘Trong væn kiŒn vŠ s¿ nhÆn bi‰t 33 ngÜ©i v® cûa Smith -- có nh»ng nhà nghiên cÜú khác ÇÜa co sÓ 
nÀy lên Ç‰n 48 -- ông Compton Çã thÃy r¢ng trong trÜ©ng h®p cûa 11 ngÜ©i Çàn bà mà Smith æn n¢m là 
nh»ng ngÜ©i Çang còn æn ª v§i chÒng mình, hÀu h‰t là nh»ng ngÜ©i trung thành v§i Çåo Mặc-Môn, khi 
Smith lÃy mÃy bà.’ 

‘Trong nh»ng ngÜ©i v® cûa Smith, có 11 ngÜ©i là tØ tu°i 14 và 20, có 9 ngÜ©i là trong vòng 20 tu°i 
hÖn, có 8 ngÜ©i là trong nhóm ngang hàng v§i ông tØ 31 Ç‰n 40 tu°i, có 2 ngÜ©i là hÖn 40 tu°i, và 3 
ngÜ©i là hÖn 50 tu°i. 

‘vào khoäng cuÓi cu¶c Ç©i cûa ông Smith, tin tÙc vŠ s¿ lÃy nhiŠu v® kín Çáo cûa ông b¡t ÇÀu bÎ l¶ ra. 
William Law, là ngÜ©i cÓ vÃn thÙ nhì cûa ông Smith ...làm ÇÖn kiŒn chÓng låi ngÜ©i lãnh Çåo h¶i thánh 
vŠ cách sÓng ‘trong tình trång tà ngoåi tình tr¡ng tr®n’ v§i cô Maria Lawrence 19 tu°i. 

“Trong bài diÍn væn m¶t tháng trÜ§c khi ông ch‰t, Smith trä l©i b¢ng cách tØ chÓi vŠ viŒc lÃy nhiŠu 
v®.  ‘Ông nói r¢ng, thÆt là m¶t s¿ viŒc cho ngÜ©i bÎ tÓ cáo vŠ t¶i ngoåi tình, và có 7 v®, khi tôi chÌ tìm 
thÃy có 1,’” [Tr†n bài diÍn væn cûa Joseph Smith ÇÜ®c vi‰t trong History of the Church, Vol.6, pp.408-
412.] 

 
Vào ngày 6, tháng 10, næm 1890 thì ông Wilford Woodruff kš bän Tuyên-ngôn hûy bÕ viŒc lÃy nhiŠu v®. 

 
 
 Có m¶t sÓ ngÜ©i M¶c-môn dùng 2Sam.12:8 Ç‹ biŒn chÙng cho s¿ lÃy nhiŠu v®. 
 ‘Ta cCng ban cho ngŸói v® và nh… cœa chœ ngŸói, lçp ngŸói l…m vua cœa nh… Y-só-ra-ˆn v… Giu-−a, 
v… n‰u −i‹u −¢ kh“ng −œ, ét ta s„ thˆm cho ón khác n§a.’ (NiV, KJV)  
 NhÜng câu chÌ nói vŠ s¿ thØa hÜªng v® cûa SaulÖ mà thôi, ch§ không phäi là ñÙc Chúa Tr©i muÓn ñavíd 
lÃy nhiŠu v®.  Vì phong tøc bÃy gi©, khi ngÜ©i vua lên ngôi thì thØa hÜªng gia tài cûa cäi và nh»ng ngÜ©i Çàn bà 
cûa vÎ vua trÜ§c.  Chúng ta không th‹ nào lÃy câu nÀy làm b¢ng chÙng cho con nh»ng ngÜ©i Çàn ông lÃy nhiŠu 
v®.  Vì nó hoàn toàn trái låi v§i Kinh Thánh.  ViŒc lÃy nhiŠu v® cÛng giÓng nhÜ ly dÎ ÇÜ®c xäy ra MathiÖ.19:3-9  
 
 N‰u chúng ta tra xét Kinh Thánh kÏ càng thì chúng ta së thÃy r¢ng, sª vï m¶t ngÜ©i Ç©n ông  có nhiŠu v® là 
vì loài ngÜ©i không tuân phøc mång lÎnh cûa ñÙc Chúa Tr©i.  Trong Kinh Thánh, ngÜ©i ÇÀu tiên mà có hÖn m¶t 
v® là Lê-méc (không phäi dòng dõi cûa S‰t. Sáng-th‰.5:25-31, mà dòng dõi thÙ sáu cûa Ca-in); và ông cÛng là 
ngÜ©i có tánh kêu ngåo v§i hai v® cûa mình (Sáng-th‰.4:19,23-24).  Và sau khi Lê-méc thì Kinh Thánh không 
có nói Ç‰n ngÜ©i lÃy nhiŠu v® n»a cho Ç‰n th©i kÿ Áp-ra-ham. 
 
 Nói Ç‰n Áp-ra-ham, thì lúc Sa-ra còn sÓng, ngÜ©i là v® duy nhÃt cûa Áp-ra-ham mà thôi.  Vì Sa-ra không tin 
tÜªng Chúa, cho nên Sa-ra bäo Áp-ra-ham låi æn n¢m v§i A-ga là con Çòi cûa mình; nhÜng ÇiŠu nÀy không  có 
nghïa là Áp-ra-ham có hai v®.  Và Çây là phong tøc cûa bän xÙ th©i Çó, ch§ không phäi Ç‰n tØ Chúa.  ThÆt ra 
viŒc làm nÀy chÌ gây ra s¿ cay Ç¡ng  cho gia Çình cûa Áp-ra-ham và Sa-ra mà thôi, và cuÓi cùng thì A-ga và con 
bªi Áp-ra-ham là ´ch-ma-ên bÎ Çu°i Çi (Sáng-th‰.16). 
 
 Còn nói vŠ Gia-cÓp, ngÜ©i Ç©n bà duy nhÃt mà Gia-cÓp thÜÖng yêu là Ra-chên; nhÜng vì s¿ säo  trá cûa La-
ban cho nên ông Çã lÜ©ng gåt Gia-cÓp phäi lÃy luôn Lê-a là chÎ cûa Ra-chên.  Và sau nÀy gia Çình cûa Gia-cÓp 
bÎ l¶n s¶n vì hai chÎ em Ra-chên và Lê-a cãi nhau vŠ s¿ sanh son cho Gia-cÓp, và cuÓi  cùng thì hai ngÜ©i cÛng 



làm giÓng nhÜ Sa-ra làm, là ÇÜa con Çòi mình cho Gia-cÓp æn n¢m Ç‹ có con th‰ cho mình.  NhÜng vŠ phÀn 
Gia-cÓp thì ông không có š ÇÎnh và muÓn lÃy nhiŠu v® (Sáng-th‰.29,30). 
 
 ña-vít cÛng Çã theo phong tøc tåp quán cûa th©i Çó mà không làm Çúng theo l©i cûa  ñÙc Chúa Tr©i, ông ta 
Çã lÃy cho mình 8 ngÜ©i v®  (11-Sa-mu.18:27; 225:39-43; (2)+42-Sa-mu.3:2-5; 111:26-27); m¥c dù  ña-vít là 
ngÜ©i mà  ñÙc Chúa Tr©i ch†n (1-Sa-mu.13:14) nhÜng ÇiŠu nÀy không cho r¢ng ñÙc Chúa  Tr©i chÃp thuÆn các 
viŒc làm cûa ông. Vì  Phøc-truyŠn.17:17 nói r¢ng,  "ngÜ©i [vua] không  ÇÜ®c lÃy nhiŠu v®" (NiV).  Và Lê-vi-
kš.21:13 ‘NgÜ©i Çàn bà mà ngÜ©i (thÀy t‰ lÍ) lÃy phäi là m¶t gái ÇÒng trinh.’  HÖn n»a gia Çình ông  cÛng có rÃt  
nhiŠu s¿ l¶n s¶n; ch£ng  hån nhÜ hai ngÜ©i con m¶t cha khác mË cûa ña-vít là Am-môn và Ta-ma hãm hi‰p 
nhau.  ñ‰n n°i Apsalom gi‰t Amnon, còn Áp-sa-lôm con ña-vít thì làm phän låi cha mình cÜ§p lÃy ngôi vua, và 
sau cÛng bÎ gi‰t (2-Sa-mu.13-19). 
 
 Còn Sa-lô-môn thì cÛng theo gÜÖng cûa cha mình là ña-vít mà lÃy nhiŠu v®; (có th‹ là Sa-lô-môn chÌ có 60 
hoàng hÆu và 80 cung n» mà thôi Nhã-ca.6:8).  Còn 700 hoàng hÆu và 300 cung n» ª trong 1-Các-vua.11:3 là 
nói vŠ tÃt cä nh»ng ngÜ©i Ç©n bà Çã vào æn n¢m v§i vua khi lúc ông còn sÓng).  Và nh»ng ngÜ©i v® cûa ông Çã 
làm cho ông theo các thÀn khác, và cuÓi cùng thì nÜ§c cûa ông bÎ ñÙc Chúa Tr©i làm chia xÈ ra (1-Các-vua.11). 
 
 Theo tiêu chuÅn cûa ñÙc Chúa Tr©i thì chúng ta phäi bi‰t r¢ng, m‡i ngÜ©i Ç©n ông chÌ có m¶t v®, và m‡i 
ngÜ©i Ç©n bà cÛng chÌ có m¶t chÒng mà thôi.  Và dÜ§i Çây là 7 ÇiŠu mà Kinh Thánh nói vŠ "m¶t chÒng, m¶t 
v®". 
 
1. TØ lúc ban ÇÀu ñÙc Chúa Tr©i Çã d¿ng  nên chÌ m¶t ngÜ©i nam và m¶t ngÜ©i n», A-Çam và Ê-va (Sáng-
thê.1:27; 2:21-25; 3:20).  Và chính vì vÆy mà Sáng-thê.2:24 nói r¢ng, "cä hai së nên m¶t thÎt" ch§ không phäi 
r¢ng, "cä ba hay bÓn së nên m¶t thÎt". 
 
2. ñiŠu ræn thÙ 7 cûa ñÙc  Chúa Tr©i là, "ngÜÖi ch§ phåm t¶i tà dâm  (XuÃt-ê-díp.20:14). 
 
3. Chính Chúa Jêsus cÛng xác nhÆn vŠ ÇiŠu nÀy và nói r¢ng, "m¶t ngÜ©i nam, m¶t ngÜ©i n»", hai ngÜ©i hiŒp låi 
v§i nhau thành m¶t (Ma-thi.19:4-6). 
 
4. Trong 1-Cô-rinh.7:2 Phao-lô nói  r¢ng, "m‡i ngÜ©i Ç©n ông có v® riêng cûa mình, và m‡i ngÜ©i Ç©n bà có 
chÒng riêng cûa mình" (NiV). 
 
5. Phao-lô cÛng nói trong 1-Ti-mô.3:2,12 r¢ng, møc-sÜ  hay giám-møc, hay là các chÃp-s¿ phäi là chÒng cûa 
m¶t v®. 
 
6. Phao-lô cho r¢ng, m¶t chÒng m¶t v® là tÜ®ng trÜng cho hình bóng cûa ñÃng Christ và h¶i thánh (Ê-phê.5:31-
33). 
 
7. Trong Kinh Thánh chúng ta thÃy s¿ dåy bäo cûa Chúa vŠ "m¶t chÒng, m¶t v®", nhÜng chúng ta không bao 
gi© thÃy s¿ dåy bäo vŠ "nhiŠu chÒng, nhiŠu v®". 
 
 Nh»ng Çi‹m trên cho chúng ta thÃy r¢ng, trong bÃt cÙ trÜ©ngh¶p nào Çi n»a ñÙc Chúa Tr©i cÛng không bao 
gi© chÃp nhÆn m¶t ngÜ©i Ç©n ông có nhiŠu v®, hay là ngÜ©i Ç©n bà có nhiŠu chÒng.  Sª vï m¶t ngÜ©i Ç©n ông 
lÃy nhiŠu v® là vì muÓn  làm trái phép cûa ñÙc Chúa Tr©i, cÛng giÓng nhÜ ly-dÎ, Ngài chÌ cho phép là vì lòng 
cûa ngÜ©i cÙng cÕi (Phøc-truyŠn.24:1; Ma-thi.19:8).  TÃt cä nh»ng ngÜ©i lÃy nhiŠu v® mà có nói Ç‰n trong Kinh 
Thánh ÇŠu bÎ ñÙc Chúa  Tr©i s»a phåt. 



 
N‰u là tiên tri cûa ñÙc Chúa Tr©i thì phäi Çúng trong m†i l©i tiên tri. NhÜng ÇÓi v§i Joseph Smith, Brigham 

Young thì hoàn toàn không nhÜ vÆy. 
 
David Whitmer nói r¢ng có ‘nh»ng s¿ khäi thÎ sai lÀm Ç‰n tØ miŒng Anh Joseph... NhiŠu s¿ khäi thÎ cûa 

Anh Joseph không có in ra. S¿ khäi thÎ vŠ viŒc Çi Canada có vi‰t xuÓng giÃy, nhÜng không có in’. (An 
Address To All Believers in Christ, p.31) 

 
Joseph Fielding Smith cÛng công nhÆn r¢ng ‘không phäi h‰t nh»ng s¿ khäi thÎ ÇÜ®c ban cho Tiên Tri 

Joseph ÇÜ®c Ç‹ vào Doctrine and Covenants trong này hôm nay... M¶t sÓ khäi thÎ cho Giáo H¶i ch§ không 
phäi cho th‰ gian, và cho nên chÌ cho các thánh’. (Doctrines of Salvation, Vol.1, p.280) 

 
Nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo giáo h¶i M¶c Môn trách Công giáo không cho giáo dân Ç†c Kinh Thánh, mà h† 

cÛng làm giÓng nhÜ vÆy, giÃu Çi m¶t sÓ l©i khäi thÎ cûa Joseph Smith, không cho giáo dân cûa h† Ç†c. 
    
    
Tôi ÇÒng š v§i ông l©i Chúa không bao gi© sai, nhÜng câu hÕi là Çó có phäi là l©i Chúa nói hay không? 
 
 ‘ñây, vŠ giáo lš ña ThÀn thì nó nhô lên cÛng nhÜ các giáo lš khác trong Kinh Thánh. Nó ÇÀy cäc m¥t Kinh 
Thánh...Phaolô nói có nhiŠu ñÙc Chúa Tr©i và nhiŠu Chúa...nhÜng ÇÓi v§i chúng ta thì chÌ có m¶t ñÙc Chúa 
Tr©i-Çó là thu¶c vŠ chúng ta; và ngài ª trong m†i s¿ và qua m†i s¿’  

‘Hence, the doctrine of a plurality of Gods is as prominent in the Bible as any other doctrine.  it is all over 
the face of the Bible...Paul says there are Gods many and Lords many...but to us there is but one God--that is 
pertaining to us; and he is in all and through all’ (History of the Church, Vol.6, p.474). 
 
 ‘Ban ÇÀu, chÌ huy cûa nh»ng ñÙc Chúa Tr©i kêu g†i m¶t cu¶c h¶p cûa nh»ng ñÙc Chúa Tr©i; và h† Ç‰n 
hiŒp låi và Ç¥t ra m¶t chÜÖng trình Ç‹ d¿ng nên th‰ gian và loài ngÜ©i.’  

‘in the beginning, the head of the Gods called a council of the Gods; and they came together and concocted 
a plan to created the world and people it’ (Journal of Discourses, Vol.6, p.5) 
 
 
Sách M¶c Môn tØ Çâu ra?Sách M¶c Môn tØ Çâu ra?Sách M¶c Môn tØ Çâu ra?Sách M¶c Môn tØ Çâu ra?    
 
 Sách M¶c Môn chÙa ÇÀy nh»ng l©i væn và š cûa nh»ng sách khác, ch£ng hån nhÜ: Wars of the Jews cûa sº 
gia Do Thái Josephus, Hamlet cûa Shakespeare, Maccabees trong Kinh Thánh Công Giáo, View of the Hebrews 
cûa Ethan Smith, bän thäo (manuscript) cûa Solomon Spaulding, và bän Kinh Thánh King James. 
 
 Nhân vÆt tên Nê-phi nghe rÃt lÃy làm xa lå, nhÜng tên cûa nó ra tØ Ngøy Kinh cûa Công Giáo ii-
Maccabees.1:36 ª Çây là tên cûa m¶t ÇÎa danh, nhÜng trong sách M¶c Môn là tên cûa m¶t ngÜ©i và cÛng là tên 
cûa 4 sách trong 15 sách. 
 i-Nê-phi 4:10-12 có nói vŠ Thánh Linh bäo Nê-phi gi‰t La-ban là tØ vª kÎch cûa Shakespear, màng 1, cänh 5 
(act 1, scene 5). 

ii-Nê-phi 1:14 có câu ‘nÖi mà không m¶t kÈ l» hành nào có th‹ trª vŠ ÇÜ®c;’ Câu nÀy cÛng lÃy tØ câu væn 
cûa Shakespear, màng 3 và cänh 1 (act 3, scene 1). 

i-Nê-phi 4:13 có câu ‘...TÓt hÖn là Ç‹ m¶t ngÜ©i phäi ch‰t còn hÖn là Ç‹ cho cä m¶t dân t¶c phäi suy Çòi và 
bÎ diŒt vong trong s¿ vô tín ngÜ«ng.’ Câu này là lÃy trong Giæng 11:50 ‘CáCáCáCácccc ngŸói chëng x‚t rêng th… m›t 
ngŸõi v7 dƒn ch«u ch‰t, c•n hón cà nŸôc b« hŸ mãt.’ 



Câu cuÓi cùng cûa Gia-cÓp 7:27 có dùng tØ ‘adieu’ (vïnh biŒt), Çây là tØ ng» Pháp ÇÜ®c vi‰t trong sách 
M¶c-môn vào khoäng 544-421 B.C. NhÜng ngôn ng» pháp chÌ có vào khoäng 700 A.D. mà thôi. TØ ‘adieu’ này 
thÜ©ng dùng trong væn cûa Shakespear. 

 
Trong quy‹n sách ‘BOOK OF MặC MÔN AUTHORSHiP: A CLOSER LOOK’ cûa ông Vernal Holley, ông 

Holley Çã so sánh gi»a sách M¶c Môn và bän thäo có tên là Manuscript Found cûa ông Spaulding, và cho bi‰t 
r¢ng: 

1. Cä hai ÇŠ cÜÖng (outlines) cûa sách M¶c Môn và nguyên bän cûa ông Spaulding có ‘bän chÃt giÓng 
nhau’ (essentially the same). 

2. Cä hai di tích cho là Çã tìm ÇÜ®c ‘cách giÓng nhau.’ 
3. Cä hai ÇŠu ‘vi‰t cho møc Çích giÓng nhau.’ 
4. Cä hai ÇŠu ‘nói câu chuyŒn cûa nh»ng ngÜ©i dân cÜ ª Châu MÏ xÜa.’ 
5. Cä hai ÇŠu ‘có cu¶c hành trình trên bi‹n.’ 
6. Cä hai ÇŠu ‘có ngÜ©ng giÓng da sáng láng và da Çen.’ 
7. Cä hai ÇŠu ‘có s¿ so sánh vŠ thÀn h†c CÖ-ÇÓc.’ 
8. Cä hai ÇŠu ‘ÇÜa ra m¶t ThÜ®ng ñ‰ có giÓng da tr¡ng.’ 
9. Cä hai ÇŠu ‘dính líu v§i viŒc sº døng mÃy viên Çá (seer stone).’ 
10. Cä hai ÇŠu ‘có nói tóm t¡t lÎch sº cûa nh»ng ngÜ©i dân cÜ ª MÏ Châu bÎ tuyŒt chÛng.’ 
11. Cä hai ÇŠu mô tä di tích cÃt gi» nhÜ th‰ nào, bäo vŒ bªi s¿ siêu nhiên, và ngÜ©i tìm ÇÜ†c nó dÎch ra 

nhÜ th‰ nào. 
12. Cä hai ÇŠu ‘chÙng nhÆn’ vŠ s¿ thÆt cûa nh»ng ÇiŠu trong sách và yêu cÀu Ç†c giä Ç†c ‘v§i tÃm lòng 

chân thành.’ (Mô-rô-ni 10:4-5 - M.F. 2-3) 
13. Cä hai ÇŠu nói Ç‰n trái ÇÃt xoay vòng m¥t tr©i - là ÇiŠu mà chúng ta không bi‰t cho Ç‰n næm 1543 

A.D. (Hê-lê-man 12:13-16 - M.F. 16) 
14. Trong bän thäo M.F. 26-32 cûa ông Spaulding có nh»ng l©i cûa m¶t ngÜ©i thû lïnh m†i da ÇÕ (indian 

chief) ‘rÃt giÓng theo š’ và ‘theo thÙ t¿’ cûa l©i vua Ben Gia Min trong sách Mô-si-a 1-4. 
 

Ch£ng nh»ng còn nhiŠu s¿ so sánh khác giÓng nhau n»a, nhÜng cÛng còn s¿ giÓng nhau vŠ hàng træm tØ ng» 
khác, ch£ng hån nhÜ: 

‘ông liŠn ÇÜa tay ra’ (he put forth his hand and) (An-ma 30:51 - M.F. 28) 
‘ông thét to lên’ (crying with a loud voice) (An-ma 46:19 - M.F. 80) 

 ‘tàn sát quá nhiŠu’ (an immense slaughter) (An-ma 49:21 - M.F. 101) 
 ‘s¿ Çau buÒn than khóc’ (mourning and lamentation) (Hê-la-man 7:15 - M.F. 84) 
 ‘tùy theo dân sÓ cûa chúng’ (according to their numbers) (3 Nê-phi 6:3 - M.F. 54) 

‘quyŠn l®i cûa t° quÓc h†’ (rights of their country) (3 Nê-phi 6:30 - M.F. 31)   
  
 Còn vŠ nh»ng tên ÇÎa danh trong sách M¶c Môn thì nhà khäo c° h†c M¶c Môn Joseph Vincent nói r¢ng: 

‘N‰u m¶t h†c trò thành thÆt cûa sách M¶c Môn mà tÆn tình Ç†c và h†c vŠ quy‹n sách Çó và vë ra h‰t 
nh»ng ÇÎa danh mà trong sách nói Ç‰n,...ngÜ©i Çó së thÃy r¢ng h‰t nh»ng ÇÎa danh trong sách M¶c Môn nói 
Ç‰n chÌ n¢m trong vòng 500 ho¥c 600 d¥m (miles) mà thôi, và nÖi nÀy không th‹ nào kéo dài tØ Chile (Nam 
MÏ) Ç‰n New York ÇÜ®c cä.’ 

 
 Trong m¶t bài vi‰t cûa ông Vernal Holley v§i t¿a ÇŠ ‘A Study of the Similarities Between the Works of 
Flavius Josephus and the Book of Mặc Môn: 1981’. Ông Holley cÛng so sánh sách ‘Wars of the Jews’ cûa sº 
gia Do Thái Josephus v§i sách Môc Môn có nh»ng s¿ tÜÖng t¿ Çáng ÇÜ®c chú š. Có th‹ là Joseph Smith không 
có nghiên cÙu vŠ Josephus nhÜng có th‹ bi‰t qua Solomon Spaulding. 
 



 
 Trong quy‹n sách ‘View of the Hebrews’ cûa ông Ethan Smith có cho r¢ng nh»ng ngÜ©i M†i da ÇÕ 
(indians) là m¶t phÀn cûa chi phái thÃt låc cûa israel. Quy‹n sách nÀy ÇÜ®c xuÃt bän vào næm 1823 cÛng là næm 
mà Joseph Smith thÃy s¿ ‘HiŒn TÜ®ng ñÀu Tiên’ (First Vision).  PhÀn nhiŠu cûa ÇiŠu trong quy‹n sách cûa ông 
Ethan Smith n¢m trong sách M¶c Môn. 
 Vào næm 1921 theo l©i yêu cÀu cûa nh»ng ngÜ©i lãnh låo Giáo H¶i M¶c Môn, Ông Brigham H. Roberts, a 
General Authority cûa Giáo H¶i Çã phân tích quy‹n sách này và s¿ dính líu Ç‰n sách M¶c Môn. Ý ÇÎnh cûa ông 
là Ç‹ xem thº nh»ng ngÜ©i ngoåi Çåo chÓng låi s¿ nguÒn gÓc siêu phàm cûa sách M¶c Môn nhÜ th‰ nào. Có 
ÇiŠu làm chú š, là ông k‰t luÆn r¢ng quy‹n sách ‘View of the Hebrews’ có th‹ là m¶t trong nh»ng nguÒn cho 
sách M¶c Môn. S¿ tìm tòi cûa ông Roberts xuÃt bän bªi  Utah Lighthouse Ministry ª Salt Lake City, UT. V§i 
t¿a ÇŠ ‘Roberts’ Manuscripts Revealed’A Photographic Reproduction of Mặc Môn Historian B.H. Roberts’ 
Secret Studies on the Book of Mặc Môn’.  DÜ§i Çây là m¶t sÓ tÜÖng t¿ mà ông Roberts so sánh gi»a quy‹n sách 
‘View of the Hebrews’ và sách M¶c Môn: 

1. Cä hai sách ÇŠu b¡t ÇÀu v§i ‘s¿ hûy phá Jerusalem và s¿ tän låc cûa israel’ vào næm 600 B.C. 
2. Cä hai ÇŠu nói nh»ng dân cÜ xÜa ª MÏ dùng Ç‰n s¡t và thép. 
3. Cä hai ÇŠu nói trong quá khÙ có m¶t lÀn có vô sÓ ngÜ©i ÇÀy cä B¡c MÏ. 
4. Cä hai ÇŠu nói nh»ng ngÜ©i M†i da ÇÕ xÜa (ancient indians) sº døng Urim và Thummim. 
5. Cä hai ÇŠu nói nh»ng ngÜ©i M†i da Çó (indians) Çã m¶t lÀn có m¶t quy‹n sách thánh (holy book), 

nh»ng mÃt Çi và ra khÕi Ç¥c ân cûa ThÜ®ng ñ‰. 
6. Cä hai ÇŠu nói vŠ nh»ng ch» vi‰t tÜ®ng hình Ai CÆp (Egyptian hieroblyphics) ª MÏ. 
7.  Cä hai ÇŠu nói vŠ s¿ chia ra hai nhóm ngÜ©i, m¶t nhóm væn minh và m¶t nhóm thô l‡. Cä hai mô tä 

s¿ chi‰n tranh gi»a hai nhóm, và s¿ tuyŒt chÛng cûa nhóm væn minh. 
Còn rÃt nhiŠu ÇiŠu giÓng nhau n»a, k‹ cä ông Roberts cûa Giáo H¶i M¶c Môn cÛng thÃy khó tin vŠ s¿ 
ÇŠ cao sách M¶c Môn cûa Chúa Jesus nhÜ vÆy. 

 
 Giáo H¶i M¶c Môn bây gi© thØa nhÆn r¢ng ông Joseph Smith Çã dùng Kinh Thánh bän King James là m¶t 
trong nguÒn tài liŒu mà m‡i khi ông trích nh»ng câu Kinh Thánh. ñiŠu này Çã làm m¶t s¿ trª ngåi cho Giáo H¶i 
M¶c Môn, vì tØ bÃy lâu nay Giáo H¶i tin r¢ng hai viên Çá Urim và Thummim Çã siêu nhiên giúp trong viŒc dÎch 
tØng ch» m¶t cho quy‹n sách M¶c Môn. ñây là m¶t sÓ câu Kinh Thánh mà Joseph Smith Çã lÃy tØ Kinh Thánh 
bän King James: 

1. ‘Ye must pray always, and not faint’.  (các anh em phäi cÀu nguyŒn luôn luôn.) 2 Nê-phi 32:9 [559-
545B.C.] - Lk.18:1 

2. ‘everlasting fire prepared his angels’.  (ng†n lºa Ç©i Ç©i, Çã ÇÜ®c s¡m s¤n cho qu› d» và các qu› sÙ 
cûa nó.) Mô-si-a 26:27 [120-100B.C.] - Mt.25:41 

3. ‘then shall the righteous shine forth in the kingdom of God’.  (Và rÒi, nh»ng ngÜ©i ngay chính së 
chói ng©i trong vÜÖng quÓc cûa ThÜ®ng ñ‰.) An-ma 40:25 [73B.C.] - Mt.13:43 

4. ‘steadfast and immovable, always abounding in good works’.  (hãy v»ng vàng cÜÖng quy‰t, luôn 
luôn làm nh»ng viŒc tÓt lành.) Mô-si-a 5:15 [124B.C.] - 1Co.15:58 (trÜ§c khi Phaolô sanh ra) 

5. ‘mortal shall put on immortality’.  (th‹ xác h»u diŒt..së ÇÜ®c khoác lên s¿ bÃt diŒt.) Ê-nÓt 27 
[420B.C.] - 1Co.15:53 

6. ‘the nurture and admonition of the Lord’. (s¿ dÜ«ng døc cùng s¿ khuy‰n cáo cûa Chúa.) Ê-nÓt 1 
[544-421B.C.] - Eph.6:4 

7. ‘the same yesterday, today and forever’.  (không hŠ thay Ç°i, hôm qua cÛng nhÜ hôm nay và mãi mãi 
vŠ sau.) 2 Nê-phi 2:4 [588-570B.C.] - Heb.13:8 

8. ‘endured the crosses of the world, and despised the shame’.  (chÎu bao c¿c hình cûa th‰ gian, và Çã 
xem thÜ©ng s¿ h° thËn.) 2 Nê-phi 9:18 [559-545B.C.]  Heb.12:2 



9. ‘if their works have been filthiness they must needs be filthy’(š và tØ ng» giÓng bän KJV).  (n‰u 
nh»ng viŒc làm cûa h† dÖ bÄn thì ÇÜÖng nhiên h† phäi dÖ bÄn;) 1 Nê-phi 15:33 [600-592B.C] - 
Rev.22:11 

10. Trong 3Nê-phi 12, 13, 14 là tØ bài giäng cûa Chúa Jêsus Mt.5, 6, 7 (34 A.D. lúc này cä KT Tân Ð§c 
chÜa có.) 

 
Trong quy‹n sách ‘The Use of The Bible in The Book of Mặc Môn’ cûa H. Michael Marquardt có so sách 
s¿ giÓng nhau gi»a An-ma trong sách M¶c Môn và Phao-lô trong Kinh Thánh Tân Ð§c: 

1. TrÜ§c khi tin Çåo, cä hai ÇŠu muÓn ‘phá hoåi H¶i Thánh’. 
2. Ngày mà cä hai tin Çåo, là ngày mà h† ‘thi hành nhiŒm vø b¡t b§’. 
3. Trong cä hai trÜ©ng h¶p ÇŠu có ti‰ng nói mà ngÜ©i khác không hi‹u. 
4. Cä hai ÇŠu không làm gì ÇÜ®c mà ‘phäi nh© bån giúp Çª’. 
5. Cä hai ÇŠu ÇÜ®c k‰t quä cûa s¿ kiên æn. 
6. Cä hai ÇŠu giäng Çåo sao khi tin. 
7. Cä hai ÇŠu thuÆt låi s¿ trª låi Çåo cûa mình (Act.8-9; 22 - Mô-si-a 27; An-ma 36) 
8. Cä hai ÇŠu t¿ mình làm viŒc Ç‹ nuôi thân mình trong chÙc vø. 
9. Cä hai ÇŠu ch»a lành ngÜ©i què. 
10. Cä hai ÇŠu bÎ tù. 
11. Cä hai ÇŠu cÀu nguyŒn trong tù. 
12. Cä hai ÇŠu thÃy s¿ Ç¶ng ÇÃt khi ª trong tù. 
13. Cä hai trÜ©ng h¶p, ‘giây trói cûa nh»ng ngÜ©i tù ÇŠu ÇÜ®c tháo cä’. 
14. Cä hai ÇŠu dåy nh»ng giáo lš giÓng nhau. 

Thí dø nhÜ: 
 ‘faith, hope and charity’.  (ÇÙc tin, có hy v†ng, và có lòng bác ái.) An-ma 7:24 - 1Co.13:13 
 ‘the power of Christ unto salvation’.  (quyŠn næn cûa ñÃng Ky Tô Çem låi s¿ cÙu r‡i.) An-ma 
15:6 - Rom.1:16 
 

 Sách M¶c Môn có hàng træm câu gÀn nhÜ là tØng ch» m¶t giÓng bän Kinh Thánh King James, k‹ cä nh»ng 
ch» nghiêng là nh»ng ch» không có trong nguyên væn, nhÜng ÇÜ®c thêm vào cho d‹ hi‹u trong khi dÎch qua 
Anh ng». 
 
 
Tåp chí xuÃt bän ÇTåp chí xuÃt bän ÇTåp chí xuÃt bän ÇTåp chí xuÃt bän ÇÎnh kÿ (Periodicals) (appendix1 of changes, contradictions, errors) Înh kÿ (Periodicals) (appendix1 of changes, contradictions, errors) Înh kÿ (Periodicals) (appendix1 of changes, contradictions, errors) Înh kÿ (Periodicals) (appendix1 of changes, contradictions, errors)     

TØ lúc ban ÇÀu Giáo H¶i M¥c Môn Çã xuÃt bän nh»ng t© báo khác nhau, và nh»ng tåp chí thì ÇÜ®c xuÃt bän 
sau. Và Çây là m¶t sÓ báo và tåp: 
 
  Sau khi dÎch sông sách M¶c-môn và ÇÜ®c xuÃt bän vào næm 1830, và trong sách Mô-si-a 8:13 có chép 
r¢ng, ‘...Kính thÜa bŒ hå, thÀn có th‹ nói ch¡c v§i bŒ hå r¢ng, có m¶t ngÜ©i có th‹ phiên dÎch ÇÜ®c nh»ng biên 
sº này; vì ngÜ©i Çó có nh»ng døng cø Ç‹ nhìn vào Çó mà phiên dÎch các væn kiŒn rÃt c° xÜa; Çó là m¶t ân tÙ cûa 
ThÜ®ng ñ‰ ban cho.  Nh»ng vÆt Ãy g†i là døng cø phiên dÎch, và không m¶t ngÜ©i nÀo có th‹ nhìn vào nh»ng 
vÆt Ãy ÇÜ®c n‰u không ÇÜ®c lÎnh, vì e r¢ng kÈ Ãy së tìm hi‹u nh»ng ÇiŠu mình không ÇÜ®c phép tìm hi‹u, mà 
phäi bÎ diŒt vong.  Và ai ÇÜ®c lÎnh cho phép xº døng nh»ng døng cø Ãy thì së ÇÜ®c g†i là vÎ tiên ki‰n.’  
 
 

TrTrTrTrần Tn Tn Tn Tấn Hn Hn Hn Hưngngngng    


