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Ngày nay chúng ta có thể thấy một 
trong số những dải ngân hà này từ xa.4

Chúng ta biết rằng chúng hiện 
đang ở đó.

Chúng đã ở đó lâu lắm rồi.
Nhưng trước khi nhân loại có các 

dụng cụ đủ mạnh để thu góp ánh 
sáng thiên thượng và mang những dải 
ngân hà ra để mắt có thể thấy được, 
thì chúng ta không tin rằng một điều 
như vậy có thể có được.

Vũ trụ bao la đã không đột nhiên 
thay đổi, nhưng khả năng của chúng 
ta để xem và hiểu được lẽ thật này 
đã thay đổi đáng kể. Và với kiến thức 
rộng lớn hơn đó, nhân loại đã được 
giới thiệu với khung cảnh rực rỡ mà 
chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng 
được trước đây.

Thật Là Khó Khăn cho Chúng Ta để Tin 
Điều Chúng Ta Không Thể Nhìn Thấy

Giả sử các anh chị em đã có thể 
trở ngược lại thời gian và có một cuộc 
trò chuyện với những người đã sống 
hàng ngàn hoặc ngay cả hàng trăm 
năm trước. Hãy tưởng tượng các anh 
chị em đang cố gắng để mô tả cho 
họ về một số công nghệ hiện đại mà 
các anh chị em và tôi cho là chuyện 
đương nhiên ngày nay. Ví dụ, những 
người này có thể nghĩ về chúng ta 
ra sao nếu chúng ta kể cho họ nghe 
những câu chuyện về máy bay phản 
lực, lò vi sóng, thiết bị cầm tay mà có 
chứa vô số thư viện số, và video về 
con cháu chúng ta mà chúng ta chia 
sẻ ngay lập tức với hàng triệu người 
trên thế giới?

Một số người có thể tin chúng ta. 
Hầu hết họ sẽ chế nhạo, phản đối, 
hoặc có lẽ còn tìm cách bịt miệng 
hoặc làm hại chúng ta. Một số có thể 
cố gắng áp dụng luận lý, lý do, và các 
sự kiện mà họ biết để cho thấy rằng 
chúng ta sai lầm, điên rồ, hoặc ngay 
cả nguy hiểm. Họ có thể lên án chúng 
ta là đã cố gắng đánh lừa người khác.

Nhưng dĩ nhiên, những người này 
hoàn toàn sai lầm. Họ có thể có ý tốt 
và thành thật. Họ có thể cảm thấy 
hoàn toàn chắc chắn rằng quan điểm 
của họ là đúng. Nhưng đơn giản là họ 
không thể nhìn thấy rõ bởi vì họ chưa 
nhận được ánh sáng về lẽ thật một 
cách trọn vẹn hơn.

Thượng Đế—điều này thánh thư mô 
tả là “vô số thế giới.” 1

Cách đây gần một thế kỷ, hầu hết 
các nhà thiên văn học đều cho rằng 
Dải Ngân Hà của chúng ta là dải ngân 
hà duy nhất trong vũ trụ.” 2 Họ nghĩ 
rằng tất cả những gì nằm ngoài dải 
Ngân Hà của chúng ta đều là một hư 
vô mênh mông, một khoảng trống vô 
tận—trống rỗng, lạnh lẽo, không có 
các vì sao, ánh sáng, và sự sống.

Khi kính thiên văn trở nên hiện đại 
hơn—kể cả kính thiên văn mà có thể 
được phóng vào không trung—thì các 
nhà thiên văn học bắt đầu hiểu được 
một lẽ thật kỳ lạ, hầu như không thể 
hiểu nổi: vũ trụ vô cùng bao la không 
như bất cứ ai đã nghĩ trước đây, và các 
tầng trời đầy dẫy vô số các dải ngân 
hà, ở rất xa hơn óc tưởng tượng của 
chúng ta, mỗi dải ngân hà chứa đựng 
hàng trăm tỷ ngôi sao.” 3

Trong một thời gian rất ngắn, sự 
hiểu biết của chúng ta về vũ trụ hoàn 
toàn thay đổi.

Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf
Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

L à một phi công, tôi đã bay nhiều 
giờ trên khắp các lục địa và đại 
dương trong đêm tối. Khi nhìn 

bầu trời đêm từ cửa sổ buồng lái của 
mình, nhất là Dải Ngân Hà, thường 
làm cho tôi kinh ngạc trước sự bao 
la và chiều sâu của các tạo vật của 

Nhận Được  
một Chứng Ngôn về 
Ánh Sáng và Lẽ Thật
Chứng ngôn cá nhân của các anh chị em về ánh sáng và lẽ 
thật sẽ không những ban phước cho các anh chị em và con 
cháu của các anh chị em ở nơi trần thế này, mà nó còn sẽ  
đi cùng với các anh chị em trong suốt thời vĩnh cửu.

Khi nhìn vào bầu trời đêm, tôi  
thấy kinh ngạc trước sự bao la  
và chiều sâu của các tạo vật của 
Thượng Đế.
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Lời Hứa của Ánh Sáng
Dường như một đặc điểm của 

nhân loại là cho rằng chúng ta đúng 
ngay cả khi chúng ta sai. Và nếu 
đúng như vậy, thì có hy vọng nào 
cho một ai trong chúng ta không? 
Chúng ta sẽ sống mà không biết 
được sự thật vì có rất nhiều ý kiến 
trái ngược nhau và chúng ta sẽ chỉ 
dựa trên sự hiểu biết và niềm tin  
của mình mà thôi sao?

Có thể tìm được lẽ thật không?
Mục đích của bài nói chuyện của 

tôi là để rao truyền sứ điệp vui mừng 
rằng chính Thượng Đế—Chúa Muôn 
Quân là Đấng biết tất cả lẽ thật—đã 
ban cho con cái của Ngài lời hứa rằng 
họ có thể tự mình biết được lẽ thật.

Xin hãy xem xét tầm quan trọng 
của lời hứa này:

Thượng Đế Trường Cửu và Toàn 
Năng, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ bao la 
này, sẽ phán bảo với những người đến 
gần Ngài với một tấm lòng chân thành 
và chủ ý thực sự.

Ngài sẽ phán bảo họ trong giấc mơ, 
khải tượng, ý nghĩ và cảm nghĩ.

Ngài sẽ phán bảo theo cách mà 
không thể nhầm lẫn được và vượt qua 
kinh nghiệm của con người. Ngài sẽ 
ban cho họ hướng đi thiêng liêng và 
các câu trả lời về cuộc sống cá nhân 
của họ.

Dĩ nhiên, sẽ có những người chế 
nhạo và nói rằng không thể nào có 
một điều như vậy, rằng nếu có một 
Thượng Đế, thì Ngài sẽ có những điều 
tốt đẹp để làm hơn là lắng nghe và 
đáp ứng lời cầu nguyện của chỉ một 
người.

Nhưng tôi nói với các anh chị em 
điều này: Thượng Đế quan tâm đến 
các anh chị em. Ngài sẽ lắng nghe và 
Ngài sẽ trả lời các câu hỏi cá nhân 
của các anh chị em. Những câu trả 
lời cho những lời cầu nguyện của 
các anh chị em sẽ đến theo cách của 
Ngài và trong kỳ định của Ngài, và 
do đó, các anh chị em cần phải học 
cách lắng nghe tiếng nói của Ngài. 
Thượng Đế muốn các anh chị em tìm 
đường trở về cùng Ngài, và Đấng Cứu 
Rỗi là con đường.5 Thượng Đế muốn 
các anh chị em phải học hỏi nơi Vị 
Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, 
và cảm nhận sự bình an và niềm vui 

sâu sắc phát sinh từ việc đi theo con 
đường của các môn đồ của Chúa.

Các bạn thân mến, đây là một thử 
nghiệm khá đơn giản, với sự bảo đảm 
từ Thượng Đế, được tìm thấy trong 
một cuốn thánh thư cổ xưa có sẵn cho 
mỗi người nam, người nữ, và trẻ em 
nào sẵn lòng muốn thử nghiệm:

Trước hết, các anh chị em phải tìm 
kiếm lời của Thượng Đế. Điều đó 
có nghĩa là đọc thánh thư và nghiên 
cứu những lời của các vị tiên tri thời 
xưa lẫn hiện nay về phúc âm phục 
hồi của Chúa Giê Su Ky Tô—không 
phải với một ý định nghi ngờ hay 
chỉ trích, mà với một ước muốn chân 
thành để khám phá ra lẽ thật. Hãy 
suy ngẫm những điều các anh chị 
em sẽ cảm thấy, và chuẩn bị tâm trí 
mình để tiếp nhận lẽ thật.6 “Ngay cả 
nếu các người không thể làm gì khác 
hơn là muốn tin, thì xin hãy để cho 
sự mong muốn này tác động trong 
các người . . . ngõ hầu các người 
có thể chừa được chỗ cho [lời của 
Thượng Đế].” 7

Thứ hai, các anh chị em cần phải 
xem xét, suy ngẫm, mạnh dạn cố gắng 
để tin,8 và biết ơn rằng Chúa thương 
xót con cái của Ngài biết bao từ thời 
A Đam cho đến thời kỳ của chúng ta 
bằng cách ban cho các vị tiên tri, tiên 
kiến và mặc khải để dẫn dắt Giáo Hội 

của Ngài và giúp chúng ta tìm đường 
trở về cùng Ngài.

Thứ ba, các anh chị em phải cầu 
xin Cha Thiên Thượng, trong danh 
của Vị Nam Tử của Ngài là Chúa Giê 
Su Ky Tô, biểu lộ lẽ thật của Giáo Hội 
Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa 
Giê Su Ky Tô cho các anh chị em biết. 
Hãy cầu xin với một tấm lòng chân 
thành và với chủ ý thực sự, với đức  
tin nơi Đấng Ky Tô.9

Ngoài ra còn có một bước thứ tư, 
được Đấng Cứu Rỗi ban cho chúng 
ta: “Nếu ai khứng làm theo ý muốn 
của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý 
ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay 
là ta nói theo ý ta.” 10 Nói cách khác, 
khi các anh chị em cố gắng để xác 
minh lẽ thật về các nguyên tắc phúc 
âm, thì trước hết các anh chị em phải 
sống theo các nguyên tắc đó. Hãy thử 
nghiệm giáo lý phúc âm và những lời 
giảng dạy của Giáo Hội trong cuộc 
sống của các anh chị em. Làm điều  
đó với chủ ý thực sự và đức tin kiên 
trì nơi Thượng Đế.

Nếu chịu làm những việc này, thì 
các anh chị em có được một lời hứa 
của Thượng Đế—là Đấng được ràng 
buộc bởi lời Ngài 11—rằng Ngài sẽ 
biểu lộ lẽ thật cho các anh chị em bởi 
quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài 
sẽ ban cho các anh chị em ánh sáng 
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lớn hơn mà sẽ cho phép các anh chị 
em nhìn thấu bóng tối và chứng kiến 
cảnh vinh quang không thể tưởng 
tượng và hiểu được với con mắt trần 
của chúng ta.

Một số người có thể nói rằng các 
bước đó quá khó khăn hoặc là không 
đáng bõ công. Nhưng tôi cho rằng 
chứng ngôn cá nhân này về phúc âm 
và Giáo Hội là điều quan trọng nhất 
mà các anh chị em có thể có được 
trong cuộc đời này. Điều này sẽ không 
những ban phước và hướng dẫn các 
anh chị em trong cuộc đời này, mà 
còn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến 
cuộc sống của các anh chị em trong 
suốt thời vĩnh cửu.

Những Sự Việc của Thánh Linh Chỉ Có 
Thể Hiểu Được Nhờ Thánh Linh Mà Thôi

Các nhà khoa học đang cố gắng để 
hiểu được kích thước của vũ trụ, cho 
đến khi các dụng cụ trở nên tinh vi đủ 
để thu thập kiến thức sâu rộng hơn để 
họ có thể hiểu được một lẽ thật trọn 
vẹn hơn.

Sứ Đồ Phao Lô đã dạy một nguyên 
tắc tương tự về sự hiểu biết thuộc 
linh. Ông đã viết cho người Cô Rinh 
Tô: “Người có tánh xác thịt không 
nhận được những sự thuộc về Thánh 
Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng 
người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và 
không có thể hiểu được, vì phải xem 
xét cách thiêng liêng.” 12

Nói cách khác, nếu muốn nhận 
ra lẽ thật thuộc linh, thì các anh chị 

em phải sử dụng đúng công cụ. Các 
anh chị em không thể đạt được một 
sự hiểu biết về lẽ thật thuộc linh với 
các công cụ không thể phát hiện ra 
điều đó.

Đấng Cứu Rỗi đã phán trong 
thời kỳ của chúng ta: “Những gì của 
Thượng Đế đều là ánh sáng; và kẻ 
nào nhận được ánh sáng, và bền  
lòng nơi Thượng Đế, thì sẽ nhận 
được thêm ánh sáng; và ánh sáng  
đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến 
ngày hoàn toàn.” 13

Chúng ta càng hướng lòng và tâm 
trí về phía Thượng Đế, thì ánh sáng 
thiên thượng càng được ban cho 
chúng ta. Và mỗi lần chúng ta sẵn 
lòng và tha thiết tìm kiếm ánh sáng 
đó, thì chúng ta cho Thượng Đế thấy 
rằng chúng ta sẵn sàng để nhận thêm 
ánh sáng. Dần dần, những sự việc 
dường như từng mơ hồ, tối tăm, và xa 
xôi thì nay trở nên rõ ràng, rực rỡ, và 
quen thuộc với chúng ta.

Tương tự như thế, nếu chúng ta tự 
mình loại bỏ khỏi ánh sáng của phúc 
âm, thì ánh sáng của riêng chúng ta 
bắt đầu mờ nhạt—không phải trong 
một ngày hoặc một tuần, mà dần dần 
theo thời gian—cho đến khi chúng 
ta nhìn lại và có thể không hoàn toàn 
hiểu lý do tại sao mình đã từng tin 
phúc âm là chân chính. Sự hiểu biết 
trước đây của chúng ta còn có thể 
dường như điên rồ đối với chúng ta 
vì điều đã từng rất rõ ràng đã một lần 
nữa trở nên mờ nhạt, mơ hồ và xa xôi.

Đây là lý do tại sao Phao Lô đã 
khẳng định rằng sứ điệp của phúc âm 
là điên rồ đối với những người đang 
bị diệt vong “song về phần [những] 
kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền 
phép của Đức Chúa Trời.” 14

Không Có Thử Nghiệm Litmus
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày 

Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là một 
chỗ để người ta có tất cả các chứng 
ngôn. Có một số tín hữu của Giáo 
Hội có được chứng ngôn chắc chắn 
và rất mạnh mẽ. Những người khác 
vẫn còn đang gặp khó khăn để tự 
mình biết. Giáo Hội là một ngôi nhà 
cho tất cả mọi người cùng đến, bất 
kể sức mạnh của chứng ngôn của  
họ như thế nào đi nữa. Tôi biết 
không có tấm bảng nào trên cửa  
ra vào của nhà hội của chúng ta có 
ghi rằng: “Chứng ngôn của các anh 
chị em phải mạnh như thế này mới 
được vào.”

Giáo Hội không phải chỉ dành 
cho những người hoàn hảo mà là 
dành cho tất cả mọi người “đến cùng 
Đấng Ky Tô để được toàn thiện trong 
Ngài.” 15 Giáo Hội là dành cho những 
người như các anh chị em và tôi. Giáo 
Hội là chỗ chào đón và nuôi dưỡng, 
chứ không phải tách lìa hay chỉ trích. 
Đó là một chỗ mà chúng ta tìm đến 
nhau để khuyến khích, nâng cao, và 
hỗ trợ nhau khi chúng ta theo đuổi 
công cuộc tìm kiếm riêng về lẽ thật 
thiêng liêng.

Cuối cùng, chúng ta đều là những 
người đi tìm kiếm ánh sáng của 
Thượng Đế khi chúng ta hành trình 
trên con đường làm môn đồ. Chúng 
ta không lên án những người khác về 
số lượng ánh sáng mà họ có thể có 
hoặc không có; thay vì thế, chúng ta 
nuôi dưỡng và khuyến khích tất cả 
ánh sáng cho đến khi nó trở nên rõ 
ràng, rực rỡ, và chân chính.

Một Lời Hứa cho Tất Cả Mọi Người
Chúng ta hãy thừa nhận rằng việc 

thường xuyên đạt được một chứng 
ngôn không phải là một nhiệm vụ 
trong một phút, một giờ, hoặc một 
ngày, được làm một lần là xong. Tiến 
trình thu góp ánh sáng thuộc linh là 
một nhiệm vụ suốt đời.
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Chứng ngôn của các anh chị em 
về Vị Nam Tử hằng sống của Thượng 
Đế và Giáo Hội phục hồi của Ngài, 
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau 
của Chúa Giê Su Ky Tô, có thể không 
đến một cách nhanh chóng như 
mong muốn, nhưng tôi hứa điều này: 
nếu các anh chị em làm phần vụ của 
mình, thì chứng ngôn đó sẽ đến.

Và chứng ngôn đó sẽ được vinh 
quang.

Tôi đưa ra cho các anh chị em 
chứng ngôn cá nhân của tôi rằng 
lẽ thật thuộc linh sẽ chan hòa tâm 
hồn của các anh chị em và mang lại 
ánh sáng cho tinh thần của các anh 
chị em. Lẽ thật này sẽ tiết lộ cho các 
anh chị em biết tri thức thanh khiết 
với niềm vui tuyệt vời và sự bình an 
thiêng liêng. Tôi đã cảm nhận được 
điều này cho bản thân mình bởi 
quyền năng của Đức Thánh Linh.

Cũng giống như thánh thư thời 
xưa đã hứa, sự hiện diện không kể 
xiết của Thánh Linh của Thượng Đế 
sẽ làm cho các anh chị em muốn 
hát lên một bài ca về tình yêu cứu 
chuộc,16 ngước mắt nhìn lên trời,  
và cất cao tiếng nói ngợi khen 
Thượng Đế Tối Cao, Nơi Ẩn Náu,  
Hy Vọng, Đấng Bảo Vệ, Cha của các 
anh chị em. Đấng Cứu Rỗi đã hứa 
rằng nếu các anh chị em tìm kiếm,  
thì sẽ tìm thấy.17

Tôi làm chứng rằng điều này là có 
thực. Nếu các anh chị em tìm kiếm 
lẽ thật của Thượng Đế, mà bây giờ 
duờng như có thể mờ nhạt, không tập 
trung, và xa xôi thì dần dần sẽ được 
tiết lộ, và làm cho rõ ràng và trở nên 
gần gũi với tâm hồn của các anh chị 
em nhờ vào ánh sáng của ân điển của 
Thượng Đế. Khung cảnh thuộc linh 
vinh quang, không thể tưởng tượng 
được bằng mắt thường, sẽ được tiết  
lộ cho các anh chị em.

Tôi làm chứng rằng ánh sáng thuộc 
linh này nằm trong tầm tay với của 
mỗi người con của Thượng Đế. Ánh 
sáng này sẽ soi sáng tâm trí của các 
anh chị em, chữa lành tâm hồn và 
mang đến niềm vui cho cuộc sống 
của các anh chị em. Các bạn thân 
mến, xin đừng trì hoãn giây phút tìm 
kiếm và củng cố chứng ngôn cá nhân 
của mình về công việc thiêng liêng 

của Thượng Đế, chính là công việc về 
ánh sáng và lẽ thật.

Chứng ngôn cá nhân của các 
anh chị em về ánh sáng và lẽ thật sẽ 
không những ban phước cho các anh 
chị em và con cháu của các anh chị 
em ở nơi trần thế này, mà nó còn sẽ 
đi cùng với các anh chị em trong suốt 
thời vĩnh cửu, ở giữa những thế giới 
vô tận. Tôi làm chứng về điều này và 
để lại cho các anh chị em phước lành 
của tôi trong tôn danh của Chúa Giê 
Su Ky Tô, A Men. ◼
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