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“Caùc ngöôi seõ tìm ta, 

vaø gaëp ñöôïc khi caùc ngöôi 

tìm kieám ta heát loøng.”    
Giêrêmi 29:13 
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7. Còn Nh»ng NgÜ©i ChÜa Nghe VŠ Chúa Jêsus Thì Sao? 
(What about those who never heard of Christ?) 

 
 
 ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i ª nh»ng nÖi hÈo lánh mà chÜa bao gi© ÇÜ®c nghe vŠ Chúa Jêsus thì sao?  H† 
có ÇÜ®c s¿ cÙu r‡i không?  ñây là câu hÕi mà nh»ng ngÜ©i chÜa bi‰t Chúa thÜ©ng hÕi khi chúng ta ra 
Çi làm chÙng và nói r¢ng, “chÌ có tin vào Chúa Jêsus Christ m§i ÇÜ®c cÙu” (Giang.14:6; 
Côngvø.4:12; I-Timôthê.2:5) 
 
 Kinh Thánh cho chúng ta bi‰t r¢ng, ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng công bình (Êsai.45:21; ñaniên.9:14; 
Xachari.9:9; Rôma.3:26; HêbÖrÖ.6:10; Khäi-HuyŠn.15:3; I-Giæng.1:9; 2:1).  Ngài ch£ng vÎ n‹ ai cä 
(Rom.2:11).  Ngài không muÓn cho m¶t ai bÎ hÜ mÃt (2Pet.3:9). Ngài không trØng phåt ngÜ©i nào n‰u 
ngÜ©i Çó không có t¶i. 
 N‰u nói r¢ng nh»ng ngÜ©i chÜa bao gi© nghe vŠ Chúa Jêsus là nh»ng ngÜ©i không có t¶i và n‰u 
không có t¶i thì h† cÛng không cÀn nghe vŠ Chúa Jêsus làm chi.  N‰u h† Çang ª trong hoàn cänh 
không phåm t¶i, chúng ta Ç‰n nói vŠ Chúa Jêsus Christ cho h† và bây gi© h† trª thành t¶i nhân vì Çã 
nghe Tin Lành mà không nhÆn, thì thà là ÇØng giäng Tin Lành còn hÖn.  Møc Çích cûa Tin Lành là 
cho h† ÇÜ®c s¿ cÙu r‡i, mà bây gi© Çã làm cho h† thành t¶i nhân.  NhÜng n‰u không giäng Tin Lành 
thì Çã làm ngÜ®c låi v§i mång lÎnh cûa Chúa Jêsus Christ.  ñŠu nÀy cho chúng ta thÃy r¢ng, nh»ng 
ngÜ©i chÜa bao gi© nghe vŠ Chúa Jêsus vÅn bÎ hÜ mÃt nhÜ bao nhiêu ngÜ©i khác Çã tØng nghe nhÜng 
không chÎu ti‰p nhÆn Chúa Ç‹ làm CÙu Chúa cho Ç©i sÓng mình.  Có m¶t sÓ câu hÕi mà chúng ta cÀn 
phäi trä l©i vŠ ÇiŠu nÀy. 
 
1. Nh»ng ngÜ©i vô tín ngÜ«ng ÇÜ®c cÙu không? 

 
Kinh Thánh Rôma.1:18-21 “Và, cón giçn cœa ®¤c Ch£a Trõi t¥ trˆn trõi t‘ ra ngh«ch c—ng 

m”i s¨ kh“ng tin k¡nh v… m”i s¨ kh“ng c“ng b%nh cœa nh§ng ngŸõi d—ng s¨ kh“ng c“ng b%nh m… 
bét hi‰p l„ thçt. V% −i‹u chi c¢ th3 bi‰t −Ÿøc v‹ ®¤c Ch£a Trõi th% −á tr%nh b…y ra cho h”, ®¤c 
Ch£a Trõi −á t‘ −i‹u −¢ cho h” r˜i, böi nh§ng s¨ tr”n l…nh cœa Ng…i mét kh“ng thãy −Ÿøc, t¤c 
l… quy‹n ph‚p −õi −õi v… b™n tánh Ng…i, th% t¥ bu™i sáng th‰ væn sõ sõ nhŸ mét xem thãy, khi 
ngŸõi ta xem x‚t c“ng vi¬c cœa Ng…i. Cho nˆn h” kh“ng th3 ch§a l…nh m%nh −Ÿøc, v% h” dæu bi‰t 
®¤c Ch£a Trõi, m… kh“ng l…m sáng danh Ng…i l… ®¤c Ch£a Trõi, v… kh“ng tâ ón Ng…i n§a; 
song c¤ läm lâc trong lî tŸöng hŸ kh“ng, v… l•ng ngu d–t −äy nh§ng s¨ t–i tèm.” 

Trong Thithiên.19:1-4 “Các t¥ng trõi rao truy‹n s¨ vinh hi3n cœa ®¤c Ch£a Trõi, Bäu trõi 
giài-t‘ c“ng vi¬c tay Ng…i l…m. Ng…y näy giàng cho ng…y kia, ®ˆm näy t‘ s¨ tri th¤c cho −ˆm 
n”. Chëng c¢ ti‰ng, chëng c¢ lõi n¢i; CMng kh“ng ai nghe ti‰ng cœa ch£ng n¢. Dƒy do ch£ng n¢ 
bœa khép trái −ãt, V… lõi n¢i ch£ng n¢ truy‹n −‰n c¨c-−«a.”  

Rôma.2:12-15 “Ph…m nh§ng kQ kh“ng luçt pháp m… phâm t›i, cMng s„ kh“ng luçt pháp m… hŸ 
mãt; c•n nh§ng kQ c¢ luçt pháp m… phâm t›i, th% s„ b« luçt pháp −oán x‚t; V% chëng phài kQ 
nghe −”c luçt pháp l… ngŸõi c“ng b%nh trŸôc mít ®¤c Ch£a Trõi, bŠn l… kQ l…m theo luçt pháp 
−Ÿøc xŸng c“ng b%nh vçy. Và, dƒn ngoâi v–n kh“ng c¢ luçt pháp, khi h” t¨ nhiˆn l…m nh§ng vi¬c 
luçt pháp dây bi3u, th% nh§ng ngŸõi ãy däu kh“ng c¢ luçt pháp, cMng t¨ nˆn luçt pháp cho m%nh. 
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H” t‘ ra rêng vi¬c m… luçt pháp dây bi3u −á ghi trong l•ng h”: ch¡nh lŸóng tƒm m%nh l…m 
ch¤ng cho luçt pháp, c•n î tŸöng m%nh khi th% cáo giác m%nh, khi th% binh v¨c m%nh.” 
 

Ba Çoån Kinh Thánh trên cho bi‰t r¢ng, m¥c dù h† không có Kinh Thánh nhÜ chúng ta, nhÜng ÇŠu 
chi có th‹ bi‰t ÇÜ®c vŠ ñÙc Chúa Tr©i, thì Ngài Çã tÕ ra cho loài ngÜ©i rÒi.  Qua vÛ trø, qua luÆt pháp 
cûa Ngài Çã ghi trong lòng h†, tÙc là lÜÖng tâm.  NhÜng ngÜ®c låi, h† Çã không tin kính, tØ chÓi và Çè 
ép lë thÆt. Giæng.3:19 nói: “S¿ sáng Çã Ç‰n th‰ gian, nhÜng ngÜ©i ta Üa s¿ tÓi tæm hÖn s¿ sáng, vì viŒc 
làm cûa h† là xÃu xa.” 

Nh»ng ngÜ©i vô tín Çã không Çáp låi v§i ánh sáng mà ñÙc Chúa Tr©i Çã ban cho, cho nên câu trä 
l©i là không! H† không ÇÜ®c cÙu.  
 
 
2. Nh»ng ngÜ©i chÜa nghe vŠ Chúa Jêsus ÇÜ®c cÙu không?  
 

Kinh Thánh cho bi‰t r¢ng: “Ch£ng có m¶t ngÜ©i công bình nào h‰t, dÅu m¶t ngÜ©i cÛng không.  
Ch£ng có m¶t ngÜ©i nào hi‹u bi‰t, ch£ng có m¶t ngÜ©i tìm ki‰m ñÙc Chúa Tr©i.” (Rôma.3:10-11). 
 Chúa Jêsus Christ là ñÃng cÃt lÃy t¶i l‡i, “Chiên con cûa ñÙc Chúa Tr©i, là ñÃng cÃt t¶i l‡i th‰ 
gian.” Giæng.1:29) 
 Ngài là con ÇÜ©ng duy nhÃt, “Ta là ÇÜ©ng Çi, lë thÆt, và s¿ sÓng; ch£ng bªi ta thì không ai ÇÜ®c 
Ç‰n cùng Cha.” (Giæng.14:6) 
 Ngoài Ngài không ai ban ÇÜ®c s¿ cÙu r‡i, “Ch£ng có s¿ cÙu r‡i trong ÇÃng nào khác; vì ª dÜ§i 
tr©i, ch£ng có danh nào khác ban cho loài ngÜ©i, Ç‹ chúng ta phäi nh© Çó mà ÇÜ®c cÙu.” 
(Côngvø.4:12) 
 ChÌ có m¶t mình Ngài là ñÃng trung gian gi»a ñÙc Chúa Tr©i và nhân loåi, “ChÌ có m¶t ñÙc 
Chúa Tr©i và chÌ có m¶t ñÃng Trung bäo ª gi»a ñÙc Chúa Tr©i và loài ngÜ©i, tÙc là ñÙc Chúa Jêsus 
Christ.” (I-Timôthê.2:5) 

Phäi xÜng nhÆn Ngài, “Vçy n‰u mi¬ng ngŸói xŸng ®¤c Ch£a Jˆsus ra v… l•ng ngŸói tin rêng 
®¤c Ch£a Trõi −á khi‰n Ng…i t¥ kQ ch‰t s–ng lâi, th% ngŸói s„ −Ÿøc c¤u. V% tin böi trong l•ng 
m… −Ÿøc s¨ c“ng b%nh, c•n böi mi¬ng l…m ch¤ng m… −Ÿøc s¨ c¤u rši.” (Rom.10:9-10).  Phaolô 
nói ti‰p trong câu 13-15 r¢ng, “V% ai kˆu cäu danh Ch£a th% s„ −Ÿøc c¤u. NhŸng h” chŸa tin Ng…i 
th% kˆu cäu sao −Ÿøc? ChŸa nghe n¢i v‹ Ng…i th% l…m th3 n…o m… tin? N‰u chëng ai rao giàng, 
th% nghe l…m sao?  Lâi n‰u chëng ai −Ÿøc sai −i, th% rao giàng th3 n…o?.” 
 ChÌ có Chúa Jêsus Christ là cánh cºa duy nhÃt Ç‹ vào, “...KÈ nào ch£ng bªi cºa mà vào chuÒng 
chiên, nhÜng trèo vào tØ nÖi khác, thì ngÜ©i Çó là tr¶m cÜ§p.  Ta là cái cºa: n‰u ai bªi ta mà vào, thì 
së ÇÜ®c cÙu r‡i...” (Giæng.10:1, 9). 
 Ai muÓn có s¿ sÓng thì phäi tin nhÆn Ngài, “Ai tin Con, thì ÇÜ®c s¿ sÓng Ç©i Ç©i; ai không chÎu 
tin Con, thì ch£ng thÃy s¿ sÓng Çâu, nhÜng cÖn thånh n¶ cûa ñÙc Chúa Tr©i vÅn ª trên ngÜ©i Çó.” 
(Giæng.3:36) 

Kinh Thánh cho bi‰t h‰t thäy ÇŠu là t¶i nhân (Thi-thiên.51:5; Rôma.3:23; 5:12).  Không Ç° huy‰t 
thì không có s¿ tha thÙ (HêbÖrÖ.9:22).  Huy‰t cûa thú vÆt và cûa lÍ trong th©i C¿u Ð§c không cÃt Çi 
ÇÜ®c t¶i l‡i (HêbÖrÖ.10:4, 11).  NhÜng huy‰t cûa Chúa Jêsus Christ thì cÃt Çi t¶i l‡i ÇÜ®c 
(Giæng.1:29).  Cho nên tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu phäi nh© Chúa Jêsus m§i ÇÜ®c cÙu (Côngvø.4:12). 
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Kinh Thánh cÛng cho bi‰t s¿ cÙu r‡i là Ç‰n bªi Ân Çi‹n cûa ñÙc Chúa Tr©i qua ÇÙc tin, ch§ không 
phäi bªi viŒc làm.  Nh»ng ngÜ©i sÓng trong th©i kÿ C¿u Ð§c cÛng vÆy, h† ÇÜ®c cÙu nh© ÇÙc tin, ch§ 
không phäi viŒc làm (HêbÖrÖ.11); [m¥c dÀu h† không bi‰t s¿ Ç° huy‰t cûa Chúa Jêsus Christ, nhÜng 
h† cÛng nh© huy‰t Ngài mà ÇÜ®c cÙu.  Khäi-huyŠn.13:8; I-PhierÖ.1:18-21 nói r¢ng, Chiên Con Çã 
ÇÎnh s¤n và bÎ gi‰t tØ bu°i sáng th‰; cho nên ñÙc Chúa Tr©i cÛng áp døng huy‰t cûa Chúa Jêsus trên 
nh»ng ngÜ©i sÓng trong th©i kš C¿u Ð§c].  N‰u nh»ng ngÜ©i chÜa nghe vŠ Chúa Jêsus mà ÇÜ®c cÙu 
thì h† ÇÜ®c cÙu bªi viŒc làm rÒi và n‰u ÇÜ®c cÙu bªi viŒc làm thì s¿ ch‰t cûa Chúa Jêsus trên cây thÆp 
t¿ là vô ích (Galati.2:21; 5:4). 
 

Kinh Thánh Côngvø.17:26-27 nói r¢ng, tÃt cä nhân loåi ÇŠu Ç‰n tØ A-Çam. Ngài Çã khi‰n tÃt cä ª 
rãi rác kh¡p trên ÇÃt, hÀu cho tìm ki‰m Ngài.  Và Giêrêmi.29:13 nói r¢ng: “Các ngÜÖi së tìm ta, và 
g¥p ÇÜ®c, khi các ngÜÖi tìm ki‰m ta h‰t lòng”.  Châm-ngôn.8:17 “Phàm ai tìm ki‰m ta së g¥p ta”.  
MathiÖ.7:7 “Hãy xin, së ÇÜ®c; hãy tìm, së g¥p; hãy gõ cºa, së mª cho”.  Cho nên chúng ta không th‹ 
nào nói r¢ng chúng tôi không bi‰t Ngài.  Sª dï chúng ta không bi‰t Ngài là vì chúng ta không tìm 
ki‰m Ngài, vì h† yêu s¿ tÓi tæm hÖn s¿ sáng. 
 
 Còn nhiŠu câu Kinh Thánh n»a cho chúng ta bi‰t r¢ng, Chúa Jêsus ch‰t cho cä nhân loåi. TÃt cä 
nhân loåi ÇŠu phåm t¶i và phäi nh© Ngài mà ÇÜ®c cÙu.  Cho nên chÜa nghe, không nghe, hay có nghe 
rÒi mà không tin nhÆn thì cÛng ÇŠu không ÇÜ®c cÙu.  
 
 Tôi xin ÇÜa ra m¶t thí dø có thÆt và thÜ©ng xäy ra trong Ç©i sÓng chúng ta.  M‡i khi chúng ta nghe 
tin tÙc hay ngÜ©i thân cho bi‰t r¢ng nÜ§c ViŒt Nam chúng ta Çang bÎ nh»ng cÖn bão løt và Çói kém, 
thì m¶t sÓ chúng ta bèn gªi tiŠn vŠ Ç‹ giúp ÇÒng bào thân yêu.  Có 4 câu hÕi tôi muÓn ÇÜa ra Ç‹ 
chúng ta thÃy r¢ng Çôi lúc có nh»ng viŒc xäy ra mà không cÀn bi‰t ai l‡i, hay là công bình không, 
nhÜng chúng ta cÛng phäi giúp vì nó là s¿ thÆt: 

a.  Chúng ta có tÆn m¡t thÃy cÖn bão løt nÀy xäy ra không?  Câu trä l©i là “không!”  NhÜng 
chúng ta xem tin tÙc, ngÜ©i quen và thân nhân nói låi. 

b.  CÖn bão løt nÀy xäy ra, có phäi là tåi l‡i cûa nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam chúng ta không?   Câu 
trä l©i là “Không!”. 

c.  CÖn bão løt nÀy xäy ra trên nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam thân yêu cûa chúng ta nhÜ vÆy có công 
bình không?  Câu trä l©i là “không!”. 

d.  NhÜ vÆy tåi sao chúng ta gªi tiŠn vŠ Ç‹ giúp?  Câu trä l©i ÇÖn giän là “Vì Çó là s¿ thÆt!” . 
 
 ñÓi v§i nh»ng ngÜ©i chÜa bao gi© nghe vŠ Chúa Jêsus cÛng vÆy, s¿ thÆt là h† bÎ hÜ mÃt và cÀn tin 
nhÆn Chúa Jêsus Christ làm CÙu Chúa cho Ç©i sÓng mình. 
 
 
3. ñÙc Chúa Tr©i có công bình không khi Ngài trØng phåt nh»ng ngÜ©i chÜa nghe vŠ Tin Lành? 

 
M¥c dù tôi chÜa bao gi© nghe vŠ Chúa Jêsus, nhÜng cä Ç©i, tôi Çã sÓng m¶t Ç©i sÓng Çåo ÇÙc, thì 

làm sao ñÙc Chúa Tr©i có th‹ cho tôi vào ÇÎa ngøc ÇÜ®c? 
 

Nhà tri‰t h†c CÖ-ÇÓc Francis Schaeffer giäi nghïa Rom.2:1-3 “Thöa anh em, khi leân aùn ngöôøi khaùc 

ñieàu gì, anh em cuõng töï leân aùn, vì ñaõ leân aùn hoï maø cuõng haønh ñoäng nhö hoï. Vaäy anh em chaúng coù lyù do 
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chaïy toäi.  Chuùng ta ñeàu bieát Thöôïng Ñeá caên cöù vaøo söï thaät ñeå xeùt xöû nhöõng keû giaû doái aáy.  Ñaõ leân aùn 

ngöôøi, laïi phaïm luaät nhö ngöôøi, lieäu anh em coù khoûi bò Thöôïng Ñeá leân aùn khoâng?” nhÜ th‰ nÀy: 
 Hãy tÜªng tÜ®ng, khi m‡i ÇÙa bé ra Ç©i thì có mang m¶t máy ghi âm trên c° mà không ai thÃy cä.  
Máy ghi âm nÀy chÌ thâu vŠ nh»ng s¿ xét Çoán vŠ Çåo ÇÙc (moral judgments).  M‡i khi con ngÜ©i 
nói, “Cô Çó nhiŠu chuyŒn quá” hay là “Anh kia làm bi‰ng quá” thì máy ghi âm së thâu h‰t nh»ng l©i 
nÀy rÒi ngÜng, m‡i ngày thì máy thâu nhiŠu lÀn khi con ngÜ©i xét Çoán vŠ nh»ng ngÜ©i chung quanh 
h†. Máy thâu vài chøc lÀn trong m¶t tuÀn, vài træm lÀn trong m¶t næm và m¶t vài ngàn lÀn trong cu¶c 
Ç©i.  
 Khi con ngÜ©i ÇÙng ª trÜ§c ñÙc Chúa Tr©i trong ngày Çoán xét, thì có ngÜ©i së nói r¢ng: “ThÜa 
ñÙc Chúa Tr©i, ñÙc Chúa Tr©i không công b¢ng chút nào cä, tôi chÜa bao gi© nghe vŠ Ngài, chÜa 
bao gi© nghe vŠ Chúa Jêsus Christ, cÛng chÜa bao gi© nghe vŠ 10 ÇiŠu ræn, và cÛng chÜa bao gi© 
nghe bài giäng trên núi cûa Chúa Jêsus cä.” 
 ñÙc Chúa Tr©i trä l©i r¢ng: “ñÜ®c, vì ngÜÖi nói r¢ng ngÜÖi không bi‰t ta và luÆt pháp ta, cho nên 
ta së không xét Çoán ngÜÖi v§i tiêu chuÄn cûa ta.  NhÜng ta së xét Çoán ngÜÖi vŠ nh»ng ÇiŠu nÀy.” Và 
ñÙc Chúa Tr©i bÃm nút cho máy ghi âm Ç‹ nghe låi, thì ti‰ng cûa ngÜ©i Çó vang ra tØ máy toàn là 
nh»ng l©i giÆn d» và xét Çoán nh»ng ngÜ©i chung quanh mình. Khi Ç‰n cuÓi bæng, thì ñÙc Chúa Tr©i 
nói r¢ng, Ta së cæn cÙ vào Çây mà xét Çoán ngÜÖi.  ñ‹ xem ngÜÖi có gi» nh»ng tiêu chuÄn Çåo ÇÙc 
luân lš cûa ngÜÖi mà ngÜÖi Çã áp døng trên nh»ng ngÜ©i khác.  Tåi Çây ngÜÖi Çã bu¶c t¶i (accused) 
ngÜ©i khác nói dÓi, nhÜng anh thì có nói dÓi không? Anh Çã giÆn ngÜ©i bån mình vì bån mình ích k›, 
nhÜng có bao nhiêu lÀn anh Çã chÌ lo cho bän thân anh hÖn là lo cho ngÜ©i khác?.  Lúc Çó së không 
có m¶t ngÜ©i nào lên ti‰ng, vì không có m¶t ngÜ©i nào mà không có s¿ mâu thuÄn trong Ç©i sÓng 
mình cä. (For no one has consistently lived up to the standard he demands of others.) 
 

Có m¶t ÇiŠu chúng ta cÀn nên bi‰t, ñÙc Chúa Tr©i không Çem ngÜ©i nào vào hoä ngøc cä, vì Kinh 
Thánh cho bi‰t r¢ng, Ngài không muÓn cho ngÜ©i nào ch‰t mÃt, nhÜng muÓn cho m†i ngÜ©i ÇŠu æn 
næn (2PhierÖ.3:9). ñÙc Chúa Tr©i d¿ng nên hoä ngøc không phäi Ç‹ cho loài ngÜ©i, nhÜng cho ma 
quÌ và nh»ng quÌ sÙ nó (MathiÖ.25:41).  Chính chúng ta là nh»ng ngÜ©i t¿ quæng mình vào hoä ngøc 
b¢ng cách tØ chÓi s¿ cÙu chu¶c bªi Chúa Jêsus Christ.  M¥c dÀu có nh»ng ngÜ©i chÜa nghe vŠ Chúa 
Jêsus, nhÜng h† vÅn bÎ quæng vào hoä ngøc là vì h† Çã không Çáp Ùng v§i ánh sáng mà h† Çã có.  
Chúng ta sanh ra trong t¶i l‡i cÛng nhÜ chåy trên m¶t con ÇÜ©ng Çi xuÓng hÓ sâu, nhÜng d†c trên con 
ÇÜ©ng Çó chúng ta có nh»ng bäng dÃu hiŒu, nh»ng bäng dÃu hiŒu Çó là qua vÛ trø và lÜÖng tâm Ç‹ 
cho chúng ta quay ÇÀu trª låi. 
 

Kinh Thánh Côngvø.10 có nói vŠ C†t-nây, ông là ngÜ©i chÜa nghe nói vŠ Chúa Jêsus, nhÜng ông 
có lòng kính s® và tìm ki‰m ñÙc Chúa Tr©i. Vì ông có tÃm lòng Çó, nên ñÙc Chúa Tr©i Çã Çem 
PhierÖ Ç‰n nói vŠ Chúa Jêsus cho ông ÇÜ®c bi‰t.  ñŠu nÀy cho thÃy, khi m¶t ngÜ©i thÃy m¶t ánh sáng 
nhÕ và cÙ theo Çó mà Çi, thì ñÙc Chúa Tr©i së làm cho ánh sáng Çó càng l§n hÖn.  NhÜng n‰u h† 
không Çáp låi v§i ánh sáng mà h† Çã có, ngÜ®c låi quay lÜng Çi, thì h† së Çi trong s¿ tÓi tæm luôn. 
ViŒc nÀy cÛng không lå gì, vì ngÜ©i ta Üa s¿ tÓi hÖn s¿ sáng (Giæng.3:19). “Vä không có ÇÙc tin, thì 
ch£ng hŠ có th‰ nào ª cho ÇËp š Ngài, vì kÈ Ç‰n gÀn ñÙc Chúa Tr©i phäi tin r¢ng có ñÙc Chúa Tr©i, 
và Ngài là ñÃng hay thÜªng cho kÈ tìm ki‰m Ngài”. (HêbÖrÖ.11:6) 
 

N‰u cÀn, thì ñÙc Chúa Tr©i së dùng các thiên sÙ rao giäng Tin Lành cûa Ngài cho m†i quÓc gia 
ÇÜ®c bi‰t, cÛng nhÜ L©i Ngài trong Khäi HuyŠn.14:6 “Tôi thÃy m¶t vÎ thiên sÙ khác bay gi»a tr©i, có 
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Tin Lành Ç©i Ç©i, Ç¥ng rao truyŠn cho dân cÜ trên ÇÃt, cho m†i nÜ§c, m†i chi phái, m†i ti‰ng và m†i 
dân t¶c”.  M¶t ông giáo sÜ cûa tôi, có k‹ låi câu chuyŒn: Có m¶t cô gái ª nÜ§c Nga muÓn tìm ki‰m 
và bi‰t vŠ ñÙc Chúa Tr©i, nhÜng cô ta không có Kinh Thánh. M¶t hôm cô Çang Çi b¶, thì có m¶t 
quy‹n Kinh Thánh tØ trong cºa s° quæng ra và r§t xuÓng chân cô.  Cô Çem vŠ Ç†c và trª thành m¶t 
CÖ-ÇÓc nhân.  Cho nên n‰u m¶t ngÜ©i thÆt s¿ tìm ki‰m Ngài, thì Ngài có th‹ làm cho quy‹n Kinh 
Thánh tØ tr©i r§t xuÓng Ç‹ cho ngÜ©i Çó bi‰t vŠ Ngài. 
 

Nói nhÜ vÆy thì nh»ng ngÜ©i cûa các Çåo giáo khác thì sao?  H† là nh»ng ngÜ©i thành thÆt.  H† 
cÛng së không ÇÜ®c cÙu sao?  ñúng vÆy, s¿ thành thÆt hay thÆt thà không Çem m¶t ngÜ©i nào Ç‰n v§i 
ñÙc Chúa Tr©i cä. HÖn n»a khi m¶t ngÜ©i tin vào ÇiŠu gì Çó, không có nghïa là ÇiŠu Çó thÆt.  Tôi lÃy 
thí dø nhÜ, n‰u tôi Çang Çi vŠ hÜ§ng b¡c, mà tôi thÆt tình nghï r¢ng mình Çang Çi vŠ hÜ§ng nam, thì 
ÇiŠu mà tôi h‰t lòng, thÆt tình tin Çó có dÅn tôi Ç‰n nÖi mà tôi muÓn không?  Ch¡c ch¡n là không.  
ñúng, tôi thÆt tình tin, nhÜng tôi Çã thÆt tình tin ÇŠu sai.  S¿ thành thÆt phäi d¿a vào các y‰u tÓ cûa 
ñÙc Chúa Tr©i, ch§ không phäi cûa chúng ta.  Thí dø nhÜ tôi thÆt tình muÓn cÀn mÜ®n m¶t sÓ tiŠn Ç‹ 
mua m¶t cæn nhà và tôi muÓn mÜ®n $100,000 v§i tiŠn l©i là 1% th©i hån là 30 næm.  Bây gi© tôi có 
thành thÆt hay thÆt tình muÓn mÜ®n sÓ tiŠn Çó cho Ç‰n Çâu Çi n»a, tôi cÛng së không mÜ®n ÇÜ®c, 
ngoåi trØ tôi phäi h¶i Çû ÇiŠu kiŒn cûa nhà bæng.  ñÓi v§i ñÙc Chúa Tr©i cÛng vÆy, khi chúng ta Ç‰n 
v§i Ngài thì chúng ta phäi h¶i Çû ÇiŠu kiŒn cûa Ngài. 
 

ñÙc Chúa Tr©i rÃt công bình khi Ngài trØng phåt nh»ng ngÜ©i chÜa nghe vŠ Chúa Jêsus.  Ngài 
muÓn cho tÃt cä ÇŠu nhÆn ÇÜ®c s¿ cÙu r‡i (2Pet.3:9). TÃt cä nh»ng ngÜ©i muÓn s¿ cÙu r‡i, thì së nhÆn 
ÇÜ®c s¿ cÙu r‡i.  Khi h† Çã nhÆn s¿ khäi thÎ qua thiên nhiên rÒi (general revelation), thì ñÙc Chúa 
Tr©i së ban cho h† s¿ khäi thÎ Ç¥c biŒt (special revelation) tÙc là tin lành cûa Chúa Jêsus Chirst.  
NhÜng vì h† Çã không Çáp Ùng v§i ánh sáng mà h† Çã có (general revelation) Thithiên.19:1-4, h† Çã 
nghe và thÃy vŠ ánh sáng qua vÛ trø, nhÜng h† Çã ngoänh m¥t làm ngÖ, cho nên ñÙc Chúa Tr©i 
không chÎu trách nhiŒm Ç‹ cho h† thêm ánh sáng.  H† Çã t¿ mình Çi vào hÒ lºa Ç©i Ç©i, cÛng nhÜ 
Giáo sÜ  C. S. Lewis, nhà h†c giä vŠ Væn H†c (literature) ª Camgridge University nói: “˜ khóa cûa 
cºa ÇÎa ngøc là n¢m bên trong, bªi lòng t¿ do cûa ngÜ©i chÓng låi ñÙc Chúa Tr©i.” (The door of hell 
is lock from the inside, by men’s free will rebellion against God). 
 

Cho nên trong ngày phán xét së không có ai nói r¢ng: “tôi không có cÖ h¶i nghe và bi‰t vŠ Chúa 
Jêsus”. 
 
 N‰u nh»ng ngÜ©i chÜa bao gi© nghe Tin Lành mà ÇÜ®c cÙu, thì chúng ta không cÀn phäi giäng Tin 
Lành cho mÃt công, tÓt nhÃt là chúng ta không in và dÎch Kinh Thánh n»a, ÇÓt h‰t Kinh Thánh Çi Ç‹ 
vài chøc næm sau, không ai nghe Tin Lành n»a và nhÜ th‰ thì ai cÛng ÇÜ®c cÙu cä.  NhÜng ÇŠu nÀy 
trái ngÜ®c låi v§i mång lÎnh cûa Chúa Jêsus trong MathiÖ.28:19-20, hÖn n»a Luca.19:10 cho bi‰t 
r¢ng: “Con ngÜ©i Ç‰n Ç‹ tìm và cÙu kÈ bÎ mÃt”, nhÜ th‰ thì phäi sºa låi là “Con ngÜ©i Ç‰n Ç‹ làm 
mÃt kÈ ÇÜ®c cÙu”. 
 
 
4. Còn nh»ng trÈ em có ÇÜ®c cÙu không? 
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 Kinh Thánh không nói r¢ng: “trÈ con ÇÜ®c vào thiên Çàng”.  NhÜng Kinh Thánh có nh»ng câu mà 
tôi nghï r¢ng trÈ con ÇÜ®c cÙu. (NhÜng vŠ ÇiŠu nÀy thì tôi không có quá Ç¶c Çoán “dogmatic”, vì Çây 
không phäi là m¶t trong nh»ng giáo lš chính cûa niŠm tin CÖÇÓc.) 
 Ch£ng hån nhÜ MathiÖ.18:3 “...Quä thÆt, ta nói cùng các ngÜÖi, n‰u các ngÜÖi không Ç°i låi và 
nên nhÜ ÇÙa trÈ, thì ch£ng ÇÜ®c vào nÜ§c thiên Çàng Çâu”. 

MathiÖ.19:14 “...Hãy Ç‹ con trÈ Ç‰n cùng ta, ÇØng ngæn trª; vì nÜ§c thiên Çàng thu¶c vŠ nh»ng kÈ 
giÓng nhÜ con trÈ Ãy”. 

I-Corinhtô.14:20 “H«i anh em, vŠ s¿ khôn sáng, ch§ nên nhÜ trÈ con; nhÜng vŠ s¿ gian ác, thÆt 
hãy nên nhÜ trÈ con vÆy...”. 

Êsai.7:16 “Vä, trÜ§c khi con trÈ bi‰t bÕ ÇŠu d» ch†n ÇŠu lành...”. 
Giôna.4:11 “Còn ta, há không Çoái ti‰c thành l§n Ninive, trong Çó có hÖn mÜ©i hai vån ngÜ©i 

không bi‰t phân biŒt tay h»u và tay tä...”. (câu nÀy nói vŠ 120,000 con trÈ) 
II-Samuên.12 cho bi‰t vŠ con cûa ñavít và Bátsêba ch‰t, nhÜng trÜ§c khi ÇÙa bé ch‰t, thì ñavít 

cÀu khÄn v§i Chúa.  NhÜng sau khi ÇÙa bé ch‰t thì ñavít nói r¢ng, “NhÜng bây gi© nó Çã ch‰t, ta 
kiêng æn làm chi?  Ta có th‹ làm cho nó trª låi Ü?  Ta së Çi Ç‰n nó, nhÜng nó không trª låi cùng ta”.  
Ÿ Çây ñavít không nói vŠ âm-phû (grave) là nÖi ngÜ©i ch‰t Ç‰n.  NhÜng ông nói vŠ “thiên Çàng” là 
nÖi mà ông së Çi, vì ñavít là ngÜ©i tin vŠ s¿ sÓng låi (Thithiên.16:10).  Và rÒi m¶t ngày nào Çó, ông 
së g¥p låi ÇÙa bé âš. 
 

Kinh Thánh nói rÃt rõ vŠ s¿ cÙu r‡i, muÓn ÇÜ®c s¿ cÙu r‡i, thì m¶t ngÜ©i cÀn phäi tin nhÆn Chúa 
Jêsus.  Ch£ng có thiên Çàng cho nh»ng kÈ không tin (there is no heaven for those who cannot 
believe), m†i kÈ vào ÇŠu phäi tin. NhÜng n‰u nh»ng em bé quá nhÕ, chÜa hi‹u bi‰t, thì làm sao mà tin 
ÇÜ®c. Cho nên d¿a vào nh»ng câu Kinh Thánh trên tôi thÃy r¢ng, nh»ng ÇÙa trÈ nhÆn ÇÜ®c s¿ cÙu r‡i, 
vì chúng nó chÜa bi‰t ÇiŠu thiŒn, ÇiŠu ác và chÜa bi‰t l¿a ch†n cho Ç‰n m¶t th©i gian, hay lÙa tu°i nào 
Çó, tùy theo trÜ©ng h®p cûa m‡i trÈ em.  


