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Khi Chúa Giê-xu còn sống trên đất, Ngài đã nói với các 
môn đồ của Ngài về Thiên đàng. Ông gọi nó là "Nhà của 
Cha tôi", và nói rằng có rất nhiều dinh thự ở đó. Một ngôi 
biệt thự là một ngôi nhà lớn và 
đẹp. Thiên đường rộng lớn 
và đẹp đẽ hơn bất kỳ ngôi 
nhà trần gian nào.



Chúa Jêsus phán: "Ta đi dọn chỗ cho các ngươi. Còn nếu ta 
đi dọn chỗ cho các ngươi, thì Ta sẽ lại đến, rước các ngươi 
về chính mình." Chúa Giê-xu đã lên Thiên đàng, sau khi 
Ngài sống lại từ cõi chết. Trong khi các môn đồ của Ngài 
quan sát, Chúa Giê-su được cất lên, và một đám mây đã đón 
Ngài khuất khỏi tầm 
mắt của họ.



Kể từ đó, những người theo đạo Thiên Chúa đã ghi nhớ lời 
hứa của Chúa Giê-su là sẽ quay lại và lấy chúng. Chúa 
Giê-su nói Ngài sẽ trở lại đột ngột, khi ít được 
mong đợi nhất. Nhưng còn những Cơ đốc 
nhân chết trước khi Ngài đến thì sao? 
Kinh thánh nói rằng họ thẳng 
thắn đến với Chúa Giê-su. 
Không có thân xác là được 
hiện diện với Chúa. HIỆN TẠI VỚI 

CHÚA



Khải Huyền, cuốn sách cuối cùng trong Kinh Thánh, cho 
chúng ta biết Thiên đường tuyệt vời như thế nào. Điều tuyệt 
vời nhất là, theo một cách rất đặc biệt, Thiên đường là nhà 
của Chúa. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, nhưng ngai vàng 
của Ngài ở trên Trời.



Thiên thần và các sinh vật trên trời khác thờ phượng Chúa 
trên Thiên đàng. Tất cả những người đã chết và lên Thiên 
đàng cũng vậy. Họ hát những bài 
hát đặc biệt ca ngợi Chúa.



Đây là một số lời trong một bài hát mà họ hát: BẠN XỨNG 
ĐÁNG VÌ BẠN ĐÃ ĐƯA CHÚNG TÔI ĐẾN THIÊN 
CHÚA BẰNG MÁU CỦA BẠN 
NGOÀI MỌI TRIBE VÀ QUỐC 
GIA VÀ ĐÃ LÀM CHO CHÚNG 
TÔI VUA VÀ CÁC NGUYÊN 
TỬ CHO THIÊN 
CHÚA CỦA 
CHÚNG TÔI. 
(Khải 5: 9)



Những trang cuối cùng của Kinh thánh mô tả Thiên đường là 
"Jerusalem Mới". Nó rất, rất lớn, với một bức tường cao bên 
ngoài. Bức tường bằng đá jasper, trong như pha lê. Đồ 
trang sức và đá quý phủ trên nền tường lấp lánh với nhiều 
màu sắc lộng 
lẫy. Mỗi cổng 
thành được 
làm bằng một 
viên ngọc trai 
khổng lồ!



Những cánh cổng bằng ngọc trai vĩ đại đó không bao giờ 
đóng lại. Hãy đi vào và xem xét xung quanh ... WOW! Trời 
còn đẹp hơn bên trong. Thành được làm bằng vàng ròng, 
trong như thủy tinh. Ngay cả đường phố cũng được làm 
bằng vàng.



Một dòng sông đẹp đẽ, trong vắt của nước sự sống chảy ra 
từ ngai vàng của Đức Chúa Trời. Hai bên bờ sông là cây sự 
sống, lần đầu tiên được tìm thấy trong Vườn Địa Đàng. Cây 
này rất đặc biệt. Nó có mười hai loại trái cây khác nhau, 
một loại khác nhau mỗi tháng. Và lá của cây sự sống là để 
chữa bệnh cho các quốc gia.



Thiên đường không cần mặt trời hoặc mặt trăng để có ánh 
sáng. Sự vinh hiển của chính Đức Chúa Trời lấp đầy nó với 
ánh sáng tuyệt vời Không bao giờ có đêm nào ở đó.



Ngay cả các loài động vật trên Thiên đường cũng khác. Họ 
đều thuần phục và thân thiện. Chó sói và cừu con cùng 
nhau ăn cỏ. Ngay cả những con sư tử dũng mãnh cũng đang 
ăn rơm như bò. CHÚA phán, "Họ sẽ không làm tổn thương 
và cũng không phá hủy trong tất cả núi thánh của Ta."



Khi nhìn xung quanh, chúng tôi nhận thấy rằng có những 
thứ còn thiếu từ Thiên đường. Không một lời tức giận nào 
được nghe thấy. Không ai đấu 
tranh hay ích kỷ. Không có ổ 
khóa trên cửa, bởi vì không 
có kẻ trộm trên Thiên 
đàng. Không có kẻ 
nói dối, kẻ giết 
người, phù thủy, 
hoặc những kẻ xấu xa 
khác. Không có tội 
lỗi của bất kỳ loại nào 
trên Thiên đường.



Trên Thiên đường có Chúa 
không còn nước mắt. Đôi khi, 
con dân Chúa khóc vì những 
nỗi buồn lớn trong cuộc sống 
này. Trên Thiên đàng, Chúa 
sẽ lau hết nước mắt.



Không có cái chết trên Thiên đường, cũng không. Con dân 
Chúa sẽ ở với Chúa mãi mãi. Không còn nỗi buồn, không 
còn khóc, không còn đau nữa. Không đau ốm, không chia 
tay, không ma chay. Mọi 
người trên Thiên 
đàng đều hạnh 
phúc mãi mãi 
với Chúa.



Hơn hết, Thiên đường dành cho các bé trai và bé gái (và cả 
những người trưởng thành), những người đã tin vào Chúa 
Giê Su Ky Tô là Cứu Chúa của họ và đã vâng lời Ngài là 
Chúa của họ. Trên Thiên Đàng có một cuốn sách tên là 
Sách Sự Sống của Chiên Con.  Nó có đầy đủ 
tên của mọi người.  Bạn có biết tên của 
ai được viết ở đó không?  Tất cả 
những người đặt niềm 
tin nơi Chúa Giê-xu.  

Tên bạn có ở 
đó không?



Những lời cuối cùng của Kinh thánh về Thiên đàng là một 
lời mời tuyệt vời. "Và Thánh Linh và cô dâu nói, 'Hãy 

đến!' Và hãy để người nghe nói 'Hãy đến!' Ai khát, hãy để 
kẻ khát, hãy để người ấy lấy nước sự sống tự do."



Thiên đường, Ngôi nhà tuyệt đẹp của Chúa

Một câu chuyện từ Lời Đức Chúa Trời, Kinh thánh,

được tìm thấy trong

Giăng 14; 2 Cô-rinh-tô 5; 
Khải Huyền 4, 21, 22

"Lối vào của Lời nói của bạn mang lại ánh sáng."
Thi Thiên 119:130



Kết thúc



Câu chuyện Kinh Thánh này cho chúng 
ta biết về Đức Chúa Trời tuyệt vời của chúng ta, 

Đấng đã tạo ra chúng ta và là Đấng muốn bạn biết Ngài.

Chúa biết chúng ta đã làm những điều xấu, mà Ngài gọi là tội lỗi. 
Hình phạt cho tội lỗi là sự chết, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn 

rất nhiều Ngài đã sai Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu, chết trên Thập tự 
giá và bị trừng phạt vì tội lỗi của bạn. Sau đó, Chúa Giê-xu sống lại và 
về nhà trên Thiên Đàng! Nếu bạn tin Chúa Giê-xu và xin Ngài tha thứ 

cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ làm điều đó! Ngài sẽ đến và sống trong 
bạn bây giờ, và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.

Nếu bạn tin rằng đây là sự thật, hãy nói điều này với Chúa:
Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và đã trở thành 

người để chết vì tội lỗi của con, và bây giờ Ngài sống lại. Xin hãy đến 
trong cuộc đời con và tha thứ tội lỗi cho con, để con có cuộc sống mới 

bây giờ, và một ngày nào đó sẽ được ở bên Ngài mãi mãi. Xin giúp con 
vâng lời Ngài và sống cho con như con của Ngài. Amen.

Đọc Kinh thánh và nói chuyện với Chúa mỗi ngày! Giăng 3:16
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