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Khi còn sống trên đất, Chúa Giê-xu đã nói cho
các môn đồ của Ngài biết về nước Thiên Đàng.
Ngài gọi đó là nhà của Cha,ở đó có rất nhiều
lâu đài. Mỗi lâu đài là 1 ngôi
nhà to lớn và xinh đẹp.
Thiên Đàng rộng lớn
và xinh đẹp hơn
trái đất gấp
nhiều lần.

Chúa Giê-xu nói: “Ta sẽ sắm sẵn chỗ cho các
ngươi. Và ta sẽ quay lại để đem các ngươi đi
cùng ta đến nơi ta sắm sẵn cho các ngươi”. Chúa
Giê-xu đã lên Thiên Đàng, sau khi Ngài từ kẻ
chết sống lại. Ngay khi các môn đồ đang nhìn
Ngài, Chúa Giê-xu
được cất lên
trời bởi
một đám
mây.

Kể từ đó, mọi Cơ Đốc nhân đều nhớ đến lời
hứa Chúa Giê-xu sẽ quay lại và đón mình. Chúa
Giê-xu đã nói rằng Ngài sẽ đến đột ngột lúc ít
được trông đợi nhất. Nhưng đối với
những Cơ Đốc Nhân đã chết
trước khi Ngài đến thì
sao? Kinh Thánh chép
rằng họ sẽ được đến
cùng Chúa Giê-xu.
Ở cùng Chúa

Sách Khải Huyền, chương cuối cùng trong Kinh
Thánh cho chúng ta biết về những thứ tuyệt vời
ở nước Thiên Đàng. Điều tuyệt vời nhất đó là
nước Thiên Đàng là nhà của Đức Chúa Trời theo
1 cách rất đặc biệt.
Chúa ở mọi nơi nhưng
Ngai của Ngài là
ở Thiên Đàng.

Các thiên sứ và mọi vật sẽ
thờ lạy Đức Chúa Trời tại
Thiên Đàng. Kể cả những
người tin Chúa đã chết và
đến Thiên Đàng. Họ sẽ ngợi
ca Chúa bằng những bài hát
tuyệt diệu.

Đây là vài lời từ bài hát
đó: Ngài đã lấy huyết mình
mà chuộc tội cho mọi dân
tộc và đã làm cho những
người ấy nên vua và thầy
tế lễ cho Đức Chúa Trời
chúng ta.

Những trang cuối cùng trong Kinh Thánh miêu tả
“Thành Giê-ru-sa-lem” mới là thành rất rất là
to lớn với 1 tường thành cao lớn bao bọc bên
ngoài. Tường thành được làm bằng đá Thạch Anh,
trong suốt như pha lê. Kim cương và đá quý
trang trí các nền tường thành,
lấp
lánh
những
màu sắc
tuyệt
diệu. Mỗi
cửa thành
bằng 1
hột châu
nguyên khối
tạo thành.

Các cửa thành không bao giờ đóng. Hãy vào đó
mà nhìn xem xung quanh... WOW! Bên trong thiên
đàng thậm chí còn đẹp hơn nữa. Thành được làm
bằng vàng ròng, tựa như thủy tinh trong suốt.
Thậm chí đường
trong thành
cũng làm
bằng vàng
ròng.

1 dòng sông sự sống trong vắt và xinh đẹp chảy
ra từ Ngai của Đức Chúa Trời. Bên dòng sông có
cây sự sống, là cây đã mọc đầu tiên trong vườn
Ê-đen. Cây này rất đặc biệt. Cây sinh ra 12
trái khác nhau, mỗi trái tượng trưng cho 1
tháng. Và là của cây sự sống dùng để chữa
lành khắp các dân.

Thiên đàng không cần mặt trăng hay mặt trời
chiếu sáng. Vì vinh hiển Đức Chúa Trời chói lóa
thứ ánh sáng tuyệt vời. Ở đó không bao giờ có
ban đêm.

Thậm chí các loài thú vật trên thiên đàng cũng
rất khác. Tất thảy đều được thuần phục và hiền
lành. Chó sói cũng cùng ăn cỏ với cừu. Thậm
chí sư tử cũng ăn cỏ như bò. Đức Chúa Trời
nói: “chúng sẽ không làm hại hay phá hủy
những ngọn núi thánh của Ngài”.

Khi nhìn xung quanh,
chúng ta sẽ thấy rằng
ở nước Thiên Đàng
thiếu những thứ
sau: Không có
bất kì lời
nói giận
dữ nào.
Không có
ai đánh
nhau và
không có
sự ích kỷ.

Người ta cũng không
khóa cửa nhà vì không
có trộm cắp trên
Thiên Đàng. Không
có sự dối
trá, không
có giết
người,
không có
phù thủy,
không có
những kẻ
độc ác.
Không có
tội lỗi nào
ở trên Thiên
Đàng.

Không có giọt nước mắt
nào khi ở cùng Chúa trên
thiên đàng. Đôi khi, con
dân của Đức Chúa Trời
khóc vì những nỗi đau
lớn trong đời sống này.
Trên Thiên Đàng, Đức
Chúa Trời sẽ lau sạch
nước mắt.

Ngay cả sự chết chóc cũng không có
Đàng. Con dân của Chúa sẽ sống mãi
Không còn nỗi buồn, không còn khóc
có cả sự đau đớn. Không có ốm đau,
sự chia ly và cũng
không có đám ma.
Mọi con cái Chúa
ở Thiên Đàng sẽ
mãi hạnh phúc
với Đức
Chúa Cha.

trên Thiên
cùng Ngài.
lóc và không
không có

Hơn hết, Nước Thiên Đàng là dành cho tất cả
những chàng trai, cô gái (và cả người lớn tuổi
nữa) những người có đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu
là Đấng Cứu Thế và vâng lời Ngài như là Đức
Chúa Cha. Ở nước Thiên Đàng, có một quyển sách
được gọi là Sách sự sống của Chiên
con. Quyển sách viết tên của nhiều
người. Các con có biết tên của
những ai được viết ra
trong sách không?
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Những từ cuối cùng trong kinh thánh nói
về nước thiên đàng là một lời mời gọi tuyệt
vời. Đức Thánh Linh và cô dâu phán rằng “Hãy
đến đây”. Hãy cho dân Ngài nghe lời phán “Hãy
đến đây”, hãy cho những người khát được đến. Và
bất kỳ ai khao khát, hãy cho họ thoải mái dùng
nước
sự sống.

Thiên Đàng, Ngôi nhà
xinh đẹp của Đức Chúa Trời
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Giăng 14;
Sách Cô Rinh Tô 2, đoạn 5;
Sách Khải Huyền, đoạn 4, 21, 22

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130

Kết thúc
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Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin
Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,
và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.
Nếu bạn tin điều này là
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới,
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo
Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!
Giăng 3:16

