Không có ӓm đau, không có sӳ chia ly và cǊng
không có đám ma. Mӏi con cái Chúa ӡ Thiên Ĉàng
sҿ mãi hңnh phúc vӝi Ĉӫc Chúa Cha.

HѪn hӁt, NѬӝc Thiên Ĉàng là dành cho tҧt
cҥ nhӱng chàng trai, cô gái (và cҥ ngѬӟi
lӝn tuӗi nӱa) nhӱng ngѬӟi có đӫc tin nѪi
Ĉӫc Chúa Giê-xu là Ĉҧng Cӫu ThӁ và
vâng lӟi Ngài nhѬ là Ĉӫc Chúa Cha.
Ӡ nѬӝc Thiên Ĉàng, có mӛt quyӅn
sách đѬӥc gӏi là Sách
sӳ sӓng cөa
Chiên con.
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QuyӅn sách viӁt tên cөa nhiӃu ngѬӟi. Các con
có biӁt tên cөa nhӱng ai đѬӥc viӁt ra trong
sách không? Ĉó là tҧt cҥ nhӱng ngѬӟi
đã đҹt niӃm tin vào Ĉӫc Chúa
Giê-xu. Tên cөa con có
trong đó không?

Nhӱng tӭ cuӓi cùng trong kinh thánh
nói vӃ nѬӝc thiên đàng là mӛt lӟi mӟi
gӏi tuyӉt vӟi. Ĉӫc Thánh Linh và cô
dâu phán rҳng “Hãy đӁn đây”.

Ĉàng,
nhà
đһp
Ĉӫc
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Hãy cho dân Ngài nghe lӟi phán “Hãy đӁn
đây”, hãy cho nhӱng ngѬӟi khát đѬӥc đӁn.
Và bҧt kǤ ai khao khát, hãy cho hӏ thoҥi
mái dùng nѬӝc sӳ sӓng.
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Thiên Ĉàng, Ngôi nhà
xinh đһp cөa Ĉӫc Chúa Trӟi
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Giăng 14;
Sách Cô Rinh Tô 2, đoңn 5;
Sách Khҥi HuyӃn, đoңn 4, 21, 22

Tác giҥ Edward Hughes
NgѬӟi Chú thích Lazarus

NgѬӟi dӍch Trҩn ThӍ Thҥo
NgѬӟi sұp xӁp Sarah S.
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“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130

Giҧy phép: Bңn có quyӃn sao chép hay xuҧt bҥn truyӉn này
miӇn là bңn không sӯ dӧng vào mӧch đích thѬѪng mңi.
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.

TiӃng ViӋt

Vietnamese

Khi còn sӓng trên đҧt, Chúa
Giê-xu đã nói cho các môn
đӕ cөa Ngài biӁt vӃ nѬӝc
Thiên Ĉàng. Ngài
gӏi đó là nhà cөa
Cha, ӡ đó có rҧt
nhiӃu lâu đài.

Mәi lâu đài là 1 ngôi
nhà to lӝn và xinh đһp.
Thiên Ĉàng rӛng lӝn và
xinh đһp hѪn trái đҧt
gҧp nhiӃu lҩn.

NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.
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Chúa Giê-xu đã lên Thiên Ĉàng, sau khi Ngài tӭ
kҽ chӁt sӓng lңi. Ngay khi các môn đӕ đang nhìn
Ngài, Chúa Giê-xu đѬӥc cҧt lên trӟi bӡi mӛt đám
mây.

Chúa Giê-xu nói: “Ta sҿ sұm sҷn chә cho các
ngѬѪi. Và ta sҿ quay lңi đӅ đem các ngѬѪi đi
cùng ta đӁn nѪi ta sұm sҷn cho các ngѬѪi”.

Ĉây là vài lӟi tӭ bài hát
đó: Ngài đã lҧy huyӁt mình
mà chuӛc tӛi cho mӏi dân
tӛc và đã làm cho nhӱng
ngѬӟi ҧy nên vua và thҩy
tӁ lӇ cho Ĉӫc Chúa Trӟi
chúng ta.

Nhӱng trang cuӓi cùng trong Kinh Thánh miêu tҥ
“Thành Giê-ru-sa-lem” mӝi là thành rҧt rҧt là
to lӝn vӝi 1 tѬӟng thành cao lӝn bao bӏc bên
ngoài. TѬӟng thành đѬӥc làm bҳng đá Thңch Anh,
trong suӓt nhѬ pha lê.
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Các cӯa thành không bao giӟ đóng. Hãy vào đó
mà nhìn xem xung quanh... WOW! Bên trong thiên
đàng thүm chí còn đһp hѪn nӱa. Thành đѬӥc làm
bҳng vàng ròng, tӳa nhѬ thөy tinh trong suӓt.
Thүm chí đѬӟng
trong thành
cǊng làm
bҳng vàng
ròng.
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Khi nhìn xung quanh, chúng ta sҿ thҧy rҳng ӡ
nѬӝc Thiên Ĉàng thiӁu nhӱng thӫ sau: Không có
bҧt kì lӟi nói
giүn dӱ nào.
Không có
ai đánh
nhau và
không
có sӳ
ích kӷ.

1 dòng sông sӳ sӓng trong vұt và xinh đһp chҥy
ra tӭ Ngai cөa Ĉӫc Chúa Trӟi. Bên dòng sông có
cây sӳ sӓng, là cây đã mӏc đҩu tiên trong vѬӟn
Ê-đen. Cây này rҧt đҹc biӉt. Cây sinh ra 12
trái khác nhau, mәi trái tѬӥng trѬng cho 1
tháng. Và là cөa cây sӳ sӓng dùng đӅ chӱa
lành khұp các dân.
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NgѬӟi ta cǊng không khóa cӯa nhà vì không có
trӛm cұp trên Thiên Ĉàng. Không có sӳ dӓi trá,
không có giӁt ngѬӟi, không có phù thөy, không
có nhӱng kҽ đӛc
ác. Không có
tӛi lәi nào
ӡ trên
Thiên
Ĉàng.
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Sách Khҥi HuyӃn, chѬѪng cuӓi cùng trong Kinh
Thánh cho chúng ta biӁt vӃ nhӱng thӫ tuyӉt vӟi
ӡ nѬӝc Thiên Ĉàng. ĈiӃu tuyӉt vӟi nhҧt đó là
nѬӝc Thiên Ĉàng là nhà cөa Ĉӫc Chúa Trӟi theo
1 cách rҧt đҹc biӉt.
Chúa ӡ mӏi nѪi nhѬng
Ngai cөa Ngài là
ӡ Thiên Ĉàng.
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Các thiên sӫ và mӏi vүt sҿ
thӟ lңy Ĉӫc Chúa Trӟi tңi
Thiên Ĉàng. KӅ cҥ nhӱng
ngѬӟi tin Chúa đã chӁt và
đӁn Thiên Ĉàng. Hӏ sҿ ngӥi
ca Chúa bҳng nhӱng bài hát
tuyӉt diӉu.

KӅ tӭ đó, mӏi CѪ Ĉӓc nhân đӃu nhӝ đӁn lӟi
hӫa Chúa Giê-xu sҿ quay lңi và đón mình. Chúa
Giê-xu đã nói rҳng Ngài sҿ đӁn đӛt ngӛt
lúc ít đѬӥc trông đӥi nhҧt. NhѬng
đӓi vӝi nhӱng CѪ Ĉӓc Nhân đã
chӁt trѬӝc khi Ngài đӁn
thì sao? Kinh Thánh
chép rҳng hӏ sҿ
đѬӥc đӁn cùng
Chúa Giê-xu.
Ӡ cùng Chúa
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Kim cѬѪng và đá quý trang trí các nӃn tѬӟng
thành, lҧp lánh nhӱng màu sұc tuyӉt diӉu. Mәi
cӯa thành bҳng 1 hӛt châu nguyên khӓi tңo
thành.
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Thiên đàng không cҩn mҹt trăng hay mҹt trӟi
chiӁu sáng. Vì vinh hiӅn Ĉӫc Chúa Trӟi chói lóa
thӫ ánh sáng tuyӉt vӟi. Ӡ đó không bao giӟ có
ban đêm.
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Không có giӏt nѬӝc mұt
nào khi ӡ cùng Chúa trên
thiên đàng. Ĉôi khi, con
dân cөa Ĉӫc Chúa Trӟi
khóc vì nhӱng nәi đau
lӝn trong đӟi sӓng này.
Trên Thiên Ĉàng, Ĉӫc
Chúa Trӟi sҿ lau sңch
nѬӝc mұt.
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Thүm chí các loài thú vүt trên thiên đàng cǊng
rҧt khác. Tҧt thҥy đӃu đѬӥc thuҩn phӧc và hiӃn
lành. Chó sói cǊng cùng ăn cӑ vӝi cӭu. Thүm
chí sѬ tӯ cǊng ăn cӑ nhѬ bò. Ĉӫc Chúa Trӟi
nói: “chúng sҿ không làm hңi hay phá hөy
nhӱng ngӏn núi thánh cөa Ngài”.
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Ngay cҥ sӳ chӁt chóc cǊng không có trên Thiên
Ĉàng. Con dân cөa Chúa sҿ sӓng mãi cùng Ngài.
Không còn nәi buӕn, không còn khóc lóc và không
có cҥ sӳ đau đӝn.
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