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ĐIỀU GÌ XẢY RA
SAU CÁI CHẾT?
TRONG BÀI NÀY, BẠN SẼ HỌC VỀ

•
•
•
•

Sau Cái Chết - Điều Gì Sẽ Xảy Ra?
Thiên Đàng Và Địa Ngục Như Thế Nào?
Sự Lựa Chọn Của Bạn Quan Trọng Như Thế Nào?
Làm Thể Nào Bạn Có Thể Đi Đến Thiên Đàng?

PHẦN 1
SAU CÁI CHẾT - ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA?
Tình Trạng Tiên Khởi Và Tạm Thời
Điều gì sẽ xảy ra khi bạn qua đời? Linh hồn của bạn sẽ rời khỏi thể xác. Thể xác bạn vẫn
còn ở đây, vì nó được tạo nên trong thế giới này.
Nếu đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, linh hồn bạn sẽ về với Ngài. Nhưng nếu bạn từ
chối tiếp nhận quà tặng của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời, bạn sẽ đi khỏi sự hiện diện của
Ngài để đến một nơi gọi là Âm phủ. Âm phủ là nơi được dành cho Sa-tan và những kẻ theo hắn.
Lu-ca 16: 22, 23 - Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người
giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước
mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người
Thân xác mà chúng ta đang có không thích hợp với thiên đàng. Thân xác chúng chỉ là
“nhà” tạm thời được ban cho chúng ta khi chúng ta sống trên đất. Khi chết đi, chúng ta sẽ để thân
xác lại đằng sau. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một thân xác mới hay một nhà mới cho chúng ta,
thích hợp và tốt hơn với tạo vật mới trong Ngài.
II Cô-rinh-tô 5:1 Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì
chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm
ra.
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Sự Sống Lại
Chúa Giê-xu sẽ trở lại một lần nữa, có thể trong một ngày rất gần đây, cho những ai
thuộc về Ngài. Vào lúc đó, những ai đã tiếp nhận Ngài sẽ được biến hóa. Chúng ta sẽ được ban
thân xác mới giống như Ngài. Giống như một bông hoa huệ từ thân cây, linh hồn của bạn sẽ sống
với một thân thể mới.
Giăng 11: 25 - Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì
sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.
I Cô-rinh-tô 15: 42, 43 - Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là
hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã
gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh.
Phi-líp 3: 20, 21 - Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta
trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt
chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn
vật.
Xin học thuộc lòng Kinh Thánh
I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16,17 - Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn
của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết
trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ
cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà
gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.
Tòa Án Của Đấng Christ
Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bị xét đoán theo những điều chúng ta đã làm
khi sống trên đất và lý do chúng ta làm những điều đó. Phần thưởng sẽ được ban thưởng cho sự
hầu việc trung tín. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những trách nhiệm và đặc ân nhất định trong
Nước Ngài.
II Cô-rinh-tô 5:9,10 - Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra
khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều
phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy
theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.
Một Ngàn Năm Hòa Bình (Thiên hi niên)
Sau phần đoán xét thứ nhất, Chúa Giê-xu sẽ trở lại thế gian với những kẻ theo Ngài. Ma
quỷ sẽ bị giam cầm trong một ngàn năm.
Chúa Giê-xu sẽ dựng Nước Ngài và cai trị trên đất trong một ngàn năm yên bình và thịnh
vượng. Thời kỳ này được gọi là Thiên hi niên. Ngay cả những loài thú hoang dã cũng sẽ chung
sống hoà bình với nhau và với con người.
37

Khải huyền 20: 4 - Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn
năm.
Ê-sai 11: 6 - Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê
con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa
con trẻ sẽ dắt chúng nó đi.
Ê-sai 35: 1, 5-6, 9-10 - Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ
mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường. Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt,
những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy …. những kẻ được
chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát
mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ
mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi.
Sự Sống Lại Và Sự Xét Đoán Những Người Chưa Tin
Sau Thiên hi niên và cuộc giao tranh cuối cùng giữa Đấng Christ và Sa-tan, ma quỷ sẽ bị
ném vào hồ lửa. Sau đó, những người chết, những người đã không tiếp nhận chương trình cứu
rỗi của Đức Chúa Trời sẽ sống lại và bị xét đoán. Tất cả những ai khăng khăng đi theo Sa-tan
thay vì theo Đức Chúa Trời sẽ phải đi đến nơi trừng phạt đã được chuẩn bị cho ma quỷ.
Khải huyền 20:11, 12, 15 - Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng
Đấng đương ng ồi ở trê n; … Tôi th ấy nh ững k ẻ ch ết, c ả lớn và nh ỏ,
đứng tr ước tòa, và các sách th ì m ở ra. C ũng có m ở một quy ển sách
khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình
làm, cứ như lời đã biên trong nh ững sách ấy. …… Kẻ nào không được
biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
Sự Vĩnh Cửu
Người công bình (những người đã làm hòa với Đức Chúa Trời và là con cái của Ngài) sẽ
vui hưởng mãi mãi những điều Chúa đã sắm sẵn cho họ. Còn những ai từ chối sự cứu rỗi của
Ngài sẽ bị phân cách khỏi Ngài mãi mãi.

•
•
•

Ma-thi-ơ 25: 46 - Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công
bình sẽ vào sự sống đời đời.
THỰC HÀNH
Chọn từ đúng.
Sau khi chết, linh hồn ……………………(nhận biết mọi việc, không nhận biết được gì.)
Những ai không tiếp nhận chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ đi vào .………
……………………………………………………………………… (thiên đàng, âm phủ)
Sau cái chết, những ai tiếp nhận Đấng Christ sẽ sống trong ………..(thiên đàng, âm phủ)
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PHẦN 2
THIÊN ĐÀNG VÀ ÂM PHỦ NHƯ THẾ NÀO?
Một trong hai nơi sẽ là nhà trong cõi vĩnh hằng của bạn: thiên đàng hoặc âm phủ. Từ ngữ âm phủ
chỉ đến địa ngục và hồ lửa
ÂM PHỦ
Phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời

THIÊN ĐÀNG
Ở với Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 25: 41 Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi
ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và
những quỉ sứ nó.

Giăng 14: 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở;
bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta
đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.
Khải huyền 21: 3 Này, đền tạm của Đức Chúa
Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và
chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời
sẽ ở với chúng.

Mọi điều tốt lành đều đến từ Đức Chúa Trời. Được ở với Ngài là ánh sáng, sự sống, cái
đẹp và vui mừng. Khi bị phân rẽ khỏi Ngài là bóng tối, đau khổ, buồn bã và cái chết.
ÂM PHỦ
Đau đớn

THIÊN ĐÀNG
Vui mừng trọn vẹn đời đời

Lu-ca 16: 23, 24
Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ….
bèn kêu lên rằng: … tôi bị khổ trong lửa nầy
quá đỗi.

Khải huyền 21: 10, 11, 16, 18
Thành thánh … rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa
Trời… Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng
bề ngang bằng nhau. …thành thì xây bằng
vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt.

Ma-thi-ơ 25: 30
Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra
ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và
nghiến răng.

Khải huyền 22: 5
Chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh
sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi
sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.

Khải huyền 20: 10
Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm
cho đến đời đời.

Khải huyền 21: 3,4
Chính Đức Chúa Trời …sẽ lau ráo hết nước
mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng
không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn
nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.
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Hãy nghĩ đến việc chúng ta sẽ muốn có những người lân cận như thế nào khi lựa chọn
chỗ ở trong cõi vĩnh hằng của chúng ta.
THIÊN ĐÀNG

ÂM PHỦ
Ma-thi-ơ 25: 41
Hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm
sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.

Giăng 14: 1,3
…. Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu
cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.

Khải huyền 21:8
Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng
gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù
phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói
dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và
diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.

Hê-bơ-rơ 12: 22, 23
Nhưng anh em đã tới ….gần thành của Đức
Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên
trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần Hội
thánh của những con trưởng được ghi tên trong
các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án
của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa
được vẹn lành

•

THỰC HÀNH
Cạnh những câu Kinh Thánh trong Phần 2, hãy ghi chữ KHÔNG cạnh những dòng đề
cập đến những điều mà bạn không muốn có hay không muốn trải qua nơi chỗ ở trong cõi
vĩnh hằng của mình. Viết chữ CÓ cạnh những điều bạn muốn có.

PHẦN 3
LỰA CHỌN CỦA BẠN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?
Đừng trách cứ Đức Chúa Trời vì Ngài bỏ một ai đó vào cõi âm phủ. Chúa muốn cứu tất
cả mọi người, nhưng mỗi người đều phải lựa chọn giữa cõi thiên đàng và âm phủ.
Phục truyền luật lệ ký 30: 19, 20 - Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự
phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, …. thương mến Giê-hô-va Đức Chúa
Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài.
Dù bạn chọn thiên đàng hay âm phủ, những người khác cũng sẽ đi theo bạn. Hãy nghĩ
đến gia đình và bạn bè của bạn. Bạn muốn dẫn họ đi đến đâu?
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•

THỰC HÀNH
Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã sai Chúa Giê-xu xuống trần gian để cứu bạn. Hãy cầu thay
cho những ai trong gia đình hay trong bạn hữu của bạn đang đi con đường đến âm phủ.
Xin Chúa hãy giúp bạn cảnh báo họ và dẫn họ đến với Cứu Chúa.

PHẦN 4
LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ ĐI ĐẾN ĐƯỢC THIÊN ĐÀNG?
Nếu muốn dẫn dắt người khác đến thiên đàng, trước hết, chính bạn cũng phải thực hiện
những bước sau, rồi bạn hãy giúp bạn bè mình tiến bước.
Tránh Xa Con Đường Sai Lầm
Chúng ta thảy đều đã đi con đường của TỘI LỖI, cách xa khỏi Đức
Chúa Trời và đi về âm phủ. Chúng ta quay lưng khỏi tội lỗi và quyết định
vâng lời Chúa và đi theo đường lối của Ngài. Chúng ta xin Chúa tha thứ cho
sự không vâng lời của chúng ta. Đó chính là ăn năn, bước đầu tiên đi đến
thiên đàng.
Chúng ta cũng cần nhìn nhận những điều sai trật mình đã làm với người khác và làm
những gì cần thiết để sửa lại những sai trật đó. Chúng ta cần tha thứ cho kẻ thù của mình, cầu xin
sự tha thứ của những người mà chúng ta đã làm sai và trả lại những thứ chúng ta đã lấy. Khi
xưng những tội lỗi của mình với Chúa, Ngài sẽ tha thứ và giúp chúng ta trong mọi điều chúng ta
làm.
Xin học thuộc lòng câu Kinh Thánh
I Giăng 1: 9 - Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì
Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta,
và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
II Phi-e-rơ 3: 9 - Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy
người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho
một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.
Hãy Nhận Biết Con Đường Chính Đáng
Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một bảng chỉ đường, là cuốn Kinh Thánh. Kinh Thánh
cho chúng ta biết Chúa Giê-xu Christ là Đường đi. Vì vậy, hãy đi theo Ngài.
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Xin học thuộc lòng câu Kinh Thánh
Giăng 14: 6; 6: 37 - Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng
bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta
thì ta không bỏ ra ngoài đâu.
Chọn Con Đường Chính Đáng
Điều này có nghĩa là tiếp nhận Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời làm Cứu Chúa và là
Chúa của cuộc đời bạn. Hãy tin rằng Ngài cũng sẽ tiếp nhận bạn và hãy tin cậy nơi Ngài.
Xin học thuộc lòng câu Kinh Thánh
Công vụ 16: 31 - Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ
được cứu rỗi.
Giăng 20: 31 - Nhưng các việc nầy đã chép, để cho
các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa
Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.
Đi theo con đường chính đáng cho đến cuối cùng
Đi theo Chúa Giê-xu cho đến cuối cuộc đời bạn. Ngài sẽ dẫn dắt và giúp bạn khi bạn đọc
Kinh Thánh và cầu nguyện.
I Phi-e-rơ 2: 24 - Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng
Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình.

THỰC HÀNH
Trong phần bài học này, lên thiên đàng được mô tả như việc bước vào một cuộc hành trình.
• Chính bạn đã thực hiện những bước đi đến thiên đàng chưa? ………………
Nếu chưa, bạn sẽ thực hiện những bước đó ngay bây giờ không? …………
• Tìm một người bạn, hay một người trong gia đình và giải thích cho họ biết những bước
của cuộc hành trình này.
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CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN TẤT BÀI HỌC 5
Trả lời các câu hỏi cho Bài học 5 trong phần Câu hỏi ôn tập Bài học ở cuối sách. Sau khi
bạn hoàn tất và gởi các câu trả lời của cả sáu bài học, chúng tôi sẽ gởi cho bạn một chứng chỉ
rất đẹp.

Xin Chúa ban phước dư dật trên bạn!
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