
THIÊN ĐÀNG DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI 
Câu gốc: 1 Ti-mô-thê 2: 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 

 

I. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG BAN THIÊN ĐÀNG CHO LOÀI NGƯỜI: 

1. Đức Chúa Cha: Lu-ca 12:32 Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho 

các ngươi nước thiên đàng cho các ngươi. 

2. Đấng yêu thương nhân loại: Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã 

ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.  

3. Đấng sai con Ngài xuống thế gian: C17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế 

gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.  

II. ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST LÀ ĐẤNG ĐEM THIÊN ĐÀNG ĐẾN CHO CON 

NGƯỜI:  

1. Chúa Jêsus ở trên trời xuống: Giăng 3:13 Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, 

ấy là Con người vốn ở trên trời.  

2. Chúa Jêsus đến tìm và cứu: Lu-ca 19:10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. 

• Nhân loại bị lạc mất trong bóng sự chết của sa-tan: Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm 

đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. 

(Công-vụ 26:18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực 

của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi Ta được sự tha tội, cùng 

phần gia tài với các thánh đồ) 

3. Chúa là con đường duy nhứt dẫn đến với Cha thiên đàng: Giăng 14:6 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→ (Cô-lô-se 1:20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến 

muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.) 

4. Chúa Jêsus đến để dạy cho con người biết cách để nhận: Ma-thi-ơ 4:17 Từ lúc đó, Đức 

Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.   

• Ăn năn là gì? Lu-ca 15:17-18,20a (Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết 

bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! 18 Ta sẽ đứng dậy trở 

về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, 20a Nó bèn đứng dậy 

mà về cùng cha mình. → 2 Ti-mô-thê 2:26 và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, 

vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó) 

• Chúa Jêsus dạy biết cách để sống theo kiểu của thiên đàng: Đọc Ma-thi-ơ đoạn 5-7 

• Ngài bày tỏ quyền năng của thiên đàng: Ma-thi-ơ 11:5 kẻ mù được thấy, kẻ què được 

đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe 

giảng tin lành; (Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-

xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước 

và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài) 

III. NHỮNG BƯỚC QUAN TRỌNG ĐỂ HƯỞNG ĐƯỢC NƯỚC THIÊN ĐÀNG: 

1. Tin, nhận: Cứu Chúa Jêsus Christ là Con của Đức Chúa Trời hằng sống. 

Giăng 1:12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức 

Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,   

2. Được sanh lại: Giăng 3:3 Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói 

cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.  

• Không sanh theo cách của con người: Giăng 3:4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già 

thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?  
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• Sanh lại bởi nước và bởi Đức Thánh Linh: Giăng 3:5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả 

thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà 

sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. → (Rô-ma 6: 3b chúng ta thảy đều đã 

chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết 

Ngài sao?) → Gia-cơ 1:18 Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh 

chúng ta,  

• Chúa ban cho để hiểu sự mầu nhiệm của nước thiên đàng: Ma-thi-ơ 13:11 Ngài đáp 

rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng,  

❖ Lý do bị đánh mất cơ hội để vào thiên đàng: Ma-thi-ơ 13:19 Khi người nào nghe 

đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng 

mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường.   

IV. NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA BAN CHO THIÊN ĐÀNG:  

1. Nhận biết được tình trạng khốn khổ của linh hồn mình: Ma-thi-ơ 5:3 Phước cho những 

kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! → Biết mình cần Chúa giải cứu 

2. Cho con trẻ: Ma-thi-ơ 18:14 Cũng thể ấy, Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một 

đứa nào trong những đứa trẻ nầy phải hư mất. → (Ma-thi-ơ 19:14 Song Đức Chúa Jêsus 

phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ 

giống như con trẻ ấy.)  

3. Cho những người có đức tin (đơn sơ) như con trẻ: Ma-thi-ơ 18:3 mà phán rằng: quả thật, 

Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được 

vào nước thiên đàng đâu.  

4. Những người có đức tin lớn từ mọi dân, mọi nước: Đức tin của thầy đội La mã 

Ma-thi-ơ 5:10 Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo 

rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin 

lớn dường ấy. 11 Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ 

đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng.  

5. Được hưởng thiên đàng trên đất trước khi hưởng thiên đàng đời đời:  

Phục-truyền 11:21 hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều 

thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của 

trời ở trên đất. → (Ma-thi-ơ 6:10  Cha Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!) 

6. Được Chúa giao chìa khóa nước thiên đàng cho Hội thánh của Ngài: Để giúp người vào 

thiên đàng → Ma-thi-ơ 16:18-19 → (Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ 

lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.19 Ta sẽ giao chìa 

khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên 

trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.) → (Ma-thi-ơ 18:18)   

• Về Sê-pha: Giăng 1:42 Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó 

thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-

pha (nghĩa là Phi-e-rơ) → Tiếng Hy lạp Sê-pha đồng nghĩa với Phi-e-rơ: nghĩa là hòn đá. 

(Ê-phê-sô 2:20 Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, 

chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà,) 
7. Được Chúa chuẩn bị một chổ trên thiên đàng: Giăng 14:2-3 → (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. 3 Khi Ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với 

Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó)  
V. NHỮNG LÝ DO KHÔNG THỂ VÀO ĐƯỢC NƯỚC THIÊN ĐÀNG:  
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1. Không có tên trong sách sự sống: Khải huyền 20:11-13,15 → (Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn 

và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy 

chỗ nào cho nó nữa. 12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì 

mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy 

công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. 13 Biển đem trả những người 

chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người 

trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. 15 Kẻ nào không được biên vào sách sự 

sống đều bị ném xuống hồ lửa.) 

2. Họ không muốn vào thiên đàng: Ma-thi-ơ 23:13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và 

người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các 

ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.  

• Họ không cần Chúa: Tự cho mình là công bình: → (Rô-ma 10:3 Bởi họ không nhận biết 

sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không 

chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời; → Ê-sai 64:6b mọi việc công bình của 

chúng tôi như áo nhớp;) → (Ma-thi-ơ 5:20 Vì Ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công 

bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng 

Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng) 

•  Họ chê bỏ ý định Chúa dành cho mình: Lu-ca 7:30 Song người Pha-ri-si cùng các 

thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép báp-tem, nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về 

mình. → (Công-vụ 13:46b Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các 

ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời 

đời, nên đây nầy,  

3. Những người yêu Chúa bằng môi miệng, hình thức bên ngoài, tôn giáo: Ma-thi-ơ 7:21 

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước Thiên 

Đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.   

4. Những kẻ gian ác: 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.  

(Khải 20:14 Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.) 

5. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ ơn Ngài ban cho để giúp mọi người 

vào thiên đàng với chúng ta. Hãy đón xem những bài học về sự hoạt động của Thiên Đàng 

trong những bài học kế tiếp. Em-ma-nu-ên.  
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