
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Thứ hai là thái độ tin vào Chúa nhưng tin một 

cách lệch lạc: Tin vào Thiên Chúa và chỉ tin có 

Thiên Đàng mà thôi!  Luyện Ngục và Hỏa Ngục 
không thể có được bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu 

(1 Ga 4:16), Ngài không bao giờ dựng nên 

những thứ khủng khiếp ấy để trừng phạt hay 

hành hạ con cái của Ngài.  Luyện Ngục và Hoả 
Ngục là những thứ mà Giáo Hội dựng nên để hù 

dọa người ta mà thôi!  
 

Vì không tin có Luyện Ngục và Hoả Ngục cho 

nên họ chẳng quan tâm gì đến việc đọc kinh xin 
lễ, và làm việc hy sinh, hãm mình … để cầu 

nguyện cho những người đã qua đời.  “Tất cả 

những ai tin vào danh Đức Giê-su và chịu phép 
Rửa Tội thì chắc chắn được cứu rỗi, vậy cầu 

nguyện, đọc kinh, tham dự Thánh Lễ, hy sinh cho 

người quá cố để làm gì? Vô ích! Tốn thời giờ”  

Họ dùng Thánh Kinh để lý luận như vậy!  
 

Thứ ba là thái độ tin nhưng lờ mờ: Những 

người thuộc nhóm này thì tin vào những lời giáo 

huấn của Giáo Hội về sự sống đời sau, tin chắc 

chắn có Thiên Đàng—Luyện Ngục và Hỏa Ngục, 
nhưng chẳng bao giờ họ hiểu rõ và hiểu đúng về 

thực trạng của Thiên Đàng—Luyện Ngục và Hỏa 

Ngục cả.  Họ cũng chẳng hiểu Giáo Hội Công 

Giáo gồm có BA THÀNH PHẦN và sự liên đới 
chặt chẽ, và mối liên quan mật thiết giữa ba 

thành phần này trong Giáo Hội.   

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.  
 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

Đối với niềm tin vào Thiên 

Đàng—Luyện Ngục và Hỏa Ngục, 

người ta thường có ba thái độ: 
 

Thứ nhất là thái độ cứng lòng tin:  

Chẳng có Thiên Đàng, cũng chẳng có 

Luyện Ngục hay Hỏa Ngục như Giáo 

Hội Công Giáo dạy!  Có chăng là có 

Thiên Đàng nơi trần thế này mà thôi!  

Chết là hết, là kết thúc, xuôi tay nhắm 

mắt xong là hết đau khổ, hết lo lắng và 

hết … nợ đời!   
 

Chính vì không tin vào thực tại của 

Thiên Đàng—Luyện Ngục và Hỏa 

Ngục ở đời sau, cho nên họ như những 

con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào ăn 

chơi, hưởng thụ, trác táng, hút sách, 

phạm pháp, làm những việc vô luân 

thường đạo lý… Và cuối cùng khi chán 

ngán cuộc đời này, khi họ chán sống rồi 

thì … tự tử.  Chấm hết! 

 

 



 

A Word from Pastor Spence 
 

 Thiên Đàng là một nơi trên trời cao, ở đó không có 
đau khổ, không có nước mắt mà chỉ có vui vẻ, hạnh 

phúc, hoan lạc, bình an và yêu thương.  Ở trên Thiên 

Đàng các Thánh và các Thiên Thần suốt ngày suốt 
đêm chỉ ca hát, tán tụng và ngợi khen Thiên Chúa… 
 

 Luyện Ngục là một trại chuyển tiếp, một nơi tạm 

giam, nơi đây người ta phải chịu nóng nảy, chịu đau 
khổ, có cả cực hình nữa để chờ khi mãn hạn thì được 

chuyển lên Thiên Đàng. 
 

 Hỏa Ngục là một nơi sâu thẳm trong lòng đất, ở đó là 
nơi giam giữ đời đời những kẻ ác, những người không 

có passport vào Thiên Đàng hay Luyện Ngục.  Nơi 

đây xăng dầu vừa nhiều, vừa rẻ, cho nên Sa-Tan và 
ma quỷ tha hồ dùng để thiêu đốt và trừng phạt những 

thường trú nhân ở trong vương quốc của chúng.   
 

Nếu bạn đã từng nghĩ như tôi hoặc vẫn còn đang nghĩ 
Thiên Đàng—Luyện Ngục và Hỏa Ngục là những nơi 

chốn thì sai rồi! Bạn cứ mở cuốn Toát Yếu Giáo Lý của 

Giáo Hội Công Giáo do Đức Giáo Hoàng Benedictô 

đương kim soạn thảo ra mà xem thì sẽ thấy quan niệm về 
NƠI CHỐN của Thiên Đàng—Luyện Ngục và Hỏa Ngục 

như là những NƠI CHỐN là sai bét tè le! 
 

 Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tối thượng và 
vĩnh viễn. Ai chết trong ân sủng của Thiên Chúa và ai 

không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào, sẽ 

được qui tụ quanh Chúa Giêsu và Đức Maria, các 

thiên thần và các thánh … được chiêm ngắm Thiên 
Chúa “mặt giáp mặt” ( 1 Cr 13,12) … sống trong sự 

hiệp thông tình yêu với Chúa Ba Ngôi và chuyển cầu 
cho chúng ta (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công 

Giáo # 209). 

 Luyện ngục là tình trạng của những người chết 
trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng, dù đã được 

đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện 
trước khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng (Toát Yếu 

Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 210). 

 Hoả ngục là [tình trạng] xa cách đời đời khỏi Thiên 
Chúa.… Đức Kitô diễn tả thực tại hoả ngục bằng 

những lời này: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho 

Còn bạn?  Bạn thuộc nhóm nào vậy?  Tôi hy vọng là bạn không thuộc vào nhóm thứ 

nhất và thứ hai!  Nếu bạn thuộc vào một trong hai nhóm này thì… Amen! Chỉ có Chúa 
Thánh Thần mới giúp bạn được thôi!   
 

Còn nếu bạn thuộc vào nhóm thứ ba thì trong ngày lễ Các Thánh và lễ Các Linh Hồn 
hôm nay, mời bạn hãy cùng với tôi học hỏi và tìm hiểu sâu hơn về thực trạng của Thiên 

Đàng—Luyện Ngục và Hỏa Ngục, về BA THÀNH PHẦN của Giáo Hội và sự liên đới 

chặt chẽ, và mối liên quan mật thiết giữa ba thành phần này.   
 

Rất nhiều người, trong đó có tôi, và không chừng có cả bạn nữa, đã từng nghĩ hay vẫn 

còn đang nghĩ Thiên Đàng—Luyện Ngục và Hỏa Ngục là những nơi chốn (places): 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoả ngục là [tình trạng] xa cách đời đời khỏi 
Thiên Chúa.… Đức Kitô diễn tả thực tại hoả ngục 

bằng những lời này: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi 

cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời” (Mt 25:41) 
(Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 212). 
 

Hy vọng bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng Thiên Đàng—

Luyện Ngục và Hỏa Ngục như là những NƠI CHỐN 
nữa! Bây giờ chúng mình tiếp tục tìm hiểu về mối liên 

hệ chặt chẽ giữa các thành phần trong Giáo Hội nhé!  

Nói về BA THÀNH PHẦN trong Giáo Hội: Giáo Hội 

Chiến Thắng, Giáo Hội Ðền Bù và Giáo Hội Lữ Hành, 
sách Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 195 

dạy rằng:  
 

 Một số còn lữ hành trên trần gian; một số khác, 

đã rời bỏ đời này, hiện đang được thanh luyện, 
và cũng được trợ giúp bằng lời cầu nguyện của 

chúng ta; sau hết, một số khác nữa, đã được 

hưởng vinh quang Thiên Chúa và đang chuyển 

cầu cho chúng ta. Tất cả cùng nhau làm thành một 
gia đình duy nhất trong Đức Kitô, là Hội thánh, để 

ca ngợi  và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. 
 

Bạn thấy mối quan hệ rất chặt chẽ và tình liên đới mật 

thiết giữa chúng mình với các linh hồn nơi Luyện Ngục 
và với các Thánh ở trên Thiên Đàng chưa?    
 

 Các linh hồn thuộc Giáo Hội Đền Bù hoàn tất giai 
đoạn thanh luyện chậm hay mau là nhờ vào sự cầu 
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nguyện, hy sinh, hãm mình, thánh lễ, Kinh Mân 

Côi…của những người thuộc về Giáo Hội Lữ 

Hành, tức là chúng mình, những người còn sống ở 
trần gian. 

 Sau khi hoàn thành quá trình thanh luyện, các linh 
hồn được vào Thiên Đàng, lúc này các Ngài thuộc 

Giáo Hội Chiến Thắng sẽ cầu bầu, giúp đỡ cũng 

như chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.   
 

Nếu hôm nay bạn đã hiểu đúng về Thiên Đàng—

Luyện Ngục và Hỏa Ngục và nhận ra mối liên hệ chặt 

chẽ và mật thiết giữa ba thành phần trong Giáo Hội thì 
tôi đề nghị với bạn hãy giúp đỡ các linh hồn nơi luyện 

ngục, bằng cách dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là Thánh 

lễ, và cả những việc bố thí,  ân xá và những việc hãm 

mình để cầu cho họ (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội 
Công Giáo # 211). 
 

Bạn có muốn con cháu, bạn bè, thân thuộc và tha nhân 

làm những việc như hy sinh, xin lễ, đọc kinh, lần hạt 

Mân Côi, Viếng Thánh Thể, cầu nguyện … cho bạn 
sau khi bạn nhắm mắt từ giã cõi đời này và nhất là khi 

bạn bị kẹt ở trong trại chuyển tiếp PURGATORY 

không?  Nếu muốn thì tôi mạn phép đề nghị với bạn 
những công việc nhỏ bé sau: 
   

 Xin lễ, tham dự Thánh Lễ, xưng tội, rước Lễ, 

lần hạt Mân Côi, Chầu Thánh Thể … để cầu 

nguyện cho các linh hồn đã ra đi trước chúng ta 

… 

 Hy sinh, hãm mình, không mua những đồ xa xỉ 

phẩm, một gói thuốc lá, một chai rượu, một két 

bia, một bữa ăn ở nhà hàng… để dành tiền giúp 

cho các cơ quan từ thiện, trại cùi, các trẻ em 

khuyết tật... 

 Hy sinh không cãi lại cha mẹ, không nóng giận 

và kiên nhẫn với những người chung quanh. 

 Chăm sóc, quan tâm đến ông bà, cha mẹ hoặc 

đi thăm viếng người già, những người đau yếu, 

tật nguyền, kém may mắn... 
 

“Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng 

hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6:31).  Hy sinh, 

xin lễ, đọc kinh, lần hạt Mân Côi, Viếng Thánh Thể, 

cầu nguyện … cho các linh hồn là chúng mình đang 

làm cho chính chúng ta đấy!  Làm ngay đi! Chần 

chờ gì nữa??? 
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