BÀI XI
SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG ĐỜI SAU
128. Sao tôi không sống mãi ở đời này?
Vì tổ tông loài người là ông Ađam và bà Evà đã phạm tội, nên mọi người đều phải chết, như lời Thánh Phaolô
đã dạy: "Bởi một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và bởi tội lỗi nên có sự chết" (Roma 5, 12).
129. Chết là gì?
Chết là linh hồn lìa khỏi xác.
130. Khi chết, linh hồn có thể hư nát như thân xác không?
Thưa không, linh hồn thiêng liêng nên không thể hư nát được.
131. Sau khi chết, số phận linh hồn sẽ ra sao?
Linh hồn được Chúa Giêsu xét xử: đó là phán xét riêng.
132. Chúa phán xét linh hồn về những điểm gì?
Chúa phán xét linh hồn về tư tưởng, lời nói, việc làm, và về những việc thiện phải làm nhưng đã bỏ qua không
làm.
133. Sau khi phán xét rồi, linh hồn sẽ đi đâu?
Sau khi phán xét rồi, linh hồn sẽ lên thiên đàng, xuống hỏa ngục hay là vào nơi luyện tội, tùy theo việc lành hay
việc dữ đã làm khi còn sống.
134. Những ai được lên thiên đàng?
Những người, khi chết, sống trong ơn nghiã Chúa và đã đền tội đủ rồi thì được lên thiên đàng.
135. Thiên đàng là gì?
Là nơi Thiên thần và các Thánh được hưởng hạnh phúc đời đời, vì được thấy Thiên Chúa tận mắt và được kết
hợp với Ngài trong tình yêu vô tận.
136. Những ai phải xuống hỏa ngục?
Những kẻ, khi chết, không còn sống trong ơn nghiã Chúa - nghiã là chết đang khi còn có tội trọng - thì phải
xuống hỏa ngục.
137. Hỏa ngục là gì?
Là nơi Thiên Chúa phạt ma quỷ và những kẻ dữ. Hình phạt nặng nề nhất là không được đoàn tụ với Thiên Chúa
là người Cha của mình và phải xa cách Ngài muôn đời.

138. Những ai phải vào luyện tội?
Những ai, khi chết, sống trong ơn nghiã Chúa, nhưng còn mắc tội nhẹ hay là chưa đền hết những hình phạt do
tội mà ra, thì vào luyện tội mà đền tội cho hết, sau đó mới được lên thiên đàng.
139. Tôi có thể giúp các linh hồn nơi luyện tội bằng cách nào?
Tôi có thể dâng việc lành như: đọc kinh, lần hạt, ăn chay hãm mình, bố thí, nhường ân xá, nhất là dự lễ và xin lễ
cho các linh hồn.
140. Thân xác con người có hư nát đời đời không?
Thưa không. Đến ngày tận thế, thân xác sẽ hợp với linh hồn mà sống lại, để chịu phán xét chung.
141. Đã phán xét riêng, còn phán xét chung làm gì nữa?
(1) Để tỏ sự công bằng của Thiên Chúa,
(2) Để Chúa Giêsu Kitô được vinh hiển trước mặt mọi người,
(3) Để người lành thêm vinh dự, và người dữ thêm xấu hổ .
142. Sau khi phán xét chung, số phận mỗi người sẽ ra sao?
Sau khi phán xét chung, kẻ dữ vào hoả ngục cả hồn và xác, chịu khổ hình mãi mãi; còn kẻ lành lên thiên đàng
cả hồn và xác, hưởng hạnh phúc đời đời.
143. Có kinh nào tóm tắt những điều tôi phải tin?
Thưa, có kinh Tin Kính. Kinh đó như sau (đọc trong Thánh lễ):
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô,
Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành,
đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
Vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi,
Người đã từ trời xuống thế.
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria, và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Phongxiô Philatô.
Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha.
Và Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra.
Người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
Tôi tuyên xưng một phép rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
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