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Bài Học 11

NHỮNG BIẾN CỐ TRONG
NGÀY CUỐI CÙNG
CÂU GỐC: “Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ
mình xuống thì sẽ được tôn lên” (Ma-thi-ơ 23:12).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Xuất Ê-díp-tô Ký
19:5, 6; Ma-thi-ơ 23; Giăng 12:20-26; Ma-thi-ơ 24; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16.

S

ự Tái lâm của Đức Chúa Giê-su là mục đích vinh hiển cho đức tin của
Cơ Đốc nhân. Sự đến lần thứ nhất của Đức Chúa Giê-su và sự chết
của Ngài trên thập tự giá chỉ về sự Đến lần Thứ Hai. Sự Tái lâm không
thể xảy ra nếu không có sự Giáng sinh. Sự Đến lần thứ Nhất thì vô ích nếu
không có sự Đến lần thứ Hai. Cả hai biến cố liên hệ chặt chẽ với nhau, vì
chúng đều là sự giải phóng và cứu rỗi nhân loại và kết thúc cuộc thiện ác
đấu tranh. Sự đến lần thứ nhất đã xong và hoàn thành. Và bây giờ chúng ta
nóng lòng chờ đợi sự Đến lần thứ Hai.
Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu Ma-thi-ơ 23, với lời kêu gọi cuối cùng
của Đức Chúa Giê-su với các nhà lãnh đạo Do Thái là hãy ăn năn và chấp
nhận Ngài như niềm hy vọng cứu rỗi duy nhất của họ. Kế đó, trong Mathi-ơ 24, Đức Chúa Giê-su trả lời các câu hỏi về những biến cố sẽ xảy ra
trước khi Ngài tái lâm. Ở đây Đức Chúa Giê-su cho thấy một hình ảnh
nghiêm trọng. Ngài liên kết sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem với những gì
sắp xảy ra trước khi Ngài trở lại.
Dù mọi sự trở nên khó khăn thế nào (chiến tranh, đói kém, lừa gạt),
chúng ta có lời hứa “Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà
xuống” (Ma-thi-ơ 24:30). Nói cách khác, chúng ta có thể có sự cực khổ và
buồn thảm trong đời này, nhưng chúng ta cũng có mọi lý do để vui mừng.
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Thứ Nhất

5 Tháng 6

NHỮNG KẺ MÙ DẪN ĐƯỜNG
Chính Đức Chúa Giê-su đã dẫn dân sự Y-sơ-ra-ên vào thành Giê-ru-salem với bàn tay mạnh mẽ và cánh tay rộng mở. Trên cánh chim đại bàng,
Ngài đã đem họ ra khỏi Ê-díp-tô và đem họ đến với Ngài. “Trong muôn
dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các
ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta” (Xuất
Ê-díp-tô Ký 19:5, 6).
Nói cách khác, Đức Chúa Giê-su đã cầu hôn với Y-sơ-ra-ên tại núi Sinai đẹp đẽ. Xuất Ê-díp-tô Ký 24 nói các nhà lãnh đạo và các trưởng lão “đều
lên núi, ngó thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; dưới chân Ngài có một
vật giống như bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh quang. . .
. Họ ngó thấy Đức Chúa Trời, thì ăn và uống” (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:9-11).
Đấng Christ lập chén giao ước của Ngài với Y-sơ-ra-ên, như một người
nam nâng ly mời người nữ mà Ngài muốn cưới và Ngài muốn ban cho
nàng một tương lai tuyệt vời. Y-sơ-ra-ên nhận chén và nói: Phải, chúng tôi
muốn sống đời đời với Ngài trong đất hứa.
Với bối cảnh đó, chúng ta hãy đọc Ma-thi-ơ 23. Đức Chúa Giê-su
nói gì với các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên? Ngài có lời cảnh cáo nào? Quan
trọng hơn, chúng ta có thể học được những bài học nào về những điều
Ngài đã quở trách họ? Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn là mình
không mắc cùng các tội đó?

Ma-thi-ơ 23 là sự nài xin tha thiết cuối cùng của Đức Chúa Giê-su cho
sự hiệp nhất và hòa bình với người yêu dấu (Y-sơ-ra-ên) của Ngài. Nhưng
người yêu dấu đã rời bỏ Ngài. Ngài chấp nhận sự quyết định của nàng, và
lần cuối cùng Ngài bước ra khỏi nhà của họ – đền thờ. “Nầy, nhà các ngươi
sẽ bỏ hoang” (Ma-thi-ơ 23:38). Khi Đức Chúa Giê-su ra đi, thì đền thờ trở
nên trống không như đồng vắng mà lúc trước Chúa đã giải cứu họ.
Một sự thay đổi lớn trong lịch sử cứu rỗi đang xảy ra. Những nhà lãnh
đạo đang hướng dẫn dân sự để tin các lời nói dối sẽ không được là một
phần của sự thay đổi này. Trong khi đó, những người khác, Do Thái và dân
Ngoại, sẽ mở lòng cho sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Cùng nhau, họ
sẽ tiếp tục công việc vĩ đại và kêu gọi Y-sơ-ra-ên. Họ sẽ trở thành dòng dõi
thật của Áp-ra-ham “tức là kẻ kế tự theo lời hứa” (Ga-la-ti 3:29). Ngày nay,
chúng ta cũng là một phần của những người đó, và Đức Chúa Trời đã giao
cho chúng ta cùng một công việc để làm.
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Thứ Hai

6 Tháng 6

DẤU HIỆU NGÀY TẬN THẾ
Đức Chúa Giê-su quở trách một số các nhà lãnh đạo Do Thái, là những
người từ chối không chấp nhận Ngài. Sau sự quở trách này, chúng ta đọc
trong Giăng 12:20-26 một lời nài xin rất hay. Đấng Christ được báo cho
biết về những người Ngoại muốn “ra mắt Đức Chúa Giê-su”. Trước hết
họ yêu cầu những người Do Thái trung thành với Ngài. Chẳng bao lâu,
những điều tương tự xảy ra cho nhiều người. Trong khi một số người Do
Thái không chấp nhận Đức Chúa Giê-su, một số khác hướng dẫn nhiều
người Ngoại đến với Ngài. Thật là thú vị là lời yêu cầu này xảy ra ngay sau
khi Đức Chúa Giê-su nói với các nhà lãnh đạo là nhà của họ sẽ bỏ hoang.
Những cái cũ sẽ nhường chỗ cho những cái mới. Và đó luôn luôn là một
phần của chương trình Đức Chúa Trời: sự cứu rỗi cho người Ngoại và cũng
cho người Do Thái nữa.
Trong Ma-thi-ơ 24:1-14, Đức Chúa Giê-su cho thấy hình ảnh nào về
những tín đồ trung thành và về cả thế gian?
Đức Chúa Giê-su trả lời cho câu hỏi về dấu hiệu của sự Ngài đến và
ngày tận thế. “Đức Chúa Giê-su không trả lời các môn đồ Ngài bằng cách
phân chia sự tàn phá thành Giê-ru-sa-lem và ngày lớn khi Ngài đến. Ngài
kết nối hai biến cố này thành một. Nếu Ngài mở ra cho các môn đồ thấy
các biến cố tương lai như Ngài đã thấy, thì họ không thể chấp nhận được.
Với lòng thương xót, Đức Chúa Giê-su trộn lẫn sự miêu tả hai sự khủng
hoảng thành một và để cho các môn đồ tự tìm hiểu ý nghĩa. . . . Sự giảng
dạy này không phải chỉ cho các môn đồ mà thôi nhưng cũng cho những
người sống trong ngày cuối cùng của lịch sử trái đất.” – Phỏng trích Ellen
G. White, The Desire of Ages, tr. 628.
Một điều rất rõ ràng trong câu trả lời của Đức Chúa Giê-su: các biến cố
dẫn đến sự Ngài trở lại thì không đẹp đẽ gì. Ngài không thấy trước sự hòa
bình hoặc “thiên đàng” trên đất. Thay vào đó, Ngài thấy chiến tranh, lừa gạt,
những thiên tai kinh khủng, hội thánh bị tấn công, tiên tri giả, và ngay cả
các nhà lãnh đạo giả. Có một điều tích cực nhất ở đây là lời hứa, “Tin lành
nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất” (Ma-thi-ơ 24:14).
Trong Ma-thi-ơ 24:13, Đức Chúa Giê-su phán rằng, “nhưng kẻ nào
bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.” Bạn có thể làm gì để giữ
mình mạnh mẽ về thuộc linh để trải qua những sự rắc rối có thể làm bạn
mệt mỏi và bỏ cuộc? Chúng ta đã thấy điều này xảy ra cho những người
khác. Tại sao chúng ta phải cẩn thận đừng nghĩ rằng điều này không thể
xảy ra cho chúng ta?
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Thứ Ba

7 Tháng 6

SỰ TÀN PHÁ THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM
Hãy đọc Ma-thi-ơ 24:15-22. Đức Chúa Giê-su phán gì ở đây? Ngài
cho thấy bức tranh nào khi trả lời các câu hỏi của môn đồ?

“Sự gớm ghiếc tàn nát” (Ma-thi-ơ 24:15) được hiểu là điều không thánh
hủy diệt điều thánh. Đức Chúa Giê-su rõ ràng nói về thành Giê-ru-sa-lem
bị hủy diệt năm 70 S.C. Như chúng ta thấy bài học hôm qua, Đức Chúa
Giê-su trộn lẫn sự giải thích của Ngài về biến cố này và những cảnh cuối
cùng của thế gian trước khi Ngài trở lại. “Đấng Christ thấy ở Giê-ru-salem một biểu tượng của thế gian cứng lòng vì sự vô tín và phản nghịch, vội
vã đi tới để nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời. – Phỏng trích Ellen G.
White, The Great Controversy, tr. 22.
Ngay cả khi sự hủy diệt xảy ra, Chúa cố gắng để cứu tất cả những người
sẽ được cứu. Trong sách Lu-ca, Đức Chúa Giê-su nói các môn đồ trốn
tránh trước khi sự tàn phá xảy ra, “Vả, khi các ngươi sẽ thấy quân lính
vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó, ai
ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở
ngoài đồng đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho
mọi lời đã chép được ứng nghiệm” (Lu-ca 21:20-22).
Khi Cơ Đốc nhân ở Giê-ru-sa-lem thấy việc này xảy ra, họ chạy trốn
ra khỏi thành như Đức Chúa Giê-su đã cảnh báo họ. Trong khi đó, hầu
hết những người Do Thái ở lại bị giết. Người ta đoán có thể hơn một triệu
người Do Thái chết trong cuộc tấn công thành Giê-ru-sa-lem, và 97,000
người bị bắt làm nô lệ. “Nhưng, trong một cuộc đình chiến ngắn, khi quân
La Mã tạm ngừng việc tấn công thành Giê-ru-sa-lem, tất cả Cơ Đốc nhân
chạy trốn. Và người ta nói không một người nào trong nhóm họ bị chết.
Nơi họ chạy tới là Pella, một thành phố ở chân đồi phía đông của sông Giôđanh, khoảng 17 dặm phía nam của Biển Ga-li-lê.” – phỏng trích The SDA
Bible Commentary, quyển 5, tr. 499.
Hãy nghĩ về một lúc khi có người cảnh báo bạn về điều gì đó, nhưng,
đáng buồn thay, bạn đã không nghe. Tại sao rất quan trọng, trong khi
nghe những lời hứa quý báu trong Lời Đức Chúa Trời, chúng ta cũng
nghe những lời cảnh báo nữa?
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Thứ Tư

8 Tháng 6

SỰ ĐẾN LẦN THỨ HAI CỦA ĐỨC CHÚA GIÊ-SU
Đức Chúa Giê-su cho những cảnh báo nào khác về ý nghĩa của những
biến cố trước khi Ngài trở lại? Và biến cố này đã được lặp lại thế nào
trong lịch sử? Xin đọc Ma-thi-ơ 24:23-26.

Ở đây, Đức Chúa Giê-su như mọi người thấy Ngài: một người Ga-li-lê
truyền giáo lưu động với một nhóm nhỏ tín đồ. Nhưng Ngài nói trước nhiều
người sẽ đến nhân danh Ngài, xưng mình là Đấng Christ. Dĩ nhiên, đó là
điều xảy ra qua hằng trăm năm và ngay cả trong thời đại chúng ta, đó một
điều cho chúng ta bằng chứng mạnh mẽ về lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời.
Hãy đọc Ma-thi-ơ 24:27-31. Sự Tái lâm được miêu tả thế nào? Việc gì
xảy ra khi Ngài đến?

Trước hết, sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su thì có thật. Đức Chúa Giê-su
sẽ trở lại trái đất. “Chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống” (I Tê-sa-lôni-ca 4:16) là một lý luận mạnh chống lại những người nói rằng sự trở lại
của Đấng Christ chỉ là một ý tưởng hoặc chỉ là thời kỳ mới trong lịch sử
nhân loại. Sự Ngài trở lại ai cũng thấy như chớp nhoáng ngang qua bầu
trời. “Mọi mắt sẽ trông thấy” (Khải huyền 1:7). Cái loa biểu hiệu cho tiếng
động lớn, lớn đủ để đánh thức những người chết! Và điều quan trọng nhất,
nếu khi đến lần thứ nhất, Đức Chúa Giê-su bị sỉ nhục, thì lần đến thứ hai,
Ngài sẽ đến như một vị Vua chiến thắng (Khải huyền 19:16), đánh bại tất
cả các kẻ thù của Ngài và của chúng ta (I Cô-rinh-tô 15:25).
Vào lúc có rất nhiều rắc rối và bất an về tương lai thế giới, làm thế
nào chúng ta có thể học để nhận được sức mạnh và niềm hy vọng từ lời
hứa của sự Chúa tái lâm?
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Thứ Năm

9 Tháng 6

HÃY TỈNH THỨC
Sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su là một niềm hy vọng lớn cho tất cả Cơ
Đốc nhân từng sống trên trái đất. Đó là sự ứng nghiệm tất cả những gì đã
được hứa cho chúng ta. Nếu không có sự tái lâm – Việc gì xảy ra? Chúng ta
sẽ không sống lại. Thay vào đó, chúng ta sẽ bị hư nát trong mồ mả sau khi
chết. Không có sự tái lâm, tất cả những gì chúng ta tin trở thành giả dối.
Vì thế, không lạ gì trong khi nóng lòng chờ đợi Chúa tái lâm, một số Cơ
Đốc nhân đã định ngày tháng cho sự Chúa trở lại. Suy cho cùng, rất nhiều
thứ đã tùy thuộc vào sự trở lại đó. Lẽ dĩ nhiên, như chúng ta đã biết trong
quá khứ, mỗi lần định ngày tháng cho sự Đấng Christ trở lại đều sai lầm.
Ma-thi-ơ 24:36, 42 giải thích tại sao việc định ngày tháng cho sự
Chúa tái lâm đều sai?

Vì chúng ta không biết khi nào Đấng Christ sẽ trở lại, chúng ta được
dạy rằng phải sẵn sàng và phải “tỉnh thức.”
Xin đọc Ma-thi-ơ 24:42-51. Đức Chúa Giê-su phán gì ở đây về ý
nghĩa của sự tỉnh thức và sẵn sàng cho sự tái lâm?

Đức Chúa Giê-su nói rõ ràng: chúng ta không biết khi nào Ngài trở lại.
Thật ra, Ngài sẽ trở lại khi chúng ta không trông đợi Ngài. Vì thế, chúng ta
cần luôn luôn sẵn sàng. Chúng ta cần sống như là Ngài có thể trở lại bất cứ
lúc nào, ngay cả khi chúng ta không biết khi nào. Ý nghĩ, À, còn lâu Ngài
mới trở lại, vì thế tôi có thể làm những điều lòng mình ao ước là thái độ sai
lầm mà Đức Chúa Giê-su cảnh báo chống lại. Chúng ta nên trung thành
bởi vì chúng ta kính yêu Chúa và muốn làm đúng theo ý Ngài, dù Ngài trở
lại lúc nào. Với tất cả những câu cảnh báo về sự phán xét chống lại những
người đối xử tệ bạc với những người khác, ngày giờ của sự tái lâm không
thành vấn đề. Không sớm thì muộn, sự phán xét sẽ đến.
Là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, là những người đã từ lâu tin vào sự
Đấng Christ trở lại, làm thế nào chúng ta chắc chắn không làm lỗi như
những đầy tớ xấu trong Ma-thi-ơ 24:48-51?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Trong việc nghiên cứu các biến cố trong Ma-thi-ơ 24, Đức Chúa Giêsu cũng phán, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua
trước khi mọi điều kia chưa xảy đến” (Ma-thi-ơ 24:34). Câu này đã đem lại
nhiều rắc rối vì tất cả các điều này không xảy ra trong một thế hệ. Trong
quyển The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, Tiến sĩ Richard
Lehmann nói rằng tiếng Hy Lạp dịch chữ “dòng dõi” là dựa vào chữ Hêbơ-rơ dôr. Chữ Hê-bơ-rơ thường được dùng để chỉ về một nhóm hoặc
một lớp người, như là “một dòng dõi cứng đầu và phản nghịch” (Thi thiên
78:8). Vậy, Đức Chúa Giê-su không dùng chữ này để chỉ về thời gian hay
ngày tháng. Thay vào đó, Ngài nói về lớp người gian ác. “Để hòa hợp với
sự dùng chữ này trong Cựu Ước, Đức Chúa Giê-su đã dùng chữ ‘dòng dõi
này’ để chỉ một lớp người, chứ không nói về thời gian cố định. Dòng dõi
gian ác gồm tất cả những người có bản tính xấu xa (Ma-thi-ơ 12:39; Mathi-ơ 16:4; Mác 8:38).” – Phỏng trích Handbook of Seventh-day Adventist
Theology (Hagerstown: Review and Herald® Publishing Association, 2000),
tr. 904. Nói cách khác, sự gian ác sẽ tồn tại cho đến ngày cuối cùng, cho tới
khi Đức Chúa Giê-su trở lại.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta nghĩ thế nào với sự trì hoãn

lâu ngày? Có phải các thế hệ đã qua của tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm tin rằng
Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại trong đời của họ? Và có phải nhiều người trong
chúng ta cũng mong đợi điều đó trong đời chúng ta chăng? Đồng thời,
không mong đợi Ngài trở lại trong một thời gian nhất định cũng là một
hình thức định ngày giờ chăng? Làm thế nào chúng ta có sự quân bình
trong thái độ của mình đối với sự Tái Lâm? Làm thế nào chúng ta tránh sự
sai lầm của người đầy tớ xấu (Ma-thi-ơ 24:48-51)? Và đồng thời, làm thế
nào chúng ta tránh thái độ sai lầm của những người thấy mọi tin hàng đầu
là dấu hiệu của ngày tận thế sắp đến? Thái độ của chúng ta là những người
đang mong đợi Chúa tái lâm nên là gì?
2. Hãy đọc lại sự miêu tả của Đức Chúa Giê-su về sự Tái lâm. Sự miêu
tả này khác với những ý tưởng thông thường về sự Tái lâm thế nào? Các
câu trong Kinh Thánh thì rất rõ ràng, nhưng tại sao rất nhiều người tin vào
những ý tưởng mà Kinh Thánh không dạy? Các lý luận nào họ nêu lên để
bênh vực quan điểm của họ, và chúng ta nên trả lời họ thế nào?
3. Làm thế nào chúng ta học để sống với sự trì hoãn? Có những nhân vật
nào trong Kinh Thánh phải sống với sự trì hoãn? Chúng ta học được gì từ
họ? Thí dụ, Áp-ra-ham và Sa-ra, Giô-sép, Ca-lép và Giô-suê? Khải huyền
6:9, 10 nói gì về sự trì hoãn?
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