Chúa Cứu Thế Giê-su sắp trở lại thế gian. Đây là
một lời hứa mà Ngài đã thực hiện đang khi còn tại
thế hơn 2000 năm trước (Giăng 14:1-3). Làm sao để
chúng ta có thể biết chắc chắn Ngài sẽ trở lại? Xin
đọc các lời tiên tri mà chính Chúa Giê-su đã nói
trước về những diều sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối
tốt. Cẩn thận đọc những đoạn Kinh Thánh này rồi
đem so với các biến cố đang xảy ra trên thế giới
hiện nay sẽ chứng minh rằng Chúa Giê-su sắp trở
lại trong thời kỳ chúng ta đang sống đây.
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SỰ HUỶ PHÁ ĐỀN THỜ

Khi Đức Giê-su vừa rời khỏi đền thờ, các môn
đệ đến chỉ cho Ngài xem các công trình kiến trúc
đền thờ. Ngài bảo: "Các con có nhìn thấy tất cả các
cơ sở đó không? Thật, Ta bảo các con, rồi đây sẽ
không còn một khối đá nào chồng trên khối đá nào
mà không bị đổ xuống (Ma-thi-ơ 24:1-2; Mác 13:1-2; Lu-ca
21:5-6). Điều này đã được ứng nghiệm năm 70 S.C.
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CÁC DẤU HIỆU CỦA SỰ TÁI LÂM

Khi Đức Giê-su đang ngồi trên núi Ô-liu, các
môn đệ đến gặp và hỏi riêng Ngài: Xin Thầy nói cho
chúng con biết khi nào những điều nầy sẽ xảy ra và
có dấu hiệu gì báo trước ngày Thầy quang lâm và kỳ
tận thế? (Ma-thi-ơ 24:3; Mác 13:3-4; Lu-ca 21:7).
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NHỮNG KẺ DỐI GẠT SẼ DẤY LÊN

Đức Giê-su đáp: Hãy thận trọng đừng để ai
dẫn dụ các con lạc lối. Vì nhiều người sẽ mạo danh
Thầy mà đến, tự xưng: Ta là Chúa Cứu Thế và lừa
gạt nhiều người. Các con đừng theo họ! (Ma-thi-ơ
24:4-5; Mác 13:5-6; Lu-ca 21:8).
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CHIẾN TRANH VÀ TIN ĐỒN VỀ CHIẾN TRANH
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CHIẾN TRANH BỘ TỘC, ĐỘNG ĐẤT, NẠN ĐÓI,
DỊCH BỆNH

Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về
chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng bối rối, những
việc ấy phải xảy đến nhưng chưa phải là tận thế
đâu (Ma-thi-ơ 24:6; Mác 13:7; Lu-ca 21:9).

Rồi Ngài tiếp: "Dân này sẽ nổi lên chống dân khác;
nước nọ nghịch nước kia; sẽ có những trận động
đất lớn; nhiều nơi bị nạn dịch và nạn đói xảy ra;
cũng có những biến cố kinh hoàng và các dấu lạ lớn
trên trời (Ma-thi-ơ 24:7; Mác 13:8; Lu-ca 21:10-11).
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Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu cơn
đau chuyển bụng (Ma-thi-ơ 24:8; Mác 13:8).
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SỰ BÁCH HẠI CƠ-ĐÔC NHÂN

Nhưng trước khi các việc ấy xảy ra, người ta
sẽ tra tay bắt bớ, bách hại các con, giải nộp
các con đến các hội đường và ngục thất; các con sẽ
bị đem ra trước các vua chúa, thống đốc vì danh
Ta. Đây sẽ là cơ hội để các con làm chứng (Ma-thi-ơ
24:9; Mác 13:9; Luca 21:12-13).
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Khi họ dẫn các con đi nộp, đừng lo trước
những điều mình sẽ nói, nhưng hãy nói
những gì các con được ban cho trong giờ đó, vì
những điều các con nói không phải do các con
nhưng bởi Đức Thánh Linh. Vì chính Ta sẽ cho các
con lời nói và sự khôn ngoan mà không một kẻ thù
nào có thể chống nổi hoặc bài bác được (Mác 13:11;
Luca 21:14-15).
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SỰ PHẢN BỘI TRONG GIA ĐÌNH

Và nhiều người sẽ bị xúc phạm. Anh sẽ nộp
em để bị giết, anh em, bà con, bạn hữu phản nộp;
cha nộp con và con cái nổi lên chống cha mẹ làm
cho cha mẹ bị giết. Các con sẽ bị mọi người ghen
ghét vì danh Ta. Nhưng không một sợi tóc nào trên
đầu các con sẽ bị mất. Nhờ kiên trì các con sẽ giữ
được linh hồn mình (Ma-thi-ơ 24:9-10; Mác 13:12-13;

Luca 21:16-19).
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TÌNH YÊU THƯƠNG TRỞ NÊN NGUỘI LẠNH

Vì sự gian ác sẽ gia tăng nên tình yêu
thương của nhiều người cũng phai nhạt dần.
Nhưng ai kiên trì chịu đựng cho đến cùng sẽ được
cứu rỗi (Ma-thi-ơ 24:12-13).
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PHÚC ÂM VỀ NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ được
truyền giảng khắp thế giới để làm chứng
cho muôn dân, bấy giờ tận thế sẽ đến (Ma-thi-ơ

24:14; Mác 13:10).
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SỰ GỚM GHIẾC HOANG TÀN TẠI GIÊ-RU-SALEM

Khi thấy Giê-ru-sa-lem bị quân thù bao vây, các
con biết nó sắp bị hoang tàn đến nơi rồi (Lu-ca 21:20).
Cho nên khi các con thấy sự gớm ghiếc hoang tàn
trong nơi thánh mà lời tiên tri Đa-ni-ên đã nói đến
ai đọc phải hiểu lấy lúc bấy giờ ai ở trong xứ Giu-đê
hãy trốn lên núi; ai ở trên sân thượng đừng xuống
lấy đồ đạc ra khỏi nhà; ai ở ngoài ruộng chớ trở về
lấy áo choàng (Ma-thi-ơ 24:15-18; Lu-ca 17:31;21:21).
Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ có thai
hay có con còn bú. Hãy cầu nguyện để các con khỏi
phải chạy trốn vào mùa đông hay nhằm ngày Sa-

bát (Ma-thi-ơ 24:19-20; Mác 13:17-18; Lu-ca 21:23). người
thì ngã dưới lưỡi gươm, kẻ thì bị bắt đày đi khắp
các nước. Giê-ru-sa-lem sẽ bị các dân tộc ngoại
quốc dày xéo cho đến khi thời kỳ ngoại bang chấm
dứt (Lu-ca 21:24).
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THỜI KỲ HOẠN NẠN CỦA GIA-CỐP

(Giê-rê-mi

30:6-7)

Vì bấy giờ sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi tạo
dựng trời đất đến nay chưa từng có như vậy, và
sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa. Và nếu số
những ngày ấy không giảm bớt thì không ai sống
sót nổi, nhưng vì những người được chọn, các
ngày ấy sẽ được giảm xuống (Ma-thi-ơ 24:21-22; Mác
13:19-20; Luca 21:23). Vì đó là những ngày đoán phạt,
đúng như lời Thánh Kinh đã ghi chép (Lu-ca 21:22).
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CHÚA GIẢ &TIÊN TRI DỐI

Lúc đó nếu ai nói với các con: "Này, Chúa
Cứu Thế đang ở đây hay "ở đó thì đừng tin. Vì các
cơ đốc giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện làm nhiều dấu
lạ, phép mầu lớn để lừa dối và nếu có thể được, họ
lừa gạt ngay cả những người được chọn. Hãy coi
chừng vì Ta đã báo trước mọi điều đó cho các con
(Ma-thi-ơ 24:23-24; Mác 13:21-23). Vậy nếu người ta bảo
các con: "Kìa, Ngài đang ở ngoài đồng hoang, thì
đừng đi ra đó; hoặc: "Này, Ngài đang ẩn trong
phòng kín thì đừng tin. Vì như tia chớp phát ra từ
phương đông loè sáng đến tận phương tây thể
nào, thì sự quang lâm của Con Người cũng sẽ

như thế (Ma-thi-ơ 24:26-27; Lu-ca 17:23-24).

15

CÁC DẤU HIỆU TRÊN TRỜI

Ngay sau những ngày hoạn nạn đó, Mặt
trời trở nên tối tăm, Mặt trăng không còn chiếu
sáng, Các ngôi sao từ trời sa xuống và quyền năng
trên các từng trời rúng động (Ma-thi-ơ 24:29; Mác
13:24-25; Lu-ca 21:25). Còn dưới đất, các dân lo lắng
hoang mang vì biển cả gầm thét nổi sóng gió.
Người ta ngất xỉu vì khiếp sợ và phập phồng chờ
đợi các biến cố xảy ra trên thế giới (Lu-ca 21:25-26).
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Bấy giờ ĐIỀM CỦA CON NGƯỜI sẽ xuất hiện
trên bầu trời; tất cả các dân tộc trên đất sẽ
than khóc khi thấy Con Người lấy đại quyền đại
vinh ngự trên mây trời mà đến. Ngài sẽ sai các
thiên sứ thổi kèn vang dội, tập họp những người
được chọn khắp bốn phương, từ chân trời nầy đến
chân trời kia (Ma-thi-ơ 24:30-31; Mác 13:26-27; Luca

21:27).
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Khi những việc này bắt đầu, các con hãy
đứng thẳng và ngước đầu lên vì sự cứu
chuộc các con đến gần rồi (Lu-ca 21:28).
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Hãy học bài học từ cây vả: Khi cành vừa
đâm chồi nẩy lộc, các con biết rằng mùa hạ
đã gần đến. Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều
ấy, các con biết rằng Nước Đức Chúa Trời đang ở
gần ngay trước cửa (Ma-thi-ơ 24:32-33; Mác 13:28-29;
Luca 21:29-31). Còn về ngày và giờ đó, không một ai
biết cả, ngay các thiên sứ trên trời hay Đức Con
cũng vậy; chỉ một mình Cha biết thôi (Ma-thi-ơ 24:36;
Mác 13:32).
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Như THỜI NÔ-Ê thể nào thì sự quang lâm
của Con Người cũng sẽ như vậy. Vì như
những ngày trước cơn nước lụt, người ta vẫn ăn
uống, cưới gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào
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tàu. Người ta không biết gì hết cho tới khi nước lụt
đến, cuốn đi tất cả. Sự quang lâm của Con Người
cũng sẽ như thế (Ma-thi-ơ 24:37-39; Luca 17:26-27).
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THỜI CỦA LÓT cũng thế, người ta ăn, uống,
mua, bán, trồng trọt, xây cất, nhưng đến
ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, trời mưa lửa và diêm sinh
xuống hủy diệt tất cả. "Ngày Con Người hiện đến
cũng giống như thế (Lu-ca 17:28-30).
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Hãy nhớ lại vợ của Lót! Hễ ai tìm cách bảo
tồn mạng sống thì sẽ mất; nhưng ai chịu
mất mạng sống thì sẽ bảo toàn được nó (Lu-ca 17:32-

33).
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Ta bảo các con, trong đêm ấy, hai người
nằm chung giường, một người sẽ được
đem đi, người kia bị bỏ lại; hai người nữ cùng xay
cối, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại,
hai người đàn ông ở ngoài đồng, một người được
đem đi, một người bị bỏ lại (Ma-thi-ơ 24:40-41; Luca

các con không ngờ (Ma-thi-ơ 24:43-44).
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Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức, cẩn thận,
kẻo sự ăn chơi, say sưa và mải lo mưu sinh
tràn ngập lòng các con, đến nỗi ngày ấy tới bất
thình lình trên các con như bẫy sập, vì ngày ấy cũng
sẽ đến trên tất cả mọi người khắp thế giới (Mác

13:33; Lu-ca 21:34-35).
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Hãy luôn luôn cảnh giác và cầu nguyện để
các con có thể thoát khỏi mọi điều sắp xảy
ra và trình diện trước mặt Con Người (Lu-ca 21:36).
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Thật, Ta bảo các con: Thế hệ này sẽ không
qua đi cho đến khi tất cả những việc kia xảy
đến. Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán
chẳng bao giờ qua đi (Ma-thi-ơ 24:34-35; Mác 13:30-31;
Luca 21:32-33).

17:34-36).
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HÃY THỨC CANH & CẦU NGUYỆN

Cũng như một người kia lên đường đi xa,
khi rời nhà, người giao quyền cho các đầy tớ cai
quản công việc nhà, chia cho mỗi người một việc
và dặn người gác cửa canh chừng. Vậy hãy thức
canh, vì các con không biết khi nào chủ nhà đến hoặc chiều tối, lúc nửa đêm, khi gà gáy hay ban
mai kẻo khi chủ về bất ngờ, bắt gặp các con đang
ngủ (Mác 13:34-36).
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Nhưng hãy biết rằng nếu chủ nhà đã biết
canh nào kẻ trộm đến thì sẽ thức canh,
không để cho nhà mình bị trộm khoét vách. Vì thế,
các con phải sẵn sàng vì Con Người sẽ đến vào giờ
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