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Nhập Đề

Đức Chúa Giê-su và Ngày Tận Thế

Đức Chúa Giê-su đã nói những lời an ủi nầy với các môn đệ của mình
trong những giờ phút Ngài còn ở trên thế gian với họ:
“Lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin Ta
nữa. 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 chỏ. Sau khi ta đã đi và đã sắm
sắn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta
ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:1-4).
Những người theo Đức Chúa Giê-su không hiểu hết ý nghĩa của các lời
nầy, và họ cũng không thật sự biết lúc nào thì những lời ấy sẽ được ứng
nghiệm. Nhưng họ chắc phải đều cảm thấy được an ủi bởi những lời Chúa
phán đây. Một ngày, họ sẽ thảy đều có được một chỗ trong Nhà Cha của
Ngài nơi thiên quốc? Chính Đức Chúa Giê-su sẽ sắm sẵn một chỗ cho họ?
Quả là những lời hứa diệu kỳ! Đức Chúa Giê-su đã hứa với họ một nơi tốt
đẹp hơn bất cứ gì mà họ có thể có được nơi thế gian.
Cũng không lâu trước khi Chúa phán các lời nầy, Ngài cũng nói với các
người theo Ngài về những điều sẽ xảy ra trước sự Tái Lâm của Ngài. Đức
Chúa Giê-su cho họ nghe về “những điềm lịch sử sẽ xảy ra trong tương lai.”
Nghe thì hơi lạ tai, vì lịch sử là những gì xảy ra trong quá khứ, nhưng đây
lại là lịch sử của tương lai. Tức là những điều sẽ xảy ra trong tương lai trước
những điều của tương lai! Sẽ có chiến tranh. Sẽ có mọi tin đồn và dọa nạt
về chiến tranh. Sẽ có chiến tranh, quốc gia nầy tấn công hoặc chống lại
quốc gia khác. Sẽ có những nơi người ta đói khát vì không đủ thức ăn. Sẽ
có động đất nữa. Đức Chúa Giê-su nói rằng các điều ấy chỉ là khởi đầu của
sự hoạn nạn mà thôi. (Ma-thi-ơ 24:8). Những người theo Chúa thật sẽ bị
tấn công, và Sa-tan sẽ nói những lời gian dối và dùng đủ mọi kế để làm hại
họ, và sẽ còn nhiều điều truân chuyên nữa trong tương lai.
Ngày nay chúng ta có thể nhìn lại lịch sử thế giới và thấy hầu như những
điều Đức Chúa Giê-su cảnh báo đều đã xảy đến rồi. Hai điều mà Kinh
Thánh Lời Chúa dự ngôn đã xảy ra đúng y như lời tiên tri Ngài nói. Thứ
nhất là lời hứa Đức Chúa Trời phán trong Đa-ni-ên 7:25 cho biết hội thánh
của Chúa bị tấn công trong bao lâu. Hội thánh Chúa sẽ bị tấn công trong
“một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ (ba năm rưỡi)” (Cũng đọc thêm Khải huyền
12:6, 14; Khải huyền 13:5; và Dân số Ký 14:34). Ba năm rưỡi là tiếng tượng
hình; và ba năm rưỡi tức là 1260 ngày. Kinh Thánh có phương trình xem
một ngày là một năm mà một số lời tiên tri trong Kinh Thánh áp dụng.
1260 năm, nhưng lúc nào thời kỳ nầy bắt đầu và chấm dứt lúc nào? Thời kỳ
1260 năm bắt đầu vào năm 538. Cộng 1260 năm vào năm 538 thì chúng ta
có năm 1798. Đó là sứ điệp đặc biệt thứ nhất. Sứ điệp đặc biệt thứ hai được
ghi trong Đa-ni-ên 8:14. Trong câu nầy 2300 ngày được nhắc đến. Tức là
2300 năm. Bắt đầu từ khi Đền Thánh được trùng tu vào năm 457 Trước
Chúa, và chấm dứt vào năm 1844 Sau Chúa.
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Chúng ta đang sống trong “thời kỳ cuối cùng” (Đa-ni-ên 12:13). Bốn
chữ nầy nhắc chúng ta rằng cả hai thời kỳ mà Kinh Thánh tiên đoán, 1260
ngày và 2300 ngày đều đã qua rồi, vì lẽ ấy, chúng ta đích thực đang ở trong
giai đoạn cuối cùng của lịch sử nhân loại. Chúng ta không biết lúc nào
Chúa sẽ tái lâm (giáng trần lần thứ hai), nhưng chúng ta biết chúng ta phải
sẵn sàng.
Sẵn sàng là làm sao? Có lẽ câu trả lời hay nhất là trong Cô-lô-se 2:6 “Anh
em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể
ấy.” Câu nầy có nghĩa gì? Lời khuyên nầy nhắc chúng ta là mình rất dễ bị
vướng mắc vào những điều mình nghĩ rằng phải xảy đến trước giờ Đức
Chúa Giê-su tái lâm; rằng đừng để chúng ta quá lo nghĩ vào những hỗn
loạn của thế giới, của tin tức mỗi ngày, và cả những tư tưởng khác nhau
về ngày cuối cùng. Và chúng ta quên nghĩ đến Đức Chúa Giê-su! Chúng
ta phải thận trọng đừng để mình bị lạc hướng. Chỉ có Đức Chúa Giê-su là
Đấng duy nhất có thể giúp chúng ta gặp Ngài khi Ngài trở lại.
Ba tháng nầy chúng ta sẽ nghiên cứu về thời kỳ cuối cùng, nhưng chủ
đề quan trọng hơn cả, ấy là về Đức Chúa Giê-su. Kinh Thánh nói về những
gì sẽ xảy đến trong ngày tận thế, nhưng ngay cả giữa các điều ấy, trọng tâm
vẫn là Đức Chúa Giê-su. Kinh Thánh nói Ngài là ai, Ngài đã làm gì và đang
làm gì cho chúng ta. Kinh Thánh nói về những điều mà Đức Chúa Giê-su
sẽ làm khi Ngài trở lại. Đấng Christ và thập tự giá chỉ về sự hy sinh của
Ngài, phải là trung tâm điểm của niềm tin của chúng ta. Hay cũng như sứ
đồ Phao-lô đã nói, “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết
sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng
đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2). Điều gì xảy ra nếu chúng ta cứ
hằng nghĩ đến Chúa ngày càng nhiều hơn? Thì chúng ta sẽ ngày càng giống
như Ngài hơn. Điều gì xảy ra nếu chúng ta vâng lời Ngài ngày càng nhiều
hơn? Thì chúng ta sẽ càng sẵn sàng hơn cho bất cứ điều gì xảy ra trong
tương lai ngay trước sự Tái Lâm. Và chúng ta sẽ sẵn sàng cho cái ngày mà
Chúa chúng ta sẽ trở lại đặng mang chúng ta đi với Ngài về chỗ mà Ngài đã
sắm sẵn cho chúng ta như lời Ngài đã hứa trong Giăng 14:3.
Norman R. Gully, PhD, là giảng sư của viện đại học Southern Adventist
University.
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