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Bài Học 13

SỰ PHỤC HỒI CUỐI CÙNG CỦA
SỰ HIỆP NHẤT
CÂU GỐC: “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới
đất mới, là nơi sự công bình ăn ở” (2 Phi-e-rơ 3:13).
KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Giăng 14:1-3; Ê-sai 11: 1-10; Khải
huyền 21:1-5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Khải huyền 22:1-5; Ê-sai 35:410.

M

ột trong những lời hứa vĩ đại nhất của Kinh Thánh là lời hứa Đức
Chúa Giê-su sẽ trở lại. Không có lời hứa này, chúng ta không có
gì cả, bởi vì chúng ta đặt hy vọng vào lời hứa đó và ý nghĩa của nó
đối với chúng ta. Khi Đấng Christ trở lại trong những đám mây trên trời,
tất cả những gì của thế gian và nhân tạo, nghĩa là tạm thời và vô ý nghĩa
sẽ bị quét sạch. Sau một ngàn năm trên thiên đàng, trái đất này với những
chiến tranh, đói kém, bệnh tật và thảm kịch sẽ được làm mới lại và trở
thành nơi ở của những người được cứu chuộc, cuối cùng họ được đoàn tụ
với Chúa của họ và với nhau.
Hy vọng vào sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ là một chủ đề chính
của Tân Ước, và trong nhiều thế kỷ Cơ Đốc nhân đã mong mỏi cho việc
ứng nghiệm của lời hứa này. Chúng ta là những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm
cũng rất mong Ngài trở lại. Thật vậy, tên của chúng ta tự nói lên niềm hy
vọng ấy.
Trong bài học cuối cùng, chúng ta nghiên cứu lời hứa này và ý nghĩa
của lời hứa đó cho sự hiệp nhất Cơ Đốc nhân. Sự hiệp nhất của chúng ta
trong Đấng Christ thường bị thách thức bởi những giới hạn và yếu điểm
của con người. Nhưng chúng ta sẽ không cần phải tìm kiếm các giải pháp
cho sự phân tán của chúng ta, bởi vì sẽ không có sự phân tán. Khi Chúa
trở lại, chúng ta sẽ là một với Ngài, cuối cùng đoàn tụ và lập thành một gia
đình được phục hồi.
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1. SỰ CHẮC CHẮN CỦA VIỆC ĐẤNG CHRIST TRỞ LẠI
Giăng 14:1-3 là lời hứa nổi tiếng nhất về sự trở lại của Đức Chúa Giêsu. Lời hứa này cho bạn biết gì về đời sống của những người được cứu
chuộc trên đất mới?

Các Cơ đốc nhân thời xưa coi sự trở lại của Đấng Christ là “sự trông
cậy hạnh phước” (Tít 2:13). Họ mong đợi tất cả những lời tiên tri và lời
hứa của Kinh Thánh được ứng nghiệm khi Chúa tái lâm, vì đó là mục tiêu
chính của cuộc hành trình Cơ Đốc nhân. Tất cả những ai yêu mến Đấng
Christ đều mong chờ ngày họ có mối tương giao mặt đối mặt với Ngài. Lời
phán của Ngài trong những câu đó gợi ý một sự gần gũi và thân mật mà
chúng ta sẽ chia sẻ, không chỉ với Đức Chúa Giê-su mà còn với nhau.
Các Cơ Đốc nhân tin vào lời hứa này vì Kinh Thánh bảo đảm điều đó sẽ
ứng nghiệm. Chúng ta có sự bảo đảm này bởi vì chúng ta tin vào những lời
hứa của Đức Chúa Giê-su, “Ta sẽ trở lại” (Giăng 14:3). Giống như sự đến
lần thứ nhất của Ngài được tiên báo, nên sự đến lần thứ hai của Ngài cũng
được báo trước, ngay cả trong Cựu Ước. Trước trận Đại Hồng Thủy, Đức
Chúa Trời đã phán, “Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam,
đã nói tiên tri rằng: Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét
mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc
không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không
tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài” (Giu-đe 14, 15).
Một ngàn năm trước khi Đức Chúa Giê-su đến thế gian, Vua Đa-vít
cũng nói tiên tri về việc Đấng Mê-si đến để nhóm lại dân sự của Đức Chúa
Trời. “Đức Chúa Trời chúng tôi đến, không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài
có đám lửa cháy thiêu, chung quanh Ngài một trận bão dữ dội. Ngài kêu
các từng trời trên cao, và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài: Hãy nhóm
lại cùng ta các người thánh ta, là những người đã dùng của tế lễ lập giao
ước cùng ta” (Thi thiên 50:3-5).
Sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Giê-su được liên kết chặt chẽ với sự
đến lần thứ nhất của Ngài. Những lời tiên tri đã nói trước sự ra đời và chức
vụ của Ngài (ví dụ, Sáng thế Ký 3:15; Mi-chê 5:2; Ê-sai 11:1; Đa-ni-ên 9:25,
26) là nền tảng cho niềm hy vọng và sự tin cậy của chúng ta nơi những lời
hứa về sự đến lần thứ hai của Ngài. Đấng Christ “đã hiện ra chỉ một lần,
dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. . . . Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng
mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần
thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ
chờ đợi Ngài” (Hê-bơ-rơ 9:26, 28).
Có những cách nào đem lại cho bạn niềm hy vọng và sự an ủi từ lời
hứa Chúa sẽ trở lại?
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2. LỜI HỨA VỀ SỰ PHỤC HỒI
Đọc Ê-sai 11:1-10. Lời hứa nào được ban cho Y-sơ-ra-ên, và lời hứa
đó nói gì về nơi ở vĩnh cửu của những người được cứu chuộc?
Kinh Thánh bắt đầu bằng câu chuyện về sự sáng tạo của trái đất (Sáng
thế Ký 1, 2). Đó là sự mô tả về một thế giới tốt đẹp và hòa hợp được giao
phó cho thủy tổ đầu tiên của chúng ta, A-đam và Ê-va. Một thế giới hoàn
hảo và nơi ở cho loài người, mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Hai chương
cuối cùng của Kinh Thánh cũng nói về việc Đức Chúa Trời tạo nên một thế
giới hoàn hảo và hòa hợp cho những người được cứu chuộc (Khải huyền
21, 22), nhưng lần này phải nói là tái tạo thì chính xác hơn, để phục hồi trái
đất từ sự tàn phá của tội lỗi.
Ở nhiều chỗ, Kinh Thánh nói rằng ngôi nhà vĩnh cửu của những người
được chuộc sẽ là một nơi ở thật sự, không phải là một ảo tưởng hay giấc
mơ. Những người được cứu chuộc sẽ có thể nhìn, nghe, ngửi, rờ và cảm
nhận một kinh nghiệm mới, một đời sống mới. Lời tiên tri của Ê-sai đoạn
11 là một đoạn văn đẹp để nói trước sự xuất hiện của Đấng Mê-si, Đấng sẽ
tạo nên một kỷ nguyên mới. Ngài sẽ chấm dứt tất cả bạo lực và đem lại sự
hòa bình vĩnh cửu. Triều đại của Đức Chúa Trời trên trái đất mới này sẽ
thiết lập sự hòa hợp khắp nơi.
Đọc Khải huyền 21:1-5. Điều gì sẽ biến mất mãi mãi như là kết quả
của sự hòa hợp mới này?
Ellen White viết về những gì đang chờ đợi những người được cứu
chuộc: “Khi những năm vĩnh cửu trôi qua, chúng sẽ bày tỏ những sự khải
thị càng ngày càng phong phú hơn và vinh hiển hơn của Đức Chúa Trời và
của Đấng Christ. Vì tri thức càng tiến bộ, thì tình yêu, sự tôn kính và hạnh
phúc càng tăng thêm. Người ta càng học hiểu thêm về Đức Chúa Trời, thì
sự ngưỡng mộ của họ đối với bản tính của Ngài càng lớn hơn. Khi Đức
Chúa Giê-su mở ra trước họ sự giàu có của sự cứu chuộc và những thành
tựu tuyệt vời trong cuộc thiện ác đấu tranh với Sa-tan, lòng của những
người được chuộc càng thêm sùng kính hơn, và tay họ lướt trên đàn hạc
với một nốt cao hơn: hàng vạn vạn và hàng ngàn ngàn tiếng hát hiệp lại
để vang lên những lời khen ngợi hùng hậu.” – Ellen G. White, The Story of
Redemption, tr. 432, 433.
Có những cách nào chúng ta có thể hiểu ngay bây giờ về bản tính của
Đức Chúa Trời? Làm thế nào để sống trong sự hòa hợp và hiệp một với
những người khác được bày tỏ ngay cả bây giờ về bản tính và bản chất
của Đức Chúa Trời?
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3. SỰ PHỤC SINH VÀ MỐI TƯƠNG GIAO ĐƯỢC
PHỤC HỒI
Từ những ngày đầu tiên của hội thánh, lời hứa về sự trở lại của Đấng
Christ, có lẽ còn hơn bất cứ điều gì khác, giữ vững lòng những người trung
tín của Đức Chúa Trời, đặc biệt là trong các thử thách. Măc dù có những
cuộc đấu tranh khủng khiếp, mặc dù có các nỗi buồn và nỗi đau không thể
chịu đựng được, họ đều hy vọng vào sự trở lại của Đấng Christ và tất cả
những lời hứa tuyệt vời về sự Tái lâm.
Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18. Những lời hứa nào được nói đến trong
đoạn này? Điều này nói gì về niềm hy vọng của các mối tương giao được
phục hồi?
Sự đến lần thứ hai của Đấng Christ sẽ ảnh hưởng đến tất cả nhân loại
bằng nhiều cách sâu xa. Một khía cạnh quan trọng của việc thành lập nước
của Đức Chúa Trời là sự nhóm lại của những người được chọn. “Ngài sẽ sai
thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa
chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận
phương kia” (Ma-thi-ơ 24:31). Tại thời điểm tập hợp này, người chết công
bình sẽ được phục sinh và nhận sự bất tử (1 Cô-rinh-tô 15:52, 53). “Những
kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16).
Đây là lúc tất cả chúng ta đang chờ đợi. Những người được phục sinh sẽ
đoàn tụ với những người mong chờ được gặp họ và tình yêu của họ. Đây
là cách Phao-lô mừng rỡ về biến cố này, “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở
đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?”(1 Cô-rinh-tô 15:55).
Những người sống lại không phải với thân thể bệnh hoạn, già nua, tàn
tật như lúc đi xuống mồ, nhưng họ có thân thể mới, bất tử, hoàn hảo,
không còn dính dấp tội lỗi. Các thánh được phục sinh kinh nghiệm sự
hoàn thành công việc phục hồi của Đấng Christ, phản chiếu hình ảnh
hoàn hảo của Đức Chúa Trời dự định trong buổi Sáng Thế (Sáng thế Ký
1:26; 1 Cô-rinh-tô 15:46-49).
Vào lúc Đức Chúa Giê-su tái lâm, khi người chết trong Chúa được phục
sinh, những người công bình còn sống trên đất sẽ được biến hóa và cũng
được ban cho những thân thể mới, hoàn hảo. “Vả, thể hay hư nát nầy phải
mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay
chết” (1 Cô-rinh-tô 15:53). Vì vậy, hai nhóm người được cứu chuộc, được
sống lại và được biến hóa, “sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người
ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở
cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17).
Trong thời đại khoa học này, một số Cơ Đốc nhân cũng cố gắng tìm
lời giải thích tự nhiên cho mọi thứ, thậm chí cả “những phép lạ”. Lời hứa
về sự phục sinh dạy cho chúng ta biết tại sao chỉ có những hành động
siêu nhiên của Đức Chúa Trời mới cứu được chúng ta?
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4. TRÁI ĐẤT MỚI CHO NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CỨU
“Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng
còn nhắc đến nữa” (Ê-sai 65:17). Cả Ê-sai và Giăng (Khải huyền 21:1) đều
được ban cho sự hiện thấy về đất mới như Chúa hứa.
Hãy xem sự mô tả của Giăng về thành tuyệt vời của những người
được cứu, Giê-ru-sa-lem Mới, trong Khải huyền 21:2, 9-27. Những câu
này muốn nói gì đến sự hiệp nhất và hòa hợp sẽ tồn tại trong thành này?

Đọc Khải huyền 22:1-5. Sông nước sự sống chảy từ ngai của Đức
Chúa Trời với cây sự sống ở hai bên bờ sông là hai yếu tố quan trọng
khác của thành mới. Mục đích của hai yếu tố này trên đất mới là gì?
Cây sự sống mà A-đam đã mất quyền được hưởng do sự vi phạm của
mình (Sáng thế Ký 3:22-24), sẽ được Đấng Christ phục hồi trong thành
Giê-ru-sa-lem Mới. Việc ăn trái cây này là một trong những lời hứa cho
những người chiến thắng (Khải huyền 2:7). Cây sự sống trổ mười hai mùa,
mỗi tháng một lần ra trái, có thể gợi ý rằng trong trái đất mới, “Đức Giêhô-va phán: Từ ngày trăng mới nầy đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sabát nọ, đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt ta” (Ê-sai
66:23). Nói về “lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân” cũng nhấn mạnh
ý định của Đức Chúa Trời là cất bỏ mọi hàng rào ngăn cản giữa con người
và khôi phục nhân loại cho mục đích ban đầu: phục hồi tất cả mọi người,
bộ lạc và quốc gia thành một gia đình không phân chia, sống hòa hợp và
hòa bình, cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
“‘Sự chữa lành cho các dân’ có ý nói đến việc loại bỏ tất cả các hàng
rào cản và phân rẽ về ngôn ngữ và quốc gia. . . . Lá của cây sự sống chữa
lành những sự bất hòa giữa các dân tộc. Các quốc gia không còn là ‘người
Ngoại’ nhưng được kết hợp thành một gia đình như những người dân thật
sự của Đức Chúa Trời (Khải huyền 21:24-26). Những gì Mi-chê dự đoán từ
nhiều thế kỷ trước hiện đang được ứng nghiệm: ‘nước nầy chẳng giá gươm
lên nghịch cùng nước khác, và cùng không tập sự chiến tranh nữa. Ai nấy
sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ’
(Mi-chê 4:3, 4); [so sánh] Ê-sai 2:4). Trên bờ sông sự sống, những người
được cứu sẽ ‘mời kẻ lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vả’ (Xa-cha-ri
3:10). Lá cây sự sống sẽ chữa lành mọi vết thương: chủng tộc, dân tộc, bộ
tộc hay ngôn ngữ — đã làm tan nát và phân chia nhân loại trong nhiều
thời đại.” – Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: Commentary on
the Book of Revelation, tr. 593.
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5. ĐỜI SỐNG TRÊN ĐẤT MỚI
Đọc Ê-sai 35:4-10; 65:21-25. Đời sống sau này sẽ khác thế nào với
những gì chúng ta kinh nghiệm bây giờ?
Nhiều lần trong sách Ê-sai, chúng ta đã đọc về nhiều điều mới: “những
điều mới” (42:9; 48:6), “bài ca tụng mới” (42:10), “một việc mới” (43:19),
“tên mới” (62:2). Có điều mới trong chương 65 là thứ tự mới của sự vật.
Có sự hòa bình và hòa hợp trong tất cả các tạo vật của Đức Chúa Trời. Sự
rủa sả trên trái đất vì sự bất tuân và phản nghịch (Lê-vi Ký 26:14-17; Phục
truyền 28:30) sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn, vì tội lỗi không còn nữa. Thay vào
đó, sẽ có đầy tràn phước hạnh, có nhà để ở và thức ăn để thưởng thức.
Đời sống sẽ như thế nào ở một nơi tuyệt vời như vậy? Một số người tự
hỏi liệu chúng ta có nhận ra bạn bè và gia đình mình hay không, sau khi
thân thể chúng ta được sự bất tử và được phục hồi hoàn toàn theo hình ảnh
của Đức Chúa Trời. Sau khi Đấng Christ phục sinh, các môn đồ của Ngài
vẫn có thể nhận ra Ngài. Ma-ri nhận ra tiếng nói của Ngài (Giăng 20:1116). Thô-ma nhận ra Đức Chúa Giê-su (Giăng 20:27, 28). Hai đệ tử tại làng
Em-ma-út đã nhận ra cách Ngài bẻ bánh tại bàn ăn tối (Lu-ca 24:30, 31,
35). Vì vậy, nếu thân thể của chúng ta giống như thân thể phục sinh của
Đức Chúa Giê-su, chúng ta chắc chắn sẽ nhận ra nhau, và chúng ta có thể
mong đợi các mối tương giao được phục hồi trong cõi vĩnh cửu. Chúng
ta có thể bảo đảm rằng chúng ta sẽ tiếp tục mối tương giao của mình với
những người chúng ta biết và yêu mến và những người ở đó với chúng ta.
“Những người được cứu sẽ biết, giống như họ được biết. Tình yêu
thương và sự thông cảm mà chính Đức Chúa Trời đã gieo trong linh hồn
sẽ được thực hành cách chân thật và ngọt ngào nhất. Sự thông công với
các nhân vật thánh thiện, đời sống xã hội hài hòa với các thiên sứ thánh
và với những người trung thành ở mọi thời đại đã giặt áo mình và làm cho
trắng trong huyết của Chiên Con, những mối quan hệ thiêng liêng liên kết
với nhau ‘cả gia đình trên trời và dưới đất’ (Ê-phê-sô 3:15) – điều này giúp
để tạo nên hạnh phúc của những người được cứu.” – Ellen G. White, The
Great Controversy, tr. 677.
“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng
người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm
của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô
biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy
được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời
đời không cùng vậy” (2 Cô-rinh-tô 4:16-18).
Làm thế nào chúng ta có thể trong một thế giới quá tạm thời, rất
thoáng qua, học cách vươn lên và nắm được điều không thấy và vĩnh cửu?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

Ellen G. White, “Behold, I Come Quickly,” tr. 355-359, trong Counsels
for the Church. Đọc các bài “Resurrection,” tr. 1082–1084, và “Heaven and
New Earth,” tr. 863, 864, trong The Ellen G. White Encyclopedia.
“Sự phục sinh và thăng thiên của Chúa chúng ta là bằng chứng chắc
chắn về sự chiến thắng của các thánh của Đức Chúa Trời trên sự chết và
mồ mả, và một cam kết rằng thiên đàng sẽ mở cửa cho những người giặt
áo của bản tính mình và làm cho chúng trắng trong huyết của Chiên Con.
Đức Chúa Giê-su lên đến Cha trên trời như một đại diện của loài người,
và Đức Chúa Trời sẽ đem những người phản chiếu hình ảnh của Ngài để
nhìn ngắm và chia sẻ với Ngài sự vinh hiển của Ngài.
“Có những ngôi nhà cho những người hành hương trên đất. Có áo cho
người công bình, với vương miện của sự vinh quang và cành chà là chiến
thắng. Tất cả những điều đã làm cho chúng ta bối rối trong sự chăm sóc
của Đức Chúa Trời trên thế gian sẽ trở nên rõ ràng. Những điều khó hiểu
sẽ được giải thích. Những bí ẩn của ân điển sẽ được bày tỏ cho chúng ta.
Nơi tâm trí hữu hạn của chúng ta chỉ phát hiện ra sự bối rối và những lời
thất hứa, chúng ta sẽ thấy sự hòa hợp hoàn hảo và đẹp nhất. Chúng ta sẽ
biết rằng tình yêu vô biên đã ra lệnh cho những kinh nghiệm dường như
khó khăn nhất. Khi chúng ta nhận ra sự quan tâm âu yếm của Ngài, Đấng
làm cho mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta, thì chúng ta sẽ vui mừng với
niềm vui không thể tả được và đầy vinh quang.” – Ellen G. White, Counsels
for the Church, tr. 358.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Mặc dù các Cơ Đốc nhân khác (nhưng không phải tất cả) tin vào sự

đến lần thứ hai của Đức Chúa Giê-su, có điều gì là độc đáo về niềm hy
vọng của Cơ Đốc Phục Lâm trong sự tái lâm của Đấng Christ?
2. Hai con cá đang bơi khi con này nói với con kia, “Nước thế nào?” Con
cá kia trả lời: “Nước gì?” Vấn đề là chúng ta có thể quá quen thuộc với
những thứ mà chúng ta không nhận ra chúng thịnh hành đến mức
nào. Thí dụ, như chúng ta sinh ra trong tội lỗi, đầy tội lỗi, và sống trong
một thế giới tội lỗi, làm sao chúng ta có thể thật sự biết được một đời
sống mới tuyệt vời nơi trời mới và đất mới? Tại sao, mặc dù có những
giới hạn nào, chúng ta vẫn nên cố gắng hình dung xem đời sống đó sẽ
như thế nào?
3. Chắc chắn bất kể sự sống của chúng ta sẽ như thế nào nơi đất mới,
chúng ta sẽ sống trong sự hiệp nhất với mọi người. Chúng ta có thể
làm gì, ngay bây giờ, để giúp chuẩn bị cho mình khi điều đó xảy ra?
Tóm Tắt: Kinh Thánh nói chắc chắn về lúc trái đất này sẽ được tái tạo và
sự tàn phá của tội lỗi sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn. Cuối cùng, nhân loại sẽ được
phục hồi theo mục đích nguyên thủy, và tất cả mọi người sẽ sống hòa hợp. Sự
hiệp nhất thiêng liêng hiện tại của chúng ta trong Đấng Christ, mặc dù bây
giờ chưa hoàn toàn thực hiện được, thì sẽ là một đời sống thật và vĩnh cửu.
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