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VÀO THỜI KỲ SAU CUỐI
Quyển sách nhỏ này là một phần trong loạt bài dựa trên sáu
tín lý nền tảng của Hê-bơ-rơ 6:1-2, đó là:
Sự ăn năn các công việc chết
Đức tin nơi Đức Chúa Trời
Sự dạy dỗ về các báp-têm
Sự đặt tay
Sự sống lại từ cõi chết
Sự phán xét đời đời
Cho đến nay, trong các nghiên cứu, chúng ta đã bàn về bốn
tín lý đầu tiên theo kinh nghiệm Cơ Đốc hiện tại của mình. Tuy
nhiên, hai tín lý còn lại sẽ đem chúng ta ra khỏi hiện tại và bước
vào cõi đời đời: “Sự sống lại từ cõi chết” và “Sự phán xét đời
đời.” Nghiên cứu về hai lẽ thật này sẽ thách thức và làm lòng
chúng ta phấn chấn khi chúng ta xem xét những điều chờ đợi
chúng ta trong tương lai. Bằng cách giới thiệu những tín lý đó,
chúng ta sẽ khám phá một chủ đề trong quyển sách nhỏ này với
tên gọi Vào Thời Kỳ Sau Cuối.
Khi chúng ta tiếp cận hai tín lý cuối này thì chúng ta đang
được đưa ra khỏi thời gian và tập trung vào cõi đời đời. Một trong
những chức năng quan trọng của hai tín lý cuối đó là để dạy
chúng ta rằng chúng ta không nên chỉ tập trung vào cuộc đời này.
Nhiều Cơ Đốc Nhân ngày nay chỉ nghĩ những điều mà Chúa sẽ
làm cho họ trong cuộc đời này. Tuy nhiên, cuộc đời này chỉ là
một phần nhỏ trong tất cả những điều mà Chúa dành cho chúng
ta.
Được Mang Ra Khỏi Thời Gian
Chúng ta bắt đầu bằng đoạn Kinh Thánh trong Khải Huyền
đoạn 10 nói về một thiên sứ:
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Thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất liền
giơ tay phải lên trời, nhân danh [Đức Chúa Trời] Đấng
sống đời đời, Đấng tạo dựng trời và mọi vật trên trời,
đất và mọi vật trên đất, biển và mọi vật trong biển, mà
thề rằng: “Sẽ không còn trì hoãn nữa! Nhưng đến
những ngày thiên sứ thứ bảy thổi kèn thì sự mầu nhiệm
của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất, như Ngài đã công bố
cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri.”
Khải Huyền 10:5-7
Hầu hết tất cả các bản dịch Kinh Thánh đều nói ở cuối câu 6
là “Sẽ không còn trì hoãn nữa!”, đó có lẽ là ý nghĩa chính xác.
Nhưng điều mà Kinh Thánh thật sự nói đó là “sẽ không còn thời
gian nữa”. Với kiến thức về triết học của tôi, tôi thấy khái niệm
này thuyết phục nhất. Chúng ta đang tiến đến một thời điểm trong
cuộc sống của mình khi mà, cho dù sớm hay muộn, thời gian sẽ
không còn nữa. Một người nói rằng “Chiếc đồng hồ đằng phía
sau tất cả các đồng hồ là trái tim của con người, và khi trái tim
con người ngừng đập thì tất cả các đồng hồ đều dừng kêu tích
tắc.” Mỗi chúng ta sẽ vượt ra ngoài thời gian một cách cá nhân
để bước vào một lĩnh vực mới, đời đời.
Cõi đời đời không chỉ là một khoảng thời gian rất dài. Nó là
một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt của con người, một lĩnh vực mà
chúng ta khó có thể hiểu được.
Thời Gian Là Một Điều Huyền Nhiệm
Tôi hiểu câu Kinh Thánh “sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời
sẽ hoàn tất” (Khải Huyền 10:7), bởi vì thời gian là một điều
huyền nhiệm.
Là một nhà triết học cách đây hơn năm mươi năm, tôi đã tham
gia nghiên cứu đề tài về thời gian một cách miệt mài. Nhưng bây
giờ chủ đề này thu hút tôi bởi Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng
thời gian là một phần của điều huyền nhiệm mà bây giờ nó được
hoàn thành tại thời điểm này trong Khải Huyền. Các nhà vật lý
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cho chúng ta biết rằng nếu một người có thể lên một phi thuyền
di chuyển gần tốc độ ánh sáng, đến thăm một ngôi sao xa xôi và
quay trở lại, theo như thời gian của du hành khách thì người đó
có lẽ đã trải qua hai năm trong chuyến hành trình. Nhưng theo
như thời gian của trái đất thì có lẽ sẽ là hai thế hệ. Khi người đó
quay trở lại, họ có lẽ sẽ gặp được cháu chắt của họ. Điều này làm
chúng ta rất khó hiểu. Thời gian là một điều huyền nhiệm.
Như chúng ta hiểu thì sự đo lường về thời gian phụ thuộc vào
sự quan sát của con người. Ví dụ, các nhà khoa học có thể cho
chúng ta biết rằng dựa trên sự tích tụ lớp trầm tích trong thung
lũng, họ tin rằng một triệu năm đã trôi qua.
Tôi có thể nói rằng tôi cũng tin điều đó. Nhưng tôi tin điều
đó đã xảy ra một triệu lần nhanh hơn việc họ nói nó đã xảy ra và
chỉ mới một năm thật sự trôi qua mà thôi. Sẽ không có bất cứ
bằng chứng nào khác biệt.
Nói theo cách khác, chính thông tin của cá nhân người quan
sát cho biết đó là khoảng thời gian bao lâu. Tôi đồng ý khi nói
rằng nó là một điều huyền nhiệm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một
ngày nào đó chúng ta sẽ vượt ra khỏi thời gian để bước vào cõi
đời đời.

Vĩnh Cửu Hay Tạm Thời?
II Cô-rinh-tô 4:17-18 nói về sự khác nhau giữa điều vĩnh cửu
và tạm thời. Phao-lô nói rằng:
Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ
mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận,
tuyệt vời.
II Cô-rinh-tô 4:17(Bản dịch của Nhóm Giờ Kinh Phục
Vụ)
Xem xét tất cả những điều mà Phao-lô đã chịu đựng khi ông
nói về một chút “gian truân tạm thời”, tôi tự hỏi chúng ta đang
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lo lắng về điều gì! Những điều gì chúng ta đang trải qua so với
những điều mà Phao-lô đã kinh nghiệm? Chúng ta không thể nói
về những gian truân sâu nặng cho đến khi chúng ta tự đo lường
chính mình theo mức độ của Phao-lô.
Hãy luôn ghi nhớ rằng khi chúng ta chịu áp lực thì áp lực
đang đem lại cho chúng ta điều gì đó. Áp lực đem lại cho chúng
ta sự vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Trong tiếng Hê-bơ-rơ,
chữ “khối” và chữ “vinh quang” về cơ bản là giống nhau. Vì vậy,
khi suy nghĩ theo tiếng Hê-bơ-rơ, Phao-lô đang nói về một khối
vinh quang mà Chúa đang dành sẵn cho chúng ta. Sau đó ông
tiếp tục:
… Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự
vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình.
Câu 18
Chúng ta cần hiểu rằng gian truân chỉ mang ích lợi cho đời
sống của chúng ta khi chúng ta tiếp tục chú tâm vào những điều
vĩnh cửu. Nếu chúng ta rời mắt khỏi những điều vĩnh cửu và thay
vào đó bắt đầu tập trung vào những nan đề của chúng ta và cảm
thấy tự thương hại cho chính bản thân mình thì gian truân của
chúng ta không mang lại cho chúng ta bất cứ điều tốt đẹp nào.
Nó chỉ mang lại cho chúng ta ích lợi:
… khi chúng ta không chú tâm đến những sự vật hữu
hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy,
những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực
tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.
Câu 18
Ở đây, Phao-lô đang đặt trước chúng ta hai lĩnh vực khác
nhau: lĩnh vực về những sự vật hữu hình (thuộc thể, vật chất, và
tạm thời) và lĩnh vực về những sự vật vô hình (thuộc linh và đời
đời). Hãy nhớ rằng mọi thứ mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời
này theo dòng chảy của thời gian là tạm thời.
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Chúng Ta Đang Hướng Về Điều Gì?
Rất quan trọng để luôn ghi nhớ rằng chúng ta đang hướng về
lĩnh vực đời đời. Một lần tôi đọc một câu rất đơn giản trong một
quyển sách tĩnh nguyện nhỏ: “Chúng ta đang sống trong một thế
giới sa ngã.” Điều đó là thật. Nếu chúng ta thành thật một cách
khách quan, chúng ta phải thừa nhận rằng trong thế giới mà
chúng ta biết có nhiều sự đau khổ hơn niềm hạnh phúc. Có nhiều
sự bất hòa hơn bình an. Có nhiều bệnh tật hơn khỏe mạnh.
Chúng ta không thể vẽ một bức tranh đẹp về thế giới này bởi
chúng ta đang sống trong một thế gian sa ngã đã hoàn toàn bị hư
hỏng, bị băng hoại và bị suy đồi bởi tội lỗi. Cám ơn Chúa, định
mệnh cuối cùng của chúng ta không phải là ở trong thế gian này
như chúng ta đã biết. Phao-lô đưa ra một câu tuyên bố trong 1
Cô-rinh-tô 15:19 và nó đã tác động sâu sắc đến tôi: “Nếu chúng
ta chỉ hy vọng trong Ðấng Christ về đời này mà thôi, thì trong
mọi người, chúng ta là đáng thương hại hơn cả.” Hãy suy ngẫm
câu Kinh Thánh này trong một chốc. Nếu tất cả mọi điều chúng
ta hy vọng trong Đấng Christ chỉ là về cuộc đời này thôi thì chúng
ta là đáng thương hại hơn cả. Nhưng, tôi gặp rất nhiều Cơ Đốc
Nhân hoàn toàn bận tâm lo lắng đến những điều xảy ra trong
cuộc đời này. Quan niệm của họ về Cơ Đốc Giáo đó là nhận được
điều gì đó từ Đức Chúa Trời trong cuộc đời này. Mối bận tâm
này hoàn toàn không giống với sự giảng dạy trong Tân Ước.
Chúng Ta Tìm Kiếm Điều Gì?
Thật tốt cho chúng ta khi Đức Thánh Linh thúc ép chúng ta
suy ngẫm về thời kỳ sau cuối và sự khởi đầu của cõi đời đời trong
cuộc sống của chúng ta. Trong Hê-bơ-rơ 13:14 tác giả nói rằng:
Vì trong thế gian nầy chúng ta không có thành nào bền
vững, nhưng chúng ta tìm kiếm một thành sắp đến.
Điều đó có đúng với mỗi người chúng ta không? Sự lâu dài
của chúng ta trong cuộc đời ở đâu? Có phải chỉ trong thế gian
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này không, hay chúng ta có nhận ra rằng cuộc đời này chỉ là tạm
thời? Như một bài thánh ca nói rằng “Chúng ta chỉ đang đi ngang
qua thôi.” Đích đến lâu dài của chúng ta là trong cõi đời đời.
Nếu chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những điều trong cuộc sống
hiện tại này, chúng ta sẽ là những người tuyệt vọng, buồn rầu,
luôn phàn nàn “Mọi điều không diễn ra theo cách tôi muốn. Chúa
không trả lời lời cầu nguyện của tôi.”
Nguồn gốc sự bất mãn của chúng ta đó là chúng ta chọn cái
nhìn tạm thời hơn là nhìn thấy mọi điều trong cái nhìn của cõi
đời đời. Do đó, chúng ta cần hỏi rằng chúng ta đang xây dựng
đời sống của mình cho cõi đời đời nhiều bao nhiêu. Tôi đi đến
kết luận rằng Chúa sẽ không hy sinh phần nhỏ nhất của cõi đời
đời cho khoảng thời gian dài nhất bởi vì thời gian không phải là
vĩnh cửu lâu dài. Cõi đời đời mới là vĩnh cửu lâu dài.
Sự Giàu Có Lâu Dài
Kinh Thánh nói trong Châm Ngôn rằng Đức Chúa Trời đã
ban cho chúng ta sự khôn ngoan, sự giàu có lâu dài (xem Châm
Ngôn 8:18). Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm câu hỏi
này: Sự giàu có lâu dài là gì?
Sự giàu có tồn tại lâu dài không phải là tiền trong ngân hàng,
các cổ phiếu và các cổ phần, những chiếc xe bóng láng mà chúng
ta lái, những ngôi nhà mà chúng ta ở hay những hồ bơi trong sân
sau của chúng ta. Những điều này đều không phải là sự giàu có
lâu dài. Vậy, sự giàu có lâu dài là gì? Chúa Giê-xu nói rằng:
Ðức Chúa Jesus đáp, “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn,
hãy đi, bán hết tài sản, lấy tiền giúp người nghèo để
ngươi sẽ có kho báu trên trời, rồi hãy đến, theo Ta.”
Ma-thi-ơ 19:21
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“Kho báu trên trời” là sự giàu có lâu dài. Chúa Giê-xu cũng
nói rằng bất kỳ điều gì bạn ban cho vì Phúc Âm, Đức Chúa Trời
sẽ ban lại điều đó gấp trăm lần trong cõi đời đời. (Xem Ma-thi-ơ
19:29). Đó là lợi tức mười nghìn phần trăm. Có bao nhiêu doanh
nhân sẽ từ chối cơ hội để có được lợi tức mười nghìn phần trăm
trên một khoản đầu tư?
Phẩm chất tin kính cũng là sự giàu có đời đời. Tất cả các ân
tứ thuộc linh của chúng ta – nói tiên tri, làm phép lạ, lời nói tri
thức – đều sẽ ngừng lại khi cuộc sống kết thúc. Chúng ta sẽ
không thể mang chúng theo. Chúng chỉ dành cho thế gian này và
nằm trong lĩnh vực của thời gian. Nhưng chúng ta sẽ mang phẩm
chất của mình vào trong cõi đời đời. Phẩm chất là lâu dài, và
phẩm chất của chúng ta sẽ quyết định chúng ta sẽ là gì trong suốt
cõi đời đời. Đối với chúng ta, xây dựng phẩm chất Cơ Đốc Nhân
trong sạch, mạnh mẽ, tin kính là xây dựng sự giàu có lâu dài.
Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh
Khi chúng ta tiếp cận nghiên cứu về những vấn đề thuộc cõi
đời đời, chúng ta cần một sự hiểu biết cơ bản về lời tiên tri trong
Kinh Thánh. Thật không may thay, nhiều người thiếu sự tin cậy
vào lời tiên tri trong Kinh Thánh bởi vì những sự thông giải Kinh
Thánh sai lệch, hào nhoáng và nông cạn. Tuy nhiên, đừng bao
giờ để sự lạm dụng những điều tốt xoay bạn ra khỏi những điều
tốt lành.
Trong cuộc đời của tôi, tôi đã thấy tất cả các ân tứ Thánh Linh
bị lạm dụng ở lúc này hay lúc khác. Nhưng điều đó không làm
tôi xem thường các ân tứ của Thánh Linh. Nó chỉ khiến tôi cẩn
thận hơn về việc tôi sử dụng chúng như thế nào.
Các lời tiên tri trong Kinh Thánh cũng giống như vậy. Chúng
ta cần lời tiên tri bởi vì nếu không có nó, chúng ta vẫn còn đang
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quờ quạng trong bóng tối. Chỉ đơn giản chúng ta cần phải cẩn
thận cách chúng ta áp dụng nó như thế nào.

Do vậy, lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết
hơn. Anh em nên chú ý vào lời nầy như ngọn đèn soi
sáng nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai
mọc trong lòng anh em. Trước hết, anh em phải hiểu
rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được
giải thích theo ý riêng của một người nào, vì không có
lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được
Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời.
II Phi-e-rơ 1:19-21
“Lời tiên tri” là các lời tiên tri được chép lại trong Kinh
Thánh. Chúng ta không đang đề cập đến ân tứ nói tiên tri, mặc
dù nó có một vị trí trong cuộc sống của chúng ta. Đây là những
lời tiên tri được chép lại trong Kinh Thánh, “anh em nên chú ý
vào lời nầy như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm”.
Chúng ta không thể xem thường các lời tiên tri bởi vì Phi-erơ nói rằng những lời này là ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm. Thế
gian mà chúng ta sống ngày nay chắc chắn là một nơi tối tăm.
Hơn nữa, nó đang ngày càng trở nên tối tăm hơn. Chúng ta cần
một ánh sáng dẫn dắt chúng ta đi xuyên qua sự tối tăm. Và ánh
sáng mà Đức Chúa Trời đã ban cho đó là sự mặc khải những lời
tiên tri trong Kinh Thánh.
Chúng ta có thể được cứu một cách tuyệt vời và trở thành một
Cơ Đốc Nhân tốt nhưng vẫn cứ bước đi trong bóng tối bởi vì
chính chúng ta không tận dụng được ánh sáng của lời tiên tri
trong Kinh Thánh. Khi chúng ta bước đi trong bóng tối, chúng ta
sẽ vấp phải những vật mà chúng ta không cần phải gặp. Không
có sự hiểu biết rõ ràng về những lời tiên tri, chúng ta thật sự
không biết nơi nào chúng ta đang đi hoặc hiểu được điều gì đang
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xảy ra trong thế giới xung quanh chúng ta. Vì vậy, đặc biệt là
trong những ngày này, lời tiên tri vô cùng quan trọng.
Phi-e-rơ tiếp tục nói rằng chúng ta cần chú ý vào lời này “cho
đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em” (II
Phi-e-rơ 1:19). Điều này không phải đang đề cập đến sự trở lại
của Chúa Giê-xu. Hơn hết, đây là một sự kinh nghiệm cá nhân
bên trong, có chủ quan, như là ngôi sao mai chiếu sáng trong
lòng chúng ta. Trong lĩnh vực tự nhiên, sao mai xuất hiện tức thì
ngay trước khi mặt trời mọc lên. Bạn có biết sao mai trong lòng
chúng ta làm gì không? Nó cho chúng ta biết là Chúa Giê-xu
đang quay trở lại, điều đó cho chúng ta niềm hy vọng giữa sự tối
tăm và cảm giác phấn khởi về tương lai.
Nếu bạn chưa bao giờ phấn khởi về sự trở lại của Chúa thì sự
kiện đó dường như không có ý nghĩa nhiều với bạn. Sự trở lại
của Chúa Giê-xu là niềm hy vọng duy nhất cho nhân loại. Không
gì khác có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu tuyệt vọng của
con người.
Khi mọi người nói về sự trở lại của Chúa là “khó mà thành
hiện thực”, thì đừng tin vào điều đó. Sự trở lại của Chúa hoàn
toàn là có thực. Thật ra thì tôi nghĩ rằng không thực tế chút nào
để mong đợi một giải pháp đơn thuần từ con người cho các nan
đề của loài người.
Tôi cho rằng điều đó hoàn toàn không thực tế, ví dụ, mong
đợi các chính trị gia giải quyết các vấn đề của nhân loại. Họ đã
cố gắng trong một thời gian dài và có vẻ như mớ hỗn độn chỉ trở
nên càng tệ hơn.
Các giải pháp của con người cho những vấn đề của thế giới
là sự giảng dạy của Chủ Nghĩa Nhân Văn, đó là một lực lượng
chống lại Cơ Đốc Nhân đang hoạt động trong các chính phủ thế
giới ngày nay. Ngày nay chúng ta cần lời tiên tri nhiều hơn bao
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giờ hết, như Phi-e-rơ nói, bởi vì lời này không đến bởi con người,
nhưng lời này đến từ Đức Chúa Trời.

Hai Chiếc Chìa Khóa
Có hai chiếc chìa khóa cho sự hiểu biết lời tiên tri trong Kinh
Thánh. Trong Phục Truyền 29:29 Môi-se nói với con cái Y-sơra-ên rằng:
“Những điều huyền nhiệm thuộc về Giê-hô-va Đức
Chúa Trời chúng ta, nhưng những điều được mặc khải
thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đến đời đời, để
chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy.”
Môi-se nói là có hai loại – những điều huyền nhiệm và những
điều được mặc khải.
Những điều huyền nhiệm thuộc về Đức Chúa Trời và không
ai có thể hiểu được những điều đó. Những điều được mặc khải là
dành cho chúng ta để thực hiện. Lý do chính mà mọi người đi
lệch trong sự nghiên cứu các lời tiên tri đó là họ cố gắng hiểu
những điều huyền nhiệm (những điều thuộc về Đức Chúa Trời)
trong khi lúc đó họ lại không vâng theo những điều được mặc
khải (những điều thuộc về chúng ta).
Bất kỳ khi nào tôi nói về lời tiên tri, hầu như luôn có người
hỏi “Bạn đang ở trước, giữa hay sau?” Họ có ý hỏi là “trước sự
hoạn nạn”, “giữa sự hoạn nạn”, hoặc “sau sự hoạn nạn”. Tôi luôn
trả lời “Tôi không biết!” Tôi không xấu hổ rằng tôi không biết.
Hơn nữa, tôi không tin là có ai đó biết điều này. Ngay cả Chúa
Giê-xu cũng không biết, bởi vì Kinh Thánh nói rằng ngày và giờ
về sự trở lại của Ngài thì không ai biết được, ngay cả Con cũng
vậy, chỉ một mình Cha biết mà thôi. (Xem Ma-thi-ơ 24:36 và
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Mác 13:32.) Vì vậy, nếu tôi không biết điều mà Chúa Giê-xu
không biết thì tôi không xấu hổ về điều đó.
Sự rối loạn đến khi mọi người muốn biết những điều mà họ
không thể biết được. Động cơ phía sau đó là sự kiêu ngạo, nó là
động cơ nguy hiểm nhất trong tất cả các động cơ. Nếu chúng ta
được khám phá ra lẽ thật và vâng theo nó thì Chúa sẽ bày tỏ cho
chúng ta hơn nhiều nữa. Nếu chúng ta không vâng theo, Ngài sẽ
không ban cho chúng ta nữa.
Có lẽ bạn nói rằng “Chúa ơi, xin hãy bày tỏ cho con điều gì kế
tiếp.” Nhưng có lẽ Ngài trả lời rằng “Con chưa thực hiện những
điều mà Ta đã từng bày tỏ cho con. Tại sao Ta phải bày tỏ cho con
thêm nữa?”
Chìa khóa đầu tiên để sử dụng hiệu quả các lời tiên tri trong
Kinh Thánh là biết điều mà Chúa muốn chúng ta hiểu và không
làm phiền Ngài về những điều mà Ngài không muốn chúng ta
hiểu. Chìa khóa thứ hai là bất kỳ điều gì Chúa bày tỏ cho bạn,
hãy thực hiện và vâng lời. Theo ý kiến của tôi, một sự mặc khải
rõ ràng về lời tiên tri trong Kinh Thánh được chép trong Ma-thiơ 24:14:
“Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao
giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ,
sự cuối cùng sẽ đến.”
Khi nào sự cuối cùng sẽ đến? Khi Tin Lành về vương quốc
Đức Chúa trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho
muôn dân. Công việc đó là của ai? Của chúng ta. Nếu chúng ta
không hành động vâng theo sự mặc khải đó, thì tại sao Chúa phải
bày tỏ cho chúng ta thêm nữa? Tuy nhiên, nếu chúng ta bắt đầu
thực hiện theo sự mặc khải đó và bắt đầu tận hiến chính mình
theo bất kỳ cách nào thích hợp để mang Tin Lành về vương quốc
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Đức Chúa Trời đến cho muôn dân, chúng ta sẽ ngạc nhiên về
những điều tiếp theo mà Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta.
Nếu chúng ta không thực hiện theo những điều được mặc
khải, thì tại sao Ngài phải bày tỏ thêm nữa cho chúng ta?
Những Sự Kiện Của Thời Kỳ Sau Cuối
Như một bức tranh về ngày tận thế, chúng ta sẽ xem xét
những sự bày tỏ chung về các sự kiện sẽ xảy ra khi ngày tận thế
đến. Tôi tin rằng chúng ta đang ở gần ngày tận thế – đó là ý kiến
cá nhân của tôi. Tôi không muốn định ngày, nhưng tôi nghĩ là có
thể trong năm mươi năm tiếp theo mọi điều viết trong Quyền
Sách này có thể sẽ xảy ra. Tôi không nói rằng nó sẽ xảy ra, nhưng
tôi có thể tin là nó có thể xảy ra.
Khi thời kỳ sau cuối đến, cả sự công chính và sự gian ác đều
sẽ gia tăng. Sự công chính sẽ gia tăng, và sự gian ác cũng sẽ gia
tăng. Ánh sáng sẽ chiếu sáng, và sẽ có sự tối tăm lớn. Chúng ta
cần phải điều chỉnh sự đối lập này giữa hai khía cạnh ánh sáng
và bóng tối, sự công chính và sự gian ác.
Khi chúng ta xem xét các đặc điểm về thời kỳ sau cuối, thì
có ba phân đoạn Kinh Thánh đặc biệt quan trọng.
Thứ nhất là trong Ê-sai 60 khi Chúa phán với dân sự của
Ngài. Ngài nói.
Hãy đứng lên và tỏa sáng ra! Vì ánh sáng ngươi đã đến,
và vinh quang Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên ngươi.
Nầy, bóng tối bao trùm mặt đất, mây mù che phủ các
dân; nhưng Đức Giê-hô-va chiếu sáng trên ngươi, vinh
quang Ngài hiện ra trên ngươi. Các nước [dân ngoại]
sẽ tìm đến ánh sáng ngươi, các vua sẽ hướng về ánh
bình minh rực rỡ của ngươi.
Ê-sai 60:1-3

13

Đây là lời hứa dành cho dân sự của Đức Chúa Trời khi kết
thúc thời kỳ này. Vinh quang của Chúa sẽ chiếu sáng trên chúng
ta và giữa lúc bóng tối dày đặc bao quanh chúng ta từ khắp các
phía, che phủ trên tất cả các dân tộc. Những người có tấm lòng
dành cho lẽ thật sẽ ra khỏi bóng tối mà đến với dân sự của Đức
Chúa Trời để tìm kiếm ánh sáng. Đừng mong chờ bóng tối kết
thúc. Nó vẫn sẽ tiếp tục, và nó sẽ lớn hơn nữa. Vì lẽ đó, ánh sáng
sẽ sáng hơn.
Có một thực tế tuyệt vời về ánh sáng và bóng tối khi quay trở
lại với sự sáng tạo. Bất kỳ nơi nào ánh sáng gặp bóng tối, ánh
sáng đều thắng hơn. Hãy nhớ rằng nếu chúng ta là ánh sáng và
chúng ta ở trong ánh sáng, chúng ta sẽ chiến thắng.
Phân đoạn quan trọng thứ hai là ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng
được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 13:24-30. Ẩn dụ này nói về một
người nông dân gieo hạt giống tốt trong đồng ruộng mình. Sau
đó, trong đêm kẻ thù đến và gieo cỏ lùng bề ngoài giống lúa mì.
Nhưng chỉ có một điểm khác biệt chính: cỏ lùng không sinh ra
quả. Cỏ lùng không sản sinh ra bất cứ thứ gì đáng giá.
Những người làm trong đồng ruộng nói rằng “Chúng ta có
nên đi nhổ cỏ lùng không?” Người nông dân nói rằng “Không
nên, bởi vì khi cố gắng nhổ cỏ lùng, các anh sẽ nhổ cả lúa mì. Cứ
để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt.”
Khi giải thích ẩn dụ của Ngài, Chúa Giê-xu nói rằng “Mùa
gặt là ngày tận thế” (câu 39). Ngài nói với chúng ta rằng trong
ngày tận thế các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người
công chính. Kẻ ác sẽ bị bó lại từng bó và ném vào lò lửa, và
những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương
quốc của Cha mình.
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Hãy nhớ rằng cho đến thời kỳ sau cuối, lúa mì và cỏ lùng sẽ
cùng lớn lên. Hội Thánh sẽ không được làm sạch hoàn toàn cho
đến ngày tận thế. Ngay cả lúc đó chúng ta cũng không tách biệt
lúa mì khỏi cỏ lùng. Các thiên sứ sẽ làm công việc đó.
Ẩn dụ này không phải nói về dân ngoại, nhưng nói về những
người xưng nhận mình theo Đấng Christ. Trong bối cảnh đó, cả
lúa mì và cỏ lùng đều cùng lớn lên. Nếu bạn muốn chắc chắn
mình là lúa mì và không phải là cỏ lùng, hãy kiểm tra những
bông trái mà bạn đang sản sinh ra, bởi đó chính là điểm khác biệt.
Đoạn Kinh Thánh thứ ba để xem xét là trong Khải Huyền 22,
gần cuối Kinh Thánh, trong đó chúng ta tìm thấy lời nói từ thiên
sứ của Đức Chúa Trời trước tiên, và sau đó là lời nói từ chính
Chúa Giê-xu:
Rồi thiên sứ [mang sự mặc khải] lại bảo tôi: “Đừng
niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy vì thì giờ
đã gần rồi. Kẻ nào bất chính cứ làm điều bất chính, kẻ
nào ô uế vẫn cứ ô uế, còn người công chính cứ làm điều
công chính, người thánh thiện cứ sống thánh thiện!”
Khải Huyền 22:10-11
Đây là một lời phán rõ ràng đến từ Đức Chúa Trời và được
thiên sứ chuyển giao. Thực tế, Ngài nói rằng “Nếu con muốn làm
điều bất chính, hãy cứ tiếp tục. Con không còn lâu đâu, hãy cứ
sống như vậy đi. Nếu con muốn làm điều ô uế, hãy cứ ô uế hơn.
Nhưng nếu con công chính, hãy tiếp tục trở nên công chính hơn.
Nếu con thánh thiện, hãy tiếp tục trở nên thánh thiện hơn, bởi
đây là những cách tách biệt.”
Trong câu tiếp theo, chính Chúa Giê-xu đang phán và Ngài
nói rằng:
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“Nầy, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với
Ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm.”
Câu 12.

Sự công bố này được phán ngay trước sự trở lại của Chúa.
Kẻ ác và người công chính sẽ song song với nhau – kẻ ác trở nên
ác hơn, người công chính trở nên công chính hơn.
Trong lĩnh vực thuộc linh, chúng ta không thể đứng lại.
Chúng ta hoặc tiến lên trước hoặc lùi lại phía sau. Châm Ngôn
nói rằng “Nhưng đường người công chính sáng như mặt trời
chiếu rạng, càng sáng thêm cho đến giữa trưa.” (Châm Ngôn
4:18). Sự công chính không đứng yên; hơn hết, nó là con đường
chúng ta phải đi theo.
Nếu chúng ta đang đi trên con đường của sự công chính, ánh
sáng sẽ càng chiếu sáng thêm mỗi ngày. Nhưng nếu chúng ta
đang sống ngày hôm nay bằng ánh sáng của ngày hôm qua,
chúng ta đang bắt đầu trở thành một người bước lùi và chúng ta
đang không tiếp tục con đường của sự công chính.
Làm Thế Nào Để Đáp Ứng
Trong số những lời tiên tri về những thời kỳ tối tăm, Chúa
Giê-xu lại dành cho chúng ta những lời an ủi trong Luca 21:2528, nói về thời kỳ sau cuối:
Sẽ có các điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi
sao; còn dưới đất, các dân sầu não rối loạn trước biển
cả ba đào gầm thét. Người ta ngất đi vì kinh hãi trong
khi chờ đợi những gì sắp xảy ra cho thế giới vì các
quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. Bấy giờ thiên hạ sẽ

16

thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh mà ngự đến giữa
đám mây. [Chúa Giê-xu đang phán với các môn đồ của
Ngài:] Khi nào các việc đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng
thẳng, ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi của các con đang
đến gần.”
Chúa Giê-xu nói rằng toàn bộ quả đất sẽ bị rung lắc. Bạn phản
ứng như thế nào với tất cả các sự báo trước về tình trạng hỗn loạn
và xung đột? Bạn có trở nên thất vọng và nản lòng không? Hay
bạn nói là “Ngợi khen Chúa, sự cứu chuộc của chúng con rất gần
rồi”? Phản ứng của bạn sẽ cho bạn biết tấm lòng của bạn được
đặt ở đâu.
Trong Ma-thi-ơ 24, Chúa Giê-xu nói về các cơn đau chuyển
dạ của một thời kỳ mới. Dĩ nhiên là tôi chưa từng sinh con nhưng
tôi hiểu rằng đó không phải là một kinh nghiệm dễ dàng. Các cơn
đau chuyển dạ kết nối với sự sinh nở. Câu hỏi dành cho người
mẹ là “Bạn muốn có em bé không?” Nếu người mẹ muốn có em
bé, người mẹ đó phải chịu đựng các cơn đau chuyển dạ. Tuy
nhiên, nếu không có các cơn đau chuyển dạ thì sẽ không có em
bé.
Thái độ tấm lòng của chúng ta được bày tỏ qua sự đáp ứng
của chúng ta đối với các cơn đau chuyển dạ. Khi mọi điều trở
nên ngày càng tệ hơn, nếu chúng ta nói “Ôi, điều này thật quá
thất vọng! Tôi cảm thấy thật khốn khổ. Chúa ở đâu? Tôi không
thấy Ngài làm gì hết,” thì chúng ta đang chối bỏ các cơn đau
chuyển dạ. Điều đó thật sự có nghĩa là chúng ta đang không
mong chờ em bé.
Em bé trong trường hợp này là sự ra đời một vương quốc của
Chúa trên đất. Vương quốc của Chúa sẽ không đến nếu không có
các cơn đau chuyển dạ– những cơn đau chuyển dạ này chắc chắn
xảy ra. Điều mà chúng ta phải quyết định là chúng ta sẽ đáp ứng
lại như thế nào khi những cơn đau này đến.
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Giữa lúc bóng tối và các cơn đau chuyển dạ gia tăng, Hội
Thánh có trách nhiệm phải hoàn thành: Công bố Phúc Âm về
vương quốc của Chúa cho tất cả các dân tộc.
Các cơn đau chuyển dạ được mô tả trong Ma-thi-ơ 24, bắt
đầu từ câu 7:
“Vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch với dân khác [sắc tộc
này chống lại sắc tộc kia – những cuộc xung đột sắc
tộc], nước nọ chống đối nước kia; đói kém, động đất sẽ
xảy ra ở nhiều nơi. Tất cả những điều nầy chỉ là khởi
đầu của các cơn đau chuyển dạ.”
Câu 7-8
Nếu chúng ta muốn có em bé thì chúng ta phải chịu đựng các
cơn đau chuyển dạ. Không có sự lựa chọn khác.
Gia Tăng Các Áp Lực
Tiếp theo phần này về các cơn đau chuyển dạ là một loạt
những từ khi ấy, như Chúa Giê-xu tiếp tục nói:
“Khi ấy, người ta sẽ nộp các con, khiến các con bị
hoạn nạn và giết chết các con; các con sẽ bị mọi dân
tộc thù ghét vì danh Ta.”
Câu 9
Các con ở đây đề cập đến ai? “Các con” là “chúng ta”. Câu
này có thể dùng ngữ pháp không được hay nhưng đó là sự thật.
“Người ta sẽ nộp các con” – các bạn và tôi – những Cơ Đốc
Nhân. Chúng ta sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì Danh Chúa Giê-xu.
“Bấy giờ (khi ấy), nhiều người sẽ vấp ngã, phản bội
nhau, thù ghét nhau.”
Câu 10
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Từ nhiều người là “nhiều Cơ Đốc Nhân.” Áp lực sẽ rất lớn
và họ sẽ từ bỏ đức tin, phản bội lại những người cùng đức tin để
tự cứu lấy chính mình. Áp lực kiểu này đã đang xảy ra tại những
đất nước Cộng Sản và Hồi Giáo trong một hoặc hai thế hệ và nó
sẽ lan ra những nơi khác trên thế giới.
“(Khi ấy) Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt
nhiều người.”
câu 11
Thế gian đầy dẫy các tiên tri giả, nhiều người trong số đó
đang ở bên trong Hội Thánh. Đây hoàn toàn có thể là một sự
ngạc nhiên cho nhiều người, nhưng đó là một chủ đề mà chúng
ta phải để dành lại cho cuộc nghiên cứu khác.
“Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều
người sẽ nguội dần.”
Câu 12
Chúng ta có thấy tội ác đang gia tăng trong thế giới ngày nay
không? Tôi không nghĩ là có người sẽ nói không. Chúa Giê-xu
nói tội ác gia tăng, dẫn đến kết quả là lòng yêu mến của nhiều
Cơ Đốc Nhân sẽ nguội dần. Chữ “lòng yêu mến” ở đây là chữ
agape, là từ ngữ được sử dụng một cách cụ thể cho tình yêu Cơ
Đốc Nhân. Dưới áp lực của tội ác trong thế giới này, nhiều người
trong chúng ta sẽ để cho lòng yêu mến của mình nguội dần.
Bền Chí Cho Đến Cuối Cùng
Câu kế tiếp rất quan trọng:
“Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được
cứu.”
câu 13
Tiếng Hy Lạp thì nói cụ thể hơn “Người bền chí cho đến cuối
cùng sẽ được cứu.” Làm thế nào bạn vẫn được cứu? Bạn phải
bền chí. Bây giờ bạn được cứu, nhưng để tiếp tục được cứu thì
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bạn phải bền chí. Tôi nói với mọi người điều này (và không một
ai thật sự chúc phước cho tôi khi tôi nói điều này): Chỉ có duy
nhất một con đường để bền chí và đó là sự nhẫn nại, chịu đựng!
Nếu lúc này bạn đang ở trong sự nhẫn nại, sự chịu đựng, hãy nhớ
rằng Chúa đang huấn luyện bạn trải qua điều đó – bền chí – cho
đến cuối cùng.
Câu kế tiếp nói rằng:
“Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao
giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ,
sự cuối cùng sẽ đến.”
Câu 14
Bạn có thể nói rằng, “Khi thời kỳ trở nên dễ dàng hơn, chúng
ta sẽ đi ra và giảng Phúc Âm.” Không, không! Các thời kỳ đang
trở nên ngày càng khó hơn. Sẽ cần phải lấy can đảm để đi ra và
giảng Phúc Âm. “Can đảm” (guts) là một từ khá khiếm nhã trong
tiếng Mỹ, được dịch một cách đơn giản là “sự dũng cảm từ bên
trong ruột.” Chúng ta cần những Cơ Đốc Nhân có sự can đảm từ
bên trong ruột.
Hoàn cành sẽ không trở nên dễ dàng hơn; nó sẽ trở nên khó
khăn hơn. Nếu bạn nghĩ bây giờ là quá khó thì bạn sẽ làm như
thế nào nếu nó trở nên khó khăn hơn? Chúa Giê-xu muốn một
Hội Thánh sẽ không bị ngăn trở bởi sự chống đối hay bắt bớ
nhưng là một Hội Thánh kết ước với Ngài, với mục đích của
Ngài và những nhiệm vụ của Ngài.

Các Sự Kiện Xảy Ra Sau Sự Trở Lại Của Chúa Giê-Xu
Bây giờ chúng ta xem xét các sự kiện có liên quan đến sự trở
lại của Chúa Giê-xu. Danh sách này không cần thiết phải đúng
theo trình tự bởi vì tôi thật sự không biết trình tự chính xác là
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như thế nào. Tôi đã gặp một vài học giả Kinh Thánh mà họ tin
rằng họ biết trình tự chính xác. Vấn đề là họ lại không đồng ý
với nhau, vì vậy tất cả đều có thể là không đúng. Tôi để lại trình
tự các sự kiện cho Chúa, bởi vì tôi đã thực tập để không làm
phiền Chúa phải cho tôi câu trả lời.
Đa-vít nói rằng “Con đã làm cho linh hồn con êm dịu, an tịnh,
như đứa trẻ đã thôi bú bên mẹ mình; linh hồn ở trong con cũng
như đứa trẻ thôi bú vậy.” (Thi Thiên 131:2)
Nhiều năm trước, tôi thường xuyên giảng dạy cho một số
lượng lớn những khán thính giả ở châu Phi. Hai hàng ghế trước
sẽ dành cho những người mẹ cho con bú và bất cứ khi nào đứa
bé bắt đầu kêu khóc, người mẹ sẽ bắt đầu cho đứa bé bú. Tôi để
ý rằng một đứa bé chưa cai sữa chỉ làm om sòm khi nó muốn
thức ăn, nhưng một đứa bé đã cai sữa chờ đợi mẹ chuẩn bị thức
ăn.
Thực tế, Đa-vít nói “Linh hồn tôi giống như một đứa trẻ đã
thôi bú, vui lòng chờ đợi. Tôi không quấy rầy Chúa về những
nan đề và câu hỏi của tôi; tôi để Ngài bày tỏ cho tôi những điều
mà Ngài muốn bày tỏ cho tôi.”
Chìa khóa để hiểu các lời tiên tri trong Kinh Thánh là để Đức
Thánh Linh tập trung sự chú ý của bạn vào những điều Ngài
muốn bày tỏ cho bạn ở bất cứ thời điểm nào hơn là làm om sòm
một cách không kiên nhẫn như một đứa trẻ chưa cai sữa.
Sự phục sinh của những Cơ Đốc Nhân thật
Sự kiện đầu tiên có liên quan đến sự trở lại của Chúa Giê-xu
là sự cất đi. Một vài học giả Cơ Đốc Nhân sẽ nói với bạn là chữ
sự cất đi không được tìm thấy trong Tân Ước, đó là một lời tuyên
bố khá ngây thơ, bởi vì điều này phụ thuộc vào bản dịch mà bạn
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sử dụng. Khi chúng ta hiểu một cách ngắn gọn, bất kỳ bản dịch
nào chứa từ sự cất đi sẽ hoàn toàn chính xác. Qua sứ đồ Phao-lô,
Chúa nói:
Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em:
Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho
đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những
người đã ngủ.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15
Ở đây Phao-lô đề cập đến những người đã chết. Ông nói đơn
giản rằng vì chúng ta còn sống khi Chúa đến sẽ không có nghĩa
là chúng ta sẽ gặp Chúa sớm hơn những người đã chết. Ngược
lại, Phao-lô nói rằng:
Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của thiên sứ
trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính
Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm.
Một vài người tin vào sự cất đi trong âm thầm. Tuy nhiên,
đối với tôi, không có điều gì có thể công khai hơn việc một sự
kiện được thông báo từ thiên đàng trong một hiệu lệnh, với tiếng
gọi của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Bao
nhiêu bí mật còn bị để lại vào lúc cuối cùng?
Bấy giờ, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống
lại trước tiên. [Trước khi chúng ta là những người đang
sống được biến hóa.] Kế đến, chúng ta là người đang
sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người
ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và
chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi.
Câu 16-17
Từ “được cất lên” (caught up) có thể hoàn toàn được dịch là
“sự cất lên” (raptured). Từ sự cất lên đến từ tiếng La-tinh nghĩa
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là “nắm bắt cái gì bằng sức mạnh.” Trong tiếng Hy Lạp, từ này
được sử dụng để nói một tên trộm vào nhà và ăn trộm cái gì đó.
Nó được sử dụng để nói đến việc một con sói đến giữa bầy chiên
và lấy đi một con chiên từ trong bầy. Một cách cơ bản thì từ này
biểu thị một sự nắm/chộp lấy thình lình, mạnh mẽ.
Sự cất đi sẽ giống như vậy. Chúa Giê-xu sẽ nắm lấy chúng
ta; Ngài sẽ ngự xuống và thình lình nắm lấy chúng ta một cách
mạnh mẽ. Chỉ có một điều khác biệt giữa Chúa Giê-xu và tên
trộm. Tên trộm lấy những cái không thuộc về hắn; Chúa Giê-xu
sẽ chỉ lấy những người thuộc về Ngài “đến ngày Đấng Christ
hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại.” (I Cô-rinh-tô
15:23).
Phao-lô nói rằng “Chúng ta là người đang sống mà còn ở lại
sẽ cùng được cất lên”. Ông nói trong chỗ khác rằng chúng ta sẽ
được biến đổi trong khoảnh khắc, trong nháy mắt (I Cô-rinh-tô
15:52). Điều này làm tôi rất thích thú.
Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ngồi trong một cuộc họp,
nhìn qua một người bạn Cơ Đốc. Anh ta đang nhìn bạn và anh ta
chớp mắt. Đột nhiên bạn hoàn toàn được biến hóa; bạn trở thành
một tạo vật lộng lẫy, sáng ngời. Anh ta cũng được biến hóa. Bạn
nhìn anh ta trong sự kinh ngạc! Điều này không diễn ra lâu.
Trong một khoảng khắc, trong một cái nháy mắt, chúng ta sẽ
hoàn toàn được biến hóa.
Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm được điều đó
không? Tôi tin, và điều đó rất thú vị.
Sự phán xét các Cơ Đốc Nhân
Một vài Cơ Đốc Nhân không nhận ra điều này, nhưng chúng ta
sẽ là những người đầu tiên bị phán xét. Phi-e-rơ nói sự phán xét
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phải “bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:17). “Nhà Đức
Chúa Trời” là Hội Thánh.
Vì tất cả chúng ta [các Cơ Đốc Nhân] đều phải trình
diện trước tòa án Đấng Christ…
II Cô-rinh-tô 5:10
Từ được dịch “trình diện” có nghĩa thật sự là “được biểu lộ
ra.” Đây là một từ rất đáng sợ. Mọi điều về chúng ta sẽ hoàn toàn
được biết đến. Sẽ không còn bí mật. Tất cả đều sẽ được biểu lộ
ra trước tòa án Đấng Christ.
Từ “tòa án” trong tiếng Hy Lạp là từ bema. Đó là chỗ một
quan chức La Mã ngồi lên khi ông thi hành sự xét xử. Bôn-xơ
Phi-lát ngồi trên bema khi ông xét xử Chúa Giê-xu.
Sẽ có một sự phán xét khác – một ngai lớn trắng – để phán
xét tất cả nhân loại ở thời kỳ cuối. Nhưng “tòa án Đấng Christ”
là dành cho các Cơ Đốc Nhân. Nhưng vui lòng nhớ rằng “Vậy
bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giê-xu sẽ không bị kết tội
nữa” (Rô-ma 8:1).
Tòa án Đấng Christ không phải là sự phán xét kết tội. Nó là
sự phán xét để đánh giá chất lượng sự phục vụ của chúng ta và
ban cho phần thưởng thích hợp. Phao-lô nói rằng tất cả chúng ta
đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ:
… để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác
mình đã làm lúc còn trong thân xác.
II Cô-rinh-tô 5:10
Hãy chú ý là chỉ có hai loại: điều thiện hoặc điều ác. Giăng
nói trong thư tín thứ nhất là “Mọi điều không công chính đều là
tội” (I Giăng 5:17). Bất cứ điều gì không công chính đều là tội.
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Hãy cho phép tôi đưa ra ví dụ. Nếu một người yêu cầu tôi
minh họa từ bị cong, tôi sẽ cho họ xem một đường thẳng và nói
“Bất kỳ cái gì đi lệch khỏi đường thẳng này là cong.” Nó có thể
đi lệch một độ hoặc nó có thể đi lệch chín mươi độ. Nhưng nó
vẫn bị cong.
Đây là nguyên tắc mà Giăng đang áp dụng cho sự công chính.
Bất cứ điều gì không công chính đều là tội. Bất cứ điều gì không
là thiện thì là ác. Không có cơ sở ở giữa.
Đây là sự lừa dối mà kẻ thù đã lén lút đưa vào Hội Thánh.
“Bạn không đang làm điều đúng, nhưng bạn cũng không thật sự
đang làm điều gì xấu.” Theo Kinh Thánh, điều này là không thể.
Chỉ có thể là cái này hoặc cái kia.

Đấng Christ lật đổ kẻ chống Đấng Christ và các thế lực của nó
Trong thư tín đầu tiên của mình, Giăng nói về từ antichrist
theo ba cách: “thần linh của kẻ chống đối Đấng Christ,” “nhiều
kẻ chống Đấng Christ,” và “kẻ chống Đấng Christ” (I Giăng 4:3;
2:18)
“Thần linh của kẻ chống đối Đấng Christ” là linh vận hành
qua mỗi kẻ chống đối Đấng Christ.
“Nhiều kẻ chống đối Đấng Christ” đã có mặt trong thế giới
này từ Thế Kỷ II sau Công Nguyên. Một trong những kẻ đáng
chú ý nhất là Bar Kochba, kẻ tự tuyên bố hắn là Đấng Mê-si-a và
đã dẫn dắt dân Do Thái trong cuộc khởi nghĩa cuối cùng chống
lại La Mã. Cuộc nổi loạn đã hoàn toàn bị đàn áp và toàn bộ dân
tộc đã bị giết hoặc bị bắt làm tù binh.
Một kẻ chống đối Đấng Christ khác là Sabbatai Zevi ở Thế
Kỷ 17 đã tuyên bố hắn là Đấng Mê-si-a, đã hứa mang dân Do
Thái quay về Trung Đông và giấu họ trong vùng đất của họ. Hắn
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ta đã đi đến Trung Đông, bị người Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và cải đạo
theo Hồi Giáo.
Bộ bách khoa toàn thư của người Do Thái ghi lại rằng khoảng
bốn mươi Đấng Mê-si-a giả đã đến với dân Do Thái kể từ sau
thời kỳ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói rằng “Vì có nhiều kẻ
sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: ‘Ta là Đấng Christ [Đấng Mêsi-a]’ và sẽ dối gạt nhiều người.” (Ma-thi-ơ 24:5). Vì vậy đã có
rất nhiều kẻ chống đối Đấng Christ, cả bên trong và bên ngoài
Hội Thánh.
Nhưng “Kẻ chống đối Đấng Christ” vẫn chưa đến. Cá nhân
tôi tin rằng cái bóng của hắn đã đi ngang qua giai đoạn của lịch
sử con người, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện. Kẻ chống đối Đấng
Christ cuối cùng sẽ là hiện thân cho tất cả những điều gian ác và
quỷ quái. Khi hắn cai trị nhân loại, hắn sẽ cai trị trong khoảng ba
năm rưỡi, đó sẽ là thời kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Chúa
sẽ cho phép điều này xảy ra bởi vì Ngài nói với loài người rằng
“Con đã lựa chọn; hãy xem những điều con đã lựa chọn. Con đã
chối bỏ Ta. Con đã chối bỏ Con Ta. Đây là sự lựa chọn. Con hãy
tự giúp chính mình đi.”
Bạn có khám phá ra rằng Đức Chúa Trời không chỉ dạy chúng
ta bằng lý thuyết không? Bạn có thể nghĩ rằng “Tôi thật sự đã
học nguyên tắc đó!” Nhưng Chúa nói rằng “Bây giờ hãy xem
điều này vận hành trong cuộc sống của con!” Điều đó cũng đúng
với toàn thể nhân loại. Sự cai trị của kẻ chống đối Đấng Christ
sẽ là bài học kinh khủng nhất mà nhân loại từng có.
Bôn-xơ Phi-lát đã mang hai người đàn ông đến trước mặt dân
Do Thái: Chúa Giê-xu và Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là một tên tội phạm,
một kẻ bạo lực và một tên gây phiến động. Phi-lát hỏi “Trong hai
người nầy các ngươi muốn ta tha ai?” Dân Do Thái nói rằng “Hãy
tha Ba-ra-ba cho chúng tôi và đóng đinh Giê-xu”. (Xem Ma-thiơ 27:11-26). Kết quả là, dân Do Thái nhận lãnh Ba-ra-ba.
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Sau đó họ nói với Phi-lát “Chúng tôi không có vua nào khác,
ngoài Sê-sa”, thật là kinh ngạc khi dân Do Thái nói như vậy.
Theo như kết quả của hai sự lựa chọn, dân Do Thái đã bị cai trị
bởi các Sê-sa trong suốt mười chín thế kỷ tiếp theo, và những tên
Ba-ra-ba đã được thả ra cho họ. Bản án đơn giản này thật sự là
thực chất của lịch sử dân Do Thái.
Vào thời kỳ sau cuối, nhân loại sẽ làm điều tương tự. Nhân
loại sẽ nói rằng “Chúng tôi không muốn Đấng Christ này. Hãy
cho chúng tôi người lãnh đạo theo như chúng tôi lựa chọn. Người
tài giỏi, tài năng, đầy quyền lực siêu nhiên này – chúng tôi muốn
người này.” Chuyện gì đã xảy ra với dân Do Thái sẽ xảy ra với
nhân loại. Chúng ta sẽ nhận lãnh những điều chúng ta chọn.
Trong chúng ta, những người chọn Chúa Giê-xu sẽ ở dưới sự cai
trị của Ngài. Trong chúng ta, những người chối bỏ Chúa Giê-xu
sẽ ở dưới sự cai trị của kẻ chống đối Đấng Christ.
Sự lật đổ kẻ chống đối Đấng Christ được mô tả trong Khải
Huyền 19 khi Chúa Giê-xu xuất hiện từ trên trời đang cưỡi ngựa
trắng. (Bạn có tin là có những con ngựa trên trời không?)
Đấng cưỡi ngựa có tên là THÀNH TÍN VÀ CHÂN
THẬT; Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công chính.
[Hãy chú ý, Chúa Giê-xu chiến đấu]. Mắt Ngài như
ngọn lửa; trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên
[vương miện]. Từ miệng Ngài có một lưỡi gươm bén
dùng để đánh các nước; Ngài sẽ cai trị họ [các nước]
bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng ép nho của
cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trên áo
và trên đùi Ngài có ghi một danh: VUA CỦA CÁC
VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA.
Khải Huyền 19:11-16
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Chúa Giê-xu đến với tư cách là Đấng cai trị được Đức Chúa
Trời chỉ định để xử lý kẻ ác. Thật thú vị là quyển sách cuối cùng
của Kinh Thánh, sách Khải Huyền, có hai nhân vật đối nghịch
lẫn nhau. Một bên là Chiên Con, một bên là con thú. Chiên Con
là Chúa Giê-xu, con thú là kẻ chống đối Đấng Christ.
Từ “Chiên Con” xuất hiện hai mươi tám lần trong sách Khải
Huyền. “Con thú” xuất hiện ba mươi ba lần đề cập đến kẻ chống
đối Đấng Christ. Đây là cuộc chiến sau cuối – giữa con thú và
Chiên Con – và Chiên Con chiến thắng! Đó là bài học cho chúng
ta, bởi vì chúng ta không chiến thắng bằng bạo lực; chúng ta
không chiến thắng bằng sự ganh ghét; và chúng ta không chiến
thắng bởi cố chấp. Chúng ta chiến thắng bằng việc từ bỏ sự sống
của chúng ta cũng giống như Chúa Giê-xu.
Trong Khải Huyền 5, Giăng đang khóc bởi vì không có một
ai ở đó xứng đáng để mở quyển sách. Nhưng một trong các
trưởng lão nói rằng “Đừng khóc; tất cả mọi việc đều ổn. Sư Tử
của bộ tộc Giu-đa đã đắc thắng” (Khải Huyền 5:5). Chúa Giê-xu
vẫn là Sư Tử của chi phái Giu-đa.
Giu-đa là tên gọi mà chúng ta lấy ra được từ chữ Do Thái.
Chúa Giê-xu hiện vẫn là một người Do Thái. Ngài đã không trở
thành một người Do Thái chỉ trong ba mươi ba năm – Ngài được
đồng hóa với bộ tộc Giu-đa trong một thời gian và trong cõi đời
đời. Hãy nhớ rằng khi bạn hòa nhập với người Do Thái, bạn đang
hòa lẫn với các anh chị em của Chúa Giê-xu nên tốt hơn hết là
bạn nên cẩn thận!
Tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng với quân đội
của họ tập trung lại để tranh chiến với Đấng cưỡi ngựa
và quân đội của Ngài. Nhưng con thú bị bắt, và tiên tri
giả — kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt con thú,
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để lừa dối những người đã nhận dấu của con thú và
những người thờ lạy hình tượng nó — cũng bị bắt.
Cả hai đều bị quăng sống xuống hồ lửa lưu huỳnh đang
bừng cháy. Những người còn lại [những kẻ theo chúng]
đều bị giết bằng thanh gươm ra từ miệng của Đấng
cưỡi ngựa; tất cả chim chóc đều ăn thịt họ no nê.
Khải Huyền 19:19-21
Chim chóc là hệ thống thu gom rác của Đức Chúa Trời.
Chúng sẽ làm sạch mọi thứ, và tất cả những thứ mà chúng sẽ để
lại là những cái xương sạch. Đây là định mệnh cuối cùng của kẻ
chống đối Đấng Christ và tất cả những ai chọn theo nó – chúng
sẽ bị bỏ lại như rác trên mặt đất cho những con chim ăn xác chết
nhai ngấu nghiến.
Sự cứu rỗi và sự phục hồi dân Y-sơ-ra-ên
Giữa tất cả sự tối tăm và hoạn nạn, dân Y-sơ-ra-ên - dân Do
Thái đã bị loại khỏi trung tâm của dòng lịch sử trong suốt mười
chín thế kỷ - đang quay trở lại trung tâm của lịch sử.
Y-sơ-ra-ên ngày nay là một vùng đất rất nhỏ, nhỏ hơn xứ
Wales, thậm chí nhỏ hơn cả bang New Hampshire. Dân số chỉ
khoảng bảy triệu người Do Thái và khoảng một triệu rưỡi người
không thuộc dân Do Thái. Mặc dù kích thước nhỏ, nhưng Y-sơra-ên hầu như đều xuất hiện trên các bản tin mỗi ngày. Hiếm khi
một ngày trôi qua mà không có tin tức báo cáo từ Y-sơ-ra-ên, bởi
vì Y-sơ-ra-ên đang quay trở lại trong giai đoạn trung tâm cho cao
điểm của thời đại và bởi vì người Do Thái phải ở trong vùng đất
của dân Y-sơ-ra-ên khi cực điểm đó đến.
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Rô-ma 11 chứa một sự mặc khải rất quan trọng. Phao-lô dành
những lời này cho các Cơ Đốc Nhân có xuất thân là dân ngoại;
đó là, những người không phải người Do Thái.
Thưa anh em, tôi muốn anh em hiểu sự mầu nhiệm nầy
[sự bí mật này mà Chúa đã giữ kín] để anh em không
tự cho mình là khôn ngoan, đó là: Một phần dân Y-sơra-ên cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại gia nhập
đầy đủ [con số]. Như vậy cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được
cứu, như có lời chép: “Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn,
cất bỏ sự vô đạo khỏi nhà Gia-cốp”.
Rô-ma 11:25-26
Phao-lô hướng đến chúng ta là dân ngoại, ông đang nói với
chúng ta rằng chúng ta không nên tự phụ, đừng nghĩ quá cao về
chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực. (Xem Rô-ma 12:3)
Sự mầu nhiệm đó là việc một phần dân Y-sơ-ra-ên cứ cứng
lòng đã xảy ra. Hãy chú ý là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã cứng
lòng. Toàn bộ dân Do Thái chưa bao giờ hoàn toàn cứng lòng.
Luôn có những người Do Thái trong mỗi thế hệ tin vào Chúa
Giê-xu mặc dù đó thường chỉ là một số ít người.
Việc một phần dân Y-sơ-ra-ên cứng lòng đã xảy ra đối với
dân Y-sơ-ra-ên không phải là mãi mãi, mà là cho đến khi. Sự
cứng lòng xảy ra cho đến khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ, cho
đến khi Hội Thánh hoàn thành xong nhiệm vụ và rao giảng “Tin
Lành về vương quốc Chúa” cho tất cả các dân tộc.
Trong lúc đó, Chúa đã bắt đầu thu gom mùa gặt dân ngoại.
Tôi tin mùa gặt lớn nhất mà Hội Thánh từng thấy thì vẫn đang ở
phía trước chúng ta và hàng triệu người đó sẽ quay trở lại trong
vương quốc Chúa. Nhưng tất cả điều này là để sửa soạn cho sự
phục hồi dân Y-sơ-ra-ên.
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Sau đó Phao-lô tiếp tục trong câu 26 “Như vậy cả dân Y-sơra-ên sẽ được cứu.” Dân Y-sơ-ra-ên là dân tộc duy nhất mà Kinh
Thánh tiên báo rằng cả dân tộc đều sẽ được cứu. Kinh Thánh
không nói rằng “tất cả dân New Zealand,” “tất cả dân Anh”, hoặc
“tất cả dân Mỹ” – nhưng “cả dân Y-sơ-ra-ên” đều sẽ được cứu.
Nói cách khác, “cả dân Y-sơ-ra-ên” mà Phao-lô đang đề cập
đến không phải là tất cả những người Y-sơ-ra-ên hiện đang sống
bây giờ, vì trong Rô-ma 9:27 Phao-lô trích dẫn lời Ê-sai nói rằng:
Dù số con cái Y-sơ-ra-ên đông như cát biển, chỉ một
phần còn sót lại sẽ được cứu mà thôi.
“Chỉ một phần còn sót lại” là phần còn sót lại mà Chúa đã
biết trước và chọn cho Ngài trong số người dân Do Thái. Do đó,
“cả dân Y-sơ-ra-ên” sẽ được cứu không phải là tất cả những
người Do Thái hiện tại đang sống trên đất Y-sơ-ra-ên. Đó là phần
còn sót lại mà Chúa sẽ mang qua cơn hoạn nạn lớn, sự thử
nghiệm và chịu đựng để làm cho họ trở thành dân của Ngài.

Sự phán xét cho các dân ngoại
Ngay khi dân Y-sơ-ra-ên được khôi phục, Chúa Giê-xu sẽ
phán xét các dân ngoại như đã được mô tả bởi tiên tri Giô-ên.
Rất quan trọng cho chúng ta, những người không phải là dân Do
Thái để hiểu điều này. Ở đây, Đức Chúa Trời đang phán qua tiên
tri Giô-ên:
“Vì nầy, trong những ngày ấy, là thời kỳ mà Ta sẽ đem
những người bị lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem
trở về…”
Giô-ên 3:1
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“Những ngày ấy” là những ngày mà chúng ta đang sống khi
Chúa mang những người bị lưu đày của Giu-đa từ hơn một trăm
quốc gia trở về vùng đất của họ. Chúa nói rằng:
“Thì Ta sẽ tập trung tất cả các nước [dân ngoại] lại và
đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát [Giê-hô-saphát trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “Đức Chúa Trời
phán xét”]. Tại đó, Ta sẽ vì dân Ta và sản nghiệp Ta là
Y-sơ-ra-ên mà phán xét chúng, vì chúng đã làm cho dân
Ta tan tác giữa các dân tộc. Chúng đã phân chia đất
Ta.”
câu 2
Chúa sẽ phán xét tất cả các nước trên cơ sở họ đã đối đãi với
người Do Thái như thế nào. Đặc biệt, Ngài sẽ phán xét họ về một
lỗi: họ đã phân chia đất của Ngài.
Thuật ngữ chính trị cho việc phân chia đất là sự chia cắt đất
nước. Đây chính xác là những gì mà các quốc gia đã làm và đang
tất bật cố gắng để làm ngay bây giờ - và Chúa nổi giận đối với
họ. Là những người yêu đất nước của mình, chúng ta cần phải
cầu nguyện khẩn thiết cho quốc gia của chúng ta sẽ không liên
kết chống đối những mục đích của Đức Chúa Trời dành cho dân
Y-sơ-ra-ên.
Giô-ên không nói liệu là sẽ có bất kỳ người Do Thái nào bị
phán xét ở thời điểm này không. Ý kiến cá nhân của tôi đó là
người Do Thái rồi sẽ trải qua sự phán xét của chính họ, đó là Cơn
Đại Nạn. Nhiều năm trước có người nói về một điều đáng phải
suy xét: “Chúa chúc phước trực tiếp cho người Do Thái; Ngài
ban phước cho dân ngoại thông qua người Do Thái. Chúa phán
xét dân ngoại trực tiếp; Ngài phán xét người Do Thái thông qua
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dân ngoại.” Tôi tin điều này đã được thực hiện liên tiếp qua các
thời kỳ lịch sử.
Dân Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua sự phán xét của họ trong Cơn Đại
Nạn. Họ sẽ bị phán xét, nhưng sau đó các quốc gia đã bắt bớ họ
sẽ bị phán xét. Trong Ma-thi-ơ 25, Chúa Giê-xu nhắc lại điều
này. Tôi thấy rõ ràng đây là sự tường thuật lại Giô-ên 3 trong
Tân Ước:
“Khi Con Người ngự đến trong vinh quang mình cùng
với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh
quang. [Cảnh này giống như trong Giô-ên 3:1.] Muôn
dân [dân ngoại] sẽ tụ họp trước mặt Ngài; và Ngài sẽ
chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra.
Ma-thi-ơ 25:31-32
Nếu bạn nghiên cứu Ma-thi-ơ 25, bạn sẽ thấy rằng cơ bản của
sự phân chia chiên và dê là cách họ đối xử với các anh em của
Chúa Giê-xu như thế nào – dân Do Thái. Chúng ta cần phải lên
tiếng và cảnh báo quốc gia của mình “Bạn sẽ bị phán xét theo
cách mà bạn đã đối đãi với dân sự của Đức Chúa Trời và đất của
Ngài, Y-sơ-ra-ên.” (Chúng ta sẽ nghiên cứu sự phán xét này chi
tiết hơn trong nghiên cứu tiếp theo về sự phán xét đời đời.)

Sự thành lập vương quốc nghìn năm của Đấng Christ
Theo sau sự phán xét các nước, vương quốc của Đấng Christ
sẽ được thành lập trên đất. Bất kỳ khi nào các Cơ Đốc Nhân cầu
nguyện Bài Cầu Nguyện Chung, đó là bài cầu nguyện mà họ có
thể cầu nguyện khá thường xuyên, có lẽ điều họ không nhận ra
đó là họ đang cầu nguyện cho sự thành lập vương quốc của Đấng
Christ trên đất.
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Lời cầu xin đầu tiên là “Vương quốc Cha được đến” (Ma-thiơ 6:10). Lời cầu xin đó đi trước tất cả các lời cầu xin khác. Khi
chúng ta cầu nguyện điều đó, chúng ta thật sự đang cầu nguyện
cho sự trở lại của Chúa Giê-xu và sự thành lập vương quốc của
Ngài trên đất, cho dù là chúng ta có nhận ra điều đó hay không.

Sự thành lập vương quốc của Ngài được miêu tả trong Ê-sai
24 và hiểu theo một phương diện nào đó, đó là một sự miêu tả về
một đỉnh điểm của thời đại. Khung cảnh này được lặp lại nhiều
lần trong Khải Huyền:
Đất bị đập vỡ tan nát, đất bị xé ra từng mảnh, đất bị
rúng động dữ dội. Đất lảo đảo như người say, lắc lư
như túp lều tranh; tội lỗi của nó chất nặng lên nó, và
nó sẽ ngã xuống, không sao dậy nổi! [Đó là Trái Đất,
hành tinh mà chúng ta đang sống.] Trong ngày đó, Đức
Giê-hô-va sẽ trừng phạt đạo binh ở trên các tầng trời
cao, và các vua trần gian ở dưới đất thấp.
Ê-sai 24:19-21
Chúa sẽ xử lý hai vương quốc: vương quốc của Sa-tan giữa
chốn không trung và vương quốc của con người trên đất. Ngài sẽ
trừng phạt tất cả những người chối bỏ sự cai trị công chính của
Ngài trong thân vị Chúa Giê-xu.
Họ bị tập trung lại như tù nhân trong hầm; họ bị giam
trong ngục tối. Sau nhiều ngày, họ sẽ bị trừng phạt. [Và
đây là đỉnh điểm:] Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc
cỡ; vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn
và tại Giê-ru-sa-lem. Ngài bày tỏ vinh quang trước mặt
các trưởng lão Ngài.
Câu 22-23
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Vương quốc của Chúa sẽ được tái thiết lập trong thủ đô của
nó, đó là Giê-ru-sa-lem. Tại sao mặt trăng sẽ xấu hổ và mặt trời
sẽ mắc cỡ? Tôi tin câu trả lời ở trong Luca trong sự miêu tả về
sự trở lại của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói rằng:
“Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta thì Con Người sẽ hổ
thẹn về người ấy khi Ngài ngự đến trong vinh quang
của mình, [vinh quang] của Cha và [vinh quang] của
các thiên sứ thánh.”
Luca 9:26
Chúa Giê-xu sẽ ngự đến trong vinh quang của Ngài, vinh
quang của Cha và của các thiên sứ thánh. Sự rực rỡ của vinh
quang đó là điều mà chúng ta thậm chí không thể bắt đầu tưởng
tượng được, nhưng nó sẽ làm đau mắt của chúng ta. Vinh quang
của Ngài sẽ khiến cho mặt trời và mặt trăng phải lùi lại phía sau,
bởi vì sự sáng mà chúng chiếu ra không điều gì so sánh được với
vinh quang đến với Chúa Giê-xu. Đó là lý do tại sao chúng sẽ bị
xấu hổ.
Vào chính lúc đó Chúa Giê-xu sẽ thành lập vương quốc của
Ngài trong một nghìn năm. “Một nghìn năm”, Kinh Thánh nói
rằng “như một ngày” (II Phi-e-rơ 3:8). Chỉ là một ngày theo sự
ước lượng của Chúa.
Giai đoạn này được gọi là Thiên Niên Kỷ theo tiếng La-tinh
thì chữ “nghìn” là millie, và “năm” là annum. Chúng ta biết là sẽ
có một ngàn năm bởi vì Khải Huyền 20:4-6 cho chúng ta biết
rằng những thánh đồ đã tử vì đạo trong suốt Cơn Đại Nạn sẽ
được phục sinh vào lúc này và “họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức
Chúa Trời và của Đấng Christ; họ sẽ trị vì với Ngài một nghìn
năm.” (câu 6).
Vương quốc nghìn năm của Đấng Christ sẽ là một thời đại
không giống với bất kỳ thời đại nào khác trong lịch sử nhân loại.
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Đây là chủ đề của vô số những lời tiên tri trong Cựu Ước như là
Ê-sai 11:6-10; 65:17-25 và Ma-la-chi 4:3-5.
Khải Huyền 20 cũng cho chúng ta biết rằng trong suốt thời
kỳ nghìn năm này Satan và các quỷ của nó sẽ bị xiềng lại và
không thể lừa dối các nước nữa.
Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là
Sa-tan, và xiềng nó lại một nghìn năm. Người ném nó
xuống vực sâu, đóng cửa vực và niêm phong lại, để nó
không còn lừa dối các nước nữa, cho đến khi một nghìn
năm chấm dứt. Sau đó, Sa-tan phải được thả ra một
thời gian ngắn.
Khải Huyền 20:2-3
Không có sự can thiệp liên tục của ma quỷ trên đất, đó sẽ là
thời kỳ không có chiến tranh và sợ hãi; đó là một thời kỳ của sự
thịnh vượng và dư dật và một thời kỳ mà bệnh tật sẽ bị loại trừ
hoặc suy giảm mạnh.
Bạn có thể tưởng tượng thế giới sẽ giống như thế nào không?
Đây là hy vọng mà nhân loại đã cố gắng để đạt được qua các triết
lý chính trị và công nghệ xuyên suốt lịch sử. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ
xuất hiện khi Chúa Giê-xu quay trở lại. Nỗ lực của con người sẽ
không bao giờ có thể đạt được điều này.
Satan được thả ra khỏi chỗ giam cầm trong một thời gian
ngắn vào cuối Thiên Niên Kỷ.
Giăng miêu tả âm mưu cuối cùng của Satan để chống lại uy
quyền của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ và để khuấy động
sự nổi loạn chống lại uy quyền đó. Điều này xảy ra vào cuối Thời
Kỳ Nghìn Năm.
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Khi một nghìn năm chấm dứt, Sa-tan sẽ được thả ra
khỏi chỗ giam cầm; nó sẽ đi ra lừa dối các dân ở bốn
phương trên đất, là dân Gót và Ma-gót, để tập trung
chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng đông như
cát bờ biển. Chúng tràn ra khắp đất, vây trại của các
thánh đồ và thành được yêu quý. Nhưng lửa từ trời
xuống thiêu hủy chúng. Còn ma quỷ là kẻ lừa dối họ bị
ném vào hồ lửa lưu huỳnh, trong đó đã có con thú và kẻ
tiên tri giả. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến
đời đời.
Khải Huyền 20:7-10
Giăng sử dụng cụm từ “trại của các thánh đồ” và “thành được
yêu quý” để miêu tả thành Giê-ru-sa-lem và các khu vực xung
quanh thành đó. Trong suốt Thời Kỳ Nghìn Năm, thành Giê-rusa-lem sẽ là trung tâm điều hành và cai quản khắp các quốc gia
trên đất của Đấng Christ.
Satan sẽ được Chúa phóng thích để đi ra và khuấy động sự
nổi loạn trong các dân một lần nữa. Đây là một trong những công
việc của nó. Nó được Chúa dùng để làm bộc lộ ra điều gì ở trong
lòng con người. Bởi vì sự hiện diện của Đấng Christ trên đất
trong suốt Thiên Niên Kỷ, ma quỷ sẽ lừa dối điều ngấm ngầm
tiềm tàng trong tấm lòng của con người. Nhưng khi Satan được
thả ra, nó sẽ khuấy động các dân thực hiện sự nổi loạn cuối cùng
chống lại Chúa. (Khải Huyền 20:8-9).
Tuy nhiên, Chúa sẽ can thiệp và đem đến sự phán xét cuối
cùng trên các dân. Satan sẽ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh cùng
với kẻ chống đối Đấng Christ và kẻ tiên tri giả đã ở trong đó.
Trời hiện tại và đất hiện tại sẽ qua đi; trời mới đất mới xuất
hiện
Tác giả Thi Thiên nói về sự sáng tạo:
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Thuở xưa, Chúa lập nền trái đất, các tầng trời là công
việc của tay Chúa. Trời đất sẽ bị hư hoại, nhưng Chúa
vẫn trường tồn; Trời đất sẽ cũ mòn như quần áo. Chúa
sẽ thay đổi trời đất như chiếc áo và nó bị đổi thay.
Thi Thiên 102:25-26
Vào ngày tận thế, sự sáng tạo vật lý sẽ hoàn thành mục đích
mà Chúa đã tạo dựng nên nó. Ngài sẽ tạo nên một cái mới “là
nơi sự công chính ngự trị” (II Phi-e-rơ 3:13). Lời tuyên bố ngạc
nhiên nhất trong tất cả các lời tuyên bố là ở trong Khải Huyền
21:5:
Đấng ngồi trên ngai phán: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất
cả muôn vật.” [Không một điều cũ kỹ nào sẽ còn tồn
tại. Tất cả sẽ bị xóa sạch.] Ngài lại phán: “Hãy viết đi,
vì những lời nầy là đáng tin cậy và chân thật.”
Đối với tôi, có vẻ như là Giăng thật sự không thể tin rằng tất
cả những điều này sẽ xảy ra. Vì vậy Chúa phán với ông “Hãy
viết nó xuống. Tất cả đều là thật. Tất cả đều sẽ xảy ra. Ta sẽ làm
cho mọi vật trở nên mới. Sẽ không có sự băng hoại nào còn lại.
Không còn sự ô uế của tội lỗi. Không còn sự ô uế nữa. Thậm chí
sẽ không còn những sự cắn rứt lương tâm nữa.” Đó là chương
trình của Chúa – cao hơn chương trình của chúng ta bởi vì bầu
trời thì cao hơn đất.
Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất
thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Tôi
cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi
Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô
dâu trang điểm chờ chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn
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từ ngai nói rằng: “Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở
với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài;
chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lau ráo nước
mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có
tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ
nhất đã qua rồi.”
Khải Huyền 21:1-4
Đây là bức tranh về sự cứu chuộc hoàn toàn khỏi những sự
hư không dưới mọi hình thức. Sự khó nhọc, than khóc, những sự
đau đớn khi sinh, sự ốm đau, bệnh tật – tất cả sẽ được xóa sạch.
Câu 9 tiếp tục “Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy Cô Dâu là
Vợ của Chiên Con.” Thiên sứ đã chỉ cho Giăng thành Giê-ru-salem Mới. Hãy nhớ rằng, thành Giê-ru-sa-lem Mới không phải là
thiên đàng. Nó là sự bày tỏ cuối cùng về Thân Thể của Đấng
Christ trên đất. Mục đích tối thượng của Ngài đó là: tìm thấy
trong chúng ta một nơi Ngài ngự, để tại đó chính mình Ngài luôn
sẵn sàng cho mọi tạo vật.
Sự phục sinh và sự phán xét tất cả những người chết còn lại
Sẽ có một sự phán xét cuối cùng cho nhân loại. Tất cả những
người trước đây chưa bị Chúa phán xét sẽ phục sinh và sẽ đứng
trước Ngai Lớn và Trắng. Đây không phải là chỗ ngồi phán xét
của quan tòa, nhưng là ngai của vua. Điều này sẽ không xảy ra
khi bắt đầu vương quốc nghìn năm, nhưng xảy ra khi kết thúc.
Sự phán xét dành cho những tín hữu xảy ra trước tòa án Đấng
Christ trước thời kì vương quốc nghìn năm. Sự phán xét dành
cho những người không tin ở trước Ngai Lớn Trắng sau khi kết
thúc vương quốc nghìn năm.
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Sự phán xét dành cho những người không tin, là những người
sẽ không được sống lại trong lần phục sinh dành cho người công
chính được chép trong Khải Huyền 20:11-15. Giăng đã vẽ nên
một bức tranh tuyệt vời và sinh động nhất về sự phán xét cuối
cùng và lớn này sẽ diễn ra như thế này:
Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với Đấng ngồi
trên ngai. Trước mặt Ngài đất trời đều trốn hết, không
còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người
chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách
được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được
mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc
họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách
ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa; sự chết
và Âm phủ [Sheol là nơi các linh hồn ở đó] cũng giao
lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán
xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi Sự chết và Âm
phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
[Đây là sự phân rẽ không thể thu hồi, đời đời bị phân
rẽ khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng,
nhưng không phải là việc ngừng nhận thức. Một khi
chúng ta trở thành con người, sự nhận thức sẽ tiếp tục
hoạt động đời đời và mãi mãi.] Người nào không được
ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.
Đầu tiên, những người này được gọi là “những người chết.”
Giăng nói rằng “Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều
đứng trước Chúa.” Ngay cả sau khi sống lại và cơ thể của họ
được phục sinh, họ vẫn sẽ chết. Chết trong sự vi phạm và trong
tội lỗi; bị xa cách và tách biệt ra khỏi sự sống của Chúa; được
phục sinh trong thân thể để nhận lãnh sự phán xét về những điều
họ đã làm khi còn trong thân thể trên đất.
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Thứ hai, các quyển sách được mở ra. Đây là sự ghi chép toàn
thể về mọi điều mà mọi người đã từng làm. Điều này nói lên
trách nhiệm giải trình của toàn thể mọi người. Mỗi người trong
chúng ta sẽ được yêu cầu để trả lời về những điều mà chúng ta
đã làm. Con người chịu trách nhiệm giải trình với Đấng Tạo Hóa
của họ, là Đấng mà vào một ngày sẽ trở thành Đấng Phán Xét
của họ.
Vào giây phút cuối cùng trong lịch sử, sẽ không còn bất kỳ
kết quả nào khác được kể đến - không phải là việc bất cứ người
nào có thể trở nên nổi tiếng, giàu có hoặc được nhiều người
ngưỡng mộ như thế nào. Điều quan trọng duy nhất là liệu tên của
họ có được viết trong Sách Sự Sống hay không, bởi vì điều đó sẽ
quyết định liệu họ trải qua cõi đời đời trong sự hiện diện của
Chúa hay trong hồ lửa với Satan và các thiên sứ của nó. (Sự phán
xét này sẽ được xem xét một cách chi tiết trong nghiên cứu của
chúng ta về tín lý nền tảng, Sự Phán Xét Đời Đời.)
Chúa Giê-xu giao vương quốc lại cho Đức Chúa Cha
Tại thời điểm này, Chúa Giê-xu đã hoàn toàn thành tựu xong
việc của Ngài. Ngài đã làm cho tất cả các kẻ thù của Đức Chúa
Trời phải khuất phục và hủy diệt kẻ thù lớn cuối cùng – đó chính
là sự chết. Bấy giờ, Chúa Giê-xu là Chúa tuyệt đối của tất cả mọi
điều, Ngài giao vương quốc lại cho Cha Ngài.
Rồi sự cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài giao vương quốc
lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt
hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh.
Vì Ngài phải cầm quyền, cho đến chừng Đức Chúa Trời
“đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài.” Khi muôn vật đã quy
phục Ngài thì bấy giờ chính Ngài là Con cũng quy phục
Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để Đức Chúa
Trời thực hiện mọi sự trong mọi người.
I Cô-rinh-tô 15:24-25, 28
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Giai đoạn cuối cùng trong sự thiết lập vương quốc của Chúa
được gọi là “thời viên mãn” (Ê-phê-sô 1:10). Điều đó tiêu biểu
cho sự thiết lập chung cuộc và hoàn tất theo sự cai trị và theo trật
tự của Đức Chúa Trời trong toàn cõi vũ trụ. Chúng ta có một nơi
đặc biệt trong thời viên mãn bởi vì trước hết chúng ta đã tin Đấng
Christ. Trong suốt các thời đại, chúng ta sẽ ca ngợi vinh quang
của ân điển Ngài.
Đây là một bức tranh kỳ diệu về tấm lòng của Chúa Giê-xu
bởi vì Ngài chưa bao giờ tìm kiếm một vương quốc vì lợi ích
riêng của Ngài. Tất cả mọi điều Ngài làm đều được thúc đẩy bởi
một niềm đam mê duy nhất: tình yêu của Ngài dành cho Cha
Ngài. Điều này phải trở thành một điều thách thức lớn cho tất cả
chúng ta trong mọi việc chúng ta làm. Chúng ta đang làm điều
đó cho chính chúng ta hay cho Cha?
Nếu bạn được cảm động thì sẽ rất thích hợp để bạn cầu
nguyện theo lời này để đáp ứng lại thông điệp trên:

Lạy Cha, xin hãy giúp con rèn luyện đôi mắt mình để
nhìn thấy được lĩnh vực vô hình, đời đời hơn là nhìn
thấy những lĩnh vực hữu hình, tạm thời trong cuộc đời
con. Xin hãy giúp con nhớ rằng thế gian này không phải
là nhà đời đời của con.
Xin hãy để con không xem thường lời tiên tri, nhưng
trông đợi với một sự trông đợi lớn hơn về sự trở lại mau
chóng của Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của con, Chúa
Giê-xu Christ. Xin hãy giúp con phân biệt các sự kiện
của thời kỳ sau cuối dưới áng sáng của lời tiên tri trong
Kinh Thánh – để có có thể sẵn sàng gặp gỡ Chúa Giêxu khi Ngài trở lại. Amen.
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Về Tác Giả
Derek Prince (1915 - 2003) sinh ra ở Ấn Độ, cha mẹ ông là
người Anh. Là một học giả tiếng Hy-Lạp và tiếng La-tinh tại
trường Đại học Eton và Cambridge, nước Anh, ông cũng nhận
được Học Bổng để học về Triết học Cổ đại và Hiện đại tại
trường King's College. Ông cũng nghiên cứu một số ngôn ngữ
hiện đại, bao gồm tiếng Hê-bơ-rơ và A-ra-mít, tại Đại học
Cambridge và Đại học Hebrew ở Giê-ru-sa-lem.
Khi phục vụ trong quân đội Anh trong Thế Chiến II, ông bắt
đầu học Kinh Thánh và kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời với
Chúa Giê-xu Christ. Trong cuộc gặp gỡ này, ông đã đưa ra hai
kết luận: Thứ nhất, Chúa Giê-xu Christ là Đấng sống; Thứ hai,
Kinh Thánh là một cuốn sách chân thật, phù hợp, không bao giờ
lỗi thời. Những kết luận này đã làm thay đổi cả cuộc đời của
ông, và sau đó ông đã tận hiến đời mình cho việc nghiên cứu và
giảng dạy Kinh Thánh.
Ân tứ chính của Derek là giải thích Kinh Thánh và giảng dạy
một cách rõ ràng và đơn giản để giúp xây dựng nền tảng đức tin
cho hàng triệu người. Cách tiếp cận phi hệ phái, phi tôn giáo
của ông đã làm cho sự dạy dỗ của ông phù hợp và hữu ích cho
mọi người từ mọi nguồn gốc chủng tộc và tôn giáo.
Ông là tác giả của hơn 60 cuốn sách, 600 audio và 100 bài dạy
qua video, trong đó nhiều sự dạy dỗ của ông đã được dịch và
xuất bản qua hơn 60 ngôn ngữ khác nhau. Đài phát thanh hàng
ngày của ông được dịch sang tiếng Ả-Rập, Trung Hoa (Hạ Môn,
Quảng Đông, Quan Thoại, Thượng Hải, Sán Đầu), Croatia,
Đức, Malagasy, Mông Cổ, Nga, Samoan, Tây Ban Nha, Bahasa
Indonesia và Tongan. Chương trình phát thanh của ông tiếp tục
vươn đến nhiều người trên khắp thế giới.
Chức vụ Derek Prince tiếp tục sứ vụ tiếp cận với các tín hữu ở
hơn 140 quốc gia với sự dạy dỗ của Derek, hoàn thành sự ủy
thác là tiếp tục “cho đến khi Chúa Giê-xu tái lâm.” Điều này
được thực hiện qua việc tiếp cận rộng rãi hơn của 30 văn phòng
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Derek Prince trên toàn thế giới, bao gồm công tác chính yếu ở
Úc Châu, Ca-na-đa, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia,
Malaysia, Myanmar, Nepal, Hà Lan, New Zealand, Na Uy,
Pakistan , Nga, Nam Phi, Thụy Sĩ, Anh Quốc, Hoa Kỳ và Quần
đảo Thái Bình Dương. Để biết thông tin hiện tại về các địa điểm
này và các địa điểm khác trên toàn thế giới, hãy truy cập
www.derekprince.co.nz
Để truy cập thêm những sự dạy dỗ Kinh Thánh chất lượng cao
hơn
của
Derek
Prince,
vui
lòng
truy
cập:
https://vi.dpmvietnam.org/ hoặc quét mã QR

Các Sách Của Derek Prince
Cuộc gặp gỡ tại Giê-ru-sa-lem
Thời kỳ sau cuối
Uy quyền và quyền năng trong Lời của Chúa
Báp-têm trong Đức Thánh Linh
Phước hạnh hay Rủa sả: Bạn có thể chọn
Được mua chuộc bằng huyết
Sự chôn bằng phép báp-têm
Được kêu gọi để đắc thắng
Sự cứu rỗi trọn vẹn và làm thế nào để nhận lãnh điều đó
Công bố Lời của Chúa: Hành trình cầu nguyện 365 ngày
Derek Prince: Tiểu sử
Định mệnh của dân Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh
Sự trao dổi thiên thượng
Sự dạy dỗ về các phép báp têm
Lưỡi của bạn có cần sự chữa lành không?
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Được ban quyền năng cho đời sống (những nguyên tắc đầu tiên
của sự đính ước)
Kết thúc hành trình cuộc đời
Bước vào trong sự hiện diện của Chúa
Đuổi quỷ
Tình yêu quá cao
Đức tin và việc làm
Sống nhờ vào đức tin
Kiêng ăn thành công
Cương vị người cha
Nền tảng phán xét cuối cùng cho đời sống
Được thành lập trên đá
Cánh cửa dẫn đến phước hạnh của Chúa
Ân tứ Thánh Linh
Đức Chúa Trời là người mai mối
Chai thuốc của Đức Chúa Trời
Kế hoạch của Chúa cho tiền bạc của bạn
Biện pháp khắc phục của Chúa dành cho sự khước từ
Lời của Chúa chữa lành
Ân điển của sự đầu phục
Mùa gặt phía trước
Đức Thánh Linh ở trong bạn
Làm thế nào vượt qua sự rủa sả để đạt đến phước hạnh
Người chồng và người cha
Nếu bạn muốn điều tốt nhất của Chúa
Sự nhận chìm trong Đức Thánh Linh
Vực cay đắng của cuộc đời
Năng quyền Thánh Linh biến đổi đời sống (6 tài liệu biên soạn
sách)
Sống trong sự dư dật của Chúa (8 tài liệu biên soạn sách)
Lucife bị phơi bày
Giao ước Hôn nhân
Mục tiêu cho đời sống
Món nợ của chúng ta cho dân Y-sơ-ra-ên
Các trang giấy từ quyển sách của cuộc đời tôi
Người đồng hành cho cuộc sống
Triết học, Kinh Thánh và quyền năng siêu nhiên trong Danh
Quyền năng của sự công bố
Quyền năng của sự hy sinh
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Cầu nguyện cho chính phủ
Lời hứa cho sự chu cấp
Đất hứa
Lời hướng dẫn tiên tri cho thời kỳ cuối
Bảo vệ khỏi sự lừa dối
Tái khám phá sự phục sinh Thân thể Hội Thánh của Chúa
Bí mật của một chiến binh cầu nguyện
Lớp Kinh Thánh tự học
Biệt riêng cho Chúa
Tạo hình lịch sử qua sự cầu nguyện và kiêng ăn
Âm thanh phán xét (sự phán xét ban đầu)
Chiến trường thuộc linh
Tồn tại trong sự thử nghiệm những ngày sau cuối
Cảm tạ, ngợi khen và thờ phượng
Họ sẽ đuổi quỷ
Ba lời năng quyền nhất
Từ ăn năn đến đức tin
Qua sách Thi Thiên
Biến đổi đời sống (9 sách tài liệu biên soạn)
Chuyển giao quyền năng của Chúa
Chiến tranh trên các tầng trời
Ai chăm sóc cho những trẻ mồ côi, người góa bụa, người nghèo
và người bị quỷ ám?
Đức Thánh Linh là ai?
Bạn quan trọng với Chúa
Bạn sẽ nhận lãnh quyền năng
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