12 Tháng 5 – 18 Tháng 5
Bài Học 7

MA-THI-Ơ ĐOẠN 24 VÀ 25
CÂU GỐC: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những
dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những
người được chọn” (Ma-thi-ơ 24:24).
ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Ma-thi-ơ 24:1–25; Khải huyền
13:11–17; Ma-thi-ơ 7:24–27; Lu-ca 21:20.

T

rong Ma-thi-ơ đoạn 24 và 25, Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta nhiều
sự thật về thời kỳ cuối cùng. Ngài cũng cho biết chúng ta phải làm gì
để sẵn sàng cho ngày Ngài sẽ tái lâm.
Những lời Chúa nói với các môn đệ Ngài trong thời kỳ họ sống cũng là
những lời Chúa nói với chúng ta trong thời kỳ chúng ta đương sống đây.
Nhưng hơn hết, những lời Chúa dạy là cho những người vẫn còn sống trên
đất khi Ngài trở lại, và Ngài không nhất thiết vẽ một bức tranh tuyệt vời
cho thời kỳ đó. Sẽ có chiến tranh và những lời đồn đãi về chiến tranh. Sẽ
có bệnh tật, dịch lệ, những kẻ giả mạo xưng mình là đấng cứu thế, và dân
Chúa sẽ bị tấn công. Những lời Chúa nói, nếu chúng ta nhìn lại lịch sử thì
thấy các điều nầy đã xảy ra rồi.
Nhưng Đức Chúa Giê-su không chỉ báo trước những điều sẽ xảy đến
mà trong Ma-thi-ơ đoạn 25, Ngài kể một câu chuyện tượng hình tả cái
cảnh khi người ta gặp Đức Chúa Trời thì có những gì xảy ra. Phải, ai cũng
gặp khó khăn và thử thách, nhưng Đức Chúa Giê-su sẽ luôn luôn ở cùng
dân Ngài để họ có thể giữ vững đức tin đặng họ có thể sẵn sàng gặp Ngài
khi Ngài tái lâm.
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Thứ Nhất

13 Tháng 5

MINH CHỨNG TỎ TƯỜNG RẰNG NHỮNG LỜI
CHÚA NÓI LÀ ĐÚNG
Hãy tưởng tượng bạn cùng hàng ngàn người khác đang ngồi trên đồi
của hồ Ga-li-lê. Nơi ấy, Đức Chúa Giê-su nói với mọi người rằng ngôi đền
thờ nguy nga tại thành Giê-ru-sa-lem sẽ sụp đổ. Không biết các môn đồ
nghĩ gì khi họ nghe Chúa phán những lời ấy, nhưng các câu hỏi họ hỏi
Ngài một chặp sau đó cho thấy họ đồng nghĩa sự tàn phá của đền thờ là
liên quan với “thời kỳ cuối cùng” (xem Ma-thi-ơ 24:3).
Đọc Ma-thi-ơ 24:1-25. Các câu Kinh Thánh nầy mang theo sứ điệp
nào mà Đức Chúa Giê-su có cho các môn đồ Ngài về những ngày cuối
cùng của lịch sử nhân loại?

Đoạn Kinh Thánh nầy cho thấy tỏ tường là Đức Chúa Giê-su không
muốn các môn đồ Ngài bị rối trí bởi những lời dối trá mà họ sẽ nghe trong
tương lai. Đó là những lời dối trá nào? Đức Chúa Giê-su nói về những lời
giả dối mà các kẻ giả xưng mình là tiên tri, những kẻ dùng bình phong
tôn giáo đặng lường gạt hay dụ dỗ người nghe. Ngài nói rằng sẽ có những
kẻ giả mạo tự xưng họ là Đức Chúa Giê-su hiện hình. Điều đáng buồn là
những kẻ giả dối nầy lại có nhiều người tin theo.
Chúng ta sống trong một thời kỳ mà khi nhìn lại quá khứ trong lịch sử
và cả trong thời kỳ hiện đại, thì chúng ta thấy những lời Đức Chúa Giê-su
cảnh báo thật là đúng. Trong thế giới ngày nay, chúng ta thấy không biết
bao kẻ đã dám tự xưng mình là “đấng cứu thế”, có kẻ còn tự mạo mình là
Đức Chúa Giê-su đầu thai, hay những người tự gọi mình là “đấng Mê-si”.
Đức Chúa Giê-su đã nói trước về điều nầy để cho dân Ngài đề phòng, và
càng ngày, càng có nhiều kẻ tự xưng mình hoặc được tôn xưng như vậy.
Chúng ta biết ngày cuối cùng của thế gian thật cận kề và ngắn ngủi.
Đọc Ma-thi-ơ 24:25. Câu nầy giúp đức tin của chúng ta vững mạnh
hơn và cho chúng ta niềm hy vọng càng hơn như thế nào?
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Thứ Hai

14 Tháng 5

TRUNG TÍN VỚI CHÚA CHO ĐẾN TẬN THẾ
Đọc Ma-thi-ơ 24:9 và Khải huyền 13:11-17. Đức Chúa Giê-su nói
gì trong Ma-thi-ơ và Giăng cũng viết những câu tương tự trong Khải
huyền?

Đức Chúa Giê-su báo trước cho dân Ngài nhiều điều dối trá mà ma
quỉ sẽ dùng để gạt gẫm người ta trong những ngày cuối cùng. Một trong
những điều quỉ quyệt nó dùng sẽ là lời nói dối trên toàn thế giới để làm
cho nhiều quốc gia sẽ đứng lên chống nghịch lại lẽ thật và bắt dân chúng
khắp địa cầu cùng nhau làm theo những sự thờ phượng giả dối. Những ai
cố gắng đứng vững chống lại mưu đồ của ma quỉ sẽ gặp nhiều khó khăn,
ghét bỏ và bị tấn công. Sẽ có người phải bị giết.
Đọc Ma-thi-ơ 24:13. Đức Chúa Giê-su nói gì trong câu nầy về bí
quyết phải được cứu và giữ lòng trung tín khi sẽ có những sự tấn công
khắp thế giới trong tương lai nhắm vào dân của Đức Chúa Trời?

“Những ai gìn giữ trí óc mình mạnh mẽ nhờ các lẽ thật của Kinh Thánh
sẽ là những người duy nhất trung tín với Chúa cho đến hồi chung cuộc của
cuộc chiến giữa thiện và ác.” – Thiện Ác Đấu Tranh – The Great Controversy,
trang 593, 494
Đọc Ma-thi-ơ 7:24- 27. Trong các câu nầy Đức Chúa Giê-su còn nói
thêm gì về tầm quan trọng của việc chúng ta cần giữ trung thành với Đức
Chúa Trời.
Phải, rất quan trọng cho chúng ta phải hiểu biết Kinh Thánh. Nhưng
Đức Chúa Giê-su biết rằng chỉ lẽ thật không thôi chưa đủ để giúp chúng ta
trung thành với Đức Chúa Trời khi có các sự tấn công vào đức tin của mỗi
người trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta phải áp dụng và thực hành những
điều mình học từ Kinh Thánh nữa. Trong câu chuyện của người khôn và
người ngu nầy chúng ta thấy cả hai cùng xây nhà, nhưng người khôn xây
trên nền móng của sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-su.
Tại sao nhà của người khôn đứng vững vàng? Tại sao nhà của người
kia bị sụp đổ tan tành? Sự vâng lời Chúa hay sự không vâng lời giúp
người ta đứng vững vàng trong đức tin?
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Thứ Ba

15 Tháng 5

“SỰ GỚM GHIẾT PHÁ HỦY NƠI THÁNH”
Những lời Đức Chúa Giê-su nói trong câu nầy đến từ lời tiên tri trong
Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 9:27; Đa-ni-ên 11:31; Đa-ni-ên 12:11).
Đọc Ma-thi-ơ 24:15 và Lu-ca 21:20. Hai câu nầy giúp chúng ta hiểu
rõ hơn Đức Chúa Giê-su muốn nói về điều gì khi Ngài gọi “sự gớm ghiết
tàn phá”.

Qua hai câu Kinh Thánh chúng ta thấy rõ ràng lời cảnh báo của Đức
Chúa Giê-su nói về một tương lai đau buồn sẽ xảy đến kể cả sự tàn phá sẽ
đến với Giê-ru-sa-lem vào năm 70 S.C. Lúc ấy chính đế quốc La Mã đã tàn
phá và hủy diệt Giê-ru-sa-lem và đền thờ Đức Chúa Trời.
Đa-ni-ên 12:11 và 11:31 cho thấy “sự gớm ghiết sẽ tận diệt và hủy phá”.
Sự gớm ghiếc nầy xảy đến với Y-sơ-ra-ên từ khi thế lực của hội thánh La
Mã cầm quyền từ năm 538 – 1798. Trong thời gian nầy, hội thánh La Mã
đã sửa đổi lẽ thật Kinh Thánh và thay thế bằng sự dạy dỗ sai lạc về việc con
người được cứu như thế nào và họ có đến gần cùng Đức Chúa Trời ra sao.
Các sự dạy dỗ sai lạc nầy đã che đậy lẽ thật về những điều Đức Chúa Giê-su
đã làm và vẫn còn đang làm cho chúng ta tại nơi đền thánh trên trời.
Chúng ta học và biết rằng cái sừng nhỏ và một hình ảnh về Giáo hội
Công giáo của thời La Mã. Đa-ni-ên 8:9 cho thấy quyền lực của cái sừng
nhỏ này đã phát triển nhanh chóng trên toàn bờ cõi của đế quốc La Mã.
Rồi trong Đa-ni-ên 8:10, cái sừng nhỏ tấn công dân Đức Chúa Trời. Nhưng
Kinh Thánh hứa với chúng ta rằng Đức Chúa Giê-su sẽ cứu dân Ngài trong
những ngày sau rốt (Đa-ni-ên 7:9, 10; Đa-ni-ên 8:14; Ma-thi-ơ 24:29).
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Thứ Tư

16 Tháng 5

“MƯỜI NGƯỜI NỮ ĐỒNG TRINH”
Đọc câu chuyện trong sách Ma-thi-ơ 25:1-13. Trong câu chuyện nầy
Đức Chúa Giê-su đã dùng thí dụ về câu chuyện của 10 người nữ đồng
trinh để nhắn nhủ chúng ta phải sẵn sàng về ngày Chúa tái lâm thế nào?

Trong câu chuyện nầy, cả 10 người nữ đều là những người nữ đồng trinh
là hình bóng họ thảy đều là những Cơ Đốc nhân, những người không bị
Sa-tan làm lung lạc trong cuộc tranh chấp giữa thiện và ác. Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh chờ đợi đón tiếp chàng rể có nghĩa là họ chờ đợi ngày
Chúa tái lâm. Nhưng trong thời kỳ cuối cùng, cả 10 người đều ngủ gục
trong sự chờ đợi của mình. Đức Chúa Giê-su đã nhắn nhủ hết thảy chúng
ta phải tỉnh thức vì chúng ta không biết ngày giờ Chúa trở lại là khi nào.
Cả 10 người nữ đồng trinh đều có đèn của mình. Trong khi họ mỏi mệt
chờ đợi thì chàng rể đến. Chàng rể đến trễ. Khi tỉnh giấc, đèn của 5 người
nữ dại gần tắt vì cạn dầu. Đây là hình bóng của những người cũng cùng
chờ đợi Chúa nhưng khi Ngài đến, họ không nhận ra Ngài vì họ không có
một mối tương quan nào với Ngài. Dầu là hình bóng chỉ về Đức Thánh
Linh, nhưng dầu họ gần cạn trong khi họ phải cần thật nhiều dầu. Thật
đáng tiếc.
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Thứ Năm

17 Tháng 5

DÙNG NĂNG KHIẾU (TA-LÂNG) CỦA MÌNH
Đọc câu chuyện Chúa kể trong Ma-thi-ơ 25:13-30 nói về các ân tứ và
tài năng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Qua câu chuyện nầy, phần
nào cho thấy khi chúng ta dùng các tài năng của mình giúp chúng ta sẵn
sàng cho ngày Đức Chúa Giê-su tái lâm?

“Của cải” mà người chủ giao cho mỗi người đấy tớ qua số lượng ta-lâng
(một đơn vị tiền trong thời Đức Chúa Giê-su) cho mỗi người. Đức Chúa
Trời cũng ban cho chúng ta mỗi người một số năng khiếu nhiều hay ít,
nhưng người nào cũng có. Tài năng hay năng khiếu chúng ta có được do
bẩm sinh. Nhiều hay ít là do Chúa ban, nhưng như những kẻ làm công
trong câu chuyện, chúng ta đều có trách nhiệm trong cách chúng ta dùng
năng khiếu mà Chúa cho mình.
Chúng ta phải biết dâng đời mình bằng cách để Đức Thánh Linh hướng
dẫn chúng ta và Ngài sẽ cho chúng ta càng nhiều ân tứ hơn nữa. Chúng
ta đừng để mình giống như đứa đầy tớ biếng nhác. Nó có ít năng khiếu,
nhưng nó đem dấu tài năng mình mà không dùng để phục vụ chủ mình.
Đức Thánh Linh cũng đã ban cho hắn tài năng, nhưng hắn không làm gì
để tăng tiến năng khiếu của mình. Đức Chúa Giê-su đã gọi nó là “kẻ đầy
tớ dữ và biếng nhác”. Đây là một bài học cho hết thảy chúng ta để ghi nhớ
khi chúng ta sống trong những ngày cuối cùng.
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Thứ Sáu

18 Tháng 5

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Ai trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao phó cho những việc lớn hơn”
(Lu-ca 16:10). Thường chúng ta không xem việc nhỏ là quan trọng vì
những việc ấy nhỏ. Nhưng những việc nhỏ trong cuộc sống đã dạy cho
chúng ta biết hành xử khi những việc trọng đại hơn xảy đến. Và hơn nữa,
việc nhỏ cũng quan trọng trong đời sống mỗi ngày của một Cơ Đốc nhân,
không kém gì việc lớn.” – Phỏng trích Ellen G. White, Các Bài Học Đức
Chúa Giê-su Dạy, trang 355-356.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Nhiều người tin vào cái tư tưởng rằng con người có thể mang lại thiên

đàng nơi hạ giới. Bạn có thể cho vài thí dụ về tư tưởng ấy không? Và tại
sao các viễn tượng ấy khi thực hiện đều đi đến chỗ thất bại?
2. Tại sao vâng phục Đức Chúa Trời sẽ làm đức tin ta mỗi ngày mỗi vững
mạnh hơn? Câu trả lời có giúp giải thích cho lời Kinh Thánh nói, “đức
tin không có việc làm là đức tin chết!” (Gia-cơ 2:26)? Hãy nghĩ đến
những khó khăn mà dân Chúa phải nhận lãnh vì “vâng phục Chúa”
(Khải huyền 14:12). Tại sao điều nầy là quan trọng chúng ta cần biết
khi mình chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn sắp đến?
3. Chúng ta học gì qua bài học của 10 người nữ đồng trinh? Cả 10 người
khi chờ đợi chàng rể họ cũng giống như nhau, hành động như nhau
và cùng một tâm tình như nhau. Có gì khác nhau mà có thể chính bản
thân chúng ta cũng có để đưa chúng ta đến cảnh như năm người nữ
đồng trinh ngu dại?
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