SỰ THẬT VỀ SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA JÊSUS
(THE TRUTH ABOUT JESUS’ COMING)
= GIỚI THIỆU:
Con người luôn muốn biết trước tương lai. Nếu chúng ta biết trước tương lai, thì
chúng ta có thể chuẩn bị cho nó. Người ta trả hàng đống tiền cho những người tự bảo
rằng họ có thể dự đoán tương lai của anh. Họ muốn tránh đi những biến cố xấu và tận
hưởng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra.
Chỉ có duy nhất Chúa mới có thể biết trước tương lai. Con người chỉ có thể dự
đoán tương lai. Tuy vậy, Chúa vẫn chọn một vài điều để tiết lộ ra cho những nhà tiên tri
của Ngài về tương lai. Những lời tiên tri này đã được ghi lại trong Quyển Ghi Chép
Thánh của Ngài, Kinh Thánh.
= NHỮNG SỰ HỨA HẸN TRỞ LẠI LẦN THỨ HAI CỦA NGÀI:
Đức Chúa Jêsus Christ từ trên thiên đàng xuống trần gian như một con người bình
thường vào khoảng 2000 năm trước. Ngài chết trên cây thập tự giá ở chỗ Sọ để cho mọi
kẻ lầm lạc có thể được cứu khỏi sự trừng phạt bởi tội lỗi của họ. Sau khi sống lại từ cái
chết, Chúa Jêsus ở bốn mươi ngày với những môn đồ của Ngài rồi trở về thiên đàng. Khi
Chúa Jêsus nói về việc ra đi. Những môn đồ của Ngài rất là buồn rầu. Ngài an ủi họ với
những lời này: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các
ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các
ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi
cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa.” (Giăng 14:2-4).
Lời hứa này là hi vọng lớn nhất của Hội Thánh. Những người của Chúa, người
mà đã hối cải, được báp-têm nhân danh Chúa Jêsus, đổ đầy với Đức Thánh Linh và sống
một cuộc sống thánh sạch, thì đang trông ngóng sự trở lại vào một ngày nào đó của Ngài.
“Chúng ta đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự
vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng
liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta
làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.” (Tít 2:13-14).
Cho dù chúng ta có phải đối mặt với bất kỳ những khó khăn nào ở trần gian, chúng ta vẫn
còn có một hi vọng to lớn về một ngày Đức Chúa Trời sẽ trở lại vì chúng ta.
Những ai trong chúng ta còn sống thì cơ thể sẽ được thay đổi bởi Chúa thành một
thi thể không thể bị tàn phá. Những tín đồ Tin Lành mà đã chết sẽ được trao cho một
thân thể trường tồn khác (I Cô-rinh-tô 15:52-54). Những ai mà thuộc về thân thể của
Chúa, khi họ chết sẽ trở dậy đầu tiên, “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ cùng
tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ
những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà
còn ở lại, 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.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1617).

= NIỀM VUI HAY NỖI BUỒN?
Phao-lô bảo với những tín đồ Tin Lành nên an ủi nhau về việc Chúa Jêsus sẽ trở
lại. Hội Thánh như là một nàng dâu chờ đợi chồng của nàng trở lại và mang nàng đi. Nó
sẽ là một thời điểm to lớn và hạnh phúc. Bởi thế, Hội Thánh, cô dâu của Đấng Christ,
phải làm đẹp cho chính mình để nàng có thể là một cô dâu làm cho Chúa Jêsus hạnh
phúc. Chúng ta phải đứng trước mặt Ngài thật thánh sạch và không thể trách cãi được.
Những ai không chuẩn bị mình sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Jêsus sẽ rất là
buồn rầu. Họ sẽ bị bỏ lại đằng sau. Họ sẽ bị đoán xét như là kẻ tội lỗi và đày xuống địa
ngục, nơi của sự trừng phạt đến mãi mãi. Nếu bạn nhỡ mất sự trở lại lần hai của Chúa
Jêsus, thường được gọi là “sự mê ly”, bạn sẽ không còn hy vọng.
Đó là lý do tại sao Bản Ghi Chép Thánh cảnh báo mọi người phải sẵn sàng. Ấy
thế mà, nhiều người vẫn không vâng theo Phúc Âm của chúa Jêsus Christ và chuẩn bị
mình sẵn sàng. Một vài người không tin Chúa Jêsus sẽ trở lại. Nhiều người khác tin rằng
họ sẽ vẫn được cứu mà không cần phải làm hết những điều Chúa Jêsus đã dạy. Những
người này tin vào những sự truyền giảng sai lầm. Họ không có niềm vui trong sự hi vọng
lớn lao của Hội Thánh. Họ sẽ phải thật là sầu não khi họ nhận ra sai lầm của mình,
nhưng lúc đó đã quá trễ.
= KẾT LUẬN:
Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại. Ngài đã hứa với chúng ta điều đó và Ngài không bao
giờ phá vỡ giao ước. “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia
tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một nguời
nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (II Phi-e-rơ 3:9).
Nếu bạn chưa từ bỏ tội lỗi của mình, bạn vẫn có thể thực hiện bây giờ. Khi bạn từ
bỏ, Chúa sẽ tha thứ cho bạn. Và rồi, khi bạn được báp-têm nhân danh Chúa Jêsus, Ngài
sẽ rửa sạch mọi tội lỗi của bạn. Ngài cũng sẽ đổ đầy bạn với Đức Thánh Linh. “Lại nếu
Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em,
thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài
ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.” (Rô-ma 8:11). Bạn sẽ
có được hi vọng lớn lao về việc Chúa Jêsus trở lại và đưa bạn đến thiên đàng.
Nó đơn giản là thể đấy nhưng sẽ vẫn có những người bị bỏ lại. “Ta phán cùng
các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn
một bị để lại. Hai người đàn bà xay chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại.
Hai người ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn một bị để lại.” (Lu-ca 17:34-36).
Nó là sự lựa chọn của bạn. Chúa Jêsus muốn mang bạn đến thiên đàng. Công việc của
bạn là chuẩn bị đi khi Ngài trở lại và Ngài sẽ mang bạn đến sống với Ngài mãi mãi và
mãi mãi.

