
NHỮNG DẤU HIỆU TRƯỚC KHI TẬN THẾ 
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 24:3-14

 
Câu ghi nhớ: Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn 
sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.  (Lu-ca 21:36) 
Mục đích:  Chúa Giê-xu cảnh báo vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất. (Lu-ca 
21:35)   

I. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CÂU HỎI "NGÀY NÀO TẬN THỂ?" 
1. Các môn đồ: Ma-thi-ơ 24:3  Ngài đang ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, 

và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ 
về sự Chúa đến và tận thế.  (Mọi người đều cùng chung một thắc mắc!) 
Công-vụ 1:6  Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc 
nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7 Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự 
quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. 8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các 
ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ 
Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. 

2. Người Pha-ri-si: Lu-ca 17:20  Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời  
chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, 21 và người ta 
sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. 

3. Những kẻ tin: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1  Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho 
anh em; 2 vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm 
vậy. 3 Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau 
đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. 4 Nhưng, hỡi 
anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ 
trộm. 5 Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban 
đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. 

II. NHỮNG DẤU HIỆU ĐƯỢC CHÚA GIÊ-XU BÀY TỎ TRƯỚC KHI TẬN THẾ 
1. Mạo danh Chúa: Ma-thi-ơ 24:4  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành 

các ngươi. 5 Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành 
nhiều người. 

2. Chiến tranh, đói kém và động đất: Ma-thi-ơ 24:6  Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và 
tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng 
đâu. 7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có 
đói kém và động đất. 8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. 

3.  Tử về đạo: Ma-thi-ơ 24:9  Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết 
đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. 

4. Đạo đức suy đồi: Ma-thi-ơ 24:10  Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản 
nghịch nhau, và ghen ghét nhau. 

5. Tiên tri giả: Ma-thi-ơ 24:11  Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. 
6. Christ giả: Ma-thi-ơ 24:24  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. 25 Nầy, ta 
đã bảo trước cho các ngươi.  
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1  Luận về sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội 
hiệp cùng Ngài, 2 thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, 
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hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần 
đến. 3 Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và 
có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, 4 tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà 
người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, 
chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. 5 Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em, thì đã 
nói về những sự đó sao? 6 Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra 
đúng kỳ nó thôi. 7 Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đang hành động rồi; song Đấng 
còn ngăn trở cần phải cất đi. 

7. Thông báo sự  trở lại của Chúa: Ma-thi-ơ 24:23  Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi 
rằng: Kìa Đấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. 
Ma-thi-ơ 24:25  Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi. 26 Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: 
Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin. 27 Vì như 
chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy. 
Lu-ca 17:23  Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Ngài ở đây, hay là: Ngài ở đó; nhưng đừng đi, 
đừng theo họ. 24 Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì 
Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. 

8. Thuộc linh xuống cấp: Ma-thi-ơ 24:12  Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến 
của phần nhiều người sẽ nguội lần. 
2 Ti-mô-thê 4:3 Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe 
những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, 4 bịt tai không nghe lẽ 
thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. 
Rô-ma 1:29 Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những 
điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; 30 hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc 
xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; 31 dại dột, trái 
lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. 32 Dầu họ biết mạng lịnh 
Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự 
làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. 
III. LỜI HỨA CHO NHỮNG NGƯỜI BỀN CHÍ CHO ĐẾN NGÀY TẬN THẾ 
Ma-thi-ơ 24:13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.  
 Thái độ của những người bền chí: 

1. Tỉnh thức và dè giữ: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6  Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng 
phải tỉnh thức và dè giữ.7 Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm.  

2. Mặc áo giáp thuộc linh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8  Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên 
hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm 
mão trụ. 

3. Nhận biết ý muốn Chúa dành cho mình: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9  Vì Đức Chúa Trời chẳng 
định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ 
chúng ta. 

4. Nhận biết nơi mình sẽ đến: Giăng 14:1  Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức 
Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. 2 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. 3 Khi ta đã đi, và 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. 
IV. DẤU HIỆU CUỐI CÙNG CỦA NGÀY TẬN THẾ 

1. Ý muốn của Đức Chúa Trời về tin lành: Ma-thi-ơ 24:14  Tin Lành nầy về nước Đức 
Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm  chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ 
đến.  (Giăng 3:16) 
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2. Cần những con người hưởng ứng rao giảng Tin lành: Rô-ma 10:13  Vì ai kêu cầu 
danh Chúa thì sẽ được cứu. 14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về 
Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? 15 Lại nếu chẳng ai được 
sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp 
biết bao! 

3. Giao quyền năng giảng Tin lành: Ma-thi-ơ 28:18  Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng 
môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ 
muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho 
họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng 
các ngươi luôn cho đến tận thế. 

4. Sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời về Tin lành của Ngài: 2 Phi-e-rơ 3:9  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 người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. 
1 Ti-mô-thê 2:4 Ngài muốn cho mọi người được cứu  rỗi và hiểu biết lẽ thật. 

5. Phước hạnh đời đời của người giảng Tin lành: Đa-ni-ên 12:3  Những kẻ khôn sáng sẽ 
được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ 
sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.  

 
***Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con thức canh, dè giữ, và luôn mặc lấy những áo giáp 
thuộc linh của Ngài ban cho con, để có một đời sống kết quả cho vương quốc đời đời của Ngài. 
Trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ! Amen.  

Chúa nhựt, 15-10-2017 
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