
NGÀY TẬN THẾ 
                                                         Kinh thánh: Ma-thi-ơ 24:28 

 
Câu ghi nhớ:  Ma-thi-ơ 24:36  Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay 
là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.  
Mục đích: Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. (Ma-thi-ơ 
24:42) 
 

I. NHỮNG DẤU HIỆU KHI TẬN THẾ: Ngày Chúa Đến! 
1. Hiện tượng thiên nhiên: Ma-thi-ơ 24:28  Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ 

nhóm tại đó. 29  Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng 
không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động.  
Hê-bơ-rơ 12:27  Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là 
những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại.  
Giô-ên 2:30  Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất: tức là máu lửa, và những trụ 
khói. 31 Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức 
Giê-hô-va chưa đến. 32  Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu; vì theo lời 
Đức Giê-hô-va, thì ở trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem, sẽ có những người trốn khỏi, và 
trong những người còn sống sót, sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi. 
Mác 13:25  Các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống, và thế lực các từng trời sẽ rúng động.   
Lu-ca 21:26  Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, 
vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. 

2. Đức Chúa Giê-xu hiện ra: Ma-thi-ơ 24:30  Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên 
trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây 
trời mà xuống.  (Mác 13:26) 
Giăng 19:37  Lại có lời Kinh Thánh nầy nữa: Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. 
Khải-huyền 1:7  Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã 
đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật 
vậy. A-men! 

3. Tiếng kèn chót: Ma-thi-ơ 24:31  Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà 
nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho 
đến tận phương kia.  
Mác 13:27  Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng 
đất cho đến đầu cùng trời. 
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13  Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã 
ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. 14 Vì nếu chúng ta tin 
Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong 
Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. 15 Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho 
anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã 
ngủ rồi. 16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, 
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thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống 
lại trước hết. 17 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. 18 Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. 
 
II. NHẬN BIẾT THÌ GIỜ CHÚA ĐẾN 

1. Nhận biết qua thiên nhiên: Ma-thi-ơ 24:32  Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành  
non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. 33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, 
khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa. 34 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, 
dòng dõi nầy chẳng qua trước khi điều kia chưa xảy đến. 35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói 
chẳng bao giờ qua đi. 

2. Không ai biết chính xác ngày giờ: Ma-thi-ơ 24:36  Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết 
 chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. 

3. Bất ngờ như thời kỳ Nô-ê: Ma-thi-ơ 24:37  Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến  
cũng thể ấy. 38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho 
đến ngày Nô-ê vào tàu, 39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi 
hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy. 

4. Như thời kỳ của Lót: Lu-ca 17:28  Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn,  
uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng; 29 đến này Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và 
diêm sinh, giết hết dân thành ấy. 30 Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy. 31 Trong ngày 
đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi; ai ở ngoài đồng, cũng đừng 
trở về nữa. 32 Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33 Ai kiếm cách cứu sự sống mình, thì sẽ mất; ai mất sự 
sống mình, thì sẽ được lại. (Đừng tiếc thế gian) 
 
III. CẢNH BÁO VỀ TỶ LỆ NGƯỜI BỊ BỎ LẠI KHI CHÚA ĐẾN  

1. Trong chỗ làm việc: Ma-thi-ơ 24:40  Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng 
ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại; 41 và có hai người nữ đang xay cối, một 
người được đem đi, còn một người bị để lại. 36 [Hai người ở ngoài đồng, một người được rước 
đi, còn một bị để lại.]  

2. Trong gia đình: Lu-ca 17:34  Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm  
chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. 

3. Trong Hội thánh: Ma-thi-ơ 25:1  Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ  
đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. 2 Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người 
khôn. 
 
IV. THÁI ĐỘ ĐỂ CHỜ ĐỢI CHÚA ĐẾN 

1. Tỉnh thức: Ma-thi-ơ 24:42  Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa  
mình sẽ đến.  Lu-ca 21:36  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. 
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Mác 13:33  Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. 34 Ấy cũng như 
một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa 
canh cửa thức canh. 35 Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc 
chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai, 36 e cho người về thình lình, gặp các ngươi ngủ 
chăng. 37 Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức! 

2. Giữ mình: Lu-ca 21:34  Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say 
sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên 
các ngươi như lưới bủa; 35 vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy.  

3. Cảnh giác: Ma-thi-ơ 24:43  Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ  
đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. 

4. Chực sẵn:  Ma-thi-ơ 24:44  Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ  
đến trong giờ các ngươi không ngờ.  

5. Trung tín trong việc Chủ giao: Ma-thi-ơ 24:45  Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, 
mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ?  

6. Đứng thẳng lên: Lu-ca 21:28  Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên,  
ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. 
 

V. PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI CHỜ ĐỢI CHÚA ĐẾN 
1. Trở thành quản gia của Chúa: Ma-thi-ơ 24:46  Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy  

làm như vậy! 47 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.  
2. Được cai trị: Lu-ca 19:17  Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi  

trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành. (19 Chủ rằng: Ngươi được cai trị 
năm thành.) 
Ma-thi-ơ 25:21  Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã 
trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa 
ngươi. 22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-
lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. 23 Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành 
trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến 
hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. 
 
VI. THÁI ĐỘ VÀ KÊT CUỘC CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHỜ CHÚA ĐẾN 

1. Nghĩ sai về thời kỳ của Chúa: Ma-thi-ơ 24:48  Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ 
thầm rằng: Chủ ta đến chậm, 49 bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say 
rượu. (Sống sai) 

2. Khinh thường: 2 Phi-e-rơ 3:3  Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có  
mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, 4 đến mà nói rằng: Chớ 
nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn 
nguyên như lúc bắt đầu sáng thế.  

3. Quên lững: 2 Phi-e-rơ 3:5  Chúng nó có ý quên lững đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa  
Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ Nước và làm nên ở giữa nước, 6 thế gian bấy giờ cũng 
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bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. 7 Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy 
mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. 8 Hỡi kẻ 
rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một 
ngày. 

4. Không biết ý Chúa: 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. 

5. Bị bất ngờ: Ma-thi-ơ 24:50  thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không 
biết.  

6. Bị hình phạt: Ma-thi-ơ 24:51  Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả 
hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 
Ma-thi-ơ 25:30  Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc 
lóc và nghiến rang 
 
*** Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài hãy đến! Chúng con đang trông đợi Ngài.  Xin 
Đức Thánh Linh giúp con nóng cháy cho Ngài và sử dụng chúng con đưa dắt nhiều người vào 
trong vương quốc phước hạnh đời đời của Ngài.  Xin Ngài giúp đỡ đời sống con luôn tỉnh thức, 
dè giữ và khôn ngoan bởi sự giúp đỡ của Ngài. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ đại quyền, 
đại năng! A-men. 

Hosanna Warren 
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