
THCTI-BAI MOT NGAN NAM 
(I Tê 3: 13 và I Cô 15 : 24-28) 

B l N H - A N 

THÒ"I-GIAN. —Tír sir tái-Iàm cùa 
Cliúa cho đen đcVi đcVi. 

NÓI VE DÂN NÀO? — Hgt thây moi 
ngirò-i trong thè'-gian. 

S i r tái-lâm cùa Chúa Jèsus có hai 
phãn : ( a ) Khi Chúa đen rircrc Hòi-
Thánh lên khõng-trung ( I Tê 4: 16, 17 
và I Cô 15: 51-57); và ( b ) khi Chúa 
Jèsus dè'n vó*i hét thây thánh-dô Ngài 
( I Tê 3:13, Xa 14: 4, 5, và Khâi 2 : 26, 
27 ; 5: 10). 

A. —Su* hiè*u-biè't eùa ioài ngirò-i 
1.—Sytái-lâmcua Chúa(Ma 16:27). 
2.—QuÌ Sa-tan bi xiêng (Khài 20: 

1-3). 
3. —Anti-Christ sê bj hùy-diêt ( I I 

T ê 2 : 8-10). 
4. — Su- phát phãn thirô-ng (Lu 19 : 

12-19). 
5. — Btrc Chúa Jêsus sê tri-vì trên 

ngôi Ba-vít (E-sai 9: 7 ; Ma 25 : 31; Sú 
2 : 29, 30). 

6. — Vo- hú-a cùa Chúa Jèsus (túc là 
Hôi-Thánh) se đông cai-trj vóù Ngài 
( K h â i 3 : 2 1 ; II T i 2 : 12). 

7. — Ngirò-i Giu-đa nhàn Chúa Jêsus 
nhu là Báng Mê-si (Xa 12: 10-14; Rô 
11 : 1-36). 

8. — Khòng còn có tà-giào, vì moi 
ngircVidèusê'biê'tChúa(Hê8:11; Phi l . 
2 : 10, 11 ; H a 2 : 14). 

9. — Sê có str công-bình tron-ven 
trong thê"-gian(Giê23:5,6; Ê-sai 11:4). 

10. — Bátsêsanh-sânhoa-màudir-dât 
(Ê-sai35:6.7; Khâi22:2; A-măt9:13) . 

11. — BÒn-tánh nhũng thú-vát sê 
thay-dòi (Ê-sai 11: 6-9; ô-sê 2: 18; 
Ê-xê 34: 25). 

12. — Tuôi-tác loài ngirò-i sê thêm 
nhièu (Ê-sai 65 : 20). 

13. — Bèn-thò - dân Y - s o - r a - ê n sê 
diroc cát lai (Ê-xê 40 : 48). 

14. — Mòt thcVi-đai rát phu-óc-hanh 
và thiêng-liêng(Mi 4: 1-11; Xa 8 : 20-
23; 14: 16-21). 

B. — Cáeh Dire Chúa Trcrl thír 
loãi ngiròri 

1. — Loài ngirò-i buôc phâi vâng theo 
luàt-pháp công-bình cùa Búc Chúa 
Tròi môt cách tron-ven (E-sai 32: 
1; Thi 2 : 9-12 ; Ê-sãi 26 : 9 - l l ) . 

C. — Sur thà't-bai cùa Ioài ngtrfri 
1. — Loài ngu'ò'i vâng lôri Búc Chúa 

Tròi cách giâ-hinh mà thôi, vì hê khi 
quĩ Sa-tan dircrc tha ra thì ho lai theo 
nó (Thi 18: 44; Khâi 20: 7, 8). 

D.—Sur xir- doán cùa Đirc ChúaTriri 
1. — A i khòng vâng-phuc Búc Chúa 

Tròi thì khòng diroc tròi mua (Xa 14: 
16-19). 

2.—Nliũng ngirò-i theo ma-qul sê 
bj hình-phat vó-i nó (Khâi 20 : 9, 10). 

Vày, ta tháy ràng, dãu Búc Chúa 
Tròi thù loài nguòi đên bây lãn, song 
loài ngirò-i cú sa-ngã, bôi-ngh|ch và 
gian-ác. Nói tâ t : 

Loài ngircri thã't-bai luôn 
Sau môt ngàn năm binh-an nìiy, 

nhũ-ng kê dã chêt trong các díri trucrc 
mà khòng tin Chúa, thì sê song lai và 
úng hãu triró-c tòa sâc trâng cùa Búc 
Chúa Trò-i và bj doán-xét (Khài 20: 
11-15). 

Ke dó, Nu-crc Búc Chúa TrcVi trpn-
ven sê dirr/c giao lai cho Birc Chúa 
TrfVi ( I Cô 15: 24). 

LC'I HÚ'A. — Chúng tôi sê ngõi trên 
ngôicùaChúa. Khâi 3 : 21 (hoc thuôc 
lòng). 

BÀI HOC CHO CHÚNG TA 
1.—Trong thê'-gian sê không có 

bình-an thàt, cho dên cbìrng nào loài 
nguò-i tiêp-ruó-c Chúa Bình-An mà ho 
dã chÕi-bô. 

2. — Ai là ngircVi trung-tin vói Chúa 
bây gicr, thì sê dõng cai-trj vcVi Ngài 
lúc Ô Y -

3. — Niró-cBú-c Chúa TrcVi pbâi bâ« 
đău trong lòng chúng ta, vì tai noi 



lòng mà Chúa Jêsus muõn làm Vua 
hiên bày giò*. 

C Ã U H Ò I 

1. — Trong kboàng tbòi-gian ô-giũa 
thò-i-dai àn-(liíi) và thài-dai môt ngàn 
năm bình-an, thì có su bièn-dông gì 
xây ra ? 

2. — Tbái-d§ cùa Chúa Jêsus trong 
hai thò-i-dai nâj khác nbau ilu'- nào? 

3. — Trong thò-i-dai nây Hôi-Thánb 
sê bành-cbúc gi? 

4. — Trong thò-i-dai năy nguò-i Giu-
đa sê đìiae phuór gì ? 

5. — Trong thò'i-đai năy loài nguòi 
vâng lò-i Chúa cách nào? 

6. — Thây cô duoc su day-do nào 
trong sir hoc thòi-dai năy? 

7. — ThSy cô boc qua bày thòi-đai 
nãy, thi có su day-dô dăc-biet nào in 
trong trí mình? 

8. — Tóm lai môt câu het tbây bây 
thò-i-dai năy. 


