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SÁCH ĐA-NI-ÊN  

00 – Phần Giới thi ệu  

 

Đây là một sách Cựu Ước, được xếp vào loại các sách tiên tri của những nhà tiên tri lớn hoặc 
chính yếu.  

(17 sách tiên tri từ Ê-sai đến Ma-la-chi) : của những nhà tiên tri lớn hay những nhà tiên tri chính 
yếu.  

 (5 + 9 + 3) 

 

5 sách tiên tri l ớn  Ê-sai, Giê-rê-mi(+ Ca thương) , Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên  

9 sách c ủa các tiên tri nh ỏ trước cuộc 
lưu đày  

Ô-sê, Giô-ên , A-mốt, Áp-đia, Giô-na, Mi-chê, Na-hum. Ha-ba-
cúc, Sô-phô-ni  

3 sách c ủa các tiên tr i nhỏ sau cu ộc 
lưu đày  

A-ghê, Xa-cha-ri,Ma-la-chi 

 

a/ Ngôn ng ữ  

Sách Đa-ni-ên được viết bằng hai thứ tiếng : 

� Từ chương 1 :1 – 2 : 4a  và các chương 8 -12  được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ  (Hi-bá-lai),  
� Các chương 2 :4b – 7 :28,  được viết bằng tiếng a-ram, tức ngôn ngữ Xê-mít. 

b/ Niên đại trước tác   

Sách Đa-ni-ên được viết vào thế kỷ 6 T.C.  

Nhiều phê bình gia bác bỏ niên đại trên và đưa ra một niên đại gần sau này hơn vì những sự tiên 
đoán chứa đựng trong sách. Thực ra, từ hàng nhiều năm trước, Đa-ni-ên đã mô tả với tính chính 
xác lớn những chi tiết sự việc có liên  quan đến tương lai của các triều đại Ba-by-lôn, Ba Tư, Hi 
Lạp và La Mã. Bác bỏ tính chất siêu nhiên của những lời tiên tri này, các phê bình gia cho rằng Đa-
ni-ên kể lại những biến cố trên sau khi chúng đã xảy ra.    

c/ Bối cảnh l ịch sử của sách Đa-ni-ên   

� Đế quốc A-si-ri đến hồi suy yếu và vào năm 625 T.C., thành  Ba-by-lôn tuyên bố độc lập 
khỏi sự thống trị của A-si-ri. 

� Vào năm 612 T.C., quân Ba-by-lôn và các nước đồng minh phá hủy thành Ni-ni-ve, thủ phủ 
của A-si-ri. 
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� Dưới sự lãnh đạo của Na-bô-pô-lát-xa  (cha của vua Nê-bu-cát-nết-xa), quân Ba-by-lôn  
đánh bẹp quân A-si-ri ở phía tây. 

� Quân Ba-by-lôn đánh bại quân Ai-Cập trong một trận đánh ác liệt diễn ra tại Cát-kê-mít vào 
năm 605 T.C. (Giêr. 46 :2). 

� Vua Na-bô-pô-lát-xa (Nabopolassar) băng hà vào năm 605 T.C. và con trai là Nê-bu-cát-
nết-xa lên kế vị ngôi vua để cai trị đế quốc Ba-by-lôn suốt 43 năm, từ 605 đến 562 T.C. 

� Tháng Chín năm 605 T.C., Nê-bu-cát-nết-xa cho quân tiến đánh thành Giê-ru-sa-lem và bắt 
Đa-ni-ên cùng các đồng bạn đày sang Ba-by-lôn  (Đan. 1.1; Giêr. 25.1). 

� Sau 3 năm chịu thần phục, Giu-đa liền nổi dậy chống lại vua Ba-by-lôn, dưới sự lãnh đạo 
của vua Giê-hô-gia-kim (IICác Vua 24 :1) .Vua Ba-by-lôn trở lại xứ Pa-lét-tin, dập tắt cuộc 
nổi dậy và bắt đi làm phu tù 10.000 người, trong số đó có tiên tri Ê-xê-chi-ên (Giêr. 37 :5). 

� Năm 586, Nê-bu-cát-nết-xa xua quân đánh chiếm Giê-ru-sa-lem, hủy phá thành, đốt cháy 
đền thờ, và bắt đi hết thảy những người có chức cao quyền trọng trong xứ (II Sử  36 :17-
21). 

� Đến năm 539 T.C., vua Si-ru xứ Phe-rơ-sơ (tức I-ran) đánh ngã quân Ba-by-lôn, và vào 
năm 538, cho phép những người Do Thái hồi hương theo ý muốn. 

 
d/ Các mục đích của Sách Đa-ni-ên   

� Động viên khích lệ những người Do Thái bị lưu đày qua tấm gương cống hiến dâng mình 
của Đa-ni-en. 

� Gây phấn khởi cho những người Do Thái bị lưu đày bằng cách nhắc họ nhớ lại thẩm quyền 
tể trị tối cao của  Đức Chúa Trời. 

� Gây phấn chấn tinh thần cho những người Do Thái bị đi đày bằng cách nhắc nhủ để họ biết 
rằng mặc dù Đức Chúa Trời có sửa phạt họ cách nặng nề, song Ngài sẽ chẳng từ bỏ họ 
đâu. Rồi có một ngày Đức Chúa Trời sẽ giải thoát họ khỏi mọi ách thống trị của ngoại bang 
và thiết lập vương quốc Ngài ở giữa họ. 

e/ Bố cục của sách  

 

1.1-2.3a       Phần Giới thi ệu : xác định tính đáng tin c ậy của  sách Đa-ni-ên  

2.4-7.28      Những lời tiên tri vi ết bằng ngôn ng ữ A-ram, nói v ề quyền chủ tể của 
Đức Chúa Tr ời  trên các qu ốc gia dân t ộc  

2.4b-49       Bốn đế quốc kế tiếp lên ngôi và r ồi Đức Chúa Tr ời sẽ thi ết lập vương 
quốc v ĩnh h ằng của Ngài  

3.1-30          Bằng quy ền lực lớn lao, Đức Chúa Tr ời  gi ải cứu các con cái c ủa Ngài 
thoát kh ỏi lò l ửa hực  

4.1-37        Đức Chúa Tr ời phán xét Nê-bu-cát-n ết-xa, một vì vua hung tàn  

5.1-31        Đức Chúa Tr ời phán xét Bên-xát-xa, m ột vì  vua hung tàn  

6.1-28          Bằng quy ền lực lớn lao, Đức Chúa Tr ời  gi ải cứu  con cái c ủa Ngài 
thoát kh ỏi  hầm sư tử   
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7.1-28         Bốn đế quốc kế tiếp lên ngôi và r ồi Đức ChúaTr ời sẽ thi ết lập vương 
quốc v ĩnh h ằng của Ngài  

8.1-12.13     Những lời tiên tri vi ết bằng ti ếng Hê-bơ-rơ, nói v ề sự hiện ra của 
‘Christ gi ả’ (Antichrist) và v ề sự giải cứu chung cu ộc mà Đức Chúa 
Trời dành cho Y-s ơ-ra-ên  

8.1-27    Những lời tiên tri v ề các nước và v ề Christ gi ả (Antichrist) 

9.1-27       Kỳ cuối cùng và s ự giải cứu chung cu ộc   

10.1-11.45     Những lời tiên tri v ề các nước và v ề Christ gi ả (Antichrist) 

12.1-13       Kỳ cuối cùng và s ự giải cứu chung cu ộc  

 

 

 

NHỮNG KHÚC KINH THÁNH QUAN TR ỌNG :  

 

(1) Quyết định của Đa-ni-ên      Đan. 1:8  

(2) Hòn đá đục ra từ núi                              Đan. 2:44-45  

(3) Sự trả lời của ba thanh niên Hê-bơ-rơ    Đan. 3:16-18  

(4) Bửa đại yến của vua Bên-xát-xa    Đan. 5:1  

(5) Đa-ni-ên trong hang sư tử                   Đan. 6:1-24  

(6) Khải tượng về sự phán xét      Đan. 7:9-14  

(7) Lời hứa dành cho những kẻ dắt đem các linh hồn về với sự công bình  Đan. 12:3 
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01- Chế độ ăn uống của Đa-ni-ên 

(Thế nào ngh ịch c ảnh giúp hình thành nên cá tính con ng ười !)  

 

Đọc : Đan. 1 : 1-21 .  

Sách Đa-ni-ên đi cặp với sách Khải Huyền. Nếu muốn hiểu sách Khải Huyền, thì chúng ta cũng 
cần tìm hiểu sách Đa-ni-ên.  

� Từ chương 1 đến 6, hầu hết nói về cuộc sống của Đa-ni-ên.  
� Từ chương 7 đến 12, hầu hết gồm những lời tiên tri. 

. 

1 - Phần ký thu ật của con ng ười và ph ần  ký thu ật thiên th ượng  

câu 1 : dường như muốn nói rằng chính vua Nê-bu-cát-nết-xa nắm thế chủ động , 

câu 2 : nhưng câu 2 cho thấy chính Đức Chúa Trời đã tể trị và điều khiển mọi sự. 
câu 4 : «những người trai trẻ» Hê-bơ-rơ. Đây chỉ về những thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi, đã được 
kiểm tra và xác nhận là có một trình độ khôn ngoan,hiểu biết tốt, đủ tư cách điều kiện để đứng 
chầu trong cung vua. Họ được học về các môn học thuật và ngôn ngữ xứ Canh đê. 

 

Có th ể nói là ng ười ta mu ốn họ thấm nh ập trong m ột nền văn hoá hoàn toàn khác h ẳn. 
 
Họ không sợ đói khát vì người ta, theo lệnh của vua, có dành cho họ một chế độ ăn uống gồm toàn 
những món cao lương mỹ vị và rượu ngon từ bàn ăn của vua. 

Tên  của họ cũng được thay đổi : 
 

Ý nghĩa của các tên của Đa-ni-ên và các đồng bạn 

trong tiếng Hê-bơ-rơ  Trong tiếng Canh-đê  

Đa-ni-ên  Đức Chúa Trời là vị 
Quan án của tôi, hay 
Đức Chúa Trời là Đấng 
sẽ phán xét  

Bên-tơ-xát-sa  Hoàng tử của Bel, hay là  
người được thần Bel 
sủng ái, hoặc cũng có 
nghĩa là kẻ phục dịch 
thần Bel  

Ha-na-nia Người được Đức Giê-
hô-va yêu mến, hay 
Đức Giê-hô-va là Đấng 
đầy ơn 

Sa-đa-rắc  Được soi sáng bởi thần 
mặt trời (nhật thần) 

Mi-sa-ên  Giống như Đức Chúa Mê-sắc  Giông như thần mặt 
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Trời  trăng  (Aku : nguyệt 
thần)  

A-xa-ria  Chúa là Đấng bảo hộ 
tôi, hay Đức Giê-hô-va 
vùa giúp… 

A-bết-nê-gô Kẻ phục dịch thần Nego. 

Nego có lẽ là tiếng nói 
trại của tên thần Nebo 
(tức thần của các môn 
khoa học và văn 
chương) 

 
 Câu 21   Đa-ni-ên quy ết tâm không ch ịu ô-u ế  bởi các th ức ăn và rượu ngon mà vua ban 
cho… ĐỐI VỚI MỘT THANH THIẾU NIÊN ĐANG B Ị LƯU ĐÀY, THÌ THÁI ĐỘ CỦA ĐA-NI-ÊN 
QUẢ THẬT LÀ KHÁ LI ỀU LĨNH !- Nhưng 70 năm sau, Đa-ni-ên vẫn được trọng vọng tại chốn 
cung đình. Ông đã phục vụ trải qua 5 đời vua :  
- vì vua cuối cùng của Giu-đa : Giê-hô-gia-kim (Đan.1) 

- vua xứ Ba-by-lôn (A-sy-ri) : Nê-bu-cát-nết-sa / Nabucodonosor (Đan.1) 

- vua xứ Ba-by-lôn : Bên-xát-sa, con trai của vua Nê-bu-cát-nết-sa (Đan.5) 

- vua xứ Mê-đi : Đa-ri-út, con trai của A-suê-ru (Đan. 6) 

- vua xứ Phe-rơ-sơ (Ba Tư) : Si-ru  (Đan. 6 : 28) 

 
 Nguyên tắc rút ra từ bài học : Những quyết định hay sự lựa chọn của chúng ta đều mang một ảnh 
hưởng tác động quan trọng đối với hiện tại, và nhất là đối với tương lai của chúng ta.  
 
2 – Thứ nhất : Gặp hồi thử thách cùng cực – Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời khi hoàn cảnh của 
bạn thấy như sụp đổ. Đa-ni-ên từng là một cậu bé Do Thái dễ thương, lớn lên tại Giê-ru-sa-lem. 
Đa-ni-ên hiểu biết Lời Chúa, sống gần gũi với đền thờ, và cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời hàng 
ngày. Dĩ nhiên, Đa-ni-ên từng sống trong một gia đình. Thế rồi thình lình, đất nước ông bị kẻ thù 
ngoại bang xâm chiếm. Ngay từ buổi thiếu thời, Đa-ni-ên đã bị bứng đi ra khỏi nguồn cội nơi chôn 
nhau cắt rốn của mình, bị lưu đày và phải sống trong một nền văn hoá hoàn toàn khác biệt, một 
môi trường hoàn toàn khác biệt, với một ngôn ngữ, dân tộc, và chế độ ăn uống cũng khác biệt. 
Người ta nói với Đa-ni-ên là  « cậu cần phải trở thành một người mới ».  

( Giả dụ như Việt-Nam bị một nước Á-rạp ,như Pakistan chẳng hạn, xâm chiếm. Phút chốc, bạn 
không còn nghe được điệu nhạc quen thuộc của quê hương mình, không còn được mặc những bộ 
trang phục mình thường mặc, không còn được thưởng thức những thức ăn thường dùng, không 
còn được cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà mình thường xuyên khẩn cầu. Bây giờ, trái lại, bạn 
phải cầu nguyện với thần Allah, phải mặc các y phục A-rạp của người Pakistan, VÀ PHẢI CỐ 
GẮNG ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜi PAKISTAN !  ĐÓ CHÍNH LÀ ĐIỀU ĐÃ XẢY ĐẾN CHO ĐA-NI-ÊN. 
Thế giới đang sống của Đa-ni-ên bỗng nhiên sụp đỗ, một biến cố thật nghiệt ngã, khủng khiếp đã 
kéo tới !) 

Ơ đây chúng ta rút ra được những sự dạy dỗ thật quý báu : 
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1/ Dù còn trẻ tuổi mà phải đương đầu với hoàn cảnh nghiệt ngã kéo tới, Đa-ni-ên vẫn một lòng một 
dạ trung tín trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không quan tâm chăm sóc đến các con trẻ 
và giới thanh thiếu niên, thì những kẻ khác sẽ làm công việc này, nhưng với những ý đồ không tốt 
lành. Ở đây cho chúng ta thấy trách nhiệm của mình đối với các con trẻ và giới thanh thiếu niên… 
Một trách nhiệm lớn lao vô cùng ! 

- truyền giảng Phúc âm/ giảng dạy/ giáo dục/ …đầu tư công sức cho con trẻ và giới thanh thiếu 
niên, đó là xây dựng ngày mai. 

Nê-bu-cát-nết-xa rất tinh khôn. Ông biết rằng nếu có thể thu phục được nhóm thanh thiếu niên và 
làm chúng thay đổi được quan điểm lập trường tư duy của mình, thì ông sẽ chiếm hữu được trọn 
vẹn cuộc đời của họ. Tất cả những nhà đại độc tài đều ý thức rằng các con trẻ và giới thanh thiếu 
niên là đại diện của những thành phần đối tượng ưu tiên cần được quan tâm chăm sóc.  

- Việc dạy dỗ, đào tạo con trẻ và giới thanh thiếu niên là một cuộc đầu tư công sức dài hạn, nhưng 
chúng ta cần hiểu rằng đây chính là công trình xây dựng những cuộc đời để phụng sự Nước Trời, 
tạo một ảnh hưởng tác động tốt đẹp lên một thành phố, một khu vực, một đất nước…. 

 
Hãy lưu ý về điểm này : Đa-ni-ên và ba bạn của ông không bị ngược đãi, cũng chẳng hề bị đòn vọt 
tra tấn. Họ được ăn uống phủ phê.  Họ được mua chu ộc, dỗ dành, và chi ều chu ộng, và đây 
cũng chính là m ột hình th ức khác n ữa của sự truy h ại. 

Sự bức hại có thể khoác rất nhiều hình thức, có khi hung hãn hô bạo, có lúc tế nhị nhẹ nhàng. 

2/ Chỉ trong một thời gian rất ngắn ngủi, Đa-ni-ên thấy thế giới mình đang sống bổng nhiên sụp đỗ ! 
Chúng ta có thể đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời khi thế giới quanh ta như đổ vỡ nát tan ? Một 
người thân yêu vừa mất đi, một chứng bệnh ngặt nghèo vừa kéo tới, hay khi phải đương đầu với 
một vấn đề tài chính quan trọng, hoặc một sự rắc rối lớn trong đời sống gia đình ? Bạn cần đưa ra 
một quyết định quan trọng nhưng dường như mọi sự trong đời bạn đang hồi sụp đổ thê thảm ! BẠN 
ƠI, HÃY CỨ TIẾP TỤC NHÌN LÊN VÀ ĐẶT NIỀM TIN VÀO NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI ! Đa-ni-ên đã 
làm như thế.  

Thật là dễ dàng mà đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời khi mọi sự diễn ra xuôi chèo mát mái, và 
khi tình trạng sức khoẻ của chúng ta sung mẵn, nhưng khi gặp hoàn cảnh ngược lại khiến chúng ta 
nghĩ rằng dường như bao nỗi bất hạnh cứ theo đuổi chúng ta, thì đó thường là lúc mà mọi sự sẽ 
diễn biến khác đi. 

Sách Đa-ni-ên d ạy dỗ chúng ta r ằng có m ột Đức Chúa Tr ời trên cao đang giám sát m ọi  sự, 
chẳng có vi ệc gì  thoát  ra kh ỏi tầm nhìn c ủa Ngài !  

Mặc dù Đa-ni-ên phải sống trong một nền văn hoá hoàn toàn khác biệt, ở một đất nước xa lạ, 
nhưng Đức Chúa Trời vẫn đứng ở hậu trường để điều hành tể trị mọi biến cố. 

 
3 – Thứ nhì – Sự cám dỗ lớn nh ất : Nhượng bộ niềm tin để trở nên  gi ống nh ư mọi người 
(một sự tẩy não v ăn hoá)  

- Làm nh ững gì  vì  th ấy mọi người cùng làm, cho dù đó không ph ải là nh ững gì mình tin 
tưởng. Đấy chính là một hình thức tẩy não văn hoá vậy ! 
Điều đã xảy ra cho Đa-ni-ên hơn 2.600 năm trước, nay vẫn xảy ra tại các quốc gia, khi có chính 
quyền muốn áp đặt một đường lối tư  tưởng, tư duy nào đó. 
- Trong việc phụng sự Đức Chúa Trời, chúng ta cũng thấy trường hợp trên xảy ra, chẳng hạn như 
khi chúng ta làm điều gì vì thấy những người khác cũng làm điều ấy. Tôi truyền giảng theo phương 
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pháp này bởi vì tại Hoa Kỳ, người Mỹ cũng áp dụng phương pháp truyền giảng này. Tôi cầu 
nguyện theo cách này bởi vì trong một cuốn sách kia có dạy cần phải cầu nguyện theo cách như 
thế …v..v….Nhưng ở đây, ta thấy dù sống trong một nền văn hoá ngoại bang, Đa-ni-ên vẫn giữ 
vững bản lĩnh của một con dân Do Thái trung tín yêu mến Đức Chúa Trời ! 

 
4 – Thứ ba :  gi ữ mình thánh khi ết trong m ột môi tr ường b ất khi ết : một sự thách đố cho t ất 
cả những Cơ-đốc nhân !   
 
Đa-ni-ên đã có một quyết định táo bạo : sống giữa chốn cung vàng điện ngọc mà không hưởng thụ 
những thứ của điện ngọc cung vàng, bởi vì ông không muốn để thân mình bị ô-uế. Nhờ quyết định 
và sự  cương trực ấy, Đức Chúa Trời đã làm cho Đa-ni-ên được vinh hiển ! 

Chúng ta hãy sống như Đa-ni-ên. Giữa nền văn hoá vô thần và đầy tượng hình, dân sự của Đức 
Chúa Trời cương quyết đứng vững vàng !  
Kể ra thì điều này dường như khó quyết định, vì những áp lực đến từ nhiều phía. Tuy nhiên, m ột 
khi chúng ta l ựa chọn con đường gi ữ mình thánh s ạch, thì Đức Chúa Tr ời ch ắc ch ắn sẽ ban 
cho chúng n ăng quy ền để giữ mình thánh s ạch.  

 
 

Qua tấm gương của Đa-ni-ên, Đức Chúa Trời muốn phán dạy chúng ta : « Nếu ngươi tôn quý ta 
ngay trong những quyết định nhỏ của cuộc sống, thì ta cũng sẽ tôn quý ngươi và thành tín với 
ngươi ». 
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                                            02 - Giấc mộng thành hi ện thực 

Đọc : Đan. 2 : 1-30 .  

1 - Dù đã hơn 2.600 năm trôi qua, gi ấc mộng của Nê-bu-cát-n ết-xa cũng vẫn còn mang m ột ý 
ngh ĩa trường cửu đối với cá nhân c ũng nh ư trên bình di ện quốc gia dân t ộc, và cho đến cõi 
đời đời. 

Nê-bu-cát-nết-sa là một vì đại hoàng đế của xứ Ba-by-lôn, và là một trong những lãnh tụ tài ba 
nhất của thời đại lúc bấy giờ. Thực vậy, đại đế Nê-bu-cát-nết-sa là nhà lãnh tụ quốc tế giới đầu tiên 
đã chinh phục được toàn cõi thế giới văn minh, bao gồm cả việc thôn tính Y-ta-lia thông qua ngã Ai 
Cập. 
 
Vua Nê-bu-cát-nết-sa cho xây dựng một thành phố rất đẹp có tên gọi là thành phố cổ Ba-by-lôn –
toạ lạc trên khu đất Ba-bên xưa  - ngày nay nằm cách Bagdad, I-rắc khoảng 60 km.  

Tên Nê-bu-cát-nết-sa (Nébucadnetsar) có nghĩa là « thần Nebo bảo vệ các biên thùy ». Và một 
hôm, vua thấy một giấc mộng. 

2 - Nê-bu-cát-n ết-xa là m ột vì vua sáng su ốt ; ông hi ểu rõ r ằng « nh ững quân s ư cố vấn » 
của mình toàn là th ứ giả dối khi h ọ bảo họ có nh ững « quy ền lực » trong tay.  

Vua không nói cho các thuật sĩ  biết mình đã nằm mơ thấy gì, vì muốn chính họ phải đoán ra. 
Đa-ni-ên có khả năng để mặc cho những thuật sĩ hay quân sư cố vấn của Ba-by-lôn phải lãnh án 
tử hình, nhưng trái lại, ông đã cầu ơn vua tha cho họ.  

3 - Những bài h ọc của cuộc đời : Trước hết, chúng ta th ường ph ải đối di ện với những tình 
huống ‘th ấy như vô ph ương gi ải quy ết’ ...  

Có những điều loài người không thể làm được :"Hãy nói cho ta bi ết ta n ằm mơ thấy gì…"  Họ đã 
trả lời "Chuyện ấy là một điều bất năng", và quả thực, đây là một đòi hỏi vượt quá năng lực con 
người… 

Trong đời, chúng ta cũng gặp những tình huống vô phương đối phó như vậy. 
 
Mác 10 : 27 : Mỗi khi g ặp tình hu ống vô ph ương đối phó, chúng ta có th ể nói với lòng mình 
rằng "Đây chính là m ột cơ hội để Đức Chúa Tr ời làm điều gì đó trong tôi và qua tôi , m ột 
điều vượt quá kh ả năng con ng ười".  
 
Với Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng bao giờ đối diện với một điều gì bất năng. Với Đức Chúa Trời, 
bao giờ cũng có hi vọng. Đó là điều đầu tiên chúng ta học được ở đây vậy. 

4 – Bài học kế tiếp là : nh ững ngh ịch c ảnh trong đời đưa dẫn chúng ta đến chỗ phải bi ết 
nương dựa vào ch ỉ một mình Đức Chúa Tr ời mà thôi.  

Những hoàn cảnh khó khăn xảy ra để giúp chúng ta thấy rằng mình quả thực nhỏ bé làm sao, và 
nhờ đó dẫn chúng ta đến chỗ khiêm nhường. 
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Bản án tử hình đã được công bố dành cho Đa-ni-ên và ba người bạn của ông. Nhưng Đa-ni-ên 
quyết tâm ch ỉ nương dựa vào Đức Chúa Tr ời , và cùng ba b ạn tìm c ầu thánh ý Chúa trong 
sự cầu nguy ện. 
 
5 - Dù bạn có g ặp vấn đề gì trong cu ộc đời, hãy nh ớ rằng trên ch ốn trời cao kia v ẫn có m ột 
Đức Chúa Tr ời Toàn Năng có th ể làm mọi điều để vùa giúp b ạn ! 

Đó là chủ đề của quyển sách này : Có một Đức Chúa Trời kiểm soát mọi sự và có  thể làm nọi 
điều. 
Khi bạn nói : « Tôi không khả năng », thì Đức Chúa Trời bảo : « Nhưng ta có khả năng ». 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

03- Lờ

Đọc : Đan. 2 : 31   

Sách Đa-ni-ên chứa đựng nhữ
chứa đựng phần cuối X.Y.Z. củ
siêu nhiên và phi phàm ! 

1 - La Lời tiên tri chính là l ịch 

 
Đầu bằng vàng   
 
 
 
 
Ngực và cánh tay bằ
 
 
 
Bụng và vế bằng đồng 
 
 
 

 

Ong chân bằng sắt  
 
 
Bàn chân bằng sắt và đ
 
Hòn đá ném vào chân pho t

 
 

Đây là giấc mộng về một pho t
xuất hiện một  hòn đá. 
Điều đó có ý nghĩa gì ? 

2 – Những đế quốc ngo ại bang 

Pho tượng tiêu biểu cho lịch sử
hàng trên 2.600 năm về trước, th
lịch sử được viết ra trước khi nó x

ời Tiên tri và Dòng L ịch sử Đảo lộ

ng những trang đầu A.B.C. của phần tiên tri Thánh Kinh. Sách Kh
i X.Y.Z. của phần tiên tri Thánh Kinh. Kinh Thánh quả

ịch sử trước khi nó x ảy ra  

ằng bạc  

ng  

 

t và đất sét  

á ném vào chân pho tượng  
 

 
Ba-by-lôn 
 
 
 
 
Ba Tư  (Mê
 
 
 
Hi Lạp 
 
 
 
 
La Mã  
 
 

Au Châu 
 
Sự trở lạ

ột pho tượng to lớn, được cấu tạo bởi nhiều loại khoáng s

ại bang  

ịch sử của những đế quốc trần gian. Nhưng khi 
ớc, thì đây là lời tiên tri. Như vậy, tiên tri là dòng l

ớc khi nó xảy tới. Loài người thì viết lịch sử SAU KHI

11 

ảo lộn 

ên tri Thánh Kinh. Sách Khải huyền 
ả thực là một quyển sách 

lôn  

ư  (Mê-đi/Phe-rơ-sơ) 

 

i của Chúa  

ề ại khoáng sản. Sau đó lại 

ưng khi điều này được viết ra 
ên tri là dòng lịch sử đảo lộn, cũng là 

SAU KHI  các sự kiện xảy ra.   
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Chúa Giê-su có nói rằng các quốc gia ngoại bang sẽ nắm quyền kiểm soát trên Giê-ru-sa-lem trải 
qua thời gian dài : Luc. 21 : 24. Kể từ khi vương quốc Ba-by-lôn ra đời, có những quốc  gia tiếp nối 
mọc lên và tồn tại cho đến thời Đế quốc La Mã, vàthời kỳ này chỉ kết thúc vào năm 1967, tức là lúc 
dân Do Thái tái dựng Giê-ru-sa-lem làm thủ đô cả nước.  
 
Mỗi phần của pho tượng này tượng trưng cho gì ? 

1/ VÀNG tượng tr ưng cho đế quốc Ba-by-lôn (t ừ 605 đến 539 TC)  

Đây chỉ về Nê-bu-cát-nết-sa. Ông hài lòng được biết rằng VÀNG là biểu tượng chỉ về ông.  
 
 2/ BẠC tượng tr ưng cho đế quốc Mê-đi , tức Iran hay Ba T ư ngày nay (539 - 331)  

 Năm 539, Si-ru Đại đế đánh bại quân Ba-by-lôn ở tận dòng sông Ty-rơ (Tigre), tức ngay cạnh thủ 
đô Bagdad ngày nay. Lúc ấy Đa-ni-ên vẫn còn sống. 
 
Vương quốc Mê-đi đã tồn tại gần 200 năm. A-suê-ru là một trong những vì vua của triều đại này và 
những biến cố ghi lại trong sách Ê-xơ-tê đã xảy ra vào thời kỳ nói trên. 
 
Về sau, chính vua At-ta-xét-xe là vì vua trong lịch sử mà Nê-hê-mi ghi chép lại. 

 
3/ ĐỒNG tượng tr ưng cho Hi L ạp (331 - 146) 

Đồng tượng trưng cho vương quốc đầy kinh dị được thiết lập bởi A-léc-xăn-đơ  Đại đế, người đã 
chinh phục thế giới lúc bấy giờ và đã từng than khóc vì thấy không còn nước nào để chinh phục 
nữa. 
 
Quân đội Hi Lạp sử dụng những chiếc mũ và khiên làm bằng đồng thau. 

Anh hưởng của thời đại văn hoá Hi Lạp này vẫn còn tồn tại giữa chúng ta. Chính ở thời đại này đã 
xuất hiện Hippocrate, vị cha đẻ của y học, và các nhân vật lớn như Aristote, Socrate và Platon. 

4/ SẮT tượng tr ưng cho Đế  quốc La Mã  (146 TC đến 400 SC) 

Đế quốc La-Mã đã thống trị các nước phương Tây trong khoảng 500 năm. Những đạo quân La Mã 
gây kinh hoàng khắp nơi. Họ có tiếng là một khi đổ bộ lên một bến bờ nào, tức khắc họ cho thiêu 
hủy những con thuyền để chứng tỏ quyết tâm hoặc phải chiến thắng, hoặc phải hi sinh.Cũng chính 
vì tinh thần quyết chiến quyết thắng này của họ mà có rất nhiều nước đã cam chịu đầu phục họ 
trước khi trận chiến bắt đầu diễn ra. 

Người La Mã nổi tiếng là những nhà thầu xây dựng tầm cở lớn. Họ đã xây dựng đường sá và các 
công trình hệ thống cầu cống, thủy lợi. Họ đã làm được 80.000 km đường tráng nhựa. 

Thật khó mà xác định sự cáo chung của đế quốc La Mã, bởi vì, trái với những vương quốc khác, 
không thấy có đế quốc nào lên chiếm chỗ của họ, mà họ chỉ tự mình bị phân hoá, tan rã. 

Lời tiên tri này có độ chính xác đến kinh ngạc. Vào đầu thế kỷ 20, những nhà th ần học tự do lên  
tiếng rằng không thể có chuyện Đa-ni-ên viết sách này 600 năm trước thời Chúa Giê-su. Họ 
cho là có một nhà biên sử nào đó đã lấy tên Đa-ni-ên  mà viết ra sách này vào khoảng 100 
năm TC. Bởi vì, theo h ọ ngh ĩ, người ta ch ỉ có th ể viết ra nh ững vi ệc này MỘT KHI chúng 
đã xảy ra . 
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Tuy nhiên, chúng ta bi ết rằng sách này đã được vi ết ra bởi chính Đa-ni-ên, và Chúa Giê-
su đã tin nh ư thế ! Mat. 24   
 
Năm 1948, khi khám phá được những b ản thủ bút ở Biển Chết, người ta cũng đã tìm 
thấy trong s ố đó có m ột ph ần của sách Đa-ni-ên , được vi ết ra ở thời gian xa h ơn nhi ều 
so với th ế kỷ 1 trước CN. 

 ĐẾ QUỐC LA MÃ được hồi sinh (n ăm tháng không rõ)  

Các bàn chân với 10 ngón tượng trưng cho khối liên minh 10 nước sẽ xuất hiện trong thời kỳ 7 
năm đại nạn, Sau Khi H ội Thánh Được Cất Lên.  
Đây là một liên minh các quốc gia, giống như khối Đế quốc La Mã ngày xưa. 
 
Thực ra, Đế quốc La Mã không bao giờ chết, nó chỉ ở trong cơn hôn mê mà thôi.  

- Vào th ế kỷ 19, Charlemagne đã tìm cách ph ục hồi đế quốc này trong m ột thời gian ng ắn 
ngủi. Giáo hoàng Léon IV đã tôn Charlemagne làm vua c ủa Đế quốc La Mã thánh. 
- Louis XIV cũng tuyên x ưng là vua c ủa Đế quốc La Mã hồi sinh.  
- Đến thế kỷ 19, chính Nã Phá Luân (Napolon) cũng có ý muốn nắm lấy vương quyền của đế quốc 
này. 
- Ngoài ra, Hít Le (Hitler) cũng muốn tái lập Đế quốc La Mã. 
 
Nhưng chẳng có một ý định nào trên đây đã có thể thực hiện được. Còn bây gi ờ thì tình hình 
diễn bi ến ra sao ? 
Càng lúc các qu ốc gia Tây Au càng hành x ử như những nước có s ức mạnh siêu c ường, 
chứ không phãi ch ỉ là những nước có ch ủ  quyền bình th ường. Năm 2000, đồng Euro được 
ban hành nh ư một thứ tiền tệ thống nh ất của khối. Và hi ện nay, nh ững công dân thu ộc khối 
Cộng đồng Au châu có th ể đi lại từ nước này sang n ước kia mà không c ần gi ấy tờ thủ tục gì 
hết. Người ta cũng đang nói v ề một tôn giáo th ống nh ất nữa ! 
 
  
 
3/ Hòn đá : Mat. 6 : 33  ; II Phi-e-rơ 3 : 5 ; Hêb.12 : 25  

Ngoài ra, PHO TƯỢNG Nê-bu-cát-nết-xa LUÔN LUÔN ĐỨNG THẲNG. NHƯNG GIẤC MỘNG 
KHÔNG DỪNG LẠI Ở ĐÓ. CÓ MỘT HÒN ĐÁ ĐỤC RA TỪ NGỌN NÚI. HÒN ĐÁ NÀY ĐÃ ĐẬP BỂ 
NÁT CÁC BÀN CHÂN CỦA PHO TƯỢNG. 
Kinh Thánh cho bi ết hòn đá này chính là Chúa Giê-su , và gi ấc mơ này nói v ề vương qu ốc 
của Đức Chúa Tr ời. 

VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (hay NƯỚC TRỜI )   

Vương qu ốc hi ện nay c ủa Chúa Giê-su là v ương qu ốc thu ộc linh  
Mat. 6 : 33  – II Phi-e-rơ 3 : 5 – Hêb.12 : 25 
 
Tuy nhiên Vương quốc của Chúa Giê-su sẽ không bao giờ mãi mãi chỉ là vương quốc thuộc linh. 

Vương qu ốc tương lai c ủa Chúa Giê-su là th ực th ể hữu hình  

Khi trở lại thế gian lần thứ hai, Chúa Giê-su sẽ thiết lập một Ngôi Nước thực thể hữu hình. 
Ê-sai 9 : 5-6 ;  Luc. 1 :31  
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Chúa Giê-su  chính là Hòn Đá một ngày kia s ẽ đập bể nát h ết th ảy các n ước của loài ng ười, 
để rồi thi ết lập ngôi n ước Ngài, ngay t ại tr ần gian này ! 

Và đó chính là V ƯƠNG QUỐC TRỊ VÌ của THỜI ĐẠI NGÀN NĂM BÌNH AN.  

Đa-ni-ên muốn ám chỉ điều gì khi nói rằng hòn đá đục từ núi rớt ra mà không có một bàn tay đón 
đỡ nào ? 

Điều này có ý nghĩa đây là hòn đá đến từ Đức Chúa Trời, mà đã bị loài người chối bỏ. 
 
 Câu chuy ện minh ho ạ : "Có câu chuyện kể lại rằng trong quá trình xây dựng đền Sa-lô-
môn,người ta đã sử dụng một hầm  đá nằm khá xa khu vực tiến hành công trình để tránh phải nghe 
tiếng búa đập đá ồn ào..Tại đây, nhiều hòn đá được đục đẽo, tạc hình rồi chuyển tới địa điểm xây 
dựng. Lịch sửDo Thái có ghi chép rằng có một hòn đá kia, được đục đẽo tạc hình một cách rất đặc 
biệt, đã được chuyển tới nơi thi công xây dựng, song viên cai thầu chính lại không hay biết,nên đã 
bỏ nó nằm ở một cánh đồng bên ngoài. Về sau, khi bắt đầu xếp đá lên, ông ta mới hỏi người quản 
lý hầm đá là hòn đá nền móng nằm ở đâu. Bao giờ hòn đá móng mới được chuyển tới ?Viên cai 
quản hầm đá trả lời : "tôi đã cho chuyển tới ông hòn đá này được một tháng rồi, và đây là hòn đá 
được đẽo tạc theo hình dáng đặc bịêt. Hòn đá đã bị bỏ ra chính là hòn đá nền móng đấy…." 
 
 Chúng ta cũng được biết rằng hòn đá này sẽ bao trùm khắp đất… 

Ê-sai 2 : 2 ...  

Đây là một hòn đá đầy uy l ực  

Hòn đá này không đập vỡ cái đầu, ngực hay các bộ phận khác, mà là đập vỡ những bàn chân 
có mười ngón b ằng sắt trộn lẫn với đất sét.  
 
 Đa-ni-ên giải thích cho Nê-bu-cát-nết-xa về những biến cố của hồi cuối cùng. Khi Chúa Giê-su trở 
lại, Christ gi ả (tức Antichrist  ) sẽ tập hợp một đạo quân to lớn để kéo tới vùng đất của Y-sơ-ra-ên 
(Do Thái) nhằm mục đích ngăn cản Đấng Christ thiết lập ngôi nước Ngài. 
II Tês.1 : 7 
 
Tất cả những gì  do loài ng ười xây d ựng sẽ giống nh ư cát bụi theo gió cu ốn bay đi.  
10 ngón chân c ũng nh ư toàn b ộ pho t ượng trong gi ấc mộng của Nê-bu-cát-n ết-xa đều b ị 
phá hủy. 
 Khải.17 : 12  
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                       04 -  Làm sao để Không Nao núng trong Lò L ửa hực ?  
                       (hay là : Khi Lò L ửa hực không h ề làm b ạn nao núng !) 

Đọc : Đan. 3: 3   

Những thái độ cần được ghi nhận : 

1/ Họ không sấp mình quỳ lạy trước tượng thần ;  

2/  Họ không chịu khuất  phục ;  

3/ Họ không bị thiếu đốt.  Có thể chúng ta không gặp trường hợp phải đương đầu với một ngọn lửa 
thiêu đốt hữu hình kia, nhưng lắm khi chúng ta rơi vào những tình huống cực kỳ khó khăn...như 
dầu sôi lửa bỏng...!  

Như vậy, làm sao để không b ị nao núng trong lò l ửa hực ?  

1 - Họ không ch ịu thờ lạy tượng hình : th ể hiện một ni ềm tin trung thành   

Trong một khu đất rộng mênh mông, lung linh dưới ánh sáng mặt trời là cả một pho tượng to lớn 
bằng vàng ròng, có chiều cao trên 30m. Tất cả những bậc quyền quý cao sang trong toàn cõi đế 
quốc, có thể đến hàng ngàn hàng vạn, đều đến chiêm ngưỡng tôn thờ pho tượng. Tất cả đều mặc 
những bộ trang phục sắc màu rực rỡ, và họ có thể đến từ các quốc gia khác nhau.  Họ chờ đợi 
nghi thức bắt đầu...Khi tiếng nhạc trổi lên, tất cả dân chúng đều phủ phục thờ lạy trước pho tượng. 
THẾ NHƯNG CÓ BA NGƯỜI ĐƠN ĐỘC KHÔNG CHẤP HÀNH ! Thay vì tôn th ờ bức tượng 
vàng c ủa trần gian, h ọ cương quy ết ch ỉ tôn th ờ ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN CAO ! Họ dứt khoát 
sống biệt riêng và không chịu đồng hoá với truyền thống tập tục của môi trường sống chung quanh. 
 
2 – Hãy suy ngh ĩ ít phút v ề pho t ượng này. Chúng ta có th ể nhận xét ba điều ở đây. 

a/ Thứ nhất : Đây là một nỗ lực để tôn vinh cái Tôi  

Vua muốn dùng pho tượng này để chứng minh mình là vĩ đại. Trong ch ương 2, cái đầu bằng 
vàng ch ỉ về vua . Phần còn lại của pho tượng được làm bằng các vật iiệu khác, tượng trưng cho 
những vướng quốc sẽ chiếm chỗ của vua.  

Ở chương 3, cho th ấy vua làm cho mình m ột bức tượng toàn b ằng vàng ròng.  
 
Làm bức tượng bằng vàng ròng này, là vua Nê-bu-cát-nết-xa muốn thách đố Đức Chúa Trời. Có 
thể ông muốn nói : « Ba-by-lôn là ta, hãy xem những gì ta đã làm !»  Vua đã quên điều Đa-ni-ên đã 
nói với mình, rằng ông chỉ làm vua là vì Đức Chúa Trời trên cao muốn đặt ông lên ngôi. 

Dù chúng ta làm gì và thành đạt tới đâu, đừng bao giờ quên rằng mọi sự đó đều đến từ bàn tay 
vùa giúp của Đức Chúa Trời. Có những người nam và người nữ của Chúa, vì đã quên đi lẽ thật ấy, 
trở nên lên mình kiêu ngạo, do đó gặp lắm thất bại trong đời sống chức vụ. Hãy nhớ rằng chúng ta 
chỉ là công cụ trong tay của một Đức Chúa Trời cao cả vĩ đại. 

b/  Thứ hai  : Một ý đồ để thần thánh hoá con ng ười 

Bạn còn nhớ Tháp Ba-bên chăng ? Đó là một ý đồ của loài người muốn thiết dựng một con đường 
riêng cho mình đến với Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho tiếng nói của họ trở nên lộn xộn. 
Tháp Ba-bên và bức tượng Nê-bu-cát-nết-xa đều được dựng lên t ại cùng m ột địa điểm. Ba-bên 
về sau đã trở nên Ba-by-lôn. 
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Tháp Ba-bên và bức tượng Nê-bu-cát-nết-xa tượng trưng cho loài người và những nỗ lực của loài 
người,  
 

c/ Thứ ba : Ngụy tạo sự tôn th ờ  (một sự tôn th ờ giả ngụy) 

Sai lầm thứ ba của thần tượng này là vua đã dùng nó để ép buộc người ta phải tôn thờ mình, trong 
khi sự tôn thờ chân chính không bao giờ có tính cách ép buộc. 
 
 Bạn không thể áp đặt sự tôn thờ. Mọi sự tôn thờ áp đặt đều là giả dối. Bởi vì, SỰ TÔN THỜ 
PHÁT XUẤT TỰ TẤM LÒNG. Mọi người ở Ba-by-lôn đều can d ự vào một sự tôn th ờ giả ngụy, 
NGOẠI TRỪ  ba người Hê-bơ-rơ  đã cương quy ết từ chối, ch ấp nh ận đi ngược dòng.  
Khải.13:15   

5 – Cũng hãy l ưu ý tới vi ệc Nê-bu-cát-n ết-xa đã sử dụng âm nh ạc để thúc đẩy sự thờ lạy. 
Am nh ạc là một dụng cụ có sức mạnh. Nó có th ể nâng cao m ột tấm lòng h ướng về Đức 
Chúa Trời, ho ặc lôi cu ốn một linh h ồn đi vào địa ngục. Tại sao chúng ta c ần có âm nh ạc ? 
Kinh Thánh nói r ất nhi ều về sự quan tr ọng của âm nh ạc trong vi ệc thờ phượng. Am nh ạc 
được tạo nên để sử dụng trong s ự chúc t ụng ng ợi khen Đức Chúa Tr ời. Nhưng , nh ư ta 
thấy trong th ực tế đó, có nhi ều công trình sáng t ạo của Đức Chúa Tr ời đã bị ma qu ỷ cướp 
lấy và tái t ạo thành nh ững công c ụ phục vụ cho s ự gian ác x ấu xa.  

Làm sao để biết thế nào là một nền âm nhạc độc hại ? Có hai tiêu chuẩn cần biết để thẩm định về 
tính xây dựng hay tác hại của âm nhạc : 
 

1/ - Lời ca  : Phải chăng bài ca là một thông điệp tích cực nói về Đức Chúa Trời ? Hay đây chỉ là 
một ca khúc dân gian đơn sơ mộc mạc ?  
2/ - Lời ca  : Phải chăng lời ca gieo vào tâm trí chúng ta những tà tư uế niệm , hay các ý tưởng tốt 
lành về niềm tin ? 

6 – Họ không ch ịu khu ất phục : Đây là sự kiên quy ết trong ni ềm tin  

câu 14 :  sự trả lời của ba bạn trẻ Hê -bơ-rơ trước mặt vua Nê-bu-cát-nết-xa đã chứng minh cho 
niềm tin kiên quyết của họ, cho dù hoàn cảnh có xảy ra thể nào. 
  
 Có hai lo ại ni ềm tin hay đức tin ở đây. 
 

-1/ - Niềm tin l ệch l ạc hay khi ếm khuy ết :  "tôi sẽ đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, nếu như Ngài 
giải cứu tôi" 
"Lạy Chúa, nếu Chúa gìn giữ con bình yên trong cuộc chiến này, thì rồi đây con sẽ phụng sự Ngài" 
- "Nếu Chúa chữa lành cho con , hay cho người nhà của con, thì con sẽ giữ lòng trung tín với Ngài"  
Đây là một dạng đức tin khi ếm khuy ết, què qu ặt, lệch l ạc, vì nó mang tính th ương lượng và 
thách đố Đức Chúa Tr ời. 
 
 Hãy nghe ba bạn trẻ Hê-bơ-rơ phát biểu về niềm tin trung thực và kiên định của họ : "...Nầy, hỡi 
vua ! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc , có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc 
cứu chúng tôi khỏi tay vua." 
 

-2/ - Đức tin trung th ực : "Cho dù có phải chết, tôi cũng sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời" 
"Cho dù Đức Chúa Trời không can thiệp, chúng tôi vẫn sẽ giữ một lòng trung tín đối với Ngài". Đó 
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mới chính là niềm tin thực sự. 
"Lạy Chúa, nếu Chúa cho con gặp được một người chồng (hay người vợ) tốt , thì con nguyện sẽ 
phục vụ Ngài". Bạn sẽ làm gì n ếu Chúa không làm điều ấy ?  "Chúa ôi, nếu Chúa ban cho con có 
được một công việc tốt đẹp, hay một sức khoẻ tốt lành, hay có thật nhiều tiền.., thì con nguyện sẽ 
phụng sự Ngài". Và nếu như Chúa không làm điều đó cho b ạn, thì  b ạn sẽ làm gì  đây ? Thực 
tình mà nói, tôi đã thấy có nhiều người bỏ Chúa vì nghĩ rằng Ngài đã làm họ thất vọng.   

 
 
7 – Họ không b ị đốt cháy : Đây là sự giải cứu  

Đức Chúa Giê-su Christ đã đứng dậy khỏi ngôi trời, vượt qua các từng trời, vượt qua các vì sao, 
và bước đi trong lò lửa hực. Giữa ngọn lửa hừng, Ngài chờ đợi Sa-đa-rắc, Mê-sắc và A-bết-nê-gô. 
Chỉ có những sợi dây xung quanh tay chân của họ là đã bị thiêu đốt. Quả là một nguồn nhiệt hay 
sức nóng có lựa chọn, có chỉ đạo... 
 

Chúa Giê-su đã ở đâu trước khi họ bước vào lò lửa hực ? 
- Trong lò lửa hực... 

Nếu ba bạn trẻ Hê-bơ-rơ từ chối bứoc vào lò lửa hừng..., thì chắc hẳn họ đã mất cơ hội gặp gỡ 
Chúa Giê-su... 

 

“Dù ng ươi vượt qua l ửa, TA CŨNG SẼ Ở CÙNG NGƯƠI» 
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05- Những Bài h ọc từ trong Lò L ửa hực 

Đọc : Đan. 3  

Từ trong lò lửa hực, chúng ta rút ra được 4 bài học. 

1 –Bài học thứ nhất : Sự bắt bớ   

Nếu chúng ta quyết định đương đầu với ngọn lửa thử thách, thì điều ấy sẽ giúp chúng ta tiến sâu 
và tiến xa hơn nữa trên con đường dấn thân cống hiến đời mình cho Chúa.. 
Nếu bạn quy ết sống bi ệt riêng cho Chúa, thì khi b ạn mạnh d ạn đứng lên vì ĐỨC CHÚA 
TRỜI, giữ vững l ập trường quan điểm thiên th ượng  VÀ TỪ KHƯỚC  QUỲ LẠY TRƯỚC 
NHỮNG THẦN TƯỢNG của trần gian , ấy đó chính là lúc mà BẠN PHẢI CHỊU SỰ BẮT BỚ đấy ! 
II Tim. 3:12   
 
Hãy cứ thử sống trọn vẹn cho Chúa Giê-su, 24/24 và suốt 7 ngày một tuần, rồi nghiệm xem điều gì 
sẽ xảy  ra.  Bạn sẽ thấy như mình b ị ném vào lò l ửa hực đấy ! 

2 – Bài học thứ nhì : Sự kiên trì, b ền chí , không đầu hàng ha chùn b ước trước ảnh hưởng 
tác động của hoàn c ảnh 

Ba người bạn Hê-bơ-rơ của chúng ta cương quyết không phục tùng theo chỉ dụ và chẳng chịu hạ 
mình quỳ lạy trước tượng thần. Bởi vì , họ đã quyết định gi ữ vẹn một tấm lòng tín trung v ới 
Đức Chúa Tr ời. 
 
Ba người bạn của chúng ta cảm thấy gì khi họ nhìn thấy mọi người chung quanh quỳ lạy bức 
tượng thần ? Họ cảm bi ết mình th ực sự khác bi ệt , và đây là điều mà ch ẳng ai mu ốn làm.  
 
3 – Nếu bạn muốn được như ba bạn anh hùng c ủa chúng ta, ph ải ch ăng có l ẽ bạn sẽ cảm 
thấy cô đơn vô cùng ?  

Quả thực, để giữ lòng trung tín với Chúa, nhiều khi phải gặp lắm vất vả , khó nhọc. Trên đường đi, 
chúng ta phải gánh chịu những sự nhạo báng, chế giễu, nhưng Chúa luôn ở bên ta và quý tr ọng 
sự nhẫn nhục của chúng ta.  

I Phi-e-rơ  2:20  

Một mẩu chuy ện minh ho ạ : Nhà văn Soldjnytsine , trong tác phẩm "l'Archipel du Goulag" (Trại 
đảo Lao động Cải tạo), có kể về một buổi họp đảng như sau. Viên bí thư cũ vừa bị bắt. Viên bí thư 
mới, trong một buổi họp, kêu gọi toàn thể cử toạ dành chút thì giờ để tôn vinh Xít-ta-lin (Staline) 
.Mọi người liền đứng lên và bắt đầu nồng nhiệt tung hô Xít-ta-lin. 1 phút, rồi 2, 3, 4, 7, 9.. phút trôi 
qua , tiếng tung hô vẫn tiếp tục vang dội. Có những bàn tay bắt đầu thấy mỏi, những người cao 
tuổi nhất  thấy như không thể đứng nổi nữa, kể cả thành phần tôn thờ chúc tụng Xít-ta-lin cũng 
vậy, nhưng ch ắng ai dám ng ừng l ại. Không ai dám làm ng ười đầu tiên đứng ra để kéo ch ậm 
lại hay gi ảm bớt cường độ của bầu không khi tung hô. Viên tân bí thư vừa được bổ nhiệm, 
viên cựu bí thư vừa bị đi tù, công an mật vụ rải đầy khắp nơi để theo dõi kiểm soát tình hình. Họ 
nhìn nhau với những nụ cười giả tạo. Thình lình, có viên chủ bút của một tờ báo địa phương, một 
người tánh khí rất cương trực, nảy ra ý định phải làm một cái gì đó để nói lên cảm nghĩ, phản ứng 
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của mình. Ông li ền ngồi xuống, và đây như là dấu hi ệu để mọi người trong h ội trường có c ớ 
dừng l ại... VÀ ĐIỀU NÀY CHO TOÀN THỂ CỬ TOẠ THẤY TÍNH KHÍ ĐỘC LẬP CỦA ÔNG. 

Nhưng có diều là cũng ngay trong đêm hôm đó, viên chủ bút tờ báo địa phương đã bị bắt và lãnh 
án mười năm tù.  

4 – Bài học thứ ba : Sự hiện di ện của Chúa Giê-su bên c ạnh b ạn trong lò l ửa thử thách  

Có bao nhiêu người bị ném vào ngọn lửa ? – Ba người.  Nhưng có bao nhiêu người bước đi trong 
ngọn lửa hừng ? Xin thưa : Bốn người !  CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI ĐI RA KHỎI NGỌN LỬA ? –
Ba người... Vậy người thứ tư ở đâu ? NGÀI LUÔN Ở TRONG NGỌN LỬA, VÀ BẠN SẼ GẶP 
NGÀI Ở ĐÓ KHI BẠN ĐI QUA NGỌN LỬA. 
 
Es. 43 :2 : Hãy lưu ý r ằng Đức Chúa Tr ời  không bảo là Ngài sẽ ngăn cản bạn vượt qua ngọn 
lửa. Nếu dịch thật sát nghĩa, thì câu ấy được hiểu thế này :  "Khi ng ươi đi trong l ửa..." 
 

Đức Chúa Trời không giữ họ tránh đi vào ngọn lửa, mà là giữ họ không b ị thiêu đốt bởi ngọn 
lửa. 
 

5 – Bài học thứ tư  :  Đức Chúa Tr ời dùng l ửa để thanh t ẩy  

Một số các bạn từng đi qua bên lò lửa hực, và có thể đã thắc mắc tại sao lại có lò lửa hực này ?  
Đây là câu tr ả lời : Ma-la-chi 3 : 3   
 
Đức Chúa Trời giống như thợ kim hoàn.  Bạn và tôi gi ống nh ư bạc. Đức Chúa Tr ời bỏ bạc vào 
trong lò luy ện (đó chính là lò l ửa thử luyện bạn). 
Ngài đốt nóng lò luyện cho t ới khi ch ất bạc ch ảy ra. 
Chất bạc chảy ra sẽ chìm xuống đáy, còn những cặn bã sẽ trồi lên trên mặt. 
 
Người thợ luyện bạc điều chỉnh nhiệt độ một cách rất cẩn thận, để giúp cho chất bạc tránh bị hư 
hại. Và điều mà ng ười thợ luyện bạc cần ph ải làm là v ớt bỏ ra những cặn bã. Có ph ải đó là 
điều mà Đức Chúa Tr ời đang làm cho b ạn lúc này không ?  
 
Bạn có biết làm thế nào mà người thợ luyện bạc BIẾT ĐƯỢC KHI NÀO THÌ BẠC TRỞ NÊN SẠCH 
RÒNG KHÔNG ? 
Ay là khi người thợ luyện bạc có thể nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên mặt của chât hợp 
kim được nung luyện. Đó là lúc người thợ luyện có thể lấy bạc ra khỏi lửa. 

 

 

 

 



 20 

06- Càng g ặp cảnh khó, b ản l ĩnh càng cao  

Đọc : Đan. 4  

1 - Đức Chúa Tr ời theo dõi Nê-bu-cát-n ết-xa   

Trong cơn cuồng nộ, ai đã cho quăng Sa-đa-rắc, Mê-sắc, và A-bết-nê-gô vào lò lửa hực ? Nhưng 
kìa, Đức Chúa Tr ời đã làm một điều kỳ diệu phi th ường, VÀ NÊ-BU-CÁT-N ẾT-XA ĐÃ BẮT 
ĐẦU BIẾN ĐỔI !  
Đan. 3 : 29   
Trong Đan.4, chính miệng vua đã làm chứng với chúng ta về điều này. 
   
2 - Vua nằm mộng và gi ấc mộng khi ến người sợ hãi  

Câu  5 : Một lần nữa, vua cho đòi các thuật sĩ và những chiêm tinh gia đến chầu... 
Lần trước vua nói "Ta không kể cho các ngươi về những gì ta đã nằm mộng thấy, nhưng các ngươi 
phải đoán ra và giải mộng cho ta”, và họ đã đồng thanh tr ả lời rằng "Muôn tâu bệ hạ, thật chẳng 
hề có vì vua nào đưa ra một yêu cầu giống như vậy... Vậy xin Vua hãy kể ra điềm chiêm bao và 
chúng tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao ấy cho Vua." 
Nhưng lần này, VUA KỂ CHO HỌ NGHE ĐIỀM CHIÊM BAO, và h ọ đã trả lời rằng "Chúng tôi 
không thể giải thích được." 
 
Tức thì, Vua cho vời Đa-ni-ên tới... Và, bởi Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc, Đa-ni-ên liền giải 
nghĩa điềm chiêm bao này cho vua. 

3 - Sự giải mộng  

câu 19  : Đây là lúc mà Vua và Đa-ni-ên đã hiểu biết nhau trải qua nhiều năm tháng. Đa-ni-ên thực 
tình không muốn tỏ cho vua biết về điều gì sẽ xảy đến cho vua. Nhưng vì lòng quý m ến Vua, ông 
xét th ấy cần th ết ph ải báo cho vua bi ết để tiên li ệu, phòng ng ừa. Nếu quý trọng các linh hồn, 
chúng ta cần phải lấy tình yêu thương mà báo cho họ biết lẽ thật về sự thực hữu của một nơi gọi là 
hoả ngục, và về thế nào Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài 
làm giá hi sinh để cứu chuộc mọi người. 
 
 Đọc câu 27 
 
 Đa-ni-ên b ảo Vua hãy ăn năn hối cải để tránh m ột trường hợp kinh nghi ệm khủng khi ếp xảy 
tới. 
 Theo lời kêu g ọi của Đa-ni-ên, thì s ự ăn năn đích th ực, ấy là nhà vua ph ải từ bỏ tội lỗi và 
thay đổi nếp hành x ử.  

Đây không phải là một bài giảng đem lại thành công lớn trong thời đại hôm nay. Nói về Chúa ban 
các thứ phước lành thì dễ dàng hơn là bảo người ta phải ăn năn hối cải về tội lỗi mình! Nhưng đó 
lại là làm giảm thiểu ý nghĩa và quyền năng của sự giảng luận. 

4 - Giấc mộng thành s ự thực :  vào m ột năm sau – xem câu 28  
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Chắc hẳn vua Nê-bu-cát-nết-xa phải lo nghĩ nhiều về những lời của Đa-ni-ên, vì giấc mộng đã 
khiến lòng ông run sợ.  
Nhưng rồi một tháng...hai tháng trôi qua...mà ch ẳng h ề thấy có s ự phán xét nào c ả.... Chắc 
ông Đa-ni-ên đã nhầm lẫn rồi... Thời gian c ứ thế tiếp tục đi qua...11 tháng...và r ồi một năm 
sau... đùng... m ột cái... l ời tiên báo đã được ứng nghi ệm. 

 
 Tội chính của Nê-bu-cát-nết-xa là sự kiêu ngạo. Thực vậy, bản tính ông đầy dẫy sự kiêu ngạo. 
 Ông đã không tôn vinh Đức Chúa Tr ời về những ph ước lành mà Ngài đã ban cho ông .  
Lòng ông đầy sự tự mãn. Ông b ắt đầu ca tụng về thế lực, uy quy ền to l ớn của chính mình.  

5 - Tội kiêu ng ạo 

Đây là một trong những tội khá phức tạp, bởi lẽ người ta có thể phạm tội này mà không hay biết. 
Nếu ai đó đánh cắp thứ gì, người ấy ắt biết mình đã đánh cắp… Nếu ai đó nói dối, kẻ ấy ắt biết 
mình đã nói dối…Nhưng bạn có thể phạm tội kiêu ngạo mà trong lòng v ẫn nh ầm tưởng “là mọi 
sự đều ổn thoả, tốt đẹp”, hoặc gi ả cho r ằng mình là m ột hình ảnh sáng chói. 
 
Kiêu ngạo là khi chúng ta bắt đầu nghĩ rằng mọi điều tốt đẹp đến trong cuộc đời mình là do k ết 
quả của tài n ăng đức độ bản thân và c ủa những công vi ệc mà chúng ta đã làm. 
  
 Gia-cơ  4:6   :   ...nhưng Ngài l ại ban cho ta ơn lớn  hơn nữa ; vì v ậy, Kinh Thánh chép 
rằng : Đức Chúa Tr ời chống cự kẻ kiêu ng ạo, nhưng ban ơn cho k ẻ khiêm nh ường. 

I Phi-e-rơ  5:5 : Cũng khuyên b ọn tr ẻ tuổi, hãy ph ục theo các tr ưởng lão. H ết th ảy dối đãi với 
nhau ph ải trang s ức bằng khiêm nh ường ; vì Đức Chúa Tr ời chống cự kẻ kiêu ng ạo, mà ban 
ơn cho k ẻ khiêm nh ường.  
Thật nguy hiểm khi chúng ta bước đi trên vùng lãnh địa nhỏ bé của mình mà lại bắt đầu tưởng 
rằng mình vĩ đại làm sao ! Hãy nhớ lại vua Đa-vít, mọi vấn đề đã xảy ra khi ông b ắt đầu ti ến 
lên sân th ượng của cung đền...Khi ngh ĩ rằng mình đã lên tới đỉnh cao c ủa trần gian, và mọi 
thứ đều nằm dưới quyền kiểm soát của mình, thì đó là lúc chúng ta cho rằng mình là chủ tể của cái 
tiêu vương quốc của mình...Hãy cẩn thận và đề cao cảnh giác,vì Kinh Thánh có nói :"Sự kiêu ngạo 
đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã ." –Châm ngôn 16 :18 

6 - Chứng b ệnh của Nê-bu-cát-n ết-xa  

câu 33 :  Chứng bệnh xảy đến cho vua, có tên là bệnh hoang tưởng hoá sói (Lycanthropy), theo 
tiếng Hi Lạp thì được phân tích như sau : Lycos , là chó sói ; anthropos, là người . Vậy người 
mang chứng bệnh này được gọi là Người sói (L'homme loup ). 
 
Ngày hôm nay, chữ lycanthropie được dùng như một từ thuật chung để chỉ về người mắc chứng 
hoang tưởng hoá thú, bất kể là loại thú nào.  
 
Nê-bu-cát-nết-xa, một vì vua v ới vỏ khoác đẹp đẽ, nay tr ở thành m ột con thú . BẢN CHẤT 
THỰC SỰ CỦA  ÔNG ĐƯỢC PHƠi BÀY. 

Ông không còn làm chủ hay kiểm soát cuộc đời mình được nữa... 
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7 - Một con ng ười được bi ến đổi 

Sau 7 năm bị phế và suy sụp hoàn toàn, một quá trình biến cải đã diễn ra trong tấm lòng của Nê-
bu-cát-nết-xa : các câu 36-37.   
 
Sau 7 năm trời được rèn luy ện tại trường đại học khổ đau, Nê-bu-cát-n ết-xa đã hiểu ra điều 
cần ph ải hi ểu. Đây là một con người hoàn toàn đổi mới sau khi được tương giao với Chúa của 
toàn cõi thiên nhiên vũ trụ. AI CÓ THỂ BIẾN ĐỔI MỘT CON NGƯỜI THÚ TÍNH THÀNH MỘT 
CHÂN TÍN HỮU ? Một con sói hung dữ thành một con cừu hiền lành... 
 
8 - Đức Chúa Tr ời dùng nhi ều phương cách để lưu ý, nh ắc nhở chúng ta  

Đối với Nê-bu-cát-nết-xa, Đức Chúa Trời đã dùng giấc mộng và kế đó là Đa-ni-ên để nhắc nhở ông 
ta. Và cuối cùng, chính Đức Chúa Trời đã dứt khoát hạ bệ Nê-bu-cát-nết-xa. 
  
Câu truy ện minh ho ạ : Câu truyện xảy ra cách đây nhiều năm, khi điện tín điện báo còn là 
phương tiện giao thông liên lạc đường dài nhanh chóng nhất.Có một thanh niên muốn đi làm  điện 
báo viên.Dựa theo một thông cáo đăng trên báo, cậu liền tìm đến địa chỉ văn phòng đang tìm  
người làm. Đến nơi, người ta đưa cậu vào ngồi chờ trong một văn phòng rộng lớn, ở đó đã có khá 
đông người đang nói chuyện ồn ào, và sau bức vách ngăn cách lại phát ra tiếng gõ đều đều của 
máy điện báo.  

Người thanh niên và 7 ứng viên khác đang ngồi chờ đợi để được phỏng vấn. Nhưng chỉ ít phút sau, 
bỗng thấy cậu thanh niên đứng lên, bước ra khỏi chỗ ngồi ở phòng đợi, và mạnh dạn đi thẳng một 
mạch vào phòng bên trong, dĩ nhiên là trước sự giật mình ngơ ngác của các ứng viên kia.Họ không 
hiểu chuyện gì xảy ra cho người thanh niên này và nghĩ rằng cậu ta đã làm một việc sai nhầm, 
chắc thế nào cũng sẽ bị loại. Họ nghĩ thế bởi vì họ đã chờ đợi khá lâu mà có thấy ai gọi đến tên 
mình đâu. 

Tuy nhiên, sau một lúc, viên quản đốc dẫn người thanh niên bước ra từ văn phòng của ông, và nhã 
nhặn nói với  những ứng viên đang còn ngồi chờ ở ngoài, như sau: “Thưa các anh em, cảm ơn anh 
em nhiều vì đã chiếu cố đến đây, song rất tiếc công việc này đã có người được tuyển để đảm nhận 
rồi.”Thế là các ứng viên kia bắt đầu càu nhàu nháo cả  lên, thậm chí đã công khai lên tiếng khiếu 
nại : “Hãy đợi đã, chúng tôi thật chẳng hiểu ra làm sao! Cậu ấy là người đến sau cùng, còn chúng 
tôi đến trước, lại chờ đợi khá lâu mà không thấy ai gọi vào phỏng vấn hết. Vậy mà cậu ấy lại được 
tuyển vào làm. T hế là làm sao ? Thật là bất công!" 

Viên quản đốc trung tâm điện báo từ tốn giải thích : “ Tôi rất tiếc, nhưng thưa các bạn, vào những 
phút cuối khi các bạn đang ngồi ở đây, thì máy điện báo trong kia đã gõ đi một bản tin nói rằng 
‘Nếu bạn hiểu bản tin này thì hãy bước thẳng vào phòng trong. Công việc này được dành cho 
bạn’.Không ai trong các bạn đã nghe được hay hiểu được bản tin. Riêng cậu thanh niên này đã 
nắm bắt được bản tin. Vậy tất nhiên là công việc này phải được dành cho cậu ta." 

 
 
 Gióp 33 :14  
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9 - Đức Chúa Tr ời luôn luôn có s ự tiên li ệu , và dành c ơ hội cho con ng ười ăn năn trước khi 
Ngài hành động   

Đức Chúa Trời đã dự liệu và tiên báo cho vua... 
Ngài sử dụng mọi hình thức báo động mà chỉ có đương sự hay người trong cuộc mới hiểu được... 

 

10 - Hãy làm nh ư vua Nê-bu-cát-x ết-xa :  N ếu Chúa đã giúp bi ến đổi bạn, thì b ạn hãy làm 
chứng v ề ơn Ngài  

Hãy xem lời làm chứng của vua Nê-bu-cát-nết-xa, và tập trình bày một bài làm chứng với thời gian 
đừng dài lắm, chừng sáu phút trở lại là đủ. 
 
1- Đời tôi tr ước ngày g ặp Christ. 
2- Đức Chúa Tr ời đã làm cách nào để khi ến tôi l ưu ý d ến Ngài ? 
3. Ngài đã biến đổi tôi khi nào và nh ư thế nào ? 
4. Đời tôi k ể từ khi được Ngài làm ch ủ. 

 
 

Điều duy nh ất mà th ế giới đã ghi nh ớ về Nê-bu-cát-n ết-xa, đó là xứ Ba-by-lôn v ới những 
ngôi v ườn treo… NHƯNG TẤT CẢ NHỮNG THỨ ĐÓ RỒI CŨNG BỊ CHÔN VÙI DƯỚI LỚP CÁT 
BỤI THỜI GIAN… CHỈ CÓ SỰ QUAY ĐẦU ĂN NĂN CỦA ÔNG LÀ ĐƯỢC KINH THÁNH LƯU 
LẠI NGÀN ĐỜI …. 

Đức Chúa Tr ời ngày nay v ẫn còn có th ể tác động trên t ấm lòng nh ững ng ười lãnh d ạo của 
đất nước chúng ta. ITim. 2 :1-5  
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07- Khi Đại yến kết thúc ! 

Đọc : Đan. 5  

Chương 5 bắt đầu khi đạo quân hùng hậu của xứ Mê-đi và Phe-rơ-sơ (tức Ba Tư) đã chinh phục 
được toàn bộ lãnh thổ Ba-by-lôn, ngoại trừ chính thành phố Ba-by-lôn. Đại binh đoàn của Si-ru Đại 
đế đóng bên ngoài thành phố đồ sộ này. Và dù đây là một đoàn hùng binh, song nó vẫn không thể 
đâm thủng những bức tường thành Ba-by-lôn. Còn vua Bên-xát-xa thì vì quá tin tưởng vào sự 
vững chắc của những bức tường thành nên có phần chủ quan không cho người canh giữ chu đáo. 

Theo sử gia Hrodote, thành Ba-by-lôn có đầy đủ lương thực để sống, cho dù có bị vây hãm 20 
năm. Lại nữa, có con sông Ơ-phơ-rát chảy qua giữa phố thành. 

Các nhà khảo cổ học đã tìm ra được nhiều di tích của cổ thành Ba-by-lôn, cho thấy thành này có 
những phòng tiệc đủ khả năng cùng một lúc chứa được từ 5.000 đến 10.000 thực khách. Điều cần 
làm lúc ấy là giúp dân chúng lấy lại tinh thần, do đó vua có ý định cho mở một đại yến tiệc, có lẽ để 
tạo khí thế trước những biến cố vừa mới xảy ra. VÀ THẾ LÀ BUỔI ĐẠI YẾN TIỆC  ĐƯỢC BẮT 
ĐẦU ! 

1 - Một buổi yến ti ệc buồn th ảm 

Trong buổi tiệc, vua Bên-xát-xa cho mang ra dùng những khí mạnh ( ly cốc ) đã cướp được ở đền 
thờ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, để dâng r ượu chúc m ừng và tôn vinh nh ững tượng 
thần  bằng vàng và b ằng b ạc... Những chén và ly này đã được thánh hoá và đúng ra chỉ để 
duy nhất dùng cho ĐỨC GIÊ-HÔ-VA !!! 
- Do đó, chính giờ phút ấy, một bàn tay đã xuất hiện. 
Mọi con mắt đều hướng về phía bàn tay vừa xuất hiện và đang viết trên tường ở trước mặt họ. 
Hỗn loạn và những tiếng kêu la hốt hoảng tràn ngập phòng tiệc. VÀ ĐÓ LÀ CÁCH ĐỨC CHÚA 
TRỜI ĐÃ PHÁ VỠ  BUỔI ĐẠI YẾN TIỆC CỦA VUA BÊN-XÁT-XA .Ôi, không có Giê-su, cuộc đời 
thật buồn thảm làm sao ! 
 

2 – Bà hoàng thái h ậu bước vào phòng ti ệc và nh ắc tới Đa-ni-ên !  

Xin đọc câu 17 – Đa-ni-ên không để lòng xao xuyến hay xúc động trước các bả vinh hoa phú quý 
của đời. Đa-ni-ên không chuyển tải đến vua một thông điệp mà vua ưa thích nghe , song là một 
thông điệp mà vua cần phải nghe . Cầu xin Chúa cho chúng ta có sự dũng cảm để luôn làm được 
như thế !  
 
 
Chúng ta hãy xem xét m ột chút v ề ý ngh ĩa chính xác c ủa các từ   ‘Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, U-
phác-sin’  (Men, men, tqel và parsin).  Chúng có nghĩa là : ĐẾM, ĐẾM, CÂN, CHIA (COMPTE, 
COMPTE, PESE, DIVISE) 
  
ĐẾM (Mê-nê) : Đức Chúa Trời đã đếm hay tính sổ chung cuộc cho vua và công bố rằng cuộc đời 
cũng như ngôi nước của vua đã tới hồi kết thúc, dù vua có sẵn sàng hay không. 
CÂN (Tê-ken)  : Đức Chúa Trời có một cái cân dành để cân chúng ta. Vua được cân và thấy là 
kém thiếu. 
CHIA (U-phác-sin)  : Đức Chúa Trời truất phế vua và giao ngôi nước lại cho người xứ Mê-đi và 
Phe-rơ-sơ (Ba Tư) . 
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Chúng ta có thể rút ra bài học gì ở đây để ứng dụng cho đời sống của mình? 

Rồi một ngày chúng ta phải ứng hầu trước VÌ VUA TRÊN MUÔN VUA  để khai trình về những gì 
mình đã làm trong cuộc đời, về đời sống chức vụ, về các năng tài, lời nói và hành vi của chúng ta... 
Mat. 7: 2 ;  7 : 22 ; 12:37 ; ITim. 4:16 ; Tit 2:7. ... 
 
 

7 – Một Bản án b ất ngờ  (c. 29-30) 

Sử gia Hrodote kể lại rằng toàn thành Ba-by-lôn đã thất thủ ngay trong đêm hôm ấy, trong lúc vua 
quan, quân dân Ba-by-lôn đang say sưa bên bàn yến tiệc. 
 
Chắc hẳn các b ạn còn nh ớ rằng dòng sông Ơ-phơ-rát ch ảy qua thành ph ố này, bên d ưới 
những bức tường thành, t ừ bắc xuống nam . Viên đại thống soái Sy-ru của quân Phe-rơ-sơ  đã 
đưa ra một  ý kiến tài tình để đánh chiếm thành phố nổi danh là bất khả xâm lấn này. Trong gần hai 
năm, thống tướng Sy-ri  bí mật cho quân lính đào một con kinh từ trên  thượng nguồn để quay 
hướng con sông về phía một vùng đầm lầy. Khi công việc này hoàn tất, trong một đêm kia, tướng 
Sy-ru hạ lệnh cho phá đập để nước chảy về vùng đầm lầy, khiến dòng sông trong thành trở nên 
khô cạn. Thế là binh đoàn của ông đã đi qua dễ dàng bên DƯỚI những bức tường thành. Theo ghi 
chép của sử gia Hrodote thì vì bị đánh úp quá bất ngờ nên quân lính Ba-by-lôn hết sức kinh hoàng, 
không còn chống đỡ gì được hết. Và nạn nhân duy nhất chính là vua Bên-xát-xa, đã ngã chết ngay 
trong đêm thành phố thất thủ. 
 

Lời tiên tri viết trên tường được ứng nghiệm ngay trong đêm hôm ấy. 

Điều gì  Đức Chúa Tr ời phán d ạy, bao gi ờ cũng được hoàn thành ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

08- Những Con Sư tử trong Hang c ủa Đa-ni-ên  

Đọc : Đan. 6. Sau khi nghiên cứu về cái đầu bằng vàng tượng trưng cho triều đại Ba-by-lôn, bây 
giờ chúng ta nghiên cứu tiếp về phần cái ngực bằng bạc tượng trưng cho xứ Mê-đi và Phe-rơ-sơ 
(Ba Tư). 
1 – Giữa chốn công c ộng :  Sự thanh s ạch ph ải là mục tiêu theo đuổi của chúng ta   

Câu 3  : những kẻ khác ganh tị với Đa-ni-ên, và đó là nguyên nhân khởi đầu của các vấn đề... 
Linh tánh h ơn người : những năng lực ngoại hạng, đặc biệt  = một  tinh thần hay trí tuệ phi 
thường. 
 
 Câu Kinh Thánh này cho thấy mặc dù tuổi đã cao, đã trên 80, Đa-ni-ên vẫn còn là một con người 
có tinh thần tích cực, nhạy bén, luôn thể hiện một quan điểm sống và hành động được nhiều người 
mến mộ ca tụng.  
 
Hãy giữ vững tinh th ần tích c ực, dù ở trong độ tuổi nào !  
 

2 – Hãy giữ mình liêm khi ết, trung th ực ở trong b ất cứ công vi ệc gì :  nghĩa là sống thành thực 
và xứng đáng với lòng tin cậy, ngay cả những khi không có ai bên mình. 

Câu  4 
Đối với chúng ta, Đa-ni-ên là gương mẫu về một người yêu mến Đức Chúa Trời, đồng thời cũng là 
một người thăng tiến trong sự nghiệp.  
Đối với Đa-ni-ên, ông luôn nắm lấy cơ hội để chứng minh lòng tin của mình ở nơi Đức Chúa Trời. 
Bao nhiêu kẻ thù nghịch đã nhìn thấy đức tính liêm khiết  của Đa-ni-ên, do đó đem lòng ganh tị và 
có ý đồ đánh gục ông. 
 
Bạn càng s ống thành th ực bao nhiêu, thì ng ười ta càng th ấy những kẻ khác không s ống 
thành th ực bấy nhiêu. Và từ chỗ đó, bạn có thể sẽ gặp những sự hiềm khích quấy nhiễu đấy... 
 
Nhưng, cũng như Đa-ni-ên, nếu bạn cương quyết sống thành thực, trung tín, và cần mẫn, thì Đức 
Chúa Trời sẽ tôn vinh và ban phước cho bạn. 
 
Mẩu truy ện minh ho ạ : Nhiều năm trước đây, có một người đàn ông khá lớn tuổi đã cùng vợ đáp 
tàu hoả đến thảnh phố Chicago. Đêm đó, gặp trời giông bão, chuyến tàu có bị hoãn nên về đến 
sân ga hơi muộn. Mãi đến quá nửa đêm họ mới về tới một khách sạn ở trung tâm thành phố, và 
mong tìm được một phòng trọ.Nhân viên trẻ tuổi trực tại khách sạn đêm hôm ấy, có tên là George 
Boldt, đã giải thích cho cặp vợ chồng mới đến là vì tại thành phố hiện này đang tổ chức ba đại hội, 
cho nên khách sạn không còn chỗ, nhưng đồng thời người nhân viên trẻ tuổi này có nói là xin sẵn 
lòng gọi điện đến các khách sạn xung quanh đó để xem có nơi nào còn phòng không. Sau nhiều cú 
điện thoại, nơi nào cũng đều trả lời là rất tiếc không còn phòng trống nào hết. 
Người nhân viên trẻ liền từ tốn quay sang nói với đôi vợ chồng khách :  « Thưa ông bà, tôi thấy ái 
ngại khi nghĩ tới chuyện phải để một đôi vợ chồng dễ mến như ông bà đi ra ngoài trời mưa gió 
trong một đêm thế này. Tôi cũng nghĩ không biết ông bà có vui lòng nghỉ tạm qua đêm trong căn 
phòng của tôi ở dưới tầng hầm không ? Căn phòng không rộng rãi cho lắm nhưng tương đối sạch 
sẽ, và đêm nay vì bận trực ở đây nên tôi không cần dùng tới nó." 
Đôi vợ chồng khách vui vẻ nhận lời. Sáng hôm sau, ông chồng định gửi riêng cho cậu nhân viên trẻ 
George Boldt một ít tiền, gọi là để trả ơn, song cậu từ chối không nhận. Ông khách cao niên liền 
nói :  « Cậu chính là mẫu người rồi đây cần phải đứng ra quản lý một khách sạn tốt nhất của nước 
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Mỹ. Có lẽ một ngày kia  tôi sẽ xây dựng một cái khách sạn như thế cho cậu đấy !» George Boldt, 
người nhân viên trẻ, chỉ mỉm cười và nhã nhặn nói : « Thưa ông bà, tôi rất hạnh phúc được phục vụ 
ông bà... » 
Nhiều năm trôi qua. Bỗng một hôm, George Boldt nhận được một lá thư kèm với vé tàu hoả, mời 
cậu sang thành phố Nữu Ước (New York). Khi đến nơi, ông khách cao niên năm xưa đưa George 
Boldt đến một khách sạn đồ sộ nằm ở góc phố của đường 5 và đường 54, khu Manhattan, và 
nói : «Này cậu George, đây chính là cái khách sạn tôi đã xây dựng cho cậu, để cậu quản lý đấy !»     
Georges Boldt bèn nhìn ông khách của mình trong đêm giông bão năm xưa ở Chicago, và nói với 
giọng nhỏ nhẻ nhưng đầy kinh ngạc :  " Thưa, bác nói đùa đấy chứ ạ ?" 
Nhưng đây không phải là một lời nói đùa, mà là một đề nghị chân thành và nghiêm trang của 
William Waldorf Astor, ông khách l ớn tuổi năm xưa. Và cũng từ đó.  George Boldt , người nhân 
viên trẻ tuổi trực ca đêm tại khách sạn ở thành phố Chicago ngày trước, đã chính thức trở thành vị 
Giám đốc đầu tiên của Khách s ạn Waldorf Astoria  nổi tiếng... 

3 – Trong n ơi riêng t ư  : Thói quen hay n ếp sống c ầu nguy ện (Đây là điều Đa-ni-ên d ạy dỗ 
chúng ta)  

Nếu đời sống công cộng của Đa-ni-ên là một đời sống thánh khiết, thì đời sống riêng tư của ông là 
một đời sống đặc trưng bởi sự cầu nguyện. 
Trong khi đó, vua ra chỉ dụ cấm khẩn cầu một vị thần nào khác ngoài vua. Hậu quả thế nào đây ? 
Nếu Đa-ni-ên tiếp tục cầu nguyện với Chúa trên Trời Cao, thì là phải đối  đầu với hang sư tử rồi. 
Dù vậy, ông v ẫn cầu nguy ện với Đức Chúa Tr ời của mình. 
 

4 – Vài ý ki ến đóng góp cho s ự cầu nguy ện  

1) Cần có m ột nơi riêng bi ệt  
Đối với Đa-ni-ên, đó là căn phòng của ông, với cánh cửa sổ mở ra hướng về thành Giê-ru-sa-lem.  
Cần có một nơi cầu nguyện riêng biệt và thường xuyên. Mác 1 : 35  
Bạn cần có một nơi yên tĩnh gặp gỡ Chúa. 
 
2) Cần tập cầu nguy ện thường xuyên  
Đa-ni-ên có thói quen cầu nguyện 3 lần mỗi ngày. Thi. 55 : 17  "Buổi chiều, buổi sáng, và ban 
trưa,tôi sẽ than thở rên siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi." 
Hãy gặp gỡ Chúa thường xuyên. Hãy đọc một văn đoạn Kinh Thánh, một chương sách Thi Thiên... 
Thói quen này s ẽ giúp b ạn th ấy được sự biển đổi di ệu kỳ xảy ra trong cu ộc đời bạn !  
 
3) Cần có m ột thái độ kính c ẩn khi c ầu nguy ện  
Dù trên 80 tuổi, Đa-ni-ên vẫn quỳ gối cầu nguyện một cách kính cẩn.  Chúa Giê-su c ầu nguy ện 
tại vườn Ghết-xê-ma-nê ; g ương cầu nguy ện của Phao Lô Eph. 3 : 14  

Chẳng có mệnh lệnh nào bảo chúng ta phải quỳ gối để cầu nguyện...Nhưng Kinh Thánh có nói về 
các cử chỉ hay động tác cầu nguyện, như quỳ gối, ngước mắt lên trời, đứng thẳng người, đưa 
cánh tay lên... đây là vấn đề thuộc về thái độ của lòng mình đối với Đức Chúa Tr ời mỗi khi 
chúng ta ra m ắt Ngài.  

 
 
5 – Đa-ni-ên ph ải đối di ện với những con s ư tử  

Những con sư tử đã tiến vào hang của Đa-ni-ên, cũng giống như các biến cố rớt xuống trên đầu 
chúng ta. 
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Vẫn còn đó những con s ư tử mà chúng ta ph ải đối di ện !!!  
Thực vậy, có những hoàn cảnh và tình huống đến với chúng ta như những con sư tử hung dữ...chỉ 
muốn vồ chụp ngấu nghiến chúng ta. 

Cũng có m ột con s ư tử khác n ữa : II Phi-e-r ơ  5 : 8  
Chúng ta không cần phải sợ ma quỹ. Cô-lô-se   2:14 
 

6 – Khi ph ải ở trong hang s ư tử, chúng ta không ở một mình !  
 
Chuyện gì đã xảy ra khi Đa-ni-ên bị quăng vào hang sư tử ? Đan. 6 : 22   
 
Tại sao vị thiên sứ này lại không thể là vị Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã giải cứu ba bạn Hê-bơ-
rơ ? 
Thiên sứ đã khoá mồm sư tử để Đa-ni-ên được ngủ bình yên.  Nhưng vua Đa-ri-út đã không th ể 
ngủ được. Đối với ông, những con sư tử khiến ông mất ngủ chính là lương tâm xấu xa, mặc cảm 
tội lỗi, và bản án buộc tội. 
 
Đương nhiên là chúng ta phải đối diện với những con sư tử kia. Tuy nhiên, trong những tình huống 
ấy, chúng ta không ở một mình, vì đấng đã ở bên Đa-ni-ên cũng sẽ ở cùng chúng ta. Mat. 28 :19 - 
20 ; IITim. 4 : 17  
 
Chúa Giê-su luôn ở bên c ạnh chúng ta : Ngài s ẽ ban cho chúng ta s ự bình an và s ức mạnh 
của Ngài.  
 
Ngày hôm nay Chúa Giê-su vẫn khuất phục được những con sư tử ấy ! 
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                                        09 – Những Con Thú Hung d ữ 

Đọc : Đan. 7 
Các sự hiện thấy của Đa-ni-ên có liên hệ tới những con thú hung dữ ; những con vật này tiêu biểu 
cho những con người và các vương quyền thế lực trên đất.  

- Phân nửa đầu của sách Đa-ni-ên là những trang sử cá nhân về Đa-ni-ên, ba bạn của ông, các 
vua Nê-bu-cát-nết-xa và Bên-xát-xa.  Ch. 1 - 6. 
 
- Phân nửa sau của sách chứa đựng những sự tiên tri Ch. 7 – 12 . Có 4 sự hiện thấy trong 6 
chương cuối này..  

1/ Sự hiện thấy về 4 con thú Ch.7  
2/ Sự hiện thấy về con chiên đực và con dê đực Ch. 8 
3/ Sự hiện thấy về 70 tuần lễ Ch. 9 
4/ Sự hiện thấy khá dài về Kỳ Cuối Cùng Ch. 10-12 

Ch. 12 : 9  : Một số lời tiên tri trong sách này s ẽ không thể được hiểu cách trọn vẹn, cho đến lúc 
mà Kinh Thánh gọi là " Kỳ Cuối Cùng". Môn học về Kỳ Cuối Cùng hay Ngày Tận Thế được gọi là 
môn Lai Thế Học. 
 
CÓ HAI ĐIỀU CẦN CẢNH GIÁC  :  

1- Không nên để bị ám ảnh bởi những lời tiên tri của Kinh Thánh. Có một số người ch ỉ bận rộn 
lo ngh ĩ tới các l ời tiên tri ; và thực tế cũng thật thú vị để tập trung thu lượm thông tin tài liệu về 
phần này của Kinh Thánh.  Tuy nhiên, vì làm nh ư vậy, họ đã bỏ quên không ngh ĩ tới những 
linh h ồn hư mất đang cần tới sự cứu rỗi. Và cũng vì quá bị cuốn hút vào những chi tiết nhỏ nhặt 
cho nên họ trở nên mệt mỏi... 
 
2- Không nên lo sợ về những lời tiên tri của Kinh Thánh. Có một số người bị các lời tiên tri làm cho 
kinh hãi.  

 

1 – Đức Chúa Tr ời định ngh ĩa thế nào về sự tiên tri ?  Ê-sai  46 : 10   
 
 
 
Ch. 7, lời tiên tri và sự giải nghĩa lời tiên tri. 

BỐN ĐẾ QUỐC MỌC LÊN TRONG THẾ GIAN. 

2 – Đa-ni-ên k ể lại những sự hiện th ấy của ông : Xem 8 câu đầu 

câu 2 : Cơn gió lớn, hầu như là một cơn lốc, chỉ về sự náo động hay bất ổn triền miên của thế giới 
chúng ta, về các mặt chính trị, xã hội, quân sự, kinh tế ...   
 
Con thú th ứ nhất : Con sư tử có cánh như chim ưng. 
Con thú th ứ hai  : Giống như con gấu. 
 
Con thú th ứ ba :  Giống con beo. 
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Con thú th ứ bốn :  Một con thú đáng sợ, không có tên, khác với những con thú trước. 
  
Ba vương quốc xuất hiện rồi biến đi, còn vương quốc thứ tư là trung tâm điểm của sự hiện thấy. 

 
1. Con sư tử với những cánh nh ư chim ưng – BA-BY-LÔN  
Ở đây, Đa-ni-ên dùng biểu tượng quốc gia Ba-by-lôn –tức con sư tử có cánh chim ưng-, thường 
được thể hiện trên những tác phẩm điêu khắc thuở xưa của người Ba-by-lôn. Nhưng, con sư tử 
mà Đa-ni-ên mô tả  thì các cánh của nó bị nhổ đi...Khi vương triều lên tới tuyệt đỉnh vinh quang. 
Nê-bu-cát-nết-xa trở nên mất trí, và cuối cùng vương triều bị hoán chuyển. 
 
 2. Con g ấu  -  VƯƠNG QUYỀN CỦA NGƯỜI MÊ-ĐI VÀ PHE-RƠ-SƠ (BA TƯ) 
Nằm ngủ yên bênh cạnh là vương quốc của hai dân tộc Mê-đi và Phe-rơ-sơ ; và người Phe-rơ-sơ 
thì hùng mạnh hơn người Mê-đi. Ba cái xương sườn trong miệng của nó chỉ về ba cuộc chinh phục 
lớn của người Phe-rơ-sơ đối với các xứ Ly-đi, Ba-by-lôn và Ai Cập. 
 
 3. Con beo -  HI L ẠP  
Con beo nổi tiếng về sức nhanh lẹ của nó, và Đa-ni-ên đã thấy rằng con vật này tiêu biểu cho cuộc 
chinh phục chớp nhoáng mà A-léc-xăng Đại đế đã tiến hành để thôn tính xứ Phe-rơ-sơ. Trong thời 
gian không đầy mười năm. Vua A-léc-xăng của xứ Ma-xê-đoan (Macédonie) đã đánh chiếm vùng 
Tiểu Á, Ba-by-lôn, Ai Cập, Sy-ri, toàn bộ xứ Ba Tư và một phần của xứ An Độ. Nhưng rồi, vào năm 
323 TC, vị đại đế này đã chết vì một cơn sốt tại Ba-by-lôn lúc mới 33 tuổi, trên đường trở về từ sau 
những cuộc chinh phục chiến thắng huy hoàng. Các sử gia Hi Lạp cho rằng cái chết quá sớm của 
vua là do dùng thuốc quá liều sau khi đã bị thương tích tại An Độ. A-léc-xăng Đại đế qua đời mà 
không có kẻ kế tự lên ngôi, vì con trai người cũng đã mất đi ở Ấn Độ.  
 
 4. Con v ật đáng sợ  -  RÔ MA  (LA MÃ)  (Quá kh ứ và Tương lai)  

3 – Ở đây chúng ta th ấy có s ự lặp lại gi ấc chiêm bao c ủa vua Nê-bu-cát-n ết-xa, xét v ề trình 
tự sự việc xảy ra :  cái đầu bằng vàng, ng ực và các cánh tay b ằng b ạc, bụng và v ế bằng 
đồng thau... c ũng nói v ề các vương qu ốc … Ba-by-lôn, Ba T ư (Mê-đi & Phe-r ơ-sơ), Hi Lạp … 

Đức Chúa Trời nhắc lại khải tượng nhưng  có bồ sung các chi tiết để chứng minh tầm quan trọng 
của nó.  
 
Cũng như trong giấc chiêm bao về bức tượng, vương quốc thứ tư tỏ ra hết sức hùng mạnh với 
ống chân bằng sắt, thì ở đây, con thú thứ tư là rất đáng sợ và nó có nh ững chi ếc răng b ằng sắt. 
 
Trở lại với sự hiện thấy này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời có bổ sung một số các chi tiết về con 
thú thứ tư. 
 
Đế quốc La Mã trải dài từ xứ Anh Cát Lợi tới An Độ, bao gồm cả Châu Au, Bắc Phi, Trung Đông, 
và một phân nửa vùng Châu Á. 
 
Trong gi ấc chiêm bao v ề búc t ượng, có nói v ề kỳ hai của 10 ngón chân pha tr ộn nửa sắt 
nửa đất sét, ngay vào lúc Chúa Giê-su tr ở lại.  10 ngón chân chỉ về 10 quốc gia. Trong sự hiện 
thấy này của Đa-ni-ên,  con thú có 10 sừng, và có MỘT CHI TIẾT CHÍNH XÁC ĐƯỢC BỔ SUNG, 
ẤY LÀ CÓ MỘT SỪNG NHỎ MỌC LÊN GIỮA 10 SỪNG KIA. Đọc Khải. 17 : 12  

4 – Sự lên ngôi và s ụp đổ của Antichrist (t ức Christ gi ả hay K ẻ địch l ại Đấng Christ)  

Trước hết, con thú chỉ về Rô Ma (tức La Mã). Vào lúc cuối, trong lãnh thổ mà La Mã đã 
chiếm lĩnh được sẽ mọc lên 10 vương quốc. Một khi mà 10 v ương qu ốc đã xuất hi ện, 
thì  SAU ĐÓ, iiền xu ất hiện cái s ừng nh ỏ MỌC LÊN TỪ GIỮA 10 NƯỚC ẤY. 
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Đan. 7 : 25  =  Khải.13 : 5 : Những câu Kinh Thánh này cho biết cái sừng nhỏ kia chính 
là "'Antichrist", tức Christ giả hay Kẻ địch lại Đấng Christ. 
 
Xin gồm tóm những gì sẽ xảy ra như sau : Chúa Giê-su s ẽ đến để rước đi những  kẻ 
nào trong chúng ta đã được tái sanh . 
Một bộ máy chính quy ền th ế giới sẽ được thi ết lập.. Nó sẽ nổi lên từ trên lãnh thổ của đế 
quốc La Mã cổ xưa (ví dụ như Khối Cộng đồng Au Châu). 
 
Thời kỳ xáo trộn chính trị này thường được gọi là bảy năm đại nạn. CÓ MỘT NHÂN VẬT SẼ 
XUẤT HIỆN, BAN ĐẦU TỎ RA NHƯ NGƯỜI ĐI XÂY DỰNG HOÀ BÌNH VÀ GIÚP GIẢI 
QUYẾT MỌI NAN ĐỀ NHÂN SINH ; nh ưng vào đến nửa kỳ của 7 năm, 3 năm rưỡi, bản 
chất thực sự của người này b ị phơi tr ần ra.  

5 - Antichrist (hay Christ gi ả) sẽ chinh ph ục 3 nước trong s ố 10 nước mà Đa-ni-ên đã thấy. 

Đây là một trong số những người thông minh nhất chưa từng thấy, một thiên tài về chính trị và 
quân sự. Con ng ười này có th ể cùng m ột lúc v ừa là Jules César, Napoléon, Adolf Hitler, v ừa 
là Joseph Staline và Saddam Hussein...  
  
 
Nhưng, nhân vật Antichrist hay Christ giả này sẽ hoàn toàn bị đánh gục bởi sự hiện ra của Đấng 
Christ. 

 

NGÀY CHÚA GIÊ-SU TRỞ LẠI VÀ VƯƠNG QUỐC CỦA NGÀI  

6 – Hãy xem câu 13 nói cho chúng ta bi ết những gì  

Đấng này là ai mà đã được ban cho mọi quyền bính trên trời dưới đất như vậy ? Ngài có giống với 
"một Con Người không" ? 
Trong Tân Ước, "Con Người"  chính là Chúa Cứu Thế Giê-su. Mọi người Do Thái kính sợ Chúa 
đều phải biết rõ điều đó. 
 
Và hết thảy các quốc gia...,kể cả Việt Nam, đều sẽ đầu phục Ngài. 
 

Theo lời Chúa Giê-su phán dạy, chúng ta không nên đặt kỳ vọng vào một ngôi nước nào khác 
ngoài Ngài : câu 27  
 
Để có thể thiết lập vương quốc của Ngài, Chúa Giê-su cần  phải chiến thắng kẻ thù địch lúc ấy tìm 
cách chống lại Ngài. 

7 – Sự tàn di ệt của Antichrist  

Đan. 2 : 34   
Đan. 7 "Hòn đá" trở thành "Con người." 
Câu 11   
II Tês.2 : 3  ; Khải.19 : 11  
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                                                        SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG   

8 – Tại toà án l ớn và tr ắng , Đấng đời đời ngồi trên  gh ế xét xử cùng v ới các quan án, tr ước 
những quy ển sách được mở ra  

Đọc  Thi. 90 : 2  ;  Khải. 20 : 11   

9 – Có th ể có 3 quy ển sách được mở ra – quy ển thứ nhất : Quy ển sách ghi chép nh ững 
công vi ệc đã làm  

Mat. 12 : 36   Trong sách ghi lại  không những chỉ những công việc xấu, mà còn những công việc 
tốt lành nữa.....  

11 – quyển thứ hai- Kinh Thánh s ẽ được mở ra  

Giăng 12 : 48 : Chúa cho những kẻ nghịch đạo thấy rằng tất cả những gì xảy ra đều đã được Kinh 
Thánh thông báo trước một cách rất nghiêm túc. 

 
12 – quyển thứ ba – Quyển sách S ự Sống  

Khi ăn năn về tội lỗi của mình và đem lòng tin cậy nơi  Chúa Cứu  Thế Giê-su, thì tên chúng ta 
được ghi vào Sổ hay Quyển Sách Sự Sống. 
 
Quyển sách này sẽ chứng minh cho những kẻ hư mất thấy rằng tên của họ đã không được ghi vào 
đây. 
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10 – Cái Sừng Nhỏ Hung B ạo  

Đọc : Đan. 8  

Trong chương 7 , Đa-ni-ên đã cho chúng ta không ít những thông tin về con thú thứ tư « La Mã », 
còn lời tiên tri ở chương 8  thì cho chúng ta những thông tin về các con thú thứ hai và ba. 
Đối với Đa-ni-ên thì đây là một trong các sự hiện thấy khiến ông bối rối nhiều nhất, ngay cả sau khi 
đã được thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên (Gabriel) giải thích. - câu 27  

Đối với chúng ta, vì đứng ở góc độ khác c ủa lời tiên tri, cho nên đây là một trong những lời 
tiên tri dễ hiểu nhất. Đa-ni-ên có được lời tiên tri này "trong năm thứ ba của đời vua Bên-xát-xa", 
nghĩa là vào khoảng năm 552 TC. 
Sự hiện thấy ở chương 7 đã được ban cho ông hai năm trước đó. Như vậy, chương 8 đã diễn ra ở 
hai năm sau.Nhưng t ất cả cũng nói v ề vương quy ền hay tri ều đại Ba-by-lôn . 

 

1 – Chiên đực và dê đực – xin xem s ự giải thích c ủa thiên s ứ Gáp -ri-ên ở câu 15  

Chiên đực chỉ về đế quốc Mê-đi &Phe-rơ-sơ (Ba Tư). (tượng trưng bởi con gấu trong Ch. 7).  

Dê đực chỉ về đế quốc Hi Lạp và A-léc-xăng Đại đế. 

 
Dê đực  - A-léc-x ăng Đại đế- tiêu di ệt chiên đực với hai cái s ừng của nó, tức quân Mê- đi và 
Phe-rơ-sơ (Ba Tư) . 
Vài dòng lịch sử : 
A-léc-xăng là con trai của vua Phi-líp, xứ Ma-xê-đoan. Chính vua Phi-líp đã cho A-léc-xăng theo 
học với  Aristote, môn đệ của Platon. Ngay khi còn rất trẻ, A-léc-xăng đã nuôi mộng thống trị hoàn 
cầu.  Lúc mới 20 tuổi, ông lên thống lãnh Hi Lạp sau khi vua cha băng hà. Đến năm 23 tuổi, ông 
chỉ huy một trận đánh quyết định tại Issos, gần lãnh thổ Sy-ri hiện nay.Trên đường ti ến quân 
xuống phía Ai C ập , ông buộc phải băng ngang qua Y-sơ-ra-ên. Do đó, ông có ý định hủy phá 
thành Giê-ru-sa-lem. 
 
Joseph, sử gia Do Thái, có thuật lại một câu chuyện đáng ngạc nhiên và cảm động về A-léc-xăng 
như sau :  

... Khi A-léc-xăng xua quân tiến đến gần thành Giê-ru-sa-lem, thì có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã 
ra gặp ông, trên tay mang theo cuộn sách kinh Đan. 8, và giải thích cho ông biết rằng Đức Chúa 
Trời của dân Hê-bơ-rơ (Do Thái)  đã định cho ông cùng binh đoàn của ông chinh phục được con 
chiên đực (xứ Phe-rơ-sơ , hay  Ba Tư ngày nay). Theo sự tường thuật của sử gia Giô-sép 
(Joseph), thì khi nghe nói vậy, thống tướng A-léc-xăng hết sức cảm kích, đến mức thay vì hủy phá 
thành Giê-ru-sa-lem như dự định, ông tỏ ra quý trọng và cho tô điểm thành này, sau đó tìm con 
đường khác để đi đánh chiếm Ai Cập. 
 
Chắc ch ắn những ng ười sống trong th ời đai ấy luôn nóng lòng mong đợi giữa những gì  
đọc được ở Kinh Thánh và nh ững gì được th ấy ứng nghi ệm... 
- Trong thời đại chúng ta, chúng ta cũng đã có tâm trạng giống  như thế, khi Y-sơ-ra-ên tuyên bố 
lập quốc năm 1948, và thành Giê-ru-sa-lem được giải phóng năm 1967. 
 
câu 8  Khi lên tới tuyệt đỉnh vinh quang, A-léc-xăng Đại đế bỗng gục ngã thình lình, vào lúc tuổi đời 
mới 33. 
 
2 – Câu 8 cho bi ết có 4 cái s ừng s ẽ thay th ế cho A-léc-x ăng Đại đe 
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Khi A-léc-xăng Đại đế đột ngột qua đời, bốn trong số các tướng lãnh của ông liền chia nhau cai trị 
toàn cõi đế quốc : 
Tướng Cassandre, th ống l ĩnh xứ Hi Lạp ; Tướng Lysimaque, th ống l ĩnh vùng Ti ểu Á ; 
Tướng Séleucos, th ống l ĩnh xứ Sy-ri ; Tướng Ptolémée, th ống l ĩnh xứ Ai Cập. 

Đa-ni-ên đã nói tiên tri về sự kiện này từ khoảng 300 năm trước. 
 
Từ một trong bốn nước này mọc lên "chiếc sừng nhỏ", là nhân vật đích thực tiêu biểu cho 
Antichrist, tức Christ giả hay là kẻ địch lại Đấng Christ. 

- S2leucos c ủa xứ Sy-ri , là đời vua đầu tiên của triều đại Xê-lu-xít (Sleucides). Từ triều đại này về 
sau sẽ xuất hiện    Antochius IV Epiphanes.  
Đây là một bản mẫu về Antichrist, bởi vì  nhân vật này đã làm trước những gì  mà rồi đây Antichrist 
sẽ làm vào kỳ sau rốt. 
Khi Antochius IV Epiphanes   đã chiếm lĩnh thành Giê-ru-sa-lem, ông cho làm những việc như 
sau :  

- Dựng lên m ột bức tượng th ần Zeus, trông gi ống ông, ngay trong đền thờ Giê-ru-sa-lem ; 
- Khuy ến khích quân s ĩ Hi Lạp hành dâm trong đền thờ ; 
- Cấm ch ỉ  việc làm c ắt bì , vi ệc giữ ngày Sa-bát, không được phép đọc Lời Chúa ;  
- Dâng lên bàn th ờ một con l ợn nái. Vì l ẽ này đền thờ trở nên hoang tàn bu ồn th ảm. 

 Người Do Thái cũng đã đứng lên chống lại ông.  
Có một bà mẹ Do Thái có 7 con trai, đã bị Antochius bắt phải chứng kiến cảnh đốt cháy những con 
mình trên một tấm kim koại lớn ; sau đó, ông cho làm vỡ đôi mắt của người đàn bà này để coi đây 
là kỷ niệm cuối cùng của đời bà. 
Sự việc này x ảy ra vào n ăm 171 trước khi Chúa Giê-su sinh ra.  

3 -Antichrist  (hay Christ gi ả hoặc Kẻ địch l ại Đấng Christ) c ần ph ải đến để thực hi ện những 
điều này  

Mat. 24 : 15   Ở đây Chúa Giê-su không nói gì về Antochius Epiphanes ,  mà là v ề một bi ến  cố 
tương lai.  
 
II Tês.2 : 3   
 
Khải.13 : 15   
 
Đan. 8 : 17   

4 - Antichrist  s ẽ xuất hi ện để kình ch ống l ại Vì Vua Trên Muôn Vua, nh ưng nó s ẽ bị bẻ gãy, 
mà   ch ẳng ph ải bởi tay ng ười ta -Đan. 8 : 25 (TOB)  

Người ta tự hỏi làm thế nào mà Antichrist dám bạo gan đối địch với Dấng Christ ? 
 
Mẩu truy ện minh ho ạ : Có một con bò mộng già khó tính kia có tên là Grand Rouge. Mỗi khi chủ 
trại bảo nó đi về một hướng nào đó, thì chắc như bắp là nó sẽ đi về một hướng ngược lại. Chủ trại 
cho biết chẳng bao giờ ông dám quay lưng lại với nó,vì nó hung dữ và thích tấn công. Một hôm, 
con bò mộng Grand Rouge thoát ra khỏi cánh đồng cỏ, và lang thang thật xa về hướng đường rầy 
xe lửa, tại đó nó tìm được những nhánh cỏ mập và mướt mọc chen giữa các biên đường rầy. Trong 
lúc nó đang ngấu nghiến những nhánh cỏ ngon lành,thì bỗng có một chuyến tàu hỏa chạy nhanh 
về hướng nó. Theo lời kể của người lái con tàu,thì khi thấy con bò mộng trên đường ray, ông ta cho 
hú còi nhiều lần và tìm cách cho tàu chạy chậm lại, nhưng thấy con bò chẳng chịu nhúc nhích gì 
hết. Lại nữa, mấy phút trước khi xảy ra va chạm, con bò mộng Grand Rouge vẫn vươn vai và 
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nghiêng đầu trong tư thế như thách thức con tàu :  "nào, hãy thử húc thật mạnh vào đi !". Theo bạn, 
ai đã thắng trong cuộc thách đố này ? 
Về sau, người chủ trại cho biết trong khi mang chôn những phần còn lại của con bò mộng Grand 
Rouge, một trong các công nhân của trang trại đã nói : "ông c hủ ơi, ông có biết không, con Grand 
Rouge có gan mật lớn lắm, lớn đến mức làm nó mất cả trí khôn đấy !" 
 
Tôi nghĩ Antichrist cũng sẽ giống như vậy : cao ngạo, tự mãn tự đại. Nó sẽ bướng bỉnh ngoan cố 
đến mức không còn nhận thức được rằng nó chẳng bao giờ có thể đối địch với Đấng Christ ! 
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11 - Sự Xưng tội đem lại điều tốt lành cho Linh h ồn  

Đọc : Đan. 9  

Nếu muốn cầu nguy ện theo đúng ph ương cách d ạy dỗ của Kinh Thánh, thì chúng ta c ần 
phải làm nh ư sau :  

1 – Cầu nguy ện theo L ỜI CHÚA : các câu 1 - 2 – Đa-niên  có bên mình  m ột số kinh sách   

Đa-ni-ên đã giải thích rất sát nghĩa những lời tiên tri trong Cựu Ước. Chúng ta cũng làm giống như 
Đa-ni-ên. 
Điều gì đã giúp Đa-ni-ên nghĩ được rằng số năm chịu hoang vu của thành Giê-ru-sa-lem là 70 
năm ? 
 
 Giê-rê-mi 29 : 10  
 
 Đa-ni-ên hiểu rõ điều Giê-rê-mi đã nói và biết ông đang sống trong th ời kỳ nào.  Ông bị bắt làm 
phu tù vào năm 605 TC (ước chừng). Năm đầu tiên đời vua Đa-ri-út là vào 538 TC. Như vậy là đã 
được 67 năm (cũng có người cho rằng cuộc lưu đày xảy ra năm 607, và như vậy tính tới lúc ấy là 
đã 69 năm).  Kỳ hạn 70 năm đã tới kề bên !  
 
Cuộc lưu đày sắp kết thúc trong 1 hay 3 năm nữa thôi. Tuy nhiên, Đa-ni-ên đã nhận định được 
rằng dân sự Đức Chúa Trời chưa ở vào tư thế sẵn sàng.  CHÍNH VÌ LẼ  ĐÓ MÀ , sau khi đã đọc 
Lời Chúa, ÔNG THẤY CẦN PHẢI KHẨN CẦU ĐỨC CHÚA TRỜI. 
 

Chúng ta cần phải hiểu rõ mối tương quan giữa Lời Chúa và sự cầu nguyện. Qua Lời Chúa, Đức 
Chúa Trời phán d ạy cho chúng ta bi ết điều gì Ngài s ẽ làm. K ế đó, Chúa phán b ảo chúng ta 
phài c ầu nguy ện để điều ấy được thực hi ện !!!  
 
Cần bỏ đi cái ý ngh ĩ rằng sự cầu nguy ện LÀ MỘT CÁCH VẬN ĐỘNG ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM 
THEO Ý MUỐN CỦA CHÚNG TA.  Trái lại, qua sự cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ dẫn đắt chúng ta 
vào trong điều Ngài muốn làm cho chúng ta.  

 

 2 – Cầu nguy ện trong tinh th ần  HẠ MÌNH : Hãy có thái độ và hành vi  c ầu nguy ện  ở câu 3  

Bao gai và tro "Bao gai và tro –biểu hiệu của sự hạ mình, ăn năn hối lỗi, chịu sửa sai ;   
Mat. 11.21 vì rằng trong trường hợp này, người ta rải tro lên đầu hoặc lăn trong tro hay ngồi trên tro. 
Tuy nhiên, dấu hiệu bên ngoài phải phù hợp với các trạng thái hay ước nguyện bên trong.Những 
cử chỉ tượng trưng này đôi khi cũng để biểu lộ sự thất vọng hoặc để kêu cầu sự khoan dung,nhân 
từ của Đức Chúa Trời. "(theo Thánh Kinh T ự điển) 
 
 Đây là cách biểu lộ tâm trạng sầu thảm, khi ánh sáng hay niềm vui của cuộc sống đã biến mất. 
 
 Đây cũng là một cách để nói lên rằng mình cảm thấy không được thanh sạch.  Tro tương tr ưng 
cho m ột thứ gì b ị đốt cháy hay tan bi ến.  Một bi ểu tượng của sự ăn năn thống hối. 
 
 Đa-ni-ên lột bỏ những chiếc áo choàng rực rỡ màu sắc của đông phương và các loại trang sức 
quý giá để mặc lấy chiếc bao gai... 

Kiêng ăn là một hành động khác nữa của sự hạ mình, có tác dụng tạo thêm sức mạnh cho sự cầu 
nguyện. Khi kiêng ăn hay kiêng dùng một số thức ăn trong một thời gian, thì hành động ấy cần 
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được thực hiện vì trong lòng bạn đang trăn trở thiết tha cầu nguyện cho một vấn đề đặc biệt nào 
đó. 
 
Những hành động hạ mình của chúng ta là để được Đức Chúa Trời nhìn thấy, chứ không phải để 
người ta nhìn thấy. Loài người có thể nhìn thấy sự hạ mình của chúng ta, nhưng chúng ta không 
làm điều ấy vì cớ họ đâu. Bạn đã từng kiêng ăn và cầu nguyện với tinh thần HẠ MÌNH chưa ? 

 
John Newton  (1725-1807) có nói : "Tôi tin r ằng đức yêu th ương và tinh th ần hạ mình là 
những điều cao c ả nhất mà chúng ta tìm ki ếm được trong tr ường học của Đấng Christ, 
đồng th ời là nh ững d ấu hi ệu sáng r ỡ nhất để chứng minh Ngài qu ả thực là v ị Thầy của 
chúng ta."   

3 – Khi c ầu nguy ện theo Kinh Thánh , s ự cầu nguy ện của chúng ta mang tính KH ẨN THIẾT, 
nhưng NGẮN GỌN  

Trong lời cầu nguyện ở đây của Đa-ni-ên, người ta thấy có những động từ nói lên cường độ hay 
tính kh ẩn  thi ết, như Gia-cốp ngày xưa trong cuộc chiến đấu với thiên sứ đã tha thiết khẩn cầu 
"Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi." 
 
Charles Brent  (1862-1929) có nói :  
"Sự cầu nguy ện không ph ải là một phương ti ện để qua đó,  ý mu ốn của Đức Chúa Tr ời  
phải ch ịu nhường bước cho nh ững ước muốn của con ng ười, mà ng ược lại, đây là một 
phương ti ện  để qua đó, ý mu ốn của con ng ười ph ải ch ịu nhường bước cho nh ững ước 
muốn của Đức Chúa Tr ời. Mục đích th ực sự của sự cầu nguy ện ch ẳng ph ải là để được 
hưởng ân hu ệ này hay ân  hu ệ kia, mà là để dẫn đưa con ng ười vào m ột đời sống sung mãn, 
hạnh phúc , đúng v ới ý mu ốn của Đức Chúa Tr ời."  
 
 Gia-cơ  5 : 16  
 
 Nếu muốn cho l ời cầu nguy ện mang tính kh ẩn thi ết, lời cầu nguy ện không c ần ph ải DÀI 
DÒNG. Lời cầu nguy ện của Đa-ni-ên ở đây có th ể được đọc trong 2 phút r ưỡi. Và lời cầu 
nguy ện như của thầy tế lễ cả trong Phúc Am Gi ăng 17, có th ể được đọc trong 3 phút.  

Nhà truyền đạo Mỹ D. Moody không thích những lời cầu nguyện dài ở chốn công cộng. Trong 
những chiến dịch lớn của ông, ông luôn mời một mục sư cầu nguyện khai lễ. Nhưng nếu thấy lời 
cầu nguyện quá dài, Tiến sĩ  Moody liền cho ngắt lời vị mục sư và quay sang nói với cử toạ :"Thưa 
quý Vị, trong khi ông Untel đang cải thiện nếp sống cầu nguyện của mình, xin chúng ta cứ tiếp tục 
buổi nhóm." Không c ần nói thì các b ạn cũng th ừa biết là có nh ững lời cầu nguy ện quá dài 
dòng. 

 

Điều chính y ếu mà chúng ta có th ể học tập ở lời cầu nguy ện của Đa-ni-ên là :  

4 – Chúng ta ph ải xưng nh ận các t ội lỗi của cá nhân mình c ũng nh ư của quốc gia dân  t ộc... 
một cách rành m ạch, cụ thể 

Lúc ấy Đa-ni-ên đang kiêng ăn, và có thể ông đã đổ nhiều nước mắt khi nghĩ về dân sự mình. Đa-
ni-ên không hề tìm cách biện minh hay bào chữa, MÀ TRÁI LẠI, ông nhận biết rằng Y-sơ-ra-ên đã 
gánh lấy các hậu quả đau thương xứng đáng với những tội lỗi mà họ đã phạm. 
Hãy xem  những gì ông nói trong câu 13  : Há chúng ta không c ần tới dạng c ầu nguy ện như vậy 
sao ?  
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 Lời cầu nguyện của ông tiếp sau đó còn tỏ ra khẩn thiết hơn nữa trong tinh thần thỉnh cầu. Câu 18  
 
 Sự xưng tội của ông v ừa mang tính cá nhân  , vừa mang tính tập thể . Ông nói về tội của mình 
cùng chung với tội lỗi của cả dân sự. 
 
Đa-ni-ên nhận định rằng mình cùng đứng trong đám đông dân sự đã bị Đức Chúa Trời sửa phạt.  
Ông mạnh dạn kể ra một cách rành mạch, cụ thể những tội lỗi và các sự vi phạm..." Chúng tôi đã 
phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ, chúng tôi đã bạn-nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và 
luật lệ của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri, đã lấy danh Ngài mà 
nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, và cùng cả dân trong đất.» 

 

5 – Phạm vi x ưng tội cũng c ần ph ải rộng rãi nh ư phạm vi t ội lỗi 

Nếu đây là vấn đề giữa bạn và Đức Chúa Trời, thì bạn chỉ cần xưng tội với Ngài. 
Nhưng nếu bạn có tội với một người nào khác, thì bạn cũng cần xưng tội cùng người ấy. 
 
 Cầu xin Đức Chúa Tr ời thương xót đất nước chúng ta. C ơn bệnh không ph ải thu ộc về 
chính tr ị, mà là v ề đời sống đạo đức tinh th ần và tâm linh.  
 
 Kinh Thánh nói rằng sự phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời..  

 
 
Vài năm trước đây Tiến s ĩ Billy Graham có nói :   "Nếu Đức Chúa Trời không phán xét nước Mỹ vì 
những tội lỗi của nước này, thì Ngài cần đưa ra những lời bào chữa về vụ Sô-đôm và  Gô-mô-rơ." 

 

Khi Mục sư Joe Wright được mời cầu nguy ện khai m ạc phiên h ọp mới của Thượng Vi ện tại 
tiểu bang Kansas, n ước Mỹ, mọi người đều chờ đợi để nghe nh ững phát bi ểu hấp dẫn 
thường l ệ. Và lời cầu nguy ện của ông ch ỉ kéo dài kho ảng hơn 60 giây, song đã gây tức gi ận 
cho nhi ều thành viên c ủa Thượng Vi ện. 
 

Ms Wright cầu nguyện như sau : 

 

 "L ạy Cha Thiên th ượng, hôm nay chúng con đến trước mặt Ngài để cầu xin s ự tha th ứ, và 
tìm ki ếm sự hướng d ẫn cũng nh ư sự khuyên b ảo của Ngài. Lời Chúa d ạy rằng "Th ật khốn 
thay cho nh ững k ẻ gọi điều lành là d ữ, điều tốt là x ấu", nh ưng đó lại chính là điều chúng 
con đã làm..Chúng con đã đánh m ất sự thăng b ằng tâm linh và làm đảo lộn những giá tr ị 
của mình. Chúng con xin x ưng nh ận là đã bôi bác, ch ế giễu chân lý tuy ệt đối của Lời Ngài, 
nhưng l ại gọi đó là Khuynh h ướng Đa nguyên, Đa hệ.. Chúng con đã đem sự đồi bại vào 
trong l ối sống của mình, nh ưng l ại gọi đó là một nếp sống mới. Chúng con đã khai thác bóc 
lột kẻ nghèo khó, nh ưng l ại gọi đó là một sự đỏ đen may r ủi.Chúng con đã đề cao khen 
thưởng cho s ự trây lười bi ếng nhác và g ọi đó là cu ộc sống tho ải mái nhàn h ạ.Chúng con đã 
giết ch ết những con tr ẻ chưa ra đời, nhưng l ại gọi đó là một quy ền lựa chọn. Chúng con đã 
xao nhãng vi ệc ch ăm lo cho con cái s ống trong khuôn kh ổ nề nếp thánh thi ện, nhưng l ại gọi 



 39 

đó là xây d ựng tính t ự lập tự trọng.Chúng con đã lạm dụng quy ền lực, nhưng l ại gọi đó là 
chính tr ị. Chúng con đã thèm mu ốn tài s ản của người láng gi ềng, nhưng l ại cho đó là ước 
vọng. Chúng con đã làm cho b ầu không khí b ị ô nhi ễm với những lời báng b ổ xúc ph ạm đến 
các đấng thiêng liêng và v ới những dâm ảnh dâm th ư  phổ biến tràn lan, nh ưng l ại coi đây 
là quy ền tự do phát bi ểu.Chúng con đã dèm pha, bôi nh ọ các giá tr ị thiêng liêng c ủa ông bà 
tổ tiên, nh ưng l ại gọi đó là nỗ lực làm cho sáng t ỏ… Oi, lạy Chúa, xin hãy tra xét chúng 
con.Ngài bi ết rõ t ấm lòng c ủa chúng con ngày hôm nay. Xin t ẩy sạch mọi tội lỗi của chúng 
con và gi ải phóng chúng con. Chúng con thành kính c ầu nguy ện trong Danh Con Ngài, là 
Chúa Cứu Thế Hằng Sống Giê-su. - Amen".  

 
6 – Cầu nguy ện theo Kinh Thánh, là chúng ta c ầu xin vì  s ự vinh hi ển của Đức Chúa Tr ời, 
chứ không vì l ợi lộc riêng t ư. 

Đa-ni-ên  9 :17  
 
 Gia-cơ  4 : 3   
 
 Qua câu KT trên, phải chăng đó chính là một trong những lý do khiến cho lời cầu nguyện của 
chúng ta không được thỏa đáp? 
 
 Chúng ta có thói quen luôn mang đến cho Chúa một bảng kê các món hàng và thưa với 
Ngài :  «Xin hãy chất đầy chúng vào cái giỏ của con !!!" 
 
 Nào, chúng ta hãy học tập cầu nguyện với mục đích ‘VÌ SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ! 

 

7 – Cầu nguy ện theo Kinh Thánh, có th ể chúng ta được thỏa đáp trước khi ch ấm dứt lời cầu 
xin.  

Không phải bao giờ trường hợp này cũng xảy ra...Song, th ỉnh tho ảng v ẫn có! Đa-ni-ên 9:20-21  
"Ta còn đương nói  và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Y-sơ-ra-ên ta, và ta dâng lời nài 
xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta. Vậy ta còn nói trong 
khi c ầu nguy ện, này, Gáp-ri-ên, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay 
mau đến  đụng ta độ lúc dâng lễ chiều hôm." 
 
 Ê-sai 65 : 24  
 
Đây là lời hứa đặc biệt dành cho thời kỳ ngàn năm bình an, nhưng cũng có thể là một mô hình lý 
tưởng về những gì Đức Chúa Trời muốn ban cho trong ngày hôm nay! 
 
 

8 – Kết Lu ận  

Đâu là giải pháp cho các tệ nạn như : thanh thiếu niên hư hỏng, nghiện ngập rượu chè, tình trạng 
bạo lực và tội ác, hôn nhân đổ vỡ... ?  Giải pháp phải là Một Cuộc Phục Hưng Tâm Linh !!!! 
 
Vấn đề ở đây không phải là về những kẻ phổ biến dâm thư dâm ảnh, những người buôn bán ma 
túy, cũng chẳng phải về việc cần phải ăn năn hối cải của các thành phần này! ĐỨC CHÚA TRỜI 
CÓ PHÁN DẠY : "...và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, 
tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu 
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xứ họ khỏi tai vạ." II Sử. 7 : 14 
 
 
Khi cuộc nội chiến đẫm máu xảy ra trên đất Mỹ, Abraham Lincoln đã đọc bản tuyên ngôn sau 
đây nhân ngày toàn qu ốc kiêng ăn cầu nguy ện :  

 
"Chúng ta là nh ững người đã hưởng bi ết bao ân s ũng tốt lành nh ất của Thượng Đế. Trải qua 
nhi ều năm tháng, chúng ta đã được giữ gìn trong s ự bình an và th ịnh vượng. Chúng ta đã 
tích l ũy được vô s ố của cải tài s ản và đã phát tri ển lớn mạnh mà không m ột quốc gia nào 
sánh b ằng.Tuy nhiên, chúng ta đã quên đi bàn tay nhân t ừ đã bảo vệ chúng ta trong hoà 
bình ; và b ởi sự đánh lừa của lòng mình, chúng ta c ứ lầm tưởng r ằng h ết th ảy những ph ước 
hạnh kia đều đến từ sự khôn ngoan ưu vi ệt và đức độ cao dày c ủa chính chúng ta .Say s ưa 
với những thành qu ả rực rỡ, chúng ta tr ở nên quá t ự mãn đến không còn c ảm nh ận cái nhu 
cầu được Thượng Đế cứu chu ộc và b ảo hộ bởi hồng ân c ủa Ngài, đồng th ời chúng ta quá t ự 
cao tự đại đến không còn mu ốn cầu nguy ện với Đức Chúa Tr ời, Đấng từng vùa giúp để 
chúng ta có được ngày hôm nay...V ậy giờ này chúng ta có b ổn ph ận ph ải hạ mình tr ước 
Đấng Uy Quy ền b ị xúc ph ạm, để xưng nh ận những tội lỗi của quốc gia dân t ộc chúng ta và 
để cầu xin Ngài khoan h ồng ban ơn tha th ứ cho chúng ta."  
 
 Nếu bạn muốn thay đổi được cái thế giới của riêng mình  cũng như cái thế giới chung quanh mình, 
thì con đường duy nhất để đạt tới đích bao giờ cũng là Sự CẦU NGUYỆN !  
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                                                    12 – Phép tính ng ược chi ều  

Đọc : Đan. 9 : 23                                                                                      

Những lời tiên tri trong chương 9 của sách Đa-ni-ên là thông điệp trực tiếp của Đức Chúa Trời gửi 
cho Đa-ni-ên , thông qua thiên sứ Gáp-ri-ên. 
Ở đây không có những biểu tượng lạ thường, những con thú thần thoại, hay những bức tượng. 
Đây là một thông điệp tỏ tường, không ngụy trang, về các biến cố tương lai.  

Chương trình k ế hoạch của Đức Chúa Tr ời được trình bày th ế nào ?  

1 – Sự Cứu Chuộc hoàn t ất qua Sáu công đoạn   

Sáu công đoạn để hoàn thành chương trình kế hoạch Cứu Chuộc, được trình bày bắt đầu từ câu 
24 . 

1. "để ngăn sự phạm phép" 
2. "diệt trừ tội lỗi" 
3. "làm sạch sự gian ác" 
4. "đem lại sự công bình đời đời" 
5. "đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri" 
6. "và xức dầu cho Đấng rất thánh" 

Xin hãy luu ý rằng đây là một thông điệp thuần túy và tỏ tường. "Dân sự người" , chỉ về Y-sơ-ra-ên, 
và "Thành thánh ngươi", chỉ về Giê-ru-sa-lem.. 

Toàn bộ Kinh Thánh được áp dụng cho chúng ta là những kẻ tin, nhưng toàn b ộ Kinh Thánh 
không ph ải là được gửi riêng cho chúng ta đâu đấy nhé !  
 
 Vậy thì có 6 công đoạn chính trong chương trinh kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Và rõ 
ràng là trong ch ương trình này có ph ần công vi ệc mà Chúa Giê-su đã hoàn thành trên th ập 
tự giá.  
Ngài đã diệt trừ tội lỗi và làm s ạch sự gian ác. Tội lỗi và sự chết là các vấn đề chính yếu. 
 
Nhưng chương trình này bao trùm toàn bộ kế hoạch nhiệm mầu , khi mà, trong thời kỳ thiên hi 
niên, sự công bình sẽ tràn ngập khắp đất, tất cả những sự hiện thấy và lời tiên tri đều sẽ được đặt 
ấn tín đời đời. Đây là một khải tượng mà ý nghĩa sẽ kéo dài cho tới ngày tận thế. 

Giải thích v ề Thời kế Siêu nhi ệm (hay đồng hồ thiêng liêng)  

2 – 70 "L ần bảy" = 490 ans  

Đây là văn đoạn đáng ngạc nhiên, vì ở đây, Đức Chúa Trời không chỉ nói Ngài sẽ làm gì, mà còn 
ban cho chúng ta những thước đo thời gian nữa !! Hàng tr ăm bài bình lu ận đã được vi ết ra v ề 
đề tài này. Phần lớn thành phần bảo thủ đều đồng ý với những điểm trên, khi nghiên cứu Kinh 
Thánh. 
 
7 tuần VÀ 62 tu ần là = 69 tu ần x 7 (n ăm) = 483 năm kể từ lúc có lời phán r ằng thành Giê-ru-
sa-lem s ẽ được dựng lại."  
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Điều gì sẽ xảy ra vào cuối thời kỳ 483 năm ? … "Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xức dầu 
sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết (không có ai kế vị hoặc thay thế)." 
 
 Ngày kh ởi đầu  :  Nêh. 2 : 1  "Đương năm thứ hai mươi đời vua At-ta-xét-xe, tháng Ni-san..." 
------ Vào năm 445 TC. Phải tính mỗi năm có 360 ngày. 

3 – Sau sáu m ươi hai n ăm, Đấng ch ịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và s ẽ không có ai k ế vị người –
câu 26  

Từ thuật Hê-bơ-rơ "Meshiah” đã đem lại chữ Messie, tức Đấng Mê-si hay Đấng chịu xức dầu . Vậy 
lời tiên tri này thông báo rằng Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi (nguyên văn là bị chặt hay đốn như 
một cái cây) và sẽ không có ai kế vị. 
 
Mẩu truy ện nhỏ minh ho ạ : Harold Sevener, một tín đồ Do Thái thuộc hệ phái Chính Thống, làm 
chứng rằng ông trở lại với Chúa nhờ đọc sách Đa-ni-ên 9. Ông nói  như sau :  "Chỉ có một người 
độc nhất trong suốt dòng lịch sử của Do Thái hay quốc gia nào khác, cũng như trong suốt dòng lịch 
sử nhân loại, là có thể hoàn thành lời tiên tri này một cách đầy đủ theo từng chi tiết. Con người đó 
không ai khác hơn là Giê-su ở Na-xa-rét. Tiên tri Đa-ni-ên đã nói, và chúng ta có thể tính toán 
chính xác về khi nào Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa phái đến cho Ysơ-ra-ên,  sẽ bị trừ đi 
(nguyên văn  là  đốn đi)." (‘Đa-ni-ên, người của Đức Chúa Trời tại xứ Ba-by-lôn’). 
 
 Sự Hủy phá thành Giê-ru-sa-em (n ăm 70 SC) 
--"...Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh ; cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt 
ngập." 
 
 Hãy nhớ rằng khi Đa-ni-ên đón nhận lời tiên trti này thì Giê-ru-sa-lem chưa được tái thiết, và ở 
đây thiên s ứ Gáp-ri-ên tiên báo r ằng thành s ẽ bị hủy phá sau khi Đấng Mê-si, t ức Đấng ch ịu 
xức đầu, b ị trừ đi. 
 
Đó chính là điều đã xảy ra vào năm 70, do đạo quân của Ti-tút. Sử gia Do Thái Josèphe là người 
chứng kiến tận mắt cảnh thành Giê-ru-sa-lem bị vây hãm và hủy phá. Là một chứng nhân, ông cho 
rằng đây là một trong những cuộc hãm thành kinh khiếp nhất của lịch sử loài người. Ông kể lại 
những ngày giờ cùng khốn của thành Giê-ru-sa-lem khi bị quân lính La Mã bao vây : lương thực 
không còn, nạn đói lan tràn khắp nơi, hàng trăm xác chết được chất đống như củi trên các đường 
phố. Có những người mẹ phải ăn thịt chính con mình để sống còn. Nhưng rồi cuối cùng thì thành 
phố cũng đã bị tàn phá. Những bức tường thành sụp đổ. Và, khi tiến được vào trong thành, vì quá 
tức giận trước sự kháng cự can cường của quân dân Do Thái, binh lính La Mã đã bất chấp lệnh 
của cấp chỉ huy, cho đốt cháy đền thờ, làm cho các chất vàng bạc tan  chảy theo kẻ nứt của những 
hòn đá. Để lấy số lượng kim loại này, binh lính La Mã cho đào xới các đống gạch đá, do đó cũng 
đã làm ứng nghiệm lời tiên báo của Chúa chúng ta rằng rồi đây sẽ không còn hòn đá nào chồng 
lên hòn đá khác ! 
 
Biến cố này không ch ỉ  là sự ứng nghi ệm của những gì mà thiên sứ Gáp-ri-ên đã báo cho Đa-
ni-ên hàng 500 năm về trước, mà còn là s ự ứng nghi ệm của điều Chúa Giê-su đã tiên báo trước 
đó 40 năm. Lu-ca  19 : 41 

 

Xem xét L ời Tiên tri Siêu nhi ệm 

4 – Khởi động từ năm 445 ( đời vua At-ta-xét-xe), chi ếc đồng hồ thiêng ng ừng l ại vào n ăm 
33 SC  
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Tuy nhiên, xin lưu ý, ở đây không phải là những năm tháng tính theo lịch Grê-goa đâu nhé ! Chính 
xác, chúng ta rơi vào đúng ngày Lễ Phục Sinh của năm 33 SC. Xin nh ớ là l ịch của chúng ta 
thì một năm có 365  ¼ ngày. Lịch Do Thái chỉ có 360 ngày/năm. 

 
Mẩu truy ện minh ho ạ : Hồi đầu thế kỷ 20, ông Robert Anderson, một nhà khoa học kiêm luật sư 
và sử gia rất được trọng vọng của nước Anh , đã thuyết phục mọi người, trước sự chứng kiến của 
Bộ Chỉ huy Cảnh Sát Luân Đôn Scotland Yard, về các niên lịch sau đây. Theo quyết đoán của ông 
thì từ tháng Nisan (tức tháng Tư) của năm 445 TC cho tới tháng Tư năm 33 SC , chính xác là có 
173.880 ngày  (X = 483 năm x 360 ngày) ! Ông nghiên cứu sự khác biệt giữa lịch Do Thái và lịch 
của chúng ta , cũng tính tới sự chênh lệch giữa lịch Giu-li-út (calendrier Julien) và lịch Grê-goa 
(calendrier Grégorien), đồng thời cho cộng thêm những ngày trong các năm nhuần, và rồi từ đó 
ông tính ra được một cách chính xác con số 483 năm! Xin phép được trích dẫn chính lời ông viết 
trong tác phẩm ‘LE PRINCE FUTUR’ (‘VUA NGÀY MAI’) , trang 124 : 
"Thế thì chiều dài của khoảng thời gian từ khi sắc lệnh tái thiết thành Giê-ru-sa-lem được công bố 
cho đến ngày ra đời của “Vua” Mê-si là bao lâu? Khoảng thời gian ấy, tính chính xác cả đến con số 
ngày,  là 173.880 ngày  , hay là 7 x 69 năm tiên tri, tính theo 360 ngày/một năm, và đây chính là 69 
tuần lễ đầu tiên của lời tiên tri do thiên sứ Gáp-ri-ên mang đến." (Trích ở tác phẩm « Vì Vua 
Tương Lai  », của Robert Anderson) 
 
 Bạn có th ể nói  : « Ồ, thật là phi thuờng ! Vậy mà sao chẳng thấy ai đã biết dựa vào lời tiên tri để 
tính ra được khoảng thời gian trước khi Chúa Giê-su sinh ra nhỉ ? Xin th ưa rằng có đấy chứ ! Một 
số người ngh ĩ rằng đây chính là điều mà các nhà thông thái đông ph ương đã làm, nh ờ đó 
đã đến tôn th ờ Con Thánh Giê-su t ại thành B ết-lê-hem.  
 
Có th ể bạn tự hỏi :"Nếu đúng như vậy, tại sao không thấy ai ngày nay còn tìm đọc lời tiên tri ấy và 
đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su ?Bạn ơi, ch ắc bạn bi ết rằng Chúa Giê-su đã làm bi ết bao 
nhiêu phép l ạ lớn lao, nh ưng cũng chính m ột số người trong đám dân chúng t ừng th ấy các 
phép l ạ này, đã đóng đinh Ngài !  
 
Mẩu truy ện minh ho ạ (do Ray Steadman  ghi lại) : Thật là thú vị khi được nghe kể lại rằng hồi thế 
kỷ 17, có một  học giả uyên thâm người Do Thái cho xuất bản một cuốn sách, trong đó,  điều đầu 
tiên ông nhấn mạnh tới, ấy là Đức Chúa Giê-su Christ chính là Đấng Mê-si Do Thái. Trong phần 
Lời Tựa của cuốn sách, ông kể lại thế nào ông đã trở về với Chúa nhờ nghe được một cuộc tranh 
luận giữa một đại học giảDo Thái với một Cơ-đốc nhân gốc Do Thái giáo vừa qui đạo, về  ý nghĩa 
của văn đoạn Kinh Thánh Đa-ni-ên 9 . Chủ trì cuộc tranh luận là một giáo trưởng Do Thái tinh 
thông luật pháp, có tên là Simon Luzatto . Nhưng khi thấy người tín đồ Do Thái  đưa ra lập luận 
quá vững chắc và mang tính đầy thuyết phục chung quanh văn đoạn Kinh Thánh để chứng minh 
cho mọi người thấy rõ đây là khúc Kinh Thánh nói về Chúa Cứu Thế Giê-su, thì vị giáo trưởng Do 
Thái liền cho chấm dứt cuộc tranh luận, với lời phát biểu bất hủ sau đây : "Xin chúng ta hãy x ếp 
sách l ại đi, bởi vì  n ếu cứ  tiếp tục nghiên c ứu phân tích l ời tiên tri này , thì e r ằng h ết th ảy 
chúng ta đều sẽ trở thành C ơ- đốc nhân đó." 
 
Không ph ải ch ỉ có lời tiên tri về Đấng Cứu Thế (tức Đấng Mê-si) là đáng phải lưu ý tới, mà lời 
tiên tri dự báo về sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem cũng là điều cần nên chú ý ! 

5 – Có th ể coi nh ư có 3 lo ại thời kế ( hay đồng hồ bấm giờ chính xác)…  

Thời kế thứ nhất  : QUÁ KHỨ – Đã bắt đầu tính ngược lại vào năm 445 TC, và được cho dừng lại 
vào năm 33 của thời đại chúng ta. Đây là CHIẾC ĐỒNG HỒ hay thời kế của Y-sơ-ra-ên. 
 

Thời kế thứ hai  : HIỆN TẠI -  Đã bắt đầu khởi động vào năm 33 tại thập tự giá và sẽ được cho 
dừng lại vào lúc Hội thánh được cất lên. Đây là CHIẾC ĐỒNG HỒ hay THỜI KẾ của HỘI THÁNH  
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Giữa tuần lễ thứ 69, lúc phép tính ngược được dừng lại, và tuần lễ thứ 70, khi thời kế được tiếp 
tục quay, thì có m ột quãng th ời gian dài , được gọi là th ời kỳ của Hội Thánh .  
 

Thời kế thứ ba : TƯƠNG LAI –  Thời kế lại sẽ tiếp tục quay khi Antichrist liên minh trong 7 năm với 
Y-sơ-ra-ên và đồng hồ sẽ ngừng quay khi Chúa Giê-su trở lại vào cuối kỳ 7 năm. 
 
Đa-ni-ên 9 :27 cho bi ết : "Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người  trong một tuần lễ, và 
đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm 
ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ tên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định." 
 
Harold Sevener,  người tín dồ Do Thái đã được nói đến ở các phần trên, hiện nay là một lãnh tụ 
của phong trào Chúa Cứu Thế Do Thái. Khi trình bày quan điểm của mình về nền Do Thái giáo 
Chính thống, ông viết như sau : 
"Từ năm 70 SC, dân Y-sơ-ra-ên đã bị đánh cho tan tác phải rời xa quê hương xứ sở và sống rải rác 
đó đây nơi các vùng đất khách quê người cho đến năm 1948. Trong những năm tháng ấy, chẳng 
có một giao ước nào được thiết lập với Y-sơ-ra-ên ( Do Thái) cả.Tuy nhiên, ngày nay quốc gia Y-
sơ-ra-ên đã được tái lập, Y-sơ-ra-ên đã nắm quyền kiểm soát Giê-ru-sa-lem, thì một giao ước như 
thế hiển nhiên là bây giờ có thể được thiết lập.Điều này có ý muốn nói rằng giữa kỳ thứ hai (của 62 
tuần lễ) và kỳ cuối cùng của một tuần lễ, thì có gần 2.000 năm lịch sử đã trôi qua...Thời kỳ này 
được gọi là "thời kỳ của Hội Thánh", được mở đầu từ Ngày Lễ Ngũ Tuần, khi Đức ThánhLinh giáng 
lâm và đổ xuống đầy dẫy trên các môn đồ, và thời kỳ này sẽ chấm dứt vào lúc Hội Thánh, tức Thân 
Thể của Đấng Christ, được cất lên." 
(Trích ở tác phẩm “Đa-ni-ên, Ng ười của Đức Chúa Tr ời tại xứ Ba-by-lôn”).  
 

Để cho lời tiên tri này được ứng nghiệm, thì c ần thi ết ph ải có hai điều :  

1. Cần phải có sự hiện hữu của một quốc gia Y-sơ-ra-ên (DoThái), mà thủ phủ là Giê-ru-sa-lem . 
Điều này đã xảy ra hồi năm 1967. 
 
2. Cần ph ải có m ột đền thờ Do Thái.  
Trong khu người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem, dưới bóng của ngọn núi đền thờ là "Học viện hay Cơ 
cấu Tổ chức của Đền thờ". Đây là một tổ chức của những người Do Thái chính thống (thành phần 
bảo thủ), có thể đã được Đức Chúa Trời kêu gọi để xây dựng ngôi Đền thờ thứ ba của người Do 
Thái. Chính họ đã tái tạo hết thảy những vật dụng của đền thờ.  

6 – Kết Lu ận  

Còn về phần chúng ta, chúng ta đang sống với thời kế thứ hai, nhưng rồi nó c ũng sớm ngừng 
lại thôi.  
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                      13 - Sự Cầu nguy ện là một Cuộc Chi ến đấu Thuộc linh  

Đọc  : Đan. 10 

Tuyệt đỉnh của tất cả những lời tiên tri, chính là Chúa Giê-su. 

1 – Nhân v ật hi ện ra cùng Đa-ni-ên là ai v ậy ?  

Phần đông nghĩ rằng đây chính là Đức Chúa Giê-su Christ trước khi Ngài xuống thế làm người.  
Cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh được gọi là sách Khải huyền hay Khải thị, và được mở đầu 
với những lời lẽ như sau : “Sự Mặc thị của Đức Chúa Giê-su Christ …" 
 
Đây là mục tiêu hướng tới của hết thảy những lời tiên tri. 

• Ch. 2, Ngài là hòn đá đục ra từ núi. 
• Ch. 4, Ngài là ng ười thứ bốn trong lò l ửa hực.  
• Ch. 7, Ngài là Con Ng ười nh ận lấy Ngôi N ước đời đời.  
• Ch. 8, Ngài là Vua trên muôn Vua, Đấng chi ến th ắng Antichrist. 
• Ch. 9, Ngài là Vua Mê-si, là Đấng ch ịu xức dầu sẽ bị trừ đi.  

 
Khải tượng đầy uy nghi này về Chúa Giê-su mà Đa-ni-ên có được, cũng chính là khải 
tượng của ba môn đồ trên ngọn Núi Hoá hình, của Sau-lơ người thành T ạt-sơ, và của sứ 
đồ Giăng trong sách Kh ải Huyền. 

Đa-ni-ên,Phao Lô và Giăng , cả ba  đều vẫn là những con người sống trên đất, nhưng có đặc ân 
nhận được sự mặc khải của Chúa Giê-su. 
 
Một mẩu truy ện vui  : Sau bu ổi nhóm, m ột người lên g ặp v ị mục sư  và kể rằng ông ta thường 
hay gặp Chúa lắm.  "Chẳng hạn như, Chúa Giê-su đến thăm tôi và chuyện trò với tôi trong khi tôi 
đang cạo râu...", ông ấy khoe với mục sư như thế. Nhưng vị mục sư lấy làm nghi ngờ và nói : "Xin 
lỗi, cho tôi  hỏi ông một câu nhé ? Khi gặp Chúa Giê-su, ông có ngưng cạo râu ngay không."  Ông 
tín đồ kia nhanh nhảu trả lời : "Dạ, thưa không ạ !"  Vị mục sư liền nói : "Ông bạn ơi, tôi nghi  ông 
không thực sự gặp Chúa đâu !."  
Kinh Thánh cho bi ết rằng khi Đức Chúa Tr ời hi ện  ra, ng ười ta ngã xu ống nh ư những thân 
cây. 

 

Hãy ch ăm nhìn lên Chúa Giê-su  

2 – Hãy đưa mắt nhìn lên s ự uy nghi cao sang c ủa Chúa Giê-su : Trang ph ục của Ngài là 
trang ph ục hoàng gia, dành cho các b ậc vua chúa n ơi chốn cung vàng điện ngọc.  

Chiếc áo choàng bằng lụa trắng là một biểu tượng về sự trong sạch và đức thánh khiết của Chúa 
Giê-su. Trong các th ời cổ đại, ch ỉ  có vua m ới mang đai th ắt lưng b ằng vàng ròng  ! Quả thực, 
Giê-su là Vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn chúa ... 

 
Thân th ể Ngài th ể hiện một cái đẹp cao sang không tài nào mô t ả hết được. 
"Khoáng chất cri-zo-lít (bích ngọc) có màu vàng". Trong ti ếng Hê-bơ-rơ, nó được gọi là Tarsis, 
một loại đá quý hơn cả kim cương, luôn trong suốt và lấp lánh..Thân th ể Chúa Giê-su quá đẹp 
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đẽ, vượt quá m ọi kh ả năng mô t ả. VÀ THÂN THỂ NGÀI CHÍNH LÀ HỘI THÁNH VẬY ! 
 
Gương m ặt Ngài chi ếu sáng . 
I Giăng 1 : 5   
 
Mắt Ngài nhìn xuyên su ốt mọi sự.  
Mắt Chúa Giê-su như ngọn đuốc cháy sáng, có th ể nhìn xuyên su ốt cuộc đời bạn. Hãy nhớ cái 
nhìn của Chúa Giê-su dành cho Phi-e-rơ khi ông đã chối Chúa 3 lần. Chúa Giê-su đang nhìn b ạn, 
và đang tra xét t ận nơi thâm sâu c ủa tâm hồn bạn. "Ta biết con là ai, đã làm gì, và đang có ý 
định sẽ làm gì." 
 
Cánh tay Ngài đầy uy l ực để đỡ nâng an ủi chúng ta.  
Cánh tay Ngài được mô tả như "đồng đánh bóng", để cho chúng ta thấy sức mạnh của Ngài. Thực 
vậy, chính cánh tay đầy uy lực của Ngài đã tạo dựng toàn cõi thiên nhiên vũ trụ...Ngài đã ôm 
những con trẻ trong vòng tay Ngài...Cánh tay Ngài mở rộng hướng về bạn : "Ta lấy cánh tay hữu 
đắc thắng của mình để đỡ nâng người...."  Ngài th ật mạnh mẽ làm sao,  và c ũng d ịu dàng làm 
sao ! Có th ể ngay gi ờ phút này b ạn đang c ần tới cánh tay vùa giúp đầy uy l ực của Ngài ? 
"Hãy để những con trẻ...mọi người lớn nhỏ...đến cùng ta..." 

 
Chân Ngài có th ể bước đi trên nh ững vùng đất hi ểm nguy.  
Chất đồng thau cũng chỉ về sự chịu đựng dẻo dai và sự bảo vệ, chở che. Có biết bao nơi hiểm 
nguy phải đi qua trong đời. NHƯNG KÌA, CHÚA GIÊ-SU BƯỚC ĐI TRÊN SÓNG GIÓ, BƯỚC ĐI 
TRONG LÒ LỬA HỪNG ...Eph. 1 : 22  
  

3 – Tiếng nói Ngài nh ư tiếng đám đông.  Tiếng nói Ngài đầy uy l ực khi ến cho ng ười ta không 
thể bỏ qua. THỰC VẬY, CHÚA GIÊ-SU ĐÃ NÓI NHỮNG ĐIỀU MÀ KHÔNG AI KHÁC CÓ TH Ể 
NÓI ... 
 

Sau phần mô tả đầy vinh quang này, Đa-ni-ên nh ận được MỘT SỰ GIẢI THÍCH VỀ TÍNH 
HUYỀN NHIỆM CỦA SỰ CẦU NGUYỆN. 

 
Bí quy ết để Đắc Thắng trong Tr ận Chi ến Thuộc Linh  

 
4 – Những gì x ảy ra bên sau sân kh ấu tr ần gian này  : 

Khúc Kinh Thánh này mở cho chúng ta một cánh cửa sổ để giúp chúng ta có thể đưa mắt nhìn vào 
thế giới thuộc linh vô hình. Những thiên s ứ trung tín và nh ững thiên s ứ bất tín ph ản ngh ịch 
hành động đối chọi nhau th ế nào ?  
Hêb. 1 : 14  -  
 
Có nhiều người kể lại thế nào họ từng được các thiên sứ tiếp ứng che chở. 
 
Một mẩu chuy ện nhỏ : Tôi có đọc câu truyện kể của một đầy tớ Chúa về những gì mà một cựu 
chiến binh của cuộc đệ nhị thế chiến đã cho ông xem. Người cựu chiến binh đưa quyển Kinh 
Thánh của mình cho đầy tớ Chúa xem và nói : Một viên đạn của quân Đức đã đâm xuyên thủng và 
rồi dừng lại nửa chừng ở trang Thi Thiên 91 :11- "Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên  sứ Ngài, bảo gìn 
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giữ ngươi trong các đường lối ngươi." 
 
Các thiên sứ làm việc không ngừng nghỉ, mặc dù không phải bao giờ chúng ta cũng ý thức được 
điều đó. 

Lời đầu tiên c ủa thiên s ứ  bao gi ờ cũng là :  "Đừng sợ chi." 

Sau đây là một vài ý kiến đóng góp chung quanh sự cầu nguyện theo gương Đa-ni-ên. 

                                       Sự Cầu nguy ện Kh ẩn thi ết và Đặc biệt tập trung 

5 – Đây là d ạng cầu nguy ện bắt đầu với một gánh n ặng tr ăn trở : Đa-ni-ên đã phải kiêng ăn để 
cầu nguyện. 

6 – Gánh n ặng tr ăn trở này không r ời khỏi chúng ta cho đến khi có s ự giải đáp :  

Đa-niên không chỉ cầu nguyện có một lần, mà là su ốt ba tu ần lễ ròng rã. 
 
Thiên sứ báo cho biết là lời cầu nguyện đã được Đức Chúa Trời lắng nghe ngay từ ngày đầu tiên. 
Tu y nhiên, v ẫn  chưa có sự trả lời, nên ông c ứ kiên nh ẫn ti ếp tục nguy ện cầu.    
 
Trong suốt thời gian này, Đa-ni-ên không hay biết điều gì đã xảy ở thế giới vô hình : Sa-tăng 
quyết li ệt chống cự lại sự cầu nguy ện của ông.  Nhưng Đa-ni-ên đã kiên trì đến tận cùng, do 
đó đã đắc th ắng.  
 
Nếu Kinh Thánh bảo chúng ta hãy kiên trì trong sự cầu nguyện, ấy là vì lý do ở các chốn trời cao 
đang diễn ra một trận chiến thuộc linh quyết liệt... 
 
Khi dạy các môn đồ cầu nguyện, Chúa Giê-su dùng động từ ở thì hiện tại và mang tính liên tục.  
Mat. 7 : 7 - "Hãy xin (và tiếp tục xin) ; Hảy tìm (và tiếp tục tìm) ; Hãy gõ cửa (và tiếp tục gõ cửa)" 

 

7 – Những đạo binh c ủa Sa-tăng th ường ch ống cự quyết li ệt sự cầu nguy ện :  

Mục đích của kẻ thù chúng ta là tìm đủ mọi cách có thể để làm cho cuộc đời chúng ta phải khốn 
khổ điêu đứng cùng cực.  
 
Thiên sứ giải thích cho Đa-ni-ên thấy rằng vua nước Phe-rơ-sơ  đã ngăn trở người (đây có thể 
chỉ là một tà thần hay tà linh đứng ra ngăn trở , chống cự lại một thiên sư.) Rồi thiên sứ nói thêm 
rằng có Mi-ca-ên ,( một  thiên sư), đến giúp người. Ở câu 20  – thiên sứ cho biết sẽ trở về đánh 
trận cùng vua của Phe-rơ-sơ.. ĐÂY HÁ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGÔN NGỮ QUÂN SỰ SAO ? 
 
Quỷ vương có một đạo binh được huy động và tổ chức hẳn hòi. Một số quỷ thần được ch ỉ định 
phụ trách trông coi ở một số khu v ực, quốc gia và chính ph ủ nào đó.  Cũng gi ống nh ư ngày 
trước đã có một vua Phe-r ơ-sơ, thì ngày nay ắt hẳn cũng có m ột vua t ương tự như thế ở 
mỗi một quốc gia.  
 
Ê-phê-sô 5 :11-18  

 
Một vị mục sư đã viết như sau : « Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta biết rằng ma vương là kẻ  làm 
mù lòng kẻ chẳng tin (II Côr .4 : 4), dỗ dành thiên hạ (Khải.12 : 9 ) , gieo giống cỏ lùng (những kẻ 
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chẳng tin) ở khắp nơi trong thế gian (Mat. 13 : 39 ) , bắt người ta làm theo ý muốn của nó (IITim. 2 : 
26) , và cướp đi hạt giống của Lời Chúa khi được rao giảng ra (Mat. 13:4 ) ». 

 
Vì biết rõ ma v ương là k ẻ chủ chốt ti ến hành m ọi ho ạt động nói trên, chúng ta có th ể kết 
luận rằng đây cũng là ho ạt động của những tên phó t ướng tay sai d ưới quy ền lãnh đạo của 
nó. NHƯ VẬY, CẦN PHẢI XÁC ĐỊNH RẰNG CÓ NHỮNG QUYỀN LỰC TÀ LINH cấp cao đang tác 
động trên các chế độ, khu vực, chính quyền và các nước trong thế gian..Mục đích của chúng là 
làm sao t ạo ra được, càng nhi ều càng t ốt, những c ảnh x ấu xa, đau khổ, đồi trụy và u mê t ăm 
tối cho tr ần gian này."  
 
Hãy nghĩ tới sự tàn bạo của Hít-le, Xít-ta-lin, hay của những phần tử khủng bố thuộc cánh Hồi Giáo 
cực đoan.  
Chắc ch ắn ph ải có m ột ác ma hay hung th ần th ề quyết tiêu di ệt loài ng ười. Nếu bạn không 
chống cự, nó s ẽ tàn phá cu ộc đời bạn. HI VONG DUY NHẤT CỦA CHÚNG TA CHÍNH LÀ L ỜI 
HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI : "...Vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian... " I 
Giăng 4:4 

8 – Loại vũ khí chi ến lược chống l ại Sa-tăng, chính là S ự Cầu Nguy ện :  

Vậy, chúng ta cần biết những gì chống phá lại sự cầu nguyện. 
II Côr.10 : 4   

Thế nào gọi là một đồn  lũy?  = Đây là một từ quân sự chỉ về một nơi ẩn nấp an toàn của kẻ địch. 
Trong ngôn ngữ thuộc linh, thì đây là chỉ về một góc trong cuộc đời của bạn mà ma quỷ, kẻ thù 
địch của chúng ta, đã thấy được sự yếu kém của bạn trong phòng thủ thuộc linh, và đã cho dựng 
lên  tại đó một tiền trạm, một thành trì, một đồn lũy... 
Đồn lũy này có thể là một điều ám ảnh theo đuổi, một thành kiến, một thái độ cố chấp hay một 
cách tư duy ngăn cản bạn từng trải sự đắc thắng thuộc linh. 
 
Nó có thể nằm trong tiềm thức. Đay có thể là một sự sợ hãi vô cớ, các nỗi âu lo, bản tính của bạn, 
tính thù hận, lòng tham lam, ý niệm manh động, hay là một sự khao khát mãnh liệt không kiềm chế 
được... 
Vũ khí của chúng ta là S ự Cầu Nguy ện, chính s ự cầu nguy ện có s ức mạnh để đạp đổ các 
đồn lũy !  
 
Minh ho ạ :  
Trong Cựu Ước, chúng ta có một trường hợp điển hình về việc kẻ thù chống lại dân sự Đức Chúa 
Trời. Ý chúng nó muốn nói đại khái như sau : "Các ngươi sẽ không thừa hưởng được những gì mà 
Đức Chúa Trời đã hứa với các ngươi đâu.CHÚNG TA ĐANG CÓ MẶT Ở ĐÂY ĐỂ NGĂN CẢN 
CÁC NGƯƠI."  Văn đoạn này nằm trong Xuất.17. 
 
Hễ đương khi Môi-se gi ơ tay lên c ầu nguy ện, thì dân Y-s ơ-ra-ên th ắng hơn. 

Thành hay b ại ở chốn tr ận ti ền không tùy thu ộc vào nh ững đám quân binh  trong thung 
lũng chi ến địa, MÀ LÀ DO SỰ KHẨN CẦU CỦA MÔI-SE TRÊN NGỌN NÚI CAO. 
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14 - Khi L ịch sử và Lời Tiên tri  g ặp nhau  

Đoc : Đan. 11 
 

Chương 11 có th ể chia làm hai ph ần.  
 

1 – Những lời tiên tri được hoàn thành đã trở nên L ịch sử của chúng ta  

Chương Kinh Thánh này, từ câu 1 cho đến câu 35 , ghi chép những biến cố của thế giới đã liên 
tục xảy ra trong vòng 5 thế kỷ, mãi cho tới khi Chúa Giê-su ra đời. Đối với Đa-ni-ên , người đã viết 
ra những sự kiện này vào năm 530 TC, thì đây là lời tiên tri , nhưng đối với chúng ta ngày hôm 
nay,thì đây là Lịch sử. 

1 – Các câu  2 - 4, Cu ộc chi ến tranh gi ữa Phe-rơ-sơ (Ba Tư) và Hi L ạp  

Có 4 vì vua, nếu tính cả Si-ri-út (Cyrus),  và 3 vì vua nối tiếp nhau là : Cambyse, Darius và Xerxès, 
còn gọi là A-suê-ru (Assuérus). Chính vua A-suê-ru "là người có nhiều của cải hơn hết thảy". 
 
câu  3 – Một  vì vua hùng mạnh sẽ dấy lên, chính là A-léc-xăng Đại đế, người chiến thắng quân 
Phe-rơ-sơ (Ba Tư). 
 
Người Ba Tư đã đạt tới đỉnh tột cùng của nền văn minh Đông Ph ương, bám rễ quá sâu vào 
những truyền  thống của quá khứ, và do đó không có th ể tạo ra được một nền văn minh t ốt 
hơn.    
Người Hi Lạp thì trái lại, họ là một dân tộc mới mẻ trẻ trung, lại có những ý tưởng tân tiến trong các 
lãnh vực văn học, nghệ thuật, cũng như về các quyền tự do của cá nhân, để họ có thể tự quản tự 
trị. 
 
Nếu người Ba Tư thắng cuộc chiến tranh, thì những sự tiến bộ chắc hẳn phải lùi lại đằng sau đến 
hàng bao thế kỷ. Đây chính là s ự đối đầu của hai n ền văn minh.  
 
Như lời tiên tri trong câu 4 nói, lúc vì vua này chết thì sẽ không có kẻ kế tự để lên ngôi. (Những 
người có thể thừa kế ngai vàng của ông đều bị giết chết). Vì vậy, toàn cõi đế quốc được 4 viên 
tướng lãnh chia nhau ra để cai trị.  
 

Cassandre , thống lĩnh xứ Hi Lạp và Ma-xê-đoan (Macédoine). Lysimac , thống lĩnh vùng Tiểu Á 
hay là Thổ-nhĩ-kỳ ngày nay, và vùngThrace. Séleucus , thống lĩnh Sy-ri và Ba-by-lôn, tức các nước 
Sy-ri, Li-ban, I-rắc và I-ran hiện  thời. Ptolémée , nắm giữ xứ Ai Cập, vùng đất thuộc phía nam của 
đế quốc rộng lớn. 

2 - Ptoléme và Séleucus các nhân v ật được đề cập tới trong nh ững câu ti ếp theo c ủa 
chương 11  

Trong những lời tiên tri này có nói đến vua phương Bắc và vua phương Nam. Phương B ắc, tức 
xứ Sy-ri, do Séleucus th ống l ĩnh. Phương Nam, t ức Ai C ập, do Ptolémée hùng c ứ. Đây là hai 
hưóng Bắc và Nam xét về vị trí địa dư của nước Y-sơ-ra-ên. 
 
Trong gần 3 thế kỷ, hai quốc gia này không ngừng gây chiến với nhau, và th ật khốn khổ cho Y-
sơ-ra-ên là vùng đất nằm trên con đường ti ến ho ặc rút quân c ủa họ. 
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Lịch sử xác minh cho sự chính xác của những lời tiên tri này.   

câu 6. – Lịch sử ghi lại câu chuyện như sau : "Vào năm 250 TC, vua Sy-ri là Antiochus II, cưới 
công chúa  Bérénice, con gái vua Ptolémée xứ Ai Cập.làm vợ. Nhưng sau đó, Bérénice bị thất 
sủng và cùngvới con trai bị đầu độc.Cũng cần biết rằng trước khi cho cưới con gái mình, vua Ai 
Cập Ptolémée đã ra điều kiện buộc Antiochus phải ly dị vợ là Laodoce, và Antiochus đã làm điều 
ấy. Bị hất hủi, Laodoce rất tức giận. Đến khi cha của Bérénice qua đời, Antiochus nối lại tình nghĩa 
vợ chồng với Laodoce, và đẩy Bérénice xuống hàng thứ thất. Thế mà cơn giận của Laodoce đâu 
đã nguôi. Sau khi về sống lại với nhau ít lâu, Laodoce liền cho đầu độc chồng mình là Antiochus và 
cho giết chết hai mẹ con Bérénice cùng với những kẻ hầu cận. Lộn xộn rắc rối quá nhỉ ? Trong khi 
đó tại Ai Cập, anh của Bérénice lên làm vua ;  và khi biết chị mình bị sát hại, ông liền xua quân bao 
vây Sy-ri, giết Laodoce và đánh thắng quân Sy-ri." 

Chúng ta không thể đi quá sâu vào những chi tiết. Tuy nhiên, ờ câu 17, chúng ta vẫn còn một câu 
chuyện về hôn nhân. Sự việc này xảy ra vào năm 193 TC : "Vua Antiochus III , của xứ Sy-ri, đã gã 
con gái mình là nàng Cléopâtre  cho vua Ptolémée V , xứ Ai Cập. Đây là vị hoàng hậu đầu tiên 
mang tên Cléopâtre. Còn vị hoàng hậu nổi tiếng đã lấy Marc Antoine và sanh ra Jules César sau 
này, chính là hoàng hậu Cléopâtre VII. Riêng về hoàng hậu Cléopâtre I,  khi qua sống ở Ai Cập, 
thay vì vận động chồng lo cho Sy-ri, bà lại quá yêu thương chồng nên hết mình yểm trợ chăm lo 
cho xứ Ai Cập." 

Đó là sự tiên tri c ủa thánh kinh !  

3 – Antiochus IV, m ột tên b ạo chúa : t ừ câu 21 đến 35  

Chúng ta cần lưu ý đến vị vua tàn  bạo này, vì y được coi như tiền thân của Antichrist trong tương 
lai. Antiochus Epiphane.  

Xem câu 29, đây cũng là một lời tiên đoán lý thú đã được hoàn thành 

 
"Năm 170 TC, Antiochus  dẫn đạo binh hùng mạnh của ông đi đánh thành Alexandrie, x ứ Ai Cập. 
Biết rằng số quân lính của mình ít ỏi hơn, vua Ai-Cập liền cầu cứu đến sự yểm trợ của Rô-ma (tức 
La Mã). Viên Tư lệnh Binh đoàn La Mã, là Poplius , đã đích thân đi Alexandrie bằng tàu, trước khi 
Antiochus tiến quân tới đó. Gặp Antiochus ở một điểm cách thành Alexandrie khoảng 6 km, tướng 
tư lệnh Poplius đưa cho Antiochus xem một bức thư của Viện Nguyên Lão (Thượng viện) La Mã ra 
lệnh cho ông phải kéo quân trở về Sy-ri., Antiochus đọc thư với vẻ ngạo nghễ và cho biết là cần có  
thì giờ để nghiên cứu yêu cầu này trước khi đưa ra quyết định.Poplius liền tuốt gươm ra ,vạch một 
vòng tròn trên cát chung quanh Antiochus, và hạ lệnh cho ông phải có quyết định trước khi rời khỏi 
vòng tròn này. Ôm mối sỉ nhục, Antiochus dẫn quân rời khỏi đất Ai Cập.Nhưng, trên đường rút 
quân về, ông cách tìm trút bỏ mối căm hờn tức giận này...BẠN HÃY ĐOÁN XEM ÔNG TA TRÚT 
BỎ NÓ VÀO ĐÂU ? VÀO AI ? Xin thưa, vào thành Giê-ru-sa-lem đấy ! Đúng v ậy, 
Antiochus đã sát h ại 80.000 người Do Thái và cho d ựng lên ngay trong Đền Thánh 
Giê-ru-sa-lem m ột tượng th ờ thần ZEUS.  Ông cho c ất bỏ bàn th ờ, và rảy máu mình 
chung quanh Đền Thánh. Đây là sự gớm ghi ếc đầu tiên x ảy ra trong n ơi thánh, m ột 
hành động quá kh ủng khi ếp và kinh t ởm đến mức làm cho nh ững th ầy tế lễ trung 
thành c ũng ph ải cất bước ra đi, để Đền Thánh r ơi vào trong hoang v ắng điêu tàn..." 
 
Từ câu 36, phần nội dung tiện tri có chút thay đổi.  
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Từ đầu cho đến câu 35, là phần Lịch sử dành cho chúng ta. Nhưng từ câu 36 trở đi, không còn là 
Lịch sử nữa. Những sự kiện này chưa được hoàn thành. Lý do thứ nhất : những sự kiện này không 
trùng hợp với  bất kỳ biến cố lịch sử nào. Lý do thứ nhì : Trong bản văn Hi-bá-lai thấy có một đoạn 
bị cắt xén và thay vào đó là một văn đoạn khác. 
 
Cho tới câu 35, là phần Lịch sử ; bắt đầu từ câu 36, vẫn còn là phần tiên tri cho ngày hôm nay 
Những câu này nói về thời kỳ sau rốt. Đã từ nhiều thế kỷ nay, các học giả Thánh Kinh vẫn bảo lưu 
quan điểm này. Hồi 1.600 năm trước, ông Jérome , người dịch bản Kinh Thánh ’Vulgate ’, có viết : " 
Những ai cùng niềm tin với chúng ta đều tin tưởng rằng hết thảy mọi  sự việc này là những lời tiên 
tri và nói về Antichrist, kẻ sẽ xuất hiện trong thời  kỳ cuối cùng." 

4 – Lời dự đoán tiên tri : T ương lai c ủa chúng ta ! 

Nhân thân lý lịch của nó được phơi bày trong các câu 36-37, đặc bi ệt ở phần cuối câu 37  : " 
Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì  bởi vì người tôn mình lên cao hơn  hết cả." Câu Kinh Thánh này 
tiềt lộ cho thấy về con người Antichrist, vì sứ đồ Phao Lô đã viết  «con của sự hư mất hiện ra, tức 
là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sư 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." 

Vào lúc kh ởi đầu của thời kỳ sau rốt, sẽ xuất hiện một vì vua, một lãnh tụ chính trị. Câu hỏi rất 
có giá trị, ay là " Nhân vật này là ai v ậy ? "  Đa-ni-ên gọi nhân vật này là "cái sừng nhỏ" (Đan. 7 : 
8), "vì v ua sẽ tới." (Đan. 9 : 26). Chúng ta gọi kẻ này là Antichrist, tức Christ giả hay Kẻ đối địch 
Đấng Christ. 

5 – Sau đây là nh ững sự giải thích c ủa thiên s ứ dành cho Đa-ni-ên  

Thứ nhất : Thời gian t ồn tại của Antichrist : câu 36  "khi cơn thạnh nộChúa được trọn" 
 
Hiện nay chúng ta sống trong thời kỳ ân điển, thời kỳ Hội Thánh. Đức Chúa Giê-su có thể đến 
rước Hội Thánh của Ngài đi vào bất cứ lúc nào. 
 
Sau khi Hội Thánh được cất lên, thì một thời kỳ đại nạn khủng khiếp sẽ kéo tới (tuần lễ thứ 70). 
ĐÓ SẼ LÀ KỲ THẠNH NỘ, cũng chính là lúc Antichrist nổi dậy. 
 
Trong Mat. 24 : Ở đây không nói v ề Antiochus Epiphane, b ởi vì  h ắn đã đến từ 2 thế kỷ trước. 

6 – Thứ hai : Antichrist gi ống với những gì ?  

Có hàng đống tên đã được đặt cho nó... 

Rõ ràng rằng đây có thể sẽ là một chính trị gia cuồng tín, đầy tham vọng, tự tôn tự đại, tàn bạo.I 
câu 37 – Người này từ bỏ di sản thuộc linh của mình, dù cho là Do Thái, Cơ đốc nhân, hay tín đồ 
Hồi giáo.  
 
"Sự gớm ghiếc trong nơi hoang vắng", điều này có liên quan gì đến kẻ ấy (tức Antichrist) ? Thay vì 
cúng tế một con heo nái như Antiochus đã làm, người này (t ức Antichrist) s ẽ tự lập mình lên để 
được người ta tôn th ờ ! 
"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." 
 
Dù ban đầu hắn trông giống như một người yêu chuộng hoà bình, song trong thực tế hắn chính là 
một tên đầy mưu mô xảo quyệt, chuyên gây ra chiến tranh tang tóc. 

7 – Thứ ba : Nó s ẽ ra tay hành động ở khu v ực nào ?  
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câu 40  Đọc đến hết câu, chúng ta thấy"Vua phương nam", tức Ai Cập, sẽ tranh chiến cùng người, 
nhưng rồi "Vua phương bắc xông đến vua đó như cơn lốc".  Y-sơ-ra-ên v ẫn còn n ằm ở chính 
giữa. 
 
Như vậy, vùng đất hay địa bàn hoạt động của Antichrist sẽ là VÙNG TRUNG ĐÔNG. 
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                           15 – Sự Hiện Thấy Cuối cùng c ủa Đa-ni-ên  

Đọc : Đan. 12 

1 – Đa-ni-ên có ph ần nào b ối rối vì không hi ểu điều đã nói v ới ông trong các câu 8-9  
Điều này có ý muốn nói rằng đến kỳ sau rốt, người ta sẽ hiểu những lời tiên tri của Đa-ni-ên. 

Khi Antiochus Epiphane làm ô uế đền thờ, những người Do Thái trung tín với Đức Chúa Trời đã 
cho lưu hành các bản sao của sách Đa-ni-ên để động viên khích lệ dân sự. Một thời gian sau, họ 
cho thanh tẩy đền thờ để có thể tiếp tục sự thờ phượng. 

Cũng vậy, vào thời kỳ sau rốt, những tín đồ trung tín sẽ hiểu rõ Lời Đức Chúa Trời và sẽ giữ vững 
thế chủ công trong cuộc chiến thiêng liêng. 

 

Câu 2. 

Có hai s ự sống l ại trong t ương lai (12 : 2)  

Giăng  5 : 28    
Khải. 20 : 6  

Chẳng ai trong chúng ta sẽ sống mãi mãi với thân xác này. Thân xác này là tạm thời. Rồi một ngày 
chúng ta sẽ chết. Nhưng linh hồn chúng ta vẫn tiếp tục sống để chờ ngày thân xác chúng ta được 
sống lại. 

                                                 Sẽ có HAI s ự sống l ại  

Những kẻ tin nhận Chúa Giê-su, mà tên của họ đã được ghi vào sách sự sống, thì  s ẽ được sống 
lại để bước vào cõi s ống đời đời. Ở đó, chúng ta s ẽ được mãi mãi vui s ống bên c ạnh Chúa 
Giê-su.  
Đa-ni-ên nói : «  kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời » 
Chỉ có hai chỗ để đi đến trong cõi vĩnh hằng : Thiên đàng và địa ngục. 

Địa ngục hay hoả ngục được gọi là "Sự chết thứ hai". Sự chết của thân thể là  "sự chết thứ nhất" 
và sự xa cách vĩnh viễn với Đức Chúa Trời được gọi là "sự chết thứ hai". 

Trong Kinh Thánh, có hai s ự sinh ra và hai s ự chết :  
Sự sinh ra thuộc thể và sự tái sinh ; 
Sự chết thuộc thể và sự chết thứ hai. 

Câu  3 

Những NGÔI SAO chân th ực là nh ững ngôi sao t ỏa sáng vì Danh Giê-su.  

Đối với Đức Chúa Trời, thì ngôi sao, hay NGÔI SAO để tỏa sáng cho Ngài, ấy chính là lúc bạn dẫn 
đưa một người nào đo về với sự công bình, và đó cũng chính là lúc mà BẠN TRỞ NÊN SÁNG 
LÁNG NHƯ CÁC NGÔI SAO ĐỜI ĐỜI MÃI MÃI ! 

Có lẽ bạn không xuất hiện trên màn ảnh truyền hình hoặc trong các tạp chí , song nếu bạn làm 
được cái công việc là làm chứng cho Chúa và dẫn dắt  các linh hồn trở về với sự công bình, thì 
Đức Chúa Trời gọi bạn là một ngôi sao đấy ! ĐỐI VỚI NGÀI, BẠN THẬT LÀ BỬU VẬT ĐẶC BIỆT 
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VÀ VÔ GIÁ ! 
Phi-líp  2 : 15  

Chúng ta cần hướng dẫn các linh hồn đến với Chúa Cứu Thế Giê-su theo cách của các vì sao. 

1. Những ngôi sao chỉ tỏa sáng khi bầu trời mờ tối. Chính bạn cần tỏa sáng giữa các bóng tối tăm 
chung quanh đời bạn. 
2. Những ngôi sao chiếu sáng một cách khiêm tốn nhưng trung tín.Chúng không gây tiếng ồn. 
3. Những ngôi sao giúp định hướng đi. Từ hàng ngàn năm nay, các thủy thủy và những nhà thám 
hiểm luôn nhờ những sao trời dẫn lối đưa đường.  

Nhưng giữa bạn và các ngôi sao có một điều khác biệt, đó là chính bạn sẽ toả sáng như các ngôi 
sao đời đời mãi mãi !  

Câu 4  

"đi qua đi lại"  nói về tốc độ trong sự di chuyển , " sự học thức sẽ thêm lên" nói về sự gia tăng các 
nguồn thông tin. 
Isaac Newton  thường được gọi là cha đẽ của khoa vật lý hiện đại. Ông cũng là m ột tín đồ tự 
nguy ện. 
Harold Wilmington kể lại rằng hồi năm 1680, ông  Isaac Newton đã đọc được những dòng chữ này 
trong sách Đa-ni-ên và đã phát biểu như sau : "Về phần cá nhân tôi, tôi không thể không nghĩ rằng 
những lời nói này là chỉ về thời kỳ sau rốt. Con người sẽ du hành từ xứ này sang xứ kia. Với một 
cách chưa từng có trước đây, chắc chắn con người sẽ có được những phát minh giúp họ có thể di  
chuyển nhanh chóng hơn bây giờ." 
Isaac Newton còn nói thêm rằng tốc độ di chuyển dự kiến có thể vượt quá 80 km/giờ ! 
Vài năm sau đó, khi đọc được những lời phát biểu này của nhà đại vật lý Isaac Newton, thì ông 
Voltaire liền chế giễu : " Kìa, hãy xem điều gì một nền Cơ-đốc giáo điên rồ đã gây ra cho một con 
người vốn thông minh xuất chúng ! Một nhà khoa học như Newton mà lại cho rằng rồi đây con 
người có thể du hành với vận tốc 65 hay 80 km/giờ. Bộ ông ta quên rằng nếu du hành với vận tốc 
này, người ta sẽ phải nghẹn thở và tim sẽ ngừng đập ?!" 

Về gia tăng tri thức và thông tin, đây là cả một sự bùng nổ. Một bộ bách khoa từ điển gồm hàng 
chục cuốn sách dầy, ngày nay có thể lưu trữ trong một đĩa CD-ROM nặng chừng vài gam ! 

Từ khi Đấng Christ ra đời cho tới năm 1700, sự hiểu biết được gia tăng gấp đôi. Nhưng phải mất 
đến 1700 năm ! 
Từ năm 1700 đến 1900, tức trong thời gian 200 năm, sự hiểu biết cũng vẫn còn tăng gấp đôi. Từ 
1900 đến 1950, sự hiểu biết cũng tăng gấp đôi. Đến năm1970,  cũng vẫn còn tăng gấp đôi. Và bây 
giờ, thì cứ mỗi hai năm , sự hiểu biết của con người lại tăng gấp hai lần.  

 
Có người đã nói : "Chúng ta ngày nay có quá nhiều những nhà khoa học, nhưng lại có ít những 
người của Đức Chúa Trời." 

Câu 13  

Có một sự ngh ỉ ngơi và ph ần thưởng dành cho con cái Đứ Chúa Trời 

Chắc Đa-ni-ên đã ở vào lứa tuổi 90 khi ông nghe những lời này. Chúa hứa ban cho ông một sự  
nghỉ ngơi và một phần thưởng về sản nghiệp. 
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Đa-ni-ên có khoảng 15 năm sống cảnh lưu đày, và đi qua được gần 90 năm cuộc đời.   

Đa-ni-ên mãi mãi để lại cho h ậu thế một tấm gương sáng c ủa một người 
trung thành, luôn yêu m ến Đức Chúa Tr ời và Lời Ngài.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 



 57 

 


