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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.  

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. 

� 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-
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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-ên. 

� 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      A   Bốn đế quốc kế tiếp lên ngôi và r ồi Đức Chúa Tr ời sẽ thi ết 
lập vương qu ốc v ĩnh h ằng của Ngài  

 

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

 

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

             

              5.1-31       C   Đức Chúa Tr ời phán xét Bên-xát-xa, m ột vì vua hung tàn  
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             6.1-28        B   Bằng quy ền lực lớn lao, Đức Chúa Tr ời gi ải cứu con cái c ủa 
Ngài thoát kh ỏi hầm sư tử   

 

             7.1-28        A   Bốn đế quốc kế tiếp lên ngôi và r ồi Đức ChúaTr ời sẽ thi ết 
lập vương qu ốc 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   A     Những lời tiên tri v ề các nước và về Christ gi ả (Antichrist) 

              

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

  

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

  

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

 

 

NHỮNG KHÚC KINH THÁNH QUAN TRỌNG :  

 

(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 .  

� 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  

- Các câu  1 & 2 :  
         

- Câu  4 :  
 
  
- Đa-ni-ên, trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa : ‘Đức Chúa Trời là vị quan án của tôi’ ; còn 
Bên-xát-xa,  tức Balatsu-usur trong tiếng Ba-by-lôn, có nghĩa là người bảo vệ sự sống 
của mình.  

- Ha-na-nia, trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa :’Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng nhân từ’ ; 
còn tên xứ Ba-by-lôn đặt cho là Sa-đa-rắc (Chadrak).   

- Mi-sa-ên, trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa : ‘Đức Chúa Trời là ai ?’, được đổi sang tên 
Ba-by-lôn là Mê-sác.  

- A-xa-ria, trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa :’Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cứu giúp’, được 
đổi tên là A-bết-nê-gô theo tiếng Ba-by-lôn, có nghĩa là ‘đầy tớ của Nego’ ; Nego có thể 
là từ nói trại của tên vị thần Nebo. 
 
- Câu 21 : quyết dịnh của Đa-ni-ên    
 
  

Nguyên tắc cần rút ra để học tập : Những sự lựa chọn hay quyết định của chúng ta đều 
có một ảnh hưởng tác động quan trọng.  
 
2 – Thứ nhất : Sự thử thách l ớn nh ất : Đặt lòng tin c ậy nơi Đức Chúa Tr ời khi m ọi 
sự hầu như sụp đổ.  

3 – Thứ hai :  Sự cám dỗ lớn nh ất :  Nhượng bộ niềm tin c ủa mình để trở nên 
giống nh ư mọi người (một sự tẩy não v ăn hoá) 
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Đa-ni-ên ph ải đương đầu với 3 cuộc hay kh ủng ho ảng (hay bi ến động) :  

5 – Cuộc khủng ho ảng v ề thẩm quy ền :  Chân lý n ằm ở đâu ? (Ai s ẽ thống lãnh 
cuộc đời của Đa-ni-ên?)  

7 – Cuộc khủng ho ảng v ề danh tính, danh ph ận :  Tôi là ai ? ( Đa-ni-ên, ng ươi là ai?)  
Tên của ông có ngh ĩa : "Đức Chúa Trời là v ị quan án"  

8 – Cuộc khủng ho ảng v ề đạo đức tinh th ần : Tôi ph ải sống nh ư thế nào đây ?  

 

"Nếu ngươi tôn quý ta trong những quyết định nhỏ của cuộc sống, thi ta 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 tộc, và cho đến cõi đời đời . 

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.  

 

 

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

 

 

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

 
2 Côr.1 : 8  
 
  
 

 

5 – Dù bạn có g ặp vấn đề gì trong cu ộc đời, hãy nh ớ rằng trên ch ốn trời cao kia 
vẫn có m ột Đức Chúa Tr ời Toàn N ăng có th ể làm mọi điều để vùa giúp b ạn !  

 
 

Khi bạn nói : « Tôi không thể làm được », thì Đức Chúa Trời sẽ nói với bạn : « Nhưng 
ta, ta có thể làm được mọi sự ». 
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03 - Lời Tiên tri và Dòng L ịch sử  Đảo lộn  

Đọc : Đan. 2 : 31   

 

 

1 – Lời tiên tri  chính là l ịch sử trước khi nó x ảy ra  

                                                                                                       

VỀ BỨC TƯỢNG ẢNH   

 

2 – Những đế quốc ngo ại bang  

Bức tượng tiêu biểu cho lịch sử của những đế quốc trần gian. 

 

- VÀNG tượng trưng cho đế quốc Ba-by-lôn (t ừ 605 đến 539 TC)  

 

- BẠC tượng trưng cho đế quốc Mê-đi , tức Iran hay Ba T ư ngày nay (539 - 331)  

 

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

 

- SẮT tượng trưng cho Đế  quốc La Mã  (146 TC đến 400 SC) 

 

 
3/ Đá : Mat. 6 : 33  ; 2 Phi-e-rơ 3 : 5 ;  Hê.12 : 25  
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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  

 

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

 

 

 
2 – Bức tượng này d ạy chúng ta v ề gì ?  

 

a – Thứ nhất :  

 

 

b – Thứ nhì :  

 

 

c – Thứ ba :  

 

 

3 – Thái độ của các b ạn Đa-ni-ên  

 

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

- Và Chúa Giê-su ở đâu khi họ bước ra khỏi lò lửa hực ?  
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                                      05- Những Bài h ọc từ trong Lò L ửa hực   

Đọc : Đan. 3  

 

Trong lò lửa hực, chúng ta học được 4 bài học. 

 

 

1 – Bài học thứ nhất :  

 

 

 

2 – Bài học thứ nhì :  

 

 

 

3 – Bài học thứ ba :  

 

 

 

4 – Bài học thứ tư  :  
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06- Càng g ặp cảnh khó, b ản l ĩnh càng cao  

"Người Đẹp và Con Thú" - "Ng ười Chim c ủa xứ Ba-by-lôn"  

 

Đọc : Đan. 4  

1 – Đức Chúa Trời theo dõi Nê-bu-cát-n ết-xa   

 
 
2 – Vua nằm mộng và gi ấc mộng khi ến người sợ hãi  

 

3 – Sự giải mộng  

 

4 – Giấc mộng thành s ự thực :  vào m ột năm sau – xem câu 28,  

 

5 – Tội kiêu ng ạo  

 

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

 

7 – Một con ng ười được bi ến đổi  

 

8 – Đức Chúa Trời dùng nhi ều phương cách để lưu ý, nh ắc nhở chúng ta  

 

9 – Đức Chúa Trời luôn luôn có s ự tiên li ệu , và dành c ơ hội cho con ng ười ăn 
năn trước khi Ngài hành động   
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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 ch ứng v ề ơn Ngài  

 
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 …. 
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07- Khi Đại yến kết thúc ! 

 

Đọc : Đan. 5  

 

1 – Một buổi yến ti ệc buồn th ảm  

 

2 – Nếu không có Giê-su, b ạn có th ể vui say nh ư những k ẻ cuồng điên , song khá 
nhớ rằng thời điểm phán xét không còn xa đâu … 

 

3 – Trong Christ, b ạn có nh ững lý do để được vui th ỏa ! 

 

4 – Chân lý làm cho b ối rối, âu lo ! câu 10 – Bà hoàng thái h ậu vào phòng ti ệc để 
nhắc nhở mọi người nhớ tới Đa-ni-ên  

Đọc câu 17, 
 
  
 
d / - Hãy xem qua ý ngh ĩa chính xác c ủa các ch ữ "Men, men, tqel và parsin."(MÊ-
NÊ, MÊ-NÊ, TÊ-KEN,U-PHÁC-SIN)  
DẾM, ĐẾM, CÂN, CHIA 
Một thông điệp l ịch sử ch ỉ trong có m ấy chữ ! 
 

ĐẾM :  
 

CÂN :  

CHIA :  

Bạn có thể ứng dụng lẽ thật này vào đời mình như thế nào ? 

 
5 – Không có Giê-su :  s ự nhân đức của bạn sẽ không bao gi ờ so sánh được với 
sự công bình c ủa Đức Chúa Tr ời 
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6 – Trong Christ :  Ch ỉ có món ‘quà t ặng nh ưng không’ b ởi ân điển Đức Chúa Tr ời 
mới sánh được với sự công bình c ủa Ngài  

7 – Một bản án b ất ngờ (c. 29-30) 

8 – Không có Giê-su : Gi ờ đây hẳn bạn ph ải sống trong t ư cách thân ph ận của 
một kẻ bị kết án  

9 – Trong Christ : B ạn sẽ không bao gi ờ phải đối di ện với sự kết án hay đoán ph ạt 
nữa (vậy, bạn không ph ải lo s ợ nữa !) 

 

 

 
GIỜ ĐÂY KHÔNG CÒN CÓ SỰ ĐOÁN PHẠT NÀO DÀNH CHO NHỮNG KẺ Ở  

TRONG ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHRIST NỮA  !!!  
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                                          08- Đa-ni-ên trong hang s ư tử  

Đọc : Đan. 6  

 

1 – Giữa chốn công c ộng : Sự thanh s ạch ph ải là mục tiêu h ướng đến của bạn  

Câu 3  

Linh tánh hay tinh th ần vượt trội  :  những khả năng ngoại hạng, một tinh thần phi 
thường   
 
  

2 – Giữ mình liêm khi ết , dù b ạn ở trong c ương v ị  công vi ệc gì  

Câu 4 

Tính liêm khi ết :   giữ lòng thành thực và sống xứng đáng với sự tin cậy, ngay cả khi 
không có ai theo dõi quan sát mình. 
  

3 – Tại chốn riêng t ư : Học tập thói quen hay n ếp sống c ầu nguy ện ( Đây là điều 
Đa-ni-ên  d ạy cho chúng ta)  

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

1) Mác 1 : 35   
 
2)Thi . 55 : 17  
 
3)Eph.. 3 : 14   

 
 5 – Không ph ải ch ỉ có Đa-ni-ên là đã đương đầu với những con s ư tử : II Phi-e-rơ 
5 : 8  

6 – Khi ở trong hang s ư tử, hãy tìm đến Chúa Sư tử ! Vua của loài v ật 

Khải. 5 : 5 ; Đan. 6 : 22   
 
 

7 – Ngày nay Chúa Giê-su v ẫn bắt phục được những con s ư tử ! IITim. 4 : 17    
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09 - Những con Dã thú hung t ợn  

Đọc : Đan. 7 
 

Các sự hiện thấy của Đa-ni-ên liên hệ đến những con dã thú hung tợn, tiêu biểu cho 
những con người và các triều đại.  

- Phân nửa đầu của sách Đa-ni-ên nói về lịch sử những mẩu đời cá nhân, của Đa-ni-ên, 
ba bạn Đa-ni-ên, vua Nê-bu-cát-nết-xa và vua Bên-xát –sa. Ch. 1 - 6. 
 
- Phân nửa thứ nhì của sách là phần tiên tri. Ch. 7 - 12. Có 4 sự hiện thấy được ghi lại 
trong 6 chương cuối này.  

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

Hãy lưu ý ph ần cuối của Ch. 12 : 9  "Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi ; bởi vì những lời này đã 
dóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng." 
 
Một số những lời tiên tri ch ứa đựng trong sách này s ẽ không được hi ểu một cách 
tường t ận cho đến lúc mà Kinh Thánh g ọi là ‘ Các Thời kỳ Cuối  cùng’. Môn học về 
những thời kỳ cuối cùng hay ngày tận thế được gọi là Lai Thế học ( hay thuyết Hậu Thế). 

CÓ HAI ĐIỀU CẦN LƯU Ý : 

1-  
2-  

1 – Đức Chúa Trời định ngh ĩa thế nào về lời tiên tri ?  

Ê-sai 46 : 10   

BỐN ĐẾ QUỐC NỔI LÊN TRONG THẾ GIỚI. 

2 – Đa-ni-ên k ể lại các s ự hiện th ấy của mình   

Con thú th ứ nhất :  Một con sư tử có cánh như chim ưng. 
 

Con thú th ứ hai :   Giống như con gấu. 
 

Con thú th ứ ba :   Giống như con beo (con báo). 
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Con thú th ứ tư :  một con thú hung hãn, không có tên, khác với những con thú trước. 
 
 

3 – Chúng ta có được lợi th ế là sống ở thời điểm 2500 sau sự hiện th ấy này. Đối 
với chúng ta, chúng ta ch ỉ có vi ệc tham kh ảo l ịch sử mà thôi !  

Ba vương quốc hiện ra và rồi không tồn tại nữa, chỉ có vương quốc thứ tư là trung tâm 
điểm của sự hiện thấy. 
 

     1. Con sư tử có cánh nh ư  chim ưng – Ba-by-lôn  
 
  
     2. Con g ấu  - Mê-đi và Phe-r ơ-sơ (Ba Tư) 
  
 
     3. Con beo  (con báo) - Hi L ạp léopard  

 
     4. Con thú d ữ tợn – Rô-ma (La Mã)  (Quá kh ứ và Tương lai)  

 

4 – Ở đây chúng ta th ấy có s ự lặp lại của sự hiện th ấy về vua Nê-bu-cát-n ết-xa :  
giấc chiêm bao c ủa Đa-ni-ên c ũng gi ống với những chi ti ết và di ễn tiến của sự 
hiện th ấy trước kia : cái đầu bằng vàng, ng ực và cánh tay b ằng b ạc, bụng và đùi 
hay v ế bằng đồng…Các đế quốc Ba-by-lôn, Mê- đi&Phe-r ơ-sơ (Ba Tư), Hi Lạp… 

 

5 – Sự nổi lên và s ự điêu tàn c ủa Antichrist  

Đan. 7 : 25   
Khải.13 : 5  
 
  

6 - Antichrist (t ức Christ gi ả hay K ẻ Địch l ại Đấng Christ) s ẽ chinh ph ục 3 nước 
trong s ố mười nước mà Đa-ni-ên đã thấy.  

 

 

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

7 – Hãy xem câu 13 cho chúng ta bi ết về  gì  
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8 – Sự điêu tàn c ủa Antichrist  

Đan. 2 : 34  ; Đan. 7 ; II Tês.2 : 3  ; Khải.19 : 11  

CUỘC PHÁN XÉT CUỐI CÙNG  

9 – ... « Bây gi ờ tôi th ấy một toà l ớn và tr ắng cùng Đấng đương ng ồi ở trên; …có 
những quy ển sách được mở ra 

Thi. 90 : 2  ; Khải. 20 : 11   

 

10 – Có lẽ có 3 quy ển sách s ẽ được mở ra : - Quyển 1 – Quyển sách ghi nh ững 
công vi ệc đã làm       Mat. 12 :36 

11 – Quyển sách 2  - Kinh Thánh s ẽ được mở ra  

Giăng 12 : 48  

 
 

12 – Quyển sách 3  - Quy ển sách S ự Sống  
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                               10 - Cái Sừng nh ỏ hung b ạo  

Đọc : Đan. 8  

Trong chương 7, Đa-ni-ên không cho chúng ta được nhiều thông tin về con thú thứ tư 
là « Rô-ma » ; còn lời tiên tri ở chương 8 thì cho chúng ta thông tin về con thú thứ 2 à 3. 
Đối với Đa-ni-ên, đây là một trong những sự hiện thấy khiến ông bối rối nhiều nhất, ngay 
cả sau khi được thiên sứ Gáp-ri-ên giải thích ở câu 27  

 

1 – Con chiên đực và con dê đực – Xem sự giải thích c ủa thiên s ứ Gáp-ri-ên. Câu 
15 

Con chiên đực là Mê-đi&Phe-rơ-sơ (Ba Tư).  
Con dê đực, tức A-léc-xăn Đại đế, tiêu diệt con chiên đực, tức Mê-đi-Phe-rơ-sơ, bằng 
hai cái sừng của nó. 
  
 
 

2 – Câu 8 tuyên b ố rằng 4 cái s ừng sẽ thay th ế cho A-léc-x ăn Đại đế  

Khi A-léc-xăn Đại đế qua đời, bốn trong số những tướng lãnh của ông liền chia đế quốc 
ra để trị vì : 
Cassandre, th ống l ĩnh Hi L ạp - Lysimaque, th ống l ĩnh Ti ểu Á-  

Sleucos, th ống l ĩnh Sy-ri - Ptolme, th ống l ĩnh Ai C ập  
 
 

 3 - Antichrist ph ải đến để hoàn thành nh ững điều sau đây :  

Mat. 24 : 15  ; II Tês. 2 : 3  ; Khải.13 : 15  ; Đan. 8 : 17   

 

 

4 – Nó , tức Antichrist, s ẽ nổi lên để đối địch với Vua trên muôn Vua, nh ưng nó s ẽ 
bị hủy di ệt không ph ải bởi ta loài ng ười .  Đan. 8 : 25  
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           11 - Sự Xưng tội đem lại điều tốt lành cho Linh h ồn  

Đọc : Đan. 9  

Nếu cầu nguy ện theo cung cách Thánh kinh ..., chúng ta s ẽ : 

1 – Cầu nguy ện theo L ỜI Đức Chúa Tr ời ( các câu 1-2 ) – Đa-ni-ên có gi ữ bên mình 
một số kinh sách  

Giê-rê-mi  29 : 10  

2 – Cầu nguy ện trong S ự HẠ MÌNH  : Hãy có thái độ và hành động nh ư ở câu 3  

Bao gai và b ụi tro "Tro và bao gai biểu hiện cho sự hạ mình, ăn năn hối lỗi ; Mat.11 :21 ; 
bởi vì, trong trường hợp này, người ta thường rải tro lên đầu hoặc nằm lăn hay ngồi trên 
tro. Nhưng dấu hiệu thể hiện bên ngoài phải phù hợp với những ước nguyện bên trong 
long. Những cử chỉ tượng trưng này đôi khi cũng để nói lên nỗi thất vọng hay để kêu cầu 
sự thươngxót của thiên thượng." Theo Tự điển Thánh kinh. 

 Lời trích  : "Tôi tin rằng đức yêu thương và tinh thần hạ mình là những điều cao cả nhất 
mà chúng ta tìm kiếm được trong trường học của Đấng Christ, đồng thời là những dấu 
hiệu sáng rỡ nhất để chứng minh Ngài quả thực là vị Thầy của chúng ta."  - John 
Newton  (1725-1807) 

 

3 – Khi chúng ta c ầu nguy ện theo Kinh Thánh, s ự cầu nguy ện của chúng ta mang 
tính KH ẨN THIẾT, song NG ẮN GỌN . 

 
Lời trích  :" Sự cầu nguyện không phải là một phương tiện để qua đó,  ý muốn của Đức 
Chúa Trời  phải chịu nhường bước cho những ước muốn của con người, mà ngược lại, 
đây là một phương tiện  để qua đó, ý muốn của con người phải chịu nhường bước cho 
những ước muốn của Đức Chúa Trời. Mục đích thực sự của sự cầu nguyện chẳng phải 
là để được hưởng ân huệ này hay ân  huệ kia, mà là để dẫn đưa con người vào một đời 
sống sung mãn, hạnh phúc , đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời."  - Charles Brent  
(1862-1929) 
 
 Gia-cơ 5 : 16  
 
 

Điều chính y ếu mà chúng ta có th ể học tập từ sự cầu nguy ện của Đa-ni-ên, đó là 
chúng ta ph ải :  

4 - Chúng ta ph ải xưng nh ận các t ội lỗi của cá nhân mình c ũng như của quốc gia 
dân  tộc... một cách rành m ạch, cụ thể 
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câu 13   
 
Châm ngôn 28 : 13  

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

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." 

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

Gia-cơ  4 : 3  

 

7 - Cầu nguy ện theo Kinh Thánh, có th ể chúng ta được thỏa đáp trước khi ch ấm 
dứt lời cầu xin.   câu 20   
 
 Ê-sai 65 : 24  

8 – Kế`t Lu ận  

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 ng ười 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 
bởi sự đánh lừa của lòng mình, chúng ta c ứ lầm tưởng r ằng hết th ảy 
những ph ước hạnh kia đều đến từ sự khôn ngoan ưu vi ệt và đức độ cao 
dày của 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 nhận cái nhu c ầu được Thượng Đế 
cứu chu ộc và bảo 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 co b ổn 
phận phải 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." 
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12 - Phép tính ng ược chi ều 

Đọc : Đan. 9 : 23 

 Các tôn giáo khác cũng có những kinh sách (kinh Cô-ran, Tứ thư Ngủ kinh của Khổng 
Phu Tử, kinh sách của Phật giáo …). Một số người thử so sánh Cơ-đốc giáo với các tôn 
giáo khác, nhưng chẳng thấy có một tôn giáo nào có những bản văn tiên tri khả dĩ được 
xác minh bởi lịch sử. Chỉ có Kinh Thánh là quyển sách duy nhất chứa đựng những lời 
tiên tri được chứng thực bởi lịch sử. 

Những lời tiên tri trong Chương 9 của sách Đa-ni-ên là một 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 kỳ lạ, những con thú hoang đường hay các pho tượng hình. Ở đây chỉ có một 
thông điệp rõ ràng, không chút ngụy trang, về những biến cố tương lai. 

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

1 –Chương trình k ế hoạch Cứu Chuộc được hoàn thành qua Sáu công đoạn 

Câu 24 : đây là sáu công đoạn phải hoàn thành trong Chương Trình Cứu Chuộc 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

 

Giải thích v ề thời kế thiêng liêng (hay chi ếc đồng hồ thiêng)  

 

2 - 70 "L ần bảy" = 490  n ăm  

7 tuần lễ VÀ 62 tu ần lễ = 69 tuần lễ x (7 (năm) = 483 năm kể từ lúc có lời phán r ằng 
thành Giê-ru-sa-lem s ẽ được dựng l ại."  
 
Điều gì sẽ xảy ra vào cuối thời kỳ 483 năm ? 

 
 
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. 
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3 - Sau sáu mươi hai n ăm, Đấng ch ịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ 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 Đang 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-en, sẽ bị trừ đi (nguyên văn  là  đốn đi)." (‘Đa-ni-
ên, người của Đức Chúa Trời tại xứ Ba-by-lôn’). 
 

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  

Tuy nhiên, xin l ưu ý, ở đây không ph ải là những n ăm tháng tính theo l ịch Grê-goa 
đâu nhé ! C hính xác, chúng ta r ơi vào đúng ngày L ễ Phục Sinh c ủa năm 33 SC. 
Xin nh ớ là l ịch của chúng ta thì m ột năm có 365  ¼ ngày. L ịch Do Thái ch ỉ có 360 
ngày/n ăm. 
 
Mẩu truyện minh hoạ : 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 ph ẩm « Vì Vua Tương Lai  », của Robert Anderson ) 

 
Mẩu truy ện minh ho ạ (do Ray Steadman ghi l ại) : Th ật là thú v ị khi được nghe k ể 
lại rằng hồi th ế kỷ 17, có một  học gi ả uyên thâm ng ười Do Thái cho xu ất bản một 
cuốn sách, trong đó,  điều đầu tiên ông nh ấn mạnh tới, ấy là Đức Chúa Giê-su 
Christ chính là Đấng Mê-si Do Thái. Trong ph ần Lời Tựa của cuốn sách, ông k ể lại 
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thế nào ông đã trở về với Chúa nh ờ nghe được một cuộc tranh lu ận giữa một đại 
học gi ảDo Thái v ới một Cơ-đốc nhân g ốc Do Thái giáo v ừa qui đạo, về  ý ngh ĩa 
của văn đoạn Kinh Thánh Đa-ni-ên 9 . Chủ trì cu ộc tranh lu ận là một giáo tr ưởng 
Do Thái tinh thông lu ật pháp, có tên là Simon Luzatto. Nh ưng khi th ấy người tín 
đồ Do Thái  đưa ra lập lu ận quá v ững ch ắc và mang tính đầy thuy ết phục chung 
quanh v ăn đoạn Kinh Thánh để chứng minh cho m ọi người th ấy rõ đây là khúc 
Kinh Thánh nói v ề Chúa Cứu Thế Giê-su, thì v ị giáo tr ưởng Do Thái li ền cho ch ấm 
dứt cuộc tranh lu ận, với lời phát bi ểu bất hủ sau đây : "Xin chúng ta hãy x ếp sách 
lại đi, bởi vì  n ếu cứ  tiếp tục nghiên c ứu phân tích l ời tiên tri này , thì e r ằng h ết 
thảy chúng ta đều sẽ trở thành C ơ- đốc nhân đó."  

 

5 – Có th ể coi nh ư có 3 th ời kế... 

Thời kế thứ nhất : 
 

Thời kế thứ hai :  
 

Thời kế thứ ba : 
 
   

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”). 

 
 

6 - Kết Lu ận 

 

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ CHO CHÚNG TA BIẾT KỲ CUỐI CÙNG CỦA L ỊCH SỬ !!!!  
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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. 

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

 

                                          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.  

3 - Tiếng nói Ngài nh ư tiếng đám đông.  

 
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  : 

Hêb. 1 : 14   
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 c ầu nguy ện bắt đầu với một gánh n ặng tr ăn trở : 

 



26 
 

6 - Gánh n ặng tr ăn trở này không r ời khỏi chúng ta cho đen khi có s ự giải đáp :    
Mat. 7 : 7  

 

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

câu 20 

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

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. 

 
 
 

 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 l ũng 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 

  

Đọc : 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 đa 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 

 

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

 

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

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

các câu  36 - 37 

 

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" 
 
 
 
 Mat. 24  

 

- Thứ hai : Antichrist gi ống với những gì ?  
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câu  37  

 

7 - Thứ ba : Nó s ẽ ra tay hành động ở khu vực nào ?  

câu 40  
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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 với ông trong các câu 
8-9 

 

2 –Trong v ăn đoạn này chúng  ta s ẽ nghiên c ứ`u về lẽ đạo cơ bản  

 
  
1 – Lẽ thật huy ền nhi ệm : Có m ột quy ển sách s ự sống (đọc câu 1)  

 

 2 – Lẽ thật huy ền nhi ệm : Có hai s ự sống l ại ở tương lai (12 : 2)  

 

 3 – Lẽ thật huy ền nhi ệm : Những NGÔI SAO chân chính là nh ững ngôi sao 
chi ếu sáng  vì Danh Giê-su.  

 

 4 – Lẽ thật huy ền nhi ệm : "M ột sự bùng n ổ về thông tin s ẽ là đặc trưng 
cho nh ững ngày cu ối cùng"  
 

 

3 – Chúng ta ph ải làm gì ?  

"Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài 
đương ở trước cửa… Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến 
trrong giờ các ngươi không ngờ." 
 
 

Câu 13 – Đây là chân lý cu ối cùng  

     5 – Lẽ thật huy ền nhi ệm : Có m ột sự ngh ỉ ngơi và ph ần  thưởng dành cho 
những con cái c ủa Đức Chúa Tr ời  
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