
Đa-ni-ên 9:24-27 – Đấng Christ đến lần thứ nhất và trở lại

08/03/44
trước CN

„Người“ sẽ 
lập một 

giao ước

Đấng Christ 
chịu đóng đinh

Tuần 1-69 Tuần thứ 70

30/03/33 
sau CN

Đấng 
Christ đến 
Jerusalem

Bắt đầu vương 
quốc 1000 năm

1000
năm 

2000 năm – thời đại Tân Ước

70 sau CN

Titus phá 
hủy 
Jerusalem

Lệnh xây lại 
Jerusalem

Nê-hê-mi 2:1-6

483 năm = 
173880 ngày

7 năm = 
2520 ngày

„Người“ sẽ 
phá vỡ giao 

ước

3 ½ năm = 
1260 ngày



Đa-ni-ên 9:24-27 – Đấng Christ đến lần thứ nhất và trở lại

08/03/44
trước CN

„Người“ sẽ 
lập một 

giao ước

Tuần 1-69 Tuần thứ 70

30/03/33 
sau CN

Đấng 
Christ đến 
Jerusalem

2000 năm – thời đại Tân Ước

70 sau CN

Titus phá 
hủy 
Jerusalem

Lệnh xây lại 
Jerusalem

Nê-hê-mi 2:1-6

483 năm = 
173880 ngày

7 năm = 
2520 ngày

„Người“ sẽ 
phá vỡ giao 

ước

3 ½ năm = 
1260 ngày

1000
năm 

Đấng Christ làm 
ứng nghiệm các  

Lễ 1-4

Đấng Christ làm 
ứng nghiệm các 

Lễ 5-7



Sự ứng nghiệm của các lễ 1-4 khi Đấng Christ đến lần đầu

Thứ sáu
14. Nisan

1) Lễ Vượt Qua
2) Lễ Bánh 
Không Men

Chúa Giê-su 
chịu đóng 

đinh 
03/04/33

Chúa Nhật 
16. Nisan

3) Lễ Trái Đầu 
Mùa

Chúa Giê-su 
sống lại

6. Sivan

4) Lễ Ngũ Tuần

Tuôn đổ 
Thánh Linh

50 ngày14 15 16



Các lễ 5-7 được ứng nghiệm khi Đấng Christ trở lại

1000
năm 

Đấng Christ cùng các 
thánh của Ngài xuống trên 

núi Ô-li-ve
(Xa-cha-ri 14:2-4; 1.Tê-sa-lô-
ni-ca 4:16a; Dân Số Ký 10:9)

Than khóc lớn ở 
Jerusalem

(Xa-cha-ri 12:10-14; 13:1; 
Lê-vi Ký 16:29-30)

Đấng Christ tiêu diệt 
con thú cùng quân đội 
của hắn, và lập vương 

quốc 1000 năm
(Xa-cha-ri 12:1-9; 14:16;
Ê-sai 63:1-6; Khải Huyền 

19:11-21)

1. Tishri

5) Lễ Thổi Kèn

1

10. Tishri

6) Lễ Hòa Giải

10

15. Tishri

7) Lễ Lều Tạm

15

Cuối tuần lễ thứ 70



Tuần lễ thứ 70

1000
năm 

Tuần lễ thứ 70

“Bởi quyền lực, thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước với nhiều người trong một tuần lễ…“ (Đa-ni-
ên 9:27a)

7 năm



1000
năm 

Đến giữa tuần lễ (3.5 năm): Con thú trỗi dậy

„Đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và tế lễ chay…“ (Đa-ni-ên 9:27b)

„… Nó [con thú] được phép thực thi quyền hạn trong 42 tháng“ (Khải Huyền 13:5)

3.5 năm 3.5 năm



1000
năm 

Đến giữa tuần lễ (3.5 năm): Con thú trỗi dậy

3.5 năm 3.5 nămNgày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

„Đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và tế lễ chay…“ (Đa-ni-ên 9:27b)

„… Nó [con thú] được phép thực thi quyền hạn trong 42 tháng“ (Khải Huyền 13:5)



1000
năm 

Lễ Lều Tạm: Đấng Christ thiết lập vương quốc 1000 năm

Tháng 10

Lễ Lều Tạm

Xa-cha-ri 14:16

3.5 năm 3.5 nămNgày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

Tháng 10

Hiệp định 
hòa bình

Lễ Lều Tạm



1000
năm 

Lễ Trái Đầu Mùa: Trái đầu mùa được cất lên (Khải Huyền 14:1-5)

Tháng 10 Tháng 10

Lễ Lều Tạm

Hiệp định 
hòa bình

Xa-cha-ri 14:16

3.5 năm 3.5 nămNgày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

Lễ Lều Tạm

Tháng 4

Lễ Trái Đầu Mùa

Trái đầu mùa



1000
năm 

Giả định: Tổng thống Trump sẽ làm nên hiệp định hòa bình

Tháng 10 
2020

Tháng 10 
2027

Lễ Lều Tạm

Hiệp định 
hòa bình

Xa-cha-ri 14:16

3.5 năm 3.5 nămNgày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

Lễ Lều Tạm

Tháng 4 
2024

Nhiệm kỳ 1 Nhiệm kỳ 2

Tháng 1 
2017

Tháng 1 
2021

Tháng 1 
2025

Lễ Trái Đầu Mùa

Trái đầu mùa



Giả định: Những ngày cụ thể của sự cuối cùng

Lễ Lều Tạm 
16/10/2027  

(15. Tishri)

Vương quốc 
1000 năm

21/11/2020

Hiệp định hòa 
bình có hiệu lực

Lễ Lều Tạm 
03/10/2020

(15. Tishri)

Hiệp định hòa 
bình được ký kết

50 
ngày 04/05/2024

2520 ngày

3.5 năm 3.5 nămNgày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

28/04/2024

Lễ Trái Đầu Mùa (ngày 
sau ngày Sa-bát)



Thời gian còn lại cho đến khi trái đầu mùa được cất lên: 4 năm + 6 tháng + 21 ngày

Giả định: Những ngày cụ thể của sự cuối cùng

Lễ Lều Tạm 
16/10/2027 (15. 

Tishri)

Vương quốc 
1000 năm

21/11/2020

Hiệp định hòa 
bình có hiệu lực

Lễ Lều Tạm 
03/10/2020

(15. Tishri)

Hiệp định hòa 
bình được ký kết

50 
ngày 04/05/2024

3.5 năm 3.5 nămNgày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

28/04/2024

Lễ Trái Đầu Mùa (ngày 
sau ngày Sa-bát)



Liên quan đến Israel và Jerusalem

▪ 06/12/2017: Công nhận Jerusalem là thủ đô đời 
đời của Israel 50 năm sau khi người Do Thái chinh 
phục Đông Jerusalem vào năm 1967

▪ Tổ chức Đền Thờ ở Jerusalem đúc đồng xu đền 
thờ đầu tiên

▪ Ra-bi Mordechai Persoff: Trump, giống như vua 
Cyrus (Si-ru), đã tuyên bố vĩ đại rằng Jerusalem là 
thủ đô của dân thánh



Liên quan đến Israel và Jerusalem

▪ 14/05/2018: Mở đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem
vào ngày kỷ niệm 70 năm thành lập nước Israel 
vào năm 1948

▪ Thực hiện "Đạo luật Đại sứ quán Jerusalem" 
được ban hành vào năm 1995, nhưng đã bị các 
cựu tổng thống Clinton, Bush, Obama trì hoãn. 
Tổng thống Trump đã thi hành đạo luật này.

▪ Tổ chức Đền Thờ ở Jerusalem đã đúc đồng xu 
đền thờ thứ hai



Liên quan đến Israel và Jerusalem

▪ Ưu tiên kể từ chiến dịch bầu cử: Một thỏa thuận 
hòa bình để giải quyết xung đột ở Trung Đông

▪ 25.-26/06/2019: Hội nghị „Từ hòa bình tới thịnh 
vượng“ ở Bahrain

▪ Công bố phần 1 của kế hoạch hòa bình „Từ hòa 
bình tới thịnh vượng“ – đây là kế hoạch kinh tế

whitehouse.gov/peacetoprosperity



Cyrus, người được xức dầu của Đức Chúa Trời

„… phán về Si-ru rằng: »người là người chăn chiên của Ta; người sẽ thực 
hiện mọi điều Ta muốn, Là người nói về Giê-ru-sa-lem rằng: Nó sẽ được xây 
lại, và về đền thờ rằng: Nó sẽ được đặt nền móng lại«“ (Ê-sai 44:28)

Bất cứ ai ủng hộ Jerusalem như thế, sẽ gặp phải sự chống đối dữ dội,        
nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người ấy:

„CHÚA phán về Si-ru, người được xức dầu của Ngài, người mà Ta đã nắm lấy 
tay phải của người, để bắt các nước phải suy phục trước mặt người; Ta sẽ 
mở thắt lưng các vua, mở các cửa thành trước mặt người và khiến các cổng 
không còn bị đóng kín nữa: Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, san bằng các 
nơi gồ ghề; phá vỡ các cửa bằng đồng, đập vỡ then cài bằng sắt“ (Ê-sai 
45:1-2)


