
75 - ĐANIEN DƯỚI TRIỀU VUA BÊNSÁTXA 
(Đanien 5; 7-8) 

 

Những phác thảo sau đây sẽ giúp chúng ta biết Vua Bênsátxa là ai và ông từ đâu tới: 

 Nabucôđônôxo – trị vì cho đến năm 562 B.C 

 Mêrôđát – người con phóng đãng của Nabucôđônôxo cai trị hai năm 

 Nerilítsa – anh rể của Merôđát và là người giết ông, kế tục với bốn năm trị vì. Không có người kế vị. 

 Nabôniđô – con của người vợ thứ hai của Nabucôđônôxo lên ngôi năm 556 B.C 

 Bênsátxa – con của Nabôniđô, cùng cai trị với vua cha. Người Mêđi tống giam Nabôđinô, áp lực để 

chiếm Babylon và bắt đối thủ Bênxátxa. 

 

Khi chương 5 mở ra chúng ta thấy một đại sảnh với hàng ngàn quan chức ngồi dự tiệc. Đó là “Đêm của 

các mệnh phụ”. Tất cả các cung tần mỹ nữ của nhà vua cùng có mặt bên các quan chức. Thường sự hiện diện 

của các giai nhân là nguồn cảm hứng để các ông làm những chuyện ngoạn mục. Vì thế, như một màn độc đáo, 

vua Bênsátxa truyền mang cho vua những chén thánh mạ vàng và bạc mà ông nội của vua là Nabucôđônôxo đã 

tịch thu từ Đền Thờ Giêrusalem. Nhà vua muốn tỏ cho các quan rằng vua không coi Thiên Chúa của dân Israen 

ra thể thống gì hết, nên ông hoàng cuối cùng của Babylon uống rượu cúng thần bằng những chén thánh này. 

Thiên Chúa tỏ uy quyền của Ngài trong dòng chữ viết lạ lùng trên tường. Đanien liền được triệu hồi đến 

để giải thích ý nghiã. Vị ngôn sứ liền can đảm lên án vị vua trẻ ngu xuẩn và dâm dục. 

Triều đại xấu xa bất thình lình bị kết thúc. Ngay đêm ấy, Bênsátxa, vua dân Canđê, bị giết chết (5:30). 

Thánh Kinh không cho chúng ta biết vị vua này bị giết bằng cách nào, nhưng chúng ta biết được nhờ sử gia 

Xênôphôn và Hêrôđôtô và Bêrôsô kể cho chúng ta chuyện lạ về sự sụp đổ của kinh thành vĩ đại. 

Nhiều bia đá từ Babylon nói cho ta biết rằng quân Batư chiếm Babylon mà không phải đánh đấm gì hết. 

Bốn tháng sau vua Kyrô tiến vào kinh thành. Đariô có lẽ nhận lãnh vương quốc từ Kyrô như là người phụ nhiếp 

chính một phần của nó. 

Trong thời gian Bênsátxa trị vì, Đanien có một thị kiến về bốn con thú, là biểu tượng của bốn vương 

quốc trong giấc mộng của Nabucôđônôxo (Chương 7). Hình ảnh của bốn con thú tượng trưng cho bốn vương 

quốc giúp chúng ta đoán được tư cách luân lý của các đế quốc này. 

Hình ảnh trong giấc mơ của Nabucôđônôxo cho ta thấy cái nhìn của con người về sự kỳ vĩ của những 

vương quốc này. Trong giấc mơ của Đanien (7:17-23) chúng ta thấy cái nhìn của Chúa về chúng. Vương quốc 

thứ nhất, Babylon, giống như con sư tử với cánh đại bàng. Ngôn sứ Giêrêmia ví vua Nabucôđônôxo giống cả sư 

tử lẫn đại bàng (Giêrêmia 49:19-22). Batư (Persia) là con gấu, loại thú dữ thích giết để mà giết. Con thứ ba là 

con beo, loại thú săn mồi. Bốn cánh của nó tượng trưng cho sự nhanh lẹ. Ở đây chúng ta thấy sự tiến công như 

vũ bão của Alịchsơn Đại đế và tính tham chinh phục một cách vô độ của ông. Trong vòng mười ba năm ngắn 

ngủi ông chinh phục toàn thế giới. Con thú thứ bốn khác hẳn ba con trên. Nó đáng kinh đáng sợ và mạnh mẽ vô 

song; răng của nó bằng sắt và rất to (7:7). 

Thị kiến về bốn con thú này chứa đựng cùng đề tài như chương 2. Hãy so sánh chúng thật cặn kẽ. 

“Cái sừng nhỏ” mọc ra từ mười cái khác là Giả-Kitô sẽ đến. Chúng ta thấy hắn trong sách Khải Huyền 

như là con thú trồi lên từ biển (Đanien 7:15-25). Những vị thánh sẽ bị bách hại bởi kẻ Giả-Kitô, người cai trị thế 

giới cuối cùng trước khi Đức Kitô đến (Kh 13:1). Thời của nhà độc tài này chấm dứt sự khổ não lớn lao (Kh 5-

18). Đó là thời kỳ mà sự trừng phạt của Chúa vì người ta chối từ Chúa Giêsu Kitô sẽ xảy đến trên trái đất. 

Hai năm sau, trong Đanien 8, chúng ta có thị kiến khác về con cừu đực và con dê đực. Bênsátxa vẫn còn 

trên ngai vàng. Thị kiến này chỉ nói đến hai trong bốn vương quốc là Batư và Hylạp (8:20-21).Vương quốc 

Mêđi-Batư bị lật đổ bởi vua Hylạp. Chương này chứa đựng sấm ngôn về sự phân chia của vương quốc sau này, 

khi Alịchsơn băng hà, giữa bốn viên tướng của ông. Đanien nhìn thấy thị kiến này ở Susan, thủ đô của Batư, nơi 

bảy mươi năm sau những biến cố xảy ra được ghi lại trong sách Étte. 


