
76- ĐANIEN DƯỚI TRIỀU VUA ĐARIÔ 
(Đanien 6; 9) 

 

Một trong những câu hỏi khó trong Cựu Ước là câu hỏi về căn cước của vua Đariô người Mêđi (5:31). Ông phải 

là người được vua Kyrô bổ nhiệm và câu ông „lên ngôi vua” chứng nhận điều này. Một số người cho rằng ông 

có thể là cha hay ông nội của vua Kyrô nên được quyền đóng vai trò như là vua cho đến khi ông chết. Một số 

khác lại nghĩ rằng ông là một vị tướng trong quân đội của vua Kyrô, và có lẽ cách suy luận này gần với nguồn 

gốc thực của Đariô hơn. 

Hai mươi ba năm sau cái chết của vua Nabucôđônôxo, kinh đô vĩ đại của ông là Babylon bị rơi vào tay 

của người Mêđi. 

Ngay cả dưới triều đại mới Đanien vẫn ở vị trí quyền lực. Bởi sự ưu đãi này làm những vị quan khác 

ghen tỵ nên một âm mưu ám hại ông nhanh chóng được lập ra. „Các tể tướng và thống đốc tìm cách bắt lỗi ông‟ 

(6:5). Ông chấp nhận tất cả các giấy thuế của họ nhưng họ sớm nhận ra rằng Đanien không cho phép nhận bất 

cứ đút lót hối lộ nào. Họ luôn giúp chạy thuế từ trước đến giờ, bây giờ nếu Đanien không cho họ làm như vậy 

thì làm sao họ sống thoải mái với vật giá đắt đỏ ở Babylon? Vì thế Đanien gặp vấn đề là vì ông không chịu 

đứng chung với đám đông chính trị gia khác. 

Họ dùng tôn giáo của ông để gài bẫy, với một kết qủa luôn giống nhau khi người ta dại dột đủ để tìm 

cách hại con cái trung thành của Chúa (1Phêrô 3:12-13; ĐNL 9:3). Chúng ta hãy nhớ rằng lời cầu nguyện nhờ 

Đức Kitô luôn đến được tới Thiên Chúa. Không ai nói chỉ ba lần một ngày mà nói bất cứ lúc nào cần, vì thế 

Chúa Giêsu mới mời gọi chúng ta cầu nguyện (Ga 14:13-15). 

Sự ghen ghét của những người này không nghi ngờ gì là do khả năng và giòng máu Dothái của Đanien. 

Tinh thần bài Dothái này làm trọn lời sấm ngôn của Chúa rằng người Dothái sẽ bị thù ghét. Điều này cho đến 

hiện nay vẫn còn đang tiếp tục.  

Thái độ của Đanien khi đối diện với nguy hiểm có chủ ý rõ ràng. Ông biết ông sẽ phải chọn một là chối 

đạo hai là chết. Ông không làm điều gì khác trong hoàn cảnh tương tự: cầu nguyện. Gương của ông có ảnh 

hưởng đến những người Dothái khác. Đức tin của ông chói ngời trong cơn thử thách và là điều không làm 

chúng ta ngạc nhiên ở nơi một người đã bao năm sống trong ơn nghiã với Thiên Chúa. 

Các quan biết rằng nhà vua không bao giờ chống lại Đanien, do đó họ phải gài bẫy vua. Mồi câu của họ 

là gì? Sự kiêu ngạo của vua. Luật lệ của Mêđi và Ba Tư không thể thay đổi (Étte 1:19; 8:8). Nhà vua biết ông bị 

gạt và nhận ra sự bất công trong việc giết Đanien, nên tìm cách trì hoãn việc áp dụng luật. Nhưng cuối cùng 

cũng đành thúc thủ. 

Đanien bị quăng vào hầm sư tử, nhưng rơi vào bàn tay của Thiên Chúa hằng sống. Khoá mõm con sư tử 

thử thách và cám dỗ là nghề chuyên môn của Chúa. 

Chú ý tới lời kinh tạ ơn của Đanien (6:10; Philiphê 4:6-7). Khi Đanien biết tờ chiếu chỉ đã được ký ông 

không kinh hãi nhưng ca tụng Chúa. “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” 

(TV 37:5). 

Màn này đóng lại với sự thành công rực rỡ của Đanien dưới triều Đariô, và tiếp tục dưới triều Kyrô. 

 

DƯỚI TRIỀU VUA KYRÔ 
(Đanien 10-12) 

 

Chính trong thời gian vua Kyrô cai trị mà chiếu chỉ được ban ra cho phép dân Dothái bị lưu đầy trở về 

quê quán và xây lại tường thành Giêrusalem (Étra 1:2-4). Ông Đanien bây giờ đã gần 90 tuổi, nên qúa già để trở 

về quê xưa. Không nghi ngờ gì ông là người được dân lưu đày cần đến ở Babylon. Ông sống lâu hơn tất cả bạn 

bè và những đồng hương thời trẻ của ông. Bây giờ ông nhìn dân Israen tụ họp trên đường phố Babylon và ông 

lão già dõi mắt theo đoàn xe cuối cùng rời cổng tây của thành phố để trở về Giêrusalem. Ông lo lắng cho dân 

ông. Và chúng ta sẽ thấy ông được an ủi trong lúc bối rối thế nào. Trong chương 10 chúng ta sẽ thấy thị kiến về 

vinh quang của Thiên Chúa. 

 

 
 



Những ngày cuối đời 
Trong chương 11 chúng ta thấy thị kiến liên quan đến tương lai gần của vương quốc nơi Đanien là một 

nhân vật vĩ đại. Ba vị vua chưa đến trong đế quốc Mêđi-Batư. Rồi Alịchsơn, vị vua quyền năng của Hylạp, sẽ 

xuất hiện (11:2-3). Đế quốc của ông ta sẽ bị phân chia bởi bốn vị tướng như đã được tiên báo. Trình thuật kéo 

dài đến thời Antiôkhô Êpiphanê, “cái sừng nhỏ” của chương 8. Việc làm ô uế cung thánh của ông ta sẽ được 

nhắc lại lần nữa (12:11). 

Bắt đầu với chương 11:36 chúng ta đọc thấy việc diễn tả „cái sừng nhỏ‟ được nói đến trong chương 7. 

Sự khổ não lớn lao sẽ xảy ra sau đó. Đây là thời khốn khó không có thời nào so sánh được.  Chúa Giêsu 

nói đến thời này trong Phúc Âm Matthêu 24:21 “Vì khi ấy sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai 

thiên lập điạ cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa”. Trong 12:2 có 

nhắc đến hai sự phục sinh. Hai sự phục sinh này cách nhau 1000 năm (Khải huyền 20:1-6). Sự phục sinh đầu là 

của các thánh để vào hưởng sự sống muôn đời của Đức Kitô. Sau đó là một ngàn năm, được gọi là thiên niên kỷ 

(millenium). Rồi tới sự phục sinh của những người gian ác để chịu ô nhục muôn đời. “Các hiền sĩ sẽ chói lọi 

như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” 

(12:3). Điều này nói lên cho chúng ta sự cần thiết phải chuyên lo phần rỗi linh hồn trong lúc chờ Chúa Kitô lại 

đến. 

 

BẢY MƯƠI TUẦN CỦA SÁCH ĐANIEN 
(Đanien 9:24-27) 

 

Chữ Tuần, được dùng ở đây, không nên hiểu là một tuần thông thường. Tuần ở đây có nghiã là thời kỳ, 

đó là bảy mươi năm. Nếu là thời kỳ bảy mươi bảy năm, thì đó là 70 x 7, hay là 490 năm. 

Đoạn này chia bảy mươi tuần ra làm ba phần với một thời gian chồng vào cho thời hiện tại “thời Dân 

ngoại” 

“Bảy tuần” – 49 năm, bắt đầu lúc lệnh xây dựng và khôi phục thành Giêrusalem dưới thời Étra và 

Nơkhêmia. 

“Sáu mươi hai tuần” -434 năm, bắt đầu vào lúc xây tường thành Giêrusalem, tiếp tục tới lúc Đóng đinh 

thập tự. Đức Kitô bị thủ tiêu, nhưng không vì chính Ngài (9:25-26). Tại điểm này, sau 483 năm, đồng hồ của 

đời sống quốc gia Israen sẽ ngừng chạy. 

(Thời Dân ngoại – không biết số năm, chen vào sau sáu mươi chín tuần. Chúng ta bây giờ đang ở trong 

thời kỳ này, thời gian đợi chờ Đức Kitô lại đến). 

“Tuần thứ Bảy mươi” – bảy năm, chưa bắt đầu, trong thời này Thiên Chúa sẽ đối xử đặc biệt với dân 

Israen. Thời này sẽ báo hiệu thời khốn khó trong chương 12:1 – Thời Gian nan Lớn lao của Sách Khải Huyền. 

Bao giờ thì Tuần Thứ bảy mươi bắt đầu? 


