
73-TÌM HIỂU SÁCH ĐANIEN 
 

Những đứa trẻ này phải là những đứa không khuyết tật, diện mạo khôi ngô, đã được học mọi lẽ khôn 

ngoan, hiểu rộng biết nhiều, trí khôn sắc sảo… (Đanien 1:4) – đây là một số người mà cuốn sách này nói đến. 

Họ được rèn luyện trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối nghịch lại với sự khôn ngoan của con người. Họ có 

sự hiểu biết về sự mạc khải của Thiên Chúa để giải mã những mầu nhiệm của khoa học tự nhiên. Họ có khả 

năng Chúa ban để vượt qua thử thách của đời sống. 

Nổi bật lên trong số những hoàng tử trẻ này là Đanien. Ông là người dám giữ cho thân xác và tâm lòng 

khỏi bị ô uế (1:8), và vì thế ông đã được Chúa chọn để làm một kênh truyền tải sứ điệp của Ngài cho các dân 

ngoại trên thế giới. Một phần lớn của sách này liên quan đến cuộc đời ly kỳ có một không hai của vị hoàng tử bị 

lưu đày của vương quốc Giuđa này. 

Đanien ở trong hoàng cung của Babylon cùng thời với Êdêkien người đang lao động khổ sai với dân 

chúng. Nếu cuộc đời của Đanien là một cuộc thoải mái dễ chịu về phương diện vật chất, thì nó cũng là một cuộc 

đời đầy gian nan thử thách. 

Êdêkien làm việc trong những năm lưu đày khốn khó để công bố cho dân mình chân lý của Chúa và giải 

thích cho họ về ý nghiã thực sự của những khốn khó tai ương giáng xuống cho họ, thì công việc của Đanien là 

chia sẻ việc cai quản chính quyền của Babylon. 

Đanien được gọi là vị ngôn sứ của những giấc mơ. Thiên Chúa mạc khải cho ông những bí mật của 

Ngài. “Bấy giờ ông Đanien được mặc khải những điều bí nhiệm ấy trong giấc chiêm bao ban đêm” (2:19). 

Đanien, giống như Êdêkien, nhìn xa vào tương lai. Ông được trích dẫn hầu hết trong Sách Khải Huyền. Không 

ai có thể hiểu những dấu chỉ vĩ đại của Khải Huyền mà không cần đọc ý nghiã của chúng trong Đanien. 

Đanien thuộc về một gia đình thượng lưu. Ông bị bắt sang Babylon trong lần tiến chiếm thứ nhất của 

Nabuđônôxo lúc ông khoảng mười sáu tuổi. Êdêkien bị bắt khoảng tám năm sau trong lần tiến chiếm thứ hai. 

Đanien sống trên chín mươi tuổi. Ông chứng kiến sự sụp đổ của Babylon và sự thiết lập đế quốc Mêđi-Batư 

(Medo-Persian) . Ông nắm giữ vị trí cao dưới triều các vua Nabucôđônôxo, Bênsátxa, Đariô, và Kyrô. 

Cả cuộc đời của Đanien từ khi bị lưu đày là sống trong thành Babylon to lớn và lộng lẫy, đó là một 

Hollywood cổ. Ông trải qua sáu mươi chín năm trong cung điện xấu xa. Ở đó ông sống một cuộc đời không có 

gì đáng trách và được ưu đãi. Êdêkien 14:14-20; 28:3 coi ông như một mẫu mực của sự công chính. 

Mặc dù ông là tù nhân nhưng ông đã vươn lên để trở thành tể tướng của Babylon. Thật tuyệt vời là ông 

vẫn luôn luôn trung thành với Đức Chúa. 

 

ĐANIEN – CUỐN SÁCH CỦA NGUYỆN CẦU 
Cuốn sách này được đóng gói với những câu nguyện cầu cảm động cho cuộc đời mỗi người Kitô hữu: 

Cuộc đời dâng hiến – 1:1-21 

Ánh sáng giữa bóng tối – 2:20-22 

Chiến thắng qua thử thách – 3:17-25 

Phần thưởng của phục vụ - 5:17 

Cầu xin và tin tưởng nơi Chúa – 6:10-24 

Thú nhận tội lỗi – 9:3-19 

Sự khôn ngoan của tâm hồn thắng cuộc – 12:3 

Đanien là một trong những vĩ nhân của thế giới. Những phần lịch sử của cuốn sách giúp ta đoán được 

kết luận đó. Êdêkien, người gần thời của ông nhất và dĩ nhiên biết rõ ông nhất, đã xếp ông vào một trong những 

tam hùng nhân đức – Nôe, Đanien và Gióp (Êdêkien 14:14). 

Đanien cũng là một người cao trọng trên trời. Thiên Chúa phá vỡ sự im lặng của bầu trời hai lần để la 

lên: Hỡi Đanien, là người được quý mến, hỡi người được quý mến (10:11,19). Hơn nữa, không vị trí nào, không 

hoàn cảnh nào mà ông không đặt niềm tín thác nơi Chúa. Chúa có khả năng, trong tất cả mọi cơn cám dỗ, để 

giữ chúng ta khỏi sa ngã, ngoại trừ chính chúng ta giống như Phêrô, tự đặt mình vào tầm súng của kẻ thù. 

Thiên Chúa tôn vinh Đanien qua lời cầu xin của ông. Thật tuyệt diệu sao sức mạnh của những lời cầu 

của ông mà Chúa đã gởi sứ thần đặc biệt từ ngai trời đến với những lời hấp dẫn: chính vì những lời ấy mà ta đến 

(10:12). Chúa triển lãm quyền năng của Ngài một cách phi thường trong cuộc đời Đanien và chính ông không 

bao giờ tự giới thiệu mình hay hành động của mình trừ ra khi cần phải làm như vậy để minh họa cho quyền 

năng ấy. 



Đanien là bạn của các vua. Ông là nhà lãnh đạo dân. Ông là người tiên phong trong cải cách. Ông là 

người khởi xướng Hội Chay Trường đầu tiên (1:12). Đanien, giống Giuse, là ngọn nến cháy trong bóng tối 

ngoại giáo. Ông là thủ tướng trong đế quốc đầu tiên của thế giới, nhà cố vấn tối cao của vương triều vĩ đại, và là 

nhà nhà bảo trợ lớn lao của dân tộc mình. Thiên Chúa ban cho ông sự yêu thương quý mến của quan thái giám 

Apơnát. Ngay cả Nabucôđônôxo tự đại cũng có vẻ có cảm tình đặc biệt với Đanien. 

Cảm tình của vua Đariô được tỏ lộ ra khi ông thấy Đanien bị người khác giăng bẫy. Vua rất đau lòng và 

để tâm tìm cách cứu ông (6:14). 

Không nghi ngờ gì ảnh hưởng quan trọng của vị quan già trên vua Kyrô. Có thể Đanien đã chỉ cho vua 

sấm ngôn mà Isaia đã viết về ông 100 năm trước khi ông chào đời. Điều đó làm Kyrô ra chiếu chỉ để xây lại 

Đền thờ tại Giêrusalem (2 Sửniênbiên 36;22-23; Étra 1). 

Trong cuốn sách do chính ông viết chúng ta thấy ông thật xuất sắc trong cương vị là ngôn sứ của Thiên 

Chúa. Ông đóng màn và vén mở ra những điều ẩn dấu của tương lai, mà không ai đã làm như vậy trước đây. 

Thật thế, chúng ta càng ngày càng thấy rằng những sấm ngôn vĩ đại của ông là lịch sử được viết duy nhất trước 

khi nó xảy ra. Nó là cuốn sử biên niên của thế giới được báo trước. 

Cuốn sách này mặc khải quyền năng của Thiên Chúa và uy quyền tối thượng của Ngài. Quyền năng của 

Chúa đối nghịch với quyền lực thế gian. 

Đanien 1: quyền năng Chúa gìn giữ Đanien và các bạn ông. Họ được ban cho sự hiểu biết và khôn 

ngoan trổi vượt hơn những người thông thái của Babylon. 

Đanien 2: quyền năng Chúa mặc khải ý nghiã giấc mơ của Nabucôđônôxo cho Đanien. Kh6ong một nhà 

thông thái nào của babylon làm được việc này. 

Đanien 3: quyền năng Chúa giải thoái Đanien và các bạn khỏi hỏa lò. Những thanh niên này đứng một 

mình, trước quốc gia, với sự an tâm bảo đảm rằng Chúa sẽ giải thoát họ, nhưng thêm rằng, còn nếu Người 

không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài, và cũng không thờ 

lạy pho tượng vàng ngài đã dựng đâu. Chuyện này xảy ra sau khi họ đã ở Babylon khoảng hai mươi năm, và 

Chúa đã biểu tỏ quyền năng của Ngài một cách đầy kịch tính trên những thần của quốc gia này. 

Đanien 4: quyền năng Chúa trong việc đối phó với quyền lực của vương triều ngoại giáo, 

Nabucôđônôxo. Chúa đánh vị vua ngạo mạn khi ông đang khoe khoang về quyền lực của mình trong khi đang 

đi dạo trên sân thương của cung điện lộng lẫy của ông. Ông được mang ra khỏi vương quốc để sống với bầy thú 

dữ - nạn nhân của một loại bệnh cuồng trí lạ. 

Đanien 5: quyền năng Chúa được tỏ ra cho vua Bênsátxa trong một trừng phạt kinh hoàng bởi những 

dòng chữ viết trên tường. Đêm đó vua bị giết bởi quân Batư và thành phố của ông bị chiếm. 

Đanien 6: quyền năng Chúa biểu lộ trong việc giải thoát Đanien khỏi chuồng sư tử. Nhớ rằng ông đã là 

một ông già. Khi ông là một thanh niên Chúa đã tôn vinh ông bằng vị trí cao nhất đế quốc. Bây giờ ở tuổi chín 

mươi ông bị ném vào chuồng sư tử. Có vẻ như sư tử cũng tôn vinh ông. 

Thiên Chúa dùng thời gian lưu đầy để biểu lộ quyền năng Ngài giữa các quốc gia trên thế giới. khi dân 

được chọn bị lưu đày bên Aicập Ngài đã làm phép lạ và những kỳ công qua tay của Môsê và cho chẳng những 

dân Israen mà cả người Aicập thấy rằng Đức Chúa là Đấng Toàn Năng. 

Bây giờ trong thời lưu đày Babylon, Chúa dùng việc lưu đày này như là một biến cố đặc biệt để biểu tỏ 

quyền năng Ngài. Chúng ta thấy những vương triều vĩ đại này xưng thú rằng Ngài là Thiên Chúa hằng sống, 

Đấng Toàn năng, Vua trời. Ngài thăm viếng dân Ngài ngay cả trong lúc lưu đày và cho họ biết lần nữa rằng 

Ngài quyền năng để cứu độ. 

Không giống những vị ngôn sứ khác, Đanien hoàn toàn làm ngôn sứ cho những dân ngoại hơn là cho 

dân Dothái. Những ngôn sứ khác chỉ nhắc đến dân ngoại cách tình cờ khi có vấn đề liên quan đến Israen. 

Nhưng Đanien cho chúng ta lịch sử của các quyền lực ngoại giáo từ Babylon cho đến kết thúc. Những sấm ngôn 

này được coi như là những sấm ngôn xuất sắc nhất trong toàn bộ Thánh Kinh. 

Cuốn sách được chia làm hai phần chính: 

(1) Lịch sử - trình thuật : chương 1-6 

(2) Sấm ngôn – khải huyền : chương 7-12 

 


