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ĐA-NI-ÊN:  
ĐờI SốNg 
Thuộc LINh 
TroNg NềN VăN 
hóA Thế Tục

Mỗi thế hệ cần nhận 
biết sự vô tận của 
Thánh Kinh. Dù 

chỉ là một câu chuyện, như 
chuyện Đa-ni-ên trong hang 
sư tử, cũng là điều đáng để 
suy gẫm suốt đời. 
 Thánh Kinh không chỉ 
phán dạy chúng ta điều phải 
làm mà còn bày tỏ nhiều hơn 
thế. Mỗi chương Kinh Thánh 
cho biết đầy đủ về Chúa và 
bản thân, cung ứng bí quyết 
để hiểu được những điều mà 
Ngài đang làm cho nhân loại.
 Đây là điều Bill Crown, 
giám đốc Mục vụ Hội thánh 
của RBC, tin chắc. Trong 
những trang tiếp theo, ông 
sẽ giúp chúng ta khám phá 
điều Đức Chúa Trời mặc khải 
về Ngài trong câu chuyện về 
Đa-ni-ên để chúng ta cảm 
nhận được những mục đích 
vô tận của đời sống. 
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V
 Biến động xã hội trong 
thập niên 60 đã tiên báo hàng 
loạt những xung đột đe dọa 
nghiêm trọng cho sự đoàn kết 
của đất nước. “Những cuộc 
chiến Văn hóa”, như cách 
chúng được biết đến, xã hội 
bị chia rẽ với nhiều vấn đề 
đạo đức thường có liên quan 
đến niềm tin tôn giáo.

 XuNg ĐộT VÌ SỰ 
KhÁc BIỆT NIềM TIN
Niềm tin cá nhân góp phần 
gây chia rẽ xã hội, đó là điều 
không thể tránh khỏi. Như Os 
Guiness viết trong quyển The 
Call (Tiếng Gọi):

Trong thế giới ngày nay, 
những sự khác biệt có thể 
được xem là sự bất đồng. 
Mọi niềm tin đều có kết 
quả của nó (trang 59). 

 Những quan điểm khác 
nhau trên lý thuyết về Đức 
Chúa Trời, thế gian, sự công 
bằng, nhân tính, và tự do sẽ 
đưa đến cách sống và chết rất 
khác nhau.
 Trong quá khứ, một số 
người có niềm tin đã rút 
lui khỏi xã hội để sống với 
những cộng đồng ly khai 

XuNg ĐộT VăN 
hóA

Vào những năm 1960, 
công dân nước Mỹ 
được gọi tham chiến 

trên nhiều mặt trận. Tại Việt 
Nam, quân đội của họ đã hy 
sinh cho cuộc chiến không 
hợp lòng dân. Tại quê nhà, họ 
bị lôi kéo vào hàng loạt xung 
đột, mỗi điều đó đã viết nên 
những chương mới cho lịch 
sử nước Mỹ:

Xung đột thế hệ,•  với những 
công dân trẻ không thừa 
nhận quyền hành, cơ sở và 
của cải phải đổ mồ hôi mới 
có mà thế hệ cha mẹ của họ 
đã để lại.
Xung đột chủng tộc,•  với 
cộng đồng người Mỹ gốc 
Phi cuối cùng đã đứng lên 
đòi quyền bình đẳng bằng 
hiến pháp quốc gia.
Xung đột tôn giáo,•  những 
Hội Thánh theo truyền 
thống phải đối diện với 
phong trào của những thanh 
niên quá khích được gọi là 
phòng trào Dân Tộc Giê-xu. 
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dùng sức mạnh để bắt mình. 
Nhưng, ở giữa dân ngoại ấy, 
Đa-ni-ên đã trở thành:

Một vị quan phục vụ qua • 
ba đời vua;
Một nhà sử học, ghi chép • 
lại những việc Đức Chúa 
Trời đã làm trong thời đại 
của mình;
Một nhà tiên tri, tiên báo • 
về tương lai và nói lẽ thật 
cho những vị quan.

 Trong câu chuyện Kinh 
thánh này, Đa-ni-ên là minh 
chứng cụ thể về đời sống đức 
tin trong một nền văn hóa thù 
địch.

tránh xa sự xung đột văn hóa. 
Những người khác thì tổ chức 
những nhóm hoạt động chính 
trị. Cũng có những người 
nhận biết mục đích của mình 
là nhờ cậy Chúa để làm nên 
sự khác biệt––dù không được 
đảm bảo quyền công dân, 
thậm chí phải ở giữa một nền 
văn hóa xa lạ.

SỰ ẢNh hƯỞNg cỦA 
MộT ĐờI SốNg
Khoảng 600 năm trước Chúa, 
Đa-ni-ên ở trong hoàn cảnh 
đất nước bị tàn phá và bản 
thân bị lưu đày. Cùng với một 
nhóm con tin người Do Thái 
khác, Đa-ni-ên bị dẫn đến 
Ba-by-lôn – một đất nước 
ngoại bang cách xa hàng 
trăm dặm và cuộc sống quá 
khác biệt so với cuộc sống 
tại Giê-ru-sa-lem. Ở một đất 
nước mà ngày nay chúng ta 
gọi là I-rắc, Đa-ni-ên đã kinh 
nghiệm sự thử thách đức tin 
trong một nền văn hóa rất 
khác về giá trị và sự ưu tiên.
Khi Đa-ni-ên và các bạn 
mình đặt chân đến vùng đất 
mới này, họ chắc đã nghĩ 
đến sự bất hòa với những 
người bản xứ, những kẻ đã 
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N

Giu-đa, và một số vật dụng 
trong nhà Đức Chúa Trời 
vào tay vua Nê-bu-cát-nết-
sa. Vua nầy đem các vật 
dụng đó vào đền các thần 
mình tại xứ Si-nê-a, và để 
trong kho của các thần ấy 
(1:1-2).

 Nê-bu-cát-nết-sa, vua 
Ba-by-lôn quyết định thu 
nhận những gì tốt nhất và 
tinh túy nhất của xứ Giu-đa 
mà ông đã chinh phục và 
tận dụng những thứ đó cho 
sự tiến bộ đất nước mình. 
Không giống như vua A-suê-
ru trong sách Ê-xơ-tê, trong 
khi A-suê-ru bắt những phụ 
nữ để phục dịch cho sở thích 
của mình, thì Nê-bu-cát-nết-
sa chọn những thanh niên 
trai tráng phục vụ cho nước 
mình. 
 Sứ mạng đã bị bỏ dở khi 
những tên lính La-mã đóng 
đinh Ngài trên thập tự như 
bao tên tội phạm khác. Họ 
nói rằng Chúa Giê-xu chết đi 
nghĩa là Ngài đã thất bại.

Vua ra lệnh cho Át-bê-na, 
quan đứng đầu các hoạn 
quan, đem đến một số con 

MộT ĐờI SốNg 
KhÁc BIỆT 
(ĐA-NI-ÊN 1)

Như phần mở đầu câu 
chuyện Đa-ni-ên, 
vì nước Giu-đa bị 

xâm chiếm nên việc buôn 
bán càng bị ngưng trệ. Tiên 
tri Giê-rê-mi đã biết trước 
nguyên nhân. Hơn 20 năm 
trước, ông đã cầu nguyện để 
người Giu-đa trở về với Đức 
Chúa Trời của họ. Ông cảnh 
cáo dân sự rằng nếu khước 
từ, họ sẽ bị bắt làm phu tù 
qua Ba-by-lôn đến 70 năm 
(Giê. 25:1-11). Bởi người 
Giu-đa đã không nghe nên 
bây giờ Đa-ni-ên viết với tư 
cách một nhân chứng về sự 
xâm lược và miêu tả những 
điều đã xảy ra để cảnh tỉnh. 

Kế hoẠch cỦA VuA 
(1:1-7) 

Vào năm thứ ba triều vua 
Giê-hô-gia-kim của Giu-đa, 
vua Ba-by-lôn là Nê-bu-
cát-nết-sa đến bao vây 
thành Giê-ru-sa-lem. Chúa 
phó Giê-hô-gia-kim, vua 
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phần ăn mỗi ngày cho họ, 
từ phần thức ngon vua ăn 
và rượu vua uống. Sau 
ba năm nuôi dạy như thế, 
họ sẽ đứng chầu trước 
mặt vua. Trong số các 
thanh niên ấy có Đa-ni-ên, 
Ha-na-nia, Mi-sa-ên và 
A-xa-ria là những người 
thuộc bộ tộc Giu-đa. Quan 
đứng đầu các hoạn quan 
đặt tên mới cho họ: Đa-ni-
ên là Bên-tơ-xát-sa; Ha-na-
nia là Sa-đơ-rắc; Mi-sa-ên 
là Mê-sác và A-xa-ria là 
A-bết-nê-gô. 

 Chiến lược này đem lại 
những thách thức ngầm. 
Đúng vậy, họ chắc sẽ khá giả 
hơn những nô lệ tại Ba-by-
lôn, nhưng địa vị của họ cũng 
đem lại những thách thức mà 
người khác có thể không gặp 
phải. Họ đã đương đầu với 
nhiều dạng thử thách:
	 Về	điều	kiện	sống. Đó là 
những nan đề, hoặc sẽ hình 
thành hoặc sẽ bộc lộ tính 
cách chúng ta. Vấn đề then 
chốt ở đây là bị bắt đến một 
đất nước ngoại bang và xa lạ 
trong một khoảng thời gian 

cái Y-sơ-ra-ên thuộc dòng 
dõi hoàng tộc và quý tộc 
(1:3).

 Vua đã thâu tóm những tri 
thức và tài năng để làm cho 
Ba-by-lôn ngày càng mạnh 
hơn. Quá trình chọn lựa này 
đòi hỏi những người có tiêu 
chuẩn rất cao. Hãy xem cách 
vua chọn: 

Những thanh niên nầy 
phải là những người không 
khuyết tật, mặt mày khôi 
ngô, khôn ngoan trên nhiều 
phương diện, có kiến thức 
rộng và sáng suốt, đủ khả 
năng phục vụ trong cung 
vua (1:4a)

 Đó là những tiêu chuẩn ấn 
tượng! Họ phải có ngoại hình 
tốt và không có tật nguyền, 
có khả năng suy xét và có 
năng lực để học hỏi, và có 
nhận thức cách sáng suốt. 
Những chàng trai trẻ này sẽ 
được huấn luyện để trở thành 
những nhà thông thái. Hãy 
xem từ câu 4b-7:

Cũng phải dạy cho họ văn 
chương và ngôn ngữ của 
người Canh-đê. Vua định 
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đời của họ. Họ sẽ đối phó với 
cuộc thử nghiệm cam go này 
như thế nào? 

ĐốI Phó cỦA  
ĐA-NI-ÊN (1:8-14) 

Đa-ni-ên quyết định trong 
lòng không để cho mình ô 
uế bởi thức ngon vua ăn 
và rượu vua uống, nên xin 
quan đứng đầu các hoạn 
quan đừng bắt mình phải 
tự làm ô uế. (1:8)

 Đa-ni-ên biết rằng việc ăn 
đồ ăn của vua có liên quan 
đến vấn đề phép tắc. Ông đã 
thấy có điều gì đó về đồ ăn 
này nên đã nói ra những lời 
tương tự như vua Đa-vít từng 
nói trong Thi Thiên 119:10 
“Con giấu LỜI CHÚA trong 
lòng con, để con không phạm 
tội cùng Chúa.” 
 Đa-ni-ên đã thấy được 
điều gì? Trước hết, đồ vua 
ăn không phải là đồ ăn kiêng 
- không được chuẩn bị theo 
chế độ kiêng của người Do 
Thái. Tuy nhiên khi sống 
lưu đày, những người trai trẻ 
Do Thái không thể kiêng ăn 
để giữ luật đền tạm và kinh 

dài, Đa-ni-ên quyết tâm giữ 
gìn sự trong sạch mình.
	 Về	lối	sống. “Đồ ăn ngon 
của vua” dĩ nhiên không phải 
là đồ ăn kiêng đạm bạc. Đó là 
đồ ăn ngon đã cúng cho các 
thần tượng của Ba-by-lôn. Và 
ăn đồ ăn đó có nghĩa là bày 
tỏ lòng tôn sùng những thần 
tượng đó.
	 Về	lòng	trung	thành. Kế 
hoạch của vua là tấn công 
cách tinh vi vào trọng yếu 
của những chàng trai trẻ. Đầu 
tiên, vua muốn suy nghĩ của 
họ phải thay đổi vì đó là sự 
bắt buộc khi được huấn thị 
bởi những nhà chiêm tinh 
Ba-by-lôn. Kế đó, là mục tiêu 
thay đổi sự thờ phượng của 
họ vì những cái tên đã được 
thay đổi. Tất cả họ được đặt 
tên có ý nghĩa đối với Đức 
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 
Khi tên bị thay đổi là dấu 
hiệu cho thấy lòng trung 
thành chuyển hướng tới các 
thần của Ba-by-lôn. 
 Vậy, mục tiêu của Nê-bu-
cát-nết-sa là gì? Bằng cách 
thay đổi mọi suy nghĩ của 
họ, cách ăn uống, và sự thờ 
phượng, ông hy vọng rằng sẽ 
thay đổi đường hướng cuộc 
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Đức Chúa Trời. Một đời sống 
tận hiến cho Đức Chúa Trời 
khởi đầu với quyết định trong 
lòng, và chính từ sự khởi đầu 
trong thời gian ba năm huấn 
luyện ấy, ông đã được thử 
nghiệm vấn đề này. 

Đức Chúa Trời khiến viên 
quan đứng đầu các hoạn 
quan yêu thương và cảm 
thông với Đa-ni-ên. Tuy 
nhiên, viên quan nầy nói 
với Đa-ni-ên: “Ta sợ vua là 
chủ ta, người đã chỉ định 
phần ăn thức uống cho các 
ngươi. Nếu nhà vua thấy 
mặt mày các ngươi tiều tụy 
hơn các thanh niên cùng 
tuổi, thì chẳng phải các 
ngươi đã nộp đầu ta cho 
nhà vua đó sao?” (1:9-10)

 Đối mặt với vấn đề tiến 
thoái lưỡng nan này, Đa-ni-ên 
dùng sự khéo léo trong giao 
thiệp và đã bày tỏ đúng với 
lương tâm. Ở đây, chúng ta 
thấy sự chuẩn bị của Chúa 
trong thời điểm này. Đa-ni-
ên đã có vị trí của mình––và 
Chúa ban cho ông được ơn 
trước người đứng đầu hoạn 
quan. 

Tô-ra (Ngũ Kinh) của người 
Y-sơ-ra-ên. Nhưng điều quan 
trong hơn đối với Đa-ni-ên 
lúc này là sống mẫu mực 
trong đất ngoại bang. Đa-ni-
ên không muốn làm điều gì 
tỏ ra tôn kính các thần Ba-by-
lôn. Chắc chắn Đa-ni-ên biết 
rằng ăn đồ ăn và uống thức 
uống đã cúng các thần tượng 
là vi phạm Lời Chúa và thiếu 
tôn kính Đức Chúa Trời. 
 Con đường dễ đi nhất là 
xuôi theo chiều gió: “Khi ở 
Ba-by-lôn, hãy làm những 
gì người Ba-by-lôn làm.” 
Nhưng mục đích của Đa-ni-
ên là sự vâng lời, không 
màng đến môi trường sống ra 
sao. 
 Đa-ni-ên và những người 
bạn đã đứng vững được trong 
khi những người phu tù khác 
dường như không thể. Chúng 
ta thấy rằng Đa-ni-ên đã 
“quyết định trong lòng”. Đây 
là chìa khóa của vấn đề. Nếu 
sự ưu tiên là thánh khiết, bạn 
phải khao khát vâng lời Đức 
Chúa Trời và cam kết hành 
động theo lòng khao khát 
đó. Đa-ni-ên có nhiều sự lựa 
chọn, nhưng ông nhất quyết 
bày tỏ lòng chân thật đối với 
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SỰ gIẢI cỨu cỦA 
ĐỨc chÚA TrờI 
(1:15-20)
Cuộc thử nghiệm đã có kết 
quả và cho thấy Đa-ni-ên 
và các bạn ông đã biết được 
những điều mà Y-sơ-ra-ên đã 
quên - Đức Chúa Trời luôn 
ban phước cho sự vâng lời. 

Sau mười ngày, sắc diện họ 
trông hồng hào, đầy đặn 
hơn tất cả các thanh niên 
dùng thức ăn của vua. Vì 
thế, Ham-mên-xa rút lại 
phần thức ăn ngon và rượu 
của họ, chỉ cho họ ăn rau 
mà thôi. (1:15-16)

 Đa-ni-ên và các bạn trông 
khỏe mạnh hơn những trai trẻ 
khác bởi vì Đức Chúa Trời 
đã hành động thay cho họ. 
Kết quả cho thấy, chế độ ăn 
rau uống nước đã được phép 
tiếp tục (đối với tôi, có thể 
đó là cực hình hơn là sự khen 
thưởng). Đời sống của Đa-ni-
ên vững vàng bởi vì ông cam 
kết giữ sự thánh khiết xuất 
phát từ sự vâng theo Lời Đức 
Chúa Trời, và nó đã cho ông 
một nền tảng để sống trong 
một nền văn hóa khác biệt. 

 Rồi Đa-ni-ên nói với 
người đứng đầu phục vụ để 
sắp đặt việc coi sóc mình: 

“Xin ông thử các đầy tớ 
ông trong mười ngày; chỉ 
cho chúng tôi ăn rau uống 
nước thôi. Sau đó, ông cứ 
so sánh sắc diện của chúng 
tôi với sắc diện của các 
thanh niên dùng thức ăn 
của vua; rồi ông hãy xử 
các đầy tớ ông theo điều 
ông thấy.” (1:12-14)

 Đa-ni-ên đã đến gặp người 
coi sóc mình và yêu cầu được 
ăn rau trong vòng mười ngày. 
Tôi là kiểu người ưa thịt-và-
khoai-tây, điều này không 
thực sự hấp dẫn tôi lắm. 
Mười ngày chỉ ăn rau? Tôi 
không thể. Tuy vậy, có thể 
nói cuộc thử nghiệm này bắt 
buộc phải bỏ qua quy định 
của chế độ dinh dưỡng. Làm 
thế nào có thể dễ nhận thấy 
sự khác biệt chỉ trong mười 
ngày? Đó là cuộc thử nghiệm 
nhỏ cho đức tin, điều đó 
chuẩn bị Đa-ni-ên cho cuộc 
thử nghiệm đức tin lớn hơn 
sắp đến.
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H

cho sự phục vụ và sống một 
cuộc đời phân rẽ trong một 
đế quốc ngoại bang của thế 
giới cổ đại. 

MộT ĐờI SốNg 
TIN cẬY (ĐAN. 2)

Hãy xem xét các tình 
huống sau đây. Điểm 
chung của tất cả họ 

là gì? 

Một thủ môn của đội bóng • 
đá tại giải Vô Địch Thế 
Giới (World Cup) trước 
loạt đá luân lưu;
Một bác sĩ phẫu thuật • 
đang tiến hành ca mổ tim 
nhân tạo đầy cam go;
Một phi công cố gắng hạ • 
cánh chiếc máy bay với 
hai động cơ bị hỏng.

 Tất cả những tình huống 
khó khăn này đòi hỏi một cá 
nhân phải thực hiện với kỹ 
năng cao nhất trong khoảnh 
khắc đầy áp lực và sự tập 
trung cao độ. Và đây là 
điều mà chúng ta tìm thấy ở 
Đa-ni-ên và các bạn ở phần 

Đức Chúa Trời ban cho 
bốn thanh niên nầy tri thức 
và khả năng hiểu biết mọi 
thứ văn chương cùng sự 
khôn ngoan. Riêng Đa-ni-
ên còn thấu hiểu tất cả 
các khải tượng và chiêm 
bao. Đến thời kỳ vua ấn 
định phải trình diện họ, 
người đứng đầu các hoạn 
quan đưa họ đến trước 
mặt Nê-bu-cát-nết-sa. Vua 
nói chuyện với họ và thấy 
trong cả nhóm không có ai 
bằng Đa-ni-ên, Ha-na-nia, 
Mi-sa-ên và A-xa-ria. Vì 
vậy, họ được đứng chầu 
trước mặt vua. (1:17-19)

 Trong câu 20, sự ban 
phước của Chúa được minh 
chứng khi Đa-ni-ên và các 
bạn được thừa nhận là “giỏi 
hơn gấp mười” những thuật 
sĩ của Ba-by-lôn. 
 Kết thúc quá trình huấn 
luyện, có lẽ Đa-ni-ên không 
quá 20 tuổi. Điều này có 
nghĩa ông và những trai trẻ 
khác chỉ khoảng 16 hoặc 17 
tuổi khi mới bước vào cuộc 
thử nghiệm. Với tuổi trẻ như 
vậy, Đa-ni-ên đã biệt riêng 
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 “Các pháp sư” là những 
thầy phù thủy hoặc đồng 
bóng. “Thuật sĩ” là những 
người có liên quan đến các 
hoạt động huyền bí, buôn bán 
dược thảo và thuốc độc. Còn 
“người Canh-đê” là những 
nhà thông thái của vua. 
 Một khi tất cả bọn họ 
được triệu tập trước mặt vua, 
một cuộc đối thoại xảy ra và 
bảo đảm những nhà thông 
thái hữu danh vô thực này sẽ 
nhận thấy rắc rối mà mình 
đang đối diện lớn như thế 
nào. Hãy xem cuộc đối thoại 
từ câu 3-9:

Vua nói với họ: “Trẫm đã 
thấy một giấc chiêm bao 
và tâm trí trẫm bối rối vì 
muốn biết ý nghĩa giấc 
chiêm bao đó.” Những 
người Canh-đê tâu với vua 
bằng tiếng A-ram rằng: 
“Bệ hạ vạn tuế! Xin bệ hạ 
thuật lại giấc chiêm bao 
cho các đầy tớ bệ hạ, và 
chúng tôi sẽ đưa ra lời 
giải nghĩa.” Vua trả lời 
với những người Canh-đê: 
“Đây là điều trẫm đã quyết 
định: Nếu các ngươi không 

tiếp theo của câu chuyện. Họ 
sẽ vượt lên áp lực với niềm 
tin sâu sắc nơi Đức Chúa 
Trời.

SÂN KhẤu ĐƯỢc 
ThIếT LẬP (2:1-13) 

Năm thứ hai triều vua 
Nê-bu-cát-nết-sa, vua thấy 
chiêm bao khiến tâm trí 
vua bối rối, không ngủ 
được. (2:1)

 Một câu nói của 
Shakespeare được ghi trong 
vở Henry IV: “Không dễ 
dàng cho cái đầu người đội 
vương miện.” Nê-bu-cát-nết-
sa thao thức vì những giấc 
mơ. Nhưng có một giấc đặc 
biệt khiến ông bận tâm. Như 
một nhà văn đã viết, những 
lo âu ban ngày sẽ trở thành 
cơn ác mộng ban đêm, và vua 
đã tỉnh dậy trong tình trạng 
hoảng loạn và triệu tập các 
cố vấn của mình (Đa-ni-ên 
và các bạn không được gọi, 
vì có lẽ họ còn đang trong 
thời kỳ huấn luyện). Những 
ai được vua triệu tập? Câu 2 
cho biết: “các thuật sĩ, pháp 
sư, phù thủy và người Canh-
đê.”
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trẫm giấc chiêm bao và 
trẫm sẽ biết rằng các ngươi 
có thể giải nghĩa được.” 

 Lời bào chữa của họ để 
được khoan dung từ câu 
10-13 đã cho thấy sự nghiêm 
trọng của vấn đề mà chính họ 
gặp phải:

 Những người Canh-đê tâu 
với vua: “Không một người 
nào trên thế gian nầy có 
thể đáp ứng yêu cầu của bệ 
hạ được, vì chẳng có vua 
nào, dù có uy quyền vĩ đại 
đến đâu đi nữa, lại đem 
việc như thế hỏi thuật sĩ, 
pháp sư hay người Canh-
đê bao giờ. Việc bệ hạ đòi 
hỏi thật là khó khăn, không 
ai có thể tỏ cho bệ hạ được 
ngoại trừ các thần không 
ở chung với loài xác thịt.” 
Nghe vậy, vua nổi trận lôi 
đình và ra lệnh giết hết các 
nhà thông thái của Ba-by-
lôn. Thế là lệnh giết các 
nhà thông thái được ban 
ra; người ta tìm Đa-ni-ên 
và các bạn của ông để giết.

 Khi những người Canh-đê 
tâu với vua rằng yêu cầu của 

nói cho trẫm biết nội dung 
và lời giải thích giấc chiêm 
bao đó thì các ngươi sẽ bị 
xé ra từng mảnh, nhà các 
ngươi sẽ thành đống phân. 
Nhưng nếu các ngươi nói 
cho trẫm rõ giấc chiêm 
bao và lời giải thích thì 
trẫm sẽ ban cho các ngươi 
quà tặng, phần thưởng 
và quyền cao chức trọng. 
Vậy hãy nói cho trẫm giấc 
chiêm bao đó và lời giải 
nghĩa đi.” Họ tâu lần thứ 
hai: “Xin bệ hạ thuật lại 
giấc chiêm bao cho các 
đầy tớ bệ hạ, và chúng tôi 
sẽ đưa ra lời giải nghĩa.” 
Vua đáp: “Trẫm biết các 
ngươi đang tìm cách kéo 
dài thời gian vì các ngươi 
biết điều trẫm đã quyết 
định: Nếu các ngươi 
không nói cho trẫm biết 
giấc chiêm bao thì chỉ có 
một án lệnh dành cho các 
ngươi thôi. Các ngươi âm 
mưu với nhau đem những 
lời giả dối bậy bạ nói với 
trẫm cho đến khi mọi việc 
thay đổi. Vậy, hãy nói cho 
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giải thích giấc chiêm bao 
đó cho vua (2:16).

 Về cơ bản, Đa-ni-ên nói 
“Cho tôi một thời hạn, tôi bảo 
đảm có lời giải nghĩa chiêm 
bao cho vua.” Đây là lời hứa 
rất lớn trước sự thất bại của 
những bác sĩ Ba-by-lôn. 

Rồi Đa-ni-ên trở về nhà 
và nói rõ mọi việc cho các 
bạn mình là Ha-na-nia, 
Mi-sa-ên và A-xa-ria, và 
bảo họ cầu xin ơn thương 
xót của Đức Chúa Trời ở 
trên trời về điều bí nhiệm 
nầy, để Đa-ni-ên và các 
bạn không bị tiêu diệt 
chung với những nhà thông 
thái khác của Ba-by-lôn. 
(2:17-18).

 Đa-ni-ên chia sẻ gánh nặng 
trong lòng cho bạn mình và họ 
hiệp với nhau để cầu nguyện. 
Họ cầu hỏi “Đức Chúa Trời ở 
trên trời dủ lòng thương xót.” 
Điều này cho thấy đời sống 
đức tin mạnh mẽ của họ. Họ 
mong ước Đức Chúa Trời bởi 
lòng thương xót Ngài sẽ can 
thiệp và giải cứu khỏi phải 
chết như lệnh đã truyền. 

vua về việc giải nghĩa giấc 
chiêm bao là không chính 
đáng bởi vì chỉ có thần linh 
mới có thể giải nghĩa được 
điều như vậy, họ vô tình sắp 
đặt cho Đức Chúa Trời của 
Đa-ni-ên hành động. 
 Khi họ thừa nhận sự bất 
lực của mình, Nê-bu-cát-nết-
sa tức mình lắm. Vua rất giận 
dữ bèn truyền lệnh giết hết tất 
cả những nhà thông thái, bao 
gồm cả Đa-ni-ên và những 
người trai trẻ đang được huấn 
luyện. Như vậy, Đa-ni-ên và 
các bạn cũng bị bắt giữ. 

NhỮNg TẤM LÒNg 
QuY Phục (2:14-23)
A-ri-ốc, quan thị vệ của vua 
đã đi ra đặng giết những bác 
sĩ của Ba-by-lôn. Nhưng khi 
ông gặp Đa-ni-ên, Đa-ni-
ên “cẩn thận dùng lời khôn 
khéo” mà nói với A-ri-ốc 
(2:14). Đa-ni-ên hỏi nguyên 
do có mạng lệnh đó, A-ri-ốc 
bèn kể lại cho Đa-ni-ên nghe 
toàn bộ câu chuyện. Tận 
dụng cơ hội này,

Đa-ni-ên lập tức vào xin 
vua cho thêm thời gian để 
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Đa-ni-ên. Xem sự nhậm lời 
cầu nguyện được bày tỏ trong 
câu 19. Đây không phải là 
điều đáng kinh ngạc! Với việc 
này xảy ra khác nào Đa-ni-ên 
tự đưa cổ vào tròng, Đa-ni-ên 
có hành động như thế không 
phải để làm nổi bật cho mình 
hoặc sử dụng kiến thức của 
mình để làm lợi cho chính 
mình. Đúng hơn đó là sự thờ 
phượng. Và sự tập trung thờ 
phượng Đức Chúa Trời quyền 
năng và dự liệu. Những lời 
ngợi khen được cất lên:

“Ngợi khen Đức Chúa • 
Trời,” đó là danh xưng 
của Ngài;
“Vì sự khôn ngoan và • 
quyền năng đều thuộc về 
Ngài,” dĩ nhiên không 
thuộc Đa-ni-ên;
“Chính Ngài thay đổi thì • 
giờ và mùa,” ngụ ý Ngài 
điều khiển trên toàn đời 
sống;
“Ngài bỏ và lập các vua,” • 
Đức Chúa Trời là Đấng 
toàn quyền trên mọi nước; 
“Ngài ban sự khôn ngoan • 
cho kẻ khôn ngoan, và 
sự thông sáng cho kẻ tỏ 

Đêm ấy, điều bí nhiệm 
được bày tỏ cho Đa-ni-
ên trong một khải tượng. 
Đa-ni-ên ca ngợi Đức 
Chúa Trời trên trời. Đa-ni-
ên nói: “Tôn ngợi danh 
Đức Chúa Trời đời đời 
vô cùng! Vì mọi sự khôn 
ngoan và quyền năng đều 
thuộc về Ngài. Chính Ngài 
thay đổi thì giờ và mùa, 
Phế lập các vua; Ngài ban 
khôn ngoan cho người 
khôn ngoan Và hiểu biết 
cho người hiểu biết. Chính 
Ngài bày tỏ những việc sâu 
xa bí ẩn; Ngài biết những 
gì xảy ra trong bóng tối Và 
ánh sáng ở với Ngài. Lạy 
Đức Chúa Trời của tổ phụ 
con, Con cảm tạ và tôn 
ngợi Ngài, Vì Ngài đã ban 
sự khôn ngoan và năng lực 
cho con, Bây giờ, Ngài tỏ 
cho con biết điều chúng 
con cầu hỏi Ngài, Vì Ngài 
tỏ cho chúng con biết vấn 
nạn của vua.” (2:19-23)

 Khi họ cầu nguyện, Đức 
Chúa Trời tỏ sự kín nhiệm về 
giấc chiêm bao của vua cho 
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Nơi Đấng đáp lời cầu • 
nguyện hay là lời được 
đáp trả?

 Mọi sự tập trung là đây. 
Khi chúng ta không đặt niềm 
tin nơi Đức Chúa Trời, rất dễ 
mất tập trung. Những nhận 
định của chúng ta sẽ trở nên 
lu mờ, chúng ta thấy vài 
cây chứ không phải cả khu 
rừng. Nhưng sự tập trung 
của Đa-ni-ên hết sức rõ ràng 
trong khi chịu áp lực hoặc 
sống hoặc chết. Lòng của 
Đa-ni-ên gắn chặt nơi Đức 
Chúa Trời và Ngài cho phép 
ông hành động hơn là bị nản 
lòng với áp lực đó. 

SỰ KÍN NhIỆM ĐƯỢc 
TỎ rA (2:24-30)
 Đa-ni-ên bước lên phía 
trước trong sự tin chắc rằng 
Chúa sẽ dọn đường. 

Vậy, Đa-ni-ên đến nhà 
A-ri-ốc, là người vua đã 
giao việc tiêu diệt các nhà 
thông thái Ba-by-lôn, và 
nói: “Đừng diệt các nhà 
thông thái Ba-by-lôn; xin 
đưa tôi vào trước mặt vua 
thì tôi sẽ giải nghĩa điềm 

sáng,” như lời hứa trong 
Gia-cơ 1:5; 
“Chính Ngài tỏ ra những • 
sự sâu xa kín nhiệm,” bao 
gồm cả điềm chiêm bao 
của vua;
“Ngài biết những sự ở • 
trong tối tăm, và sự sáng ở 
với Ngài.”

 Đa-ni-ên dâng lên Đức 
Chúa Trời lời ngợi khen 
vì Ngài đã nhậm lời cầu 
nguyện của mình (2:23). 
Sự thờ phượng thật kỳ diệu 
thay! Điều đó liệu có đủ để 
Đa-ni-ên nói lên lời tạ ơn 
Đức Chúa Trời vì đã cứu 
đời sống mình? Dĩ nhiên là 
chưa. Nhưng dường như sự 
giải thoát kỳ diệu này theo 
suy nghĩ của Đa-ni-ên không 
quan trọng bằng sự lạ lùng 
của Đức Chúa Trời là Đấng 
đã thực hiện nó. 
 Hành động của Đa-ni-ên 
nhắc nhở chúng ta tra xem 
tấm lòng của mình đang tập 
trung vào nơi nào:

Nơi Đấng ban phước hay • 
lời cầu xin được phước? 
Nơi Đấng của hành động • 
hay là hành động?
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Nhưng Đức Chúa Trời ở 
trên trời là Đấng bày tỏ 
những điều bí nhiệm, sẽ 
cho vua Nê-bu-cát-nết-sa 
biết những gì sẽ xảy đến 
trong những ngày cuối 
cùng... Đấng bày tỏ điều bí 
nhiệm đã cho vua biết việc 
phải xảy đến. Về phần tôi, 
không phải tôi khôn ngoan 
hơn người khác, nhưng 
điều bí nhiệm đã tỏ ra cho 
tôi để tôi giải thích lại cho 
vua hiểu, nhờ đó vua biết 
những ý tưởng trong lòng 
mình. (2:27-30).

 Đây không phải là sự 
khiêm nhường giả tạo. Đó là 
sự am hiểu chân thật về vai 
trò của mình trong tình huống 
này. Vấn đề đối với chàng 
thanh niên này khá rõ ràng–– 
không do Đa-ni-ên nhưng bởi 
Đức Chúa Trời. Và những 
việc làm của Đa-ni-ên phơi 
bày sự thật mà ông cảm nhận 
được. 

chiêm bao cho vua.” A-ri-
ốc lập tức đưa Đa-ni-ên 
vào chầu vua và tâu với 
vua: “Hạ thần đã tìm được 
một người trong những 
người lưu đày từ Giu-đa có 
thể giải thích giấc chiêm 
bao của bệ hạ.” (2:24-25)

 Đa-ni-ên đến gặp A-ri-ốc, 
là người thông báo cùng vua 
rằng câu trả lời đã được tìm 
thấy. Khi Đa-ni-ên chầu trước 
mặt vua (có thể là lần đầu 
tiên trong tuổi niên thiếu của 
Đa-ni-ên), vua đã hỏi câu hỏi 
ép buộc:

“Ngươi có thể tỏ cho trẫm 
biết giấc chiêm bao trẫm 
đã thấy cùng với lời giải 
thích được không?” (2:26)

 Sao Đa-ni-ên lại có thể 
thành công mà những nhà 
thông thái khác lại thất bại? 
Như các câu trên cho thấy, 
câu trả lời là dứt khoát. 
Đa-ni-ên trả lời vua như sau:

“Không có một nhà thông 
thái, một pháp sư, thuật 
sĩ hay chiêm tinh nào có 
thể tỏ cho vua điều bí 
nhiệm mà vua đã hỏi cả. 
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O

ỨNg DụNg
Đa-ni-ên thuật lại và giải 
nghĩa giấc mơ một cách 
chính xác như trong câu 
31-45, nhưng kết quả chủ yếu 
lại nằm trong câu 46-47–– lời 
công bố về sự vinh quang của 
Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên. 
 Trong cuộc sống, giống 
như thời tiết, luôn có những 
áp lực, hoặc lớn hoặc nhỏ. Sự 
lựa chọn của chúng ta trong 
những biến động đó sẽ nói 
lên chính con người chúng ta. 
 Chúng ta thường tập trung 
vào đâu khi chịu áp lực? Có 
phải chúng ta tranh chiến để 
bảo vệ chính mình bằng mọi 
giá? Hay chúng ta quan tâm 
những việc làm và hành động 
của mình sẽ phản ánh Đức 
Chúa Trời của mình như thế 
nào? 
 Suy nghĩ của bạn trong 
giây phút này là cầu xin Đức 
Chúa Trời tỏ ra sự hiện diện 
của Ngài trong đời sống của 
bạn. Hãy sử dụng quãng đời 
còn lại để có ích cho nhà 
Chúa và làm sáng danh Ngài.

MộT ĐờI SốNg 
cAN ĐẢM  
(ĐA-NI-ÊN 5)

Os Guinness viết trong 
quyển The Call (Tiếng 
Gọi) rằng tồn tại được 

trong những năm 60 là “một 
khả năng phi thường.” Không 
ai được hưởng trợ cấp một 
thứ gì. Đối với người biết suy 
tính, mọi thứ đều có cái giá 
của nó. Guinness nói tiếp:

Thách thức này trở nên 
rõ ràng nhất khi chúng ta 
biết điều chúng ta tin và 
tại sao chúng ta tin... Và 
khẩu hiệu ABC (Anything 
but Christinity - mọi thứ 
ngoại trừ Cơ Đốc Giáo) 
của thập niên này cho rằng 
mọi tôn giáo đều tươi mới, 
thích đáng và thu hút miễn 
đó không phải là Cơ Đốc 
Giáo, chính thống, hoặc 
truyền thống (trang 145).

MộT VỊ VuA MỚI 
(5:1-4)
Khi chúng ta tiếp cận với 
Đa-ni-ên đoạn 5, chúng ta sẽ 
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Có thể là một số lý do sau. 
Thứ nhất, Bên-xát-sa muốn 
mọi người có được tinh thần 
thoải mái. Giống như cách 
của một người huýt sáo để 
quên đi nỗi sợ hãi khi đi 
ngang nghĩa địa, vua mời đại 
thần mình để phô trương một 
bầu không khí tự tin bất chấp 
nguy hiểm cận kề. Thứ hai, 
Bên-xát-sa muốn chứng tỏ uy 
quyền của vương quốc mình. 
Thứ ba, vua muốn tôn vinh 
các thần tượng của Ba-by-
lôn. Những vị thần này được 
bày ra trên các bức tường của 
phòng yến tiệc, và Bên-xát-sa 
khởi xướng tôn vinh lần lượt 
các thần đó. Khi mọi người 
đã say, vua phạm một sai lầm 
tai hại

Đang lúc uống rượu, vua 
Bên-xát-sa truyền đem ly 
tách bằng vàng và bạc mà 
phụ vương Nê-bu-cát-nết-
sa đã lấy trong đền thờ tại 
Giê-ru-sa-lem, để vua và 
các đại thần, các hoàng 
hậu và cung phi của vua 
dùng uống rượu. Người ta 
đem ra ly tách bằng vàng 
đã lấy từ đền thờ, tức là 

thấy có một người thách thức 
tất cả - đặc biệt là thách thức 
Đức Chúa Trời mà Nê-bu-
cát-nết-sa từng tôn thờ từ 
nhiều năm trước (4:34-37). 
Vào năm 538 TC, khoảng 23 
năm sau khi Nê-bu-cát-nết-sa 
băng hà. Một vị vua mới là 
con của vua Nê-bu-cát-nết-sa, 
là Bên-xát-sa–– vị vua sốt 
sắng với bất kỳ thần tượng 
nào nhưng không quan tâm 
đến Đức Chúa Trời chân 
thật. Chính sự sốt sắng ấy 
đem lại sự suy đồi của bản 
thân và sụp đổ của đất nước. 
Thành phố Ba-by-lôn đang bị 
bao vây bởi lực lượng quân 
đội của Đế quốc Mê-đi Ba 
Tư. Và Đa-ni-ên bây giờ có 
lẽ khoảng 80-85 tuổi, phải 
đương đầu với Bên-xát-sa. 
 Giống như hoàng đế Nê-rô 
tỏ ra bình thản khi thành 
Rô-ma bị đốt cháy, Bên-xát-
sa ban lệnh một ngày lễ quốc 
gia, mặc dù cuộc bao vây 
đang đe dọa thành phố. 

Vua Bên-xát-sa mở tiệc linh 
đình thết đãi một nghìn đại 
thần. Vua uống rượu trước 
mặt họ. (5:1)

 Tại sao cho làm việc đó? 
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người thấy sự mạnh của 
mình.

 Với bất cứ lý do nào, 
trong lúc này khi Bên-xát-sa 
cần thời gian để kiêng ăn 
thay vì ăn uống linh đình, 
điều đó cho thấy Bên-xát-sa 
tỏ ra khinh thường đối với 
Đấng Chí Cao. 

MộT ThÁch ThỨc 
MỚI (5:5-12)
Đức Chúa Trời công khai 
phán quyết bằng những chữ 
viết trên tường––và vua trông 
thấy!

Ngay lúc đó, những ngón 
tay của bàn tay người xuất 
hiện, viết lên tường vôi của 
hoàng cung, đối ngang giá 
đèn; vua trông thấy phần 
bàn tay đang viết. Bấy giờ 
mặt vua biến sắc, tâm trí 
bàng hoàng, xương cốt rã 
rời, hai đầu gối run lập 
cập. Vua lớn tiếng truyền 
lệnh triệu tập các pháp sư, 
người Canh-đê và thầy bói 
đến. Vua nói với các nhà 
thông thái Ba-by-lôn: “Ai 
đọc được chữ nầy và giải 
thích cho trẫm rõ ý nghĩa 

nhà của Đức Chúa Trời, tại 
Giê-ru-sa-lem; vua và các 
đại thần, các hoàng hậu và 
cung phi dùng các ly tách 
đó để uống rượu. Vậy họ 
vừa uống rượu vừa ngợi 
khen các thần bằng vàng, 
bằng bạc, bằng đồng, bằng 
sắt, bằng gỗ và bằng đá. 
(5:2-4)

 Nên nhớ, vương quốc này 
đang bị bao vây và nhà vua 
đang cố gắng bằng cách nào 
đó để chống đỡ trong sự sợ 
hãi. Đương khi ngấm rượu, 
vua truyền đem những khí 
mạnh đã được lấy trong đền 
thờ Giê-ru-sa-lem và làm ô 
uế chúng. Tại sao vua cho 
làm việc đó? Có lẽ..

Ông muốn thách thức Đức • 
Chúa Trời;
Ông muốn chứng minh • 
những lời tiên tri cũ của 
Ba-ly-lôn (từ Đa-ni-ên 
thời Nê-bu-cát-nết-sa) là 
sai hoàn toàn;
Ông nhớ đến việc Đa-ni-• 
ên thắng được Nê-bu-
cát-nết-sa và có thể quyết 
định này muốn cho mọi 
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quốc ngài có một người 
mang linh của Đức Chúa 
Trời thánh khiết ở trong 
mình. Dưới đời phụ vương 
của ngài, người ta thấy nơi 
người nầy có ánh sáng, 
thông hiểu và khôn ngoan, 
như sự khôn ngoan của 
Đức Chúa Trời. Phụ vương 
ngài là Nê-bu-cát-nết-sa đã 
lập người ấy làm đầu các 
thuật sĩ, pháp sư, người 
Canh-đê và thầy bói. Vì 
trong Đa-ni-ên, người mà 
vua đã đặt tên Bên-tơ-xát-
sa, có thần linh siêu phàm, 
có tri thức và thông hiểu để 
giải nghĩa chiêm bao, giải 
thích các điều mầu nhiệm, 
giải quyết các nan đề, nên 
bây giờ hãy sai gọi Đa-ni-
ên để ông ấy giải nghĩa 
cho.” (5:10-12).

 
MộT cƠ hộI MỚI 
(5:13-31)
Đa-ni-ên bây giờ đã già, 
được đem đến trước mặt 
vua (5:13). Thật giống như 
một hồi kịch! Khi Đa-ni-ên 
thấy phòng tiệc đầy dẫy sự 

thì sẽ được mặc cẩm bào 
đỏ thẫm, đeo vòng vàng 
vào cổ và sẽ là nhân vật 
thứ ba trong việc cai trị 
vương quốc.” (5:5-7)

 Bên-xát-sa đột ngột tỉnh 
rượu, sắc mặt tái đi và trở 
nên yếu ớt, hai đầu gối chạm 
vào nhau. Trước đó, vua đã 
ngấm rượu gây huyên náo. 
Bây giờ vua quá đỗi sợ hãi. 
 Ngay lập tức vua truyền 
treo giải thưởng cho bất cứ 
ai có thể giải nghĩa của dòng 
chữ đó (5:7). Khi hết thảy 
bác sĩ của vua không giải 
nghĩa được (5:8), vua “lấy 
làm bối rối lắm; sắc mặt 
người đổi đi; các quan đại 
thần đều bỡ ngỡ” (5:9). 
Vua hoàn toàn mất bình tĩnh 
vì đối mặt với tình huống mà 
ông không thể kiểm soát. Và 
chắc là không ai mong đợi 
cách giải quyết này.

Nghe tiếng bàn tán của vua 
và các đại thần, hoàng thái 
hậu bước vào phòng tiệc. 
Bà nói: “Hoàng thượng 
vạn tuế! Xin hoàng thượng 
đừng để tâm trí bối rối, sắc 
mặt biến đổi! Trong vương 
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 Chúng ta thấy rằng Đa-ni-
ên không biểu lộ sự cảm 
thông đối với vua Bên-xát-sa 
như đã từng bày tỏ với vua 
Nê-bu-cát-nết-sa. Đa-ni-ên 
từ chối thẳng thừng những 
phần thưởng vua ban và chỉ 
ra tội lỗi của vua. Trước đây, 
Đa-ni-ên khuyên bảo với lòng 
yêu thương, bây giờ ông rao 
giảng với sự giận dữ. 
 Đa-ni-ên nói vua hãy giữ 
lại những phần thưởng ấy. 
Sau đó ông gửi đến vua một 
bài học lịch sử. Bài học trở 
lại với thời kỳ vua Nê-bu-
cát-nết-sa (5:18-19) và một 
lần nữa sự kiêu ngạo của vua 
chúa là bề nổi của vấn đề 
(5:20-21)––vấn đề này cũng 
đã xảy ra với Bên-xát-sa. 
 Trước khi Đa-ni-ên đưa ra 
lời giải nghĩa giấc mơ, ông đã 
công bố lời phán quyết của 
Đức Chúa Trời đối với Bên-
xát-sa và xác nhận rằng tội 
lỗi của Bên-xát-sa không phải 
là do thiếu hiểu biết: “Hỡi 
vua,.. dầu vua đã biết hết các 
việc ấy, mà lòng vua cũng 
không chịu nhún nhường chút 
nào” (5:22). Nếu không phải 
là thiếu hiểu biết, thì đó là gì?

thờ cúng thần tượng, ô uế và 
thách thức Đức Chúa Trời, 
hãy hình dung điều gì xảy 
ra trong lòng một người tin 
kính và sống thánh khiết như 
Đa-ni-ên. 
 Bên-xát-sa treo giải 
thưởng cho Đa-ni-ên về việc 
giải nghĩa giấc mơ, nhưng 
Đa-ni-ên không màng đến. 
Vua nói rằng:

Trẫm có nghe nói rằng linh 
của các thần ở trong ngươi 
nên ngươi có ánh sáng, sự 
thông hiểu và khôn ngoan 
lạ thường. Các nhà thông 
thái, các pháp sư, đã được 
mời đến trước mặt trẫm 
để đọc những chữ nầy và 
giải thích cho trẫm, nhưng 
họ không giải nghĩa được. 
Trẫm nghe nói rằng ngươi 
có thể giải nghĩa và giải 
quyết những nan đề. Vậy, 
nếu ngươi đọc được chữ 
viết nầy và giải nghĩa cho 
trẫm, thì ngươi sẽ được 
mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo 
vòng vàng vào cổ và sẽ là 
nhân vật thứ ba trong việc 
cai trị vương quốc.”
(5:14-16).
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“MÊ-NÊ, MÊ-NÊ, TÊ-KEN, 
U-PHÁC-SIN”

 Đa-ni-ên giải nghĩa những 
chữ đó trong câu 26-28 như 
sau:

Đây là nghĩa của dòng 
chữ đó: Mê-Nê nghĩa là: 
Đức Chúa Trời đã đếm và 
chấm dứt số ngày của vua; 
Tê-KeN là: Vua đã bị đặt 
trên bàn cân và thấy kém 
thiếu. PHê-RếT là: Vương 
quốc của vua bị phân chia 
rồi giao cho người Mê-đi 
và người Ba Tư.” 

 Án phạt đang được thi 
hành. Làm thế nào để rút nó 
lại? Đó là bi kịch như trường 
hợp trong Châm Ngôn 29:1 
“Người nào bị quở trách 
thường, lại cứng cổ mình, sẽ 
bị bại hoại thình lình, không 
phương cứu chữa.” Không 
được sự giúp đỡ hoặc cứu 
chữa; không có lối thoát; 
không lời bào chữa - chỉ có 
hậu quả cho sự lựa chọn ngu 
ngốc. 

Vua Bên-xát-sa lập tức 
truyền lệnh đem cẩm bào 
đỏ thẫm mặc cho Đa-ni-ên; 
đeo vòng vàng vào cổ và 

Đó là sự kiêu ngạo (5:23), • 
có thể nhận biết qua thái 
độ thách thức Đức Chúa 
Trời.
Đó là sự nghịch cùng Đức • 
Chúa Trời (5:23), bằng sự 
làm ô uế các khí mạnh của 
đền thờ Ngài.
Đó là sự sùng bái hình • 
tượng (5:23). Lời loan báo 
của Đa-ni-ên như là sự 
mỉa mai về các thần tượng 
đang thờ phượng không 
thấy không nghe không 
biết gì.
Đó là sự nổi loạn (5:23), • 
bởi vì vua đã khước từ 
không thờ phượng Đức 
Chúa Trời là Đấng xứng 
đáng. 
Tội đó đáng bị Đức Chúa • 
Trời trừng phạt. Sứ điệp 
được viết bằng tay trên 
tường cho thấy án phạt đó 
sắp được thực hiện.  

 Bên-xát-sa thất bại khi 
không nghĩ đến quyền năng 
của Đấng Chí Cao và quyền 
tể trị của Ngài trên mọi vật. 
Những chữ viết trên tường 
được tiết lộ trong 5:25:
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ỨNg DụNg
Bên-xát-sa, người đã phá 
đổ gần như toàn bộ niềm tự 
hào của cha mình và trở nên 
người thách thức Đức Chúa 
Trời. Dĩ nhiên vua Bên-xát-
sa đã thất bại. Hậu quả cho 
thấy vua bị “cân trên cái cân, 
và thấy là kém thiếu.” Điều 
này đặt ra một câu hỏi quan 
trọng mà mỗi chúng cần phải 
trả lời: “Chúng ta đo lường 
chính mình như thế nào?”
 Tôi đo lường chính 
mình––không phải theo cách 
nhìn của loài người nhưng là 
theo cách nhìn của Đức Chúa 
Trời, chỉ mình Ngài mà thôi. 
Chúng ta luôn nhớ rằng điều 
đầu tiên và trước hết là chúng 
ta được kêu gọi để sống cho 
chỉ một mình Đức Chúa Trời 
mà thôi, không phải cho 
người nào khác. Chúng ta 
phải sống theo tiêu chuẩn mà 
Đức Chúa Trời đặt để trên 
đời sống mình. Giống như 
Đa-ni-ên đã sống theo tiêu 
chuẩn duy nhất đến từ Đức 
Chúa Trời. 

công bố rằng ông là nhân 
vật thứ ba trong vương 
quốc. Ngay đêm đó, Bên-
xát-sa, vua Canh-đê, bị 
giết. Đa-ri-út, người Mê-đi, 
tiếp quản vương quốc ở độ 
tuổi sáu mươi hai. 
(5:29-31).

 “Ngay đêm đó” đã xảy ra 
bi kịch. Quân đội Mê-đi Phe-
rơ-sơ đã đột nhập qua bức 
tường thành Ba-by-lôn, mệnh 
danh là không thể xuyên 
thủng, và chiếm lấy thành. 
Lịch sử người Xenophon 
cho biết tướng của Si-ru, là 
Ugbaru, chinh phục được 
Ba-by-lôn bằng cách ngăn 
nước con sông chảy qua 
trung tâm thành phố. 
 Tuy nhiên, trước khi Bên-
xát-sa bị giết và đất nước bị 
chiếm lấy, vua có ra lệnh ban 
thưởng cho Đa-ni-ên, đó là 
Đa-ni-ên được giữ địa vị cao 
thứ ba trong việc chính trị 
của đất nước. 
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“N

lôn. Đa-ni-ên là một trong 
ba quan thượng thơ (6:1-2). 
Tất cả mọi thứ đều phức tạp 
trong chính phủ mới, vì sự 
yếu kém của vương quốc bị 
phân chia (Si-ru cai trị Ba-tư, 
còn Đa-ri-út cai trị vùng 
Mê-đi) và cả hai đều quan 
liêu.
 Khi Đa-ri-út định đưa 
Đa-ni-ên lên và coi sóc trên 
cả nước, một lần nữa Đa-ni-
ên thấy cần phải thận trọng 
với chính mình. 

NAN Đề cỦA SỰ 
gANh TỊ (6:4-9)

Vì thế, các tể tướng và 
thống đốc tìm cách bắt 
bẻ Đa-ni-ên về việc nước. 
Nhưng họ không thể tìm 
được ở ông một lỗi lầm 
hay một lý do nào để phiền 
trách, vì ông là người trung 
tín, không hề sơ suất hay 
mắc sai lầm. Vậy những 
người đó nói: “Chúng ta 
không thể tìm được một 
lý cớ nào để tố cáo tên 
Đa-ni-ên nầy, ngoại trừ 
lý do liên quan đến luật 
pháp của Đức Chúa Trời 

MộT ĐờI SốNg 
TẬN hIếN 
(ĐA-NI-ÊN 6)

“Nhu cầu thực sự 
của bạn là gì?” 
Kênh truyền hình 

thương mại đặt vấn đề nếu 
như bạn lặn từ độ sâu dưới 
biển lên đến mặt nước. Nhu 
cầu rất cần thiết của bạn là 
gì? Chống trả cá mập? Bơi 
nhanh hơn? Cần năng lượng 
cho cơ bắp? Trả lời của bạn 
là gì? Điều bạn cần nhất lúc 
này là khí ô-xy để thở. Nó là 
thứ rất cần vì bạn không thể 
sống sót nếu thiếu nó.
 Điều gì không thể thiếu 
trong đời sống của bạn? 
Đa-ni-ên sẽ đối mặt với một 
câu hỏi quan trọng tiếp theo. 
 Đó là vào năm 538 TC, 
Đa-ni-ên gần như đã sống 
trọn cuộc đời tại quốc gia 
làm phu tù, và về già phải 
phục dịch cho đời vua thứ ba 
của mình là vua Đa-ri-út, vua 
nước Mê-đi. 
 Mở đầu chương 6 sách 
Đa-ni-ên, vua Đa-ri-út cho 
thành lập chính phủ của 
mình ngay tại thành Ba-by-
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bị tổn thương. C.S. Lewis có 
viết:

 Lòng kiêu hãnh là bản 
chất là sự cạnh tranh. 
Lòng kiêu hãnh không 
nhận được niềm vui từ bất 
kể điều gì, nhưng chỉ có 
sự hơn thua đối với người 
khác. Chúng ta nói người 
ta kiêu hãnh khi giàu có, 
khôn ngoan, có ngoại hình 
xinh đẹp, nhưng không 
phải như vậy. Người ta 
kiêu hãnh khi giàu có hơn, 
khôn ngoan hơn, xinh đẹp 
hơn người khác (Mere 
Christianity, trang 122). 

 Những người kiêu ngạo 
dễ bị tổn thương bởi tính 
cao thượng của người chính 
trực––và họ muốn triệt hạ 
người đó. 
 Họ sẽ tấn công như thế 
nào? Họ tìm cớ để buộc tội 
Đa-ni-ên nhưng không thể tìm 
thấy một sự xấu nào của ông. 
Lý do? Vì “người là trung 
thành” (6:4). Đây là lời chứng 
tốt - đặc biệt là đến từ kẻ đối 
nghịch. Mặc dù sống trong 
môi trường suy đồi về mặt 
đạo đức, nhưng Đa-ni-ên vẫn 
luôn giữ mình thánh khiết.

nó.” Các tể tướng và thống 
đốc kéo nhau vào chầu 
vua và tâu: “Vua Đa-ri-
út vạn tuế! Tất cả các tể 
tướng trong vương quốc, 
các tướng lãnh, các thống 
đốc, các quan tham mưu 
và các tổng đốc đều đồng 
tình xin bệ hạ ra một sắc 
chỉ và ban hành một lệnh 
cấm nghiêm nhặt là trong 
ba mươi ngày nếu ai kêu 
cầu bất cứ thần nào hay 
người nào khác ngoài vua, 
thì tâu bệ hạ, kẻ ấy phải bị 
quăng vào hầm sư tử. Bây 
giờ, kính xin bệ hạ lập lệnh 
cấm đó và ký vào chỉ dụ 
để luật nầy không thay đổi 
được như luật pháp bất di 
bất dịch của người Mê-đi 
và người Ba Tư vậy.” Vua 
Đa-ri-út ký vào chỉ dụ và 
lệnh cấm đó. 

 Các quan cấp dưới coi 
thường việc Đa-ni-ên đang 
ở vị trí cấp cao hơn họ–– và 
họ muốn Đa-ni-ên rời khỏi 
vị trí đó. Lòng kiêu hãnh có 
tính cạnh tranh, và sự ganh tị 
là kết quả khi lòng kiêu hãnh 
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 Đa-ri-út bèn ký tên lập 
cấm lệnh (6:9), và kể từ đó, 
đây là “luật pháp của người 
Phe-rơ-sơ và người Mê-đi” 
không thể hủy bỏ được. Điều 
này giải thích tại sao lệnh 
cấm này chỉ có giá trị trong 
30 ngày. Sau khi Đa-ni-ên 
chết, họ có thể trở lại cuộc 
sống bình thường như trước. 
 Rõ ràng Đa-ri-út là người 
tốt nhưng vua cũng có sự yếu 
đuối như chúng ta. Trong thời 
điểm quan trọng, khi cái tôi 
được tâng bốc, vua đã vội 
vàng quyết định và phê duyệt 
luật cấm cầu nguyện.

SỨc MẠNh cỦA LờI 
chỨNg (6:10-11)
Đa-ni-ên hết lòng với Đức 
Chúa Trời. Đối với ông 
đầu phục Đức Chúa Trời 
quan trọng hơn vâng theo 
luật pháp không chính đáng 
đó. Điều này minh họa cho 
một nguyên tắc trong Kinh 
Thánh, đó là bất tuân trong 
sự vâng phục, trong đó chúng 
ta phải chọn vâng phục Đức 
Chúa Trời hay vâng theo con 
người. Trong Tân Ước, chúng 
ta thấy nguyên tắc này được 
các sứ đồ áp dụng khi họ 

 Tấn công một người có 
tâm tính không chỗ trách 
được đó là một nan đề, nên 
chỉ có thể tấn công Đa-ni-ên 
vào một điểm yếu duy nhất 
––là lòng kính sợ Đức Chúa 
Trời của Đa-ni-ên. Thật là 
một sự xác chứng! Chỉ có 
cách tấn công vào mối thông 
công của Đa-ni-ên với Đức 
Chúa Trời.
 Các quan chức âm mưu 
cùng nhau và kiến nghị với 
vua Đa-ri-út về một chính 
sách đoàn kết (6:6-7), dùng 
mưu gian để lợi dụng niềm tự 
hào của vua Đa-ri-út. Họ yêu 
cầu vua lập ra một cấm lệnh 
nghiêm ngặt trong ba mươi 
ngày không ai được phép cầu 
xin thần mình hoặc người nào 
khác––ngoại trừ Đa-ri-út. Kể 
từ khi Đa-ri-út phụ thuộc vào 
chính quyền Si-ru Ba-tư, sắc 
lệnh này tâng bốc ông lên 
cao như vị thánh và làm tăng 
quyền lực của ông mà lâu 
nay đã bị Si-ru hạn chế. 
 Hình phạt cho những ai vi 
phạm lệnh cấm đó là “phải 
quăng vào hang sư tử” (6:7). 
Sự ganh tị của các quan trong 
triều không có giới hạn. Họ 
muốn Đa-ni-ên phải chết. 
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pháp của Đức Chúa Trời–– 
và ông đã bị bắt. Nỗi sợ bị 
bắt không thể ngăn Đa-ni-ên 
cầu nguyện với Đức Chúa 
Trời. Đa-ni-ên đã sẵn sàng 
chấp nhận hậu quả của việc 
vâng lời Đức Chúa Trời. Đây 
là bài học rất khó nhưng rất 
cần thiết. Hãy nhớ hai điều 
sau:

Chúng ta phải sẵn sàng • 
chấp nhận chịu khổ vì sự 
chánh trực. Sứ đồ Phi-e-rơ 
đã nói: “Nếu anh em phải 
vì sự công bình mà chịu 
khổ, ấy là có phước”  
(I Phi. 3:14).
Đức Chúa Trời vẫn còn • 
toàn quyền trên mọi sự, 
ngay cả khi chúng ta bị 
quăng vào hang sư tử cách 
bất công.

 Đa-ni-ên đã bám chặt vào 
sự cầu nguyện với Đức Chúa 
Trời, và phải chịu khổ vì sự 
công bình. Ông sẵn sàng chấp 
nhận để làm sáng danh Đức 
Chúa Trời. 

 

được lệnh cấm giảng đạo. Họ 
trả lời rằng: “Thà phải vâng 
lời Đức Chúa Trời còn hơn 
là vâng lời người ta” (Công. 
5:29).

Khi Đa-ni-ên được tin rằng 
chỉ dụ đó đã được ký thì 
về nhà, lên một phòng cao, 
nơi có các cửa sổ hướng về 
Giê-ru-sa-lem. Tại đó, mỗi 
ngày ba lần ông quỳ gối 
cầu nguyện và ca ngợi Đức 
Chúa Trời như vẫn làm từ 
trước đến nay. (6:10).

 Đa-ni-ên chống lại luật lệ 
không chính đáng đó bằng 
sự cầu nguyện. Đây là bí 
quyết của một đời sống thánh 
sạch ở giữa nơi đầy sự ô uế. 
Đa-ni-ên cầu nguyện như 
vẫn làm khi trước mà không 
muốn thay đổi thậm chí là sự 
thay đổi để làm hài lòng bọn 
quan trong triều. 

 Bấy giờ, những người đó 
kéo đến và bắt gặp Đa-ni-
ên đang cầu nguyện và 
khẩn nài trước mặt Đức 
Chúa Trời mình (6:11).

 Đa-ni-ên phá vỡ luật của 
họ bởi vì nó đã vi phạm luật 
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Khi nghe những lời đó vua 
rất đau lòng và quyết tâm 
giải thoát cho Đa-ni-ên. 
Mãi đến khi mặt trời lặn 
vua vẫn cố gắng tìm cách 
giải cứu ông. Nhưng các 
người kia lại kéo đến chầu 
vua và nói: “Tâu bệ hạ, 
xin bệ hạ biết rằng theo 
luật pháp của người Mê-đi 
và người Ba Tư, mọi lệnh 
cấm hay sắc chỉ mà vua đã 
lập đều bất di bất dịch.” 
(6:14-15).

 Phản ứng của vua Đa-ri-út 
cho thấy cuối cùng ông cũng 
hiểu việc gì đang xảy ra, 
cho nên ông “thật không hài 
lòng chính mình lắm”. Ông 
đã thực hiện bản án thật tồi 
tệ và đau lòng. Có lẽ không 
phải ông không hài lòng với 
Đa-ni-ên hoặc cách hành xử 
của Đa-ni-ên, nhưng ông 
không hài lòng vì tính kiêu 
ngạo của chính mình. 
 Đa-ri-út tìm mọi cách để 
giải cứu Đa-ni-ên bởi không 
muốn Đa-ni-ên chịu hình 
phạt vì một cấm lệnh ngu 
xuẩn (6:14). Ông tìm một 
kẽ hở hợp pháp nhưng cũng 

SỰ BÌNh AN cỦA ĐỨc 
chÚA TrờI (6:12-17)

Họ liền vào chầu vua và 
tâu với vua về lệnh cấm: 
“Tâu bệ hạ, chẳng phải bệ 
hạ đã từng ký một lệnh cấm 
rằng trong ba mươi ngày 
hễ ai cầu xin thần nào hay 
người nào ngoài vua thì sẽ 
bị quăng vào hầm sư tử đó 
sao?” Vua trả lời: “Đúng 
vậy, theo luật pháp bất di 
bất dịch của người Mê-đi 
và người Ba Tư.” Họ thưa 
với vua rằng: “Trong nhóm 
dân lưu đày từ Do Thái có 
Đa-ni-ên không chút kiêng 
nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, dù bệ 
hạ đã ký lệnh cấm, nó vẫn 
cứ cầu nguyện mỗi ngày ba 
lần.” (6:12-13).

 Những người này quá 
ranh mãnh. Đầu tiên, họ nhắc 
lại với Đa-ri-út về cấm lệnh 
không thể thay đổi mà vua 
đã ký. Kế đó, họ dồn dập 
tấn công với lời buộc tội nửa 
thật nửa vu khống. Đa-ni-ên 
không phải xem thường nhà 
vua, nhưng ông không chối 
bỏ Đức Chúa Trời của mình. 
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trong khi thi hành án tử hình 
(6:16). Người ta niêm phong 
cửa hang bằng một hòn đá và 
có đóng ấn trên đó (6:17). 
 Có bao giờ bạn tự hỏi điều 
gì sẽ xảy ra trong hang sư tử 
một khi cửa hang đã bị niêm 
phong? Một học giả nghiên 
cứu Kinh Thánh cho rằng 
Đa-ni-ên có lẽ đã rơi xuống 
đáy hang và bị trượt đến gần 
bầy sư tử - nhưng chúng chỉ 
nằm chung quanh để cho 
Đa-ni-ên được sưởi ấm và 
thoải mái trong đêm giá lạnh!

SỰ BẢo VỆ cỦA ĐỨc 
chÚA TrờI (6:18-23)
Trong khi Đa-ni-ên ngủ bình 
yên với bầy sư tử thì Đa-ri-út 
có một đêm mất ngủ. Điều 
này làm nổi bật sự khác biệt 
giữa một tấm lòng trong sạch 
(Đa-ni-ên) và một tấm lòng 
đầy tội lỗi (Đa-ri-út). 

 Sau đó, vua trở về cung, 
và suốt đêm không ăn 
uống cũng không màng 
đến thú tiêu khiển nào cả. 
Vua không thể ngủ được. 
(6:18).

 Lo lắng, tội lỗi, ăn không 
ngon, ngủ không yên––tất cả 

không tìm thấy. Ông đã nhìn 
thấy sự ảnh hưởng của việc 
mình làm và nhận ra rằng 
mọi việc đã quá trễ. Đa-ri-út 
bị mắc kẹt bởi luật của mình 
ký (6:15). Không còn cách 
nào khác, Đa-ni-ên bị xử tử. 

Lập tức, theo lệnh vua, 
người ta đem Đa-ni-ên đến 
và ném vào hầm sư tử. Vua 
nói với Đa-ni-ên: “Đức 
Chúa Trời ngươi là Đấng 
ngươi bền lòng phục vụ sẽ 
giải cứu ngươi!” Người ta 
đem đến một tảng đá đặt 
trên miệng hầm. Vua đóng 
ấn của vua và ấn các đại 
thần để không điều gì có 
thể thay đổi tình trạng của 
Đa-ni-ên được nữa.  
(6:16-17). 

 Bị buộc tội thờ phượng 
Đức Chúa Trời dù có lệnh 
cấm (6:16), Đa-ni-ên bị ném 
vào hang sư tử. Bầy sư tử là 
phương tiện để tra khảo tù 
nhân. Bọn sư tử thường bị bỏ 
đói, ngược đãi và chọc giận 
cho nên chúng sẽ xé xác nạn 
nhân ra từng mảnh. 
 Trong tuyệt vọng, Đa-ri-
út cố gắng an ủi Đa-ni-ên 
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 Sau một đêm không ngủ 
được, Đa-ri-út đến hang sư tử 
để xem chuyện gì đã xảy ra. 
Ông gần như tuyệt vọng lấy 
giọng rầu rĩ mà gọi vào hang 
sư tử là nơi không có con 
người nào sống sót. Qua lời 
của Đa-ri-út, chúng ta thấy 
ảnh hưởng sâu sắc từ đời 
sống của Đa-ni-ên đến với 
Đa-ri-út: “Đức Chúa Trời mà 
ngươi hằng hầu việc, có thể 
cứu ngươi khỏi sư tử được 
chăng?” Thật là tuyệt vời 
khi Đa-ri-út đã nghĩ đến việc 
Đức Chúa Trời có thể bảo vệ 
Đa-ni-ên khỏi nanh vuốt sư 
tử. Kế đó, từ trong bóng tối 
của hang sư tử Đa-ni-ên bình 
tĩnh tự tin đáp Đức Chúa Trời 
thật đã bảo vệ mình. 
 Đa-ni-ên không bị vết 
thương nào “vì ông đã tin 
cậy Đức Chúa Trời mình” 
(6:23). Hê. 11:33 có chép 
rằng Đa-ni-ên bởi đức tin của 
mình mà Đức Chúa Trời đã 
“bịt mồm sư tử.” Dĩ nhiên, 
phân đoạn Hê. 11:35-40 cho 
biết không phải lúc nào Đức 
Chúa Trời cũng giải cứu con 
cái Ngài. Trong thời Hội 
Thánh đầu tiên, vô số người 
tử đạo vì danh Chúa đã làm 

là hậu quả của sự thất bại vì 
đã theo âm mưu xấu xa của 
các đại thần. Thế nên vua dậy 
sớm và vội đến hang sư tử. 

Đến gần miệng hầm, vua 
lấy giọng đau buồn gọi 
Đa-ni-ên. Vua nói: “Hỡi 
Đa-ni-ên, đầy tớ của Đức 
Chúa Trời hằng sống! Đức 
Chúa Trời ngươi mà ngươi 
bền lòng phục vụ có thể 
giải cứu ngươi khỏi sư tử 
chăng?” Đa-ni-ên liền tâu 
với vua: “Chúc bệ hạ sống 
mãi mãi! Đức Chúa Trời 
của tôi đã sai thiên sứ Ngài 
đến và bịt miệng sư tử nên 
chúng không làm hại đến 
tôi, bởi vì trước mặt Ngài 
tôi được kể là vô tội. Tâu 
bệ hạ, trước mặt bệ hạ tôi 
cũng không làm điều gì 
sai trái cả.” Vua vô cùng 
mừng rỡ và truyền đem 
Đa-ni-ên lên khỏi hầm. 
Vậy Đa-ni-ên được đem lên 
khỏi hầm, và trên thân thể 
ông không có một thương 
tích nào cả vì ông đã tin 
cậy Đức Chúa Trời mình. 
(6:20-23).
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bội! Ta ban chiếu chỉ rằng 
trên khắp vương quốc ta 
mọi người phải tôn kính 
và run sợ trước mặt Đức 
Chúa Trời của Đa-ni-ên 
Vì Ngài là Đức Chúa Trời 
hằng sống. Và tồn tại đời 
đời. Vương quốc Ngài 
không bao giờ bị tiêu diệt, 
Quyền cai trị của Ngài 
sẽ vô cùng vô tận. Ngài 
cứu rỗi và giải thoát, Làm 
những dấu lạ phép mầu 
trên trời dưới đất; Ngài 
đã giải cứu Đa-ni-ên khỏi 
nanh vuốt sư tử.”  
(6:25-27).

 Đây là lời tuyên xưng đức 
tin mạnh mẽ hơn cả lời của 
vua Nê-bu-cát-nết sa trước đó 
(xem 4:34-35,37)
 Câu chuyện kết thúc với 
ghi nhận về sự thạnh vượng 
của Đa-ni-ên.

Đa-ni-ên tiếp tục thành đạt 
dưới thời vua Đa-ri-út và 
vua Si-ru, người Ba Tư. 
(6:28).

 Đa-ni-ên là minh chứng 
cho hình ảnh trong Thi Thiên 
1:3 “Người ấy sẽ như cây 

mồi cho sư tử và đi vào cõi 
đời đời. Nhưng dù có hay 
không việc Đức Chúa Trời 
giải cứu tại bất cứ trường hợp 
cụ thể nào, quyền năng giải 
cứu của Ngài không bao giờ 
bị giảm bớt. Ngài vẫn luôn là 
Đấng Quyền năng.

SẮc LỆNh cỦA VuA 
ĐA-rI-ÚT (6:24-28)

Theo lệnh vua, những kẻ 
đã kiện cáo Đa-ni-ên cùng 
vợ con của họ đều bị đem 
đến quăng vào hầm sư tử. 
Khi họ chưa chạm đến đáy 
hầm thì sư tử đã vồ lấy và 
xé xương họ ra từng mảnh 
(6:24).

 Cũng giống như trường 
hợp Ha-man trong sách Ê-xơ-
tê bị treo cổ trên giá treo 
của chính mình, những kẻ 
kiện Đa-ni-ên đều bị quăng 
vào hang sư tử là nơi mà họ 
muốn dành cho Đa-ni-ên. 

Bấy giờ vua Đa-ri-út viết 
cho tất cả các dân tộc, các 
quốc gia, các ngôn ngữ 
trên khắp đất: “Chúc các 
ngươi được bình an gấp 



31

N

một vài phút mà không có 
hơi thở. Sự cầu nguyện thật 
quan trọng. Nhưng chúng ta 
có đặt sự cầu nguyện là ưu 
tiên hàng đầu trong đời sống 
mình? Đây là vấn đề cốt lõi 
của đời sống đức tin giữa một 
nền văn hóa thế tục.

TẬN DụNg ThÌ 
gIờ

Nhà giảng đạo E. M. 
Bounds viết: “Hội 
thánh thường tìm 

kiếm những phương cách tốt 
hơn; Đức Chúa Trời tìm kiếm 
những con người tốt hơn” 
(trong quyển Power Through 
Prayer, trang 9). 
 Diễn tiến trong câu 
chuyện về Đa-ni-ên gióng 
lên một sứ điệp tương tự cho 
chúng ta. Chúng ta đang sống 
trong Ba-by-lôn thuộc linh. 
Chúng ta đã bị bao quanh bởi 
những điều luôn thay đổi, 
nền văn hóa lần hồi trở nên 
xấu hơn. Chưa hết, nó là một 
thế giới còn được gọi là thế 
hệ Đa-ni-ên thời kỳ hiện tại. 
Chúng ta có thể bị sa ngã vào 
khuôn mẫu nền văn hóa, hoặc 

trồng gần dòng nước, sanh 
bông trái đúng mùa đúng tiết, 
lá nó cũng chẳng tàn héo; 
mọi việc người làm đều sẽ 
thịnh vượng.” Thật Đức Chúa 
Trời đã ban phước cho Đa-ni-
ên. 

ỨNg DụNg
Khi đọc lại câu chuyện xảy ra 
hàng trăm năm trước, chúng 
ta biết một kết cuộc––mà 
lúc đó Đa-ni-ên không thể 
biết. Ông biết Đức Chúa Trời 
toàn năng, nhưng ông không 
biết chương trình của Ngài. 
Đa-ni-ên chỉ biết một điều 
duy nhất là sống để làm sáng 
danh Đức Chúa Trời. Điều 
này có nghĩa là phải quyết 
định vâng phục Đức Chúa 
Trời hoàn toàn và đầu phục 
sự cai trị rất lớn của Ngài. 
 Đa-ni-ên biết rằng mình 
không thể sống sót mà tấm 
lòng không hướng về Đức 
Chúa Trời. Điều này nói lên 
rằng Lời Chúa là sữa thiêng 
liêng, thức ăn, bánh hằng 
sống. Sự cầu nguyện là hơi 
thở để sống. Bạn có thể sống 
một thời gian dài mà không 
cần thức ăn, nhưng bạn 
không thể sống sót nhiều hơn 
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đón nhận Ngài, và bạn sẽ 
được ban cho như lời đã viết 
trong Phúc Âm Giăng như 
sau:

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, 
thì Ngài sẽ ban cho quyền 
phép trở nên con cái Đức 
Chúa Trời, là ban cho 
những kẻ tin danh Ngài 
(Giăng 1:12). 

như Đa-ni-ên, chúng ta có 
thể tận dụng bóng tối để phản 
chiếu sự sáng của Đức Chúa 
Trời chúng ta. 
 Sự lựa chọn là của chúng 
ta. Những con trai và con gái 
của Đức Chúa Trời sẽ phục 
vụ Ngài như thế nào trong 
thế hệ ngày nay? Sự can đảm 
và độ lượng của Đa-ni-ên 
để sống làm sáng danh Đúc 
Chúa Trời là một gương mẫu 
tuyệt vời và là di sản để lại 
cho chúng ta. 
 Tuy nhiên, bạn hoàn toàn 
có thể có đời sống thuộc 
linh với Đức Chúa Trời của 
Đa-ni-ên. Nếu chưa, bạn có 
thể gặp Chúa Cứu Thế qua 
các sách trong Tân Ước. 
Theo các sách Phúc Âm, Đức 
Chúa Trời của Đa-ni-ên đã 
đến trong thế gian để làm 
người. Sau 3 năm công khai 
phục vụ trên đất, Đức Chúa 
Giê-xu bị đóng đinh trên thập 
tự giá để trả thay tội lỗi của 
chúng ta. Sau ba ngày, Ngài 
đã sống lại từ cõi chết. Hiện 
nay, Ngài sẵn sàng ban đặc 
ân là sự tha thứ cho những ai 
thừa nhận tội lỗi mình và đặt 
đức tin nơi Ngài. Nếu bạn tin 
Chúa Giê-xu thì hãy mở lòng 


