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Ĉa-ri-út là vӍ vua mӝi cөa Ba-by-lon. Ông rҧt
thông minh. Ông chӏn ra mӛt trăm hai mѬѪi ngѬӟi
tài giӑi nhҧt trong vѬѪng quӓc cùng giúp ông
trӍ vì đҧt
nѬӝc.
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Sau đó, ông chӏn tiӁp ba trong sӓ hӏ làm quan
thѬӥng thѬ. Ĉa-ni-ên là mӛt trong ba vӍ quan
ҧy.
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Vua Ĉa-ri-út hӁt mӳc tôn trӏng Ĉa-ni-ên, vua có
ý lүp ông làm tӅ tѬӝng trông coi toàn bӛ vѬѪng
quӓc.

Các quan khác đӃu vô cùng ganh tӍ. Hӏ lên kӁ
hoңch tìm cӝ bұt lәi Ĉa-ni-ên đӅ hӏ có thӅ làm
Ĉa-ni-ên gҹp rұc rӓi vӝi nhà vua.
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Dҭu cho hӏ có cӓ gұng thӁ nào, thì hӏ cǊng
không tìm ra đѬӥc lәi cөa Ĉa-ni-ên. Ĉa-ni-ên
luôn trung thành vӝi nhà vua trong tҧt cҥ
nhӱng viӉc ông làm. HѪn nӱa, ông còn rҧt cҫn
thүn, thông minh, và luôn luôn làm mӏi viӉc tӓt
nhҧt có thӅ.

Các quҩn thҩn ghen tӍ vӝi Da-ni-ên biӁt rҳng
chӋ có mӛt cách duy nhҧt đӅ gài bҭy Ĉa-ni-ên.
Hӏ biӁt không sӳ gì trên đҧt này có thӅ làm cho
ông ngӭng thӟ phѬӥng
Ĉӫc Chúa Trӟi cөa
dân Y-sѪ-ra-ên.
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SҰC LӈNH
VUA

Kҽ thù cөa
Ĉa-ni-ên đã lên
kӁ hoңch. Hӏ đѬa
ra mӛt sұc lӉnh
mӝi cho nhà vua
ký. Sұc lӉnh nói
rҳng: “Bҧt kǤ ai
cǊng chӋ thӟ lңy
mӛt mình vua
Ĉa-ri-út. NgѬӟi
nào vi phңm sұc
chӋ ҧy sҿ bӍ
ném xuӓng hҩm
sѬ tӯ.”
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Vua Ĉa-ri-út kí vào sұc lӉnh mӝi.
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Sұc lӍnh mӝi không thay
đӗi đѬӥc Ĉa-ni-ên. Ông
vҭn làm nhӱng viӉc ông
vҭn luôn luôn làm. Ông
quǤ cңnh cánh cӯa sӗ mӡ,
ba lҩn mӛt ngày, và cҩu
nguyӉn lên Ĉӫc Chúa Trӟi.

Các quan đңi
thҩn ganh tӍ
lүp tӫc đi báo
cho nhà vua.
Vua Ĉa-ri-út
không có sӳ lӳa
chӏn nào khác
ngoài viӉc bұt
giam Ĉa-ni-ên.
Sұc lӉnh phҥi
đѬӥc tuân theo.
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Ĉa-ni-ên phҥi
chӁt. Mҹc dҩu
nhà vua đã cӓ
gұng rҧt nhiӃu,
nhѬng ngài vҭn
không thӅ tìm
ra cách thay
đӗi sұc lӉnh.
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Ĉa-ni-ên bӍ tuyên án tӯ hình bҳng cách bӍ ném
vào hҩm sѬ tӯ. TrѬӝc khi Ĉa-ni-ên bӍ quăng vào
bҩy sѬ tӯ đang đói, vua Ĉa-ri-út đӁn nói vӝi
ông, “Ĉӫc Chúa Trӟi cөa ngѬѪi, Ĉҧng mà ngѬѪi
luôn phӧng sӳ, sҿ giҥi cӫu
cho ngѬѪi!”
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Vua Ĉa-ri-út hét lӝn,
“Ĉa-ni-ên, tôi tӝ cөa
Ĉӫc Chúa Trӟi hҳng
sӓng, Ĉӫc Chúa Trӟi
mà ngѬѪi bӃn lòng
phӧng sӳ có cӫu ngѬѪi
khӑi hàm sѬ tӯ đѬӥc
không?” Có lҿ nhà
vua không trông mong
nhiӃu vào câu trҥ
lӟi nhѬng có tiӁng
Ĉa-ni-ên trҥ lӟi.

Suӓt đêm đó, nhà vua không ngө đѬӥc. Tӭ sáng
sӝm hôm sau, ngѬӟi đã nôn nóng trӡ lңi hҩm sѬ
tӯ.
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Vua Ĉa-ri-út rҧt đәi vui mӭng. Ông ra lӉnh kéo
Ĉa-ni-ên lên khӑi hҩm.

Ĉa-ni-ên
nói vӏng ra:
“ThѬa bӉ hң,
Ĉӫc Chúa Trӟi
cөa tôi đã
sai thiên sӫ
Ngài đӁn khóa
hàm sѬ tӯ nên
chúng không
hңi đѬӥc tôi.
HѪn nӱa, thѬa
bӉ hң, tôi
không hӃ làm
điӃu gì sai
trái trѬӝc
mҹt bӉ hң.”
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Vua Ĉa-ri-út muӓn cho nhân loңi biӁt rҳng Ĉӫc
Chúa Trӟi đã bҥo vӉ ngѬӟi tôi tӝ trung tín cөa
Ngài là Ĉa-ni-ên. Nhà vua viӁt mӛt bӫc thѬ ra
lӉnh cho tҧt cҥ dân chúng phҥi thӟ lңy Ĉӫc Chúa
Trӟi hҳng sӓng. Sau đó, nhà vua cǊng phӧc hӕi
lңi thanh danh và
quyӃn lãnh đңo
cho Ĉa-ni-ên.

Vua biӁt rҳng Chúa
đã cӫu Ĉa-ni-ên đӁn
và nhӱng kҽ chӓng nghӍch
Ĉa-ni-ên cǊng là nhӱng kҽ
chӓng nghӍch Ĉӫc Chúa Trӟi.
Vua ra lӉnh, tҧt cҥ nhӱng
kҽ gài bҭy vua ký
vào sұc lӉnh
sai lҩm đó
đáng bӍ quăng
vào hҩm sѬ tӯ.
Ngay sau đó,
bҩy sѬ tӯ ăn
thӍt hӏ.
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Ĉa-ni-ên và Hҩm sѬ tӯ
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Ĉa-ni-ên 6

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130

16

18
Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

