Kinh thánh cho trҽ em
Tҹng phҫm

Ĉa-ni-ên và giҧc
mѪ thҩn bí

Tác giҥ: Edward Hughes

NgѬӟi dӍch: Tâm Tӓng

NgѬӟi Chú thích: Jonathan Hay

NgѬӟi sұp xӁp: Mary-Anne S.

TruyӋn 32 trong sӕ 60 truyӋn

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Giҧy phép: Bңn có quyӃn sao chép hay xuҧt bҥn truyӉn này miӇn là bңn không sӯ dӧng vào mӧch đích thѬѪng mңi.

TiӃng ViӋt

Vietnamese

ĈiӃu đҩu tiên
Ĉa-ni-ên làm là
mô tҥ chính xác
vӃ giҧc chiêm bao.
“ThѬa bӉ hң, bӉ hң
đã nhìn thҧy hình
ҥnh vƭ đңi cөa mӛt
pho tѬӥng lӝn nhѬng
hình thù trông thүt
khөng khiӁp!”

Vua Nê-bu-cát-nӁt-sa có mӛt giҧc chiêm bao và
chính giҧc chiêm bao này đã gây cho vua nhiӃu
phiӃn phӫc. NhѬng bҳng quyӃn năng cөa Chúa,
Ĉa-ni-ên đã có thӅ giҥi thích cho nhà vua
vӃ ý nghƭa cөa nó.
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Ĉa-ni-ên tiӁp tӧc nói: “Ĉҩu cөa pho tѬӥng đѬӥc
làm bҳng
vàng
ròng.”

“Ngӳc và cánh tay
cөa tѬӥng làm
bҳng bңc.”
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“Hai chân đѬӥc làm
bҳng sұt, bàn chân
nӯa bҳng sұt nӯa
bҳng sành.”

“Bӧng và hông đѬӥc
làm bҳng đӕng.”
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Ĉa-ni-ên tâu vӝi vua: “Khi
bӉ hң đang nhìn, mӛt tҥng đá
không do tay ngѬӟi đӧc ra.”

Sau khi mô tҥ chi tiӁt vӃ pho tѬӥng cho nhà
vua, Ĉa-ni-ên kӅ tiӁp cho nhà vua vӃ phҩn còn
lңi cөa giҧc chiêm bao.
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Ĉa-ni-ên ngүp ngӭng: “Ngay
sau đó, pho tѬӥng bӍ nghiӃn
ra thành bӧi và bӍ gió cuӓn
đi mҧt. Và rӕi tҥng đá thì
biӁn thành mӛt ngӏn núi lӝn
đҩy dҭy khұp đӍa cҩu.”

“Tҥng đá ҧy đүp vào
hai bàn chân nӯa bҳng
sұt và nӯa bҳng sành
cөa pho tѬӥng khiӁn
chúng bӅ tan tành.”
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Vua kinh ngңc. Quҥ chính xác nhѬ nhӱng gì ông
đã thҧy trong chiêm bao. NhѬng làm sao Ĉa-ni-ên
biӁt đѬӥc điӃu đó? ChӋ vì Chúa đã bày tӑ cho
Ĉa-ni-ên. Sau đó, Ĉa-ni-ên bұt đҩu kӅ cho nhà
vua Nê-bu-cát-nӁt-sa vӃ ý nghƭa cөa giҧc chiêm
bao.

Ĉa-ni-ên tâu cùng
vua: “Chúa trên
trӟi đã ban cho
bӉ hң đӁ quӓc,
lӳc lѬӥng, uy
quyӃn và
vinh
quang.
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Ĉa-ni-ên giҥi thích
cho nhà vua rҳng
triӃu đңi thӍnh
vѬӥng cөa ngài
sҿ chҧm dӫt.
Phҩn bңc cөa
bӫc tѬӥng
có nghƭa
là mӛt đӁ
quӓc khác
yӁu hѪn
sҿ lên
thay.

ĈӀ QUӒC THӪ NHҦT

ĈӀ QUӒC THӪ HAI

ĈӀ QUӒC THӪ BA

ĈӀ QUӒC THӪ Tѫ
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BӉ hң chính
là cái đҩu
bҳng vàng.”

Phҩn bҳng đӕng tѬӥng
trѬng cho mӛt vѬѪng
quӓc tiӁp theo
nӱa. Còn phҩn
sұt và sӫ đңi
diӉn cho
đӁ quӓc
thӫ tѬ.

ĈӀ QUӒC THӪ NHҦT

ĈӀ QUӒC THӪ HAI

ĈӀ QUӒC THӪ BA

ĈӀ QUӒC THӪ Tѫ

14

ĈiӃu cuӓi cùng
Ĉa-ni-ên nói vӝi
nhà vua là rҳng
“Chúa trên trӟi
sҿ thiӁt lүp mӛt
vѬѪng quӓc đӟi
đӟi không bao
giӟ bӍ sӧp đӗ.”

Vua nhүn ra rҳng chӋ có Ĉӫc
Chúa Trӟi mӝi có thӅ ban
cho Ĉa-ni-ên sӳ thông
sáng đӅ thҧu hiӅu giҧc
chiêm bao cөa ông.
Vua Nê-bu-cát-nӁt-sa
ban thѬӡng cho
Ĉa-ni-ên cөa cҥi
và sұc phong cho
ông giӱ vӍ trí
quan trӏng
trong
vѬѪng
quӓc.
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Các đӁ
quӓc thӫ
nhҧt,
thӫ
hai
và
thӫ ba
hình thành
rӕi tàn lӧi.
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Ĉa-ni-ên và giҧc mѪ thҩn bí
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Ĉa-ni-ên 2

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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VѬѪng
quӓc
cөa
Ĉӫc
Chúa
Trӟi sҿ đӁn
sau đӁ quӓc
thӫ tѬ.

Ĉҧng
Mê-si-a
sҿ trӍ
vì vѬѪng
quӓc này
và điӃu
đó sҿ xҥy
đӁn sӝm
thôi!
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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.

