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Đa-ni-ên cùng với ba người bạn sống tại
Y-sơ-ra-ên. Một ngày kia, một vị vua vĩ đại
đến quê hương của họ và lấy đi tất cả những
thanh niên thông minh nhất của xứ. Nhà vua ấy
có cái tên thật dài - Nê-bu-cát-nêt-sa - ông
sống tại một quốc gia khá xa có tên là
Ba-by-lôn.

Các thanh niên được nhà vua đối đãi rất tốt ở
Ba-by-lôn. Nhà vua đã chọn ra những thanh niên
thông minh, sáng suốt nhất từ khắp cac quốc gia
nơi trên thế giới. Ông lên kế hoạch dạy họ ngôn
ngữ xứ Ba-by-lôn để họ có thể trở thành đầy tớ
của ngài và giúp vua trị vì đất nước.

Thức ăn vua ban rất ngon. Họ được ăn những món
giống như trong thực đơn vua ăn. Nhưng Đa-ni-ên
cùng với các người bạn của ông không muốn ăn
những món đó bởi lẽ những thức ăn đó đã được
thờ cúng cho các tà thần. Đa-ni-ên hứa rằng
ông sẽ không làm bất kỳ những điều gì chống
lại Chúa. Chúa của dân Y-sơ-ra-ên đã cấm các
con dân Ngài thờ lạy các hình tượng và những
tà thần.

Đa-ni-ên đã xin phép người chỉ huy đợt huấn
luyện cho mình đặc ân miễn ăn thức ăn do vua
ban. Nếu nhà vua phát hiện ra điều nầy, ông sẽ
rất tức giận. Nhưng Chúa đã khiến cho Đa-ni-ên
được lòng vị quan này.

Quan cận thần trưởng đồng ý cho Đa-ni-ên và
những người bạn của ông một thử nghiệm. Trong
vòng mười ngày, họ chỉ được ăn rau và uống
nước. Sau 10 ngày, Đa-ni-ên và bạn của ông đều
trông khoẻ mạnh hơn tất cả những thanh niên còn
lại, những người đã ăn uống thực phẩm do vua
ban. Vì thế, họ được phép tiếp tục ăn rau và
uống nước.

Những thanh niên này tôn kính Chúa và Chúa cũng
tôn vinh họ. Chúa ban cho họ tri thức và kỹ
năng trong mọi điều họ học, Đa-ni-ên được Chúa
ban thêm sự thông thái thấu hiểu mọi khải tượng
và giấc mơ.

Sau ba năm học tại
Ba-by-lon, tất cả những
thanh niên ấy được diện kiến
nhà vua Nê-bu-cát-nê-sa. Nhà
vua chọn Đa-ni-ên và bạn của
ông như là những thanh niên
xuất sắc trong số đó. Hơn
nữa, nhà vua còn phát hiện ra
rằng Đa-ni-ên thông minh hơn
tất cả những nhà thông thái
trong vương quốc.

Một đêm nọ, nhà vua gặp một giấc mộng xấu.
Sau đó, nhà vua cho gọi tất cả các vị pháp sư,
thuật sĩ và thầy phù thuỷ đến trước mặt ngài.
Nhà vua truyền: “Ta thấy chiêm bao và tinh thần
ta bối rối muốn biết chiêm bao ấy có ý nghĩa
gì.” Những người khôn
ngoan cùng tâu:
“Hoàng đế vạn
tuế! Xin bệ hạ
thuật lại chiêm
bao rồi chúng
tôi sẽ giải
thích ý
nghĩa.”

Vua đáp: “Không. Các ngươi phải cho ta biết
những gì ta thấy trong chiêm bao và ý nghĩa của
nó. Nếu không, các ngươi sẽ bị lăng trì và nhà
cửa các ngươi sẽ bị thiêu hủy.
Còn nếu các ngươi cho ta
biết chiêm bao và giải
thích ý nghĩa, ta sẽ ban
thưởng nhiều và vinh dự
lớn lao.” Dĩ nhiên, không
ai trong số họ có thể
giải đáp được
chiêm bao
của nhà
vua.

Các nhà thông thái của vua tâu rằng: “Không
ai trên thế gian này có khả năng bày tỏ điều
bệ hạ yêu cầu. Chỉ có các thần linh mới có
thể thực hiện được, nhưng các vị đó không sống
giữa loài người phàm tục.” Vua nổi giận. Ông ra
lệnh: “Hãy xử tử hết tất cả các nhà
thông thái Ba-by-lôn kia.”

Khi quân lính đến truy bắt Đa-ni-ên,
Đa-ni-ên hỏi A-ri-óc, chỉ huy trưởng
đoàn vệ binh hoàng cung, “Tại
sao nhà vua lại ra lệnh xử tử
hết các nhà thông thái?” Và
rồi A-ri-ốt tường thuật lại
cho Da-ni-ên những gì đã xảy
ra. Đa-ni-ên đến gặp nhà
vua. Ông thỉnh cầu nhà vua
cho thêm thời gian để ông
có thể giải thích cho vua
về ý nghĩa của giấc
chiêm bao đó.

Sau đó, Đa-ni-ên trở về
nhà của mình và kể lại cho
bạn là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và
A-bết-nê-gô. Đa-ni-ên cũng
không biết giấc chiêm bao đó
là gì và ý nghĩa của nó, nhưng
ông biết chắc có một Đấng biết
mọi điều. Ngài là Đức Chúa
Trời. Do đó, Đa-ni-ên cùng
các bạn ông cầu xin
Đức Chúa
Trời.

CHÚA đã bày tỏ cho Đa-ni-ên về giấc chiêm bao
và ý nghĩa của nó. Đa-ni-ên ca ngợi Đức Chúa
Trời và nói: “Chúc tụng danh Đức Chúa Trời đời
đời mãi mãi, vì sự khôn ngoan và quyền năng
đều thuộc về Ngài.”

Đa-ni-ên vội vã đến gặp vua và thuật lại
rằng: “Chỉ có Đức Chúa Trời giải bày điều
huyền nhiệm.” Sau đó, Đa-ni-ên tâu lại cho
nhà vua về những điều xảy ra trong giấc
chiêm bao và ý nghĩa của nó.

Khi vua Nê-bu-cát-nết-sa nghe xong giấc chiêm
bao và ý nghĩa thực sự của nó, ông sấp mình
trước Đa-ni-ên và nói rằng, “Quả thật,
Đức Chúa Trời của ngươi là Chúa
trên muôn Chúa, là Chúa Tể trên
các vua chúa, và là Đấng tiết
lộ điều huyền nhiệm, vì Ngài
đã ban cho ngươi khả năng
giải bày điều huyền
nhiệm này.”

Sau đó, vua thăng chức cho
Da-ni-ên và tặng cho chàng
nhiều tặng phẩm quý giá. Ông
cho Đa-ni-ên cai trị cả tỉnh
Ba-by-lôn và làm lãnh đạo
của tất cả những người
thông thái của Ba-by-lôn.

Tù nhân Đa-ni-ên
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Đa-ni-ên 1-2

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130

Kết thúc

Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin
Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,
và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.
Nếu bạn tin điều này là
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới,
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo
Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!
Giăng 3:16

