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Vietnamese

Ĉa-ni-ên cùng vӝi ba ngѬӟi bңn sӓng tңi
Y-sѪ-ra-ên. Mӛt ngày kia, mӛt vӍ vua vƭ đңi
đӁn quê hѬѪng cөa hӏ và lҧy đi tҧt cҥ nhӱng
thanh niên thông minh nhҧt cөa xӫ. Nhà vua ҧy
có cái tên thүt dài - Nê-bu-cát-nêt-sa - ông
sӓng tңi mӛt quӓc gia khá xa có tên là
Ba-by-lôn.

Các thanh niên đѬӥc nhà vua đӓi đãi rҧt tӓt ӡ
Ba-by-lôn. Nhà vua đã chӏn ra nhӱng thanh niên
thông minh, sáng suӓt nhҧt tӭ khұp cac quӓc gia
nѪi trên thӁ giӝi. Ông lên kӁ hoңch dңy hӏ ngôn
ngӱ xӫ Ba-by-lôn đӅ hӏ có thӅ trӡ thành đҩy tӝ
cөa ngài và giúp vua trӍ vì đҧt nѬӝc.
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Thӫc ăn vua ban rҧt ngon. Hӏ đѬӥc ăn nhӱng món
giӓng nhѬ trong thӳc đѪn vua ăn. NhѬng Ĉa-ni-ên
cùng vӝi các ngѬӟi bңn cөa ông không muӓn ăn
nhӱng món đó bӡi lҿ nhӱng thӫc ăn đó đã đѬӥc
thӟ cúng cho các tà thҩn. Ĉa-ni-ên hӫa rҳng
ông sҿ không làm bҧt kǤ nhӱng điӃu gì chӓng
lңi Chúa. Chúa cөa dân Y-sѪ-ra-ên đã cҧm các
con dân Ngài thӟ lңy các hình tѬӥng và nhӱng
tà thҩn.

Ĉa-ni-ên đã xin phép ngѬӟi chӋ huy đӥt huҧn
luyӉn cho mình đҹc ân miӇn ăn thӫc ăn do vua
ban. NӁu nhà vua phát hiӉn ra điӃu nҩy, ông sҿ
rҧt tӫc giүn. NhѬng Chúa đã khiӁn cho Ĉa-ni-ên
đѬӥc lòng vӍ quan này.
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Quan cүn thҩn trѬӡng đӕng ý cho Ĉa-ni-ên và
nhӱng ngѬӟi bңn cөa ông mӛt thӯ nghiӉm. Trong
vòng mѬӟi ngày, hӏ chӋ đѬӥc ăn rau và uӓng
nѬӝc. Sau 10 ngày, Ĉa-ni-ên và bңn cөa ông đӃu
trông khoҽ mңnh hѪn tҧt cҥ nhӱng thanh niên còn
lңi, nhӱng ngѬӟi đã ăn uӓng thӳc phҫm do vua
ban. Vì thӁ, hӏ đѬӥc phép tiӁp tӧc ăn rau và
uӓng nѬӝc.

Nhӱng thanh niên này tôn kính Chúa và Chúa cǊng
tôn vinh hӏ. Chúa ban cho hӏ tri thӫc và kӹ
năng trong mӏi điӃu hӏ hӏc, Ĉa-ni-ên đѬӥc Chúa
ban thêm sӳ thông thái thҧu hiӅu mӏi khҥi tѬӥng
và giҧc mѪ.
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Sau ba năm hӏc tңi
Ba-by-lon, tҧt cҥ nhӱng
thanh niên ҧy đѬӥc diӉn kiӁn
nhà vua Nê-bu-cát-nê-sa. Nhà
vua chӏn Ĉa-ni-ên và bңn cөa
ông nhѬ là nhӱng thanh niên
xuҧt sұc trong sӓ đó. HѪn
nӱa, nhà vua còn phát hiӉn ra
rҳng Ĉa-ni-ên thông minh hѪn
tҧt cҥ nhӱng nhà thông thái
trong vѬѪng quӓc.

Mӛt đêm nӏ, nhà vua gҹp mӛt giҧc mӛng xҧu.
Sau đó, nhà vua cho gӏi tҧt cҥ các vӍ pháp sѬ,
thuүt sƭ và thҩy phù thuӷ đӁn trѬӝc mҹt ngài.
Nhà vua truyӃn: “Ta thҧy chiêm bao và tinh thҩn
ta bӓi rӓi muӓn biӁt chiêm bao ҧy có ý nghƭa
gì.” Nhӱng ngѬӟi khôn
ngoan cùng tâu:
“Hoàng đӁ vңn
tuӁ! Xin bӉ hң
thuүt lңi chiêm
bao rӕi chúng
tôi sҿ giҥi
thích ý
nghƭa.”
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Vua đáp: “Không. Các ngѬѪi phҥi cho ta biӁt
nhӱng gì ta thҧy trong chiêm bao và ý nghƭa cөa
nó. NӁu không, các ngѬѪi sҿ bӍ lăng trì và nhà
cӯa các ngѬѪi sҿ bӍ thiêu hөy.
Còn nӁu các ngѬѪi cho ta
biӁt chiêm bao và giҥi
thích ý nghƭa, ta sҿ ban
thѬӡng nhiӃu và vinh dӳ
lӝn lao.” Dƭ nhiên, không
ai trong sӓ hӏ có thӅ
giҥi đáp đѬӥc
chiêm bao
cөa nhà
vua.

Các nhà thông thái cөa vua tâu rҳng:
“Không ai trên thӁ gian này có khҥ năng bày tӑ
điӃu bӉ hң yêu cҩu. ChӋ có các thҩn linh mӝi có
thӅ thӳc hiӉn đѬӥc, nhѬng các vӍ đó không sӓng
giӱa loài ngѬӟi phàm tӧc.”

10

9
Khi quân lính đӁn truy bұt Ĉa-ni-ên,
Ĉa-ni-ên hӑi A-ri-óc, chӋ huy trѬӡng
đoàn vӉ binh hoàng cung, “Tңi
sao nhà vua lңi ra lӉnh xӯ tӯ
hӁt các nhà thông thái?” Và
rӕi A-ri-ӓt tѬӟng thuүt lңi
cho Da-ni-ên nhӱng gì đã xҥy
ra. Ĉa-ni-ên đӁn gҹp nhà
vua. Ông thӋnh cҩu nhà vua
cho thêm thӟi gian đӅ ông
có thӅ giҥi thích cho vua
vӃ ý nghƭa cөa giҧc
chiêm bao đó.

Vua nӗi giүn. Ông ra lӉnh: “Hãy xӯ tӯ hӁt tҧt
cҥ các nhà thông thái Ba-by-lôn kia.”
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Ĉa-ni-ên cǊng không biӁt
giҧc chiêm bao đó là gì và ý
nghƭa cөa nó, nhѬng ông biӁt
chұc có mӛt Ĉҧng biӁt mӏi
điӃu. Ngài là Ĉӫc Chúa Trӟi.
Do đó, Ĉa-ni-ên cùng các bңn
ông cҩu xin Ĉӫc Chúa Trӟi.

Sau đó, Ĉa-ni-ên
trӡ vӃ nhà cөa
mình và kӅ lңi cho
bңn là Sa-đѪ-rұc,
Mê-sác và
A-bӁt-nê-gô.
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CHÚA đã bày tӑ cho
và ý nghƭa cөa nó.
Trӟi và nói: “Chúc
đӟi mãi mãi, vì sӳ

Ĉa-ni-ên vӃ giҧc chiêm bao
Ĉa-ni-ên ca ngӥi Ĉӫc Chúa
tӧng danh Ĉӫc Chúa Trӟi đӟi
khôn ngoan và quyӃn năng đӃu
thuӛc vӃ Ngài.”

Ĉa-ni-ên vӛi vã đӁn gҹp vua và thuүt lңi
rҳng: “ChӋ có Ĉӫc Chúa Trӟi giҥi bày điӃu
huyӃn nhiӉm.” Sau đó, Ĉa-ni-ên tâu lңi cho
nhà vua vӃ nhӱng điӃu xҥy ra trong giҧc chiêm
bao và ý nghƭa cөa nó.
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Sau đó, vua thăng chӫc cho
Da-ni-ên và tҹng cho chàng
nhiӃu tҹng phҫm quý giá. Ông
cho Ĉa-ni-ên cai trӍ cҥ tӋnh
Ba-by-lôn và làm lãnh đңo
cөa tҧt cҥ nhӱng ngѬӟi
thông thái cөa Ba-by-lôn.

Khi vua Nê-bu-cát-nӁt-sa nghe xong giҧc chiêm
bao và ý nghƭa thӳc sӳ cөa nó, ông sҧp mình
trѬӝc Ĉa-ni-ên và nói rҳng, “Quҥ
thүt, Ĉӫc Chúa Trӟi cөa ngѬѪi
là Chúa trên muôn Chúa, là
Chúa TӅ trên các vua chúa,
và là Ĉҧng tiӁt lӛ điӃu
huyӃn nhiӉm, vì Ngài đã
ban cho ngѬѪi khҥ
năng giҥi
bày điӃu
huyӃn
nhiӉm
này.”
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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.

Tù nhân Ĉa-ni-ên
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh

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.

Ĉa-ni-ên 1-2

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

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.
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