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TiӃng ViӋt

Vietnamese

Vua Nê-bu-cát-nӁt-sa cho đúc mӛt
pho tѬӥng bҳng vàng lӝn. Tҧt cҥ
đӃu bҳng vàng ròng tӭ đҩu cho đӁn
chân. Có lҿ nhà vua đã quên
mҧt giҧc chiêm bao Chúa dӳ
báo trѬӝc cho ông rҳng
vѬѪng quӓc thӍnh vѬӥng
cөa ông sҿ không kéo dài
vƭnh viӇn. Có lҿ vua nghƭ
rҳng nӁu ông cho đúc mӛt
pho tѬӥng hoàn toàn bҳng
vàng, thì nhӱng lӟi Chúa
phán trong giҧc chiêm
bao ҧy sҿ không
thành sӳ thүt.

Mӛt trong nhӱng đҩy tӝ
cөa nhà vua truyӃn lӍnh
cho tҧt cҥ dân chúng
rҳng: “…Các ngѬѪi phҥi
sҧp mình xuӓng thӟ lңy
pho tѬӥng vàng đӫc vua
đã truyӃn dӳng lên...
NӁu ai không sҧp mình
xuӓng thӟ lңy pho tѬӥng
sҿ bӍ quăng vào giӱa lò
lӯa cháy phӭng phӭng.”
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Tҧt cҥ mӏi ngѬӟi đӃu tuân theo lӉnh
vua, ngoңi trӭ ba ngѬӟi đàn ông.
Nhӱng ngѬӟi đàn ông này là ngѬӟi
Hê-bѪ-rѪ. Tên cөa hӏ là Sa-đѪ-rұc,
Mê-sác và
A-bӁt-nê-gô,
bңn cөa
Ĉa-ni-ên.

DѬӟng nhѬ lúc này Ĉa-ni-ên không ӡ
cùng vӝi hӏ, nhѬng nӁu ông có mҹt ӡ
đó, ông chұc chұn cǊng sҿ tӭ chӓi
thӟ lңy mӛt hình tѬӥng do con ngѬӟi
tңo ra.
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Các nhà thông thái cөa vua ghen tӍ vӝi Ĉa-ni-ên
và nhӱng ngѬӟi bңn ông bӡi vì hӏ đѬӥc lòng vua.
Do đó, chúng tâu rҳng, “ThѬa bӉ hң! Có ba ngѬӟi
mà bӉ hң phong làm quҥn lý nha hành cөa tӋnh
Ba-by-lôn là Sa-đѪ-rұc, Mê-sác, và A-bӁt-nê-nô
đã phңm tӛi khi quân. Chúng không thӟ
các thҩn cөa bӉ hң cǊng không
quǤ lңy tѬӥng vàng bӉ
hң cho dӳng.”
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Vua Nê-bu-cátnӁt-sa nӗi cѪn
thӍnh nӛ. Vua
cҥnh cáo hӏ, “NӁu
các ngѬѪi không
quǤ lңy pho
tѬӥng, các ngѬѪi
sҿ bӍ quăng ngay
vào lò lӯa đang
cháy phӭng phӭng.
ThӁ thì thҩn nào
có thӅ giҥi cӫu
các ngѬѪi khӑi
tay ta?”
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Ba ngѬӟi đàn ông dǊng cҥm này đã có trҥ lӟi nhà
vua. Hӏ tâu rҳng: “Ĉӫc Chúa Trӟi mà chúng tôi
đang phӧc vӧ sҿ giҥi cӫu chúng tôi khӑi ngӏn
lӯa cháy phӭng phӭng kia.

Nhà vua đã vҧp phҥi mӛt sai lҩm nghiêm trӏng.
Ông đang thách thӫc mӛt Ĉӫc Chúa Trӟi hҳng
sӓng. Ba ngѬӟi đàn ông Hê-bѪ-rѪ đӃu hiӅu rҳng
quǤ lңy hình tѬӥng là chӓng lңi luүt pháp cөa
Ĉӫc Chúa Trӟi. Hӏ vҭn đӫng yên. Vì hӏ
tin vào Chúa nên không tӑ ra e
sӥ trѬӝc mҹt nhà vua.
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NhѬng nӁu Ngài không giҥi cӫu chúng tôi, xin bӉ
hң biӁt chұc rҳng, chúng tôi vҭn mӛt mӳc không
thӟ các thҩn cөa bӉ hң, cǊng không quǤ lңy pho
tѬӥng vàng mà bӉ hң đã cho dӳng lên.”
Vua Nê-bu-cát-nӁt-sa
giүn dӱ. Vua ra lӉnh
cho quân lính đӓt lò
lӯa nóng hѪn bình
thѬӟng gҧp bҥy lҩn.
Ba ngѬӟi đàn ông ҧy
vҭn không quǤ xuӓng.
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Lò lӯa nóng đӁn nәi
nhӱng ngѬӟi khiêng
Sa-đѪ-rұc, Mê-sách
và A-bӁt-tê-gô ném
vào lò đӃu bӍ
thiêu chӁt.

Vua ra lӉnh cho các binh sƭ mңnh
nhҧt trói chҹt Sa-đѪ-rұc, Mê-sác,
A-bӁt-nê-gô, và
ném hӏ vào lò
lӯa đang
cháy phӭng
phӭng.
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Vua quan sát hӏ tӭ mӛt khoҥng cách khá an toàn.
Chính ông nhìn thҧy ba ngѬӟi đàn ông bӍ quăng
vào lò lӯa đang cháy phӭng phӭng. NhѬng nó
không phҥi là tҧt cҥ nhӱng gì vua thҧy.
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Vua Nê-bu-cát-nӁt-sa kinh
ngңc. Ông hӑi các quҩn
thҩn: “Có phҥi chúng
ta quăng ba ngѬӟi
bӍ trói vào lò
lӯa hay không?”
Quҩn thҩn thѬa:
“Muôn tâu bӉ
hң, đúng
nhѬ vүy.”

14

TiӁn đӁn gҩn cӯa lò đang
cháy phӭng phӭng, vua thét
lӝn: “Sa-đѪ-rұc, Mê-sác,
A-bӁt-nê-gô, các đҩy tӝ
cөa Ĉӫc Chúa Trӟi Tӓi
Cao, hãy ra đây!”
Sa-đѪ-rұc, Mê-sác,
A-bӁt-nê-gô
bѬӝc ra khӑi
lò lӯa đang
cháy bӭng
bӭng.

Vua bҥo: “Nhìn kìa. Ta thҧy
bӓn ngѬӟi không bӍ trói
đi lңi giӱa lò lӯa,
không ңi bӍ cháy
cҥ. Và hình dáng
ngѬӟi thӫ tѬ
giӓng hӉt nhѬ
Con trai cөa
Ĉӫc Chúa
Trӟi.”
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Mӏi ngѬӟi xúm lңi xung quanh và kiӅm tra ba
ngѬӟi đàn ông Hê-bѪ-rѪ ҧy. Hӏ nhүn thҧy lӯa
không có quyӃn gì trên cѪ thӅ cөa ba ngѬӟi đàn
ông này. Tóc không bӍ cháy sém, quҩn áo cǊng
không nám. Ngay cҥ mùi khói cǊng không dính
trên ngѬӟi hӏ.
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Nhӱng ngѬӟi đàn ông không khuҧt phӧc
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Ĉa-ni-ên 3

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Khi nhүn biӁt điӃu gì đã xҥy ra, vua
Nê-bu-cát-nӁt-sa đã làm mӛt viӉc rҧt sáng
suӓt. Ông ta cҩu nguyӉn và nói: “Ngӥi khen
Ĉӫc Chúa Trӟi cөa Sa-đѪ-rұc, Mê-sác, và
A-bӁt-tê-gô, Ĉҧng đã sai thiên sӫ Ngài
giҥi cӫu đҩy tӝ Ngài là nhӱng ngѬӟi
tin cүy Ngài.”

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.

