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Đa-ri-út là vị vua mới của Ba-by-lon. Ông rất 
thông minh. Ông chọn ra một trăm hai mươi người 
tài giỏi nhất trong vương quốc cùng giúp ông 
trị vì đất 
nước.



Sau đó, ông chọn tiếp ba trong số họ làm quan 
thượng thư. Đa-ni-ên là một trong ba vị quan 
ấy.



Vua Đa-ri-út hết mực tôn trọng Đa-ni-ên, vua có 
ý lập ông làm tể tướng trông coi toàn bộ vương 
quốc.



Các quan khác đều vô cùng ganh tị. Họ lên kế 
hoạch tìm cớ bắt lỗi Đa-ni-ên để họ có thể làm 
Đa-ni-ên gặp rắc rối với nhà vua.



Dẫu cho họ có cố gắng thế nào, thì họ cũng 
không tìm ra được lỗi của Đa-ni-ên. Đa-ni-ên 
luôn trung thành với nhà vua trong tất cả những 
việc ông làm. Hơn nữa, ông còn rất cẩn thận, 
thông minh, và luôn luôn làm mọi việc tốt nhất 
có thể.



Các quần thần ghen tị với Da-ni-ên biết rằng 
chỉ có một cách duy nhất để gài bẫy Đa-ni-ên. 
Họ biết không sự gì trên đất này có thể làm cho 
ông ngừng thờ phượng 
Đức Chúa Trời của 
dân Y-sơ-ra-ên.



Kẻ thù của 
Đa-ni-ên đã lên 
kế hoạch. Họ đưa 
ra một sắc lệnh 
mới cho nhà vua 
ký. Sắc lệnh nói 
rằng: “Bất kỳ ai 
cũng chỉ thờ lạy 
một mình vua 
Đa-ri-út. Người 
nào vi phạm sắc 
chỉ ấy sẽ bị
ném xuống hầm 
sư tử.”

SẮC LỆNH 
VUA



Vua Đa-ri-út kí vào sắc lệnh mới. 



Sắc lịnh mới không thay 
đổi được Đa-ni-ên. Ông 
vẫn làm những việc ông 
vẫn luôn luôn làm. Ông 
quỳ cạnh cánh cửa sổ mở, 
ba lần một ngày, và cầu 
nguyện lên Đức Chúa Trời.



Các quan đại 
thần ganh tị 
lập tức đi báo 
cho nhà vua. 
Vua Đa-ri-út 
không có sự lựa 
chọn nào khác 
ngoài việc bắt 
giam Đa-ni-ên. 
Sắc lệnh phải 
được tuân theo.



Đa-ni-ên phải 
chết. Mặc dầu 
nhà vua đã cố 
gắng rất nhiều, 
nhưng ngài vẫn 
không thể tìm 
ra cách thay 
đổi sắc lệnh.



Đa-ni-ên bị tuyên án tử hình bằng cách bị ném 
vào hầm sư tử. Trước khi Đa-ni-ên bị quăng vào 
bầy sư tử đang đói, vua Đa-ri-út đến nói với 
ông, “Đức Chúa Trời của ngươi, Đấng mà ngươi 
luôn phụng sự, sẽ giải cứu 
cho ngươi!”



Suốt đêm đó, nhà vua không ngủ được. Từ sáng 
sớm hôm sau, người đã nôn nóng trở lại hầm sư 
tử.



Vua Đa-ri-út hét lớn, 
“Đa-ni-ên, tôi tớ của 
Đức Chúa Trời hằng 
sống, Đức Chúa Trời 
mà ngươi bền lòng 
phụng sự có cứu ngươi 
khỏi hàm sư tử được 
không?” Có lẽ nhà
vua không trông mong 
nhiều vào câu trả
lời nhưng có tiếng 
Đa-ni-ên trả lời.



Đa-ni-ên 
nói vọng ra: 
“Thưa bệ hạ, 
Đức Chúa Trời 
của tôi đã 
sai thiên sứ 
Ngài đến khóa 
hàm sư tử nên 
chúng không 
hại được tôi. 
Hơn nữa, thưa 
bệ hạ, tôi 
không hề làm 
điều gì sai 
trái trước 
mặt bệ hạ.”



Vua Đa-ri-út rất đỗi vui mừng. Ông ra lệnh kéo 
Đa-ni-ên lên khỏi hầm.



Vua biết rằng Chúa 
đã cứu Đa-ni-ên đến 
và những kẻ chống nghịch 
Đa-ni-ên cũng là những kẻ 
chống nghịch Đức Chúa Trời. 
Vua ra lệnh, tất cả những 
kẻ gài bẫy vua ký 
vào sắc lệnh 
sai lầm đó 
đáng bị quăng 
vào hầm sư tử. 
Ngay sau đó, 
bầy sư tử ăn 
thịt họ.



Vua Đa-ri-út muốn cho nhân loại biết rằng Đức 
Chúa Trời đã bảo vệ người tôi tớ trung tín của 
Ngài là Đa-ni-ên. Nhà vua viết một bức thư ra 
lệnh cho tất cả dân chúng phải thờ lạy Đức Chúa 
Trời hằng sống. Sau đó, nhà vua cũng phục hồi 
lại thanh danh và
quyền lãnh đạo 
cho Đa-ni-ên. 



Đa-ni-ên và Hầm sư tử

Một câu chuyện về lời của Chúa, 
được tìm thấy trong Kinh Thánh

Đa-ni-ên 6

“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


