
کتاب دانیال

مقدمه

نام کتاب دانیال از نام نویسندۀ آن گرفته نشده است، بله از قهرمان آن یعن از دانیال

که در جوان از اورشلیم به بابل به اسیری برده شد، گرفته شده است. دانیال با سه نفر از

دوستانش انتخاب شدند تا در دربار نبوکدنزر پادشاه بابل خدمت کنند. دانیال چون از

عهدۀ تعبیر کردن خواب پادشاه بر آمد به مقام بلندی در حومت بابل منصوب شد.

شش فصل اول کتاب به حوادث زندگ دانیال و خوابهای که او تعبیر م کند، ارتباط

دارد. بقیۀ کتاب به خوابها و رؤیاهای خود دانیال اختصاص دارد. این رؤیاها از آینده

یعن زمان روی کار آمدن پادشاه عادالنه و جاویدان خداوند صحبت م کنند. کتاب

دانیال به این نته تأکید م کند که در تاری بشر نه در گذشته و نه در آینده هی چیز

خارج از قدرت خداوند، نه واق شده است و نه در آینده واق خواهد شد. خداوند بر

تمام اوضاع جهان مسلط است و حومت هر کشور را به هر که بخواهد م دهد.

از لحاظ ادب کتاب دانیال به شل ماشفه و یا زبان رمز نوشته شده است که در دوران

شنجه و آزار، زندگ سرشار از برکات را در آینده نوید م دهد. از این رو کتاب دانیال

در سخت ها هم برای یهودیان در آن دوران و هم برای مسیحیان باعث تشویق و تقویت

شان بوده است.

فهرست مندرجات:
دانیال و همراهانش: فصل ۱ ‐ ۶

رؤیاهای دانیال: فصل ۷ ‐ ۱۱
الف: رؤیای چهار حیوان: فصل ۷
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ب: رؤیای قوچ و بز: فصل ۸ ‐ ۹
ج: رؤیای قاصد آسمان: فصل ۱۰ ‐ ۱۱

آخر زمان (قیامت): فصل ۱۲
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دانیال و همراهانش

(۲۸ :۶ ‐ ۱ :۱)

جوانان در دربار نبوکدنصر

۱ ۱در سومین سال پادشاه یهویاقیم در یهودا، نبوکدنزر پادشاه بابل به اورشلیم حمله
برد و آن را محاصره کرد. ۲خداوند، یهویاقیم، پادشاه یهودا و بعض از ظروف عبادتاه

را به نبوکدنصر تسلیم کرد. نبوکدنصر آن ها را به سرزمین بابل به معبد خدای خود برد و

ظروف را در خزانۀ خدای خود گذاشت.

۳آناه به اَشفَناز ـ آمر اهل دربار خود ـ فرمان داد تا از میان خانوادۀ سلطنت و از بین

اشراف و نجیب زادگان بن اسرائیل که اسیر شده بودند جوانان را انتخاب کند ـ ۴افرادی

که زرن، با هوش، دانا، خوشرو، بدون عیب و نقص و خوش اندام باشند ـ تا بتوانند

در دربار خدمت کنند. به آن ها خواندن و نوشتن زبان کلدان را نیز بیاموزند. ۵پادشاه

همچنین امر کرد که هر روز از همان غذا و شراب که به درباریان م دهند به آن ها نیز

بدهند و بعد از سه سال که آن ها را تعلیم دادند به حضور پادشاه بیاورند. ۶در بین

افرادی که انتخاب شدند، چهار جوان از قبیلۀ یهودا به نامهای دانیال، حنَنیا، میشائیل و

عزریا بودند. ۷اَشفَناز نامهای تازه ای بر آن ها گذاشت: دانیال را بِلطشزر، حنَنیا را

شَدرک، میشائیل را میشَ و عزریا را عبدنَغو نامید.

۸اما دانیال تصمیم گرفت با خوردن غذا و شراب دربار خود را ناپاک نسازد. به این

منظور از اَشفَناز خواهش کرد که به او کم کند. ۹خداوند، دانیال را در نظر اَشفَناز

عزیز و محترم ساخت. ۱۰اما اَشفَناز که از پادشاه م ترسید، به دانیال گفت: «پادشاه

خوراک شما را تعیین کرده است. اگر شما از سایر جوانان ضعیفتر بشوید، ممن است

پادشاه مرا بشد.»
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۱۱پس دانیال به نهبان که اَشفَناز او را مسئول دانیال و حنَنیا و میشائیل و عزریا کرده

بود گفت: ۱۲«تو، ما را ده روز امتحان کن و به ما، بجای خوراک، سبزیجات و به

عوض شراب، آب بده. ۱۳بعد از آن ما را با آن افرادی که از غذای دربار م خورند

مقایسه کن و آن وقت هر طور که م خواه در بارۀ ما تصمیم بیر.»

۱۴او قبول کرد که ده روز آن ها را امتحان کند. ۱۵بعد از اینه ده روز تمام شد، دید که

اینها نسبت به کسان که از خوراک دربار م خورند سالم تر و بمراتب قوی تر شده اند.

۱۶پس نهبان به آن ها اجازه داد که بعد از آن بجای خوراک که پادشاه تعیین کرده

است، سبزیجات بخورند.

۱۷خدا به این چهار نفر در علم و حمت، هوش و مهارت بخشید و دانیال در تعبیر

خواب ها و رؤیاها بسیار دانا و ماهر شد.

۱۸بعد از پایان سه سال که پادشاه معین کرده بود، اَشفَناز همۀ آن جوانان را به حضور

نبوکدنصر آورد. ۱۹پادشاه با همۀ آن ها صحبت کرد، اما در بین آن ها هی کس مانند

دانیال و حنَنیا و میشائیل و عزریا نبود. پس آن ها به خدمت پادشاه مشغول شدند. ۲۰در

مورد همۀ مسائل و مشالت که پادشاه از آن ها م پرسید، آن ها ده برابر بهتر از

دانشمندان بودند. ۲۱دانیال تا سال اول پادشاه کورش کبیر در خدمت او بود.

خواب دیدن نبوکدنصر

۲ ۱نبوکدنصر در سال دوم سلطنت خود، خواب دید که او را بسیار پریشان و آشفته
کرد. بطوری که دیر نم توانست بخوابد. ۲پس فرمود که پیشویان و جادوگران و

فالیران و حیمان را بیاورند تا خواب او را برایش تعبیر نمایند. وقت آن ها آمدند و

در حضور پادشاه ایستادند، ۳پادشاه به آن ها گفت: «خواب دیده ام که مرا بسیار پریشان

ما به زبان اراماین خواب را بدانم.» ۴ح خواهم معن و آشفته کرده است. حاال م
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در جواب پادشاه گفتند: «پادشاه تا به ابد زنده بماند. خواب را برای بندگان خود

بوئید تا ما آن را تعبیر کنیم.» ۵پادشاه در جواب حما گفت: «فرمان من این است:

اگر خواب مرا نوئید و آن را تعبیر ننید شما را ته ته کرده و خانه های شما را

ویران خواهم کرد. ۶اما اگر هم خواب و هم تعبیرش را بوئید، در عوض، جایزه و

پاداش بزرگ به شما خواهم داد و شما را محترم خواهم شمرد. حاال بوئید که خواب

چه بوده و تعبیرش چیست!» ۷حما دوباره به پادشاه گفتند: «ای پادشاه، اگر شما فقط

خواب را به ما بوئید ما آن را برای شما تعبیر خواهیم کرد.» ۸پادشاه گفت: «معلوم

است که شما دنبال فرصت میردید. زیرا م دانید فرمان که صادر کرده ام قطع است.

۹این را بدانید که اگر خواب را نوئید معلوم م شود که شما سخنان دروغ و باطل

م سازید و م گوئید. پس اول خواب مرا بوئید آن وقت مطمئن م شوم که م توانید

آن را تعبیر هم کنید.» ۱۰حما به پادشاه گفتند: «ای پادشاه، در روی زمین هی کس

نیست که بتواند فرمان شاه را انجام دهد و هی پادشاه یا حاکم هم نیست که چنین

چیزی از پیشویان یا جادوگران و یا حیمان بپرسد. ۱۱چیزی را که پادشاه خواسته اند

بقدری دشوار است که هی کس نم تواند آنرا انجام دهد، مر خدایان که جدا از

انسانها زندگ م کنند.» ۱۲پادشاه از این سخنان بسیار عصبان و خشمین شد و فرمان

داد تا تمام دانشمندان بابل را هالک کنند. ۱۳بنابراین، فرمان قتل همۀ آن ها و همچنین

قتل دانیال و دوستانش صادر شد.

خدا خواب پادشاه را به دانیال نشان م دهد

۱۴دانیال با اَرِیوک، رئیس جالدان پادشاه که مأمور بود دانشمندان را به قتل برساند به

طور محرمانه گفتو کرد. ۱۵و از اَرِیوک پرسید: «چرا پادشاه چنین فرمان سخت را

صادر کرده است؟» اَرِیوک ماجرا را برای دانیال تعریف کرد.

۱۶دانیال فوراً به نزد پادشاه رفت و از او مهلت خواست تا معن خواب را بوید.

۱۷سپس به خانه رفت و برای دوستان خود، حنَنیا، میشائیل و عزریا تعریف کرد که چه
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اتفاق افتاده است. ۱۸و از آن ها درخواست کرد که به نزد خدای آسمان ها دعا کنند تا

رحمت فرماید و این راز را برای آن ها آشار نماید تا با دانشمندان بابل کشته نشوند.

۱۹همان شب در رؤیا، راز خواب بر دانیال آشار شد و دانیال خدای آسمان ها را

ستایش کرد و گفت:

۲۰«قدرت و حمت از آنِ خداست. نام او تا به ابد متبارک باد. ۲۱او زمان ها و

فصل ها را تغییر م دهد. پادشاهان را مقرر و موقوف م کند. او حمت را به

حیمان و دانش را به دانشمندان عطا م فرماید. ۲۲رازهای عمیق و پوشیده را

آشار م سازد. آنچه را در تاری است م داند و گرداگردش را نور فرا گرفته

است. ۲۳ای خدای پدران من، تو را شر و سپاس م گویم، زیرا به من قدرت و

حمت عطا کردی، دعای مرا مستجاب فرمودی، و آنچه را که باید به پادشاه

بویم به ما نشان دادی.»

دانیال خواب و تعبیرش را برای پادشاه بیان م کند

۲۴دانیال نزد اَرِیوک که از طرف پادشاه مأمور بود دانشمندان را هالک کند رفت و به او

گفت: «آن ها را نش. مرا به نزد پادشاه ببر تا تعبیر خواب او را بویم.» ۲۵اَرِیوک

فوراً دانیال را به حضور نبوکدنصر پادشاه برد و گفت: «ای پادشاه، ی از اسیران

یهودی را پیدا کرده ام که م تواند تعبیر خواب شما را بیان کند.» ۲۶پادشاه به دانیال که

به بِلطشزر معروف بود گفت: «آیا تو میتوان به من بوئ چه خواب دیده ام و تعبیر آن

چیست؟» ۲۷دانیال جواب داد: «هیچی از دانشمندان، جادوگران، فالیران و ستاره

شناسان نم توانند آنچه را پادشاه م خواهد بویند. ۲۸اما خدائ در آسمان است که

رازها را آشار م سازد و او از آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد، به پادشاه خبر داده

است و من اکنون آن خواب را بیان م کنم.

۲۹ای پادشاه، هنام که در خواب بودی، دربارۀ آینده خواب دیدی و خدا، که آشار
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کنندۀ رازهای پنهان است، از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به تو خبر داده است.

۳۰اما این راز که بر من آشار شده بخاطر این نیست که دانشمندتر از دیران هستم،

بله به این جهت است که پادشاه تعبیر خواب خود را بداند و از معن افاری که

بخاطرش رسیده است آگاه شود.

۳۱ای پادشاه، تو در خواب مجسمۀ بزرگ دیدی که بسیار درخشان و ترسناک بود.

۳۲سر آن از طالی خالص ساخته شده بود و سینه و بازوهایش از نقره، شم و رانهایش

از برن، ۳۳ساقهای او از آهن و پاهایش قسمت از آهن و قسمت از گل بود. ۳۴وقت تو

به آن دست بزند، پاهای آهن ه کسبدون این بزرگ کردی، تخته سن اه مبه آن ن

و گل آن مجسمه را در هم شست. ۳۵آناه آهن، گل، برن، نقره و طال همه با هم خُرد

شدند و باد ذرات آنرا همچون گرد و غباری که در تابستان از کاه خرمن بر م خیزد

چنان پاشان کرد که دیر اثری از آن بر جای نماند. اما آن سن آنقدر بزرگ شد که

مانند کوه بزرگ گردید و سراسر روی زمین را پوشانید.

۳۶این خواب پادشاه بود و حاال تعبیرش را هم برای تو خواهم گفت: ۳۷ای پادشاه، تو

شاه شاهان هست. خدای آسمان ها به تو سلطنت و قدرت و قوت و شوه بخشیده

است. ۳۸خدا ترا بر همۀ مردمان روی زمین و بر تمام حیوانات و پرندگان غالب گردانیده

است. تو آن سر طال هست. ۳۹بعد از تو، سلطنت دیری روی کار خواهد آمد که به

بزرگ سلطنت تو نخواهد بود. بعد از آن سومین سلطنت که مانند آن برن است روی کار

خواهد آمد که بر تمام روی زمین حمران خواهد کرد. ۴۰پس از آن چهارمین سلطنت

است که قدرت مانند آهن دارد. همان طوری که آهن همه چیز را نرم و خُرد م کند، آن

هم همه چیز را نرم و خُرد خواهد کرد. ۴۱تو همچنین در خواب دیدی که پاها و

انشتها قسمت از گل و قسمت از آهن بود. این نشانۀ آن است که آن سلطنت تقسیم

خواهد شد. همانطوریه آهن و گل با هم مخلوط شده بود، آن سلطنت هم مقداری از

قدرت آهن را خواهد داشت. ۴۲اما انشتها که قسمت از آهن و مقداری از گل ساخته

شده بود، به این معن است که بخش از آن سلطنت قوی و بخش از آن ضعیف خواهد
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بود. ۴۳تو مشاهده کردی که آهن و گل با هم مخلوط شده بودند. معن آن این است که

پادشاهان آن دوره کوشش خواهند کرد که به وسیله ازدواج با اقوام دیر خویشاوند و

متحد شوند. ول همانطوری که گل و آهن نم توانند با هم آمیخته شوند، آن ها هم در

هدف خود موفق نخواهند شد. ۴۴در زمان آن پادشاه، خدای آسمان ها سلطنت بر پا

خواهد کرد که هیچاه از بین نخواهد رفت. آن سلطنت هرگز مغلوب هی ملت نخواهد

شد. ول این سلطنت را بل از بین برده و خود تا به ابد باق خواهد ماند. ۴۵تو دیدی

که ی تخته سن بدون اینه کس به آن دست بزند از کوه جدا شد و مجسمه ای را که

از آهن، برن، گل، نقره و طال ساخته شده بود خُرد کرد. ای پادشاه، خدای بزرگ از

آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد تو را آگاه ساخته است و من خواب و تعبیر آن را کامال

برای تو شرح دادم.»

پادشاه دانیال را به مقام عال منصوب م کند

۴۶بعد از آن پادشاه در مقابل دانیال به خاک افتاد و او را سجده کرد و فرمان داد تا

برای دانیال قربان کنند و عطریات و اسفند بسوزانند. ۴۷سپس به دانیال گفت: «خدای

تو از تمام خدایان بزرگتر است. او خداوند همۀ پادشاهان است و اسرار پنهان را آشار

م سازد، زیرا تو توانست این راز را آشار کن.» ۴۸سپس به دانیال مقام بزرگ داد و

هدایای بسیار به او بخشید. او را حاکم تمام والیت بابل و رئیس تمام مشاوران نمود.

۴۹اما دانیال از پادشاه خواهش کرد تا مسئولیت والیات بابل را به شدرک، میش، و

عبدنَغو بسپارد و خودش همچنان در دربار ماند.

مجسمۀ طالئ و کورۀ آتش

۳ ۱نبوکدنصر پادشاه، مجسمۀ طالئ ساخت که بیست و هفت متر طول آن بود و در
حدود سه متر عرض داشت. او آن مجسمه را در دشت «دورا» در والیت بابل نصب

کرد. ۲بعد از آن پادشاه فرمان داد تا همۀ شاهزادگان، وال ها، فرماندهان، مشاوران،
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فرمانداران، وکال، خزانه داران و تمام بزرگان هر والیت برای تقدیس مجسمه ای که

همۀ این بزرگان دور هم جم شوند. ۳وقت نبوکدنصر پادشاه نصب کرده است جم

شدند و برای تقدیس در مقابل مجسمه ایستادند، ۴جارچ با صدای بلند اعالم کرد:

«ای مردم، شما از هر قبیله و هر ملت و زبان به این فرمان گوش کنید، ۵وقت صدای

توله  و سرنا و چن و سنتور و هر نوع آالت موسیق را بشنوید باید در مقابل مجسمۀ

طالئ که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده بخاک بیفتید و آنرا سجده و پرستش کنید. ۶و

هر کس که سجده و پرستش نند فوراً در کوره آتش انداخته خواهد شد.» ۷پس همۀ

مردم، از هر قبیله و زبان، وقت نوای موسیق را شنیدند در مقابل مجسمۀ طالئ که

نبوکدنصر پادشاه نصب کرده بود بخاک افتادند و آنرا سجده و پرستش نمودند.

دوستان دانیال به نا فرمان متهم م شوند

۸بعض از بابل ها از این فرصت استفاده کرده بر علیه یهودیان شایت نمودند. ۹آن ها

به پادشاه خود، یعن نبوکدنصر گفتند: «زندگ پادشاه دراز باد! ۱۰شما فرمان دادید

همینه سازها به صدا در آیند، همۀ مردم در مقابل مجسمۀ طالئ به خاک بیفتند و آنرا

سجده و پرستش نمایند ۱۱و هر کس که به خاک نیفتد و مجسمه را سجده و پرستش

نند در کورۀ آتش انداخته شود. ۱۲چند نفر یهودی هستند که شما آن ها را به حومت

بابل منصوب کرده اید، یعن شدرک، میش و عبدنَغو. آن ها فرمان شما را، ای پادشاه،

اطاعت نرده خدایان شما را عبادت نم کنند و در مقابل مجسمۀ طالئ که به فرمان

شما نصب شده، سجده و پرستش نم نمایند.»

۱۳پادشاه خشمین شد و فرمان داد تا شدرک، میش و عبدنَغو را به حضور او آوردند.

۱۴آنوقت به آن ها گفت: «ای شدرک، میش و عبدنَغو، آیا این درست است که شما

خدایان مرا عبادت نم کنید و در مقابل مجسمۀ طالئ که من نصب کرده ام سجده و

پرستش نم نمائید؟ ۱۵پس حاال همینه صدای توله  و سرنا و عود و سنتور و چن و

سایر آالت موسیق را شنیدید در مقابل مجسمۀ طالئ به خاک بیفتید و آن را سجده و
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کنید کدام خدائ ر مپرستش کنید، ورنه فوراً شما را در کورۀ آتش خواهند انداخت. ف

است که بتواند شما را از دست من نجات بدهد؟»

۱۶شدرک، میش و عبدنَغو در جواب گفتند: «ای پادشاه، ما از خود دفاع نم کنیم.

۱۷اما خدائ که ما او را پرستش م کنیم، قادر است که ما را از کورۀ آتش و از دست تو

نجات دهد، که نجات هم خواهد داد. ۱۸اما اگر او هم ما را نجات ندهد، ای پادشاه

بدان که ما خدای تو را پرستش نخواهیم کرد و در مقابل مجسمۀ طالئ که تو نصب

کرده ای، سجده نخواهیم نمود.»

دوستان دانیال به مرگ محوم م شوند

۱۹نبوکدنصر، بر شدرک، میش و عبدنَغو بسیار خشمین شد، بطوری که رن رویش

از شدت خشم سرخ شده بود. پس فرمان داد آتش کوره را هفت برابر بیشتر از معمول

زیاد کنند ۲۰و به قویترین سرداران لشر خود امر کرد تا این سه نفر را محم ببندند و

در میان شعله های آتش بیندازند. ۲۱بدین ترتیب، آن سه نفر را در چپن و پیراهن و

لُن های شان محم بستند و در میان شعله های آتش انداختند. ۲۲چون پادشاه فرمان

داده بود که کوره را به شدت گرم و شعله ور سازند، شعله های آتش آن کسان را که

شدرک، میش و عبدنَغو را به وسط آتش انداخته بودند سوزانید و کشت. ۲۳اما آن سه

نفر در حالیه محم بسته شده بودند همچنان در بین آتش انداخته شدند.

۲۴ناگهان نبوکدنصر با تعجب و شتاب از جای خود برخاست و از مشاوران خود پرسید:

،ر ما این سه نفر را نبستیم و در میان آتش نینداختیم؟» آن ها جواب دادند: «بلم»

ای پادشاه، همینطور است.» ۲۵پادشاه گفت: «پس چرا من حاال چهار نفر م بینم که با

دست و پای باز در میان آتش قدم م زنند و آسیب هم به آن ها نرسیده است و نفر چهارم

شبیه پسر خدا است.»
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دوستان دانیال آزاد م شوند و به مقام بلندی م رسند

۲۶پس نبوکدنصر به نزدی دهانۀ کورۀ آتش رفت و با صدای بلندی گفت: «ای

شدرک، میش و عبدنَغو، ای بندگان خدای تعال بیرون بیائید!» آن ها از میان آتش

بیرون آمدند. ۲۷تمام شاهزادگان، والیها، وزیران، سرداران و همه درباریان جم شدند و

آن سه نفر را دیدند که چطور آتش به آن ها آسیب نرسانیده، موئ هم از سر آن ها نسوخته

و لباسهای شان آتش نرفته و حت بوی آتش و سوخت هم از آن ها نم آمد.

۲۸نبوکدنصر پادشاه، گفت: «سپاس بر خدای شدرک، میش و عبدنَغو! او فرشتۀ خود

را فرستاد تا این مردان که او را خدمت م کنند و به او توکل دارند و از فرمان من

سرپیچ کردند و جان خود را به خطر انداختند تا در مقابل خدای دیری جز خدای

خودشان سجده ننند، نجات بدهد. ۲۹حاال این فرمان من است که اگر از هر قوم و هر

ملت و هر زبان، سخن بر ضد خدای شدرک، میش و عبدنَغو بر زبان بیاورد، او را

ته ته کنند و خانه اش را به ویرانه تبدیل نمایند. زیرا خدای دیری نیست که بتواند

اینطور نجات بخشد.»

۳۰آناه پادشاه، شدرک و میش و عبدنَغو را به مقامهای بلند در والیات بابل منصوب

کرد.

دومین رؤیای نبوکدنصر

۴ ۱نبوکدنصر پادشاه، به همۀ مردم سراسر جهان، از هر قبیله و ملت و زبان پیغام
فرستاده گفت: «درود بر شما. ۲من م خواهم تمام کارهای عجیب و معجزات را که

خدای تعال به من نشان داده است به شما بویم:

۳کارهای عجیب که خدا به ما نشان داده است، چقدر بزرگ و معجزات که او انجام
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داده، چقدر باشوه اند. خدا پادشاه جاودان و سلطنت او سلطنت ابدی است.

۴من در قصر خود براحت زندگ م کردم و از آسایش و شادمان برخوردار بودم. ۵اما

خواب وحشتناک دیدم که مرا مضطرب و پریشان ساخت. ۶امر کردم که تمام حیمان

سلطنت را از سراسر بابل به حضور من بیاورند تا آن ها تعبیر خواب مرا برایم بویند.

۷همۀ پیشویان و جادوگران و حیمان و ستاره شناسان به حضور من آمدند و من

خواب خود را برای آن ها تعریف کردم. اما آن ها نتوانستند آنرا برایم تعبیر کنند.

۸باالخره دانیال، که اسم خدای خود بِلطشزر را بر او گذاشته ام، آمد. او دارای روح

خدایان مقدس م باشد. من خواب خود را برای او تعریف کردم. ۹به او گفتم: ای

و هی دانم که تو دارای روح خدایان مقدس هست بِلطشزر، رئیس ستاره شناسان، من م

رازی بر تو پوشیده نیست. این خواب من است و از تو م خواهم آن را برای من تعبیر

:کن

۱۰در خواب دیدم که درخت بزرگ و بسیار بلندی در وسط زمین بود. ۱۱این درخت

آنقدر بزرگ شد که سرش به آسمان رسید، بطوری که تمام مردم در سراسر جهان

م توانستند آنرا ببینند. ۱۲برگهای قشن داشت و میوۀ آن هم بسیار زیاد بود به حدی

که برای خوردن تمام مردم کاف بود. حیوانات وحش در سایه آن استراحت م کردند و

پرندگان در شاخه هایش آشیانه ساخته بودند و تمام جانداران از میوۀ آن م خوردند.

۱۳همینطور که دربارۀ این رؤیا فر م کردم، دیدم که فرشتۀ نهبان و مقدس از آسمان

پائین آمد ۱۴او فریاد م کرد: درخت را ببرید و شاخه هایش را قط نمائید. برگهایش را

به زمین بریزید و میوه هایش را پراگنده سازید و حیوانات را از زیر آن رانده و پرندگان

را از شاخه های آن بیرون کنید. ۱۵اما کُنده و ریشه اش را با زنجیر آهن و برنج ببندید و

در میان مزارع و علفزارها رها کنید.

بذارید شبنم بر آن ببارد و او با حیوانات و در بین علفها زندگ کند. ۱۶او به مدت

هفت سال خوی انسان خود را از دست خواهد داد و دارای افار حیوان خواهد شد.
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۱۷این امر به ارادۀ فرشتان نهبان و فرمان مقدسین واق خواهد شد. تا همۀ مردم

بدانند که خدای متعال بر تمام سرزمین های جهان فرمانروائ م کند و آنرا به هر که

بخواهد، حت به پست ترین مردم م دهد.

۱۸این خواب بود که من ـ نبوکدنصر پادشاه ـ دیده ام. حاال ای بِلطشزر تو تعبیر آن را

برای من بو. چون هیچی از حیمان کشور من نتوانست آن را تعبیر کند. اما تو

«.زیرا دارای روح خدایان مقدس هست ،توان م

دانیال خواب پادشاه را تعبیر م کند

۱۹دانیال که نبوکدنصر او را بِلطشزر نامیده بود طوری از این رؤیا پریشان و ترسان شد که

نتوانست چیزی بوید. پادشاه به او گفت: «بِلطشزر، مذار که خواب و تعبیر آن ترا

هراسان کند.» بِلطشزر گفت: «ای پادشاه، آرزو م کنم که خواب و تعبیر آن برای

دشمنان تو باشد، نه برای تو. ۲۰درخت بلندی دیدی که تا به آسمان رسیده بود و تمام

مردم جهان م توانستند آن را ببینند. ۲۱برگهای قشن داشت و میوۀ آن بقدری زیاد بود

که برای خوراک تمام مردم کاف بود، حیوانات وحش در سایه اش استراحت م کردند

و پرندگان در شاخه های آن آشیانه ساخته بودند.

۲۲ای پادشاه، آن درخت تو هست که بزرگ و قوی شده ای و بزرگ و شوه تو به آسمان

تو سراسر جهان را فرا گرفته است. ۲۳ای پادشاه، تو فرشتۀ مقدس رسیده و فرمانروائ

را دیدی که از آسمان به پائین آمد و گفت: «درخت را قط کنید و از بین ببرید. اما کُنده

و ریشه هایش را با زنجیر آهن و برنج ببندید و در میان علفزارها و مزارع رها کنید.

شبنم آسمان ها بر آن ببارد و هفت سال با حیوانات زندگ کند.»

۲۴ای پادشاه، تعبیر خواب و فرمان که از طرف خدای متعال برای تو صادر شده این

خواه زندگ است. ۲۵تو را از میان مردم بیرون خواهند کرد و با حیوانات وحش

نمود. مثل گاو به تو علف م دهند و شبنم آسمان بر سر تو خواهد بارید. هفت سال به
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جهان فرمانروائ که خدای متعال بر تمام ممال این ترتیب خواهد گذشت تا تو بدان

م کند و آن را به هر که بخواهد م دهد. ۲۶فرشته گفتند: «کُنده و ریشۀ درخت را در

زمین بذارید.» معن آن این است: بعد از اینه تو دانست فرمانروائ از جانب

خداوند است، دوباره پادشاه خواه شد. ۲۷ای پادشاه، نصیحت مرا گوش کن و با

انجام کارهای نی از گناهان خود دست بردار و بجای خطاهای خود به فقرا احسان

کن، شاید این امر عاقبت تو را به خیر برداند.»

۲۸همۀ این امور برای نبوکدنصر پادشاه اتفاق افتاد. ۲۹بعد از دوازده ماه، هنام که

پادشاه بر سر بام، در باالی قصر سلطنت بابل گردش م کرد ۳۰ناگهان گفت: «ببینید این

بابل است که من با توانائ و قدرت برای شوه خود بعنوان پایتخت خویش ساخته ام.»

۳۱این حرف هنوز تمام نشده بود که صدائ از آسمان شنیده شد که م گفت: «ای

نبوکدنصر پادشاه، بدان که سلطنت از تو گرفته م شود. ۳۲تو از میان مردم بیرون انداخته

م شوی. با حیوانات وحش زندگ خواه کرد و مدت هفت سال مثل گاو علف

خواه خورد. بعد از آن خواه دانست که خدای متعال بر تمام ممال جهان

فرمانروائ م کند و آنرا به هر که بخواهد م دهد.»

۳۳در همین موق رؤیای نبوکدنصر به حقیقت پیوست. او را از میان مردم بیرون کردند.

مانند گاو علف م خورد و شبنم آسمان بر بدنش م بارید. موهای او مثل شهپرِ عقاب و

ناخن هایش مانند پنجه های مرغ شده بودند.

نبوکدنصر خدا را ستایش م کند

۳۴«بعد از اینه هفت سال گذشت، من که نبوکدنصر هستم، به طرف آسمان ناه کردم.

عقل من دوباره برگشت و خدای متعال را ستایش کردم و او را که ابدی و جاودان است

پرستش نمودم.
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او تا ابداآلباد فرمانروائ م کند و سلطنت او جاودان است. ۳۵همۀ مردم زمین در

مقابل او هی هستند. با لشرهای آسمان و تمام مردم جهان مطابق ارادۀ خود عمل

م کند. کس نم تواند، مان او بشود و یا از او بپرسد: «چرا چنین م کن؟»

۳۶هنام که عقل من برگشت، قدرت و شوه سلطنت دوباره به من داده شد و

مشاوران و امرای من از من استقبال نمودند و من دوباره با شوه و قدرتِ بیشتری به

سلطنت رسیدم.

۳۷حاال من که نبوکدنصر پادشاه هستم، پادشاه آسمان ها را حمد و سپاس م گویم.

عظمت و جالل از آنِ اوست که تمام کارهایش حق و حقیقت است و م تواند متبران

را فروتن و پست سازد.»

مجلس مهمان بِلشزر

۵ ۱ی شب بِلشزر پادشاه مهمان بزرگ ترتیب داد و هزار نفر از امرای بابل را در آن
مهمان دعوت کرد و در مقابل همۀ مهمانان شراب نوشید. ۲چون در اثر شراب سرش

گرم شده بود، امر کرد تا ظروف طالئ و نقره ی را که پدرش، نبوکدنصر از عبادتاه

خدا در اورشلیم آورده بود بیاورند تا او و زنها و کنیزانش و همۀ بزرگان در آن ها شراب

بنوشند. ۳فوراً ظروف طالئ و نقره ی را که از عبادتاه خدا در اورشلیم آورده شده بود

حاضر کردند و پادشاه و زنها و کنیزانش و امرای او در آن ها شراب نوشیدند ۴و خدایان

طالئ، نقره ی، برنج، آهن، چوب و سن را پرستش نمودند.

۵در آن هنام ناگهان انشتهای دست انسان ظاهر شد و در برابر شمعدانها بر روی

دیوار گچ قصر پادشاه شروع به نوشتن کرد. چون پادشاه آن دست را در حال نوشتن

روی دیوار دید. ۶به وحشت افتاده، آشفته و ترسان گردید و زانوهایش به لرزه در آمد.

۷و با صدای بلند فریاد کرد تا همۀ حیمان و جادوگران و ستاره شناسان را حاضر کنند.
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آنوقت به حیمان بابل گفت: «هر کس این نوشته را بخواند و معن آن را برای من

بوید، لباسهای ارغوان بر او خواهم پوشانید، طوق زرین بر گردنش خواهم انداخت و

او را حاکم سوم مملت خود خواهم گردانید.» ۸همۀ حیمان پادشاه فوراً حاضر

شدند، اما هیچی از آن ها نتوانست آن نوشته را بخواند و یا معن آن را به پادشاه

بوید. ۹پس بِلشزر بسیار پریشان شده و رن از رویش پرید و تمام امرای او هم

پریشان شدند.

۱۰در این هنام مله، که سر و صدای آن ها را شنیده بود، به سالون مهمان وارد شد و

گفت: «عمر پادشاه دراز باد، خاطرت پریشان و هراسان نشود. ۱۱در مملت تو مردی

مت و دانش و هوش خدائهست که روح خدایان مقدس را دارد. در زمان پدرت، ح

در او دیده شد و پدرت نبوکدنصر پادشاه او را به ریاست ستاره شناسان، جادوگران و

حیمان و پیشویان برگزیده بود. ۱۲این شخص که نامش دانیال است و پدرت او را

بِلطشزر نامیده بود، دارای فهم و دانش فوق العاده ای است که م تواند خوابها را تعبیر

کند، معماها را حل نماید و رازهای نهان را فاش سازد. حاال کس را بفرست که دانیال

را بیاورد تا معن این نوشته را برایت بوید.»

دانیال نوشته را تعبیر م کند

۱۳دانیال را بحضور پادشاه آوردند. پادشاه به دانیال گفت: «آیا تو همان دانیال هست که

از اسیران یهود م باشد و پدرم از یهودا آورده است؟ ۱۴شنیده ام که روح خدایان مقدس

در تو هست و هوش و حمت و دانائ مخصوص داری. ۱۵جادوگران و حیمان را به

دام نتوانست معنکنند، اما هیچ اینجا آوردند تا این نوشته را بخوانند و برای من معن

آنرا به من بوید. ۱۶دربارۀ تو شنیده ام که م توان تعبیر خواب را کن و اسرار پنهان را

لباسهای ارغوان وئآن را ب و معن این نوشته را بخوان فاش سازی. حاال اگر بتوان

بر تو خواهم پوشانید و طوق زرین بر گردنت م اندازم و تو را حاکم سوم مملت خود

میسازم.»
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۱۷دانیال به پادشاه گفت: «هدایایت را برای خودت ناهدار و یا به شخص دیری

بده. من نوشته را برای تو م خوانم و معن آنرا برایت م گویم.

۱۸ای پادشاه، خدای متعال به پدرت نبوکدنصر سلطنت و بزرگ و شوه عطا فرمود.

۱۹او آنقدر با قدرت شده بود که تمام اقوام و ملل از هر زبان از او م ترسیدند. هر که را

اراده م کرد، م کشت و هر که را م خواست زنده ناه م داشت. هر که را م خواست

به مقام عال برساند، م رسانید و هر که را م خواست ذلیل کند، ذلیل م کرد. ۲۰اما

چون مغرور شد و تبر نمود، از تخت سلطنت به زیر افتاد و قدرتش از او گرفته شد.

۲۱از میان مردم رانده شد و مثل حیوانات گردید و با خرهای وحش زندگ م کرد و

مثل گاو به او علف م دادند و شبنم آسمان بر بدنش م بارید، تا اینه فهمید خدای

متعال بر تمام ممال جهان فرمانروائ م کند و هر که را بخواهد به سلطنت م رساند.

۲۲تو پسرش، بِلشزر، با وجود اینه همه اینها را م دانست، خود را فروتن نردی.

۲۳بله بر ضد خداوند آسمان ها رفتار نمودی و ظروف عبادتاه او را پیش تو آوردند و

،طالئ ،تو و زنهایت و کنیزهایت و امرایت در آن ها شراب نوشیدید و خدایان نقره ی

برنج، آهن، چوب و سن را که نم بینند و نم شنوند و هی چیز را نم دانند

پرستش نمودید، اما خدائ را که جان تو و تمام کارهایت در دست او است پرستش و

احترام نردی. ۲۴پس این دست از طرف او فرستاده شد تا این کلمات را بنویسد.

۲۵اما آنچه که نوشته شده این است: «منا، منا، ثقیل و فرسین» ۲۶و معن آن از این قرار

است: منا، یعن خدا روزهای سلطنت تو را شمرده و آن را بپایان رسانیده است.

۲۷ثقیل، یعن در ترازو وزن شده و ناقص برآمدی. ۲۸فرسین، یعن سلطنت تو تقسیم

گشته و به مادی ها و فارس ها داده شده است.»

۲۹بِلشزر فوراً فرمان داد تا لباسهای ارغوان بر دانیال بپوشانند و طوق زرین بر گردنش

بیاندازند و اعالم کنند که او حاکم سوم مملت م باشد. ۳۰در همان شب، بِلشزر،

پادشاه کلدانیان، کشته شد ۳۱و داریوش مادی که در آن زمان شصت و دو ساله بود
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مملت او را به تصرف خود درآورد.

دانیال در چاه شیران

۶ ۱داریوش تصمیم گرفت که یصد و بیست وال در سراسر مملت خود مقرر
نماید. ۲سه وزیر را هم به سرپرست آن ها انتخاب کرد که ی از آن ها دانیال بود تا تمام

وال ها حسابهای خود را به آن ها پس بدهند و هی ضرر مال به پادشاه نرسد. ۳بزودی

مقام دانیال از وزرا و وال های دیر باال تر شد، زیرا دارای هوش و ذکاوت بیشتری

بود. پادشاه در نظر داشت که دانیال را مسئول تمام مملت خود برداند. ۴اما وزیران و

ایت کنند، ولاز دانیال ش تگشتند تا در ادارۀ امور ممل ها دنبال بهانه ای م وال

نتوانستند هی بهانه ای به دست بیاورند، چونه دانیال کامال امین و صادق بود و هرگز

خطائ از او سر نم زد. ۵پس به یدیر گفتند: «ما نم توانیم هی علت و بهانه ای بر

ضد دانیال پیدا کنیم، مر اینه دربارۀ قوانین مذهب و خدای خودش، بهانه ای از او

به دست بیاوریم.»

۶پس به حضور داریوش رفتند و گفتند: «داریوش پادشاه تا ابد زنده باد! ۷تمام وزرای

مملت و وال ها و مشاوران و حام با هم مشورت کرده اند که پادشاه حم صادر

فرماید و در آن من کند که تا س روز هر کس بغیر از داریوش پادشاه، از خدائ یا

انسان حاجت در خواست بنماید، در چاه شیران انداخته شود. ۸حاال، ای پادشاه، این

حم را صادر فرما و این فرمان را امضاء کن تا اینه طبق قانون مادی ها و فارس ها

این حم باطل نردد.» ۹داریوش پادشاه، این فرمان را امضاء کرد. ۱۰وقت دانیال

فهمید که چنین فرمان صادر شده است، به خانۀ خود رفت در باالخانۀ خود کلین را

که به سوی اورشلیم باز م شد باز کرد و مانند گذشته، روزی سه مرتبه زانو زده و خدای

خود را عبادت و پرستش نموده دعا م کرد.

۱۱وقت دشمنانش او را دیدند که نزد خدا دعا م کند، ۱۲هم به حضور پادشاه رفتند

۱۸ / ۳۵
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


روز بغیر از تو از خدائ و گفتند: «ای پادشاه، آیا شما فرمان ندادید که هر کس تا س

یا انسان حاجت بخواهد در چاه شیران انداخته شود؟» پادشاه گفت: «بل، درست

است و این فرمان طبق قانون مادی ها و فارس ها تغییر نم پذیرد.» ۱۳آن ها گفتند: «این

دانیال که از اسیران یهودا م باشد، از تو ای پادشاه و از فرمان تو اطاعت نم کند. او

روزی سه مرتبه دعا و عبادت م کند.»

۱۴پادشاه وقت این را شنید بسیار پریشان شد و برای خالص دانیال م اندیشید و تا

غروب آفتاب کوشش کرد که راه برای نجات دانیال پیدا کند. ۱۵سپس آن مردان به

حضور پادشاه برگشتند و گفتند: «ای پادشاه، م دان که بر طبق قانون مادی ها و

فارس ها، هر حم که توسط پادشاه صادر شود تغییر و تبدیل نم پذیرد.»

۱۶بنابراین، پادشاه فرمان داد و دانیال را آوردند و او را در چاه شیران انداختند. پادشاه

به دانیال گفت: «ای دانیال، امیدوارم خدائ که تو پیوسته او را پرستش م کن، تو را

نجات دهد.» ۱۷سپس سن را آوردند و آنرا بر دهانۀ چاه گذاشتند و پادشاه آن را با

مهر خود و با مهر وزرای خود مهر کرد تا کس نتواند دانیال را نجات بدهد. ۱۸بعد از آن

پادشاه به قصر خود برگشت و تا صب روزه گرفت و اجازه نداد که وسایل عیش و

عشرت را برای او بیاورند و تا صب نتوانست بخوابد.

۱۹صب زود پادشاه برخاست و با عجله بر سر چاه شیران رفت. ۲۰وقت به سر چاه

رسید، با صدای گرفته ای دانیال را صدا کرد و گفت: «ای دانیال، بندۀ خدای زنده، آیا

خدای که تو پیوسته او را پرستش م کن توانسته است ترا نجات بدهد؟» ۲۱دانیال

جواب داد: «پادشاه تا ابد زنده باد! ۲۲خدا فرشتۀ خود را فرستاد و او دهان شیرها را

بست تا به من صدمه ای نرسانند، زیرا که نه در پیشاه او گناه کرده ام و نه در حضور

تو خطائ را مرتب شده ام.» ۲۳پادشاه بسیار خوشحال شد و امر کرد دانیال را از چاه

بیرون بیاورند. دانیال را از چاه بیرون کشیدند و دیدند که هی صدمه ای به او نرسیده

است، زیرا که بر خدا توکل کرده بود. ۲۴سپس پادشاه فرمان داد تا تمام کسان را که از
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دانیال شایت کرده بودند، آورده و همۀ آن ها را با زن و فرزندان شان در چاه شیران

بیندازند. قبل از اینه آن ها به تۀ چاه برسند شیرها حمله کردند و تمام استخوانهای آن ها

را خُرد کردند.

۲۵بعد از آن، داریوش پادشاه به تمام ملتها و اقوام و زبانهای مختلف ساکنین سراسر

زمین نوشت:

«صل و سالمت بر شما باد! ۲۶این فرمان از طرف من است که در سراسر امپراطوری

من، تمام مردم از حضور خدای دانیال بترسند، زیرا:

او خدای زنده است. تا ابد پادشاه خواهد کرد. سلطنت او ب زوال است. قدرتش

هرگز بپایان نم رسد. ۲۷او نجات م دهد و آزاد م کند. در آسمان و زمین کارهای

عجیب و معجزات بعمل م آورد. او دانیال را از چن شیرها نجات داد.»

۲۸بنابراین دانیال در زمان سلطنت داریوش و کورش فارس موفق و کامیاب بود.

رؤیاهای دانیال

(۱۳ :۱۲ ‐ ۱ :۷)

خواب اول دانیال: چهار حیوان

۷ ۱در سال اول سلطنت بِلشزر پادشاه بابل، شب دانیال خواب دید که شرح آن به
اینقرار است:

۲در خواب بحر وسیع را دیدم که در اثر وزش باد از هر طرف متالطم بود. ۳بعد چهار

حیوان عجیب و بزرگ از بحر بیرون آمدند. هر کدام از آن ها با دیری تفاوت داشت.

۴اول شبیه شیر بود، اما بالهائ مثل بالهای عقاب داشت. در حالیه به آن ناه
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م کردم دیدم که بالهایش کنده شدند و دیر نتوانست پرواز کند و مثل انسان بر دو پای

خود ایستاد. به این حیوان فر و عقل انسان داده شد.

۵حیوان دوم شل خرس را دارا بود و بر پاهای خود ایستاد و آمادۀ حمله شد. در بین

دندانهایش سه قبرغه را دیدم و صدائ را شنیدم که به آن حیوان م گفت: «برخیز و تا

م توان گوشت بخور!»

۶حیوان سوم به شل پلن بود. او بر پشت خود چهار بال بسان بالهای پرندگان

داشت و دارای چهار سر بود. به این حیوان اختیار و قدرت بر مردم داده شد.

۷بعد در خواب حیوان چهارم را دیدم که خیل ترسناک و قوی بود. این حیوان قربانیان

خود را با دندانهای بزرگ و آهنین خود م درید و م خورد، سپس باقیمانده را در زیر

پاهای خود لدمال م کرد. این حیوان از سه حیوان دیر فرق داشت و دارای ده شاخ

بود. ۸در حالیه به شاخهایش ناه م کردم، دیدم که ناگهان ی شاخ کوچ دیر

کنده شدند. این شاخ کوچ از بی از بین شاخها پیدا شد و سه تا از شاخهای اول

چشمان مثل چشمان انسان داشت و از دهانش سخنان تبرآمیز جاری بود.

رؤیای موجود ازل

۹آناه تختهائ را دیدم که برای داوری قرار داده شدند، و «موجود ازل» بر تخت خود

جلوس کرد. لباس او همچون برف، سفید و موهای سرش مانند پشم خالص بود. تخت

او بر عرابه های آتشین قرار داشت و از آن شعله های آتش م جهیدند. ۱۰دریائ از آتش

از پیشروی آن جاری بود. هزاران نفر خدمت او را م کردند و میلیونها نفر در حضور او

ایستاده بودند. آناه دوسیه ها برای داوری گشوده شدند.

۱۱بعد آن حیوان چهارم را دیدم که کشته شد و جسدش طعمۀ آتش گردید، زیرا شاخ

کوچ این حیوان هنوز هم سخنان تبرآمیز م گفت. ۱۲قدرتِ سلطنتِ سه حیوان
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دیر از آن ها گرفته شد، اما اجازه داشتند که به زندگ خود همچنان ادامه بدهند.

۱۳در خواب موجودی را دیدم که شبیه پسر انسان بود. او بر ابر های آسمان آمد و

بحضور موجود ازل رفت. ۱۴به او اختیار و جالل و قدرت سلطنت داده شد تا همۀ

اقوام از هر زبان و نژاد خدمت او را بنند. قدرت او ابدی و سلطنتش ب زوال است.

تفسیر خواب دانیال

۱۵من، دانیال، از دیدن آن چیزها گی و ناراحت شدم. ۱۶پس پیش ی از کسان که در

پهلوی تخت نشسته بود، رفتم و تفسیر آن رؤیا را از او پرسیدم. او هم این چنین شرح

داد: ۱۷«آن چهار حیوان بزرگ، چهار پادشاه هستند که بر زمین ظهور م کنند، ۱۸اما

سرانجام مقدسین خدای متعال قدرت سلطنت را تا ابد به دست م گیرند.»

۱۹بعد دربارۀ حیوان چهارم که ترسناک و دارای دندانهای آهنین و پنجه های برنج بود

و از سه حیوان دیر فرق داشت و قربانیان خود را م درید و م خورد و زیر پا لدمال

م کرد، از او پرسیدم. ۲۰همچنین دربارۀ آن ده شاخ و شاخ کوچ که بعداً ظاهر شد و

سه تا از آن ده شاخ که از بی کنده شدند، سوال کردم. آن شاخ کوچ همان شاخ بود

که چشم داشت و از دهانش سخنان تبرآمیز جاری و از شاخهای دیر هولناکتر بود.

۲۱در حالیه تماشا م کردم دیدم که آن شاخ با مقدسین خدا جنید و بر آن ها پیروز

شد. ۲۲آناه «موجود ازل» آمد و به داوری شروع کرده از مقدسین خدای متعال

حمایت نمود و زمان رسید که زمام سلطنت را به آن ها سپرد.

۲۳او به من این چنین شرح داد: «حیوان چهارم سلطنت چهارم بر زمین است. این

سلطنت از سلطنت های دیر متفاوت م باشد و تمام دنیا را پاره پاره نموده در زیر

پاهای خود لدمال م کند. ۲۴ده شاخ او ده پادشاه هستند که از همین سلطنت ظهور

م کنند. بعد پادشاه دیری به سلطنت م رسد که با سه پادشاه دیر فرق م داشته باشد

و آن ها را مغلوب م کند. ۲۵او علیه خدای متعال سخن م گوید، بر مقدسین او ظلم
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م کند و م کوشد که تمام احام و جشنهای مذهب را تغییر بدهد. مقدسین خدا مدت

سه و نیم سال تحت تسلط او م باشند. ۲۶بعد زمان داوری آغاز م یابد و سلطنت این

پادشاه از او گرفته م شود و بل از بین م رود. ۲۷آناه قدرت و بزرگ تمام

سلطنت ها به مقدسین خدای متعال سپرده م شود. سلطنت خدای متعال ابدی بوده تمام

پادشاهان جهان او را پرستش و از او اطاعت م کنند.»

۲۸این بود خواب که دیدم و وقت بیدار شدم، بسیار پریشان بودم. از ترس رن از

چهره ام پریده بود، ول از خوابم به کس چیزی نفتم.

خواب دوم دانیال: قوچ و بز

۸ ۱در سال سوم سلطنت بِلشزر ی خواب دیر دیدم. ۲در خواب دیدم که در شهر
شوش، پایتخت ایالت عیالم، در کنار دریای اوالی ایستاده بودم. ۳وقت به اطراف ناه

م کردم، قوچ را دیدم که دو شاخ بلند داشت و در کنار دریا ایستاده بود. بعد دیدم که

ی از این دو شاخ بلندتر شد. ۴این قوچ بطرف مغرب، شمال و جنوب شاخ م زد و

هی جانوری نم توانست با او مقابله کند یا از دستش نجات یابد. هر چه دلش

م خواست، م کرد و قویتر م شد.

۵در حالیه دربارۀ این وقای فر م کردم، ناگهان ی بز نر از غرب پیدا شد. او آنقدر

بسرعت م دوید که پاهایش به زمین تماس نم کرد. این بز که ی شاخ در وسط

چشمان خود داشت، ۶با تمام قدرت بسوی آن قوچ دو شاخ دوید. ۷بعد با خشم و

غضب بر قوچ حمله برد و هر دو شاخش را شست و او را که توانِ مقاومت را نداشت،

به زمین انداخته پایمالش کرد و کس نبود که قوچ را از دست او نجات بدهد.

۸آن بز نر ب نهایت بزرگ شد، اما در حالیه به اوج قدرت خود رسیده بود، ناگهان

شاخش شست و بجای آن چهار شاخ بلند در چهار سمت مختلف پدید شدند. ۹از
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ی از این شاخها، شاخ کوچ برآمد و رو به جنوب و مشرق و بسوی سرزمین زیبا

نمو کرد ۱۰و آنقدر نیرومند شد که علیه لشر آسمان برخاست و بعض از ستارگان را بر

زمین ریخت و پایمال کرد. ۱۱او حت علیه فرمانروای لشر آسمان قیام کرده و از

قربان هائ که روزانه برای او تقدیم م شدند، جلوگیری نموده عبادتاه مقدس او را

ویران کرد. ۱۲بخاطر گناه قوم به او اجازه داده شد که قوی گردد و مان تقدیم قربان های

روزانه شود. آن شاخ هر چه دلش خواست، انجام داد و حقیقت عدالت را پایمال کرد.

۱۳بعد شنیدم که دو فرشتۀ مقدس با هم گفتو م کردند. ی از دیری پرسید: «تا

ب قربان های روزانه تقدیم نخواهند شد؟ تا ب گناه و شرارت جریان خواهد

داشت؟ تا چه وقت لشر آسمان و عبادتاه پایمال خواهد شد؟» ۱۴شنیدم که فرشتۀ

دیر در جواب گفت: «یهزار و یصد و پنجاه روز دوام م کند و در این مدت

قربان های روزانۀ صب و شام تقدیم نخواهند شد. بعد عبادتاه دوباره آباد م شود.»

جبرائیل خواب دانیال را تعبیر م کند

۱۵وقت من، دانیال، کوشش م کردم که معن خوابم را بدانم، ناگهان موجودی شبیه

انسان در برابر من ایستاد ۱۶آوازی را از آن طرف دریای اوالی شنیدم که م گفت: «ای

جبرائیل، خواب دانیال را برایش تعبیر کن.» ۱۷پس جبرائیل پیش من آمد و من ترسیدم

و رو به زمین افتادم. او به من گفت: «ای انسان فان، آن خواب را که دیدی مربوط به

زمان آخر است.» ۱۸در حالیه او حرف م زد من بیهوش بر زمین افتادم. اما او مرا

گرفت و از زمین بلند کرد ۱۹و گفت: «من آمده ام تا به تو نشان بدهم که نتیجۀ خشم

خداوند چه خواهد بود. خواب را که دیدی دربارۀ آخر دنیا است.

۲۰آن قوچ دو شاخ را که در خواب دیدی، سلطنت ماد و فارس است. ۲۱بز نر پادشاه

یونان است و شاخ بلندی که در وسط چشمانش بود، اولین پادشاه آن کشور م باشد.

ر پدید شدند، به این معنست و بجای آن چهار شاخ دیرا که دیدی ش ۲۲شاخ
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است که آن کشور به چهار حصه تقسیم م شود و هر قسمت آن از خود پادشاه خواهد

داشت. اما هیچدام به اندازۀ پادشاه اول بزرگ نخواهد بود.

۲۳در پایان سلطنت آن ها وقت شرارت آن ها از حد بذرد، پادشاه دیری به قدرت

م رسد که بسیار ظالم و مار م باشد. ۲۴او دارای قدرت زیادی م شود اما نه با نیروی

خود. او عامل تباه و خراب خواهد بود. هر طوری که دلش بخواهد عمل م کند و

دست به کشتار صاحبان قدرت و قوم مقدس خدا م زند. ۲۵با مهارت، نقشه های فریبندۀ

خود را عمل م کند و با ی شبخون عدۀ زیادی را از بین م برد. آنقدر مغرور م شود

که علیه شاه شاهان قیام م کند، اما سرانجام نابود م شود، ول نه به دست انسان.

۲۶خواب را هم که دربارۀ قربان های روزانۀ صب و شام دیدی به حقیقت م رسد، اما

تو این خواب را مخف نهدار، زیرا در آیندۀ خیل دور عمل م شود.»

۲۷آناه برای چند روز بیمار و ضعیف بودم. بعد برخاستم و قرار عادت به کارهائ که

پادشاه به من سپرده بود، مصروف شدم. اما خواب که دیده بودم، فر مرا مشغول کرده

بود، زیرا دانستن آن برای من مشل بود.

دانیال برای قوم خود دعا م کند

۹ ۱در سال اول سلطنت داریوش مادی ـ پسر خشایار شاه ـ که بر کلدانیان حومت
م کرد ۲من، دانیال، وقت کالم خداوند را خواندم، فهمیدم که طبق کالم که خداوند به

ارمیا گفته بود، اورشلیم م بایست مدت هفتاد سال ویران باق بماند. ۳پس بحضور

خداوند دعا و زاری کردم، روزه گرفتم و نمد پوشیدم، خاکستر بر سرم ریختم ۴و نزد

خداوند، خدای خود دعا کردم و به گناهان خود اعتراف نموده گفتم:

کن تو همیشه به پیمان مقدست وفا م .ای خداوند، تو خدای بزرگ و با هیبت هست»

و به کسان که ترا دوست دارند و از اوامر تو اطاعت م کنند، رحمت نشان م ده. ۵اما
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ما گناهاریم و شرارت و تمرد کرده ایم. ما خطاکاریم و از احام تو سرپیچ کرده ایم.

۶به سخنان بندگانت، انبیاء که پیام ترا به پادشاهان، بزرگان، پدران و مردم ما رساندند،

گوش ندادیم.

۷ای خداوند، تو عادل و ما شرمنده هستیم. ما مردم یهودا و اهال اورشلیم و تمام

اسرائیل بخاطر خیانت که به تو کرده ایم، در کشورهای دور و نزدی پراگنده شده ایم.

۸بل، ای خداوند، ما و پادشاهان و بزرگان و پدران ما رسوا شده ایم، زیرا به تو گناه

کرده ایم. ۹اما تو خدای بخشنده و مهربان هست و کسان را که به تو گناه کرده اند،

م بخش. ۱۰ای خداوند، خدای ما، ما به کالم تو توجه نرده ایم و مطابق احامت که

بوسیلۀ بندگانت، انبیاء به ما دادی، رفتار ننموده ایم. ۱۱بل، تمام اسراییل از شریعت تو

تجاوز کرده رو گردان شده اند و همۀ ما در حضور تو گناهاریم و به همین خاطر

لعنت هائ که در کتاب توراتِ بنده ات، موس ذکر شده، بر سر ما آمده اند. ۱۲هر چیزی

که دربارۀ ما و رهبران ما گفته بودی عمل شدند. آن بالی عظیم که در اورشلیم بر سر

جای دنیا دیده نشده است. ۱۳این بال طبق نوشتۀ تورات موس ما آمد، در هی

گریبانیر ما شد، اما باوجود این باز هم نخواستیم که از گناهان خود دست بشیم و

آنچه را که راست و درست است بجا آوریم تا تو از ما راض شوی. ۱۴بنابران تو که ناظر

اعمال ما بودی، آن بال را بر سر ما آوردی، زیرا تو ای خداوند، خدای ما، همیشه

عادالنه عمل م کن، اما باوجود این، ما باز هم به کالم تو گوش ندادیم.

۱۵ای خداوند، خدای ما، تو با قدرت خود قوم برگزیده ات را از مصر بیرون آوردی و

چنانه امروز م بینیم نام تو در بین اقوام مشهور شده است. هرچند ما گناه کرده ایم و پر

از شرارت هستیم، ۱۶اما ای خداوند، التماس م کنیم که چون در گذشته از ما دفاع

کرده ای، پس حاال هم خشم و غضبت را بر اورشلیم و کوه مقدس خود میاور، زیرا قوم

ان واقبرگزیدۀ تو و شهر تو به سبب گناهان ما و شرارت پدران ما مورد تمسخر همسای

شده اند.
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۱۷ای خدای ما، دعای بنده ات را بشنو! به زاری ما گوش بده! بخاطر نامت که خداوند

است، بر عبادتاهت که ویران شده است نظر لطف بینداز! ۱۸ای خدای من، گوش بده

و دعای ما را بشنو! چشمانت را باز کن و خراب شهری را که نامت را بر خود دارد،

ببین. ما به سبب رحمت عظیمت از تو این درخواست را م کنیم، نه بخاطر اینه ما

مردمان نی هستیم.

۱۹ای خداوند، دعای ما را بشنو و گناهان ما را ببخش. ای خداوند، به تقاضای ما گوش

بده و عمل کن، و بخاطر خودت ای خدای من، معطل نشو، زیرا نام تو بر این قوم و بر

این شهر م باشد.»

هفتاد هفته

۲۰در حالیه مشغول دعا بودم و به گناهان خود و گناهان قوم اسرائیل اقرار م نمودم و

بحضور خداوند، خدایم برای کوه مقدس سهیون التماس م کردم، ۲۱جبرائیل که او را

قبال در خواب دیده بودم، با سرعت پرواز کرد و هنام قربان شام پیش من آمد ۲۲و به

من گفت: «ای دانیال، من آمده ام که به تو دانش و فهم ببخشم تا این اسرار را فهمیده

بتوان. ۲۳در همان لحظه ای که مشغول دعا شدی، به دعای تو جواب داده شد و من

آمده ام تا ترا از آن آگاه سازم، زیرا خدا ترا بسیار دوست دارد. پس حاال توجه کن تا

.گویم، بفهم آنچه را که در مورد خوابت م

۲۴به امر خدا برای قوم تو و شهر مقدس تو هفتاد هفته طول م کشد تا فساد و شرارت از

بین برود، کفارۀ گناهان داده شود، عدالت ابدی برقرار گردد، عبادتاه خداوند دوباره

تقدیس شود و به این ترتیب رؤیاها و پیشوئ ها تحقق یابند. ۲۵بدان و آگاه باش که از

زمان صدور فرمان اعمار مجدد اورشلیم تا ظهور پیشوای برگزیدۀ خدا، هفت هفته و

شصت و دو هفته طول م کشد و با وجود این اوضاع بحران، اورشلیم با جاده ها و

دیوارهایش آباد م شود.
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۲۶پس از آن شصت و دو هفته، آن پیشوای برگزیده کشته م شود، اما نه بخاطر خودش.

بعد پادشاه همراه لشر خود اورشلیم و عبادتاه را ویران م کند. آخر زمان مثل

طوفان فرا م رسد و جن و خراب ها را که تعیین شده، با خود م آورد. ۲۷این پادشاه با

ذرد، ماننصف این مدت ب بندد، اما وقت هفته ای م اشخاص زیادی پیمان ی

تقدیم قربانیها و هدایا م شود. بعد این مروه ویرانر، عبادتاه را نجس م سازد،

ول سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش م آید.»

رؤیای دانیال در کنار دریای دجله

۱۰ ۱در سال سوم سلطنت کورش، پادشاه فارس، دانیال که بِلطشزر هم نامیده
م شد، رؤیای دیری دید و تعبیر آن به او آشار شد. این رؤیا حقیقت داشت و دربارۀ

ی جن بزرگ بود که در آینده رخ م داد.

۲من، دانیال، وقت این رؤیا را دیدم، سه هفته ماتم گرفتم. ۳در این مدت نه غذای لذیذ

خوردم و نه لب به گوشت و شراب زدم و نه سر خود را چرب و شانه کردم.

۴در روز بیست و چهارم ماه اول سال، در کنار دریای بزرگ دجله ایستاده بودم. ۵‐

۶وقت به باال ناه کردم، ناگهان مردی را دیدم که لباس سفید کتان پوشیده و کمربندی

از طالی نفیس به کمر بسته بود. بدن او مثل گوهر م درخشید، رویش برق م زد و

چشمانش بسان شعله های آتش بودند و بازوها و پاهایش مانند برن صیقل شده و

صدایش شبیه غوغای گروه های بیشمار مردم بود.

۷از آن عده ای که در آنجا ایستاده بودیم، تنها من آن رؤیا را دیدم. همراهان من آنقدر

ترسیدند که پا به فرار گذاشتند و خود را پنهان کردند. ۸من تنها ماندم و به آن رؤیای

عجیب ناه م کردم. رنم پریده بود و تاب و توان نداشتم. ۹وقت آن مرد با من سخن

گفت، من رو بخاک افتادم و بیهوش شدم. ۱۰اما دست مرا لمس نمود و مرا بر دستها و
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زانوانم بلند کرد.

۱۱فرشته به من گفت: «ای دانیال، ای مرد بسیار عزیز خدا، برخیز و به آنچه که

م خواهم به تو بویم با دقت گوش بده! زیرا برای همین پیش تو فرستاده شده ام.»

آناه در حالیه هنوز م لرزیدم، بپا ایستادم. ۱۲بعد به من گفت: «ای دانیال، نترس!

زیرا از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفت و از او خواست که به تو

دانش و فهم بدهد، درخواست تو قبول شد و خدا همان روز مرا پیش تو فرستاد. ۱۳اما

فرشته ای که بر کشور فارس حمران م کند، بیست و ی روز با من مقاومت نمود و

مان آمدن من شد. سرانجام میائیل که ی از فرشتان مقرب است، به کم من آمد

۱۴و من توانستم به اینجا بیایم و به تو بویم که در آینده برای قومت چه حادثه ای رخ

م دهد، زیرا این رؤیا را که دیدی مربوط به آینده است.»

۱۵در تمام این مدت سرم را بزیر انداخته و گن بودم. ۱۶آناه آن قاصدی که شبیه

انسان بود، لبهایم را لمس کرد تا بتوانم حرف بزنم. من به او گفتم: «ای آقای من، این

رؤیا مرا بقدری ترسانده است که دیر تاب و توان در من نمانده است. ۱۷پس چونه

م توانم با تو حرف بزنم؟ قوت من تمام شده است و بسخت نفس م کشم.»

۱۸او دوباره مرا لمس کرد و من قوت یافتم. ۱۹او گفت: «ای مرد بسیار عزیز خدا،

نترس و تشویش نن!» وقت این را گفت، قوت یافتم و به او گفتم: «ای آقای من،

حاال حرف بزن زیرا تو به من نیرو بخشیدی.» ۲۰‐۲۱او گفت: «م دان چرا پیش تو

آمده ام؟ من آمده ام تا بویم که در کتاب حق چه نوشته شده است. وقت از پیش تو

باز گردم، به جن فرشته ای که بر کشور فارس حومت م کند، م روم و سپس با

فرشته ای که حمروای یونان است، م جنم.

۱۱ ۱در این جنها تنها میائیل، نهبان قوم اسرائیل، به من کم م کند.»
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سلطنت مصر و سوریه

۲فرشته اضافه کرد: «سه پادشاه دیر در کشور فارس به سلطنت م رسند و به تعقیب

آن ها پادشاه چهارم زمام مملت را به دست م گیرد. این پادشاه از همه ثروتمندتر

م باشد و با استفاده از قدرت و ثروت خود همه را علیه کشور یونان تحری م کند.

۳بعد از آن پادشاه نیرومندی به میدان م آید. او بر ی کشور وسیع فرمانروائ م کند

و هر آنچه که دلش بخواهد بعمل م آورد. ۴اما در اوج قدرت سلطنتش از هم پاشان

م گردد و به چهار سلطنت تقسیم م شود. فرزندی از این پادشاه به سلطنت نم رسد،

زیرا پادشاه او ریشه کن شده به دیران داده م شود.

۵پادشاه جنوب به قدرت م رسد، اما ی از سردارانش علیه او قیام کرده سلطنت را از

دست او م گیرد و با قدرت زیادتری حومت م کند. ۶چند سال بعد، پادشاهان جنوب

و شمال پیمان صل امضاء م کنند و برای تحیم این پیمان، دختر پادشاه جنوب با

پادشاه شمال ازدواج م کند. اما عمر این پیمان خیل کوتاه خواهد بود، زیرا آن دختر با

پدر و همراهانش کشته م شوند. ۷بعد ی از خویشاوندان آن دختر پادشاه جنوب

م شود و علیه پادشاه شمال به جن م رود و به قلعۀ او داخل شده او را شست

م دهد. ۸بتها و ظروف قیمت طال و نقرۀ سوریه را با خود به مصر م برد. سپس برای

مدت صل برقرار م شود. ۹بعد پادشاه شمال به جنوب حمله م کند، اما شست

م خورد.

۱۰پسران پادشاه شمال با سپاه بزرگ برای جن آماده م شوند و مانند سیل داخل

مملت پادشاه جنوب شده به قلعۀ نظام دشمن حمله م برند. ۱۱آناه پادشاه جنوب با

خشم زیاد به جن پادشاه شمال م رود و سپاه بزرگ او را شست م دهد. ۱۲پادشاه

جنوب از این پیروزی مغرور شده هزاران نفر از دشمنان خود را نیست و نابود م کند،

اما قدرت او دوام نم داشته باشد.
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۱۳چند سال بعد پادشاه شمال به کشور خود مراجعت م کند و سپاه را بزرگتر و

مجهزتر از قبل تشیل م دهد تا در وقت مناسب دوباره به جن برود. ۱۴در آن زمان

عدۀ زیادی علیه پادشاه جنوب قیام م کنند و حت بعض از آشوبران قوم تو با آن ها

همدست م شوند تا همه پیشوئ ها تحقق یابند، اما هم شست م خورند.

۱۵آناه پادشاه شمال م آید و شهر مستحم را محاصره و تصرف م کند. قشون پادشاه

جنوب از جن دست م کشند و حت بهترین عساکر آن ها نم توانند مقاومت نمایند.

۱۶تجاوزگران پادشاه شمال هرچه دل شان بخواهد م کنند و هی کس قادر نم باشد که

از آن ها ممانعت نماید. به کشور زیبای اسرائیل داخل م شوند و آن را ویران م کنند.

۱۷پادشاه شمال برای تصرف تمام کشور پادشاه جنوب نقشه م کشد و برای این منظور

با پادشاه جنوب پیمان م بندد و ی از دختران خود را به همسری او م دهد، اما

نقشه اش عمل نم شود. ۱۸آناه متوجه کشورهای ساحل م گردد و بسیاری از آن ها را

تصرف م کند. اما ی از فرمانده ها او را شست م دهد و او با ذلت و خواری

عقب نشین م کند. ۱۹پادشاه شمال به وطن خود عزیمت م کند و همه چیزش به پایان

م رسد.

نیۀ مالرسد و بخاطر حفظ شوکت و تقویۀ ب ری به قدرت م۲۰پس از او پادشاه دی

سلطنت خود مأموری را م فرستد تا از مردم باج و خراج جم کند. آن پادشاه در مدت

«.شود، اما نه از خشم مردم یا در جن کشته م کوتاه

پادشاه شریر شمال

۲۱فرشته به کالم خود ادامه داده گفت: «پادشاه دیر شمال، شخص شریری م باشد و

او بدون اینه حق پادشاه را داشته باشد، ناگهان م آید و با حیله و نیرن زمام

سلطنت را به دست م گیرد. ۲۲او قدرت کاهن اعظم و از هر کس دیر را که با او

مخالفت کند درهم م شند. ۲۳با عقد پیمان، مردم را فریب م دهد و باوجودیه
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همدستان کم م داشته باشد به قدرت م رسد. ۲۴او با ی حملۀ ناگهان وارد

حاصلخیز ترین والیت م شود و کارهائ م کند که هیچی از پدرانش نرده بودند.

غنایم جن را بین پیروان خود تقسیم م کند. بعد برای تصرف قلعه های جن نقشه

م کشد، اما نقشه هایش عمل نم شوند.

۲۵بعد جرأت یافته سپاه بزرگ را برای جن با پادشاه جنوب آماده م کند. پادشاه

جنوب هم با لشر بسیار بزرگ و نیرومند به جن او م رود، اما در اثر توطئه ای

شست م خورد. ۲۶مشاورین نزدی او باعث سقوط او م شود و بسیاری از

عساکرش تار و مار شده به قتل م رسند. ۲۷بعد این دو پادشاه در حالیه بر ضد

یدیر توطئه چیده اند، بر سر ی سفره م نشینند و غذا م خورند و به هم دروغ

م گویند، اما هیچی به مرام خود نم رسد، زیرا هنوز وقت معین آن نرسیده است.

۲۸پس پادشاه شمال با غنایم فراوان دوباره عازم وطن خود م شود و در راه بازگشت،

ضد پیمان مقدس عمل نموده و در آنجا باعث خراب های زیادی م شود و بعد به

مملت خود بر م گردد.

۲۹بعد در وقت معین یبار دیر به جنوب لشرکش م کند، اما این بار نتیجۀ عملش

با دفعات قبل فرق م داشته باشد، ۳۰زیرا قوم از غرب با کشت های خود به مقابلۀ او

م آیند و او وحشتزده عقب نشین م کند. پادشاه شمال از این شست به خشم م آید و

با مشورۀ آنهای که پیمان مقدس خود را ترک کرده اند برای از بین بردن پیمان مقدس

قوم برگزیدۀ خدا م رود ۳۱و عساکرش عبادتاه را آلوده م سازند. او مان اجرای

قربان های روزانه م شود و «مروه ویرانر» را در عبادتاه خدا قرار م دهد. ۳۲با

حیله و نیرن یهودیان را که ضد پیمان مقدس شرارت ورزیده اند، طرفدار خود

م سازد، اما کسانیه خدا را م شناسند مخالف و مان او م شوند.

۳۳در آن وقت دانشمندانِ قوم شروع به تعلیم دادن مردم م کنند، اما عده ای از آن ها در

آتش انداخته م شوند، بعض با شمشیر بقتل م رسند و برخ از آن ها زندان و تاراج
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رسد. بعد بسیاری از مردم م کم گردند. ۳۴اما در عین حال به پیروان خدا اندک م

گمراه با حیله گری با آن ها ملحق م شوند. ۳۵عده ای از دانشمندان بقتل م رسند، این

باعث م شود که قوم برگزیدۀ خدا پاک و ب آالیش گردند. این وض تا زمان که وقت

معین فرا رسد، ادامه م یابد.

۳۶پادشاه شمال هرچه دلش بخواهد، م کند. او خود را برتر و باال تر از خدایان دیر

م داند و به خدای خدایان کفر م گوید و تا زمان مجازاتش فرا برسد، به این کار ادامه

م دهد، زیرا آنچه را که خدا مقرر فرموده است، واق م شود. ۳۷پادشاه نه به خدائ که

پدرانش او را بندگ م کردند توجه م کند و نه به خدائ که محبوب زنان م باشد. در

واق او به هی خدائ توجه نم کند، زیرا او خود را واالتر از هر خدائ م پندارد.

۳۸یانه خدائ را که م پرستد، آن خدائ خواهد بود که از قلعه های مستحم

محافظت م کند. به این خدائ که پدرانش او را نم شناختند، طال و نقره، سنهای

گرانبها و هدایای نفیس تقدیم م کند. ۳۹با اتاء به این خدای بیانه به قلعه های

مستحم حمله م برد و کسان را که از او اطاعت کنند به قدرت و حومت م رساند و

بعنوان پاداش زمین را بین آن ها تقسیم م کند.

۴۰سرانجام، پادشاه جنوب به جن پادشاه شمال م آید و او هم با عراده های جن و

سواران و کشتیهای زیاد مانند گردباد به مقابلۀ او م شتابد. پادشاه شمال سیل آسا به

کشورهای زیادی حمله م برد ۴۱و همه را تصرف م کند. سرزمین اسرائیل را هم مورد

تاخت و تاز قرار م دهد، اما از بین این اقوام، ادومیان و موآبیان و اکثر عمونیان نجات

م یابند. ۴۲حت مصر و کشورهای بسیار دیر هم از دست او در امان نم مانند. ۴۳او

تمام خزانه های طال و نقره و اشیای نفیس مصر را تاراج م کند. مردم لیبیا و حبشه به

او باج و خراج م دهند. ۴۴اما از جانب مشرق و شمال خبرهائ به گوش او م رسد و او

را مضطرب و پریشان م سازد. پس خشمین و برافروخته برگشته، در سر راه خود

اه در آن واقمقدس که عبادت کند. ۴۵بین دو دریا و کوه مردمان زیادی را نابود م

است، خیمه های شاهانۀ خود را برپا م کند. اما در همانجا اجلش م رسد و بدون اینه
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کس به او کم کند، م میرد.»

قیامت

۱۲ ۱آن فرشته ای که لباس سفید کتان پوشیده بود، به کالم خود ادامه داده گفت:
آید و چنان دوران سخت ائیل، فرشتۀ اعظم برای حمایت قوم تو مدر آن زمان می»

پیش م آید که در تاری بشر سابقه نداشته است، اما هر کس از قوم تو که نامش در

کتاب خدا نوشته شده باشد، نجات م یابد. ۲بسیاری از آنان که مرده اند، زنده م شوند.

بعض برای حیات جاودان و برخ برای خجالت و حقارت. ۳حیمان مثل آفتاب

م درخشند و کسان که مردم را به راه راست هدایت کرده اند، همچون ستارگان تا ابد

تابناک م شوند.»

۴بعد به من گفت: «اما تو ای دانیال، این پیشوئ را مخف در دلت نهدار و کتاب را

کوشند بفهمند که چه حوادث هر کن تا زمانۀ آخر فرا رسد. بسیاری از مردم بیهوده مم

رخ م دهند.»

۵آناه من، دانیال، ناه کردم و دو نفر دیر را دیدم که ی به این سوی دریا و

دیری به آنطرف آن ایستاده بودند. ۶ی از آن ها آن فرشتۀ سفید پوش که در این وقت

در باالی دریا ایستاده بود، پرسید: «چقدر طول م کشد تا این حوادث عجیب بپایان

برسد؟» ۷او در جواب، هر دو دست خود را بسوی آسمان بلند کرد و بنام خدای

جاویدان قسم خورد و گفت: «این وض تا سه و نیم سال دوام م کند و وقت ظلم و

ستم که بر قوم مقدس م شود خاتمه یابد، این حوادث هم بپایان م رسد.» ۸آنچه را

که او گفت شنیدم، اما به مفهوم آن پ نبردم. پس پرسیدم: «آقای من، آخر این وقای چه

م شود؟» ۹او جواب داد: «ای دانیال، تو حاال برو، زیرا آنچه گفتم، تا زمانۀ آخر فرا

برسد مهر شده و مخف م ماند. ۱۰عدۀ زیادی پاک و طاهر م شوند، ول مردم بدکار

چیزی نم فهمند و به کارهای زشت خود همچنان ادامه م دهند. اما حیمان همه چیز
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را درک م کنند. ۱۱از وقت که قربان های روزانه من شود و آن «مروه ویرانر» در

شود. ۱۲خوشا بحال کس هزار و دو صد و نود روز سپری ماه خدا قرار گیرد، یعبادت

که صبر م کند تا این دورۀ یهزار و سیصد و س و پن روز به پایان برسد. ۱۳اما ای

دانیال، راهت را دنبال کن تا روز مرگت فرا رسد، اما بدان که در روز قیامت زنده

«.شوی تا پاداش ات را دریافت کن م
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