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hrana voastră şi băutura voastră;
căci de ce să vadă el feţele voas-
tre arătând mai rău decât ale ti-
nerilor care sunt de vârsta voas-
tră? Şi aţi pune capul meu în pri-
mejdie înaintea împăratului�.

Atunci Daniel i-a zis îngriji-
toruluib, pe care îl rânduise căpe-
tenia famenilor peste Daniel, Ha-
nania, Mişael şi Azaria: �Încear-
că, te rog, pe slujitorii tăi zece
zile şi să ni se dea să mâncăm le-
gume şi să bem apă; şi să fie vă-
zute feţele noastre înaintea ta, şi
faţa tinerilor care mănâncă din
mâncărurile alese ale împăratu-
lui; şi fă cu slujitorii tăi după
cum vei vedea�. Şi el i-a ascultat
în lucrul acesta şi i-a încercat zece
zile.
Şi, la sfârşitul celor zece zile,

feţele lor arătau* mai frumoase
şi mai grasec decât toţi tinerii care
mâncau din mâncărurile alese
ale împăratului. Deci îngrijitorul
a luat mâncarea lor aleasă şi vi-
nul pe care trebuia să-l bea şi
le-a dat legume.
Şi acestor patru tineri, Dum-

nezeu le-a dat* cunoştinţă, şi pri-
cepere în toate scrierile, şi în-
ţelepciune**; şi Daniel a avut pri-
cepere în toate viziunile� şi vi-
sele.
Şi, la sfârşitul zilelor pe care

le poruncise împăratul pentru
aducerea lor, căpetenia fameni-
lor i-a adus înaintea lui Nebu-
cadneţar. Şi împăratul a vorbit
cu ei; şi printre toţi nu s-a gă-
sit nici unul ca Daniel, Hanania,
Mişael şi Azaria; şi ei au stat*
înaintea împăratului. Şi în orice*
lucru de înţelepciune şi de price-
pere de care i-a întrebat împăra-
tul, i-a găsit de zece ori mai buni

*2 Împ. 24.1.
2 Cr. 36.6.

*Ier. 27.19;
27.20.
Cap. 5.2.
**Gen. 10.10;
11.2.
Is. 11.11.
Zah. 5.11.
�2 Cr. 36.7.
Ier. 50.2.

*2 Împ. 24.15.
Est. 1.3; 6.9.

*Lev. 24.19;
24.20.
**Vers. 17.
Fap. 7.22.
�Cap. 2.4;
3.8; 4.7.

*Vers. 15.
Cap. 11.26.
**Gen. 41.46
1 Împ. 10.8.
Vers. 19.

*Gen. 41.45.
2 Împ. 24.17.
**Cap. 4.8;
5.12.

*Deut. 32.38.
Ezec. 4.13.
Osea 9.3.

*Gen. 39.21.
Ps. 106.46.
Pr. 16.7.
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a Dumnezeu este judecător;sau Judecător al lui Dumnezeu; sau Judecătorul meu este Dumnezeu    b Sau
�lui Melţar�    c Lit. �grase la carne�

În al treilea an al împărăţiei
lui Ioiachim, împăratul lui Iuda,
Nebucadneţar, împăratul Babilo-
nului, a venit* la Ierusalim şi l-a
asediat. Şi Domnul a dat în mâ-
na lui pe Ioiachim, împăratul lui
Iuda, şi parte* din vasele casei
lui Dumnezeu; şi el le-a dus în ţa-
ra Şinear**, în casa dumnezeului
său; şi a dus� vasele în casa vis-
tieriei dumnezeului său.
Şi împăratul i-a zis lui Aşpe-

naz, căpetenia famenilor săi, să a-
ducă dintre fiii lui Israel şi din să-
mânţa împărătească şi dintre cei
de neam ales*, tineri care să nu
aibă* nici un cusur şi frumoşi la
faţă şi instruiţi în toată înţelepciu-
nea** şi care să aibă cunoştinţă şi
să priceapă ştiinţa şi care să fie
în stare să stea în palatul împăra-
tului; şi să-i înveţe scrierea şi lim-
ba� caldeenilor. Şi împăratul le-a
rânduit o parte zilnică din mâncă-
rurile alese* ale împăratului şi din
vinul pe care-l bea el, ca să-i hră-
nească trei ani, şi la sfârşitul lor
să poată sta** înaintea împăratului.
Şi printre ei erau dintre fiii

lui Iuda: Daniela, Hanania, Mişael
şi Azaria. Şi căpetenia famenilor
le-a pus nume*; lui Daniel** i-a
pus numele Beltşaţar; şi lui Ha-
nania, Şadrac; şi lui Mişael, Me-
şac; şi lui Azaria, Abed-Nego.

Dar Daniel a hotărât în inima
lui să nu se întineze cu mâncăru-
rile* alese ale împăratului şi cu vi-
nul pe care-l bea el şi a cerut voie
de la căpetenia famenilor să nu se
întineze. Şi Dumnezeu a făcut* ca
Daniel să capete bunăvoinţă şi în-
durare înaintea căpeteniei fame-
nilor. Şi căpetenia famenilor i-a
zis lui Daniel: �Mă tem de domnul
meu, împăratul, care a rânduit
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decât pe toţi cărturariia şi des-
cântătorii** care erau în toată îm-
părăţia lui.
Şi Daniel a fost acolo* până

în anul întâi al împăratului Cirus.
Şi în anul al doilea al împă-

răţiei lui Nebucadneţar, Nebu-
cadneţar a visat vise; şi duhul i
s-a tulburat* şi somnul** lui a fu-
git de la el. Şi împăratul a po-
runcit* să cheme pe cărturari
şi pe descântători şi pe vrăjitori
şi pe caldeeni, ca să spună îm-
păratului visele lui. Şi au venit şi
au stat înaintea împăratului. Şi
împăratul le-a zis: �Am visat un
vis şi duhul meu este tulburat, ca
să cunoască visul�.
Şi caldeenii au vorbit împă-

ratului în limba aramaică: b�Veş-
nic* să trăieşti, împărate! Spune
slujitorilor tăi visul, şi noi vom
arăta interpretarea�. Împăratul a
răspuns şi a zis caldeenilor: �Ho-
tărâreac a ieşit de la mine: dacă
nu-mi veţi face cunoscut visul
şi interpretarea lui, veţi fi tăiaţi*
în bucăţi, iar casele voastre vor
fi făcute o grămadă de gunoi.
Dar* dacă-mi veţi arăta visul şi
interpretarea lui, veţi primi de la
mine daruri şi răsplătiri şi mare
onoare; deci arătaţi-mi visul şi
interpretarea lui�. Ei au răspuns a
doua oară şi au zis: �Să spună
împăratul visul către slujitorii
săi şi vom arăta interpretarea�.
Împăratul a răspuns şi a zis:
�Cu adevărat, ştiu că vreţi să
câştigaţid timp, pentru că vedeţi
că porunca a ieşit de la mine.
Dar, dacă nu-mi veţi face cunos-
cut visul, o singură* hotărâre este
pentru voi; pentru că v-aţi pregă-
tit să spuneţi înaintea mea cuvin-
te mincinoase şi stricate, până se
va schimba timpul. Spuneţi-mi
deci visul şi voi cunoaşte că pu-
teţi să-mi arătaţi interpretarea lui�.

Caldeenii au răspuns înaintea
împăratului şi au zis: �Nu este
nici un om pe pământ care să
poată arăta lucrul acesta împă-
ratului; pentru că nu este nici un
împărat, oricât de mare şi pu-
ternic, care să fi cerut un astfel
de lucru de la vreun cărturar
sau descântător sau caldeean.
Pentru că lucrul pe care-l cere
împăratul este greue şi nu este
nimeni în stare să-l arate înain-
tea împăratului, decât dumne-
zeii* a căror locuinţă nu este
printre muritorif�.

Pentru aceasta împăratul s-a
mâniat şi s-a înfuriat foarte mult;
şi a poruncit să-i nimicească pe
toţi înţelepţii Babilonului. Şi a
ieşit hotărârea ca să-i omoare pe
înţelepţi. Şi i-au căutat pe Daniel
şi pe tovarăşii lui, ca să-i omoare.

Atunci Daniel a răspuns cu
înţelepciune şi chibzuinţă lui Ari-
oc, căpetenia gărzilor împăratului,
care ieşise să-i omoare pe înţelep-
ţii Babilonului. A răspuns şi a zis
lui Arioc, împuternicitul împăra-
tului: �Pentru ce această hotărâ-
re asprăg din partea împăratu-
lui?� Şi Arioc a făcut cunoscut lui
Daniel situaţia. Atunci Daniel a
intrat şi a cerut de la împărat ca
să-i dea timp, să poată arăta îm-
păratului interpretarea.
Şi Daniel s-a dus acasă şi

a făcut cunoscut lucrul acesta lui
Hanania, lui Mişael şi lui Azaria,
tovarăşii săi, ca să ceară* în-
durare de la Dumnezeulh ceru-
rilor cu privire la taina aceasta,
ca să nu fie nimiciţi Daniel şi to-
varăşii lui cu ceilalţi înţelepţi ai
Babilonului. Atunci taina a fost
descoperită lui Daniel într-o vi-
ziune* de noapte. Şi Daniel L-a
binecuvântat pe Dumnezeul ce-
rurilor. Daniel a răspuns şi a
zis:
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a Sau �cunoscătorii hieroglifelor�    b De aici până la sfârşitul capitolului 7, în original este folosit dialectul
aramaic    c Sau �Cuvântul�    d Lit. �să răscumpăraţi�    e Sau �rar�    f Lit. �nu este cu carnea�    g Sau
�grăbită�    h Aram. �Elah�, corespunzător cu �Eloah�, în ebr.

Visul lui
Nebucadneţar
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�Binecuvântat* fie Numele lui
Dumnezeu din eternitate pentru
eternitate,

pentru că ale Lui** sunt înţe-
lepciunea şi puterea!
Şi El schimbă timpurile* şi

evenimentelea.
El dă jos** pe împăraţi şi El

ridică pe împăraţi.
El dă înţelepciune� înţelepţilor
şi cunoştinţă celor care cunosc

priceperea.
El descoperă* cele adânci şi

ascunse.
El cunoaşte** ce este în întu-

neric şi lumina� locuieşte cu El.
Ţie, Dumnezeul părinţilor mei,

Îţi mulţumesc şi Îţi aduc laude,
Ţie, care mi-ai dat înţelep-

ciune şi putere,
şi mi-ai făcut cunoscut deja

ce am cerut* noi de la Tine:
pentru că Tu ne-ai făcut cu-

noscut lucrul cerut de împăratb�.
Deci Daniel a intrat la Arioc,

pe care îl rânduise împăratul să-i
nimicească pe înţelepţii Babi-
lonului; a intrat şi i-a vorbit ast-
fel: �Nu nimici pe înţelepţii Ba-
bilonului; du-mă înaintea împă-
ratului şi eu voi arăta împăratu-
lui interpretarea�. Atunci Arioc
l-a dus în grabă pe Daniel înain-
tea împăratului şi i-a vorbit ast-
fel: �Am găsit un bărbat dintre
fiii captivităţii lui Iuda, care va
face cunoscut împăratului inter-
pretarea�. Împăratul a răspuns şi
i-a zis lui Daniel, al cărui nume
era Beltşaţar: �Eşti tu în stare
să-mi faci cunoscut visul pe care l-
am avutc şi interpretarea lui?�
Daniel a răspuns înaintea împă-
ratului şi a zis: �Taina pe care a
cerut-o împăratul nu pot s-o ara-
te împăratului înţelepţii, descân-
tătorii, cărturarii şi astrologii.
Dar* este un Dumnezeu în ceruri
care descoperă tainele şi face
cunoscut împăratului Nebucad-

neţar ce va fi** la sfârşitul zi-
lelord. Visul tău şi viziunile din
capul tău, în patul tău, iată-le:
Ţie, împărate, în patul tău,

gândurile ţi s-au înălţat la ce va
fi după acestea; şi Descoperi-
torul* tainelor ţi-a făcut cunoscut
ce va fi. Şi mie, taina aceasta
mi-a fost descoperită* nu printr-o
înţelepciune pe care o am eu mai
mult decât orice vieţuitor, ci pen-
tru ca interpretarea să fie făcută
cunoscut împăratului şi ca să
cunoşti** gândurile inimii tale.

Tu, împărate, priveai, şi iată
un chipe mare; chipul acesta era
foarte mare şi strălucirea lui era
măreaţă. El stătea înaintea ta şi
înfăţişarea lui era înfricoşătoare.
Capul acestui chip era de aur* fin,
pieptul lui şi braţele lui erau de
argint, pântecele lui şi coapsele lui
erau de aramă; pulpele lui de
fier, picioarele lui, parte de fier
şi parte de lut. Tu priveai, până
când o piatră s-a desprins, fără
mâini*, şi a lovit chipul peste pi-
cioarele lui de fier şi de lut şi
le-a sfărâmat. Atunci fierul, lutul,
arama, argintul şi aurul s-au sfă-
râmat la un loc şi s-au făcut ca
pleava* din arie, vara; şi vântul
le-a spulberat şi nu s-a găsit nici
o urmă** din ele. Şi piatra care a
lovit chipul s-a făcut un munte�
mare şi a umplut�� tot pământul.
Acesta este visul; şi îi vom spu-
ne interpretarea înaintea împă-
ratului.

Tu, împărate*, eşti împăratul
împăraţilor, căruia Dumnezeul
cerurilor** ţi-a dat împărăţia,
puterea şi tăria şi gloria. Şi ori-
unde* locuiesc fiii oamenilor,
fiarele câmpului şi păsările ce-
rurilor, El le-a dat în mâna ta
şi te-a făcut stăpân peste toate.
Tu** eşti capul de aur.
Şi după tine se va ridica o

altă* împărăţie, mai neînsemna-

*Ps. 113.2;
115.18.
**Ier. 32.19.

*1 Cr. 29.30.
Est. 1.13.
Cap. 7.25;
11.6.
**Iov 12.18.
Ps. 75.6,7.
Ier. 27.5.
Cap. 4.17.
�Iac. 1.5.

*Iov 12.22.
Ps. 25.14.
**Ps. 139.12.
�Cap. 5.11;
5.14.
Iac. 1.17.

*Vers. 18.

*Gen. 40.8;
41.16.
Vers. 18,47.
Amos 4.13.

**Gen. 49.1.

*Vers. 22,28.

*Gen. 41.16.
Fap. 3.12.
**Vers. 47.

*Vers. 38.

*Cap. 8.25.
Zah. 4.6.
2 Cor. 5.1.
Ev. 9.24.

*Ps. 1.4.
Osea 13.3.
**Ps. 37.10;
37.36.
�Is. 2.2,3.
��Ps. 80.9.

*Ezra 7.12.
Is. 47.5.
Ier. 27.6,7.
Osea 8.10.
**Ezra 1.2.

*Cap. 4.21;
4.22.
Ier. 27.6.
**Vers. 32.

*Cap. 5.28;
5.31.
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a Un timp hotărât pentru împlinirea unor evenimente    b Lit. �lucrul împăratului�    c Lit. �pe care l-am
văzut�    d Sau �în zilele din urmă�    e Sau �o statuie�
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tă** decât a ta, şi o a treia împă-
răţie, de aramă, care va stăpâni
peste tot pământul. Şi a patra*
împărăţie va fi tare ca fierul;
după cum fierul sfărâmă şi zdro-
beşte tot, şi ca fierul care fărâ-
miţează toate acestea, aşa va
zdrobi şi va fărâmiţa ea. Şi după
cum ai văzut picioarele* şi dege-
tele, parte de lut de olar şi parte
de fier, împărăţia va fi împărţită,
dar va fi încă în ea din tăriaa fie-
rului, după cum ai văzut fierul
amestecat cu lutul noroios. Şi după
cum degetele picioarelor erau
parte de fier şi parte de lut, îm-
părăţia va fi în parte tare şi în
parte fărâmicioasă. Şi după cum
ai văzut fierul amestecat cu lut no-
roios, se vor amesteca între ei cu
sămânţa oamenilor, dar nu se vor
lipi unul de altul, după cum fierul
nu se amestecă la un loc cu lutul.
Şi, în zilele împăraţilor aces-

tora, Dumnezeul cerurilor* va ri-
dica o împărăţie care nu va fi ni-
micită niciodată**; şi împărăţia
aceea nu va trece la alt popor; ea
va sfărâma� şi va nimici toate
acele împărăţii, dar ea va rămâne
pentru totdeauna. Şi după cum ai
văzut că din munte s-a desprins
o piatră*, fără mâini, şi a sfărâmat
fierul, arama, lutul, argintul şi
aurul, Dumnezeul cel mare a fă-
cut cunoscut împăratului ce va fi
după aceasta. Şi visul este ade-
vărat şi interpretarea lui sigură�.

Atunci împăratul* Nebucad-
neţar a căzut cu faţa la pământ şi
s-a închinat înaintea lui Daniel şi
a poruncit să i se aducă o jertfă de
mâncare şi miresme** plăcute.
Împăratul a răspuns lui Daniel şi
a zis: �Cu adevărat, Dumnezeul vos-
tru este Dumnezeul dumnezeilor
şi Domnul împăraţilor şi Desco-
peritorul* tainelor, pentru că ai
putut să descoperi taina aceasta�.

Atunci împăratul l-a ridicatb pe

Daniel şi i-a dat multe daruri*
mari şi l-a pus conducător peste
toată provincia Babilonului şi
căpetenie** a guvernatorilor peste
toţi înţelepţii Babilonului. Şi Da-
niel a cerut de la împărat şi el i-a
pus pe Şadrac, Meşac şi Abed-
Nego peste treburile* provinciei
Babilonului. Şi Daniel era la
curteac** împăratului.

! Împăratul Nebucadneţar a
făcut un chipd* de aur; înălţimea
lui era de şaizeci de coţi şi lăţi-
mea lui de şase coţie; l-a ridicat
în câmpia Dura, în provincia Ba-
bilonului. Şi împăratul Nebu-
cadneţar a trimis să-i adune pe
satrapi*, pe căpetenii şi pe gu-
vernatori, pe judecători, pe vistier-
nici, pe consilieri, pe legiuitori şi
pe toţi conducătorii provinciilor, să
vină la dedicarea chipului pe care-l
ridicase împăratul Nebucadneţar.
Atunci satrapii, căpeteniile şi gu-
vernatorii, judecătorii, vistierni-
cii, consilierii, legiuitorii şi toţi
conducătorii provinciilor s-au adu-
nat la dedicarea chipului pe care-l
ridicase împăratul Nebucadneţar;
şi au stat înaintea chipului pe
care-l ridicase Nebucadneţar.
Şi crainicul a strigat cu putere:

�Popoarelor*, naţiunilorf** şi
limbilor, vi se porunceşte: Când
veţi auzi sunetul cornului, al ca-
valului, al lăutei, al lireig, al psal-
terionului, al cimpoiului şi al tu-
turor instrumentelor muzicale, să
cădeţi la pământ şi să vă închinaţi
chipului de aur pe care l-a ridicat
împăratul Nebucadneţar. Şi cine
nu va cădea la pământ şi nu se
va închina va fi aruncat* în ace-
laşi ceas în mijlocul unui cuptor
care arde cu foc�.

De aceea, la timpul acela, când
au auzit toate popoarele sunetul
cornului, al cavalului, al lăutei, al
lirei, al psalterionului şi a tot fe-
lul de instrumente muzicale, toate
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popoarele, naţiunile şi limbile au
căzut la pământ şi s-au închinat
chipului de aur pe care-l ridicase
împăratul Nebucadneţar.

De aceea, în acel timp, câţiva
bărbaţi caldeeni s-au apropiat*
şi i-au acuzata** pe iudei. Ei au
răspuns şi au zis împăratului Ne-
bucadneţar: �Veşnic* să trăieşti,
împărate! Tu, împărate, ai dat o
hotărâre ca orice om care va auzi
sunetul cornului, al cavalului, al
lăutei, al lirei, al psalterionului
şi al cimpoiului şi a tot felul de
instrumente muzicale să cadă la
pământ şi să se închine chipului
de aur. Şi oricine nu va cădea la
pământ şi nu se va închina să fie
aruncat în mijlocul unui cuptor
care arde cu foc. Sunt câţiva* băr-
baţi iudei pe care i-ai pus peste
treburile provinciei Babilonului:
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Oa-
menii aceştia, împărate, n-au ţinut
seama de tine; ei nu slujescb dum-
nezeilor tăi şi nu se închină chi-
pului de aur pe care l-ai ridicat tu�.

Atunci Nebucadneţar, cu mâ-
nie şi furie, a poruncit să-i aducă
pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego.
Atunci au adus pe oamenii aceş-
tia înaintea împăratului. Nebucad-
neţar a răspuns şi le-a zis: �Îna-
dins, Şadrac, Meşac şi Abed-Ne-
go, nu slujiţi voi dumnezeilor mei
şi nu vă închinaţi chipului de aur
pe care l-am ridicat? Acum, dacă
sunteţi gata în clipa când veţi
auzi sunetul cornului, al cavalului,
al lăutei, al lirei, al psalterionului
şi al cimpoiului şi a tot felul de
instrumente muzicale, să cădeţi
la pământ şi să vă închinaţi*
chipului pe care l-am făcut, bine;
iar dacă nu vă veţi închina, veţi fi
aruncaţi în acelaşi ceas în mijlocul
unui cuptor care arde cu foc; şi
cine** este dumnezeul acela care
vă va scăpa din mâinile mele?�
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego

au răspuns şi au zis împăratului:
�O, Nebucadneţar, noi* n-avem
nevoie să-ţi răspundem asupra a-
cestui lucru. Dacă este aşa, Dum-
nezeul nostru, căruia Îi slujim,
poate să ne scape din cuptorul
care arde cu foc; şi ne va scăpa din
mâna ta, împărate! Şi dacă
nu, să ştii, împărate, că nu vom
sluji dumnezeilor tăi şi nu ne
vom închina chipului de aur pe
care l-ai ridicat�.

Atunci Nebucadneţar s-a um-
plut de mânie* şi chipul feţei lui
s-a schimbat împotriva lui Şa-
drac, Meşac şi Abed-Nego; el a
vorbit şi a poruncit să înfierbân-
te cuptorul de şapte ori mai mult
decât se obişnuiac să fie înfier-
bântat. Şi a poruncit celor mai pu-
ternici bărbaţi care erau în oşti-
rea lui să-i lege pe Şadrac, Meşac
şi Abed-Nego şi să-i arunce în
cuptorul care ardea cu foc. Atunci
bărbaţii aceştia au fost legaţi cu
pantaloniid lor, tunicile lor şi man-
talele lor şi veşmintele lor şi au
fost aruncaţi în mijlocul cup-
torului care ardea cu foc. Şi pen-
tru că porunca împăratului era as-
pră şi cuptorul foarte fierbinte,
flacăra focului i-a omorât pe bărba-
ţii aceia care-i ridicaseră pe Şadrac,
Meşac şi Abed-Nego. Şi aceşti
trei bărbaţi, Şadrac, Meşac şi A-
bed-Nego, au căzut legaţi în mij-
locul cuptorului care ardea cu foc.

Atunci împăratul Nebucadne-
ţar a rămas uimit şi s-a ridicat în
grabă, a vorbit şi a zis consilieri-
lor* săi: �N-am aruncat noi în mij-
locul focului trei bărbaţi legaţi?�
Ei au răspuns şi au zis împăra-
tului: �Adevărat, împărate!� El a
răspuns şi a zis: �Iată, eu văd pa-
tru bărbaţi dezlegaţi umblând*
în mijlocul focului şi n-au nici o
vătămare; şi înfăţişarea celui de-al
patrulea este ca a unui fiu** de
dumnezei�.
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Atunci Nebucadneţar s-a a-
propiat de gura cuptorului care
ardea cu foc, a vorbit şi a zis:
�Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,
slujitorii Dumnezeului celui Prea-
înalt, ieşiţi şi veniţi!�

Atunci Şadrac, Meşac şi A-
bed-Nego au ieşit din mijlocul fo-
cului. Şi satrapii, căpeteniile şi
guvernatorii şi consilierii împăra-
tului s-au adunat şi i-au văzut pe
bărbaţii aceştia, asupra* trupuri-
lor cărora focul n-avusese nici o
putere, şi nici un păr de pe capul
lor nu se pârlise şi pantalonii lor
nu se schimbaseră, nici miros de
foc nu trecuse asupra lor.

Nebucadneţar a vorbit şi a
zis: �Binecuvântat fie Dumnezeul
lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,
care a trimis pe Îngerul Său şi
a scăpat pe slujitorii Săi care
s-au încrezut* în El şi care au
schimbat cuvântul împăratului
şi şi-au dat trupurile, ca să nu
slujească şi nici să nu se închi-
ne vreunui alt dumnezeu decât
Dumnezeului lor. De aceea* dau
o hotărâre ca în orice popor,
naţiune şi limbă, cine va vorbi
ceva rău împotriva Dumnezeu-
lui lui Şadrac, Meşac şi Abed-
Nego să fie tăiat** în bucăţi şi
casa lui să fie făcută o grămadă
de gunoi, pentru că nu este un alt
Dumnezeu care să poată salva�
în felul acesta�.

Atunci împăratul i-a avansat
pe Şadrac, pe Meşac şi pe Abed-
Nego în provincia Babilonului.

! �Nebucadneţar, împăratul,
către toate* popoarele, naţiunile
şi limbile care locuiesc pe tot
pământul:

Pacea să vi se înmulţească!
Mi-a plăcut să vă arăt semne-

le şi minunile pe care le-a făcut*
Dumnezeul cel Preaînalt faţă de
mine.

Ce* mari sunt semnele Lui! Şi
ce puternice sunt minunile Lui!

Împărăţia Lui este o împără-
ţie** eternă şi stăpânirea Lui este
din generaţie în generaţie.

aEu, Nebucadneţar, eram liniş-
tit în casa mea şi înfloream în pa-
latul meu. Am văzut un vis care
m-a înfricoşat; şi gândurile în
patul meu şi viziunile* din capul
meu m-au tulburat**. De aceea
am dat o hotărâre să se aducă
înaintea mea toţi înţelepţii Ba-
bilonului, ca să-mi poată face
cunoscut interpretarea visului.
Atunci au intrat* cărturarii, des-
cântătorii, caldeenii şi astrologii.
Şi eu am spus visul înaintea lor,
dar ei nu mi-au făcut cunoscut
interpretarea lui. Dar la urmă a
intrat înaintea mea Daniel, al că-
rui nume* este Beltşaţar, după
numele dumnezeului meu, şi în
care** este duhul dumnezeilor
sfinţi; şi am spus înaintea lui vi-
sul: �Beltşaţare, căpetenia* cărtu-
rarilor, pentru că ştiu că duhul
dumnezeilor sfinţi este în tine şi
nici o taină nu este prea grea
pentru tineb, spune-mi viziunile
visului meu pe care l-am văzut şi
interpretarea lui. Iată viziunile
din capul meu, în patul meu: Pri-
veam şi iată un copac* în mij-
locul pământului, şi înălţimea lui
era mare. Copacul a crescut şi
s-a întărit şi înălţimea lui ajun-
gea până la ceruri şi se vedea
până la marginea întregului pă-
mânt. Frunzele lui erau frumoase
şi roadele lui îmbelşugate şi în
el era hrană pentru toţi; fiarele*
câmpului găseau umbră sub el
şi păsările cerurilor locuiau în
ramurile lui şi orice făpturăc se
hrănea din el.

Priveam în viziunile din capul
meu, în patul meu şi, iată, un ve-
ghetor*, unul sfânt**, a coborât
din ceruri. El a strigat tare şi a
zis aşa: «Doborâţi* copacul şi
tăiaţi-i ramurile, scuturaţi-i frun-
zele şi risipiţi-i roadele; să fugă
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fiarele** de sub el şi păsările de
pe ramurile lui! Dar lăsaţi butucul
rădăcinilor lui în pământ, cu o
legătură de fier şi de aramă în
iarba verde a câmpului, şi să fie
scăldat de roua cerurilor; şi par-
tea lui să fie cu fiarele în iarba
pământului. Inima să i se schimbe
din inimă de om şi să i se dea
o inimă de fiară; şi să treacă
şapte timpuri* peste el.

Hotărârea aceasta este prin
porunca veghetorilor, şi cererea
este prin cuvântul sfinţilor, ca să
cunoască* cei vii că Cel Prea-
înalt stăpâneşte peste împărăţia
oamenilor şi o dă** oricui vrea
şi ridică peste ea pe cel mai de
jos� dintre oameni».

Acest vis l-am văzut eu, Ne-
bucadneţar, împăratul; şi tu, Belt-
şaţare, spune interpretarea lui,
pentru că* toţi înţelepţii împă-
răţiei mele nu-mi pot face cunos-
cut interpretarea, dar tu eşti în
stare, pentru că duhul** dum-
nezeilor sfinţi este în tine�.

Atunci Daniel, al cărui nume
este Beltşaţar, a rămas înmărmu-
rit un ceas şi gândurile lui l-au
tulburat. Împăratul a vorbit şi a
zis: �Beltşaţare*, să nu te tulbure
visul şi interpretarea lui�.

Beltşaţar a răspuns şi a zis:
�Domnul meu, visul** să fie pen-
tru cei care te urăsc şi interpre-
tarea lui pentru vrăjmaşii tăi.
Copacul* pe care l-ai văzut cres-
când şi întărindu-se, a cărui înăl-
ţime ajungea până la ceruri şi
se vedea pe tot pământul, ale
cărui frunze erau frumoase, şi
roadele lui îmbelşugate, şi în
care era hrană pentru toţi, sub
care locuiau fiarele câmpului şi
pe ramurile căruia îşi aveau lo-
cuinţa păsările cerurilor, eşti tu*,
împărate, care ai ajuns mare şi
puternic; pentru că mărimea ta a
crescut şi ajunge până la ceru-
ri, şi stăpânirea** ta până la

capătul pământului.
Şi că împăratul a văzut un

veghetor, unul sfânt, coborând
din ceruri şi zicând: «Doborâţi
copacul şi distrugeţi-l, totuşi lă-
saţi butucul rădăcinilor lui în
pământ, cu o legătură de fier şi
de aramă în iarba verde a câm-
pului şi să fie scăldat de roua
cerurilor şi partea lui să fie cu
fiarele* câmpului, până vor trece
peste el şapte timpuri», aceasta
este interpretarea, împărate, şi
aceasta este hotărârea Celui Prea-
înalt, care vine peste domnul
meu, împăratul: Te vor alunga*
dintre oameni şi locuinţa ta va fi
cu fiarele câmpului şi te vor fa-
ce să mănânci iarbă** ca boii şi
te vor scălda cu roua cerurilor;
şi şapte timpuri vor trece peste
tine, până vei cunoaşte� că Cel
Preaînalt stăpâneşte peste împă-
răţia oamenilor şi o dă�� oricui
vrea. Şi că s-a poruncit să se
lase butucul rădăcinilor copa-
cului: împărăţia ta îţi va rămâne
ţie, după ce vei cunoaşte că ce-
rurile* stăpânesc. De aceea, îm-
părate, să-ţi fie plăcut sfatul meu
şi rupe-o* cu păcatele tale prin
dreptatea, şi cu nelegiuirile tale
prin îndurare faţă de cei săraci;
poate** că aceasta îţi va prelun-
gi� pacea�.

Toate acestea au venit asupra
împăratului Nebucadneţar. După
trecerea a douăsprezece luni, se
plimba pe palatul împărăţiei
Babilonului. Împăratul* a vorbit
şi a zis: �Nu este acesta Babilo-
nul cel mare, pe care l-am con-
struit eu pentru casa împărăţieib,
prin tăria puterii mele şi spre
gloria măreţiei mele?�

Cuvântul* era încă în gura
împăratului şi a venitc un glas**
din ceruri, zicând: �Ţie ţi se spu-
ne, împărate Nebucadneţar: ţi s-a
luat împărăţia! Şi te vor alunga*
dintre oameni şi locuinţa ta va fi
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cu fiarele câmpului; te vor face să
mănânci iarbă ca boii şi şapte
timpuri vor trece peste tine, până
vei cunoaşte că Cel Preaînalt
stăpâneşte peste împărăţia oa-
menilor şi că o dă oricui vrea�.
Şi în acelaşi ceas s-a împlinit

cuvântul asupra lui Nebucadne-
ţar: şi a fost alungat dintre oameni
şi a mâncat iarbă ca boii şi i s-a
scăldat trupul cu roua cerurilor,
până i-au crescut perii ca penele
vulturilor şi unghiile ca ghearele
păsărilor.

�Şi, la sfârşitul* zilelor, eu,
Nebucadneţar, mi-am ridicat o-
chii spre ceruri şi cunoştinţaa mea
s-a întors la mine; şi L-am bine-
cuvântat pe Cel Preaînalt şi L-am
lăudat şi L-am onorat pe Cel care
trăieşte** etern,

a cărui stăpânire� este o stă-
pânire eternă şi a cărui împărăţie
este din generaţie în generaţie.
Şi toţi* locuitorii pământului

sunt socotiţi ca o nimica;
şi El face după voia** Sa în

oştirea cerurilor şi între locuito-
rii pământului;
şi nimeni� nu poate să-I o-

prească mâna sau să-I zică:
«Ce�� faci?»

În timpul acela, cunoştinţa
mea s-a întors la mine; şi, spre
gloria* împărăţiei mele, străluci-
rea mea şi măreţia mea s-au în-
tors la mine; şi consilierii mei şi
cei mai-mari ai mei m-au căutat;
şi am fost restabilit în împărăţia
mea şi mi s-a adăugat** o măreţie
deosebită. Acum, eu, Nebucad-
neţar, laud şi înalţ şi preamăresc
pe Împăratul cerurilor, pentru că
toate* lucrările Lui sunt adevăr
şi căile Lui sunt judecatăb şi El
poate** smeri pe cei care um-
blă cu mândrie�.

! Împăratul Belşaţar a făcut
un mare ospăţ pentru o mie din
mai-marii săi şi a băut vin înaintea

celor o mie. Pe când gusta vinul,
Belşaţar a poruncit să se aducă va-
sele de aur şi de argint pe care
le luase* Nebucadneţar, tatăl său,
din templul care era la Ierusalim,
ca să bea cu ele împăratul şi mai-
marii săi, soţiile sale şi concubi-
nele sale. Atunci au adus vasele
de aur care fuseseră luate din tem-
plul casei lui Dumnezeu care era în
Ierusalim; şi împăratul şi mai-ma-
rii săi, soţiile sale şi concubinele
sale au băut cu ele. Au băut vin şi
au lăudat* pe dumnezeii de aur şi
de argint, de aramă, de fier, de lemn
şi de piatră.

În clipa* aceeac au apărut nişte
degete de mână de om şi au scris
în faţa lămpiid, pe tencuiala zi-
dului palatului împăratului; şi
împăratul a văzut parteae mâinii
care scria. Atunci faţa împăra-
tului s-a schimbat şi gândurile
sale l-au tulburat; şi încheietu-
rile coapselor sale s-au dezlegat
şi genunchii* săi s-au izbit unul
de altul.

Împăratul a strigat* tare să i
se aducă descântătorii**, caldee-
nii şi astrologii. Împăratul a vorbit
şi le-a zis înţelepţilor Babilonu-
lui: �Oricine va citi scrierea aceas-
ta şi-mi va arăta interpretarea ei
va fi îmbrăcat cu purpură şi va
avea un lanţ de aur la gâtul lui şi
va fi al treilea� guvernator în îm-
părăţie�.

Atunci au intrat toţi înţelepţii
împăratului, dar n-au putut* să
citească scrierea, nici să spună
împăratului interpretarea ei.
Atunci împăratul Belşaţar s-a
tulburat* mult şi i s-a schimbat
faţa şi mai-marii săi au încremenit.

Împărăteasag, la auzul cuvin-
telor împăratului şi ale mai-mari-
lor lui, a intrat în casa ospăţului;
împărăteasa a vorbit şi a zis:
�Veşnic* să trăieşti, împărate! Să
nu te tulbure gândurile tale şi să nu
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ţi se schimbe faţa. Este* un om în
împărăţia ta în care este duhul
dumnezeilor sfinţi; şi în zilele ta-
tălui tău s-au găsit în el lumină şi
pricepere şi înţelepciune, ca înţe-
lepciunea dumnezeilor; şi împă-
ratul Nebucadneţar, tatăl tău
� tatăl tău, împăratul � l-a făcut
căpetenie** a cărturarilor, a des-
cântătorilor, a caldeenilor şi a
astrologilor. Pentru că un duh*
deosebit de ales şi cunoştinţă şi
pricepere, interpretarea viselor şi
arătarea celor ascunse şi rezol-
varea lucrurilor dificile s-au găsit
în el, în Daniel, pe care împăra-
tul** l-a numit Beltşaţar. Acum să
fie chemat Daniel şi-ţi va arăta in-
terpretarea�.

Atunci Daniel a fost adus îna-
intea împăratului. Împăratul a
vorbit şi i-a zis lui Daniel: �Tu
eşti acel Daniel, dintre fiii capti-
vităţii lui Iuda, pe care i-a adus
împăratul, tatăl meu, din Iuda?
Şi am auzit despre tine că du-
hul* dumnezeilor este în tine, şi
lumină şi pricepere şi înţelep-
ciune aleasă se găsesc în tine.
Şi acum, înţelepţii* şi descântă-
torii au fost aduşi înaintea mea
ca să citească scrierea aceasta şi
să-mi spună interpretarea ei, dar
n-au putut să arate interpretarea
cuvintelor. Dar am auzit despre
tine că poţi să dai interpretări
şi să rezolvi lucrurile dificile.
Acum*, dacă poţi să citeşti scrie-
rea şi să-mi faci cunoscut inter-
pretarea ei, vei fi îmbrăcat cu pur-
pură şi vei avea un lanţ de aur
la gâtul tău şi vei fi al treilea
guvernator în împărăţie�.

Atunci Daniel a răspuns şi a
zis înaintea împăratului: �Daru-
rile tale să fie ale tale şi dă altu-
ia răsplătirile tale; totuşi eu voi
citi împăratului scrierea şi-i voi
face cunoscut interpretarea.

Împărate! Dumnezeul* cel
Preaînalt i-a dat lui Nebucad-

neţar, tatăl tău, împărăţia şi mări-
re şi glorie şi măreţie. Şi, din cauza
măririi pe care i-a dat-o, toate*
popoarele, naţiunile şi limbile tre-
murau şi se temeau înaintea lui; el
omora pe cine voia şi lăsa în
viaţă pe cine voia şi înălţa pe cine
voia şi cobora pe cine voia. Dar,
când* i s-a înălţat inima şi i s-a
împietrit duhul până la mândrie, a
fost aruncat de pe tronul împă-
răţiei sale şi gloria a fost luată
de la el. Şi a fost alungat* dintre
fiii oamenilor şi inima lui s-a fă-
cut ca a fiarelor şi locuinţa lui
era cu măgarii sălbatici; îl hră-
neau cu iarbă ca pe boi şi trupul
lui era scăldat de roua cerurilor,
până când a cunoscut** că Dum-
nezeul cel Preaînalt stăpâneşte
peste împărăţia oamenilor şi că
pune peste ea pe cine vrea.
Şi tu, fiul lui, Belşaţar, nu

ţi-ai smerit* inima, deşi ai ştiut
toate acestea; ci te-ai înălţat*
împotriva Domnului cerurilor; şi
au adus vasele casei Lui înaintea
ta şi aţi băut vin cu ele, tu şi mai-
marii tăi, soţiile tale şi concubine-
le tale, şi ai lăudat pe dumnezeii
de argint şi de aur, de aramă, de
fier, de lemn şi de piatră, care**
nu văd, nici nu aud, nici nu cu-
nosca; iar pe Dumnezeu, în mâna�
căruia este suflarea ta şi ale că-
ruia sunt toate căile tale, nu L-ai
glorificat. Atunci dinaintea Lui
s-a trimis partea aceea de mână
şi s-a scris inscripţia aceasta.
Şi aceasta este inscripţia care

s-a scris:
«Mene, Mene, Techel, Ufarsin»b.
Aceasta este interpretarea cu-

vintelor:
«Mene»: Dumnezeu a numărat

zilele împărăţiei tale şi i-a pus capăt;
«Techel»: ai fost cântărit* în

balanţă şi ai fost găsit prea uşorc;
«Peres»: împărăţia ta a fost

împărţită şi a fost dată mezilor*
şi perşilor**�.
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Cap. 3.4.

*Cap. 4.30;
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Atunci Belşaţar a poruncita şi
l-au îmbrăcat pe Daniel cu pur-
pură şi au pus un lanţ de aur la
gâtul lui şi au dat de ştire despre
el că va fi al treilea* guvernator
în împărăţie.

În noaptea* aceea, Belşaţar,
împăratul caldeenilor, a fost ucis.
Şi Darius* medul a primit împă-
răţia, fiind în vârstă cam de şai-
zeci şi doi de ani.

!  I-a plăcut lui Darius să
pună* peste împărăţie o sută
douăzeci de satrapib, care să fie
în toată împărăţia. Şi, peste a-
ceştia, trei căpetenii, dintre care
unul era Daniel, cărora să le dea
socoteală aceşti satrapi, ca îm-
păratul să nu sufere nici o pa-
gubă. Şi acest Daniel a întrecut
pe căpetenii şi pe satrapi, pentru
că în el era un duh* deosebit de
ales; şi împăratul s-a gândit să-l
pună peste toată împărăţia.

Atunci* căpeteniile şi satrapii
au căutat să găsească ceva îm-
potriva lui Daniel privitor la îm-
părăţie; dar n-au putut să găseas-
că nimic, nici o greşealăc, pentru
că el era credincios şi nu se gă-
sea în el nici vină, nici greşealăc.
Atunci oamenii aceştia au zis:
�Nu vom găsi nimic împotriva a-
cestui Daniel, afară doar dacă nu
vom găsi ceva împotriva lui cu
privire la legea Dumnezeului său�.

Atunci căpeteniile şi satrapii
aceştia s-au adunat grămadă la
împărat şi i-au vorbit aşa: �Împă-
rate Darius, veşnic* să trăieşti!
Toţi mai-marii împărăţiei, căpe-
teniile şi satrapii, consilierii şi gu-
vernatorii s-au sfătuit împreună să
aşeze o hotărâre împărătească şi
să se dea o interdicţie fermă, că
oricine va face cerere unui dum-
nezeu sau unui om treizeci de zi-
le, altuia decât ţie, împărate, ace-
la să fie aruncat în groapa leilor.
Acum, împărate, întăreşte inter-
dicţia şi semnează înscrisul, ca să

nu fie schimbat, după legea* me-
zilor şi a perşilor, care nu poate
fi desfiinţată�. De aceea împăratul
Darius a semnat înscrisul şi inter-
dicţia.
Şi, când a aflat Daniel că s-a

semnat înscrisul, a intrat în casa
lui; şi ferestrele îi erau deschise
în camera lui de sus, către* Ieru-
salim; şi îngenunchea pe genun-
chii lui de trei** ori pe zi şi se
ruga şi aducea mulţumiri înaintea
Dumnezeului său, cum făcea mai
înainte. Atunci oamenii aceia s-au
adunat grămadă şi l-au găsit pe
Daniel rugându-se şi făcând ce-
rere înaintea Dumnezeului său.
Atunci s-au apropiat* şi au vor-
bit înaintea împăratului despre
interdicţia împăratului: �N-ai sem-
nat tu o interdicţie, ca orice om
care va cere ceva unui dumne-
zeu sau unui om treizeci de zile,
altuia decât ţie, împărate, să fie
aruncat în groapa leilor?�

Împăratul a răspuns şi a zis:
�Adevărat este lucrul acesta, după
legea** mezilor şi a perşilor, care
nu poate fi desfiinţată�.

Atunci au răspuns şi au zis
înaintea împăratului: �Daniel a-
cela, care este dintre* fiii capti-
vităţii lui Iuda, nu ţine seama**
de tine, împărate, nici de inter-
dicţia pe care ai semnat-o, ci îşi
face cererea de trei ori pe zi�.
Atunci împăratul, când a auzit
aceste cuvinte, s-a mâhnit* foarte
mult şi şi-a pus inima pentru
Daniel, ca să-l salveze; şi până la
apusul soarelui s-a străduit ca să-l
scape.

Atunci oamenii aceştia s-au
adunat grămadă la împărat şi au
zis împăratului: �Să ştii, împărate,
că legea* mezilor şi a perşilor
este că nici o interdicţie sau ho-
tărâre pe care o statorniceşte îm-
păratul nu poate fi schimbată�.

Atunci împăratul a poruncit şi
au adus pe Daniel şi l-au aruncat

*Vers. 7.

*Ier. 51.31;
51.39,57.

*Cap. 9.1.

*Est. 1.1.

*Cap. 5.12.

*Ecl. 4.4.

*Neem. 2.3.
Vers. 21.
Cap. 2.4.
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în groapa leilor.
Împăratul a vorbit şi i-a zis lui

Daniel: �Dumnezeul tău, căruia Îi
slujeşti neîncetat, El te va scăpa�.
Şi s-a adus* o piatră şi s-a pus

pe gura gropii şi împăratul a pe-
cetluit-o** cu inelul său şi cu ine-
lul mai-marilor săi, ca să nu se
schimbe nimic în privinţa lui Da-
niel. Atunci împăratul s-a dus în
palatul său şi a petrecut noaptea
postind, şi nu i s-au adus ţiitoarea,
şi somnul său a fugit* de la el.

Atunci împăratul s-a sculat
odată cu lumina, în revărsatul
zorilor, şi s-a dus în grabă la groa-
pa leilor. Şi, pe când se apropia
de groapă, l-a strigat cu glas plân-
gător pe Daniel. Împăratul a vor-
bit şi i-a zis lui Daniel: �Daniele,
slujitorul Dumnezeului celui viu!
Te-a putut scăpa de lei Dumne-
zeul* tău, căruia Îi slujeşti ne-
încetat?�

Atunci Daniel a vorbit împă-
ratului: �Veşnic* să trăieşti, îm-
părate, Dumnezeul* meu a trimis
pe îngerul Său şi a închis** gura
leilor, încât nu mi-au făcut nici
un rău; pentru că s-a găsit nevi-
novăţie în mine înaintea Lui; şi
chiar înaintea ta, împărate, n-am
făcut nici un rău�.

Atunci împăratul s-a bucurat
foarte mult şi a poruncit să-l scoa-
tă pe Daniel din groapă. Şi Daniel
a fost scos din groapă şi nu s-a
găsit nici o rană pe el, pentru că
se încrezuse* în Dumnezeul său.
Şi împăratul a poruncit şi au

adus* pe oamenii aceia care-l acu-
zaserăb pe Daniel şi i-au aruncat
în groapa leilor, pe ei, pe fiii**
lor şi pe soţiile lor; şi, înainte de
a ajunge ei în fundul gropii, leii
i-au apucat şi le-au fărâmiţat toa-
te oasele.

Atunci împăratul Darius a
scris către toate* popoarele, naţiu-
nile şi limbile care locuiesc pe
tot pământul:

�Pacea să vi se înmulţească!
Dau o hotărâre*, ca în toată în-

tinderea împărăţiei mele, oame-
nii să tremure şi să se teamă**
înaintea Dumnezeului lui Daniel:

pentru că� El este Dumnezeul
cel viu şi statornic întotdeauna
şi împărăţia�� Lui nu va fi

nimicită şi stăpânirea Lui nu va
avea sfârşit.

El salvează şi scapă şi El face
semne* şi minuni în ceruri şi pe
pământ,

El, care l-a salvat pe Daniel
de puterea leilor�.
Şi acest Daniel a prosperat în

împărăţia* lui Darius şi în îm-
părăţia lui Cirus** persanul.

! În anul întâi al lui Belşa-
ţar, împăratul Babilonului, Dani-
el a văzut* un vis şi viziuni în
mintea lui, în patul său. Atunci a
scris visul şi a istorisit lucrurile
cele mai însemnate.

Daniel a vorbit şi a zis: �Pri-
veam în viziunea mea de noapte
şi, iată, cele patru vânturi ale ce-
rurilor s-au dezlănţuit asupra Mă-
rii celei Mari. Şi patru fiare mari,
deosebite una de alta, s-au ridi-
cat* din mare.

Cea dintâi era ca un leu* şi
avea aripi de vultur; am privit
până i s-au smuls aripile. Şi a fost
înălţată de la pământ şi făcută să
stea pe două picioare ca un om,
şi i s-a dat o inimă de om.
Şi iată o altă fiară, a doua*,

asemenea unui urs, şi s-a ridicat
pe o coastă. Şi avea trei coaste în
gura ei, între dinţii ei; şi i se zi-
cea aşa: «Ridică-te, mănâncă
multă carne».

După aceasta am privit şi iată
alta, ca un leopard, şi avea patru
aripi de pasăre pe spatele ei; şi
fiara avea patru capete*, şi i s-a
dat stăpânire.

După aceea am privit în vi-
ziunile de noapte şi iată o a pa-
tra* fiară, înspăimântătoare şi în-

*Plân. 3.53.
**Mt. 27,66.

*Cap. 2.1.

*Cap. 3.15.

*Cap. 2.4.

*Cap. 3.28.
**Ev. 11.33.

*Ev. 11.33.

*Deut. 19.19.
**Deut. 24.16.
2 Împ. 14.6.
Est. 9.10.

*Cap. 4.1.

*Cap. 3.29.
**Ps. 99.1.
�Cap. 4.34.
��Cap. 2.44;
4.3,34; 7.14;
7.27.
Lc. 1.33.

*Cap. 4.3.

*Cap. 1.21.
**Ezra 1.1,2

*Num. 12.6.
Cap. 2.28.
Amos 3.7.

*Apoc. 13.1.

*Deut. 28.49
2 Sam. 1.23.
Ier. 4.7,13;
48.40.
Ezec. 17.3.
Hab. 1.8.

*Cap. 2.39.

*Cap. 8.8,22.

*Cap. 2.40.
Vers. 19,23.
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grozitoare şi nemaipomenit de pu-
ternică; şi avea dinţi mari de fier,
mânca şi sfărâma şi călca în pi-
cioare ce rămânea; şi ea era deo-
sebită de toate fiarele care au fost
înaintea ei şi avea zece** coarne.

Priveam atent coarnele şi, iată,
un alt* corn mic s-a ridicat prin-
tre ele şi trei din coarnele dintâi
au fost smulse dinaintea lui; şi,
iată, în cornul acesta erau ochi
ca ochii de om** şi o gură� care
vorbea lucruri mari.

Am privit* până au fost puse
nişte tronuri, şi Cel Bătrân** de
zile S-a aşezat.

Veşmântul� Lui era alb ca
zăpada şi perii capului Său ca
lâna curată;

tronul Lui era flăcări de foc
şi roţile�� lui, foc arzător.

Un râu* de foc se vărsa şi ie-
şea dinaintea Lui;

mii de mii Îi slujeau şi zece
mii** de ori zece mii stăteau
înaintea Lui.

Judecata� s-a ţinut şi cărţile��
s-au deschis.

Am privit* atunci, din cauza
glasului cuvintelor mari pe care
le rostea cornul. Am privit până
a fost ucisă fiara; şi trupul ei a
fost distrus şi a fost dat ca să fie
ars în foc. Cât despre celelalte
fiare, li s-a luat stăpânirea; totuşi
vieţile li s-au prelungit pentru
un anumit timp şi ceas.

Am privit în viziunile de
noapte şi, iată, Unul* ca un Fiu al
Omului venea cu norii ceruri-
lor; şi s-a apropiat de Cel Bătrân
de zile şi L-au adus înaintea Lui.
Şi I s-a dat* stăpânire şi glorie şi
o împărăţie, pentru ca toate po-
poarele, naţiunile şi limbile să-I slu-
jească. Stăpânirea Lui este o stă-
pânire** eternă, care nu va trece,
şi împărăţia Lui nu va fi nimicită.

Cât despre mine, Daniel, du-
hul meu a fost întristat* înăuntrul

trupului meua şi viziunile capului
meu m-au tulburat. M-am apro-
piat de unul dintre aceia care stă-
teau de faţă şi l-am întrebat de-
spre adevărul tuturor acestora.
Şi el mi-a spus şi m-a făcut

să cunosc interpretarea acestor
lucruri. «Aceste* fiare mari, care
sunt patru, sunt patru împăraţi
care se vor ridica din pământ.
Dar* sfinţii locurilor preaînalteb

vor primi împărăţia şi vor stă-
pâni împărăţia pentru totdeauna
şi în vecii vecilor».

Atunci am dorit să cunosc
adevărul despre fiara a patra*,
care era deosebită de toate cele-
lalte, peste măsură de înspăimân-
tătoare, ai cărei dinţi erau de fier
şi unghiile ei de aramă; care mân-
ca, sfărâma şi călca în picioare
ce rămânea; şi despre cele zece
coarne, care erau pe capul ei, şi
despre celălalt corn care a ieşit şi
dinaintea căruia au căzut trei;
despre cornul acela care avea
ochi şi o gură care vorbea lucruri
mari şi a cărui înfăţişare era
mai mare decât a semenilor săi.
Am privit, şi cornul* acela a fă-
cut război cu sfinţii şi i-a învins,
până* a venit Cel Bătrân de zile
şi judecata a fost dată** sfinţi-
lor locurilor preaînalteb şi a sosit
timpul hotărât şi sfinţii au luat
în stăpânire împărăţia.

El a zis astfel: «Fiara a patra
va fi o a patra împărăţie* pe pă-
mânt, care va fi deosebită de toa-
te împărăţiile şi va sfâşia tot pă-
mântul şi-l va călca în picioare
şi-l va sfărâma în bucăţi. Şi cele
zece coarne* sunt zece împăraţi
care se vor ridica din împărăţia
aceasta; şi după ei se va ridica un
altul, şi el se va deosebi de cei
dintâi şi va supunec trei împăraţi.
Şi el va rosti* cuvinte împotriva
Celui Preaînalt şi va asuprid**
pe sfinţii locurilor preaînalte şi
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va gândi� să schimbe timpurile
hotărâte şi legea; şi ei vor fi daţi��
în mâna lui până la un timp*� şi
timpuri şi o jumătate de timp.
Şi se va ţine judecata* şi îi

vor lua stăpânirea, ca s-o distru-
gă şi s-o facă să piară până la
sfârşit. Şi împărăţia* şi stăpâni-
rea şi măreţia împărăţiilor de sub
toate cerurile se vor da poporu-
lui sfinţilor locurilor preaînalte.
Împărăţia Lui** este o împărăţie
eternă; şi toate stăpânirile� Îi
vor sluji şi-L vor asculta».

Aici este sfârşitul vorbiriia. Cât
despre mine, Daniel, gândurile*
mele m-au tulburat mult şi mi
s-a schimbat culoarea feţei; dar
am păstrat** cuvintele în inima mea.

! În al treilea an al împără-
ţiei împăratului Belşaţar mi s-a
arătat o viziune, mie, lui Daniel,
după aceea care mi se arătase la
început*. Şi am văzut în viziune
şi a fost aşa: când am văzut,
eram în palatulb Susa*, care este în
provincia Elam. Şi am văzut în
viziune şi eram lângă râul Ulai.
Şi mi-am ridicat ochii şi am vă-
zut şi, iată, înaintea râului stătea
un berbec care avea două coarne;
şi cele două coarne erau înalte şi
unul era mai înalt decât celălalt;
şi cel mai înalt crescuse cel din
urmă. Am văzut berbecul împun-
gând spre apus şi spre nord şi
spre sud, şi nici o fiară nu putea
să stea înaintea lui şi nimeni nu
putea să scape din mâna lui; şi fă-
cea ce voia* şi a ajuns mare.
Şi priveam atent şi, iată, un

ţap venea de la apus peste faţa
întregului pământ şi nu atingea
pământul; şi ţapul avea un corn*
însemnatc între ochii lui. Şi a ve-
nit la berbecul care avea cele
două coarne, pe care-l văzusem
stând înaintea râului, şi s-a repe-
zit asupra lui în furia puterii lui.

Şi l-am văzut apropiindu-se de
berbec şi s-a mâniat pe el şi a lo-
vit pe berbec şi i-a frânt cele
două coarne ale lui; şi nu era nici o
putere în berbec ca să stea îna-
intea lui; şi l-a aruncat la pământ
şi a călcat peste el şi nu era ni-
meni care să-l scape pe berbec
din mâna lui.
Şi ţapul a ajuns nespus de

mare; şi, când s-a întărit, i s-a
frânt cornul cel mare. Şi în locul
lui s-au ridicat patru coarne în-
semnate*, spre cele patru vânturi
ale cerurilor.
Şi dintr-unul* din ele a ieşit

un corn mic, care a ajuns nespus
de mare către sud** şi către ră-
sărit şi către frumuseţead� pă-
mântului. Şi s-a făcut* mare până
la oştirea cerurilor** şi a aruncat�
la pământ din oştire şi din stele
şi le-a călcat în picioare. Şi s-a
mărit* chiar până la căpetenia**
oştirii; şi i s-a luat� jertfa ne-
încetată�� şi locul locaşului său
sfânt a fost aruncat jos. Şi un timp
de necaz a fost rânduit pentru
jertfa neîncetatăe din cauza fără-
delegii*. Şi el a aruncat adevă-
rul** la pământ şi a făcut� lucruri
mari şi a prosperat.
Şi am auzit un sfânt* vor-

bind; şi un alt sfânt îi spunea celui
care vorbea: «Până când va fi vi-
ziunea despre jertfa neîncetată şi
despre fărădelegea pustiitoaref,
spre a da şi sfântul locaş şi oşti-
rea să fie călcate în picioare?»
Şi mi-a zis: «Până la două mii

trei sute de seri şi dimineţi; atunci
sfântul locaş va fi curăţitg».
Şi a fost aşa: când eu, Daniel,

am văzut viziunea, am căutat*
înţelesul ei; şi, iată, a stat înain-
tea mea ca înfăţişarea unui om**.
Şi am auzit* un glas de om între
malurile Ulaiului; şi a strigat şi
a zis: «Gabrieleh**, fă-l pe aces-
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ta să înţeleagă viziuneaa!»
Şi el s-a apropiat de locul

unde eram; şi, când a venit, eu
m-am înfricoşat şi am căzut* cu
faţa la pământ. Şi el mi-a zis: «În-
ţelege, fiu al omului, că viziunea
este pentru timpul sfârşitului».
Şi, pe când* vorbea cu mine,

am fost într-o adâncă ameţeală
cu faţa la pământ. Şi el m-a
atins** şi m-a făcut să stau în
picioare pe locul unde eram.
Şi el a zis: «Iată, te voi face

să cunoşti ce va fi la sfârşitul
mâniei; pentru că sfârşitul* va fi
la un timp hotărât. Berbecul* pe
care l-ai văzut având cele două
coarne sunt împăraţii Mediei şi
ai Persiei. Şi ţapul* cel păros
este împăratul Greciei; şi cornul
cel mare care era între ochii lui
este cel dintâi** împărat. Şi că
s-a frânt* şi s-au ridicat patru
în locul lui: patru împărăţii se
vor ridica din această naţiune,
dar nu cu puterea lui.
Şi în timpul din urmă al îm-

părăţiei lor, când cei fărădelege
vor umple măsura, se va ridica un
împărat* neînduplecat** la înfă-
ţişare şi priceput în uneltiri. Şi
puterea lui va fi mare, dar* nu
prin propria lui putere: şi va pus-
tii în chip uimitor şi va prospera**
şi va face lucruri mari; şi va nimi-
ci� pe cei puternici şi pe poporul
sfinţilor. Şi prin viclenia* lui va
face să prospere înşelăciunea în
mâna lui; şi se va înălţa** în inima
lui; şi prin prosperitate va corupeb

pe mulţi; şi se va ridica� împotri-
va Căpeteniei căpeteniilor, dar va
fi frânt fără mână�� omenească.
Şi viziunea* serilor şi a di-

mineţilor care a fost spusă este
adevărată; dar tu pecetluieşte**
viziunea, pentru că este pentru
multe zile în viitor».
Şi eu*, Daniel, am leşinat şi

am fost bolnav câteva zile; apoi
m-am ridicat şi mi-am văzut de
treburile** împăratului. Şi eram
uimit de viziune şi nu era� nimeni
care s-o înţeleagăc.

În anul întâi* al lui Darius,
fiul lui Ahaşveroş, din sămânţa me-
zilor, care a împărăţit peste împă-
răţia caldeenilor, în anul întâi al
împărăţiei lui, eu, Daniel, am înţe-
les din cărţi că numărul anilor pen-
tru care fusese cuvântul DDDDDomnului
către profetul Ieremia*, pentru îm-
plinirea pustiirilord Ierusalimului
era şaptezeci de ani. Şi mi-am în-
dreptat* faţa către Domnul DDDDDum-
nezeu, ca să-L caut prin rugăciune
şi cereri, cu post şi sac şi cenuşă.
Şi m-am rugat DDDDDomnului Dum-

nezeului meu şi mi-am făcut măr-
turisirea şi am zis: «Vai, Doam-
ne*, Dumnezeulee mare şi înfri-
coşător, care păstrezi legămân-
tul şi îndurarea către cei care Te
iubesc şi păzesc poruncile Tale!
Noi* am păcătuit şi am făcut ne-
legiuire şi am făcut ce este rău şi
ne-am răzvrătit, abătându-ne de
la poruncile Tale şi de la judecăţile
Tale. Şi n-am ascultat* de slujitorii
Tăi, profeţii, care au vorbit în
Numele Tău către împăraţii noştri,
căpeteniile noastre şi părinţii noştri
şi către tot poporul ţării.

A Ta*, Doamne, este drepta-
tea, iar a noastră este ruşinea fe-
ţei, cum se arată în ziua aceasta
bărbaţilor lui Iuda şi locuitori-
lor Ierusalimului şi întregului Is-
rael, celor de aproape şi celor de
departe, în toate ţările unde i-ai
alungat din cauza necredincioşiei
lor, cu care au fost necredincioşi
împotriva Ta. Doamnef, a noastră
este ruşinea feţei, a împăraţilor
noştri, a căpeteniilor noastre şi a
părinţilor noştri, pentru că am pă-
cătuit împotriva Ta. La Domnul
DDDDDumnezeul nostru* sunt îndurări şi
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iertări; pentru că ne-am răzvrătit
împotriva Lui. Şi n-am ascultat*
de glasul DDDDDomnului Dumnezeului
nostru, ca să umblăm în legile Lui,
pe care ni le-a pus înainte prin
slujitorii Săi, profeţii. Şi tot Israe-
lul* a călcat legea Ta şi s-a abă-
tut, ca să nu asculte de glasul Tău.
Şi s-au vărsat peste noi blestemul
şi jurământul care este scris în
legea** lui Moise, slujitorul lui
Dumnezeu, pentru că am păcătuit
împotriva Lui. Şi El a împlinit*
cuvintele Sale, pe care le-a spus
împotriva noastră şi împotriva
judecătorilor noştri, care ne-au
judecat, aducând asupra noas-
tră un rău mare, încât nu s-a întâm-
plat** sub toate cerurile cum s-a
întâmplat asupra Ierusalimului.
Cum* este scris în legea lui Moi-
se, tot răul acesta a venit asupra
noastră; cu toate acestea, noi
n-am căutat** faţa DDDDDomnului Dum-
nezeului nostru, ca să ne întoar-
cem de la nelegiuirile noastre şi
să înţelegem adevărul Tău. Şi
DDDDDomnul a vegheat* asupra răului
şi l-a adus peste noi; pentru că
DDDDDomnul Dumnezeul nostru este
drept** în toate faptele Sale pe
care le-a făcuta şi noi n-am as-
cultat� de glasul Lui.
Şi acum, Doamne Dumnezeul

nostru, care ai scos* pe poporul
Tău din ţara Egiptului cu mână
tare şi Ţi-ai făcut un Nume**, ca
în ziua aceasta: noi am păcătuit,
noi am făcut rău. Doamne, după
toate dreptăţileb* Tale, să se în-
toarcă, Te rog, mânia Ta şi furia
Ta de la cetatea Ta, Ierusalim,
muntele** Tău cel sfânt; căci pen-
tru păcatele noastre şi pentru ne-
legiuirile� părinţilor noştri, Ieru-
salimul�� şi poporul Tău au ajuns
o batjocură*� pentru toţi cei din
jurul nostru.
Şi acum, Dumnezeul nostru,

ascultă rugăciunea robului Tău

şi cererile lui şi, pentru Domnul,
fă* să strălucească faţa Ta peste
locaşul Tău cel sfânt care este
pustiit**. Pleacă-Ţi* urechea,
Dumnezeul meu, şi ascultă; des-
chide-Ţi ochii şi vezi** pustiirile
noastre şi cetatea care este numi-
tă după Numele� Tău! Pentru
că noi nu aducemc rugăciunile
noastre înaintea Ta pentru drep-
tăţile noastre, ci pentru multele
Tale îndurări. Doamne, ascultă!
Doamne, iartă! Doamne, auzi şi
lucrează; nu întârzia, pentru*
Tine, Dumnezeul meu, pentru că
cetatea Ta şi poporul Tău se nu-
mesc după Numele Tău».
Şi, pe când* vorbeam şi mă

rugam şi mărturiseam păcatul
meu şi păcatul poporului meu
Israel şi aduceam cererea mea
înaintea DDDDDomnului Dumnezeului
meu pentru muntele cel sfânt al
Dumnezeului meu, pe când încă
vorbeam în rugăciune, bărbatul
Gabriel*, pe care-l văzusem în
viziune mai înainte, zburând re-
pede, s-a atins** de mine cam în
timpul� jertfei de searăd. Şi m-a
făcut să înţeleg şi mi-a vorbit
şi a zis: «Daniele, am ieşit acum
ca să-ţi dau înţelepciune şi pri-
cepere. La începutul cererilor tale
a ieşit cuvântul şi eu am venit*
să ţi-l fac cunoscut, pentru că tu
eşti foarte mult iubit**. De aceea
înţelege� cuvântul şi pricepe vi-
ziunea!
Şaptezeci de săptămâni* au fost

hotărâte asupra poporului tău şi a-
supra cetăţii tale sfinte pentru a
încetae fărădelegea şi pentru a pune
capăt păcatelorf** şi pentru a is-
păşig nelegiuirea şi pentru a adu-
ce dreptatea� eternă şi pentru a pe-
cetlui viziunea şi profetul şi pen-
tru a unge�� pe Sfântul Sfinţilor.

Ia aminte* deci şi înţelege:
de la ieşirea** cuvântului pentru
aşezarea din nou şi pentru recon-
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struirea Ierusalimului până la Un-
sula�, Conducătorul��, sunt şap-
te săptămâni şi şaizeci şi două de
săptămâni; strada şi şanţul vor fi
construite din nou, chiar în tim-
puri*� de strâmtorare. Şi, după ce-
le şaizeci şi două de săptămâni,
Unsul* va fi nimicit şi nu va avea
nimic; şi poporul** unui condu-
cător care va veni va distruge� ce-
tatea şi sfântul locaş�� şi sfârşi-
tul*� ei va fi cu un potop�*; şi
până la sfârşit va fi război: pus-
tiirile hotărâte. Şi el va întări un
legământ cu cei mulţib, o săptă-
mână; şi la jumătateac săptămâ-
nii* va face să înceteze** jertfa
şi darul de mâncare; şi pe aripa
protectoare a urâciunilor� va
veni un pustiitord, până când ni-
micirea�� şi ce este hotărât se
vor vărsa asupra pustiitoruluie»�.

! În anul al treilea al lui Ci-
rus, împăratul Persiei, un cuvânt a
fost descoperit lui Daniel, care
este chemat cu numele* Beltşaţar;
şi cuvântul** este adevărat, dar
timpul hotărât al încercăriif este
lung. Şi el a înţeles cuvântul şi a
avut înţelegerea� viziunii.

�În zilele acelea, eu, Daniel,
am fost în jale trei săptămâni de
zile. N-am mâncat pâine plăcută,
şi carne şi vin n-au intrat în gura
mea; şi nu m-am uns* deloc, pâ-
nă la împlinirea celor trei săp-
tămâni de zile.
Şi, în ziua a douăzeci şi patra

a lunii întâi, eram pe malul râului
celui mare, care este Hidechelg*.
Şi mi-am ridicat* ochii şi am vă-
zut şi iată un om** îmbrăcat în in,
şi coapsele sale erau încinse� cu
aur�� curat de Ufaz, şi trupul lui
era ca crisolitul*, şi faţa lui ca în-
făţişarea fulgerului**, şi ochii�
lui ca făcliile de foc, şi braţele
lui şi picioarele�� lui, asemenea ara-
mei lustruite, şi glasul*� cuvin-

telor lui, ca glasul unei mulţimi.
Şi numai* eu, Daniel, am vă-

zut viziunea; şi oamenii care erau
cu mine n-au văzut viziunea, dar
un mare tremur a căzut peste ei şi
au fugit ca să se ascundă. Şi am
rămas singur şi am văzut viziunea
aceasta mare şi n-a rămas* pute-
re în mine. Şi culoarea feţei mi
s-a schimbat**, stricându-se, şi
am pierdut orice vlagă. Totuşi am
auzit glasul cuvintelor lui; şi,
când* am auzit glasul cuvintelor
lui, am fost cuprins de o mare a-
meţealăh pe faţa mea, şi cu faţa la
pământ.
Şi, iată, o mână* m-a atins şi

m-a aşezati pe genunchii mei şi
pe palmele mâinilor mele. Şi el
mi-a zis: «Daniele, om preaiubit*,
înţelege cuvintele pe care ţi le voi
spune şi stai în picioarej, pentru
că acum sunt trimis la tine». Şi,
când mi-a spus cuvântul acesta,
am stat în picioare tremurând.

Atunci mi-a zis: «Nu te teme*,
Daniele, pentru că din ziua întâi,
de când ţi-ai îndreptat inima ca
să înţelegi şi să te smereşti îna-
intea Dumnezeului tău, cuvintele
tale au fost auzite** şi eu am venit
datorită cuvintelor tale. Dar căpe-
tenia* împărăţiei Persiei mi s-a
împotrivit douăzeci şi una de zi-
le; şi, iată, Mihail**, una dintre că-
peteniile cele mai de seamă, a ve-
nit să mă ajute, şi am rămask a-
colo, cu împăraţii Persiei. Acum
am venit să te fac să înţelegi ce se
va întâmpla poporului tău la sfâr-
şitul* zilelor, pentru că viziu-
nea** este tot pentru acele zile».
Şi, pe când vorbea cu mine,

după cuvintele acestea, mi-am în-
tors faţa* la pământ şi am amu-
ţit. Şi, iată, unul* după asemă-
narea fiilor oamenilor s-a atins**
de buzele mele. Atunci mi-am
deschis gura şi am vorbit şi am
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zis celui care stătea înaintea mea:
«Domnul meu, din cauza viziunii
au venita asupra mea durerile�
mele şi am pierdut orice vlagă. Şi
cum poate slujitorul domnului
meu să vorbească domnului meu?
Pentru că, în ce mă priveşte a-
cum, n-a mai rămas putere în
mine, nici nu mi-a fost lăsată su-
flare în mine».
Şi din nou s-a atins de mine

unul ca înfăţişarea unui om şi
m-a întărit. Şi a zis*: «Nu te
teme**, om preaiubit; pace ţie, fii
tare, da, fii tare!»
Şi, pe când vorbea cu mine,

am fost întărit şi am zis: «Să vor-
bească domnul meu, pentru că
m-ai întărit».
Şi el a zis: «Ştii de ce am ve-

nit la tine? Şi acum mă voi întoar-
ce ca să lupt împotriva căpete-
niei* Persiei; şi, când voi ieşi,
iată, va veni căpetenia Grecieib.
Totuşi îţi voi face cunoscut ce este
scris în scriptura adevărului. Şi
nici unul nu rămâne tare alături
de mine împotriva acestorac, de-
cât Mihail*, căpetenia voastră.
Şi, în anul* întâi al lui Da-

rius** Medul, am stat lângă el
ca să-l ajut şi să-l întăresc.
Şi acum îţi voi face cunoscut

adevărul. Iată, încă trei împăraţi
se vor ridica în Persia şi al patru-
lea se va îmbogăţi cu mari bogă-
ţii, mai mult decât toţi; şi, după
ce se va întări prin bogăţiile lui,
îi va ridica pe toţi împotriva
împărăţiei Greciei.
Şi se va ridica un împărat

viteaz* şi va stăpâni cu putere
mare şi va lucra după voia** sa.
Şi, după ce se va ridica, împără-
ţia* lui va fi sfărâmată şi va fi
împărţită în cele patru vânturi
ale cerurilor; dar nu pentru ur-
maşii lui, nici după autoritatea**
lui cu care a stăpânit el, pentru

că împărăţia lui va fi smulsă şi
va fi a altora, în afară de aceştia.
Şi împăratul suduluid, care este

unul dintre mai-marii luie, va fi
puternic; dar un altul va fi mai
puternic decât el şi va avea stăpâ-
nire; stăpânirea lui va fi o stăpâ-
nire mare. Şi, după câţiva ani,
se vor uni şi fiica împăratului
sudului va veni la împăratul nor-
dului ca să facă o alianţă; dar ea
nu va păstra puterea braţului
şi nici elf nu va rezista, nici braţul
lui; şi ea va fi părăsită, ea şi
cei care au adus-o şi cel care a
născut-o şi cel care o întărea în
acele timpuri.

Dar dintr-un vlăstar al rădăci-
nilor ei se va ridica unul în lo-
cul lui şi va veni împotriva oşti-
rii şi va intra în cetăţuia împă-
ratului nordului şi va lupta îm-
potriva lor şi va fi învingător. Şi
va duce captivi în Egipt şi pe
dumnezeii lor, cu unşii lorg, cu
vasele lor de preţ, de argint şi de
aur; şi va rezista mai mulţi ani
decât împăratul nordului. Şi a-
cesta va intra în ţinutul împă-
ratului sudului, dar se va întoar-
ce în ţara lui.
Şi fiii lui se vor pregăti de răz-

boi şi vor aduna o mulţime de
oştiri mari; şi unulh va veni
negreşit şi se va revărsa* şi va
trece peste el; şi se va întoarce
şi va duce războiul până la ce-
tăţuia** lui.
Şi împăratul sudului se va

înfuria şi va ieşi şi se va lupta
cu el, cu împăratul nordului, care
va ridica o mulţime mare; dar
mulţimea va fi dată în mâna luii.
Şi, după ce va fi luatăj mulţimea,
inima i se va înălţak şi va doborî
zeci de mii, dar nu va învingel.
Pentru că împăratul nordului se
va întoarce şi va ridica o mulţime
mai mare decât cea dintâi;
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**Cap. 8.4.
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*Cap. 8.8.
**Cap. 8.22.
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şi după un răstimp de câţiva ani
va înainta cu o oştire mare şi cu
multe bogăţii.
Şi, în timpurile acelea, mulţi

se vor ridica împotriva împăra-
tului sudului şi fiii violenţi ai
poporului tău se vor ridica să
împlinească viziunea, dar vor că-
deaa. Şi împăratul nordului va
veni şi va ridica o întăritură şi
va lua cetatea întărită. Şi oştirile
sudului nu se vor împotrivi, nici
cei mai aleşi oameni ai lui, pentru
că nu va fi putere de împotrivire.
Şi cel care vine împotriva lui va
face* după voia lui şi nu va fi
cine** să stea înaintea lui; şi va
sta în ţara frumuseţii şi în mâna
lui va fi nimicire. Şi îşi va îndrep-
ta faţa* ca să vină cu puterea în-
tregii sale împărăţii, şi cei drepţi
împreună cu elb; şi va face lucruri
mari; şi-i va da pe fiica femeilor,
ca s-o corupă; dar ea nu va sta,
nici nu va fi** pentru el. Apoi îşi
va întoarce faţa către insulec şi va
lua multe; şi o căpetenie va face
să înceteze pentru el ruşinea lui;
el o va întoarce asupra lui, fără
ruşine din partea lui. Şi îşi va în-
toarce faţa către locurile întărite
ale ţării lui şi se va poticni şi va
cădea şi nu va mai fi văzut*.
Şi, în locul său, se va ridica

unul care va face să treacă un colec-
tor de taxe prin podoaba împără-
ţiei; dar în câteva zile va fi nimi-
cit, nu prin mânie, nici prin război.
Şi, în locul său, se va ridica*

un om dispreţuit, căruia nu-i vor
da onoarea împărăţiei, dar va in-
tra paşnic şi va dobândi împără-
ţia prin intrigi. Şi oştiriled* năvă-
litoare vor fi cotropite dinaintea
lui şi vor fi zdrobite, chiar şi căpe-
tenia** legământuluie. Şi după
alianţa făcută cu el va lucra* cu
viclenie; şi se va ridica şi va
deveni puternic cu puţin popor.

În plină pace va intra chiar şi
în locurile cele mai bogatef ale
provinciei şi va face ce n-au fă-
cut părinţii lui, nici părinţii părin-
ţilor lui: va împărţi între ei prada
şi jaful şi bogăţia; şi va plănuig

uneltirile lui împotriva locurilor
întărite, dar pentru un timp.
Şi îşi va stârni puterea şi cu-

rajul împotriva împăratului sudu-
lui cu o oştire mare; şi împăratul
sudului se va ridica la război cu
o oştire foarte mare şi puternică,
dar nu va putea sta împotrivă,
pentru că vor plănuig uneltiri îm-
potriva lui. Şi cei care mâncau
din mâncărurile lui alese îl vor
frânge şi oştirea lui va fi risipităh*
şi mulţi vor cădea ucişi. Şi cei doi
împăraţi vor avea pe inimă să
facă rău şi vor spune minciuni la
aceeaşi masă, dar aceasta nu va
reuşi, pentru că sfârşitul* va fi to-
tuşi la timpul hotărât. Şi el se va
întoarce în ţara lui cu mari bogăţii
şi inima* lui va fi împotriva le-
gământului sfânt şi va face lucruri
mari şi se va întoarce în ţara lui.

La timpul hotărât se va în-
toarce şi va veni în sud; dar a-
tunci* nu va fi ca mai înainte**.
Căci corăbiile Chitimuluii* vor
veni împotriva lui; şi el va fi des-
curajat şi se va întoarce şi se va
înfuria împotriva legământului
sfânt** şi va face lucruri mari;
şi el se va reîntoarce şi îşi va în-
drepta atenţia spre cei care au
părăsit legământul sfânt.
Şi oştirij vor sta de partea lui

şi vor profana* locaşul sfânt, ce-
tăţuia, şi vor înlătura jertfa ne-
încetată şi vor aşeza urâciunea
care pustieşte. Şi pe cei care se
poartă rău împotriva legământu-
lui îi va corupek prin linguşiri;
dar cei din popor care-L cunosc
pe Dumnezeul lor vor fi tari şi
vor face lucruri mari.
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Şi cei înţelepţi* din popor
vor învăţa pe mulţia; totuşi vor
cădea de sabie** şi de flacără,
de captivitate şi de jaf, multe
zile. Şi, când vor cădea, vor fi
ajutaţi cu puţin ajutor; dar mulţi
se vor lipi de ei cu făţărnicie.
Şi dintre cei înţelepţi vor cădea
unii, ca să fie încercaţi* şi cură-
ţiţi şi albiţi, până la timpul sfâr-
şitului**, pentru că aceasta va
fi totuşi pentru un timp� hotărât.
Şi împăratul va face după

voia sa şi se va înălţa* şi se va
mări mai presus de orice dumne-
zeu şi va rosti lucruri uimitoare
împotriva** Dumnezeului dum-
nezeilorb; şi va reuşi, până când se
va împlini mânia; pentru că
ce este hotărât� se va face. Şi
nu va ţine seama de dumnezeii
părinţilor săi, nici de dorinţa* fe-
meilor, nici nu va ţine seama**
de vreun dumnezeuc; pentru că se
va înălţa pe sine mai presus de
toţi. Dar va onora în locul Lui
pe dumnezeul cetăţuilor; şi
pe un dumnezeu pe care părinţii
săi nu l-au cunoscut îl va onora
cu aur şi cu argint şi cu pietre
preţioase şi cu lucruri plăcute. Şi
va lucrad în întăriturilee cetăţuilor
cu un dumnezeu străin; cui îl va
recunoaşte îi va mări gloria şi-l
va face să stăpânească peste cei
mulţi şi le va împărţi ţara drept
răsplată.
Şi, la timpul sfârşitului*, îm-

păratul sudului se va împunge cu
el; şi împăratul nordului va veni
împotriva lui ca un vârtej**, cu
care şi călăreţi� şi cu multe co-
răbii; şi va intra în ţări şi se va
revărsa�� şi va trece peste ele.
Şi va intra în ţara frumuseţiif şi
multe ţări vor fi răsturnate, dar
numai acestea vor scăpa din
mâna lui: Edomul* şi Moabul şi
căpetenia fiilor lui Amon. Şi el

îşi va întinde mâna peste ţări şi
ţara Egiptului nu va scăpa. Şi el
va stăpâni peste comorile de aur şi
de argint şi peste toate lucrurile
de preţ ale Egiptului; şi libienii
şi etiopieniig vor fi pe urmele*
lui. Dar nişte ştiri de la răsărit şi
de la nord îl vor tulbura; şi el va
ieşi cu mânie mare, ca să nimi-
cească şi să distrugă cu totul pe
mulţi. Şi va întinde corturile pa-
latului său între mareh şi munte-
le* frumuseţii sfinte; astfel va ajun-
ge** la sfârşitul său şi nu va fi
cine să-l ajute.
Şi, în timpul acela, se va ridica

Mihail, căpetenia cea mare, care
stă pentru fiii poporului tău; şi
va fi un timp de strâmtorare* cum
n-a fost niciodată de când există
o naţiune, până în timpul acela.
Şi, în timpul acela, poporul tău**
va fi salvat, oricine va fi găsit
scris� în carte. Şi mulţi dintre cei
care dorm în ţărâna pământului
se vor trezi: unii pentru viaţa*
eternă şi alţii pentru ruşinei, pen-
tru dispreţ** etern. Şi înţelepţii*
vor străluci** ca strălucirea în-
tinderii cereşti, şi cei care întorc�
pe cei mulţi spre dreptate, ca
stelele��, pentru totdeauna şi pen-
tru eternitate.
Şi tu*, Daniele, ascundej**

cuvintele acestea şi pecetluieş-
te cartea până la timpul sfârşi-
tului�. Mulţi vor alerga încoace
şi încolok şi cunoştinţa va creşte».

Atunci eu, Daniel, am privit
şi, iată, alţi doi stăteau, unul din-
coace, pe malul râului, şi unul
dincolo, pe malul râului*. Şi unul
a zis omului* îmbrăcat în in
care era deasupra apelor râului:
«Cât** de mult este până la
sfârşitul minunilor acestora?»
Şi l-am auzit pe omul îmbră-

cat în in, care era deasupra ape-
lor râului; şi el şi-a ridicat dreap-
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ta* şi stânga lui spre ceruri şi a
jurat pe Cel care este viu pen-
tru totdeauna** că aceasta va fi
pentru un timp�, timpuri şi o
jumătate de timp; şi când se va
sfârşi�� zdrobirea puteriia po-
porului sfânt*�, toate acestea
se vor sfârşi.
Şi am auzit, dar n-am înţeles,

şi am zis: «Domnul meu, care va
fi sfârşitul acestor lucruri?»
Şi el a zis: «Mergi, Daniele,

căci cuvintele acestea sunt as-
cunse şi pecetluite până* la tim-
pul sfârşitului. Mulţi* vor fi cu-
răţiţi şi vor fi albiţi şi vor fi
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11.13.
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purificaţi, dar cei răi vor lucra
cu răutate** şi nimeni dintre cei
răi nu va înţelege, dar cei înţe-
lepţi� vor înţelege.
Şi, din timpul* în care jertfa

neîncetată va fi desfiinţată şi
se va ridica urâciunea pustiiriib,
vor fi o mie două sute nouăzeci
de zile. Ferice de cel care aşteap-
tă şi ajunge la o mie trei sute
treizeci şi cinci de zile.

Dar tu, mergi* pe drumul tău
până la sfârşit; şi tu te vei odih-
ni** şi te vei ridica� în partea
tac de moştenire, la sfârşitul
zilelor»�.

a Lit. �mâinii�    b Sau �care pustieşte�   c Lit. �în sorţul tău�


