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Đa-niên
1Vào năm thứ ba đời Giê-hô-gia-kim* vua Giu-

đa thì Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn kéo quân
đến vây Giê-ru-sa-lem. 2 CHÚA cho phép Nê-bu-
cát-nết-xa bắt được Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa.
Nê-bu-cát-nết-xa cũng lấymột số đồ dùng trong
đền thờ của Thượng Đế mang sang Ba-by-lôn và
đặt trong đền thờ của các thần mình.

3 Sau đó vua Nê-bu-cát-nết-xa ra lệnh cho Át-
phê-na, tể tướng mình, tuyển lựa một số người
Ít-ra-en† vào cung. Vua muốn chọn họ từ những
gia đình quyền quí, kể cả gia đình hoàng tộc của
Giu-đa. 4 Vua Nê-bu-cát-nết-xa chỉ muốn chọn
những thanh niên Ít-ra-en tốt tướng, trắng trẻo,
học thức, có khả năng hấp thụ kiến thức để có
thể phục vụ trong đền vua. Át-phê-na phải dạy
họ nói và viết ngôn ngữ Ba-by-lôn. 5Vua cấp cho
các thanh niên ấy lương thực và rượu mỗi ngày
là những thứ vua dùng. Họ được huấn luyện
trong ba năm rồi sau đó sẽ phục vụ vua Ba-by-
lôn. 6 Trong số các thanh niên đó có Đa-niên,
Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria thuộc dân Giu-
đa.
* 1:1: năm thứ ba đời Giê-hô-gia-kim Tức vào khoảng năm
605 trước Công nguyên. † 1:3: người Ít-ra-en Đây có thể là
“những thường dân của Giu-đa và Ít-ra-en” nhưng cũng có thể
là “dân chúng thuộc những chi tộc miền Bắc của Ít-ra-en.”
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7 Át-phê-na, quan tể tướng đặt tên Ba-by-lôn
cho họ. Đa-niên mang tên Bên-tơ-sát-xa, Ha-na-
nia tên Sa-đơ-rắc, Mi-sa-ên tên Mê-sác, và A-xa-
ria tên A-bết-nê-gô.

8 Đa-niên nhất định không để thực phẩm và
rượu của vua làm ô uế mình cho nên ông xin
Át-phê-na miễn cho ông khỏi dùng các thức ăn
ấy.

9 Thượng Đế khiến cho Át-phê-na, quan tể
tướng tỏ lòng nhân từ và tử tế đối với Đa-niên.
10 Tuy nhiên Át-phê-na bảo Đa-niên, “Tôi sợ vua,
chủ tôi. Ngài ra lệnh cho tôi cấp cho anh phần
thức ăn và rượu nầy. Nếu anh bắt đầu trông
tiều tụy hơn những thanh niên khác đồng tuổi
thì vua sẽ thấy ngay. Như thế hóa ra vì anh mà
vua sẽ chém đầu tôi à?”

11 Át-phê-na giao cho một viên sĩ quan trông
nom Đa-niên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria.
12 Đa-niên bảo viên sĩ quan trông nom mình
rằng, “Xin thử như thế nầy trong mười ngày:
Đừng cho chúng tôi thứ gì khác để ăn ngoài rau
và nước uống. 13 Sau mười ngày ông sẽ so diện
mạo chúng tôi với những thanh niên khác đã
dùng thức ăn và đồ uống của vua xem sao. Ông
sẽ thấy rồi quyết định phải đối xử với chúng tôi,
kẻ tôi tớ ông, như thế nào.”

14 Vì thế viên sĩ quan ấy đồng ý thử họ trong
mười ngày. 15 Sau mười ngày thì thấy họ trông
khỏemạnh và tráng kiện hơn những thanh niên
ăn đồ của vua. 16Nên viên sĩ quan dẹp phần thực
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phẩm và rượu đặc biệt của vua dành cho họ và
cho họ ăn rau thôi.

17 Thượng Đế ban cho bốn thanh niên ấy sự
khôn ngoan và khả năng học hỏi nhiều điều. Đa-
niên còn biết giải những dị tượng và chiêm bao.

18 Cuối thời gian vua ấn định, Át-phê-na đưa
tất cả các thanh niên trình diện vua Nê-bu-cát-
nết-xa. 19 Vua nói chuyện với họ và nhận thấy
trong tất cả các thanh niên không ai xuất sắc
bằng Đa-niên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria.
Vậy bốn thanh niên đó phục vụ nhà vua. 20Mỗi
khi vua hỏi ý kiến họ về vấn đề gì quan trọng thì
họ tỏ ra rất khôn ngoan và thông sáng. Họ giỏi
gấp mười lần các nhà tướng số và thuật sĩ trong
toàn vương quốc! 21 Đa-niên tiếp tục phục vụ
cho nhà vua cho đến năm đầu tiên của triều đại
vua Xi-ru‡.

2
Chiêm bao của Nê-bu-cát-nết-xa

1 Vào năm thứ nhì triều đại Nê-bu-cát-nết-xa,
vua thấy một giấc mộng khiến vua bực dọc và
thao thức suốt đêm. 2Nên vua gọi các nhà tướng
số, thuật sĩ, phù thủy, và các người thông thái
đến giải thích chiêm bao cho mình. Tất cả đến
trình diện trước mặt vua.

3 Rồi vua bảo, “Ta có một chiêm bao làm ta
băn khoăn lắm. Ta muốn biết ý nghĩa của nó.”
‡ 1:21: năm đầu tiên của triều đại vua Xi-ru Tức khoảng năm
539–538 trước Công nguyên.
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4 Các nhà thông thái thưa với vua bằng tiếng
A-ram*, “Thưa vua vạn tuế! Xin thuật lại cho
chúng tôi, kẻ tôi tớ vua điềm chiêm bao đó rồi
chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của nó.”

5 Vua Nê-bu-cát-nết-xa bảo họ, “Ta đã bảo các
ngươi rồi. Các ngươi phải thuật lại cho ta điềm
chiêm bao đó và giải thích ý nghĩa. Nếu không
ta sẽ phanh thây các ngươi và biến nhà cửa các
ngươi ra đống gạch vụn. 6Nhưng nếu các ngươi
thuật được chiêm bao và giải thích ý nghĩa thì ta
sẽ tưởng thưởng và ban vinh dự cho các ngươi.
Vậy bây giờ hãy thuật cho ta chiêm bao đó và
giải thích ý nghĩa của nó.”

7 Các người thông thái thưa với vua lần nữa,
“Xin vua hãy thuật lại cho các tôi tớ vua chiêm
bao rồi chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của nó.”

8 Vua Nê-bu-cát-nết-xa trả lời, “Ta biết các
ngươi tìm cách kéo dài thì giờ vì các ngươi biết
ta đã nói là làm. 9 Nếu các ngươi không thuật
được chiêm bao đó thì các ngươi sẽ bị hình phạt.
Các ngươi đã toa rập để giải thích láo và bịa đặt
chuyện gian ác, hi vọng tình thế sẽ thay đổi. Bây
giờ hãy cho ta biết chiêm bao thì ta sẽ biết rằng
các ngươi có thể giải thích ý nghĩa của chiêm
bao ấy cho ta!”

10 Các người thông thái thưa với vua, “Trên
trời đất nầy không ai có thể làm được điều vua
đòi cả! Không có đại vương hùng cường nào
lại bảo đồng bóng, thuật sĩ, nhà thông thái làm

* 2:4: tiếng A-ram Sách Đa-niên từ đây cho đến 7:28 viết bằng
tiếng A-ram. Xem “A-ram” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
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chuyện như thế 11 vì điều vua đòi hỏi quá khó.
Chỉ có các vị thần không sống giữa con người
mới làm được thôi.”

12 Khi vua nghe họ đáp như vậy thì nổi xung
thiên. Vua liền ra lệnh xử tử tất cả các nhà thông
thái trong toàn nước Ba-by-lôn. 13 Khi lệnh xử
tử các nhà thông thái của vua Nê-bu-cát-nết-xa
được ban ra thì người ta đi tìm Đa-niên và các
bạn hữu ông để giết luôn.

14 A-ri-ốc, viên chỉ huy toán cận vệ vua là
người sắp thi hành lệnh xử tử các nhà thông thái
nước Ba-by-lôn. Nhưng Đa-niên dùng lời khôn
khéo nói chuyện với ông ta. 15 Đa-niên hỏi, “Tại
sao vua ra một lệnh tàn ác như thế?”
A-ri-ốc liền thuật lại cho Đa-niên nghe đầu

đuôi câu chuyện. 16 Đa-niên liền vào gặp vua
Nê-bu-cát-nết-xa và xin thêm một thời gian nữa
để ông có thể giải thích chiêm bao của vua.

17 Rồi Đa-niên trở về nhà thuật lại mọi chuyện
cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-
xa-ria. 18 Đa-niên yêu cầu các bạn mình cầu
nguyện Thượng Đế trên trời tỏ lòng từ bi giúp họ
hiểu điều huyền bí nầy để họ khỏi bị chết chung
với các nhà thông thái khác của Ba-by-lôn.

19Đêm đó Thượng Đế giải thích điều huyền bí
cho Đa-niên trong một dị tượng. Đa-niên liền ca
ngợi Thượng Đế trên trời. 20 Đa-niên nói:

“Đáng ca ngợi Thượng Đế muôn đời,
vì Ngài đầy khôn ngoan và quyền năng.

21 Ngài thay đổi thì giờ và mùa trong năm.
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Ngài cất lấy quyền lực vua nầy
và ban quyền đó cho vua khác.

Ngài ban sự khôn ngoan cho người khôn
và hiểu biết cho người thông sáng.

22 Ngài bày tỏ những điều huyền bí thẳm sâu;
Ngài biết những điều ẩn nấp trong bóng tối

và chung quanh Ngài toàn là ánh sáng.
23 Tôi cảm tạ và ca ngợi Ngài là Thượng Đế của

tổ tiên tôi
vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và
quyền năng.

Ngài cho tôi điều tôi xin;
và cho chúng tôi biết chiêm bao của vua.”
Đa-niên thuật lại ý nghĩa

của chiêm bao
24 Rồi Đa-niên đi đến A-ri-ốc, người mà vua

Nê-bu-cát-nết-xa chọn để xử tử các nhà thông
thái của Ba-by-lôn, bảo rằng, “Đừng xử tử các
nhà thông thái Ba-by-lôn. Đưa tôi vào gặp vua,
tôi sẽ thuật cho vua ý nghĩa chiêm bao của vua.”

25A-ri-ốc vội vàng đưa Đa-niên vào gặp vua và
thưa, “Tôi đã tìm được một người trong các tù
binh† từ Giu-đa. Anh ta có thể giải thích ý nghĩa
chiêm bao của vua.”

26 Vua liền hỏi Đa-niên, cũng có tên là Bên-tơ-
sát-xa, “Anh có thể thuật lại chiêm bao của ta và
giải thích ý nghĩa của nó à?”

27 Đa-niên thưa, “Không có nhà thông thái,
thuật sĩ, tướng số nào có thể giải thích cho vua
† 2:25: tù binh Những người bị bắt mang đi trong chiến tranh.
Đây là những người Do-thái bị đày qua Ba-by-lôn.
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điều huyền bí mà vua hỏi cả. 28 Nhưng có một
Thượng Đế trên trời có thể giải thích các điều bí
mật và Ngài đã tỏ cho vua thấy sự việc sẽ xảy
đến trong tương lai. Sau đây là chiêm bao, và
dị tượng vua thấy đang khi nằm trên giường:
29 Thưa vua, đang khi vua nằm thì suy tư về
những việc sẽ đến. Thượng Đế, Đấng có thể
cho con người biết những điều bí mật, tỏ cho
vua việc sẽ xảy đến trong tương lai. 30 Thượng
Đế tỏ cho tôi biết điều huyền bí nầy không phải
vì tôi khôn ngoan hơn ai nhưng để vua biết ý
nghĩa của nó. Do đó vua sẽ hiểu những gì trong
trí vua.

31 Thưa vua, trong giấc mộng vua thấy một
pho tượng khổng lồ, sáng loáng đáng sợ đứng
sừng sững trước mặt vua. 32 Đầu của tượng
làm bằng vàng ròng. Ngực và cánh tay bằng
bạc. Bụng và bắp vế làm bằng đồng. 33 Bắp
chuối làm bằng sắt, còn bàn chân thì một phần
làm bằng sắt, một phần bằng đất sét. 34 Trong
khi đang mải nhìn pho tượng thì vua thấy một
tảng đá không do tay người đục ra. Nó bay đến
đập vào hai chân bằng sắt và đất sét, khiến pho
tượng ấy bể vụn. 35 Rồi sắt, đất sét, đồng, bạc
và vàng đều tan nát cả. Chúng hóa ra như trấu
trên sân đập lúa lúc mùa hè; gió thổi bay đi tứ
tung, chẳng còn gì sót lại. Còn tảng đá đã đập
vào pho tượng đó trở thànhmột hòn núi lớn bao
trùm cả đất.

36 Đó là chiêm bao của vua. Bây giờ tôi sẽ
giải thích ý nghĩa. 37 Thưa vua, ngài là vì vua
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cao cả nhất. Thượng Đế trên trời đã ban cho
vua vương quốc, quyền lực, sức mạnh, và vinh
quang. 38 Nơi nào có người, muông thú, chim
chóc sống thì Thượng Đế giao cho vua quản trị.
Thưa vua Nê-bu-cát-nết-xa, vua là cái đầu của
pho tượng ấy.

39 Nhưng sẽ có một nước khác đến sau vua,
không lớn bằng nước vua. Sau đó có một nước
thứ ba, tức phần bằng đồng, sẽ đến cai trị khắp
đất. 40Rồi sẽ có một nước thứ tư,mạnh như sắt.
Sắt đè bẹp và nghiền nátmọi vật ra sao thì nước
thứ tư cũng nghiền nát và đè bẹp các nước khác
như thế.

41 Vua thấy bàn chân của pho tượngmột phần
làm bằng đất sét, một phần bằng sắt. Như thế
nghĩa là nước thứ tư sẽ bị chia ra. Nó vẫn còn
đôi chút sức lực của sắt trong đó, như vua thấy
sắt trộn lẫn với đất sét. 42 Các ngón chân của
pho tượng làm vừa bằng sắt, vừa bằng đất sét.
Vương quốc thứ tư cũng vừa mạnh như sắt,
cũng vừa dòn như đất sét. 43 Vua thấy sắt trộn
với đất sét nhưng sắt và đất sét không thể kết
hợp với nhau. Cũng vậy, dân chúng của nước
thứ tư sẽ hỗn tạp, không đoàn kết như một dân.

44 Trong thời các vua ấy, Thượng Đế trên trời
sẽ lập một nước không bao giờ bị tiêu diệt hay
bị trao vào tay một dân khác. Nước ấy sẽ tồn
tại mãi mãi sau khi đè bẹp và tiêu diệt các nước
khác.

45 Thưa vua Nê-bu-cát-nết-xa, vua thấy một
tảng đá đục ra từ núi nhưng không phải do tay
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người, đập nát pho tượng. Tảng đá đập bể sắt,
đồng, đất sét, bạc, và vàng thành từng mảnh.
Thượng Đế Tối Cao đã tiết lộ cho vua biết những
biến chuyển sẽ xảy ra. Điềm chiêm bao là thật
và vua có thể tin vào lời giải thích nầy.”

46 Vua Nê-bu-cát-nết-xa liền sấp mình xuống
đất trước mặt Đa-niên tỏ lòng tôn kính ông.
Vua ra lệnh dâng của lễ cùng trầm hương cho
Đa-niên. 47 Rồi vua bảo Đa-niên, “Thật ta biết
Thượng Đế ngươi lớn hơn tất cả các thần, Ngài
là CHÚA của các vua. Ngài cho người ta biết
những điều họ không thể biết. Ta biết đúng vậy
vì ngươi có thể cho ta biết những điều huyền bí
nầy.”

48 Sau đó vua ban thưởng cho Đa-niên đồng
thời giao cho ôngmột chức vụ quan trọng trong
nướcmình. Vua đặt ông cai quản toàn vùng Ba-
by-lôn và cắt cử ông đứng đầu mọi nhà thông
thái ở Ba-by-lôn. 49 Đa-niên xin vua cử Sa-đơ-
rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô làm quan vùng Ba-
by-lôn, nhà vua bằng lòng làm theo điều Đa-
niên yêu cầu. Còn Đa-niên thì trở nênmột trong
những cận thần trong cung vua.

3
Pho tượng vàng và lò lửa hực

1 Vua Nê-bu-cát-nết-xa đúc một tượng vàng
cao sáu mươi thước, ngang sáu thước và dựng
trong đồng bằng Đu-ra, thuộc vùng Ba-by-lôn.
2 Rồi vua gọi các lãnh tụ: các tổng đốc, phụ tá
tổng đốc, sĩ quan chỉ huy quân đội, các cố vấn
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hoàng gia, các thủ quỹ ngân khố, thẩm phán,
quan cai trị, và tất cả các viên chức trong nước.
Vua muốn họ đến tham dự lễ đặc biệt cung hiến
pho tượng mà vua đã dựng nên. 3 Tất cả mọi
người đều đến dự buổi lễ đặc biệt đó và đứng
trước mặt pho tượng vua Nê-bu-cát-nết-xa đã
dựng. 4 Rồi viên chức truyền lệnh của vua dõng
dạc tuyên bố, “Hỡi các dân, các quốc gia, các
thứ tiếng, các ngươi phải làm như sau: 5Khi các
ngươi nghe tiếng loa, sáo, đờn sắt, đờn thập lục*,
đờn cầm, ống quyển, và các nhạc khí khác thì
phải quì xuống bái lạy tượng vàng mà vua Nê-
bu-cát-nết-xa đã dựng lên. 6Ai không cúi xuống
bái lạy sẽ lập tức bị ném vào lò lửa hừng.”

7 Bấy giờ các dân, các quốc gia, các người nói
đủ mọi thứ tiếng có mặt ở đó. Khi nghe tiếng
loa, sáo, đờn sắt, đờn thập lục, đờn cầm, ống
quyển, và các nhạc khí khác, tất cả đều cúi
xuống bái lạy tượng vàngmà vua Nê-bu-cát-nết-
xa đã dựng.

8 Tuy nhiên có mấy người Ba-by-lôn đến cùng
vua và tố cáo mấy người Giu-đa. 9 Họ tâu cùng
vua Nê-bu-cát-nết-xa, “Tâu vua, chúc vua vạn
tuế! 10 Thưa vua, ngài đã ra lệnh rằng khi nghe
tiếng loa, sáo, đờn sắt, đờn thập lục, đờn cầm,
ống quyển, và các nhạc khí khác thì mọi người
phải cúi xuống bái lạy tượng vàng. 11 Ai bất
tuân sẽ bị ném vào lò lửa hừng. 12 Thưa vua,
* 3:5: đờn thập lục Một nhạc cụ có lẽ có 6 hoặc 7 dây tương tự
như đờn cầm. Tên loại nhạc cụ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ được
vay mượn từ thứ tiếng khác, có lẽ là tiếng Hi-lạp.
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có mấy người Giu-đa mà vua tiến cử làm quan
cai trị vùng Ba-by-lôn không thèm đến xỉa đến
lệnh vua. Bọn đó là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-
nê-gô. Chúng không thờ các thần của vua cũng
không bái lạy tượng vàng vua đã dựng.”

13 Vua Nê-bu-cát-nết-xa nổi lôi đình và cho
triệu Sa-đơ-rắc,Mê-sác, và A-bết-nê-gô đến. Khi
họ bị điệu đến trước mặt vua, 14 thì Nê-bu-cát-
nết-xa liền hỏi, “Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-
gô, có đúng là các anh không phục vụ các thần
của ta và không chịu bái lạy tượng vàng ta đã
dựng không? 15 Lát nữa đây các anh lại sẽ nghe
tiếng loa, sáo, đờn sắt, đờn thập lục, đờn cầm,
ống quyển, và các nhạc khí khác. Lúc ấy nếu
các anh chịu cúi lạy tượng ta dựng thì tốt, bằng
không các anh sẽ bị ném ngay vào lò lửa hừng.
Rồi xem thử thần nào sẽ cứu các anh khỏi tay ta
nhé?”

16 Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô thưa với
vua rằng, “Thưa vua Nê-bu-cát-nết-xa, chúng
tôi không cần phải tự bênh vực mình trước mặt
vua. 17 Nếu vua ném chúng tôi vào lò lửa thì
Thượng Đế mà chúng tôi phục vụ sẽ có thể giải
cứu chúng tôi khỏi lò lửa hừng. Ngài cũng sẽ
cứu chúng tôi khỏi quyền lực của vua. 18 Mà
dù cho Thượng Đế không giải cứu chúng tôi đi
nữa thì chúng tôi muốn vua biết rằng: Chúng
tôi sẽ không phục vụ các thần của vua hay bái
lạy tượng vàng vua đã dựng.”

19 Vua Nê-bu-cát-nết-xa nổi trận lôi đình và
đổi thái độ đối với Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-
nê-gô. Vua ra lệnh đốt lò lửa nóng gấp bảy lần
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hơn bình thường. 20 Rồi vua ra lệnh các binh sĩ
lực lưỡng nhất củamình trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác,
và A-bết-nê-gô lại và ném họ vào lò lửa hừng.

21Vậy Sa-đơ-rắc,Mê-sác, và A-bết-nê-gô bị trói
và bị quăng vào lò lửa hừng trong khi vẫn còn
mặc áo, quần, khăn vành và các y phục khác.
22 Lệnh vua nghiêm nhặt và lò lửa nóng đến nỗi
sức nóng thiêu cháy các binh sĩ lực lưỡng đã
ném Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô vào lò.
23 Bị trói chặt, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-
gô, rơi vào lò lửa hừng.

24 Nhưng vua Nê-bu-cát-nết-xa vô cùng ngạc
nhiên đến nỗi vua vùng đứng lên. Vua hỏi mấy
cố vấn, “Có phải chúng ta trói ba người ném vào
lửa không?”
Họ thưa, “Dạ phải.”
25 Nhà vua bảo, “Xem kìa! Ta thấy bốn người

đang đi trong lửa. Họ không bị trói cũng không
bị phỏng. Người thứ tư giống như con trai của
các thần.”

26Vua Nê-bu-cát-nết-xa liền tiến đếnmiệng lò
kêu lớn, “Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô ơi,
hãy bước ra! Tôi tớ của Thượng Đế Chí Cao, hãy
đến đây!”
Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô liền từ đám

lửa đi ra. 27Khi họ bước ra thì các thống đốc, các
phụ tá, các viên sĩ quan chỉ huy quân đội, các
cố vấn hoàng gia vây quanh họ và thấy rằng lửa
không làm gì hại đến thân thể họ. Tóc họ không
bị sém, áo quần không bị cháy, và họ cũng chẳng
có mùi khói nữa!
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28 Vua Nê-bu-cát-nết-xa tuyên bố, “Đáng ca
ngợi ThượngĐế của Sa-đơ-rắc,Mê-sác, và A-bết-
nê-gô. Ngài đã sai thiên sứ giải cứu tôi tớ Ngài
khỏi ngọn lửa! Ba người nầy tin cậy Thượng Đế
mình, dám cãi lệnh ta. Họ chẳng thà chịu chết
hơn phục vụ hay bái lạy thần nào khác ngoài
Thượng Đế củamình. 29 Cho nên ta ra lệnh nầy:
Bất cứ ai thuộc dân tộc hay ngôn ngữ nào nói
phạm đến Thượng Đế của Sa-đơ-rắc, Mê-sác,
và A-bết-nê-gô sẽ bị phanh thây, và nhà nó sẽ
biến thành đống gạch vụn. Không có thần nào
có thể giải cứu như thế nầy được.” 30 Rồi vua
thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-
gô trong vùng Ba-by-lôn.

4
Chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-xa

1Vua Nê-bu-cát-nết-xa gởi văn thư sau đây cho
các dân tộc, quốc gia, các người nói mọi thứ
tiếng trên thế giới:

“Ta chúc các ngươi bình yên và thịnh vượng!
2 Thượng Đế Chí Cao đã làm nhiều phép lạ

và điều kỳ diệu cho ta mà ta rất vui thuật cho
các ngươi biết.

3 Việc làm của Ngài thật lớn lao,
phép lạ Ngài quyền năng.

Nước Ngài còn mãi mãi,
quyền lực Ngài không bao giờ dứt.
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4Ta, Nê-bu-cát-nết-xa, rất vui và thành công
trong cung điện ta, 5 nhưng ta có một chiêm
bao khiến ta hoang mang. Trong khi ta đang
nằm trên giường, ta thấy những hình ảnh và
dị tượng trong trí ta làm ta kinh hoảng. 6 Cho
nên ta ra lệnh triệu những nhà thông thái của
Ba-by-lôn đến để nói cho ta biết ý nghĩa của
điềm chiêm bao đó. 7 Các nhà tướng số, thuật
sĩ, và thông thái đến, rồi ta thuật cho họ nghe
chiêm bao ta nhưng họ không thể giải thích
được.

8 Sau cùng có Đa-niên đến gặp ta. Ta gọi
người là Bên-tơ-sát-xa để tỏ lòng tôn kính các
thần của ta vì linh của các thánh thần ở trong
người. Ta thuật cho người nghe điềm chiêm
bao ta.

9 Ta bảo, ‘Bên-tơ-sát-xa ơi, anh là nhà tướng
số tài giỏi nhất. Ta biết linh của các thần ở
trong anh cho nên không có điều huyền bí nào
quá khó mà anh không hiểu nổi. Đây là điềm
chiêm bao của ta, anh hãy giải thích ý nghĩa
của nó. 10 Sau đây là các dị tượng ta thấy trong
khi ta đang nằm trên giường: Ta nhìn thì thấy
trước mặt ta có một cây đứng sừng sững giữa
trời. Cây ấy rất cao lớn. 11Nó lớnmạnh. Ngọn
nó đụng đến trời và bất cứ chỗ nào trên đất
đều có thể nhìn thấy ngọn nó được*. 12 Lá
nó đẹp, trái thì sai và rất ngon, đủ cho mọi

* 4:11: Ta nhìn … thấy ngọn nó được Người Ba-by-lôn cho rằng
trái đất phẳng và tròn như cái dĩa hay bánh xe, còn bầu trời như
cái chậu sành úp ngược trên mặt đất.
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người ăn. Muông thú núp duới tàng nó, và
chim chóc làm tổ trên các nhánh nó. Tất cả
các thú vật đều sống nhờ nó.

13 Đang khi mải nhìn những điều đó trong
dị tượng khi ta đang nằm trên giường thì ta
thấy một vị canh giữ, một thiên sứ thánh từ
trời xuống. 14 Người la lớn: Hãy đốn cây và
chặt nhánh nó đi. Hãy tuốt hết lá nó và phân
tán trái nó. Hãy để muông thú núp dưới tàng
nó chạy thoát đi và các chim chóc trong nhánh
nó bay đi chỗ khác. 15Nhưng hãy chừa lại gốc
và rễ nó dưới đất lấy xiềng sắt và đồng buộc
quanh gốc nó; hãy để nó ở trong đồng cùng
với cỏ mọc xung quanh. Hãy để nó dầm sương
và sống chung với muông thú và cây cối trên
đất. 16 Đừng cho nó suy nghĩ như con người
nữa mà ban cho nó trí óc của loài thú trong
bảy năm.

17Các vị canh giữ ra lệnh đó; các đấng thánh
tuyên án. Như thế để cho muôn dân biết rằng
Thượng Đế Chí Cao trị vì các nước trên thế
giới. Ngài ban nước cho người nào Ngàimuốn,
và Ngài chọn những người cai trị họ là những
người khiêm tốn.

18 Đó là điều ta, vua Nê-bu-cát-nết-xa thấy
trong chiêm bao. Bây giờ, Bên-tơ-sát-xa†, hãy
giải thích cho ta biết ý nghĩa chiêm bao đó.
Không có học giả nào trong nước ta có thể giải
thích cho ta, nhưng anh có thể giải thích được
vì linh của các thánh thần ở trong anh.’ ”

† 4:18: Bên-tơ-sát-xa Một tên khác của Đa-niên.
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Đa-niên giải thích ý nghĩa chiêm bao
19 Lúc đó Đa-niên, cũng gọi là Bên-tơ-sát-xa,

đứng im lặng khá lâu vì ý nghĩa chiêm bao khiến
ông hoảng sợ. Vua liền bảo ông, “Bên-tơ-sát-xa
ơi, đừng để chiêm bao hay ý nghĩa của nó làm
anh lo sợ.”
Bên-tơ-sát-xa liền thưa, “Thưa ngài, nguyền

chiêm bao của ngài xảy đến cho các kẻ thù ngài
và ý nghĩa của nó dành cho những kẻ chống
nghịch ngài! 20 Trong chiêm bao vua nhìn thấy
một cây mọc lên cao lớn. Ngọn nó chấm đến
trời, dưới đất nơi nào cũng thấy. 21 Lá nó đẹp,
trái thì sai đủ cho mọi người ăn. Nó là nơi trú ẩn
cho muông thú, nhánh nó là chỗ cho chim chóc
làm tổ. 22 Tâu vua, ngài là cây đó! Ngài trở nên
hùngmạnh như cây lớn đó cao vút đến tận trời.
Quyền lực của ngài lan đến những nơi xa xăm
trên đất.

23 Tâu vua, ngài nhìn thấymột người canh giữ,
một thiên sứ thánh từ trời xuống bảo, ‘Hãy đốn
cây và tiêu diệt nó đi. Nhưng hãy chừa gốc và rễ
nó dưới đất bằng xích sắt và đồng buộc quanh
nó; để nó trong đồng với cây cỏ. Hãy để nó dầm
sương và sống như muông thú trong bảy năm.’

24 Tâu vua, đây là ý nghĩa của chiêm bao đó.
Thượng Đế Chí Cao đã truyền rằng những điều
sau đây sẽ xảy ra cho vua, là chủ tôi: 25 Vua sẽ
bị đuổi khỏi loài người và sống giữamuông thú.
Người ta sẽ cho vua ăn cỏ như bò, vua sẽ dầm
sương trời. Sau bảy năm vua sẽ học được bài
nầy: Thượng Đế Chí Cao cai trị mọi nước trên
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đất và Ngài có quyền ban nước cho ai tùy ý Ngài
muốn.

26 Vì còn gốc cây và rễ trong đất, nước của
vua sẽ phục hồi lại cho vua sau khi vua hiểu ra
rằng Đấng ngự trên trời cai quản nước của vua.
27 Cho nên, thưa vua, hãy nghe lời tôi khuyên.
Đừng phạm tội và hãy làm điều thiện. Hãy thôi
làm điều ác và tỏ ra nhân từ đối với kẻ nghèo thì
vua sẽ mãi thành công.”

Điềm chiêm bao của vua
thành sự thật

28 Tất cả những lời tiên đoán đó xảy ra cho
vua Nê-bu-cát-nết-xa. 29Mười hai tháng sau đó
khi vua đang đi dạo trên nóc‡ cung điện mình ở
Ba-by-lôn, 30 vua bảo, “Tay ta đã xây thành lớn
Ba-by-lôn nầy để làm nơi ở của ta. Ta đã dùng
quyền năng ta xây nên nó để tỏ ra vinh quang
và oai nghi ta.”

31 Lời còn đang ở trong miệng vua thì có tiếng
từ trời vọng xuống rằng, “Hỡi vua Nê-bu-cát-
nết-xa, những điều sau đây sẽ xảy ra cho ngươi:
Ngươi đã bị tước hết quyền lực. 32 Ngươi sẽ bị
đuổi khỏi loài người. Ngươi sẽ sống chung với
muông thú và ăn cỏ như bò. Sau bảy năm ngươi
sẽ học được bài sau đây: Thượng Đế Chí Cao cai
trị mọi nước trên thế gian. Ngài ban nước cho ai
tùy ý Ngài chọn.”

33Lập tức những lời đó thành sự thật. Vua Nê-
bu-cát-nết-xa bị đuổi ra khỏi giữa loài người và
‡ 4:29: nóc Vào thời xưa nhà của người Do-thái có mái bằng để
có thể xây thêm phòng.
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bắt đầu ăn cỏ như bò. Thân thể vua dầm sương.
Tóc vua mọc dài ra như lông chim ưng, móng
tay và móng chân mọc ra như móng chim.

34 “Cuối thời kỳ đó, ta, Nê-bu-cát-nết-xa,
ngước lên trời và trí khôn bắt đầu phục hồi lại!
Rồi ta ca ngợi Thượng Đế Chí Cao; ta dâng sự tôn
trọng và vinh hiển cho Đấng sống đời đời.

Quyền cai trị của Thượng Đế còn mãi mãi,
và nước Ngài kéo dài vô tận.

35 Dân cư trên đất không quan trọng gì.
Thượng Đế tự ý hành động

qua quyền lực của thiên đàng
và con người dưới đất.

Không ai có thể ngăn chận
tay quyền năng Ngài hay hạch hỏi
điều Ngài làm.

36 Lúc đó ta có thể suy nghĩ bình thường trở
lại, Thượng Đế phục hồi danh dự và quyền lực
cao cả lại cho ta và trả lại vinh hiển cho nước
ta. Những cố vấn của ta và các người quí tộc
trở lại phục vụ ta như trước. Ta lại làm vua và
còn cao trọng quyền uy hơn trước. 37 Bây giờ,
ta, Nê-bu-cát-nết-xa, ca ngợi và tôn trọng cùng
dâng vinh hiển lên cho Vua trên trời. Mọi việc
Ngài làm đều đúng và công bằng, và Ngài có
thể hạ kẻ kiêu căng xuống.”

5
Chữ viết trên tường
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1 Vua Bên-sát-xa mở một đại tiệc thết đãi một
ngàn quan khách và uống rượu với họ. 2 Trong
khi đang uống rượu thì vua Bên-sát-xa ra lệnh
mang các ly chén bằng vàng và bạcmà cha ông*
mình là Nê-bu-cát-nết-xa đã lấy từ đền thờ tại
Giê-ru-sa-lem để vua, các quan khách, các bà vợ
và các hầu thiếp dùng uống rượu. 3 Cho nên họ
mang các ly chén bằng vàng đã lấy từ trong đền
thờ Thượng Đế ở Giê-ru-sa-lem. Vua, các quan
khách hoàng gia, các bà vợ, và các hầu thiếp
dùng các ly chén đó để uống rượu. 4 Trong khi
đang uống thì họ ca ngợi các thần của mình là
các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, và đá.

5Bỗng nhiên có các ngón tay của bàn tay người
xuất hiện viết trên vách tường, gần chân đèn
trong cung điện. Nhà vua chăm chú nhìn bàn
tay đang viết.

6 Vua Bên-sát-xa đâm ra kinh hoàng. Mặt vua
tái xanh, các đầu gối chạm vào nhau, vua đứng
lên không nổi vì hai chân đã bủn rủn. 7 Vua gọi
các thuật sĩ, học giả, các phù thủy của Ba-by-lôn
lại bảo, “Ai có thể đọc và giải thích những chữ
nầy sẽ được mặc áo vải tím† dành cho vua và
được mang vòng vàng vào cổ. Ta sẽ phong cho
người đó làm quan lớn thứ ba trong nước.”

* 5:2: cha ông Hay “cha.” Người ta không rõ là Bên-sát-xa
có phải là cháu của Nê-bu-cát-nết-xa hay không. Trong câu nầy
chữ “cha ông” ám chỉ vua tiền nhiệm. Xem câu 11, 18. † 5:7:
áo vải tím Loại áomà những người giàu sang và quyền thế mặc,
như vua chẳng hạn. Xem câu 16.
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8 Các nhà thông thái của vua vào nhưng họ
không thể đọc được hay giải nghĩa dòng chữ đó.
9 Vua Bên-sát-xa càng đâm ra sợ hãi, mặt vua
càng biến sắc. Các quan khách của hoàng gia
cũng hoang mang.

10 Lúc đó bà thái hậu tức mẹ vua nghe tiếng
của vua và các khách hoàng gia nên bước vào
phòng tiệc. Bà bảo, “Vua vạn tuế! Đừng sợ,
xin đừng tái mặt vì hoảng hốt! 11 Có một người
trong nước vua đầy dẫy linh của các thánh thần.
Trong thời cha vua, người nầy tỏ ra thông sáng,
hiểu biết, và khôn ngoan như các thần. Cha vua,
tức Nê-bu-cát-nết-xa, đã đặt người cai quản các
nhà thông thái, tướng số, thuật sĩ, và phù thủy.
12 Người mà tôi nói là Đa-niên mà vua cha đặt
cho tên Bên-tơ-sát-xa. Người rất thông minh,
đầy hiểu biết và thông sáng. Người có thể giải
thích chiêm bao cùng các điều huyền bí đồng
thời có thể trả lời những vấn đề giải. Hãy gọi
Đa-niên, người sẽ giải thích cho vua ý nghĩa của
dòng chữ trên vách.”

13 Vậy người ta đưa Đa-niên vào gặp nhà
vua. Vua hỏi, “Ngươi có phải là Đa-niên không?
Ngươi có phải là một trong những tù binh mà
cha ta mang từ xứ Giu-đa không? 14 Ta đã nghe
rằng linh của các thần ở trong ngươi và rằng
ngươi rất thông minh, đầy hiểu biết và thông
sáng phi thường. 15 Các nhà thông thái và thuật
sĩ được đưa vào đây để đọc dòng chữ nầy và giải
thích ý nghĩa nhưng họ không giải nghĩa được.
16 Ta nghe rằng ngươi có thể giải nghĩa mọi điều
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và biết giải pháp cho các vấn đề khó khăn. Hãy
đọc dòng chữ nầy và giải nghĩa cho ta. Nếu làm
được, ta sẽ ban cho ngươi áo tím dành cho vua,
và vòng vàng đeo cổ. Ngươi sẽ trở thành quan
lớn thứ ba trong triều.”

17 Đa-niên tâu với vua, “Xin vua hãy giữ các
phần thưởng đó cho mình hay cho người khác.
Nhưng tôi sẽ đọc và giải nghĩa hàng chữ viết
trên tường cho vua biết.

18 Tâu vua, Thượng Đế Chí Cao đã khiến Nê-
bu-cát-nết-xa, cha vua thành một hoàng đế cao
cả, oai nghi và hùng cường. 19 Vì Thượng Đế đã
khiến người cao trọng nên các dân tộc, các quốc
gia, các người nói mọi thứ tiếng đều sợ Nê-bu-
cát-nết-xa. Người muốn giết ai thì giết, muốn
để ai sống thì để. Ngườimuốn tiến cử ai thì tiến
cử, muốn hạ bệ ai thì hạ bệ.

20 Nhưng vua Nê-bu-cát-nết-xa đâm ra quá tự
phụ và ương ngạnh cho nên người bị tước ngôi
báu. Sự vinh hiển của người bị lấy đi. 21 Người
bị đuổi khỏi loài người, trí khôn người trở nên
như trí loài vật. Người sống giữa các con lừa
hoang và ăn cỏ như bò và thân bị dầm sương.
Người ở trong trạng thái đó cho đến khi hiểu ra
rằng: Thượng Đế Chí Cao cai trị mọi nước trên
đất, và Ngàimuốn đặt để ai cai trị các nước theo
ý mình.

22 Tâu vua Bên-sát-xa, vua đã biết những
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chuyện ấy vì vua là con cháu‡ Nê-bu-cát-nết-
xa nhưng vua không chịu khiêm nhường và hạ
mình. 23Trái lại vua đã chống nghịch CHÚA trên
trời. Vua ra lệnhmang các ly chén lấy từ đền thờ
của CHÚA đến cho vua. Rồi vua, các quan khách
hoàng gia, các bà vợ và các hầu thiếp dùng để
uống. Vua ca ngợi các thần bằng bạc, vàng,
đồng, sắt, gỗ, và đá là những thần không phải
là thần; chúng không thấy, không nghe, không
hiểu biết gì cả. Vua không tôn trọng Thượng Đế
là Đấng có quyền trên mạng sống và mọi hành
động của vua. 24 Cho nên Thượng Đế đã sai bàn
tay viết trên vách. 25 Những chữ viết trên vách
như sau:

‘MÊ-nÊ, MÊ-nÊ, TÊ-ken, VÀ U-PHÁc-xin.’

26 Ý nghĩa như sau:

Mê-nê§: Thượng Đế đã đếm các ngày cho
đến điểm kết thúc của nước vua.

27 Tê-ken*: Vua được để trên cân và thấy
quá nhẹ.

‡ 5:22: con cháu Hay “con.” Từ ngữ nầy không có nghĩa là
cả hai đều xuất thân cùng một gia đình mà chỉ có nghĩa là
Bên-sát-xa nối ngôi Nê-bu-cát-nết-xa. § 5:26: Mê-nê Một
quả cân hay trọng lượng, tương tự như chữ “mi-na” trong tiếng
Hê-bơ-rơ. Chữ nầy nghe như tiếng “đếm.” * 5:27: Tê-ken
Cũng là một trọng lượng hay vật nặng. Tiếng Hê-bơ-rơ là
“sê-ken” có nghĩa là “cân.”
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28 U-phác-xin†: Nước vua đang bị lấy đi và
sẽ bị chia ra và trao cho người Mê-đi và người
Ba-tư.”

29 Vua Bên-sát-xa liền ra lệnh mặc áo tím cho
Đa-niên, mang vòng vàng vào cổ và tuyên bố
rằng Đa-niên được thăng làm quan lớn thứ ba
trong triều đình. 30 Đêm ấy Bên-sát-xa, vua Ba-
by-lôn bị giết. 31 Đa-ri-út người Mê-đi lên ngôi
vua lúc được sáu mươi hai tuổi.

6
Đa-niên trong hang sư tử

1 Vua Đa-ri-út nghĩ nên chọn một trăm hai
mươi thống đốc để cai trị toàn vương quốc
mình. 2Vua chọn ba quan để giám sát các thống
đốc, và Đa-niên là một trong ba quan đó. Nhiệm
vụ của quan giám sát là để cho các thống đốc
không lường gạt nhà vua. 3 Đa-niên chứng tỏ
mình có thể làm hơn các quan giám sát và thống
đốc cho nên vua dự định đề cử Đa-niên cai quản
cả xứ. 4 Vì thế các quan giám sát và thống đốc
kia tìm cách tố cáo Đa-niên trong công vụ nhưng
họ không tìm được khuyết điểm hay lý do gì để
tố cáo ông vì Đa-niên rất đáng tin, không lười
biếng hay bất lương. 5 Sau cùng họ bảo nhau,
“Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được lý do gì để
† 5:28: U-phác-xin Nguyên văn, “Phê-rết” có nghĩa là trọng
lượng. Từ ngữ nầy nghe như “chia ra” hay “tách rời.” Đây cũng
là tên của xứ Ba-tư.
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tố cáo Đa-niên ngoại trừ lý do liên quan đến luật
lệ của Thượng Đế nó.”

6 Nên các quan giám sát và thống đốc họp
nhau đi đến yết kiến vua và tâu: “Chúc vua Đa-
ri-út vạn tuế! 7 Các quan giám sát, phụ tá thống
đốc, các thống đốc, cố vấn vua, và sĩ quan chỉ
huy quân đội đều đồng ý rằng vua nên ra một
luật mới cho mọi người tuân theo: Trong vòng
ba mươi ngày tới đây không ai được phép cầu
nguyện cùng thần nào khác ngoài vua. Ai vi
phạm sẽ bị ném vào hang sư tử. 8 Bây giờ xin
vua ra luật đó và ký vào để không thể thay đổi
được vì là luật của người Mê-đi và Ba-tư, không
thể hủy bỏ.” 9 Thế là vua Đa-ri-út ký đạo luật ấy.

10 Sau khi Đa-niên biết rằng luật mới đã ký,
ông vẫn lên lầu nhà mình cầu nguyện, các cửa
sổ lầu mở về hướng Giê-ru-sa-lem. Mỗi ngày ba
lần Đa-niên quì gối xuống cầu nguyện và cảm tạ
Thượng Đế như vẫn làm từ trước.

11Bọn đó thấy Đa-niên cầu nguyện xin Thượng
Đế giúp đỡ. 12 Chúng liền đến trình với vua về
luật mới mà vua ban hành. Chúng tâu, “Thưa
vua, có phải vua ban hành luật qui định rằng
không ai được phép cầu nguyện với thần hay
người nào khác ngoài vua không? Có phải luật
đó nói rằng trong ba mươi ngày sắp đến ai bất
tuân sẽ bị ném vào hang sư tử không?”
Vua đáp, “Đúng, đó là luật của ngườiMê-đi và

Ba-tư không thể hủy bỏ được.”
13 Bọn chúng liền tâu với vua, “Thưa vua, Đa-

niên, một trong những tù binh Giu-đa, không
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thèm đếm xỉa đến vua hay luật vua đã ký. Nó
vẫn cứ cầu nguyện cùng Thượng Đế mỗi ngày
ba lần.” 14 Khi nghe vậy vua rất lấy làm bực
dọc. Vua muốn cứu Đa-niên nên cố gắng cho
đến chiều tối tìm mọi cách cứu ông.

15 Bọn chúng họp lại cùng đi gặp vua. Chúng
bảo, “Xin vua nhớ cho rằng luật của ngườiMê-đi
và Ba-tư qui định rằng một khi luật hay mệnh
lệnh vua ban ra thì không thể thay đổi được.”

16 Nên vua Đa-ri-út buộc lòng ra lệnh bắt Đa-
niên ném vào hang sư tử. Vua bảo Đa-niên,
“Nguyện Thượng Đế mà ngươi hằng phục vụ
giải cứu ngươi!” 17Người ta lấy một tảng đá lớn
chận miệng hang. Rồi vua đóng ấn và ấn của
các sĩ quan hoàng gia trên tảng đá để không ai
có thể dời tảng đá mà mang Đa-niên ra. 18 Sau
đó vua Đa-ri-út trở về cung. Đêm đó vua không
ăn cũng không cho ban nhạc đến giải trí. Vua
cũng không ngủ được.

19 Sáng hôm sau vua Đa-ri-út dậy sớm vội vàng
đi đến hang sư tử. 20 Khi đến gần hang, vua rất
lo ngại. Vua kêu lớn cùng Đa-niên, “Đa-niên,
tôi tớ của Thượng Đế hằng sống ơi! Thượng Đế
mà ngươi luôn luôn thờ phụng có giải cứu ngươi
khỏi sư tử không?”

21 Đa-niên đáp, “Vua vạn tuế! 22 Thượng Đế
tôi đã sai thiên sứ Ngài bịt mồm sư tử cho nên
chúng nó không làm hại tôi vì Ngài biết tôi vô
tội. Thưa vua, tôi không có làm gì thiệt hại cho
vua.”
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23 Vua Đa-ri-út vô cùng mừng rỡ và ra lệnh
cho các tôi tớ đưa Đa-niên ra khỏi hang. Họ
mang ông ra khỏi hang và nhận thấy ông không
bị thương tích gì vì Đa-niên tin cậy Thượng Đế
mình.

24 Rồi vua liền truyền lệnh ném những kẻ đã
tố cáo Đa-niên vào hang sư tử. Bọn đó, vợ con
chúng đều bị ném vào hang. Trước khi chúng
rơi đến đáy hang thì sư tử vồ lấy xé nát xương
chúng.

25 Rồi Đa-ri-út viết một văn thư gởi các dân
tộc, các quốc gia, các người nói mọi thứ ngôn
ngữ trên thế giới:

“Ta chúc bình an và thịnh vượng cho các
ngươi.

26Ta nay ban hànhmột luậtmới cho các dân
sống trong vương quốc ta. Tất cả các ngươi
phải kính sợ Thượng Đế của Đa-niên.

Thượng Đế của Đa-niên là Thượng Đế hằng
sống;

Ngài sống mãi mãi.
Nước Ngài không bao giờ bị tiêu diệt,

quyền cai trị của Ngài không bao giờ chấm
dứt.

27 Ngài giải cứu mọi dân và làm nhiều phép lạ
lớn lao trên trời và dưới đất.

Ngài là Đấng giải cứu Đa-niên
khỏi mãnh lực sư tử.”
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28 Đa-niên được trọng vọng suốt triều đại Đa-
ri-út và Xi-ru của Ba-tư.

7
Chiêm bao của Đa-niên

về bốn con thú
1 Trong năm đầu tiên của triều đại Bên-sát-

xa*, vua Ba-by-lôn, Đa-niên nằm chiêm bao.
Đang khi nằm trên giường ông thấy một dị
tượng và ghi lại điều mình thấy.

2 Đa-niên thuật, “Ban đêm tôi thấy một dị
tượng. Trong đó tôi thấy gió thổi từ bốn phía
khiến biển động mạnh. 3 Tôi thấy bốn con thú
khổng lồ từ dưới biển lên, không con nào giống
con nào.

4 Con thú thứ nhất giống như sư tử nhưng có
cánh như chim ưng. Tôi nhìn nó cho đến khi
cánh nó bị rớt ra. Nó được nhấc bổng lên khỏi
đất và đứng hai chân như người, rồi nó được
ban cho trí óc con người.

5 Rồi tôi thấy con thú thứ hai đứng trước mặt
tôi, trông giống như con gấu. Nó được dựng
đứng một bên và trong miệng nó, giữa các răng
có ba cái xương sườn. Có tiếng bảo nó, ‘Hãy ngồi
dậy muốn ăn thịt bao nhiều mặc ý!’

6 Sau đó, tôi nhìn, trước mặt tôi có một con
thú khác. Con nầy giống như con beo, có bốn
cánh trên lưng như cánh chim. Nó có bốn đầu
và được ban cho quyền cai trị.

* 7:1: năm đầu tiên của triều đại Bên-sát-xa Khoảng năm 553
trước Công nguyên.
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7 Sau đó, trong dị tượng ban đêm tôi thấy con
thú thứ tư trước mặt tôi. Nó trông hung hăng,
dữ tợn, và dũng mãnh. Nó có răng bằng sắt rất
to. Nó nghiền nát và ăn những gì nó giết được và
dẫm lên trên vật gì còn lại. Con thú thứ tư nầy
khác hẳn với mấy con thú mà tôi thấy trước, nó
có mười sừng.

8 Trong khi tôi đang suy nghĩ về các sừng thì
có một sừng khác mọc lên giữa các sừng trước.
Sừng mới nầy nhỏ nhưng có con mắt giống mắt
người. Nó cũng có miệng khoe khoang khoác
lác. Sừng nhỏ đó nhổ ba cái sừng kia.

9 Đang khi tôi nhìn, thì thấy các ngôi
đặt nơi chúng nó đứng,

và Thượng Đế là Đấng Thượng Cổ†,
ngồi trên ngôi Ngài.

Áo Ngài trắng như tuyết,
tóc trên đầu Ngài trắng như lông chiên.

Ngôi Ngài làm bằng lửa,
và các bánh xe của ngôi có lửa sáng rực.

10Một dòng sông lửa chảy ra từ trướcmặt Ngài.
Hàng ngàn thiên sứ phục vụ Ngài,

hàng triệu thiên sứ khác đứng trước mặt Ngài.
Phiên tòa sắp khai mạc, các sách đều mở ra.

11 Tôi mải nhìn vì cái sừng nhỏ đang khoe
khoang. Tôi nhìn cho đến khi con thú thứ tư
bị giết. Thân nó bị tiêu hủy và bị ném vào trong
† 7:9: Đấng Thượng Cổ Đâymuốn nói đến Thượng Đế là vị vua
cai trị từ đời xưa. Xem các câu 10, 13, 22.
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lửa cháy bừng. 12 Quyền thế của các con thú
kia cũng bị tước đoạt khỏi chúng nhưng chúng
được phép sống thêm một thời gian nữa.

13 Trong dị tượng ban đêm tôi thấy trước mặt
tôi có ai giống như con người‡ đang từ trên mây
đi xuống. Người đó đến gần Thượng Đế là Đấng
Thượng Cổ, và được đưa đến cùng Thượng Đế.
14 Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và
quyền lực của vua. Dân chúng từ các chi tộc, các
quốc gia, các ngôn ngữ sẽ phục vụ người. Quyền
cai trị của người sẽ còn đếnmãimãi, nước người
không bao giờ bị tiêu diệt.

Ý nghĩa của chiêm bao
15 Tôi, Đa-niên, rất băn khoăn. Sự hiện thấy

đi qua trí tôi khiến tôi lo sợ. 16 Tôi đến gần một
trong những vị đứng đó và hỏi thăm về ý nghĩa
của hiện tượng.
Người liền giải thích cho tôi như sau: 17 ‘Bốn

con thú khổng lồ là bốn đế quốc cai trị trên đất.
18 Nhưng những người thánh thuộc về Thượng
Đế Chí Cao sẽ nhận quyền cai trị và sẽ trị vì đời
đời, từ nay về sau.’

19 Tuy nhiên tôi muốn biết con thú thứ tư có ý
nghĩa gì vì nó không giống các con thú khác. Nó
trông rất ghê sợ, có răng bằng sắt, móng bằng
đồng. Nó là con thú nghiền và ăn những gì nó
giết, rồi chà đạp lên những gì còn lại. 20Tôi cũng
muốn biết về mười cái sừng trên đầu nó và về
‡ 7:13: giống như con người Hay “như một con người thật.” Ý
muốn nói đây là một con người không phải là thiên sứ hay thú
vật.
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cái sừng nhỏ mọc ở giữa. Sừng nhỏ đó nhổ ba
cái sừng kia và trông oai nghi hơn các cái kia.
Nó có mắt và miệng nói những lời huênh hoang.
21 Trong khi tôi đang nhìn thì cái sừng nhỏ bắt
đầu gây chiến với dân thánh của Thượng Đế và
thắng họ 22 cho tới khi Thượng Đế, Đấng sống
đời đời đến. Ngài phân xử phần thắng về dân
thánh thuộc về Thượng Đế Chí Cao; rồi đến lúc
họ nhận quyền cai trị.

23 Người giải thích cho tôi như sau: ‘Con thú
thứ tư là nước thứ tư sẽ đến trên đất. Nước nó
không giống các nước khác và sẽ tiêu diệt dân
cư khắp thế gian. Nó sẽ dẫm lên và chà đạp cả
thế gian. 24 Mười cái sừng là mười vua sẽ đến
sau nước thứ tư đó. Sau khi mười vua không
còn nữa thì một vua khác sẽ đến. Vua nầy khác
hẳn các vua cai trị trướcmình, và người sẽ đánh
bại ba trong số các vua kia. 25 Vua nầy sẽ nói
phạm đến Thượng Đế Chí Cao. Người sẽ giết
hại dân thánh của Thượng Đế và tìm cách thay
đổi thời kỳ cùng luật lệ đã được qui định. Dân
thánh thuộc về Thượng Đế sẽ ở dưới quyền vua
đó trong ba năm rưỡi§.

26Nhưng toà án sẽ quyết định tình thế. Quyền
của vua đó sẽ bị tước đoạt, và nước của người
cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. 27Rồi dân thánh của
Thượng Đế Chí Cao sẽ nhận quyền cai trị. Họ sẽ
cai trị trênmọi nước dưới trời bằng quyền uy và

§ 7:25: ba năm rưỡi Nguyên văn, “Một thời kỳ, hai thời kỳ, và
nửa thời kỳ.”
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oai nghi*. Quyền cai trị của họ sẽ còn đời đời.
Dân chúng của các nước kia sẽ kính sợ và thần
phục họ.’

28 Đến đó là kết thúc chiêm bao. Tôi, Đa-niên,
rất lo sợ. Mặt tôi tái nhợt vì sợ, nhưng tôi giữ
các điều ấy trong lòng tôi.”

8
Dị tượng của Đa-niên

1 Trong năm thứ ba triều đại Bên-sát-xa*, tôi,
Đa-niên thấy một hiện tượng khác†, giống như
hiện tượng trước. 2 Trong hiện tượng nầy tôi
thấy mình ở trong khu vực lâu đài tại kinh đô
Su-sơ‡, thuộc vùng Ê lam. Tôi đang đứng bên
kênh đào U-lai. 3 Khi tôi nhìn lên thì thấy một
con chiên đực đang đứng cạnh kênh đào. Nó
có hai sừng dài, nhưng một sừng thì dài và mới
hơn sừng kia. 4 Tôi nhìn con chiên húc sừng về
phía Tây, Bắc, và Nam. Không có con thú nào
chống lại nó được, và không có ai có thể cứu
con thú nào khỏi nó được. Nó muốn làm gì thì
làm và trở nên rất dũng mãnh.

5 Trong khi tôi đang nhìn thì thấy một con dê
đực từ phương tây đến. Nó có một cái sừng lớn

* 7:27: Họ sẽ cai trị … và oai nghi Nguyên văn, “Quyền cai
trị, vương quốc và sự oai nghi của các vương quốc dưới trời
được trao cho các thánh đồ.” * 8:1: năm thứ ba triều đại
Bên-sát-xa Tức khoảng năm 551 trước Công nguyên. † 8:1:
một hiện tượng khác Đến đây tiếng A-ram được chuyển sang
tiếng Hê-bơ-rơ. ‡ 8:2: Su-sơ Thủ đô của Ba-tư lúc bấy giờ.
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lồ lộ giữa hai mắt. Nó vượt qua khắp đất nhanh
đến nỗi chân không chạm đất.

6 Nó hùng hổ húc con chiên có hai sừng mà
tôi thấy đứng cạnh kênh đào. 7 Tôi nhìn con dê
hùng hổ húc con chiên và bẻ gãy hai sừng của
nó. Con chiên không đủ sức chống lại. Con dê
húc con chiên té xuống đất rồi dẫm lên. Không
ai cứu nổi con chiên khỏi con dê, 8 vì thế con dê
trở nên dũngmãnh. Nhưng khi nó trở nên hùng
mạnh thì cái sừng lớn của nó rớt ra, rồi bốn cái
sừng khác mọc thế chỗ đó. Bốn cái sừng mới
chĩa về bốn hướng.

9 Rồi có một cái sừng nhỏ mọc từ bốn cái sừng
kia, và trở nên to lớn. Nó mọc về hướng Nam,
Tây, và về hướng đất tươi đẹp của Giu-đa. 10 Cái
sừng nhỏ tiếp tục mọc cho đến tận trời. Thậm
chí cái sừng đó húc một số đạo quân trên trời§
xuống đất rồi dẫm lên trên. 11 Cái sừng nhỏ đó
sẽ nângmình lên bằng Thượng Đế, tổng tư lệnh
của các đạo quân trên trời. Nó ngăn không cho
người ta dâng của lễ hằng ngày cho Thượng Đế,
còn đền thờ, nơi người ta thờ phụng Ngài thì bị
giật sập xuống. 12 Vì người ta từ bỏ Thượng Đế
cho nên họ không dâng của lễ hằng ngày nữa.
Chân lý bị chà đạp xuống đất, và sừng đó làm
việc gì cũng thành công.

13 Rồi tôi nghe một thiên sứ thánh nói. Có một
thiên sứ khác hỏi thiên sứ thứ nhất như sau,
“Những điều trong hiện tượng liên quan đến
§ 8:10: đạo quân trên trời Hay “các ngôi sao.” Xem thêm các
câu 11 và 13.
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những của lễ hằng ngày, việc lìa bỏ Thượng Đế
dẫn đưa đến việc hủy hoại, đền thờ bị giật sập,
và đạo quân trên trời bị chà đạp sẽ kéo dài trong
bao lâu?”

14 Thiên sứ nói với tôi, “Điều nầy sẽ xảy ra
trong hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi mai.
Sau đó nơi thánh sẽ được sửa chữa.”

Dị tượng được giải thích
cho Đa-niên

15 Tôi, Đa-niên, nhìn thấy dị tượng nầy và cố
gắng tìm hiểu ý nghĩa nó. Trong dị tượng đó
tôi thấy có ai giống như một người đứng cạnh
tôi. 16 Rồi tôi nghe có tiếng người gọi từ kênh
U-lai: “Gáp-ri-ên ơi, hãy giải thích ý nghĩa của
dị tượng cho người nầy.”

17 Gáp-ri-ên bước đến chỗ tôi đang đứng. Khi
người đến gần thì tôi rất run sợ nên quì sấpmặt
xuống đất. Nhưng Gáp-ri-ên nói với tôi, “Nầy
con người! Dị tượng nầy nói về thời tận thế.”

18 Trong khi Gáp-ri-ên đang nói thì tôi úp mặt
xuống đất mê man. Nhưng người đụng đến tôi
và đỡ tôi dậy. 19 Người nói, “Bây giờ ta sẽ giải
thích cho ngươi biết khi Thượng Đế nổi thịnh
nộ thì sẽ ra sao. Hiện tượng ngươi thấy là về
thời tận thế đã được ấn định.

20 Ngươi thấy con dê đực có hai sừng, đó là
hai vua Mê-đi và Ba-tư. 21 Con dê đực là vua Hi-
lạp, và cái sừng giữa hai mắt là vua thứ nhất.
22 Bốn cái sừng mọc vào chỗ cái sừng bị gãy là
bốn nước. Bốn nước đó xuất xứ từ nước của vua
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thứ nhất nhưng họ sẽ khôngmạnh bằng vua thứ
nhất.

23 Khi đến thời kỳ cuối cùng của các nước đó
thì một vị vua hùng mạnh và hung tợn, chuyên
nói dối sẽ đến. Việc nầy xảy ra khi nhiều người
chống nghịch Thượng Đế. 24 Vua nầy sẽ rất
hùngmạnh nhưng không phải tự mình có quyền
gì*. Người sẽ gây thảm họa. Việc gì người làm
cũng thành công. Người sẽ tiêu diệt những kẻ
hùngmạnh, thậm chí tiêu diệt cả dân thánh của
Thượng Đế nữa. 25 Vua nầy sẽ thành công nhờ
dối trá và sức mạnh. Người sẽ tự cao tự đại và
bất chợt giết hại nhiều người; người tìm cách
chiến đấu với thống lãnh của các thống lãnh!
Nhưng vua hung ác đó sẽ bị tiêu diệt, nhưng
không phải do quyền lực của loài người.

26 Hiện tượng mà ngươi thấy về buổi chiều
và buổi mai là thật. Nhưng hãy niêm phong dị
tượng ấy vì còn lâu những điều đó mới xảy ra.”

27 Tôi, Đa-niên, cảm thấy bủn rủn và đau ốm
trong nhiều ngày sau khi thấy dị tượng đó. Rồi
tôi đứng dậy phục vụ vua nhưng tôi rất bực bội
về dị tượng ấy vì tôi không hiểu nó có ý nghĩa
gì.

9
Lời cầu nguyện của Đa-niên

* 8:24: nhưng không phải tự mình có quyền gì Vài bản xưa
không có câu nầy. Có lẽ vô tình câu nầy được chép lại từ câu 22.
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1 Sau đây là những biến chuyển xảy ra trong
năm đầu tiên đời Đa-ri-út, con Xét-xe*, vua Ba-
by-lôn. Ông là dòng dõi người Mê-đi. 2 Trong
năm đầu tiên của triều đại Đa-ri-út, tôi, Đa-niên,
đang đọc các sách thánh†. Tôi thấy rằng CHÚA
cho Giê-rê-mi biết là thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị
bỏ hoang trong bảy mươi năm.

3 Rồi tôi quay về cùng CHÚA là Thượng Đế và
cầu nguyện xin Ngài giúp đỡ. Tôi cữ ăn, mặc áo
vải sô và ngồi trong tro để tỏ lòng buồn thảm.
4 Tôi cầu nguyện cùng CHÚA là Thượng Đế tôi,
xưng tội của chúng tôi. Tôi thưa, “Lạy CHÚA,
Ngài là Thượng Đế cao cả đáng sợ và lạ lùng.
Ngài giữ giao ước yêu thương đối với người yêu
mến Ngài và vâng giữ mệnh lệnh Ngài.

5 Nhưng chúng tôi đã phạm tội và làm quấy.
Chúng tôi đã làm điều ác và chống nghịch Ngài,
cùng mệnh lệnh và luật lệ Ngài. 6 Chúng tôi
không nghe tôi tớ Ngài, các nhà tiên tri là những
người đại diện Ngài để khuyên bảo các vua, các
lãnh tụ, các tổ tiên chúng tôi và toàn dân trong
xứ.

7 Lạy CHÚA, Ngài nhân từ và công chính,
nhưng ngày nay chúng tôi bị hổ nhục. Chúng
tôi là dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, toàn dân Ít-
ra-en, những kẻ ở gần và ở xa mà Ngài đã phân
tán giữa các dân vì họ không trung tín với Ngài.
8 Lạy CHÚA, chúng tôi đều chịu xấu hổ kể cả các

* 9:1: Xét-xe Hay “A-suê-ru.” † 9:2: sách thánh Hay “các
cuộn sách.”



ĐA-NIÊN 9:9 xxxvi ĐA-NIÊN 9:14

vua, lãnh tụ và cha ông chúng tôi vì chúng tôi
đã phạm tội cùng Ngài.

9 Nhưng CHÚA là Thượng Đế chúng tôi ơi,
Ngài đã tỏ lòng từ bi và tha thứ chúng tôi mặc
dù chúng tôi chống nghịch Ngài. 10 Chúng tôi đã
không vâng lời CHÚA là Thượng Đế chúng tôi và
lời giáo huấn Ngài ban cho chúng tôi qua các tôi
tớ Ngài là các nhà tiên tri. 11 Tất cả dân Ít-ra-
en đã không vâng theo lời giáo huấn Ngài, quay
lưng đi, không chịu vâng phục Ngài. Cho nên
Ngài mang đến cho chúng tôi những sự nguyền
rủa và lời hứa‡ ghi trong Sách Giáo Huấn của
Mô-se, tôi tớ của Thượng Đế, vì chúng tôi đã
phạm tội cùng Ngài.

12Ngài bảo trước là những điều đó sẽ xảy đến
cho chúng tôi và cho các lãnh tụ, và Ngài đã
thực hiện những điều ấy. Trên đất chưa hề có
biến cố nào xảy ra như đã xảy ra cho Giê-ru-sa-
lem. 13 Tất cả những thảm họa đó xảy đến cho
chúng tôi y theo Sách Giáo Huấn của Mô-se đã
ghi. Nhưng chúng tôi không mềm lòng trước
mặt CHÚA là Thượng Đế chúng tôi. Chúng tôi
cứ mãi phạm tội và không đếm xỉa đến chân
lý Ngài. 14 CHÚA đã sẵn sàng giáng thảm họa
trên chúng tôi, và Ngài đã làm điều đó vì CHÚA,
Thượng Đế là Đấng công chính trong mọi điều
Ngài làm. Vậy mà chúng tôi vẫn không vâng
phục Ngài.
‡ 9:11: những sự nguyền rủa và lời hứa Đây là một phần của
giao ướcmà Thượng Đế lập với dân Ít-ra-en của Ngài. Xem Phục
27-30.
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15 Lạy CHÚA là Thượng Đế, Ngài đã dùng
quyền năng Ngàimang chúng tôi ra khỏi Ai-cập.
Vì lẽ đó mà danh Ngài được biết đến hôm nay.
Nhưng chúng tôi đã phạm tội và làm quấy. 16Lạy
CHÚA, vì Ngài luôn luôn làm điều phải, xin Ngài
đừng nổi giận cùng Giê-ru-sa-lem nữa. Đó là
thành phố nằm trên núi thánh Ngài. Vì tội lỗi
chúng tôi và những điều ác tổ tiên chúng tôi
làm, dân cư chung quanh sỉ nhục và chế giễu
Giê-ru-sa-lem và dân của Ngài.

17 Bây giờ, lạy Thượng Đế, xin hãy nghe lời
cầu nguyện của tôi tớ Ngài. Xin hãy lắng nghe
lời cầu nguyện của tôi và vì cớ Ngài, hãy tỏ lòng
nhân từ cho nơi thánh Ngài§ đang đổ nát. 18 Lạy
Thượng Đế, xin hãy chú ý và nghe tiếng tôi. Xin
mở mắt và nhìn những thảm cảnh xảy đến cho
chúng tôi. Hãy xem đời sống chúng tôi bị tàn
hại ra sao và những gì đã xảy ra cho thành phố
mang danh Ngài. Chúng tôi cầu xin những điều
nầy không phải vì chúng tôi nhân đức, nhưng
chúng tôi kêu gọi lòng từ bi của Ngài. 19 Lạy
CHÚA xin hãy lắng nghe! Lạy Chúa, xin hãy tha
thứ! Lạy Chúa xin nghe chúng tôi và can thiệp!
Vì danh Ngài xin đừng chậm trễ vì thành và vì
dân được gọi bằng danh Ngài.”

Dị tượng về 70 tuần lễ
20 Trong khi tôi đang dâng những lời cầu xin

trên đây lên cho CHÚA là Thượng Đế tôi, xưng
§ 9:17: tỏ lòng nhân từ cho nơi thánh Ngài Nguyên văn, “xin
hãy chiếu sáng mặt Ngài trên nơi thánh Ngài.”



ĐA-NIÊN 9:21 xxxviii ĐA-NIÊN 9:26

tội mình và tội của dân Ít-ra-en đồng thời cầu
nguyện cho núi thánh của Thượng Đế, 21 thì Gáp-
ri-ên đến với tôi, người mà tôi đã gặp trong dị
tượng trước. Người bay nhanh đến tôi vào giờ
dâng của lễ buổi chiều, trong khi tôi vẫn đang
cầu nguyện. 22Người dạy tôi và bảo tôi, “Đa-niên
ơi, ta đến để ban cho ngươi sự khôn ngoan và
giúp ngươi hiểu. 23 Khi ngươi mới cầu nguyện
lần đầu tiên thì lời đó đã được nghe. Ta đến
để cho ngươi biết vì Thượng Đế rất yêu thương
ngươi. Cho nên hãy suy nghĩ về lời nầy và cố
gắng hiểu ý nghĩa của hiện tượng.

24 Thượng Đế đã định bốn trăm chín mươi
năm* cho dân ngươi và thành thánh vì những
lý do sau: để ngăn không cho người ta chống
nghịch Ngài; để chấm dứt tội lỗi; để cất điều ác
đi; để mang đến sự nhân từ sẽ còn đời đời; để
thi hành dị tượng và lời tiên tri; và để xức dầu
nơi chí thánh khiến nó hóa thánh trở lại.

25Hãy học và hiểu những điều nầy. Sẽ có lệnh
xây lại thành Giê-ru-sa-lem. Thời gian từ lúc ban
hành lệnh nầy cho đến khi một lãnh tụ được chỉ
định† là bốnmươi chín năm và bốn trăm bamươi
bốn năm. Giê-ru-sa-lem sẽ được xây lại có phố
xá và mương rãnh đầy nước bao quanh, nhưng
thành đó sẽ được xây trong thời kỳ khó khăn.
26 Sau bốn trăm ba mươi bốn năm thì vị lãnh tụ
* 9:24: bốn trăm chín mươi năm Hay “70 tuần” (mỗi tuần là
7 đơn vị). Tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “tuần lễ” hay “thời gian
7 năm.” Xem các câu 25, 27. † 9:25: lãnh tụ được chỉ định
Nguyên văn, “Người được xức dầu.”
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được chỉ định sẽ bị giết‡; người sẽ không còn gì
cả§. Dân cư của vị lãnh tụ mới sẽ đến tiêu hủy
thành và nơi thánh. Đoạn kết của thành sẽ đến
như trận lụt, và chiến tranh sẽ kéo dài cho đến
cuối cùng. Thượng Đế đã định rằng nơi đó sẽ
hoàn toàn bị tiêu hủy.

27 Vị lãnh tụ đó sẽ kết ước với nhiều người
trong bảy năm. Người sẽ ngăn cản việc dâng của
lễ và sinh tế sau ba năm rưỡi. Một kẻ hủy hoại
sẽ làm những điều tàn ác* cho đến khi Thượng
Đế khiến nó hoàn toàn bị tiêu diệt.”

10
Dị tượng Đa-niên thấy bên bờ sông

Ti-gờ-rít
1 Trong năm thứ ba triều đại vua Xi-ru vua Ba-

tư, Đa-niên, cũng có tên là Bên-tơ-sát-xa, thấy
một hiện tượng về một cuộc đại chiến. Điều nầy
Đa-niên hiểu được.

2 “Lúc đó, tôi, Đa-niên, đã buồn rầu trong ba
tuần. 3 Tôi không dùng thức ăn hay thịt ngon,
uống rượu hay xức nước hoa trong ba tuần.

4Vào ngày hai mươi bốn tháng giêng, tôi đang
đứng bên bờ sông lớn Ti-gờ-rít. 5Trong khi đang
đứng đó nhìn lên thì tôi thấy một người mặc áo
bằng vải gai, có đai vàng ròng* thắt ngang hông.
‡ 9:26: bị giết Nguyên văn, “bị trừ khử” hay “bị dẹp bỏ.”
§ 9:26: người sẽ không còn gì cả Hay “người sẽ biến mất.”
* 9:27: Một kẻ hủy hoại sẽ làm những điều tàn ác Hay “Người
sẽ đến trên cánh của sự tàn phá khủng khiếp.” * 10:5: vàng
ròng Nguyên văn, “vàng từ U-phia.”
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6Thân thể người lóng lánh như hoàng ngọc. Mặt
người sáng như chớp, mắt người như ngọn lửa.
Hai tay và chân người như đồng đánh bóng, và
tiếng người vang lên như tiếng hò hét của đám
đông.

7 Tôi, Đa-niên, là người duy nhất trông thấy
hiện tượng ấy. Những người ở với tôi không
nhìn thấy gì cả nhưng vì họ quá hoảng sợ nên
chạy trốn hết. 8 Còn lại một mình, tôi nhìn dị
tượng vĩ đại nầy. Tôi đuối sức, mặt tôi tái xanh
như người chết, và tôi hoàn toàn kiệt sức. 9 Rồi
tôi nghe tiếng người trong dị tượng nói. Đang
khi nghe, tôi sấp mặt xuống đất mê man.

10 Có một bàn tay chạm vào tôi đỡ tôi dậy. Tôi
sợ hãi đến nỗi run lẩy bẩy. 11 Người trong dị
tượng bảo tôi, ‘Đa-niên ơi, Thượng Đế yêu ngươi
lắm. Hãy suy nghĩ cho kỹ những lời ta sẽ nói
với ngươi, hãy đứng dậy, vì ta được sai đến với
ngươi.’ Khi người nói như vậy, tôi liền đứng lên
nhưng vẫn còn run.

12 Người ấy bảo tôi, ‘Đa-niên ơi, đừng sợ.
Trước đây khi ngươimuốn hiểu biết và hạ mình
trước mặt Thượng Đế thì Ngài nghe lời của
ngươi, và ta được sai đến vì lời cầu nguyện
ngươi. 13 Nhưng quan trưởng Ba-tư đã tranh
chiến với ta trong hai mươi mốt ngày. Rồi Mi-
chen, một trong những thiên sứ cao cấp đến giúp
ta, còn ta bị để lại đó để chiến đấu với vua Ba-
tư. 14 Bây giờ ta đã đến để giải thích cho ngươi
những gì sẽ xảy ra cho dân tộc ngươi, vì hiện
tượng nầy là về thời tương lai.’
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15 Trong khi người nói với tôi thì tôi gục đầu
xuống cấm khẩu. 16 Rồi có ai giống như con
người sờ vào môi tôi nên tôi mở miệng nói. Tôi
nói với người đứng trướcmặt tôi, ‘Thưa thầy, tôi
rất băn khoăn và lo sợ vì dị tượng nầy. Tôi cảm
thấy đuối sức. 17 Thưa thầy, làm thế nào tôi, kẻ
tôi tớ thầy, có thể thưa chuyện cùng thầy? Tôi
không còn sức lực, và thở không ra hơi nữa.’

18 Rồi vị giống như con người sờ vào tôi và
phục hồi sức lực cho tôi. 19 Người nói, ‘Đa-niên
ơi, đừng sợ. Thượng Đế yêu ngươi lắm. Cầu cho
ngươi được an lành. Hãy mạnh bạo và can đảm
lên.’
Khi người nói với tôi thì tôi cảm thấy mạnh

thêm, nên tôi thưa cùng người, ‘Thưa thầy, xin
hãy nói, vì thầy đã thêm sức cho tôi.’

20 Rồi người bảo, ‘Đa-niên ơi, ngươi có biết tại
sao ta đến với ngươi không? Ít lâu nữa đây ta sẽ
trở lại chiến đấu chống quan tướng Ba-tư. Khi
ta đi thì quan tướng Hi-lạp sẽ đến, 21 nhưng ta
phải bảo trước cho ngươi biết những điều ghi
chép trong Sách Chân lý. Không ai giúp ta chống
các kẻ thù nầy ngoại trừ Mi-chen, vị thiên sứ cai
quản dân chúng của ngươi.’ ”

11
1 Trong năm đầu tiên triều đại Đa-ri-út, người

Mê-đi*, ta đứng lên yểm trợ Mi-chen† chống lại
quan tướng Ba-tư.

* 11:1: năm đầu tiên triều đại Đa-ri-út, người Mê-đi Khoảng
năm 521 trước Công nguyên. † 11:1: Mi-chen Xem Đa 10:13.
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Các vương quốc miền Nam và Bắc
2 “Bây giờ, Đa-niên ơi, ta bảo thật: Ba vua nữa

sẽ cai trị Ba-tư, rồi một vua thứ tư sẽ đến. Vua
ấy giàu sang hơn các vua Ba-tư trước người và
sẽ dùng sự giàu có mình để củng cố quyền lực.
Người sẽ xúi giục mọi người chống lại nước Hi-
lạp. 3 Rồi một vua hùng mạnh sẽ đến và dùng
oai quyền cai trị và tự do hành động. 4 Sau khi
vua đó đến thì vương quốc của người sẽ bị phân
chia ra bốn góc đất. Nước của người sẽ không
vào tay con cháu người, và cũng không còn thế
lực trước kia, vì nước đó sẽ bị cướp mất và ban
cho người khác.

5 Vua của miền Nam sẽ trở nên hùng mạnh,
nhưng một trong các tướng lãnh của người sẽ
hùng mạnh hơn các tướng lãnh khác. Tướng
lãnh đó sẽ bắt đầu dùng oai quyền cai trị nước
mình. 6 Sau vài năm thì một liên minh mới sẽ
xuất hiện. Con gái của vua miền Nam sẽ kết hôn
với vua miền Bắc để duy trì sợi dây hoà bình.
Nhưng nàng sẽ không nắm giữ quyền hành, và
gia đình nàng sẽ không lâu bền. Nàng, chồng
nàng, con nàng, và những ngươi đưa nàng đến
nước đó sẽ bị giết.

7Nhưng một người trong gia đình nàng sẽ lên
ngôi vua miền Nam và sẽ tấn công các đạo quân
của vua miền Bắc. Người sẽ xông vào thành
vững chắc, có vách cao của vua đó để chiến đấu
và sẽ đắc thắng. 8 Ngươi sẽ cướp lấy các thần,
các tượng chạm, và các bửu vật bằng bạc và
vàng mang về Ai-cập. Rồi người sẽ để vua miền
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Bắc yên ổn trong vài năm. 9 Sau đó, vua miền
Bắc sẽ tấn công vua miền Nam nhưng sẽ bị đánh
đuổi về xứ mình.

10 Các con trai của vua miền Bắc sẽ chuẩn bị
chiến tranh. Chúng sẽ triệu tập một đạo quân
đông đảo và nhanh chóng xông qua xứ như thác
lũ. Sau đó đạo quân nầy sẽ trở lại đánh cho tới
tận thành kiên cố có vách của vua miền Nam.
11VuamiềnNam sẽ tức giận và kéo quân ra đánh
vua miền Bắc. Tuy có quân lực đông đảo nhưng
vua miền Bắc sẽ thua trận, 12 và binh sĩ người sẽ
bị bắt giải đi. Vua miền Nam sẽ đâm ra tự phụ
và sẽ giết hàng ngàn binh sĩ của đạo quân miền
Bắc nhưng người sẽ khôngmãi thắng thế. 13Vua
miền Bắc sẽ tập họpmột đạo quân đông đảo, lớn
hơn đạo quân trước. Sau nhiều năm vua đó sẽ
dùng đại quân trang bị đầy đủ để tấn công.

14 Trong thời kỳ đó nhiều người sẽ nghịch lại
vua miền Nam. Một số dân cư của ngươi là
những người hiếu chiến sẽ chống lại vua miền
Nam, cho rằng thời điểm của lời hứa Thượng
Đế đã đến rồi. Nhưng họ sẽ thất bại. 15 Rồi
vua miền Bắc sẽ đến. Người sẽ đắp một lối đi
lên đến chóp của các vách thành và sẽ chiếm
được thành kiên cố có vách đó. Quânmiền Nam
sẽ không đủ sức chống lại; thậm chí đến binh sĩ
thiện chiến nhất của họ cũng không đủ sức ngăn
chận đạo quân miền Bắc. 16 Nên vua miền Bắc
tha hồ tung hoành; không ai chống lại người nổi.
Người sẽ củng cố quyền hành và kiểm soát vùng
đất xinh đẹp của Ít-ra-en và có quyền tiêu hủy
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đất đó. 17 Vua miền Bắc sẽ định tâm dùng mọi
quyền lực mình để đánh vua miền Nam, nhưng
người sẽ lập hòa ước với vua miền Nam. Vua
miền Bắc sẽ gả một trong các con gái của mình
cho vua miền Nam để đánh bại vua đó. Nhưng
mưu mô đó bất thành. 18 Rồi vua miền Bắc sẽ
chuyển hướng sang các thành phố dọc theo bờ
biển Địa-trung-hải và chiếm lấy các thành phố
đó. Nhưng một quan tướng sẽ ngăn chận lòng
tự phụ của vua miền Bắc, khiến vua ấy hết dám
kiêu căng. 19 Sau việc đó vua miền Bắc sẽ trở lại
các thành phố vững chắc, có vách bao bọc trong
xứ mình, nhưng người sẽ mất hết quyền lực và
thế là kết thúc đời người.

20 Vua kế tiếp của miền Bắc sẽ sai một người
thu thuế để thu thật nhiều tiền. Sau vài năm
vị quan đó sẽ bị tiêu diệt nhưng không phải do
chiến trận.

21 Sau quan đó sẽ có một tên hung tàn và bạo
ngược, hắn không được vinh dự xuất thân từ
hoàng gia‡. Hắn sẽ tấn công vương quốc khi mọi
người đang cảm thấy yên ổn, và sẽ chiếm quyền
bằng cách dối gạt dân chúng. 22Hắn sẽ càn quét
và đánh bại những đạo quân đông đảo và hùng
mạnh, đến nỗi đánh bại luôn quan tướng của
giao ước. 23 Nhiều dân tộc sẽ lập ước với tên
hung bạo đó nhưng hắn sẽ dối gạt họ. Hắn sẽ
chiếm nhiều quyền hành, nhưng chỉ có một số
ít người ủng hộ hắn mà thôi. 24 Những vùng
‡ 11:21: hắn không được … hoàng gia Hay “hắn không có
những đức tính của một ông vua.”
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giàu có nhất sẽ cảm thấy an ninh, nhưng tên
hung bạo ấy sẽ tấn công các vùng đó. Hắn sẽ
thành công hơn tổ tiên mình. Hắn sẽ cướp bóc
các quốc gia mà hắn đánh bại và ban chiến lợi
phẩm cho các kẻ theo hắn. Hắn sẽ dự định đánh
và phá hủy các thành kiên cố, nhưng hắn chỉ
thành công nhất thời.

25 Tên hung bạo đó sẽ có một đạo quân đông
đảo để củng cố lực lượng và tăng thêm can đảm.
Hắn sẽ tấn công vua miền Nam. Vua miền Nam
sẽ triệu tập một đạo quân đông đảo và hùng
mạnh và chuẩn bị chiến tranh. Nhưng những
kẻ chống lại người sẽ có một kế hoạch bí mật,
và rồi vua miền Nam sẽ bị đánh bại. 26 Những
người đáng lẽ ra là bạn tốt của vua đó sẽ tìm
cách tiêu diệt người. Đạo quân vua đó sẽ bị
thảm bại; nhiều binh sĩ bị giết trong chiến trận.
27Hai vua đó nhất quyết làm hại lẫn nhau. Cả hai
ngồi cùng bàn nhưng dối gạt nhau, tuy nhiên sẽ
chẳng đi đến đâu vì Thượng Đế đã định kỳ tận số
cho họ. 28 Vua miền Bắc sẽ trở về xứ mìnhmang
theo nhiều của cải. Rồi người sẽ quyết định phá
giao ước thánh§. Người sẽ ra tay hành động theo
ý mình rồi trở về xứ.

29 Đến đúng kỳ vua miền Bắc sẽ tấn công
vua miền Nam lần nữa, nhưng lần nầy người
sẽ không thành công như lần trước. 30 Các tàu
bè từ phương Tây sẽ đến đánh bại vua miền Bắc,
nên người đâm ra lo sợ. Rồi người sẽ trở về và

§ 11:28: giao ước thánh Đây có lẽ ám chỉ dân Do-thái.



ĐA-NIÊN 11:31 xlvi ĐA-NIÊN 11:37

tỏ sự bực tức của mình đối với giao ước thánh.
Người sẽ tỏ lòng tốt đối với những ai không vâng
theo giao ước thánh.

31 Vua miền Bắc sẽ sai quân độimình đến làm
ô uế đền thờ tại Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ cấm
dân chúng dâng của lễ hàng ngày, và gây nên
cảnh tàn phá khủng khiếp. 32 Vua miền Bắc sẽ
nói dối và khiến cho những ai không vâng lời
Thượng Đế bị tàn hại. Nhưng ai biết Thượng
Đế và vâng lời Ngài sẽ mạnh dạn và chống trả
lại.

33 Những ai khôn ngoan sẽ giúp kẻ khác hiểu
biết các biến chuyển. Nhưng họ sẽ bị gươm
giết, bị thiêu đốt, bị bắt làm tù binh, hay bị tước
đoạt tài sản và nhà cửa. Tình trạng nầy sẽ kéo
dài trong nhiều ngày. 34 Khi những người khôn
ngoan bị trừng phạt thì họ được nâng đỡ đôi
chút, nhưngmột số sẽ giả vờ nhập bọn với người
khôn ngoan. 35 Một số người khôn ngoan sẽ bị
giết. Nhưng thời kỳ khốn khó phải đến để họ
thêmmạnh dạn, tinh sạch và toàn thiện cho đến
cuối cùng. Lúc đó, đúng thời điểm, sẽ là tận thế.

Vua tự khen mình
36 Vua miền Bắc sẽ tha hồ tung hoành. Người

sẽ tự khoe khoang và ca ngợi mình, tự cho mình
còn hơn thần thánh nữa. Người sẽ nói những
lời phạm thượng nghịch lại Thượng Đế của các
thần, điềumà người ta chưa bao giờ nghe. Người
sẽ thành công cho đến khi cơn giận đã nguôi.
Rồi những gì Thượng Đế đã định sẽ xảy đến.
37 Vua miền Bắc sẽ không đếm xỉa đến các thần
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mà tổ tiênmình thờ phụng, hay thầnmà nữ giới
sùng bái. Người không đếm xỉa đến bất cứ thần
nào. Người sẽ tự cất nhắc mình lên hàng thần
thánh. 38Vuamiền Bắc sẽ tôn thờ quyền năng và
sức mạnh, điều mà tổ tiên người không hề thờ.
Người sẽ tôn thờ thần quyền năng bằng vàng,
bạc, đồ trang sức quí giá. 39 Vua đó sẽ tấn công
các thành vững chắc có vách bao quanh nhờ vào
một thần ngoại quốc. Người sẽ tôn trọng những
kẻ nhập bọn vớimình, cắt cử họ làm quan cai trị
nhiều người khác. Người cũng sẽ buộc họ đóng
tiền triều cống cho vùng đất họ cai quản.

40 Đến cuối cùng, vua miền Nam sẽ mở một
trận chiến cùng vua miền Bắc. Vua miền Bắc sẽ
tấn công bằng quân xa, lính kỵ mã, và tàu bè
lớn. Người sẽ xâm lăng nhiều quốc gia và càn
quét qua xứ như thác lũ. 41 Vua miền Bắc sẽ
tấn công đất đai xinh đẹp của Giu-đa. Người sẽ
chiến thắng nhiều quốc gia nhưng Ê-đôm, Mô-
áp, và các lãnh tụ của Am-môn sẽ thoát khỏi tay
người. 42 Vua miền Bắc sẽ chứng tỏ uy quyền
của mình trong nhiều nước; và Ai-cập sẽ không
thoát khỏi. 43 Vua miền Bắc sẽ cướp lấy vàng,
bạc và các của cải của Ai-cập. Dân Li-bi và Nu-
bi sẽ thần phục người. 44Nhưng vuamiền Bắc sẽ
nghe tin tức về miền Đông và Bắc khiến người
lo ngại. Rồi người sẽ đi tiêu diệt nhiều nước.
45Người sẽ dựng lều hoàng gia nằm giữa khoảng
biển và núi thánh*. Nhưng, sau cùng, thời vận
* 11:45: núi thánh Ngọn núi mà thành Giê-ru-sa-lem được xây
lên.
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của người kết thúc, không ai đến giúp người cả.”

12
Thời kỳ tận thế

1 “Lúc đó Mi-chen, quan trưởng cao cả đã bảo
vệ dân sự ngươi sẽ đứng lên. Sẽ có thời kỳ
khó khăn, tệ hại đến nỗi từ khi có các quốc gia
trên đất chưa hề có như vậy, nhưng dân chúng
ngươi sẽ được giải cứu. Ai có tên trong sách của
Thượng Đế sẽ được giải cứu. 2 Nhiều người đã
chết và được chôn*. Một số sẽ sống lại. Một số
thức dậy để được sống mãi mãi, nhưng một số
thức dậy để chịu hổ nhục đời đời. 3 Các người
khôn ngoan sẽ chói sáng như bầu trời. Còn ai
dạy người khác sống trong sự công chính sẽ
chiếu sáng như các ngôi sao còn mãi mãi†.

4 Nhưng Đa-niên ơi, ngươi hãy đóng sách lại
và niêm phong nó. Những điều nầy sẽ xảy ra
vào thời tận thế. Nhiều người đi đây đi đó để
tìm sự hiểu biết thật.”

5 Sau đó, tôi, Đa-niên nhìn và thấy hai người
khác. Một người đang đứng cạnh tôi nơi bờ
sông, còn người kia đứng ở bờ bên kia. 6 Người
mặc vải gai đang đứng giữa sông. Một trong hai
người hỏi người đứng giữa sông như sau, “Còn
* 12:2: đã chết và được chôn Nguyên văn, “ngủ trong bụi đất.”
† 12:3: Các người khôn ngoan … mãi mãi Hay “Những giáo sư
khôn ngoan và thành công sẽ chói sáng như mặt trời trên bầu
trời. Những người giúp người khác ăn năn tội sẽ chiếu sángmãi
mãi như các ngôi sao.” Trong tiếng Hê-bơ-rơ thì câu nầy tương
tự như các câu trong Ê-sai 52:13 và Ê-sai 53:11.
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bao lâu nữa thì những việc kỳ diệu nầy sẽ xảy
ra?”

7Ngườimặc vải gai đứng giữa sông giơ tay lên
trời. Tôi nghe người nhân danh Thượng Đế là
Đấng sống đời đời thề rằng, “Còn ba năm rưỡi‡
nữa. Quyền lực của dân thánh sau cùng sẽ bị bẻ
gãy, và mọi điều nầy sẽ xảy ra.”

8 Tôi nghe tiếng trả lời nhưng không hiểu lắm
cho nên tôi hỏi, “Thưa thầy, sau các việc nầy xảy
ra rồi sao nữa?”

9 Người đáp, “Đa-niên ơi, hãy đi đi. Lời nầy
đã được đóng kín và niêm phong cho đến tận
thế. 10 Nhiều người sẽ được tinh sạch, không
vết nhơ nhưng kẻ ác sẽ cứ vẫn làm ác. Kẻ ác
sẽ không am hiểu những điều nầy, nhưng người
khôn ngoan thì hiểu.

11 Người ta sẽ thôi dâng của lễ hằng ngày. Và
1290 ngày sau đó thì cơn tàn phá khủng khiếp
sẽ đến. 12 Ai chờ đợi đến cuối 1335 ngày sẽ vui
mừng.

13 Còn như ngươi, Đa-niên, hãy đi làm nhiệm
vụ mình cho đến hết đời. Ngươi sẽ được an nghỉ
và cuối cùng sẽ sống lại để nhận phần thưởng.”

‡ 12:7: ba năm rưỡi Nguyên văn, “một thời kỳ, hai thời kỳ, và
nửa thời kỳ.”
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