تتمه دانيال

تتمة سفر دانيال

اﻹصحاح الثالث
 .١وان نبوخذنصر الملك صنع تمثاﻻ من ذهب طوله ستون ذراعا وعرضه ست اذرع ونصبه في
بقعة دورا في وﻻية بابل
 .٢ثم ارسل نبوخذنصر الملك ليجمع المرازبة والشحن والوﻻة والقضاة والخزنة والفقهاء
والمفتين وكل حكام الوﻻيات لياتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذنصر الملك
 .٣حينئذ اجتمع المرازبة والشحن والوﻻة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتون وكل حكام
الوﻻيات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذنصر الملك ووقفوا امام التمثال الذي نصبه
نبوخذنصر
 .٤و نادى مناد بشدة قد امرتم ايها الشعوب واﻻمم واﻻلسنة
 .٥عند ما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطير والمزمار وكل انواع العزف ان
تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر الملك
 .٦و من ﻻ يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط اتون نار متقدة
 .٧ﻻجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطير وكل انواع
العزف خر كل الشعوب واﻻمم واﻻلسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر الملك
 .٨ﻻجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود
 .٩اجابوا وقالوا للملك نبوخذنصر ايها الملك عش الى اﻻبد
 .١٠انت ايها الملك قد اصدرت امرا بان كل انسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب
والسنطير والمزمار وكل انواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب
 .١١و من ﻻ يخر ويسجد فانه يلقى في وسط اتون نار متقدة
 .١٢يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على اعمال وﻻية بابل شدرخ ومشيخ وعبد نغو هؤﻻء الرجال
لم يجعلوا لك ايها الملك اعتبارا الهتك ﻻ يعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبت ﻻ يسجدون
 .١٣حينئذ امر نبوخذنصر بغضب وغيظ باحضار شدرخ وميشخ وعبد نغو فاتوا بهؤﻻء الرجال قدام
الملك
 .١٤فاجاب نبوخذنصر وقال لهم تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبد نغو ﻻ تعبدون الهتي وﻻ تسجدون
لتمثال الذهب الذي نصبت
 .١٥فان كنتم اﻻن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطير
والمزمار وكل انواع العزف الى ان تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته وان لم تسجدوا ففي
تلك الساعة تلقون في وسط اتون النار المتقدة ومن هو اﻻله الذي ينقذكم من يدي
 .١٦فاجاب شدرخ وميشخ وعبد نغو وقالوا للملك يا نبوخذنصر ﻻ يلزمنا ان نجيبك عن هذا اﻻمر
 .١٧هوذا يوجد الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من اتون النار المتقدة وان ينقذنا من يدك ايها
الملك
 .١٨و اﻻ فليكن معلوما لك ايها الملك اننا ﻻ نعبد الهتك وﻻ نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته
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 .١٩حينئذ امتﻼ نبوخذنصر غيظا وتغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبد نغو فاجاب وامر بان
يحموا اﻻتون سبعة اضعاف اكثر مما كان معتادا ان يحمى
 .٢٠و امر جبابرة القوة في جيشه بان يوثقوا شدرخ وميشخ وعبد نغو ويلقوهم في اتون النار
المتقدة
 .٢١ثم اوثق هؤﻻء الرجال في سراويلهم واقمصتهم وارديتهم ولباسهم والقوا في وسط اتون النار
المتقدة
 .٢٢و من حيث ان كلمة الملك شديدة واﻻتون قد حمي جدا قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا
شدرخ وميشخ وعبد نغو
 .٢٣و هؤﻻء الثﻼثة الرجال شدرخ وميشخ وعبد نغو سقطوا موثقين في وسط اتون النار المتقدة
 .٢٤فكانوا يتمشون في وسط اللهيب مسبحين ﷲ ومباركين الرب
 .٢٥و وقف عزريا وصلى هكذا وفتح فاه في وسط النار وقال
 .٢٦مبارك انت ايها الرب اله ابائنا وحميد واسمك ممجد الى الدهور
 .٢٧ﻻنك عادل في جميع ما صنعت واعمالك كلها صدق وطرقك استقامة وجميع احكامك حق
 .٢٨و قد اجريت احكام حق في جميع ما جلبت علينا وعلى مدينة ابائنا المقدسة اورشليم ﻻنك
بالحق والحكم جلبت جميع ذلك ﻻجل خطايانا
 .٢٩اذ قد خطئنا واثمنا مرتدين عنك واجرمنا في كل شيء
 .٣٠و لم نسمع لوصاياك ولم نحفظها ولم نعمل بما اوصيتنا لكي يكون لنا خير
 .٣١فجميع ما جلبت علينا وجميع ما صنعت بنا انما صنعته بحكم حق
 .٣٢فاسلمتنا الى ايدي اعداء اثمة وكفرة ذوي بغضاء وملك ظالم شر من كل من على اﻻرض
 .٣٣و اﻻن ليس لنا ان نفتح افواهنا فقد صرنا خزيا وعارا لعبيدك والقانتين لك
 .٣٤فﻼ تخذلنا الى اﻻنقضاء ﻻجل اسمك وﻻ تنقض عهدك
 .٣٥و ﻻ تصرف رحمتك عنا ﻻجل ابراهيم خليلك واسحق عبدك واسرائيل قديسك
 .٣٦الذين قلت لهم انك تكثر نسلهم كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر
 .٣٧لقد جعلنا ايها الرب اقل عددا من كل امة ونحن اليوم اذﻻء في كل اﻻرض ﻻجل خطايانا
 .٣٨و ليس لنا في هذا الزمان رئيس وﻻ نبي وﻻ قائد وﻻ محرقة وﻻ ذبيحة وﻻ تقدمة وﻻ بخور وﻻ
موضع لتقريب البواكير امامك
 .٣٩و لنيل رحمتك ولكن ﻻنسحاق نفوسنا وتواضع ارواحنا اقبلنا
 .٤٠و كمحرقات الكباش والثيران وربوات الحمﻼن السمان هكذا فلتكن ذبيحتنا امامك اليوم حتى
ترضيك فانه ﻻ خزي للمتوكلين عليك
 .٤١انا نتبعك اﻻن بكل قلوبنا ونتقيك ونبتغي وجهك
 .٤٢فﻼ تخزنا بل عاملنا بحسب رافتك وكثرة رحمتك
 .٤٣و انقذنا على حسب عجائبك واعط المجد ﻻسمك ايها الرب
 .٤٤و ليخجل جميع الذين اروا عبيدك المساوئ وليخزوا ساقطين عن كل اقتدارهم ولتحطم قوتهم
 .٤٥و ليعلموا انك انت الرب اﻻله وحدك المجيد في كل المسكونة
 .٤٦و لم يزل خدام الملك الذين القوهم يوقدون اﻻتون بالنفط والزفت والمشاقة والزرجون
 .٤٧فارتفع اللهيب فوق اﻻتون تسعا واربعين ذراعا
 .٤٨و انتشر واحرق الذين صادفهم حول اﻻتون من الكلدانيين
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 .٤٩اما اصحاب عزريا فنزل مﻼك الرب الى داخل اﻻتون وطرد لهيب النار عن اﻻتون
 .٥٠و جعل وسط اﻻتون ريحا ذات ندى تهب فلم تمسهم النار البتة ولم تسؤهم ولم تزعجهم
 .٥١حينئذ سبح الثﻼثة بفم واحد ومجدوا وباركوا ﷲ في اﻻتون قائلين
 .٥٢مبارك انت ايها الرب اله ابائنا وحميد ورفيع الى الدهور ومبارك اسم مجدك القدوس ورفيع
الى الدهور
 .٥٣مبارك انت في هيكل مجدك القدوس ومسبح وممجد الى الدهور
 .٥٤مبارك انت في عرش ملكك ومسبح ورفيع الى الدهور
 .٥٥مبارك انت ايها الناظر اﻻعماق الجالس على الكروبين ومسبح ورفيع الى الدهور
 .٥٦مبارك انت في جلد السماء ومسبح وممجد الى الدهور
 .٥٧باركي الرب يا جميع اعمال الرب سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٥٨باركوا الرب يا مﻼئكة الرب سبحوا وارفعوه الى الدهور
 .٥٩باركي الرب ايتها السماوات سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٦٠باركي الرب يا جميع المياه التي فوق السماء سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٦١باركي الرب يا جميع جنود الرب سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٦٢باركا الرب ايها الشمس والقمر سبحا وارفعاه الى الدهور
 .٦٣باركي الرب يا نجوم السماء سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٦٤باركي الرب يا جميع اﻻمطار واﻻنداء سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٦٥باركي الرب يا جميع الرياح سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٦٦باركا الرب ايها النار والحر سبحا وارفعاه الى الدهور
 .٦٧باركا الرب ايها البرد والحر سبحا وارفعاه الى الدهور
 .٦٨باركا الرب ايها الندى والجليد سبحا وارفعاه الى الدهور
 .٦٩باركا الرب ايها الجمد والبرد سبحا وارفعاه الى الدهور
 .٧٠باركا الرب ايها الصقيع والثلج سبحا وارفعاه الى الدهور
 .٧١باركا الرب ايها الليل والنهار سبحا وارفعاه الى الدهور
 .٧٢باركا الرب ايها النور والظلمة سبحا وارفعاه الى الدهور
 .٧٣باركي الرب ايتها البروق والسحب سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٧٤لتبارك اﻻرض الرب لتسبح وترفعه الى الدهور
 .٧٥باركي الرب ايتها الجبال والتﻼل سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٧٦باركي الرب يا جميع انبتة اﻻرض سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٧٧باركي الرب ايتها الينابيع سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٧٨باركي الرب ايتها البحار واﻻنهار سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٧٩باركي الرب ايتها الحيتان وجميع ما يتحرك في المياه سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٨٠باركي الرب يا جميع طيور السماء سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٨١باركي الرب يا جميع الوحوش والبهائم سبحي وارفعيه الى الدهور
 .٨٢باركوا الرب يا بني البشر سبحوا وارفعوه الى الدهور
 .٨٣باركوا الرب يا اسرائيل سبحوا وارفعوه الى الدهور
 .٨٤باركوا الرب يا كهنة الرب سبحوا وارفعوه الى الدهور
موقع اﻷنبا تكﻼ هيمانوت  -الكنيسة القبطية اﻷرثوذكسية ،مصر http://St-Takla.org

تتمه دانيال

 .٨٥باركوا الرب يا عبيد الرب سبحوا وارفعوه الى الدهور
 .٨٦باركوا الرب يا ارواح ونفوس الصديقين سبحوا وارفعوه الى الدهور
 .٨٧باركوا الرب ايها القديسون والمتواضعو القلوب سبحوا وارفعوه الى الدهور
 .٨٨باركوا الرب يا حننيا وعزريا وميشائيل سبحوا وارفعوه الى الدهور ﻻنه انقذنا من الجحيم
وخلصنا من يد الموت ونجانا من وسط اتون اللهيب المضطرم ومن وسط النار
 .٨٩اعترفوا للرب ﻻنه صالح ﻻن الى اﻻبد رحمته
 .٩٠باركوا يا جميع القانتين الرب اله اﻻلهة سبحوا واعترفوا ﻻن الى اﻻبد رحمته
 .٩١حينئذ تحير نبوخذنصر الملك وقام مسرعا فاجاب وقال لمشيريه الم نلقي ثﻼثة رجال موثقين
في وسط النار فاجابوا وقالوا للملك صحيح ايها الملك
 .٩٢اجاب وقال ها انا ناظر ار بعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر ومنظر
الرابع شبيه بابن اﻻلهة
 .٩٣ثم اقترب نبوخذنصر الى باب اتون النار المتقدة واجاب فقال يا شدرخ وميشخ وعبد نغو يا
عبيد ﷲ العلي اخرجوا وتعالوا فخرج شدرخ وميشخ وعبد نغو من وسط النار
 .٩٤فاجتمعت المرازبة والشحن والوﻻة ومشيرو الملك وراوا هؤﻻء الرجال الذين لم تكن للنار قوة
على اجسامهم وشعرة من رؤوسهم لم تحترق وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تات عليهم
 .٩٥فاجاب نبوخذنصر وقال تبارك اله شدرخ وميشخ وعبد نغو الذي ارسل مﻼكه وانقذ عبيده
الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة ال ملك واسلموا اجسادهم لكيﻼ يعبدوا او يسجدوا ﻻله غير الههم
 .٩٦فمني قد صدر امر بان كل شعب وامة ولسان يتكلمون بالسوء على اله شدرخ وميشخ وعبد
نغو فانهم يصيرون اربا اربا وتجعل بيوتهم مزبلة اذ ليس اله اخر يستطيع ان ينجي هكذا
 .٩٧حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبد نغو في وﻻية بابل
 .٩٨من نبوخذنصر الملك الى كل الشعوب واﻻمم واﻻلسنة الساكنين في اﻻرض كلها ليكثر سﻼمكم
 .٩٩اﻻيات والعجائب التي صنعها معي ﷲ العلي حسن عندي ان اخبر بها
اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه الى دور فدور
.١٠٠
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اﻹصحاح الثالث عشر
 .١و كان في بابل رجل اسمه يوياقيم
 .٢و كان متزوجا امراة اسمها سوسنة ابنة حلقيا جميلة جدا ومتقية للرب
 .٣و كان ابواها صديقين فادبا ابنتهما على حسب شريعة موسى
 .٤و كان يواقيم غنيا جدا وكانت له حديقة تلي داره وكان اليهود يجتمعون اليه ﻻنه كان اوجههم
جميعا
 .٥و كان قد اقيم شيخان من الشعب للقضاء في تلك السنة وهما من الذين قال الرب فيهم ان اﻻثم
قد صدر من بابل من شيوخ قضاة يحسبون مدبري الشعب
 .٦و كانا يترددان الى دار يوياقيم فياتيهما كل ذي دعوى
 .٧و كانت سوسنة متى انصرف الشعب عند الظهر تدخل وتتمشى في حديقة رجلها
 .٨فكان الشيخان يريانها كل يوم تدخل وتتمشى فكلفا بهواها
 .٩و اسلما عقولهما الى الفساد وصرفا اعينهما لئﻼ ينظرا الى السماء فيذكرا اﻻحكام العادلة
 .١٠و كانا كﻼهما مشغوفين بها ولم يكاشف احدهما اﻻخر بوجده
 .١١حياء من كشف هواهما ورغبة في مضاجعتها
 .١٢و كانا كل يوم يجدان في الترقب لكي ينظراها
 .١٣و ان احدهما قال لﻼخر لنتصرف الى بيوتنا فانها ساعة الغذاء فخرجا وتفارقا
 .١٤ثم انقلبا ورجعا الى الموضع فسال بعضهما بعضا عن سبب رجوعه فاعترفا بهواهما وحينئذ
اتفقا معا على وقت يمكنهما فيهان يخلوا بها
 .١٥و كان في بعض اﻻيام بينما هما مترقبان اليوم الموافق انها دخلت مثل امس فما قبل ومعها
جاريتان فقط وارادت ان تغتسل في الحديقة ﻻنه كان حر
 .١٦و لم يكن هناك احد اﻻ الشيخان وهما مختبئان يترقبانها
 .١٧فقالت للجاريتين ائتياني بدهن وغسول واغلقا ابواب الحديقة ﻻغتسل
 .١٨ففعلتا كما امرتهما اغلقتا ابواب الحديقة وخرجتا من ابواب السر لتاتيا بما امرتا به ولم تعلما
ان الشيخين مختبئان هناك
 .١٩فلما خرجت الجاريتان قام الشيخان وهجما عليها وقاﻻ
 .٢٠ها ان ابواب الحديقة مغلقة وﻻ يرانا احد ونحن كلفان بهواك فوافقينا وكوني معنا
 .٢١و اﻻ فنشهد عليك انه كان معك شاب ولذلك صرفت الجاريتين عنك
 .٢٢فتنهدت سوسنة وقالت لقد ضاق بي اﻻمر من كل جهة فاني ان فعلت هذا فهو لي موت وان لم
افعل فﻼ انجو من ايديكما
 .٢٣و لكن خير لي ان ﻻ افعل ثم اقع في ايديكما من ان اخطا امام الرب
 .٢٤و صرخت سوسنة بصوت عظيم فصرخ الشيخان عليها
 .٢٥و اسرع احدهما وفتح ابواب الحديقة
 .٢٦فلم ا سمع اهل البيت الصراخ في الحديقة وثبوا اليها من باب السر ليروا ما وقع لها
 .٢٧و لما تكلم الشيخان بكﻼمهما خجل العبيد جدا ﻻنه لم يقل قط هذا القول على سوسنة

موقع اﻷنبا تكﻼ هيمانوت  -الكنيسة القبطية اﻷرثوذكسية ،مصر http://St-Takla.org

تتمه دانيال

 .٢٨و في الغد لما اجتمع الشعب الى رجلها يوياقيم اتى الشيخان مضمرين نية اثيمة على سوسنة
ليهلكاها
 .٢٩و قاﻻ امام الشعب ارسلوا الى سوسنة بنة حلقيا التي هي امراة يوياقيم فارسلوا
 .٣٠فاتت هي ووالداها وبنوها وجميع ذوي قرابتها
 .٣١و كانت سوسنة ترفة جدا وجميلة المنظر
 .٣٢فامر هذان الفاجران ان يكشف وجهها وكانت مبرقعة ليشبعا من جمالها
 .٣٣و كان اهلها وجميع الذين يعرفونها يبكون
 .٣٤فقام الشيخان في وسط الشعب ووضعا ايديهما على راسها
 .٣٥فرفعت طرفها الى السماء وهي باكية ﻻن قلبها كان متوكﻼ على الرب
 .٣٦فقال الشيخان اننا كنا نتمشى في الحديقة وحدنا فاذا بهذه قد دخلت ومعها جاريتان واغلقت
ابواب الحديقة ثم صرفت الجاريتين
 .٣٧فاتاها شاب كان مختبئا ووقع عليها
 .٣٨و كنا نحن في زاوية من الحديقة فلما راينا اﻻثم اسرعنا اليهما ورايناهما متعانقين
 .٣٩اما ذاك فلم نستطيع ان نمسكه ﻻنه كان اقوى منا ففتح اﻻبواب وفر
 .٤٠و اما هذه فقبضنا عليها وسالناها من الشاب فابت ان تخبرنا هذا ما نشهد به
 .٤١فصدقهما المجمع ﻻنهما شيخان وقاضيان في الشعب وحكموا عليها بالموت
 .٤٢فصرخت سوسنة بصوت عظيم وقالت ايها اﻻله اﻻزلي البصير بالخفايا العالم بكل شيء قبل ان
يكون
 .٤٣انك تعلم انهما شهدا علي بالزور وها انا اموت ولم اصنع شيئا مما افترى علي هذان
 .٤٤فاستجاب الرب لصوتها
 .٤٥و اذ كانت تساق الى الموت نبه ﷲ روحا مقدسا لشاب حدث اسمه دانيال
 .٤٦فصرخ بصوت عظيم انا بريء من دم هذه
 .٤٧فالتفت اليه الشعب كله وقالوا ما هذا الكﻼم الذي قلته
 .٤٨فوقف في وسطهم وقال اهكذا انتم اغبياء يا بني اسرائيل حتى تقضوا على بنت اسرائيل بغير
ان تفحصوا وتتحققوا اﻻمر
 .٤٩ارجعوا الى القضاء فان هذين انما شهدا عليها بالزور
 .٥٠فاسرع الشعب كله ورجع فقال له الشيخان هلم اجلس بيننا وافدنا فقد اتاك ﷲ مزية الشيوخ
 .٥١فقال لهم دانيال فرقوهما بعضهما عن بعض فاحكم فيهما
 .٥٢فلما فرقا الواحد عن اﻻخر دعا احدهما وقال له يا ايها المتعتق اﻻيام الشريرة لقد اتت عليك
خطاياك التي ارتكبت من قبل
 .٥٣بقضائك اقضية ظلم وحكمك على اﻻبرياء واطﻼقكك للمجرمين وقد قال ﷲ البريء والزكي ﻻ
تقتلهما
 .٥٤فاﻻن ان كنت قد رايتها فقل تحت اي شجرة رايتهما يتحدثان فقال تحت الضروة
 .٥٥فقال دانيال لقد صوبت كذبك على راسك فمﻼك ﷲ قد امر من لدن ﷲ بان يشقك شطرين
 .٥٦ثم نحاه وامر باقبال اﻻخر فقال له يا نسل كنعان ﻻ يهوذا قد فتنك الجمال واسلم الهوى قلبك الى
الفساد
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 .٥٧هكذا كنتما تصنعان مع بنات اسرائيل وكن يحدثنكما مخافة منكما اما بنت يهوذا فلم تحتمل
فجوركما
 .٥٨فاﻻن قل لي تحت اية شجرة صادفتهما يتحدثان فقال تحت السنديانة
 .٥٩فقال له دانيال وانت ايضا قد صوبت كذبك على راسك فمﻼك ﷲ واقف وبيده سيف ليقطعك
شطرين حتى يهلككما
 .٦٠فصرخ المجمع كله بصوت عظيم وباركوا ﷲ مخلص الذين يرجونه
 .٦١و قاموا على الشيخين وقد اثبت دانيال من نطقهما انهما شهدا بالزور وصنعوا بهما كما نويا
ان يصنعا بالقريب
 .٦٢عمﻼ بما في شريعة موسى فقتلوهما وخلص الدم الزكي في ذلك اليوم
 .٦٣فسبح حلقيا وامراته ﻻجل ابنتهما مع يوياقيم رجلها وذوي قرابتهم ﻻنه لم يوجد فيها شيء
قبيح
 .٦٤و عظم دانيال عند الشعب من ذلك اليوم فما بعد
 .٦٥و انضم الملك اسطواج الى ابائه واخذ كورش الفارسي ملكه
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اﻹصحاح الرابع عشر
 .١و كان دانيال نديما للملك ومكرما فوق جميع اصدقائه
 .٢و كان ﻻهل بابل صنم اسمه بال وكانوا ينفقون له كل يوم اثني عشر اردبا من السميذ واربعين
شاة وستة امتار من الخمر
 .٣و كان الملك يعبده وينطلق كل يوم فيسجد له اما دانيال فكان يسجد ﻻلهه فقال الملك لماذا ﻻ
تسجد لبال
 .٤فقال ﻻني ﻻ اعبد اصناما صنعة اﻻيدي بل اﻻله الحي خالق السماوات واﻻرض الذي له
السلطان على كل ذي جسد
 .٥فقال له الملك اتحسب ان باﻻ ليس باله حي او ﻻ ترى كم ياكل ويشرب كل يوم
 .٦فضحك دانيال وقال ﻻ تضل ايها الملك فان هذا باطنه طين وظاهره نحاس فلم ياكل قط
 .٧فغضب الملك ودعا كهنته وقال لهم ان لم تقولوا لي من الذي ياكل هذه النفقة تموتون
 .٨و ان بينتم ان باﻻ ياكل هذه يموت دانيال ﻻنه جدف على بال فقال دانيال للملك ليفعل كما تقول
 .٩و كان كهنة بال سبعين كاهنا ما خﻼ النساء واﻻوﻻد فاتى الملك ودانيال الى بيت بال
 .١٠فقال كهنة بال ها انا ننصرف الى الخارج وانت ايها الملك ضع اﻻطعمة وامزج الخمر وضعها
ثم اغلق الباب واختم عليه بخاتمك
 .١١و في غد ارجع فان لم تجد باﻻ قد اكل الجميع فانا نموت واﻻ فيموت دانيال الذي افترى علينا
 .١٢و كانوا يستخفون باﻻمر ﻻنهم كانوا قد صنعوا تحت المائدة مدخﻼ خفيا يدخلون منه كل يوم
ويلتهمون الجميع
 .١٣فلما خرجوا وضع الملك اﻻطعمة لبال فامر دانيال غلمانه فاتوا برماد وذروه في الهيكل كله
بحضرة الملك وحده ثم خرجوا واغلقوا الباب وختموا عليه بخاتم الملك وانصرفوا
 .١٤فلما كان الليل دخل الكهنة كعادتهم هم ونساؤهم واوﻻدهم واكلوا الجميع وشربوا
 .١٥و بكر الملك في الغد ودانيال معه
 .١٦فقال اسالمة الخواتيم يا دانيال قال سالمة ايها الملك
 .١٧و لما فتحت اﻻبواب نظر الملك الى المائدة فهتف بصوت عال عظيم انت يا بال وﻻ مكر عندك
 .١٨فضحك دانيال وامسك الملك لئﻼ يدخل الى داخل وقال انظر البﻼط واعرف ما هذه اﻻثار
 .١٩فقال الملك اني ارى اثار رجال ونساء واوﻻد وغضب الملك
 .٢٠حينئذ قبض على الكهنة ونسائهم واوﻻدهم فاروه اﻻبواب الخفية التي يدخلون منها وياكلون ما
على المائدة
 .٢١فقتلهم الملك واسلم باﻻ الى يد دانيال فحطمه هو وهيكله
 .٢٢و كان في بابل تنين عظيم وكان اهلها يعبدونه
 .٢٣فقال الملك لدانيال اتقول عن هذا ايضا انه نحاس ها انه حي ياكل ويشرب وﻻ تستطيع ان تقول
انه ليس الها حيا فاسجد له
 .٢٤فقال دانيال اني انما اسجد للرب الهي ﻻنه هو اﻻله الحي
 .٢٥و انت ايها الملك اجعل لي سلطانا فاقتل التنين بﻼ سيف وﻻ عصا فقال الملك قد جعلت لك
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 .٢٦فاخذ دانيال زفتا وشحما وشعرا وطبخها معا وصنع اقراصا وجعلها في فم التنين فاكلها التنين
فانشق فقال انظروا معبوداتكم
 .٢٧فلما سمع بذلك اهل بابل غضبوا جدا واجتمعوا على الملك وقالوا ان الملك قد صار يهوديا
فحطم باﻻ وقتل التنين وذبح الكهنة
 .٢٨و اتوا الى الملك وقالوا له اسلم الينا دانيال واﻻ قتلناك انت والك
 .٢٩فلما راهم الملك ثائرين به اضطر فاسلم دانيال اليهم
 .٣٠فالقوه في جب اﻻسود فكان هناك ستة ايام
 .٣١و كان في الجب سبعة اسود يلقى لها كل يوم جثتان ونعجتان فلم يلق لها حينئذ شيء لكي
تفترس دانيال
 .٣٢و كان حبقوق النبي في ارض يهوذا وكان قد طبخ طبيخا وثرد خبزا في جفنة وانطلق الى
الصحراء ليحمله للحصادين
 .٣٣فقال مﻼك الرب لحبقوق احمل الغداء الذي معك الى بابل الى دانيال في جب اﻻسود
 .٣٤فقال حبقوق ايها السيد اني لم ار بابل قط وﻻ اعرف الجب
 .٣٥ف اخذ مﻼك الرب بجمته وحمله بشعر راسه ووضعه في بابل عند الجب باندفاع روحه
 .٣٦فنادى حبقوق قائﻼ يا دانيال يا دانيال خذ الغداء الذي ارسله لك ﷲ
 .٣٧فقال دانيال اللهم لقد ذكرتني ولم تخذل الذين يحبونك
 .٣٨و قام دانيال واكل ورد مﻼك الرب حبقوق من ساعته الى موضعه
 .٣٩و في اليوم السابع اتى الملك ليبكي على دانيال فدنى من الجب ونظر فاذا بدانيال جالس
 .٤٠فهتف بصوت عال وقال عظيم انت ايها الرب اله دانيال وﻻ اله غيرك ثم اخرجه من جب
اﻻسود
 .٤١اما الذين سعوا به للهﻼك فالقاهم في الجب فافترسوا من ساعتهم امامه
 .٤٢فقال الملك ليتق جميع سكان اﻻرض اله دانيال فانه المخلص الصانع اﻻيات والعجائب في
اﻻرض وهو الذي انقذ دانيال من جب اﻻسود
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