
30   ибо в то вре мя при дут против 
него ко раб ли кит тим ские, и он упа -
дёт ду хом, и воз вра тит ся, и оз ло бит -
ся на Свя той За вет, и ис пол нит своё 
на ме ре ние, и опять войдёт в сговор 
с от ступ ни ка ми от Святого За ве та. 

31   И по сланные им войска оск вер -
нят1 незыблемость Свя ти ли ща, и пре -
кра тят еже днев ную жерт ву, и пре да -
дут всё мер зости опустоше ния. 

32   По сту па ю щих не че с ти во про -
тив За ве та он при вле чёт ле с тью; но 
лю ди, знающие2 сво е го Бо га, уси лят -
ся и будут действовать3. 

33   А ра зум ные из на ро да вра зу мят 
мно гих, хо тя некоторое вре ме ня бу -
дут стра дать от ме ча и ог ня, от пле на 
и гра бе жа; 

34   но во вре мя стра да ния сво е го 
бу дут иметь не ко то рую по мощь, и 
мно гие при со е ди нят ся к ним, но 
притворно. 

35   По ст ра да ют не ко то рые и из ра -
зум ных для ис пы та ния их, очи ще -
ния и для убе ле ния к по след не му 
вре ме ни, ибо есть ещё вре мя до пред -
назначенного времени. 

36   И бу дет по сту пать тот царь по 
сво е му произволу, и воз не сёт ся, и 
воз ве ли чит ся вы ше вся ко го бога, и о 
Бо ге бо гов ста нет го во рить хуль ное 
и бу дет иметь ус пех, пока не со вер -
шит ся гнев, ибо, что пре до пре де ле -
но, то ис пол нит ся. 

37   И о бо гах от цов сво их он не по -
мыс лит, и ни же ла ния жён, ни да же 
ни ка ко го бога он не ува жит, ибо воз-
ве ли чит се бя вы ше всех. 

38   Но бо гу твердынь на ме с те его 
он бу дет воз да вать честь, и это го бо -
га, ко то ро го не зна ли от цы его, он 
бу дет че ст во вать зо ло том и се ре б -
ром, и до ро ги ми кам ня ми, и раз ны -
ми дра го цен но с тя ми. 

39   И он насадит в твер дынях на -
рода чу жого бо га: те, кто при знает 
его, тем уве ли чит по че с ти, и даст им 
власть над мно ги ми, и зем лю раз -
даст в на гра ду. 

1732 ДАНІЇЛА

11:31(1) У грудні 168 р. до Р.Х. Антіохом IV був опогане -
ний Єрусалимський Храм. 
11:32(2) yaw-dah' – знати на досвіді, бути навченим. 
11:32(3) aw-saw' – (аса) робити, творити, створювати, здій -
снювати, приготовляти; у широк. сенсі: приводити в порядок, 
завершувати, просуватися, досягати досконалості, долати ви -
про бування, управляти, встановлювати правила, впливати, 
служити, свід чити, присвячувати себе, боротися, наступати, 
жертвувати, розповсюджувати, приносити, збирати врожай. 

11:31(1) В декабре 168 г. до Р.Х. Антиохом IV был осквер-
нён Иерусалимский Храм. 
11:32(2) yaw-dah' – знать на опыте, быть наученным. 
11:32(3) aw-saw' – (аса) делать, творить, создавать, совер-
шать, приготавливать; в широк. знач.: приводить в по рядок, за -
 вершать, про двигаться, достигать совершенства, переносить 
испытания, управлять, устанавливать правила, влиять, слу-
жить, свидетельствовать, посвящать себя, сражать ся, наступать, 
жертвовать, распространять, приносить, собирать урожай. 
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30   бо в той час прийдуть проти 
нього кораблі кіттим ські, і він упа -
де духом, і повернеться, і розлю ти ть -
ся на Святий Завіт, і здійснить свій 
намір, і знову вві åйде у змову з від -
ступ никами від Святого Завіту. 

31   I послані ним війська опага -
нять1 непорушність Святилища, і спи -
 нять повсякденну жертву, і від да -
дуть усе мерзенності спустошення.  

32   Тих, хто чинить нечестиво про -
ти Завіту, він приверне лестоща ми; 
але люди, які знають2 свого Бога, під -
силяться і будуть діяти3. 

33   А розумні з-поміж народу на -
поумлять багатьох, хоча деякий час 
будуть страждати від меча та во гню, 
від полону та грабежу;  

34   та під час страждання свого 
будуть мати деяку поміч, і багато- 
хто приєднається до них, але не щи -
ро.  

35   Постраждають деякі з ро зум -
них для випробування їх, очищен -
ня і щоб вибілитися до останнього 
часу, бо ще є час до призначеного 
часу.  

36   I буде робити той цар за своїм 
уподобанням, і підійметься, і зве ли -
читься понад усякого бога, і про 
Бога богів говоритиме хульні å речі,  
і ма тиме успіх, поки не довершить -
ся гнів, бо те, що призначено, те 
здій сниться.  

37   І про богів батьків своїх він не 
буде мати думки, і ні бажання дру -
жин, і навіть ніякого бога він не вша -
нує, бо звеличить себе вище за всіх.  

38   Але богові твердинь на місці 
його він буде віддавати шану, і цьо -
го бога, якого не знали батьки його, 
він буде шанувати золотом і сріб -
лом, і дорогоцінним камінням, і різ -
ними коштовностями.  

39   I він насадить у твердинях на -
роду чужого бога: тим, хто визнає 
його, тим примножить шану, і дасть 
їм владу над багатьма, і землю від -
дасть у нагороду.  


