
หน้า 1755ดาเนียล
ดาเนียลถูกนาํไป

เป็นเชลยในบาบิโลน

1
ในปีที� สามของรัชกาลเยโฮ-
ยาคิม กษัตริย์ของยูดาห์

เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์ของบา-
บิโลนเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็ม
และทรงล้อมเมืองไว้
2 และองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรง
มอบเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยู-
ดาห์ไว้ในหัตถ์ของพระองค์ท่าน
พร้อมทั3 งเครื� องใช้บางชิ3 นแห่ง
พระนิเวศของพระเจ้า และพระ
องค์ท่านก็นาํของเหล่านั3นมายัง
แผ่นดินชินาร์มายังนิ เวศแห่ง
พระของพระองค์ท่าน และทรง
บรรจุ เครื� องใช้ เหล่านั3 นไว้ ใน
คลังของพระของพระองค์ท่าน
3แล้วกษัตริย์นั3 นก็ทรงบัญชาให้
อัชเปนัสหัวหน้าขันทีของพระ
องค์ท่าน ให้นาํคนอิสราเอลบาง
คน ทั3งเชื3 อพระวงศ์และเชื3 อสาย
ของเจ้านาย
4พวกหนุ่มๆที�ปราศจากตาํหนิ
มี รู ปร่ างงามและเชี� ยวชาญใน
สรรพปัญญา กอปรด้วยความรู้
และเข้าใจในสรรพวิทยา กับ
สามารถที� จะรับราชการในพระ
ราชวังและทรงให้สอนวิชาและ
ภาษาของคนเคลเดียให้เขาทั3 ง
หลาย
5กษัตริย์ทรงให้นาํอาหารสูงซึ� ง

กษัตริย์เสวย และเหล้าองุ่ นซึ� ง
พระองค์ท่านดื�มให้แก่เขาเหล่า
นั3 นตามกาํหนดทุกวัน ทรงให้
เขาทั3 งหลายรับการเลี3 ยงดูอยู่
สามปี เมื�อครบกาํหนดเวลานั3น
แล้ วทรงให้ เขารั บใช้ ต่ อพระ
พักตร์กษัตริย์
6ในบรรดาคนยูดาห์นั3 น มีดา-
เนียล ฮานันยาห์ มิชาเอล และ
อาซาริยาห์
7และท่านหัวหน้าขันทีจึงตั3 งชื� อ
ให้ใหม่ ดาเนียลนั3 นให้เรียกว่า
เบลเทชัสซาร์ ฮานันยาห์เรียกว่า
ชัดรัค มิชาเอลเรียกว่าเมชาค
และอาซาริยาห์เรียกว่าเอเบด-
เนโก

ความตั� งใจของดาเนียล
8แต่ดาเนี ยลตั3 งใจไว้ ว่ าจะไม่
กระทาํตัวให้เป็นมลทินด้วยอา-
หารสูงของกษัตริย์ หรือด้วย
เหล้าองุ่นซึ�งพระองค์ดื�ม เพราะ
ฉะนั3 นเขาจึงขอหัวหน้าขันทีให้
ยอมเขาที� ไม่กระทาํตั วให้ เป็น
มลทิน
9 และพระเจ้ าทรงให้ หั วหน้ า
ขันทีชอบและเวทนาดาเนียล
10 และหัวหน้าขันทีจึงกล่าวแก่
ดาเนียลว่า "ข้าเกรงว่ากษัตริย์
เจ้านายของข้าผู้ทรงกาํหนดอา-
หาร และเครื�องดื�มของเจ้า ทอด
พระเนตรเห็นว่า พวกเจ้ามีหน้า

(C) E พกษ EF:C-E; E พศด IJ:K-L (E) ดนล E:IL-IM (I) E พกษ EN:CL-CM
(F) ลนต EC:CM-EC; วนฉ M:CM (K) C พกษ F:EE-EI (J) ดนล E:CL; อสค CF:CF
(L) ปฐก FC:FK (M) นรธ C:CL-CM (Q) ปฐก IE:EM; C พกษ M:KN (CN) สภษ EQ:EK
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หน้า 1756

ซูบซีดกว่าบรรดาคนหนุ่มๆอายุ
รุ่นราวคราวเดียวกัน เจ้าก็จะ
กระทาํให้ศีรษะของข้าเข้าสู่อัน-
ตรายเพราะกษัตริย์"
11 แล้ วดาเนี ยลจึ งกล่ าวแก่
มหาดเล็กผู้ที� หัวหน้าขันทีกาํ-
หนดให้ดูแลดาเนียล ฮานันยาห์
มิชาเอล และอาซาริยาห์ ว่า
12 "ขอท่ านจงทดลองผู้ รับใช้
ของท่านสักสิบวัน ขอให้เขานาํ
ผักมาให้เรากินและนํ3ามาให้เรา
ดื�ม
13 แล้วให้ท่ านตรวจดูหน้าตา
ของเราทั3 งหลายเบื3 องหน้าท่าน
และตรวจดูหน้ าตาของบรรดา
อนุชนผู้ รับประทานอาหารสู ง
ของกษัตริย์ และเมื� อท่านเห็น
อย่างไรแล้วจงกระทาํแก่ผู้ รับใช้
ของท่านอย่างนั3นเถิด"
14 เขากย็อมทาํตามคนเหล่านั3น
ในเรื� องนี3 และทดลองเขาอยู่สิบ
วัน
15 เมื� อครบสิบวันแล้วหน้าตา
ของคนเหล่านั3 นดีกว่า และ
เนื3 อหนังก็อ้วนท้วนสมบูรณ์กว่า
บรรดาอนุชนที� รับประทานอา-
หารสูงของกษัตริย์
16 ดังนั3 นมหาดเล็กจึงนาํอาหาร
สู ง ส่ วนของเขาทั3 งหลายและ
เหล้าองุ่ น ซึ� งเขาทั3 งหลายควร
จะได้ดื�มนั3นไปเสียและให้ผักแก่
เขา

17 ฝ่ายอนุชนทั3งสี�คนนี3  พระเจ้า
ทรงประทานสรรพวิทยา และ
ความชาํนาญในเรื� องวิชาทั3 งปวง
และปัญญา และดาเนียลเข้าใจ
ในนิมิตและความฝันทุกประการ
18 พอสิ3 นกาํหนดเวลาที�กษัตริย์
ทรงบัญชาให้นาํเขาทั3 งหลายเข้า
เฝ้า หัวหน้าขันทีจึงนาํเขาทั3 ง
หลายเข้ามาเฝ้าเนบูคัดเนสซาร์
19 และกษัตริย์ก็ทรงสัมภาษณ์
เขา ในบรรดาอนุชนเหล่านั3นไม่
พบสักคนหนึ� งที� เหมือนดาเนียล
ฮานันยาห์ มิชาเอลและอาซาริ-
ยาห์ เพราะฉะนั3นเขาจึงได้รับใช้
ต่อพระพักตร์กษัตริย์
20 ในบรรดาเรื� องราวอันเกี� ยว
กับปัญญาและความเข้าใจ ซึ� ง
กษัตริ ย์ตรัสถามเขาทั3 งหลาย
ทรงเห็นว่า เขาทั3 งหลายดีกว่า
พวกโหร และพวกหมอดู ซึ�งอยู่
ในอาณาจักรทั3 งสิ3 นของพระองค์
สิบเท่า
21 และดาเนียลก็ได้รับราชการ
เรื� อยมาจนปี แรกแห่ งรั ชกาล
กษัตริย์ไซรัส

พระสุบินของ
กษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์

2
ในปีที�สองแห่งรัชกาลเนบู-
คัดเนสซาร์ เนบูคัดเนสซาร์

ทรงพระสุบิน พระทัยของพระ
องค์ก็ทรงเป็นทุกข์ บรรทมไม่
หลับ

ดาเนียล C, E

(CE) ดนล C:CJ (CK) อพย EI:EK; พบญ EM:C (CJ) ดนล C:CC (CL) C พกษ I:CE
(CQ) ปฐก FC:FJ; C พกษ CL:C; สภษ EE:EQ (EN) C พกษ F:EQ-IF; สดด CCQ:QQ
(EC) ดนล J:EM; สดด CCN:C (C) ปฐก FN:K-M; E พศด IJ:K-L; ยรม EK:C; ดนล E:I
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หน้า 1757 ดาเนียล E

2แล้วกษัตริย์จึงทรงบัญชาให้มี
หมายเรียกพวกโหร พวกหมอดู
พวกนักวิทยาคม และคนเคล-
เดียเข้าทูลกษัตริย์ให้รู้เรื�องพระ
สุบิน เขาทั3 งหลายก็เข้ามาเฝ้า
กษัตริย์
3และกษัตริย์ตรัสกับเขาว่า "เรา
ได้ฝัน และจิตใจของเราก็เป็น
ทุกข์ อยากรู้ว่าฝันว่ากระไร"
4 แล้ วคนเคลเดี ยจึ งกราบทู ล
กษัตริย์เป็นภาษาของคนซีเรียว่า
"โอ ข้าแต่กษัตริย์ ขอทรงพระ
เจริญเป็นนิตย์ ขอทรงเล่าพระ
สุบินให้แก่พวกผู้รับใช้ของพระ
องค์ แล้วเหล่าข้าพระองค์จะได้
ถวายคาํแก้พระสุบิน"
5กษัตริย์ทรงตอบคนเคลเดียว่า
"เราจาํความฝันนั3นไม่ได้แล้ว ถ้า
เจ้าไม่ให้เรารู้ความฝันพร้อมทั3 ง
คาํแก้ฝัน เจ้าจะถูกหั�นเป็นชิ3 นๆ
และบ้ านเรือนของเจ้ าจะต้อง
เป็นกองขยะ
6แต่ถ้าเจ้าสาํแดงความฝันและ
คาํแก้ฝันให้เรา เจ้าจะได้รับของ
ขวัญ รางวัล และเกียรติยศใหญ่
ยิ� ง ฉะนั3 นจงสาํแดงความฝัน
และคาํแก้ฝันให้เรา"
7 เขาทั3 งหลายกราบทู ลคาํ รบ
สองว่า "ขอกษัตริย์เล่าพระสุบิน
แก่พวกผู้รับใช้ของพระองค์และ
เหล่าข้าพระองค์จะถวายคาํแก้
พระสุบิน พระเจ้าข้า"

8กษัตริย์ทรงตอบว่า "เรารู้เป็น
แน่แล้วว่า เจ้าพยายามจะถ่วง
เวลาไว้ เพราะเจ้าเห็นว่าเราจาํ
ความฝันนั3นไม่ได้แล้ว
9แต่ถ้าเจ้าไม่ให้เรารู้ความฝันก็
มีคาํตัดสินเจ้าอยู่ข้อเดียวเพราะ
เจ้าทั3 งหลายตกลงที� จะพูดเท็จ
และพูดทุจริตต่อหน้าเรา จนจะ
มีอะไรเปลี� ยนแปลงไป เพราะ
ฉะนั3นเจ้าจงบอกความฝันให้แก่
เรา แล้วเราจึงจะรู้ว่าเจ้าจะถวาย
คาํแก้ความฝันให้เราได้"
10 คนเคลเดี ยจึ งกราบทูลต่อ
พระพักตร์กษัตริย์ว่า "ไม่มีบุรุษ
คนใดในพิภพที� จะสาํแดงเรื� อง
กษัตริย์ได้ เพราะฉะนั3 นไม่มี
กษัตริย์ เจ้านายหรือผู้ปกครอง
คนใดไต่ถามสิ� งเหล่านี3 จากโหร
หรือหมอดู หรือคนเคลเดีย
11 สิ� งซึ� งกษัตริ ย์ตรัสถามนั3 น
ยากและไม่มี ผู้ ใดจะสาํแดงแด่
กษัตริย์ได้นอกจากพระ ผู้ซึ� ง
มิได้อยู่กับมนุษย์"
12 เพราะเรื� องนี3 กษัตริย์จึงทรง
กริ3 วและเกรี3 ยวกราดนักและรับ
สั� งให้ฆ่าพวกนักปราชญ์ทั3 งหมด
ของบาบิโลนเสีย
13 เพราะฉะนั3 นจึ งมี พระราช
กฤษฎีกาประกาศไปว่าให้ฆ่านัก
ปราชญ์เสียทั3งหมด เขาจึงเที�ยว
หาดาเนียลและพรรคพวกเพื� อ
จะฆ่าเสีย

(E) ดนล C:EN; อสย FL:CE-CI (I) ปฐก FN:M (F) อสร F:L (K) C ซมอ CK:II
(J) กดว EE:CL; ดนล K:CL (L) ปญจ CN:F (M) อฟ K:CJ; คส F:K (Q) อสธ F:CC
(CN) ปฐก FC:IQ; อพย M:CQ (CE) โยบ K:E; สดด LJ:CN (CI) อสธ I:CE-CK
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หน้า 1758ดาเนียล E

พรรคพวกของดาเนียล
อธิษฐานขอสติปัญญา

14 แล้วดาเนียลก็ตอบอารีโอค
หัวหน้าราชองครักษ์ผู้ที�ออกไป
เที�ยวฆ่านักปราชญ์ของบาบิโลน
ด้วยถ้อยคาํแยบคายและปรีชา
สามารถ
15 ท่านถามอารีโอคหัวหน้าว่า
" ไฉนพระราชกฤษฎี ก าของ
กษัตริย์จึงเร่งร้อนเล่า" แล้ว
อารี โอคก็เล่ าเรื� องให้ดาเนียล
ทราบ
16 แล้วดาเนียลก็เข้าไปเฝ้าและ
กราบทูลกษัตริย์ ขอให้กาํหนด
เวลาเพื� อท่ านจะถวายคาํ แก้
พระสุบินแด่กษัตริย์
17 แล้วดาเนียลก็กลับไปเรือน
ของท่าน และแจ้งเรื� องให้ฮา-
นันยาห์ มิชาเอล และอาซาริ-
ยาห์สหายของท่านฟัง
18 และบอกเขาให้ขอพระกรุณา
แห่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื�อง
ความลึกลับนี3  เพื�อดาเนียลและ
สหายของท่านจะไม่พินาศพร้อม
กับบรรดานักปราชญ์อื� นๆของ
บาบิโลน
พระเจ้าทรงสําแดงใหด้าเนียล
ทราบความหมายของพระสุบิน
19 ในนิ มิ ตกลางคื นทรงเผย
ความลึกลับนั3นแก่ดาเนียล แล้ว
ดาเนียลก็ถวายสาธุการแด่พระ
เจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

20 ดาเนียลกล่าวว่า "สาธุการ
แด่ พระนามของพระเจ้ าเป็ น
นิตย์สืบไป เพราะปัญญาและ
ฤทธานุภาพเป็นของพระองค์
21 พระองค์ ทรงเปลี� ยนวาระ
และฤดูกาล พระองค์ทรงถอด
กษัตริ ย์และทรงตั3 งกษัตริย์ขึ3 น
ใหม่ พระองค์ทรงประทานปัญ-
ญาแก่นักปราชญ์ และทรงประ-
ทานความรู้แก่ผู้ที�มีความเข้าใจ
22 พระองค์ทรงเผยสิ� งที� ลึกซึ3 ง
และลี3 ลับ พระองค์ทรงทราบสิ�ง
ที�อยู่ในความมืด และความสว่าง
กอ็ยู่กับพระองค์
23 โอ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
ขอโมทนาและสรรเสริ ญพระ
องค์ ผู้ทรงประทานปัญญาและ
กาํลังแก่ข้าพระองค์ สิ� งนั3 นที�
พวกข้าพระองค์ทูลขอ พระองค์
ก็ทรงให้ข้าพระองค์รู้แล้วเพราะ
พระองค์ได้ทรงสาํแดงเรื� องของ
กษัตริ ย์ ให้แจ้งแก่พวกข้าพระ
องค์"
24 แล้วดาเนียลกเ็ข้าไปหาอารี-
โอคผู้ซึ�งกษัตริย์แต่งตั3 งให้ฆ่านัก
ปราชญ์แห่งบาบิโลน ท่านได้เข้า
ไปและกล่าวแก่อารีโอคว่าดังนี3
"ขออย่าฆ่านักปราชญ์แห่งบาบิ-
โลน ขอโปรดนาํตัวข้าพเจ้าเข้า
ไปเฝ้ากษัตริย์ และข้าพเจ้าจะ
ถวายคาํแก้ฝันแด่กษัตริย์"

(CF) E ซมอ EN:CJ-EE; ปญจ Q:CI-CM (CK) ดนล E:Q (CJ) ดนล E:Q-CC
(CL) ดนล C:L; I:CE (CM) C ซมอ CL:IL (CQ) E พกษ J:M-CE (EN) ปฐก CF:EN
(EC) C พศด EQ:IN (EE) ปฐก IL:K-Q (EI) C พศด EQ:CI (EF) กจ EL:EF
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25 แล้วอารีโอคก็รีบนาํตัวดา-
เนียลเข้าเฝ้ากษัตริย์ และกราบ
ทูลพระองค์ว่า "ข้าพระองค์ได้
พบชายคนหนึ� งในหมู่พวกที� ถูก
กวาดเป็ นเชลยมาจากยู ดาห์
ชายผู้นี3 จะให้กษัตริย์ทรงรู้คาํแก้
พระสุบินได้"
26 กษัตริย์จึงตรัสแก่ดาเนียลผู้
ชื� อว่าเบลเทชัสซาร์ว่า "เจ้า
สามารถที�จะให้เรารู้ถึงความฝัน
ที� เราได้ ฝั นนั3 นและคาํแก้ ได้
หรือ"
27 ดาเนี ยลกราบทู ลต่ อพระ
พักตร์กษัตริย์ว่า "ไม่มีนัก
ปราชญ์ หรือหมอดู หรือโหร
ห รื อหมอดู ฤก ษ์ ยามสาํ แดง
ความลึกลับซึ� งกษัตริ ย์ไต่ถาม
แด่พระองค์ได้
28 แต่ มี พระเจ้ าองค์ หนึ� งใน
สวรรค์ผู้ทรงเผยความลึกลับทั3 ง
หลาย และพระองค์ทรงให้
กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ รู้ ถึงสิ� ง
ซึ� งจะบังเกิดขึ3 นในวาระภายหลัง
พระสุบินของพระองค์และนิมิต
ที� ผุ ดขึ3 นในพระเศียรของพระ
องค์บนพระแท่นนั3 นเป็นดั งนี3
พระเจ้าข้า
29 โอ ข้าแต่กษัตริย์ ขณะเมื�อ
พระองค์บรรทมอยู่บนพระแท่น
พระดาํริในเรื� องซึ� งจะบังเกิดมา
ภายหลังได้ผุดขึ3 น และพระองค์
นั3 นผู้ทรงเผยความลึกลับก็ทรง

ให้พระองค์ รู้ ถึงสิ� งที� จะบังเกิด
มา
30 ฝ่ายข้าพระองค์ ซึ� งทรงเผย
ความลึกลับนี3 แก่ข้าพระองค์นั3 น
มิใช่เพราะข้าพระองค์มี ปัญญา
มากกว่าผู้มีชีวิตทั3 งหลาย แต่
เพื� อกษัตริย์จะทรงรู้คาํแก้พระ
สุบิน และเพื�อพระองค์จะทรงรู้
พระดาํริในพระทัยของพระองค์

ปฏิมากรในพระสุบินของ
กษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์

31 โอ ข้าแต่กษัตริย์ พระองค์
ทอดพระเนตร และดูเถิด มี
ปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากร
นี3 ใหญ่และสุกใสยิ�งนักตั3 งอยู่ต่อ
เบื3 องพระพักตร์พระองค์ และ
รูปร่างกน่็ากลัว
32 เศียรของปฏิมากรนี3 เป็นทอง
คาํเนื3 อดี อกและแขนเป็นเงิน
ท้องและโคนขาเป็นทองสัมฤทธิZ
33 ขาเป็นเหล็ก เท้าเป็นเหล็ก
ปนดิน
34 ขณะเมื� อพระองค์ทอดพระ
เนตร มีหินก้อนหนึ�งถูกตัดออก
มามิใช่ด้วยมือ กระทบปฏิมากร
ที�เท้าอันเป็นเหลก็ปนดิน กระ-
ทาํให้แตกเป็นชิ3 นๆ
35 แล้วส่วนเหลก็ ส่วนดิน ส่วน
ทองสัมฤทธิZ  ส่วนเงินและส่วน
ทองคาํ ก็แตกเป็นชิ3 นๆพร้อม
กัน กลายเป็นเหมือนแกลบจาก
ลานนวดข้าวในฤดูร้อน ลมกพั็ด

(EK) สภษ EF:CC; ปญจ Q:CN (EJ) ดนล C:L; F:M (EL) โยบ K:CE-CI; อสย CQ:I
(EM) สดด CCK:I; มธ J:Q (EQ) อสค IM:CN (IN) ปฐก FC:CJ (IC) ดนล L:I-CL
(IE) อสย CF:F; ยรม KC:L (II) ดนล E:FN-FI (IF) สดด CCM:EE (IK) อสย CL:CI
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พาเอาไป จึงหาร่องรอยไม่พบ
เสียเลย แต่ก้อนหินที� กระทบ
ปฏิมากรนั3นกลายเป็นภูเขาใหญ่
จนเตม็พิภพ
36 นี� เป็นพระสุบิน พระเจ้าข้า
บัดนี3 เหล่าข้าพระองค์ขอกราบ
ทูลคาํแก้พระสุบินต่อพระพักตร์
กษัตริย์

กรุงบาบิโลนของ
กษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์

คืออาณาจักรโลกแห่งแรก
37 โอ ข้าแต่กษัตริย์ กษัตริย์
จอมกษัตริย์ทั3งหลาย ซึ�งพระเจ้า
แห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงประทาน
ราชอาณาจักร อานุภาพ ฤทธิZ
เดชและสง่าราศี
38 และได้ทรงมอบไว้ในหัตถ์
พระองค์ท่ านซึ� งบุตรทั3 งหลาย
ของมนุษย์ สัตว์ในทุ่งนาและนก
ในอากาศไม่ ว่ามันจะอาศัยอยู่
ณ ที�ใดๆให้แก่พระองค์ กระทาํ
ให้พระองค์ปกครองมันได้ทั3 ง
หมด เศียรทองคาํนั3 นคือพระ
องค์เอง

อาณาจักรโลกแห่ง
ที1สองและสาม

คือมีเดียเปอรเ์ซียและกรีก
39 ต่อจากพระองค์ไปจะมีราช
อาณาจักรด้อยกว่าพระองค์และ
ยังมีราชอาณาจักรที� สาม เป็น
ทองสัมฤทธิZ  ซึ� งจะปกครองอยู่
ทั�วพิภพ

อาณาจักรโลกแห่งที1สี1 คือโรม
40 และจะมี ราชอาณาจักรที� สี�
แข็งแรงดั�งเหลก็ เพราะเหล็กตี
สิ� งทั3 งหลายให้หักเป็นชิ3 นๆและ
ปราบสิ� งทั3 งปวงลงได้ ราชอา-
ณาจักรนั3 นจะหักและทุบสิ� งทั3 ง
ปวงเหล่ านี3 ดั งเหล็กซึ� งทุบให้
แหลก
41 ดั� งที�พระองค์ทอดพระเนตร
เท้าและนิ3 วเท้า เท้าเป็นดินช่าง
หม้อบ้าง เหล็กบ้าง จะเป็น
ราชอาณาจักรประสม แต่ความ
แข็งแกร่งของเหล็กจะยังอยู่ ใน
นั3นบ้าง ดังที�พระองค์ทอดพระ
เนตรเหลก็ปนดินเหนียว
42 และนิ3 วเท้าเป็นเหล็กปนดิน
ฉันใด ราชอาณาจักรนั3นจึงแข็ง
แรงบ้างเปราะบ้างฉันนั3น
43 ดังที�พระองค์ทอดพระเนตร
เหล็กปนดินเหนียว ราชอาณา
จักรจะปนกันด้วยเชื3 อสายของ
มนุษย์ แต่จะไม่ยึดกันแน่นไว้ได้
อย่างเดียวกับที� เหล็กไม่ประสม
เข้ากับดิน

หลงัจากอาณาจักรโรม
คืนมาใหม่แลว้ อาณาจักร
ของพระคริสตจ์ะตั� งขึ� น

44 และในสมัยของกษัตริย์เหล่า
นั3 น พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะ
ทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ� ง
ซึ� งไม่มีวันทาํลายเสียได้ หรือ
ราชอาณาจักรนั3นจะไม่ตกไปแก่

(IJ) ดนล E:EI-EF (IL) C พกษ F:EF; อสร L:CE (IM) สดด KN:CN-CC; ยรม EL:K-L
(IQ) อสย FF:EM; ดนล E:IE (FN) ดนล E:II; ยน CC:FM (FC) ดนล E:II-IK
(FF) ปฐก FQ:CN; สดด E:J-CE; อสย Q:J-L; มธ I:E-I; อฟ C:EN-EE; วว CC:CK
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ชนชาติอื�น ราชอาณาจักรนั3นจะ
กระทาํให้บรรดาราชอาณาจักร
เหล่านี3 แตกเป็นชิ3 นๆถึงอวสาน
และราชอาณาจักรนั3 นจะตั3 งมั� น
อยู่เป็นนิตย์
45 ดังที�พระองค์ทอดพระเนตร
ก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขามิ
ใช่ด้วยมือ และก้อนหินนั3 นได้
กระทาํให้เหล็ก ทองสัมฤทธิZ
ดิน เงิน และทองคาํแตกเป็น
ชิ3 นๆ พระเจ้ายิ� งใหญ่ได้ทรง
ให้กษัตริย์รู้ว่าอะไรจะบังเกิดมา
ภายหลังนี3  พระสุบินนั3นเที�ยงแท้
และคาํแก้พระสุบินกแ็น่นอน"

กษตัริยพ์ระราชทาน
ยศชั�นสูงใหแ้ก่ดาเนียล

46 แล้วกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์
ก็ทรงกราบลงและเคารพดา-
เนียล และมีพระบัญชาให้นาํ
เครื� องบูชาและเครื� องหอมมา
ถวายดาเนียล
47 กษัตริ ย์ตรัสกับดาเนียลว่า
"แน่นอนทีเดียว พระเจ้าของ
ท่ านเป็ นพระเจ้ าของพระทั3 ง
หลาย และทรงเป็นองค์พระผู้
เป็นเจ้าของกษัตริย์ทั3งปวง ทรง
เป็นผู้ เผยความลึกลับ เพราะ
ท่ านสามารถที� จะเผยความลึก
ลับนี3 ได้"
48 ฝ่ายกษัตริ ย์ก็พระราชทาน
ยศชั3 นสู งและของพระราชทาน
ยิ� งใหญ่เป็นอันมากแก่ดาเนียล

และแต่งตั3 งให้เป็นผู้ครอบครอง
หมดเมืองบาบิโลน และเป็น
ประธานใหญ่ของนักปราชญ์ทั3 ง
สิ3 นแห่งบาบิโลน
49 ดาเนี ยลก็กราบทู ลขอต่ อ
กษัตริย์และพระองค์ทรงตั3 งให้
ชัดรัค เมชาคและเอเบดเนโก
เป็นผู้ จัดราชการในเมืองบาบิ-
โลน แต่ดาเนียลยังคงอยู่ในราช
สาํนัก

ปฏิมากรรูปใหญ่

3
กษัตริ ย์ เนบู คัดเนสซาร์ได้
สร้างปฏิมากรรูปหนึ� งด้วย

ทองคาํ สูงหกสิบศอก กว้างหก
ศอก ทรงตั3 งไว้ ณ ที�ราบดูรา ใน
เมืองบาบิโลน
2แล้วกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์รับ
สั� งให้ประชุมอุปราช ข้าหลวง
ภาค ผู้ ว่าราชการเมือง ผู้
พิพากษา นายคลัง มนตรี ตุลา-
การ และบรรดาเจ้าหน้าที� ทั3 ง
หลายของหัวเมือง ให้เข้ามา
ในงานฉลองปฏิมากรซึ� งกษัตริย์
เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตั3 งขึ3 น
3แล้วอุปราช ข้าหลวงภาค ผู้
ว่าราชการเมือง ผู้พิพากษา นาย
คลัง มนตรี ตุลาการและบรรดา
เจ้าหน้าที� ทั3 งหลายของหัวเมือง
ได้เข้ามาประชุมเพื� องานฉลอง
ปฏิมากร ซึ� งกษัตริย์เนบูคัด-
เนสซาร์ได้ทรงตั3 งขึ3 น และเขาทั3ง
หลายก็มายืนอยู่ หน้าปฏิมากร

(FK) อสย EM:CJ; ศคย CE:I; มธ EC:EF (FJ) ลก CL:CJ; กจ CN:EK; วว CC:CJ
(FL) พบญ CN:CL; ยชว EE:EE (FM) ปฐก FC:IQ; ดนล E:J (FQ) สภษ EM:CE
(C) อพย EN:EI; พบญ L:EK; วนฉ M:EJ-EL (E) อพย IE:F-J; กดว EK:E; วนฉ CJ:EI
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ซึ� งกษัตริ ย์ เนบู คัดเนสซาร์ได้
ทรงตั3 งขึ3 น
4และโฆษกกป็ระกาศเสียงดังว่า
"โอ บรรดาชนชาติ ประชาชาติ
ทั3 งปวงและภาษาทั3 งหลาย มี
พระบัญชาแก่ท่านทั3งหลายว่า
5 เมื� อท่านได้ยินเสียงแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก ปี�  พิณเขาคู่
พิณสี�สาย พิณใหญ่ ปี� ถุง และ
เครื�องดนตรีทุกชนิด ให้ท่านทั3ง
หลายกราบลงนมัสการปฏิมากร
ทองคาํ ซึ�งกษัตริย์เนบูคัดเนส-
ซาร์ได้ทรงตั3 งไว้
6 ผู้ใดที�มิได้กราบลงนมัสการก็
ให้โยนผู้นั3 นทันทีเข้าไปในเตาที�
ไฟลุกอยู่"
7 เพราะฉะนั3 นพอประชาชนได้
ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาด
เลก็ ปี�  พิณเขาคู่ พิณสี�สาย พิณ
ใหญ่และเครื� องดนตรีทุกชนิด
บรรดาชนชาติ ประชาชาติทั3 ง
ปวงและภาษาทั3 งหลาย ก็กราบ
ลงนมัสการปฏิมากรทองคาํซึ� ง
กษัตริ ย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรง
ตั3 งไว้
คนยิวสามคนไม่ยอมกราบลง

นมสัการปฏิมากรทองคํา
8เพราะฉะนั3 น ในครั3 งนั3 นพวก
เคลเดี ยบางคนมาเข้ าเฝ้ าและ
ฟ้องพวกยิวด้วยใจคิดร้าย
9เขาทั3 งหลายกราบทูลกษัตริย์
เนบูคัดเนสซาร์ว่า "โอ ข้าแต่

กษัตริย์ ขอทรงพระเจริญเป็น
นิตย์
10 โอ ข้าแต่กษัตริย์ พระองค์
ทรงออกกฤษฎีกาแล้วว่า ทุกคน
ผู้ ได้ ยิ นเสี ยงแตรทองเหลื อง
ขนาดเล็ก ปี�  พิณเขาคู่ พิณสี�
สาย พิณใหญ่ ปี� ถุง และเครื�อง
ดนตรีทุกชนิด ก็ให้กราบลง
นมัสการปฏิมากรทองคาํ
11 และผู้ใดที� ไม่กราบลงนมัส-
การก็ให้ โยนเข้าไปในเตาที� ไฟ
ลุกอยู่
12 มี ยิ วบางคนที� พระองค์ ได้
แต่ งตั3 งให้ จัดราชการในเมื อง
บาบิโลน คือชัดรัค เมชาค และ
เอเบดเนโก โอ ข้าแต่กษัตริย์
คนเหล่ านี3 ไม่ เชื� อฟังพระองค์
เขามิได้ปฏิบัติพระของพระองค์
หรือนมัสการปฏิมากรทองคาํซึ�ง
พระองค์ได้ทรงตั3 งไว้"
13 แล้ วเนบู คัดเนสซาร์ก็ทรง
กริ3 วจัดและเดือดพล่าน มีรับสั�ง
ให้นาํตัวชัดรัค เมชาค และเอ-
เบดเนโกเข้ามา แล้วเขากน็าํคน
เหล่านี3 เข้ามาเฝ้ากษัตริย์
14 เนบูคัดเนสซาร์ทรงกล่าวแก่
เขาว่า "โอ ชัดรัค เมชาค และ
เอเบดเนโกเอ๋ย เป็นความจริง
หรือไม่ที� เจ้ามิได้ปรนนิบัติพระ
ของเรา หรือนมัสการปฏิมากร
ทองคาํซึ�งเราได้ตั3 งไว้
15 บั ดนี3 ถ้ าเจ้ าพร้ อมใจแล้ ว

(F) ดนล F:CF; สภษ Q:CI-CK (K) ดนล I:CN
(J) อพย EN:K; อสย FF:CL (L) ยรม KC:L; กจ CF:CJ (M) อสร F:CE-CJ; อสธ I:J
(Q) ดนล I:F-K (CN) อพย C:CJ (CE) อสธ I:M (CI) ปฐก F:K (CF) อพย EC:CI-CF
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พอเ จ้ า ได้ ยิ น เสี ยงแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก ปี�  พิณเขาคู่
พิณสี�สาย พิณใหญ่ ปี� ถุง และ
เครื� องดนตรีทุกชนิด เจ้าจง
กราบลงนมัสการปฏิมากรซึ� งเรา
ได้สร้างไว้ แต่ถ้าเจ้าไม่นมัสการ
จะต้องโยนเจ้าทันทีเข้าไปในเตา
ที�ไฟลุกอยู่ และผู้ใดเล่าจะเป็น
พระเจ้าที� จะช่วยให้เจ้าพ้นจาก
มือของเราได้"
16 ชัดรัค เมชาค และเอเบด-
เนโกกราบทูลกษัตริย์ว่า "โอ ข้า
แต่เนบูคัดเนสซาร์ ข้าพระองค์
ทั3 งหลายไม่จาํเป็นจะต้องตอบ
พระองค์ในเรื�องนี3
17 ถ้ าพระเจ้าของพวกข้ าพระ
องค์ผู้ซึ� งพวกข้าพระองค์ปรน-
นิบัติ สามารถช่วยพวกข้าพระ
องค์ให้ พ้นจากเตาที� ไฟลุกอยู่
โอ ข้าแต่กษัตริย์ พระองค์กจ็ะ
ทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้น
พระหัตถ์ของพระองค์
18 แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั3น โอ ข้า
แต่กษัตริย์ ขอพระองค์ทรง
ทราบว่า  พวกข้าพระองค์จะไม่
ปรนนิบัติพระของพระองค์ หรือ
นมัสการปฏิมากรทองคาํซึ� งพระ
องค์ได้ทรงตั3 งขึ3 น"

คนยิวที1สตัยซื์1อ
อยู่ในเตาไฟอย่างปลอดภยั

19 แล้ วเนบู คั ดเนสซาร์ ทรง
เกรี3 ยวกราดยิ� งนัก พระพักตร์

ของพระองค์ก็เปลี� ยนไปไม่พอ
พระทัยชัดรัค เมชาค และเอ-
เบดเนโก พระองค์จึงรับสั� งให้
ทาํเตาไฟให้ ร้อนกว่าที� เคยอีก
เจด็เท่า
20 และพระองค์รับสั�งให้บางคน
ที�มีกาํลังมากที�สุดในกองทัพมา
มัดชัดรัค เมชาค และเอเบด-
เนโก และให้โยนเขาเข้าไปใน
เตาที�ไฟลุกอยู่
21 แล้วคนเหล่านี3 ก ็ถูกมัดไว้ทั3 ง
เสื3 อ กางเกง หมวก และเครื�อง
แต่งกายอื�นๆ และเขาก็ถูกโยน
เข้าไปในเตาที�ไฟลุกอยู่
22 ฉะนั3 นเพราะว่าคาํรับสั� งของ
กษัตริย์นั3 นเข้มงวดมากและเตา
ไฟกร้็อนจัด เปลวไฟจึงได้ฆ่าคน
ที�โยนชัดรัค เมชาค และเอเบด-
เนโก
23 และชายทั3 งสามนี3  คือชัดรัค
เมชาค และเอเบดเนโกก็ตกลง
ไปกลางเตาไฟที�ลุกอยู่ทั3 งยังมัด
อยู่
24 ขณะนั3นกษัตริย์เนบูคัดเนส-
ซาร์ประหลาดพระทัยทรงลุกขึ3 น
โดยฉับพลัน พระองค์ตรัสกับ
องคมนตรีของพระองค์ว่า "เรา
มัดสามคนโยนเข้าไปกลางไฟมิ
ใช่หรือ" เขาทูลตอบกษัตริย์ว่า
"โอ ข้าแต่กษัตริย์ จริงพระเจ้า
ข้า"
25 พระองค์ตรัสตอบว่า "ดูเถิด

(CK) ดนล I:CN; ลก F:L-M (CL) ปฐก CL:C; C ซมอ CL:IL (CM) โยบ CI:CK
(CQ) สภษ EC:EF; ลก CE:F-K (EN) ดนล I:CK; กจ CE:F-K (EI) สดด IF:CQ
(EF) C ซมอ CL:KK; ดนล K:J; กจ K:EI-EK (EK) สดด QC:I-Q; อสย FI:E; มก CJ:CM
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เราเห็นสี�คนถูกปล่อย กาํลังเดิน
อยู่กลางไฟ และเขาทั3 งหลายก็
ไม่เป็นอันตราย และรูปร่างของ
คนที�สี�นั3นคล้ายคลึงกับพระบุตร
ของพระเจ้า"

เนบูคดัเนสซารถ์วาย
เกียรติยศแด่พระเจ้า

26 แล้วเนบูคัดเนสซาร์เสด็จมา
ใกล้ประตู เตาที� ไฟลุ กอยู่ นั3 น
ทรงกล่าวว่า "ชัดรัค เมชาค และ
เอเบดเนโก ผู้รับใช้ของพระเจ้า
สูงสุด จงออกมาเถิด จงมาที�นี� "
แล้วชัดรัค เมชาค และเอเบด-
เนโกกเ็ดินออกมาจากกลางไฟ
27 ฝ่ายอุปราช ข้าหลวงภาค ผู้
ว่าราชการเมือง และองคมนตรี
ของกษัตริ ย์ก็ ห้อมล้อมเข้ามา
เห็นว่าไฟไม่มีอาํนาจอะไรเหนือ
ร่างกายของคนเหล่านี3  ผมที�
ศี รษะของเขาก็ไม่ ไหม้ เกรียม
เสื3 อก็มิได้เป็นอันตราย ไม่มี
กลิ�นไฟที�ตัวเขาทั3งหลายเลย
28 เนบูคัดเนสซาร์ตรัสว่า "สา-
ธุการแด่พระเจ้าของชัดรัค เม-
ชาค และเอเบดเนโก ผู้ได้ส่งทูต
สวรรค์ของพระองค์มาช่วยผู้ รับ
ใช้ของพระองค์ให้พ้น ผู้วางใจ
ในพระองค์กระทาํให้พระบัญ-
ชาของกษัตริย์เหลวไป และยอม
พลีร่างกายของเขาเสียดีกว่าที�จะ
ปรนนิบัติและนมัสการพระอื� น
นอกจากพระเจ้าของเขาเอง

29 เพราะฉะนั3 น เราจึงออก
กฤษฎีกาว่า ชนชาติ ประชาชาติ
หรือภาษาใดๆที� กล่าวมิดีมิร้าย
ต่อพระเจ้าของชัดรัค เมชาค
และเอเบดเนโก จะถูกหั� นเป็น
ชิ3 นๆ และบ้านเรือนของเขาจะ
ต้องเป็นกองขยะ เพราะว่าไม่มี
พระเจ้าอื� นที� จะสามารถช่วยให้
พ้นในทางนี3 ได้"
30 แล้วกษัตริย์ได้ทรงเลื� อนยศ
ให้ชัดรัค เมชาค และเอเบดเน-
โกสูงขึ3 นอีกในเมืองบาบิโลน

เนบูคดัเนสซารก์ล่าวถึง
ความสมัพนัธข์องพระองค์

กบัพระเจ้า

4
เรา กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์
ขอประกาศแก่ บรรดาชน

ชาติ ประชาชาติทั3 งปวง และ
ภาษาทั3 งหลาย ซึ� งอาศัยอยู่บน
พิภพทั3 งสิ3 นว่า สันติสุขจงมีแก่
ท่านทั3งหลายอย่างทวีคูณ
2 เราเห็ นสมควรที� จะแสดง
หมายสาํคัญและการมหัศจรรย์
ซึ� งพระเจ้าสูงสุดได้ทรงกระทาํ
แก่เรา
3หมายสาํคัญของพระองค์ใหญ่
ยิ�งสักเท่าใด การมหัศจรรย์ของ
พระองค์กอปรด้วยฤทธานุภาพ
ปานใด อาณาจักรของพระองค์
เป็นอาณาจั กรถาวรเป็ นนิ ตย์
และราชอาณาจักรของพระองค์
นั3นดาํรงอยู่ทุกชั�วอายุ

(EJ) ดนล I:CL; กจ CJ:CL; EL:EI (EL) C ซมอ CL:FJ-FL; E พกษ CQ:CQ
(EM) ปฐก Q:EJ; อสร C:I (EQ) พบญ IE:IC; สดด I:M (IN) C ซมอ E:IN; สดด QC:CF
(C) อสธ I:CE; ศคย M:EI (E) ยชว L:CQ; สดด KC:CF (I) พบญ F:IF; สดด LC:CQ-EN
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เนบูคดัเนสซารท์รง
นิมิตเห็นตน้ไมใ้หญ่

4ตัวเรา คือ เนบูคัดเนสซาร์อยู่
เป็นผาสุกในนิเวศของเรา และมี
ความเจริญอยู่ในวังของเรา
5 เราฝันเห็นเรื� องซึ� งกระทาํให้
เรากลัว ขณะเมื�อเรานอนอยู่บน
ที�นอนความคิดและนิมิตอันผุด
ขึ3 นในศีรษะของเราเป็นเหตุให้
เราตกใจ
6 เราจึงออกกฤษฎีกาเรียกนัก
ปราชญ์แห่งบาบิโลนทั3 งสิ3 นมา
หาเราเพื�อให้แก้ความฝันให้แก่
เรา
7พวกโหร พวกหมอดู และคน
เคลเดีย และหมอดูฤกษ์ยามก็
เข้ามาเฝ้า เรากเ็ล่าความฝันแก่
เขา แต่เขาทั3งหลายแก้ฝันให้เรา
ไม่ได้
8ในที�สุดดาเนียลกเ็ข้ามาเฝ้าเรา
เขามีชื� อว่าเบลเทชัสซาร์ ตาม
นามพระของเรา เขามีวิญญาณ
ของพระผู้บริสุทธิZ  เราก็เล่า
ความฝันให้เขาฟังว่า
9"โอ เบลเทชัสซาร์ หัวหน้าของ
พวกโหร เพราะเราทราบว่า
วิญญาณของพระผู้บริสุทธิZอยู่ใน
ท่าน และไม่มีความลํ3าลึกใดๆที�
จะให้ท่านแก้ยาก จงบอกนิมิต
ทั3งหลายในความฝันที�เราได้เห็น
และตีความนิมิตเหล่านั3 นให้แก่
เรา

10 นิมิตที� ผุดขึ3 นในศีรษะของ
เราเมื�อนอนอยู่บนที�นอน ดูเถิด
เราได้เห็นต้นไม้ท่ามกลางพิภพ
มันสูงมาก
11 ต้ นไม้ เติ บโตและแข็ งแรง
ยอดของมันขึ3 นไปถึงฟ้าสวรรค์
และประจักษ์ ไปถึ งที� สุดปลาย
พิภพ
12 ใบก็ งดงามและผลก็ อุ ดม
และจากต้นไม้นั3 น มีอาหารให้
แก่ชีวิตทั3 งปวง สัตว์ป่าที� ในทุ่ง
นาอาศัยอยู่ใต้ร่มของมัน และ
นกในอากาศกอ็าศัยอยู่ที�กิ�งก้าน
ของมัน และเนื3 อหนังทั3งหลายก็
เลี3 ยงตนอยู่ด้วยมัน
13 ในนิมิตที� ผุดขึ3 นในศีรษะของ
เราเมื� อเราอยู่บนที�นอน ดูเถิด
เราได้เห็นผู้พิทักษ์ องค์บริสุทธิZ
ลงมาจากฟ้าสวรรค์
14 ท่านเปล่งเสียงและพูดดังนี3
ว่า `จงฟันต้นไม้และตัดกิ� งทั3 ง
หลายของมันออกเสีย สะบัด
ให้ใบของมันร่วงออกแล้วให้ผล
ของมันกระจายไป ให้สัตว์ป่า
หนีไปเสียจากใต้ต้น และให้นก
หนีไปเสียจากกิ�งของมัน
15 แต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่
ในดิน มีปลอกเหล็กและทอง
สัมฤทธิZสวมไว้ ให้อยู่ท่ามกลาง
หญ้าอ่อนในทุ่งนา ให้เปียกนํ3า
ค้างจากฟ้าสวรรค์ ให้เขามีส่วน
อยู่กับสัตว์ป่าในหญ้าที�พื3 นดิน

(F) สดด IN:J-L (K) ดนล E:C (J) ปฐก FC:L-M; อสย M:CQ (L) อสย FF:EK
(M) อสย FJ:C; ยรม KN:E (Q) ดนล C:EN (CN) สดด IL:IK-IJ (CC) ปฐก CC:F
(CE) ยรม EL:J-L (CI) ดนล F:K (CF) วว CN:I (CK) โยบ CF:L-Q; อสค EQ:CF-CK
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16 ให้ จิตใจของเขาเปลี� ยนเสีย
จากจิตใจมนุษย์ แล้วมอบใจ
สัตว์ป่าให้แก่เขา และปล่อยให้
เป็นอยู่อย่างนั3นจนครบเจด็วาระ
17 คาํ พิพากษานั3 นเป็ นคาํ สั� ง
ของผู้พิทักษ์ คาํตัดสินนั3 นเป็น
วาทะขององค์บริสุทธิZ  เพื� อผู้มี
ชี วิตอยู่ จะได้ทราบว่าท่านผู้สูง
สุ ดทรงปกครองอยู่ เหนื อราช
อาณาจักรของมนุษย์ และประ-
ทานราชอาณาจักรนั3 นแก่ ผู้ ที�
พระองค์จะประทานและตั3 ง ผู้
ที�ด้อยที�สุดให้อยู่เหนือ'
18 ความฝันนี3 ตัวเราคือกษัตริย์
เนบูคัดเนสซาร์ได้เห็นและ โอ
เบลเทชัสซาร์ ท่านจงกล่าวคาํ
แก้ฝันเถิด เพราะพวกนัก
ปราชญ์ทั3 งสิ3 นแห่งราชอาณาจักร
ของเราไม่สามารถที�จะให้คาํแก้
ความฝันแก่เรา แต่ท่านสามารถ
เพราะวิญญาณของพระผู้ บริ-
สุทธิZอยู่ในตัวท่าน"

อาณาจักรของ
เนบูคดัเนสซารจ์ะถูกตดัออก

19 แล้วดาเนียล ผู้มีชื�อว่าเบล-
เทชัสซาร์ กง็งงันอยู่ชั�วโมงหนึ�ง
ความคิดของท่ านก็กระทาํ ให้
ท่านตกใจ กษัตริย์ตรัสว่า
"เบลเทชัสซาร์เอ๋ย อย่าให้ความ
ฝันหรือคาํแก้ความฝันกระทาํให้
ท่านตกใจเลย" เบลเทชัสซาร์ทูล
ตอบว่า "เจ้านายของข้าพระองค์

ขอให้ความฝันนั3 นเป็นเรื� องของ
ผู้ที� เกลียดชังพระองค์เถิด และ
ขอให้คาํแก้ความฝันนั3 นตกแก่
ปฏิปักษ์ของพระองค์
20 ต้นไม้ที� พระองค์ทอดพระ
เนตร ซึ� งเติบโตขึ3 นและแข็ง
แรงจนยอดขึ3 นไปถึงฟ้าสวรรค์
ประจักษ์ไปทั�วพิภพทั3งสิ3 น
21 ใบของมันก็งดงามและผลก็
อุดม และจากต้นนั3นมีอาหารให้
แก่ชีวิตทั3งปวง สัตว์ป่าในทุ่งนา
มาพึ� งร่มอยู่ใต้ต้น และนกใน
อากาศกม็าอาศัยอยู่ที�กิ�ง
22 โอ ข้าแต่กษัตริย์ นี� คือพระ
องค์เอง ผู้ทรงเจริญและเข้มแขง็
ความยิ� งใหญ่ ของพระองค์ ได้
เจริญและขึ3 นไปถึ งฟ้ าสวรรค์
และราชอาณาจักรของพระองค์
กไ็ปถึงสุดปลายพิภพ
23 และที�กษัตริย์ทอดพระเนตร
ผู้ พิทักษ์ คือองค์บริสุทธิZ ลงมา
จากฟ้าสวรรค์ และพูดว่า `จง
ฟันต้นไม้และทาํลายเสีย แต่จง
ปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน มี
ปลอกเหล็กและทองสั มฤทธิZ
สวมไว้ ให้อยู่ท่ามกลางหญ้า
อ่อน ในทุ่ งนาให้เปียกนํ3า ค้าง
จากฟ้าสวรรค์ ให้เขามีส่วนอยู่
กับสัตว์ป่า และปล่อยให้อยู่
อย่างนั3นจนครบเจด็วาระ'
24 โอ ข้าแต่กษัตริย์ ต่อไปนี3
เป็นคาํแก้พระสุบิน เป็นพระ

(CJ) ดนล F:IE-II; อสย J:CN (CL) C พกษ EE:CQ-EN (CM) ปฐก FC:M; อสย CQ:I
(CQ) ยรม F:CQ; ฮบก I:CN (EN) อสค IC:I; ดนล F:CN-CE (EE) E ซมอ CE:L
(EI) ดนล F:CI-CL; K:EC (EF) โยบ EN:EQ; สดด E:L; อสย CF:EF-EL; EI:Q
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ราชกฤษฎีกามาจากผู้สูงสุด ซึ� ง
มาถึงกษัตริย์เจ้านายของข้าพระ
องค์
25 ว่าพระองค์จะทรงถูกขับไล่
ไปเสียจากท่ามกลางมนุษย์ และ
พระองค์จะอยู่กับสัตว์ในทุ่ งนา
พระองค์จะต้องเสวยหญ้าอย่าง
กับวัว และจะให้พระองค์เปียก
นํ3าค้างจากฟ้าสวรรค์ จะเป็นอยู่
อย่างนั3 นจนครบเจ็ดวาระ จน
กว่าพระองค์จะทราบว่า ผู้สูงสุด
นั3 นทรงปกครองราชอาณาจักร
ของมนุษย์ และพระองค์จะ
ประทานราชอาณาจักรนั3 นแก่ผู้
ที�พระองค์ทรงปรารถนา
26 และที� ทรงมี พระบัญชาให้
เหลือตอรากต้นไม้นั3 นไว้ก็หมาย
ความว่า ราชอาณาจักรจะยังเป็น
ของพระองค์ ตั3 งแต่พระองค์
ทรงทราบว่าสวรรค์ปกครอง
27 โอ ข้าแต่กษัตริย์ เพราะฉะ-
นั3น ขอทรงรับคาํกราบทูลของข้า
พระองค์ ขอพระองค์ทรงเลิกทาํ
บาปเสี ยด้ วยการกระทาํความ
ชอบธรรม และเลิกทาํความชั� ว
ช้าด้วยสาํแดงความกรุณาต่อคน
จน เผื� อว่าความผาสุกของพระ
องค์อาจจะยืดยาวไปอีกได้"

กษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์
ถูกพิพากษา

เพราะเหตุความเย่อหยิ1ง
28 สิ�งเหล่านี3 ทั3งสิ3 นได้บังเกิดขึ3 น

แก่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์
29 พอสิ3 นสิบสองเดือน พระ
องค์เสด็จดาํเนินอยู่ ในพระราช
วังแห่งราชอาณาจักรบาบิโลน
30 และกษัตริย์ตรัสว่า "นี� เป็น
มหาบาบิโลนมิใช่หรือ ซึ�งเราได้
สร้างไว้เพื� อวงศ์วานแห่งอาณา
จักรนี3 ด้วยอาํนาจใหญ่ยิ�งของเรา
และเพื� อเป็นศักดิZ ศรีอันสู งส่ ง
ของเรา"
31 เมื� อกษัตริ ย์ตรัสยั งไม่ทัน
ขาดพระวาทะ กม็ีเสียงตกลงมา
จากฟ้าสวรรค์ว่า "โอ กษัตริย์
เนบูคัดเนสซาร์ เราลั� นวาจาไว้
กับเจ้าแล้วว่า ราชอาณาจักรได้
พรากไปเสียจากเจ้าแล้ว
32 และเจ้ าจะถู กขับไล่ ไปจาก
ท่ามกลางมนุษย์ และเจ้าจะอยู่
กับสัตว์ในทุ่งนา และเจ้าจะต้อง
กินหญ้าอย่างกับวัว จะเป็นอยู่
อย่างนั3 นจนครบเจ็ดวาระ จน
กว่าเจ้าจะเรียนรู้ได้ว่า ผู้สูงสุด
ปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักร
ของมนุษย์ และประทานราชอา-
ณาจักรนั3 นแก่ผู้ที� พระองค์ทรง
ปรารถนา"
33 ในทันใดนั3 นเองพระวาทะก็
สาํ เร็จในเรื� องเนบู คัดเนสซาร์
พระองค์ถูกขับไล่ไปจากท่าม-
กลางมนุษย์ และเสวยหญ้าอย่าง
กับวัว และพระกายก็เปียกนํ3า
ค้างจากฟ้าสวรรค์ จนพระเกศา

(EK) ดนล F:IE-II; โยบ IN:I-M (EJ) ดนล F:CK; มธ K:IF (EL) ปฐก FC:II-IL
(EM) กดว EI:CQ; สภษ CN:EF (EQ) ปฐก J:I; ปญจ M:CC (IN) สภษ CJ:CM
(IC) อพย CK:Q-CN; โยบ EN:EI (IE) ดนล F:CF-CJ (II) โยบ EN:K; อสย IN:CF
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งอกยาวอย่ างกั บขนนกอินทรี
และพระนขากเ็หมือนเลบ็นก
34 เมื� อสิ3 นสุดวาระนั3 นแล้ว ตัว
เราเนบูคัดเนสซาร์ก็แหงนหน้า
ดูฟ้าสวรรค์และจิตปกติของเรา
คืนมา และเรากส็าธุการแด่ผู้สูง
สุดนั3 น และสรรเสริญถวาย
เกียรติยศแด่พระองค์ผู้ดาํรงอยู่
เป็นนิตย์ เพราะราชอาณาจักร
ของพระองค์เป็นราชอาณาจักร
นิรันดร์ และอาณาจักรของพระ
องค์ดาํรงอยู่ทุกชั�วอายุ
35 สาํหรับพระองค์ชาวพิภพทั3 ง
สิ3 นนับว่าไม่มีค่า ท่ามกลางกอง
ทัพแห่งสวรรค์นั3 นพระองค์ทรง
กระทาํตามชอบพระทัยพระองค์
และท่ามกลางชาวพิภพด้วยและ
ไม่มี ผู้ ใดยับยั3 งพระหัตถ์ ของ
พระองค์ได้ หรือตรัสถามพระ
องค์ได้ว่า "พระองค์ทรงกระทาํ
สิ�งใด"
36 ในเวลานั3นเอง จิตปกติของ
เรากก็ลับคืนมา ความสูงส่งและ
ราชสง่าราศีกลับมาสู่ เราอีก เพื�อ
สง่าราศีแห่งราชอาณาจักรของ
เรา องคมนตรีและข้าราชบริพาร
ของเรากลับมาหาเรา และเราก็
รับการสถาปนาไว้ในราชอาณา
จักรของเรา ความใหญ่ยิ� งกลับ
เพิ�มพูนแก่เราขึ3 นอีก
37 บัดนี3 ตัวเราคือเนบูคัดเนส-
ซาร์ ขอสรรเสริญ ยกย่องและ

ถวายพระเกี ยรติ แด่ พระมหา
กษัตริย์แห่งสวรรค์ เพราะว่า
พระราชกิ จของพระองค์ก็ ถู ก
ต้อง และพระมรรคาของพระ
องค์ก็เที�ยงธรรม บรรดาผู้ดาํ-
เนินอยู่ในความเย่อหยิ� ง พระ
องค์กท็รงสามารถให้ตํ�าลง

การเลี� ยงใหญ่
ของเบลชสัซาร์

5
กษัตริย์เบลชัสซาร์ได้ทรงจัด
การเลี3 ยงใหญ่แก่ เจ้ านาย

หนึ�งพันคน และเสวยเหล้าองุ่น
ต่อหน้าคนหนึ�งพันนั3น
2เมื�อเบลชัสซาร์ทรงลิ3 มรสเหล้า
องุ่ นแล้ว จึงมีพระบัญชาให้นาํ
ภาชนะทองคาํและเงินซึ� งเนบู-
คัดเนสซาร์ราชบิดาได้ทรงกวาด
มาจากพระวิหารในกรุงเยรูซา-
เล็มออกมาให้กษัตริย์และเจ้า
นายของพระองค์ ทั3 งพระสนม
และนางห้ามจะได้ใช้ใส่เหล้าดื�ม
3 เขาทั3 งหลายจึงนาํภาชนะทอง
คาํซึ� งได้กวาดมาจากพระวิหาร
คือพระนิเวศของพระเจ้าในกรุง
เยรูซาเล็ม และกษัตริย์และเจ้า
นายของพระองค์ ทั3 งพระสนม
และนางห้ามก็ได้ดื�มจากภาชนะ
เหล่านั3น
4 เขาทั3 งหลายดื�มเหล้าองุ่ นและ
สรรเสริญพระที� ทาํด้วยทองคาํ
เงิน ทองสัมฤทธิZ  เหลก็ ไม้และ
หิน

(IF) สดด CEC:C; ดนล F:CJ; ยนา E:E-F (IK) โยบ IF:CF-CK; อสย FN:CK-CL
(IJ) C ซมอ E:IN; โยบ CI:CE (IL) C ปต E:Q-CN (C) ปฐก FN:EN; อสธ C:I
(E) E พกษ EF:CI; E พศด IJ:CN (F) วนฉ CJ:EI-EF (K) โยบ EN:K; สดด LM:IN-IC
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พระเจ้าทรงเขียน
ที1ผนงัของพระราชวงั

5ในทันใดนั3 น นิ3 วมือคนได้
ปรากฏขึ3 น และเขียนลงที� ผนัง
ของพระราชวังของกษัตริย์ตรง
ข้ามกับคันประทีป และกษัตริย์
กท็อดพระเนตรมือที�เขียนนั3น
6แล้วสีพระพักตร์ของกษัตริย์ก็
เปลี�ยนไป พระดาํริของพระองค์
กระทาํ ให้พระองค์ตกพระทัย
พระเพลากอ่็อนเปลี3 ย พระชานุ
กก็ระทบกัน
7กษัตริย์รับสั� งเสียงดัง ให้นาํ
หมอดูและคนเคลเดียและหมอ
ดูฤกษ์ยามเข้ามาเฝ้า และ
กษัตริย์ตรัสกับพวกนักปราชญ์
กรุงบาบิโลนว่า "ผู้ใดที� อ่านข้อ
เขียนนี3 และแปลความให้เราได้
เราจะให้ผู้นั3นสวมเสื3 อสีม่วงและ
สวมสร้อยคอทองคาํ และเราจะ
ตั3 งให้เป็นอุปราชตรีในราชอา-
ณาจักรของเรา"
8 แ ล้ วพวกนั กปราช ญ์ ขอ ง
กษัตริย์ก็เข้ามาทั3 งหมด แต่เขา
ทั3งหลายอ่านข้อเขียน หรือแปล
ความหมายให้กษัตริย์ทรงทราบ
หาได้ไม่
9แล้วกษัตริ ย์ เบลชัสซาร์ก็ตก
พระทัยมาก และสีพระพักตร์
ของพระองค์ก็เปลี� ยนไป และ
เจ้านายทั3 งหลายของพระองค์ก็
งงงวย

10 ด้ วย เหตุ พระวาท ะของ
กษัตริ ย์ และเจ้ านายทั3 งหลาย
พระราชินีก็เสด็จเข้ามาในท้อง
พระโรงการเลี3 ยง และพระราชินี
ทรงมีพระเสาวนีย์ว่า "โอ ข้าแต่
กษัตริย์ ขอทรงพระเจริญเป็น
นิตย์ ขอพระองค์อย่าได้ตกพระ
ทัย หรือให้สีพระพักตร์ของ
พระองค์เปลี�ยนไป
11 ในราชอาณาจั กรของพระ
องค์มีชายคนหนึ� ง มีวิญญาณ
ของพระผู้บริสุทธิZ ในตัว ใน
ครั3 งรัชกาลของพระชนก ความ
สว่าง ความเข้าใจ และปัญญา
เหมือนปัญญาของพระ ได้มี
ประจาํอยู่ที�ชายคนนี3  และ
กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์พระชนก
ของพระองค์ คือกษัตริย์พระ
ชนกของพระองค์ ได้ทรงแต่งตั3 ง
ให้เขาเป็นประธานใหญ่ของพวก
โหร หมอดู คนเคลเดีย และ
หมอดูฤกษ์ยาม
12 เพราะว่าดาเนียล ซึ�งกษัตริย์
ประทานนามว่า เบลเทชัสซาร์
มีวิญญาณเลิศ มีความรู้และ
ความเข้าใจที�จะแก้ความฝัน แก้
ปริศนาและแก้ปัญหาต่างๆ บัด
นี3 ทรงเรียกดาเนียลให้เข้ามาเฝ้า
แล้ วเขาก็ จะแปลความหมาย
ถวายพระองค์"
13 เขาจึงนาํดาเนียลเข้ามาเฝ้า
กษัตริย์ กษัตริย์ตรัสถามดา-

(J) โยบ CK:EN-EL; ดนล K:Q (L) ปฐก FC:M; อสย FF:EK (M) ปฐก FC:M; อสย FL:Q
(Q) โยบ CM:CC-CF; สดด CM:CF (CN) ปฐก IK:CL-CM (CC) E ซมอ CF:CL; กจ CE:EE
(CE) สดด CJ:I; สภษ CE:EJ; คส C:EQ (CI) อสร J:CJ; ดนล K:CC; ยน L:C, I
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หน้า 1770ดาเนียล K

เนียลว่า "ท่านคือดาเนียลคนนั3น
ในพวกที� ถูกกวาดเป็นเชลยมา
จากประเทศยูดาห์ ที� กษัตริย์
เสด็จพ่อของเรานาํมาจากยูดาห์
หรือ
14 เราได้ยินว่า ท่านมีวิญญาณ
ของพระในตัว และท่านมีความ
สว่าง ความเข้าใจและปัญญา
เลิศประจาํตัว
15 บัดนี3  เราให้พวกนักปราชญ์
พวกหมอดูมาเข้าเฝ้า เพื� อให้
อ่านข้อความนี3  และแปลความ
หมายให้เรา แต่เขาแปลความ
หมายของเรื�องราวนี3 ไม่ได้
16 แต่ เราได้ ยิ นว่ าท่ านให้ คาํ
แปลและแก้ปัญหาได้ บัดนี3 ถ้า
ท่านอ่านข้อความและแปลความ
หมายให้ได้ จะให้ท่านสวมเสื3 อ
สีม่วง และสวมสร้อยคอทองคาํ
และจะตั3 งท่านให้เป็นอุปราชตรี
ในราชอาณาจักร"

ดาเนียลกราบทูลพระวจนะ
ของพระเจ้าถวายกษตัริย์

17 แล้วดาเนียลกราบทูลต่อพระ
พักตร์กษัตริย์ว่า "ขอทรงเก็บ
ของพระราชทานไว้กับพระองค์
เถิด และขอทรงพระราชทาน
รางวัลแก่ผู้อื�น ฝ่ายข้าพระองค์
จะขออ่านข้อเขียนถวายกษัตริย์
และถวายคาํแปลความหมายให้
พระองค์ทรงทราบ
18 โอ ข้าแต่กษัตริย์ พระเจ้าสูง

สุดได้ทรงประทานพระราชอา-
ณาจักร ความยิ� งใหญ่และสง่า
ราศีและเกียรติยศแด่เนบูคัด-
เนสซาร์ราชบิดาของพระองค์
19 และเพราะความยิ� งใหญ่ซึ� ง
พระองค์ประทานแด่ เนบู คัด-
เนสซาร์ บรรดาชนชาติ ประชา
ชาติทั3 งปวง และภาษาทั3 งหลาย
จึงได้สั�นสะท้านและเกรงขามต่อ
พระพักตร์พระราชบิดา พระ
องค์จะทรงประหารผู้ ใดก็ทรง
ประหารเสีย หรือทรงให้ผู้ ใด
ดาํรงชีวิตอยู่ก็ทรงให้ดาํรงชีวิต
พระองค์จะทรงแต่งตั3 งผู้ ใดก็
ทรงแต่งตั3 ง พระองค์จะทรง
กระทาํให้ผู้ใดด้อยลงพระองค์ก็
ทรงกระทาํ
20 แต่เมื� อพระทัยของพระบิดา
ผยองขึ3 น ฝ่ายจิตวิญญาณของ
พระองค์ก็แข็งกระด้างไป จึง
ทรงประกอบกิจด้วยความเห่อ
เหิม พระเจ้าทรงถอดพระองค์
จากราชบัลลังก์ และทรงริบ
สง่าราศีของพระองค์ไปเสีย
21 พระเจ้าทรงขับไล่เนบูคัด-
เนสซาร์ไปจากบุตรทั3งหลายของ
มนุษย์ และทรงกระทาํให้พระ
ทัยของพระองค์ท่านเป็นเหมือน
ใจสัตว์ป่า และทรงให้อยู่กับลา
ป่า ทรงให้หญ้าเสวยเหมือนวัว
และพระกายของพระองค์ท่านก็
เปียกนํ3า ค้างจากฟ้าสวรรค์ จน

(CF) ดนล K:CC-CE (CK) อสย EQ:CN-CE; ดนล K:L-M (CJ) ปฐก FN:M; ดนล K:L
(CL) ปฐก CF:EI; E พกษ I:CI; กจ M:EN (CM) พบญ IE:M; สดด L:CL; กจ L:FM
(CQ) ยรม EK:Q; ฮบก E:K (EN) อพย Q:CL; โยบ CK:EK-EL (EC) โยบ IN:I-L
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หน้า 1771 ดาเนียล K, J

กว่าพระองค์ รู้ ว่าพระเจ้าสูงสุด
ทรงปกครองราชอาณาจักรของ
มนุษย์ และทรงแต่งตั3 งผู้ที�พระ
องค์จะทรงปรารถนาให้ปกครอง
22 โอ ข้าแต่เบลชัสซาร์ พระ
องค์เป็นราชโอรส แม้พระองค์
ทรงทราบเช่นนี3 ทั3 งสิ3 นแล้วกม็ิได้
ถ่อมพระทัย
23 แต่ทรงยกพระองค์ขึ3 นสู้ กับ
องค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งสวรรค์
และทรงให้นาํภาชนะแห่งพระ
นิ เวศของพระองค์ มาต่ อพระ
พักตร์พระองค์ แล้วพระองค์
พวกเจ้านายของพระองค์ พระ
สนม และนางห้ามของพระองค์
ก็ดื� มเหล้าองุ่ นจากภาชนะเหล่า
นั3น และพระองค์ทรงสรรเสริญ
พระที�ทาํด้วยเงิน ทองคาํ ทอง
สัมฤทธิZ  เหลก็ ไม้และหิน ซึ�งจะ
ดูหรือฟัง หรือรู้เรื�องกไ็ม่ได้ แต่
พระองค์มิ ได้ถวายพระเกียรติ
แด่พระเจ้าซึ� งลมปราณของพระ
องค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
และทางทั3 งสิ3 นของพระองค์กขึ็3 น
อยู่กับพระองค์
24 จึงมีมือซึ� งรับใช้มาจากพระ
พักตร์ได้จารึกข้อเขียนนี3 ลงไว้
25 ต่อไปนี3 เป็นข้อเขียนที�จารึก
ไว้ คือ เมเน เมเน เทเคล และ
ฟารสิน
26 ต่อไปนี3 เป็นคาํไขเรื� องราว
นั3น เมเน พระเจ้าได้ทรงคาํนวณ

วาระแห่งราชอาณาจักรของพระ
องค์ไว้แล้ว และทรงนาํราชอา-
ณาจักรนั3นมาถึงสิ3 นสุด
27 เทเคล พระองค์ได้ถูกชั� งใน
ตราชู ทรงเห็นว่ายังขาดอยู่
28 เปเรส ราชอาณาจักรของ
พระองค์ถูกแบ่งออกให้แก่คน
มีเดียและคนเปอร์เซีย"
29 แล้วเบลชัสซาร์ก็ทรงบัญชา
และเขาได้ให้ดาเนียลสวมเสื3 อ
สีม่วง และให้สวมสร้อยคอ
ทองคาํ และทรงให้ประกาศ
เกี� ยวกับเรื� องของท่านว่า ท่าน
ได้ เป็นอุ ปราชตรีในราชอาณา
จักร
30 ในคืนวันนั3นเอง เบลชัสซาร์
กษัตริย์คนเคลเดีย ก็ทรงถูก
ประหาร
31 และดาริอัสคนมี เดียก็ทรง
รับราชอาณาจักร มีพระชนมายุ
หกสิบสองพรรษา

ตําแหน่งของดาเนียล

6
ดาริอัสพอพระทัยที� จะทรง
แต่งตั3 งอุปราชหนึ� งร้อยยี� -

สิบคนขึ3 นเหนื อราชอาณาจักร
เพื� อจะให้ปกครองอยู่ ทั� วราช
อาณาจักร
2และทรงตั3 งอภิ รัฐมนตรีสาม
คนอยู่เหนือ มีดาเนียลเป็นอภิ-
รัฐมนตรีคนแรก เพื�อให้อุปราช
รายงานติดต่อ เพื�อกษัตริย์จะมิ
ได้ทรงขาดประโยชน์

(EE) ดนล K:CM (EI) E พกษ CF:CN (EF) ดนล K:K (EJ) โยบ CF:CF; อสย CI:C
(EL) โยบ IC:J; สดด JE:Q (EM) ดนล K:IC (EQ) ดนล K:L (IN) อสย EC:F-Q
(IC) ดนล J:C (C) อพย CM:EC-EE; อสธ C:C; C ปต E:CF (E) C ซมอ E:IN; สภษ I:CJ
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หน้า 1772ดาเนียล J

3แล้วดาเนียลคนนี3 ก ็มีชื� อเสียง
กว่าอภิรัฐมนตรีอื� นๆและอุป-
ราช เพราะวิญญาณดีเลิศสถิต
กับท่าน และกษัตริย์กท็รงหมาย
พระทัยจะทรงแต่ งตั3 งท่ านให้
ครอบครองเหนือราชอาณาจักร
นั3นทั3งหมด
4 อภิ รั ฐมนตรี และอุ ปราชทั3 ง
หลายจึงหามูลเหตุฟ้องดาเนียล
ในเรื� องเกี� ยวกับราชอาณาจักร
แต่ก็หามูลเหตุหรือความผิดไม่
ได้ เพราะท่านเป็นคนสัตย์ซื� อ
จะหาความพลั3 งพลาดหรือความ
ผิดในท่านมิได้เลย
5คนเหล่านี3 จึงกล่าวว่า "เราจะ
หามูลเหตุฟ้องดาเนียลไม่ได้เลย
นอกจากเราจะหาเรื� องที� เกี� ยว
กับพระราชบัญญัติแห่งพระเจ้า
ของเขา"
6แล้วอภิ รัฐมนตรีและอุปราช
เหล่านี3 ได้พากันเข้าเฝ้ากษัตริย์
ทูลว่า "ข้าแต่กษัตริย์ดาริอัส ขอ
ทรงพระเจริญเป็นนิตย์
7บรรดาอภิ รั ฐมนตรีแห่ งราช
อาณาจักร ทั3งข้าหลวงภาค และ
อุปราช มนตรีและผู้ ว่าราชการ
เมืองทั3 งหลายทั3งสิ3 นได้ตกลงกัน
ว่า กษัตริย์สมควรจะได้ทรง
ตรากฎหมายและออกพระราช
กฤษฎีกาว่า ในสามสิบวันนี3 ถ้าผู้
หนึ� งผู้ ใดทูลขอต่อพระเจ้าหรือ
มนุษย์นอกเหนือพระองค์ โอ

ข้าแต่กษัตริย์ ก็ให้โยนผู้นั3 นลง
ในถํ3าสิงโตเสีย

พระราชกฤษฎีกาหา้ม
อธิษฐานต่อพระเจ้า

8โอ ข้าแต่กษัตริย์ บัดนี3 ขอพระ
องค์ออกพระราชกฤษฎีกา และ
ลงพระนามในหนั งสื อสาํ คั ญ
เพื�อจะเปลี�ยนแปลงไม่ได้ ตาม
กฎหมายของคนมี เดี ยและคน
เปอร์เซีย ซึ�งจะแก้ไขหาได้ไม่"
9 เพราะฉะนั3 น กษัตริย์ดาริอัส
จึ งทรงลงพระนามในหนั งสื อ
สาํคัญและพระราชกฤษฎีกา

ดาเนียลอธิษฐานต่อ
พระเจ้าวนัละสามครั� ง

10 เมื�อดาเนียลทราบว่า ลงพระ
นามในหนั งสื อสาํคัญนั3 นแล้ ว
ท่านก็ไปยังเรือนของท่าน ที� มี
หน้าต่างห้องชั3 นบนของท่านเปิด
ตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และ
ท่ านก็คุกเข่าลงวันละสามครั3 ง
อธิษฐานและโมทนาพระคุณต่อ
พระพักตร์พระเจ้าของท่าน ดัง
ที�ท่านได้เคยกระทาํมาแต่ก่อน
11 แล้วคนเหล่านี3 ก ็ได้พากันมา
และได้พบดาเนียลอธิษฐานและ
วิงวอนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า
ของท่าน
12 แล้วเขาทั3 งหลายกเ็ข้าไปใกล้
กราบทูลต่อพระพักตร์กษัตริย์
เกี� ยวด้วยพระราชกฤษฎีกาของ
กษัตริย์ว่า "ข้าแต่กษัตริย์ พระ

(I) สภษ EE:EQ; ดนล K:CE (F) ปฐก FI:CM; วนฉ CF:F (K) C ซมอ EF:CL; อสธ I:M
(J) สดด KJ:J; มธ EL:EI-EK (L) ดนล J:E-I; มคา J:K (M) อสธ I:CE; อสย CN:C
(Q) สดด JE:Q-CN (CN) ลก CF:EJ; กจ F:CL (CC) ดนล J:J (CE) กจ CJ:CQ; EF:E-Q
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หน้า 1773 ดาเนียล J

องค์ได้ทรงลงพระนามในพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับหนึ� งมิใช่หรือ
ว่า ถ้าผู้หนึ� งผู้ใดทูลขอต่อพระ
เจ้าหรือมนุษย์นอกเหนื อพระ
องค์ในสามสิบวันนี3  โอ ข้าแต่
กษัตริย์ ก็ให้โยนผู้นั3 นลงไปใน
ถํ3าสิงโตเสีย" กษัตริย์ตรัสตอบ
ว่า "เรื� องนั3 นยังคงอยู่ตามกฎ
หมายของคนมี เ ดี ยและคน
เปอร์เซียซึ�งจะแก้ไขหาได้ไม่"
13 แล้วเขาจึงกราบทูลต่อพระ
พักตร์กษัตริย์ว่า "ดาเนียลคน
นั3 นในพวกที� ถูกกวาดเป็นเชลย
มาจากยูดาห์ หาได้เชื� อฟังพระ
องค์ไม่ โอ ข้าแต่กษัตริย์ และ
ไม่เชื� อฟังพระราชกฤษฎีกาซึ� ง
พระองค์ทรงลงพระนามไว้ แต่
ได้ทูลขอวันละสามครั3ง"
14 เมื� อกษัตริย์ทรงสดับถ้อยคาํ
เหล่านี3 แล้ว กท็รงโทมนัสยิ�งนัก
และทรงตั3 งพระทัยหาทางช่วย
ดาเนียลให้พ้น ทรงหาหนทาง
ช่ วยดาเนี ยลให้ รอดพ้นจนถึ ง
เวลาดวงอาทิตย์ตก
15 แล้วคนเหล่านั3 นก็พากันมา
เข้ าเฝ้ ากษัตริ ย์ และกราบทู ล
กษัตริย์ว่า "โอ ข้าแต่กษัตริย์ ขอ
พระองค์พึงทราบว่า กฎหมาย
ของคนมีเดียและคนเปอร์เซียว่า
พระราชกฤษฎีกาก็ดี หรือกฎ
หมายก็ดีซึ� งกษัตริย์ทรงประทับ
ตราแล้วย่อมเปลี�ยนแปลงไม่ได้"

ดาเนียลถูกทิ� งในถํ�าสิงโต
16 แล้ วกษัตริ ย์ จึ งทรงบัญชา
เขากน็าํดาเนียลมาทิ3 งในถํ3าสิงโต
กษัตริย์ตรัสแก่ดาเนียลว่า "พระ
เจ้าของท่าน ผู้ซึ�งท่านปรนนิบัติ
อยู่ เนืองนิตย์นั3 น พระองค์จะ
ทรงช่วยท่านให้รอดพ้น"
17 แล้วเขานาํศิลาก้อนหนึ� งมา
ปิดปากถํ3าไว้ กษัตริย์ก็ได้ทรง
ประทับตราของพระองค์ และ
ตราของเจ้ านายของพระองค์
เพื� อว่าจะไม่มีสิ� งใดอันเกี� ยวกับ
ดาเนียลเปลี�ยนแปลงไป
กษตัริยท์รงเป็นทุกขใ์นพระทยั

ทรงบญัชาใหน้าํดาเนียล
ออกมาจากถํ�า

18 แล้วกษัตริย์ก็เสด็จกลับพระ
ราชวัง ทรงอดพระกระยาหาร
ตลอดคืนนั3 น ไม่ให้นาํเครื� อง
ดนตรีอันใดมาหน้าพระที�  และ
บรรทมไม่หลับ
19 พอเช้าตรู่ กษัตริย์ก็ลุกขึ3 น
รีบเสดจ็ไปยังถํ3าสิงโต
20 เมื� อพระองค์เสด็จมาใกล้ถํ3า
นั3น พระองค์กต็รัสเรียกดาเนียล
ด้วยเสียงโทมนัส กษัตริย์ตรัส
กับดาเนียลว่า "โอ ดาเนียล ผู้
รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
อยู่ พระเจ้าของท่านซึ� งท่าน
ปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์นั3น ทรง
สามารถที�จะช่วยท่านให้พ้นจาก
สิงโตได้แล้วหรือ"

(CI) อสธ I:M; ดนล C:J; กจ K:EQ; CL:L (CF) มธ EL:CL-EF; มก J:EJ; ลก EI:CI
(CK) อสธ M:M; สดด QF:EN-EC (CJ) E ซมอ I:IQ; สภษ EQ:EK (CL) พคค I:KI
(CM) E ซมอ CE:CJ-CL (CQ) มธ EM:C; มก CJ:E; E คร E:CI (EN) ดนล J:CJ
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21 แ ล้ ว ด า เ นี ย ล ก ร า บ ทู ล
กษัตริย์ว่า "โอ ข้าแต่กษัตริย์ ขอ
ทรงพระเจริญเป็นนิตย์
22 พระเจ้าของข้าพระองค์ทรง
ใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิด
ปากสิงโตไว้ มันมิได้ทาํอันตราย
แก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์
ทรงเห็นว่าข้าพระองค์ไร้ความ
ผิดต่อพระพักตร์พระองค์ โอ
ข้าแต่กษัตริย์ ข้าพระองค์มิได้
กระทาํ ผิ ดประการใดต่ อพระ
พักตร์พระองค์ด้วย"
23 ฝ่ายกษัตริย์ก็โสมนัสในพระ
ทัยเป็นล้นพ้น และทรงบัญชาให้
นาํดาเนียลขึ3 นมาจากถํ3า เขาจึง
เอาดาเนียลขึ3 นมาจากถํ3า ไม่
ปรากฏว่า มีอันตรายอย่างไรบน
ตัวท่านเลย เพราะท่านได้เชื�อใน
พระเจ้าของท่าน
24 แล้วกษัตริย์ทรงบัญชาให้นาํ
คนเหล่านั3 นที� ฟ้องดาเนียลมา
โยนทิ3 งในถํ3าสิงโต ทั3 งตัวเขา
บุตรทั3งหลายของเขา และภรร-
ยาของเขาทั3 งหลายด้วย และ
ก่ อนที� เขาตกลงไปถึ งพื3 นถํ3า
สิงโตกไ็ด้ฟัดเขาอยู่เสียแล้วและ
หักกระดูกของเขาทั3 งหลายเป็น
ชิ3 นๆไป

ดาริอสัยกย่อง
พระเจ้าของดาเนียล

25 แล้ วกษัตริ ย์ดาริอั สทรงมี
พระราชสารไปถึงบรรดาชนชาติ

ประชาชาติทั3งปวง และภาษาทั3ง
หลายที� อาศัยอยู่ในพิภพทั3 งสิ3 น
ว่า "สันติสุขจงมีแก่ท่านทั3 ง
หลายอย่างทวีคูณ
26 เราออกกฤษฎีกาว่า ให้คน
ทั3 งหลายสั� นสะท้านและยาํเกรง
ต่อพระพักตร์พระเจ้าของดา-
เนียลในราชอาณาจักรของเราทั3ง
หมด เพราะพระองค์ทรงเป็น
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทรง
ดาํรงอยู่เป็นนิตย์ อาณาจักรของ
พระองค์จะไม่ถูกทาํลาย และ
ราชอาณาจักรของพระองค์จะ
ดาํรงจนถึงที�สุด
27 พระองค์ทรงช่วยให้พ้นและ
ช่วยให้พ้นภัย พระองค์ทรง
กระทาํ หมายสาํ คั ญและการ
มหัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบน
พื3 นพิภพ พระองค์คือพระผู้ช่วย
ดาเนียลให้พ้นจากฤทธิZ ของสิง-
โต"
28 ดังนั3 น ดาเนียลผู้นี3 จึงได้
เจริญขึ3 นในรัชสมัยของดาริอัส
และใน รั ชสมั ยของไซ รั สคน
เปอร์เซีย

อาณาจักรโลกทั�งสี1ซึ1งได ้
ออกมาจากทะเลแห่งมนุษย์

7
ในปีต้นแห่งรัชกาลเบลชัส-
ซาร์กษัตริย์ เมืองบาบิโลน

ดาเนียลมีความฝันและนิมิตผุด
ขึ3 นในศีรษะของท่ านเมื� อท่ าน
นอนอยู่ในที�นอนของท่าน ท่าน

(EC) นหม E:I; ดนล J:J (EE) E ซมอ EE:L; สดด IC:CF (EI) อพย CM:Q; C พกษ K:L
(EF) พบญ CQ:CM-EN; อสธ L:CN (EK) อสร C:C-E; อสธ I:CE (EJ) สดด E:CC
(EL) โยบ IJ:CK; สดด CM:FM (EM) E พศด IJ:EE; อสย FF:EM (C) ดนล K:C; M:C

 27_dan.pub 
 page 20

 Saturday, February 27, 2016 22:33 



หน้า 1775 ดาเนียล L

จึงบันทึกความฝันนั3 นไว้ และ
บรรยายเนื3 อเรื�องนั3น
2ดาเนียลกล่าวว่า "ข้าพเจ้าได้
เห็นในนิมิตเวลากลางคืน และ
ดูเถิด ลมทั3งสี�ของฟ้าสวรรค์ได้
ปลุกปั�นทะเลใหญ่นั3น
3และสัตว์มหึมาสี� ตัวได้ ขึ3 นมา
จากทะเล แต่ละตัวกต่็างกัน
4ตัวแรกเหมือนสิงโต มีปีกนก
อินทรี เมื�อข้าพเจ้ามองดูนั3น ขน
ปีกกถู็กถอนออกไป และมันถูก
ยกขึ3 นจากแผ่นดิน และให้ยืน
สองเท้าเหมือนคน และมอบใจ
ของมนุษย์ให้แก่มัน
5และดูเถิด มีสัตว์อีกตัวหนึ� ง
เป็นตัวที� สองเหมือนหมี มัน
ขยับตัวข้างหนึ� งขึ3 น มีกระดูก
ซี� โครงสามซี� อยู่ ในปากของมัน
ระหว่างซี�ฟัน มีเสียงบอกมันว่า
`จงลุกขึ3 นกินเนื3 อให้มากๆ'
6ต่อจากนี3 ไปข้าพเจ้าก็ได้มองดู
ดูเถิด สัตว์อีกตัวหนึ� งเหมือน
เสือดาว บนหลังมีปีกนกสี� ปีก
สัตว์นั3 นมีหัวสี� หัวและมันรับราช
อาํนาจ
7ต่อจากนี3 ไปข้าพเจ้าได้เห็นใน
นิมิตกลางคืน และดูเถิด สัตว์ที�
สี� มันร้ายกาจและเป็นที� น่ากลัว
และแข็งแรงยิ� งนัก มันมีฟัน
เหล็กมหึมา มันกินและหักเป็น
ชิ3 นๆ และกระทืบสิ�งที�เหลือนั3น
เสีย มันต่างกับสัตว์อื�นทั3งหลาย

ที�อยู่ก่อนมัน มันมีเขาสิบเขา
8 ข้ าพเจ้ าพิ เคราะห์ เรื� องเขา
เหล่านั3น  ดูเถิด มีอีกเขาหนึ�ง
เล็กๆงอกขึ3 นมาท่ ามกลางเขา
เหล่านั3 น เขารุ่นแรกสามเขาได้
ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามัน
และดูเถิด ในเขาอันนี3 มีตา
เหมือนตามนุษย์ มีปากพูดเรื�อง
ใหญ่โต
9 ขณะที� ข้ าพเจ้ าดู อยู่ มี หลาย
บัลลังก์ถูกล้มลง และผู้หนึ� ง
ผู้ เจริญด้ วยวั ยวุ ฒิมาประทับ
ฉลองพระองค์ ขาวอย่ างหิ มะ
พระเกศาที� พระเศียรของพระ
องค์เหมือนขนแกะบริสุทธิZ  พระ
บัลลั งก์ของพระองค์ เป็นเปลว
เพลิง กงจักรของบัลลังก์นั3 น
เป็นไฟลุก
10 ธารไฟพุ่งออกและไหลออก
มาต่อเบื3 องพระพักตร์พระองค์
คนนับแสนๆปรนนิบัติพระองค์
คนนับโกฏิๆเข้าเฝ้าพระองค์ ผู้
พิพากษากขึ็3 นนั�งบัลลังก์ บรรดา
หนังสือกเ็ปิดขึ3 น
11 ข้าพเจ้าก็จ้องดู เพราะเสียง
พูดใหญ่โตของเขาเล็กนั3 น และ
เมื� อข้าพเจ้าจ้องดูสัตว์ตัวนั3 นก็
ถูกฆ่า และศพกถู็กทาํลาย มอบ
ให้เผาเสียด้วยไฟ
12 ส่วนเรื� องสัตว์ที� เหลืออยู่นั3 น
ราชอาํนาจของมันกถู็กนาํไปเสีย
แต่ชี วิตของมันนั3 นยังอยู่ ต่อไป

(E) วว L:C (I) ดนล E:IE-II (F) พบญ EM:FQ; E ซมอ C:EI (K) E พกษ E:EF
(J) ดนล E:IQ; ฮชย CI:L (L) E ซมอ EE:FI; ดนล L:EF (M) C ซมอ E:I; สดด CE:I
(Q) C คร CK:EF-EK; วว CQ:CM (CN) สดด KN:I (CC) ดนล L:M (CE) ดนล L:F-J
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ให้ถึงฤดูหนึ�งและวาระหนึ�ง
13 ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืน
และดูเถิด มีท่านผู้หนึ� งเหมือน
บุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดา
เมฆในท้องฟ้า และท่านมาหาผู้
เจริญด้วยวัยวุฒินั3น เขานาํท่าน
มาเฝ้าต่อเบื3 องพระพักตร์พระ
องค์
14 ราชอาํนาจ สง่าราศี กับราช
อาณาจักร ก็ได้มอบให้แก่ท่าน
เพื�อบรรดาชนชาติ ประชาชาติ
ทั3 งปวงและภาษาทั3 งหลายจะ
ปรนนิบัติท่าน ราชอาณาจักร
ของท่ านเ ป็ นราชอาณาจั กร
นิรันดร์ซึ� งจะไม่สิ3 นสุดไป และ
อาณาจั กรของท่ านเป็ นอาณา
จักรซึ�งจะไม่ถูกทาํลายเลย

นิมิตของสตัวท์ ั� งสี1
15 ส่วนข้าพเจ้า คือดาเนียล จิต
ใจข้าพเจ้ากเ็ป็นทุกข์ในตัวข้าพ-
เจ้า เพราะนิมิตในศีรษะของ
ข้าพเจ้ากก็ระทาํให้ข้าพเจ้าตกใจ
16 ข้ าพเจ้ าเข้ าไปใกล้ ท่ านผู้
หนึ� งที� ยืนอยู่ที� นั� น และไต่ถาม
ความจริงของเรื�องราวนี3  ท่านก็
บอกข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้ารู้
ความหมายของเรื�องเหล่านี3
17 สัตว์มหึมาทั3งสี� คือ กษัตริย์สี�
องค์ซึ�งจะเกิดมาจากพิภพ
18 แต่บรรดาวิสุทธิชนแห่งองค์
ผู้สูงสุดจะรับราชอาณาจักร และ
ถือกรรมสิทธิZ ราชอาณาจักรนั3 น

สืบๆไปเป็นนิตย์ คือเป็นนิตย์
นิรันดร์
19 แล้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบ
ถึงความจริงอันเกี� ยวกับสัตว์ตัว
ที�สี�นั3 นซึ� งผิดแปลกกับสัตว์อื�นๆ
ทั3งสิ3 น ร้ายกาจเหลือเกิน มีฟัน
เหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิZ
ซึ� งกิ นและหั กเป็ นชิ3 นๆและ
กระทืบสิ�งที�เหลือนั3นเสีย
20 และเกี�ยวกับเขาสิบเขาซึ� งอยู่
บนหัวของมัน และเขาอีกเขา
หนึ� งซึ� งงอกขึ3 นมาต่อหน้าเขารุ่น
แรกสามเขาที�หลุดไป เขาซึ� งมี
ตาและมีปากซึ� งพูดสิ� งใหญ่โต
และซึ� งดู เหมือนจะใหญ่โตกว่า
เพื�อนเขาด้วยกัน
21 เมื� อข้าพเจ้ามองดู เขานี3 ทาํ
สงครามกับวิสุทธิชนและชนะ
22 จนถึ ง ผู้ เจริ ญด้ วยวั ยวุ ฒิ
เสด็ จมาถึ งและทรงให้ มี การ
พิพากษาให้ แก่ วิ สุ ทธิ ชนของ
องค์ผู้สูงสุดนั3 น และจนสมัย
เมื� อวิสุทธิชนรับราชอาณาจักร
มาถึง
23 ท่านผู้นั3นกล่าวดังนี3 ว่า `เรื�อง
สัตว์ตัวที�สี�จะมีราชอาณาจักรที�สี�
บนพิภพซึ� งจะผิดกับราชอาณา
จักรทั3งสิ3 น และจะกินทั3งพิภพนี3
เสียและเหยียบพิภพลง และหัก
พิภพนั3นให้แตกออกเป็นชิ3 นๆ
24 ส่วนเรื� องเขาสิบเขานั3 นจาก
ราชอาณาจักรนี3 จะมีกษัตริย์สิบ

(CI) สดด M:F-K (CF) ดนล L:EL (CK) ยรม CK:CL-CM; ฮบก I:CJ (CJ) ศคย C:M-CC
(CL) สดด CL:CF; ยน CM:IJ (CM) อสย JN:CE-CF (CQ) ดนล L:L (EN) ดนล L:M
(EC) ดนล L:EN; M:Q-CE; CC:IJ; E ธส E:I-CN; C ทธ F:C-I; วว CE:I; CI:C; CL:I
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องค์เกิดขึ3 น และมีกษัตริย์อีก
องค์หนึ� งเกิดขึ3 นภายหลัง ผิด
แปลกกว่ ากษัตริ ย์ที� มี มาก่ อน
และจะโค่นกษัตริย์เสียสามองค์
25 ท่านจะพูดคาํกล่าวร้ายองค์ผู้
สูงสุด และจะให้วิสุทธิชนของ
องค์ผู้สูงสุดนั3 นอิดหนาระอาใจ
และจะคิดเปลี� ยนแปลงบรรดา
วาระและพระราชบัญญัติ และ
เขาทั3 งหลายจะถูกมอบไว้ในมือ
ของท่าน ตลอดหนึ�งวาระ สอง
วาระ กับครึ�งวาระ
26 แต่ ผู้ พิพากษาก็จะขึ3 นนั� ง
บั ลลั งก์ และจะทรงนาํ เอาราช
อาณาจักรของท่านไปเสีย เพื� อ
จะทรงเผาผลาญและทาํลายเสีย
ให้สิ3 นสุด
27 และอาณาจักรกับราชอาณา
จักรและความยิ�งใหญ่แห่งบรร-
ดาอาณาจักรภายใต้สวรรค์ทั3 ง
สิ3 น จะต้องถูกมอบไว้แก่ชุมนุม
แห่งวิสุทธิชนขององค์ผู้ สู งสุด
นั3 น อาณาจักรของท่านจะเป็น
อาณาจักรนิรันดร์ และราชอา-
ณาจักรทั3 งสิ3 นจะปรนนิบัติและ
เชื�อฟังท่าน'
28 เรื� องราวก็สิ3 นสุดลงเพียงนี3
ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนียล ความ
คิดของข้าพเจ้าก็ทาํให้ ข้าพเจ้า
ตกใจมาก และสีหน้าของข้าพ-
เจ้าก็เปลี� ยนไป แต่ข้าพเจ้าก็
เกบ็เรื�องราวนี3 ไว้ในใจ"

นิมิตของดาเนียลเรื1อง
แกะผูต้วัหนึ1งกบัแพะผูต้วัหนึ1ง

8
ในปี ที� ส ามแห่ ง รั ชกาล
กษัตริย์เบลชัสซาร์ มีนิมิต

ปรากฏแก่ข้าพเจ้าดาเนียล หลัง
จากนิมิ ตที� ปรากฏแก่ ข้ าพเจ้า
ครั3งแรกนั3น
2และข้าพเจ้าเห็นเป็นนิมิต ต่อ
มาขณะที� ข้าพเจ้าอยู่ที�สุสาปรา-
สาท ซึ�งอยู่ในแขวงเมืองเอลาม
และข้าพเจ้ากเ็ห็นเป็นนิมิต และ
ข้าพเจ้าอยู่ริมแม่นํ3าอุลัย
3 ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ3 นเห็น และ
ดูเถิด แกะผู้ตัวหนึ� งยืนอยู่ที�ฝั�ง
แม่นํ3า มีเขาสองเขา เขาทั3 ง
สองสูง แต่เขาหนึ�งสูงกว่าอีกเขา
หนึ� ง และเขาที� สูงนั3 นงอกมาที
หลัง
4 ข้าพเจ้าเห็นแกะผู้นั3 นขวิดไป
ทางตะวันตกและทางเหนือและ
ทางใต้ ไม่มีสัตว์ตัวใดต้านทาน
มันได้ และไม่มีใครที�จะช่วยให้
พ้นจากมือของมันได้ มันทาํ
ตามชอบใจของมันและกพ็องตัว
ขึ3 น
5เมื�อข้าพเจ้ากาํลังตรึกตรองอยู่
ดูเถิด มีแพะผู้ตัวหนึ�งมาจากทิศ
ตะวันตก เหาะข้ามพื3 นพิภพทั3 ง
สิ3 นมา ไม่แตะต้องพื3 นดินเลย
และแพะนั3 นมีเขาเด่นอยู่ในระ-
หว่างตาของมันเขาหนึ�ง
6มันมาหาแกะผู้ที�มีเขาสองเขา

(EK) ดนล L:M; E ธส E:F (EJ) ดนล L:CN-CC; วว CC:CI (EL) อสย FQ:EI-EJ
(EM) ปฐก IL:CN; มก Q:CK (C) ดนล L:C; M:CK (E) กดว CE:J; นหม C:C; ฮบ C:C
(I) กดว EF:E; ยชว K:CI (F) อสย FK:C-K (K) ดนล M:EC; CC:I (J) ดนล M:I
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ซึ� งข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ที�ฝั� งแม่นํ3า
มันวิ� งเข้ าใส่แกะผู้ ตั วนั3 นด้วย
เตม็กาํลังความโกรธของมัน
7ข้าพเจ้าเห็นมันเข้ามาใกล้แกะ
ผู้ มันโกรธและเข้าชนแกะผู้ ทาํ
ให้เขาทั3งสองของมันหักไป และ
แกะผู้ ก็ไม่มีกาํลั งต้ านทานมัน
ได้ มันเหวี�ยงแกะผู้ลงที�ดินและ
เหยียบเสีย และไม่มีใครช่วย
แกะผู้ให้พ้นมือของมันได้
8แล้วแพะผู้ ก็พองตัวขึ3 นอย่าง
ยิ�ง แต่เมื�อมันแขง็แรง เขาใหญ่
ของมันก็หัก มีเขาเด่นอีกสี� เขา
งอกขึ3 นแทนที� หันไปทางทิศลม
ทั3งสี�ของฟ้าสวรรค์
9และมี เขาเล็กๆเขาหนึ� งงอก
ออกมาจากเขาหนึ� งในพวกเขา
เหล่านี3  ซึ�งงอกขึ3 นใหญ่โตเหลือ
เกิน ตรงไปทางใต้ ตรงไปทาง
ตะวันออก และตรงไปยังแผ่น
ดินอันรุ่งโรจน์นั3น
10 มันงอกขึ3 นใหญ่โต แม้กระ-
ทั�งถึงบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ มัน
ยังเหวี� ยงบริวารกับดวงดาวลง
มายังพิภพเสียบ้าง แล้วเหยียบ
ยํ�าเสีย
11 มันพองตัวขึ3 นอีก แม้กระทั�ง
ถึงจอมของบริวาร และเครื� อง
เผาบูชาประจาํวันก็ถูกชิงไปเสีย
และสถานบริสุทธิZ ของพระองค์ก็
ถูกเหวี�ยงลง
12 และเพราะเหตุ การละเมิ ด

เขาได้รับมอบบริวารไว้สู้ กับการ
เผาบูชาประจาํวัน และความจริง
ก็ถูกเหวี�ยงลงที�ดิน และเขานั3น
กป็ฏิบัติงานและเจริญขึ3 น
13 แล้วข้าพเจ้าได้ยินวิสุทธิชนผู้
หนึ� งพูดอยู่ วิสุทธิชนอีกผู้หนึ� ง
ก็พูดกับวิสุทธิชนผู้ที� พูดอยู่นั3 น
ว่า "นิมิตที� เกี� ยวข้องกับเครื�อง
เผาบูชาประจาํวันนั3 นจะอยู่ อีก
นานเท่าใด ทั3 งเรื�องการละเมิด
ที�ทาํให้ เกิดการรกร้างว่างเปล่า
เพื� อจะมอบทั3 งสถานบริ สุ ทธิZ
และบริวารให้ถูกเหยียบยํ�าลงใต้
ฝ่าเท้า"
14 ท่ านผู้ นั3 นตอบข้ าพเจ้ าว่ า
"อ ยู่ นานสองพั นสามร้ อยวั น
แล้วสถานบริสุทธิZ นั3 นจะได้ รับ
การชาํระ"

คําแกน้ิมิตของดาเนียล
15 และอยู่มา เมื� อข้าพเจ้า
ดาเนี ยลได้ เห็ นนิ มิ ตนั3 นแล้ ว
ข้าพเจ้าก็พยายามเข้าใจ และดู
เถิด มีเหมือนมนุษย์ยืนอยู่หน้า
ข้าพเจ้า
16 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงของ
ชายผู้หนึ� งระหว่างฝั� งแม่นํ3าอุลัย
และเสียงนั3นร้องเรียกและกล่าว
ว่า "กาเบรียลเอ๋ย จงทาํให้ชาย
ผู้นี3 เข้าใจในนิมิตนั3นเถิด"
17 ดังนั3 น ท่านจึงมาใกล้ที� ที�
ข้าพเจ้ายืนอยู่ และเมื� อท่านมา
แล้ว ข้าพเจ้าก็ตกใจซบหน้าลง

(L) ลนต EJ:IL; ยชว M:EN (M) พบญ IC:EN; อสธ Q:F (Q) ดนล M:EI-EF; ศคย L:CF
(CC) E พกษ CQ:EE; E พศด IE:CK (CE) สดด CCQ:FI (CI) พบญ II:E; ศคย C:Q-CE
(CF) วว CC:E-I (CK) มธ CI:IJ; มก F:CE (CJ) กจ Q:L; วว C:CE (CL) ปฐก CL:I
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ถึงดิน แต่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า
ว่า "โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จง
เข้าใจเถิดว่า นิมิตนั3 นเป็น
เรื�องของกาลอวสาน"
18 เมื� อท่ านกาํ ลั งพู ดอยู่ กั บ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็สลบหน้าติด
ดินอยู่ แต่ท่านแตะต้องข้าพเจ้า
ให้ข้าพเจ้ายืนขึ3 น
19 ท่านกล่าวว่า "ดูเถิด ข้าพเจ้า
จะทาํให้ท่ านทราบถึงสิ� งซึ� งจะ
เกิ ดขึ3 นในตอนปลายแห่ งพระ
พิโรธ เพราะมันเกี� ยวข้องกับ
วาระกาํหนดแห่งอวสาน
20 เรื� องแกะผู้มีสองเขาที� ท่าน
เห็นนั3นคือกษัตริย์ของคนมีเดีย
และคนเปอร์เซีย
21 และแพะผู้ คือกษัตริ ย์ ของ
กรีก และเขาใหญ่ระหว่างนัยน์
ตา คือกษัตริย์องค์แรก
22 ส่วนเขาที�หัก และมีอีกสี� เขา
งอกขึ3 นแทนนั3น คืออาณาจักรสี�
อาณาจักรจะเกิดขึ3 นจากประชา
ชาตินั3น แต่ไม่มีอาํนาจเหนือเขา
แรกนั3น
23 และในตอนปลายแห่ งรั ช
สมัยของพวกเขา เมื� อผู้ละเมิด
ทั3 งหลายได้ กระทาํ เต็ มขนาด
แล้ว จะมีกษัตริย์องค์หนึ� งพระ
พักตร์ดุร้าย และมีความเข้าใจ
ในเรื�องปริศนาเกิดขึ3 น
24 อาํนาจของท่ านจะใหญ่ โต
มาก แต่มิใช่โดยอาํนาจของท่าน

เอง และท่านจะกระทาํให้บังเกิด
ความพินาศอย่างน่ากลัว ท่านก็
เจริญขึ3 นและปฏิบัติงาน ท่านจะ
ทาํ ลายคนที� มี กาํ ลั งมากและ
ประชาชนบริสุทธิZ
25 ด้ วยความฉลาดของท่ าน
ท่านจะกระทาํให้การล่อลวงแพร่
หลายขึ3 นด้ วยนํ3า มื อของท่ าน
ท่ านจะพองตั วของท่ านในใจ
ของท่านเอง ท่านจะทาํลายคน
มากหลายโดยความสงบ แล้วจะ
ลุกขึ3 นต่อสู้ กับจอมเจ้านาย แต่
ท่านจะต้องถูกหักทาํลาย ไม่ใช่
ด้วยมือเลย
26 นิมิตเรื� องเวลาเย็นและเวลา
เช้าซึ� งบอกเล่านั3 นเป็นความจริง
แต่ จงปิ ดบั งนิ มิ ตนั3 นไว้ เถอะ
เพราะเป็นเรื� องของอีกหลายวัน
ข้างหน้า"
27 และข้าพเจ้าดาเนียลก็อ่อน
เพลีย และนอนเจ็บอยู่หลายวัน
แล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ3 นไปปฏิบัติ
ราชการของกษัตริย์ต่อไป แต่
ข้าพเจ้ากง็งงันโดยนิมิตนั3น และ
ไม่เข้าใจเรื�องราวเลย

คําพยากรณข์องดาเนียล
เรื1องการเป็นเชลยเจ็ดสิบปี

9
ในปีต้นรัชกาลดาริอัส โอรส
กษัตริย์อาหสุเอรัส เชื3 อสาย

คนมีเดีย ผู้ได้เป็นกษัตริย์เหนือ
ดินแดนเคลเดีย
2ในปีแรกแห่งรัชกาลของท่าน

(CM) ดนล M:CL; ลก Q:IE (CQ) วว C:C (EN) ดนล M:I (EC) ดนล M:K-L; CN:EN
(EE) ดนล M:I; CC:F (EI) กดว EF:EF (EF) วว CI:I-Q (EK) ยรม FM:EJ; ดนล CC:EC
(EJ) อสค CE:EL; วว CN:F (EL) ฮบก I:CJ (C) ดนล C:EC (E) สดด CCQ:EF
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ข้าพเจ้าดาเนียลได้เข้าใจถึงจาํ-
นวนปีจากหนังสือ ซึ�งพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ได้มีมาถึงเย-
เรมีย์ผู้พยากรณ์ว่า พระองค์จะ
ทรงกระทาํให้ครบกาํหนดเจ็ด
สิบปีในการรกร้างของกรุงเยรู-
ซาเลม็
3แล้วข้ าพเจ้าก็หั นหน้ าไปหา
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า แสวง
หาด้วยการอธิษฐานและการวิง
วอน ทั3งด้วยการอดอาหาร และ
นุ่งห่มผ้ากระสอบและนั� งบนมูล
เถ้า
4ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าและ
สารภาพว่า "โอ ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ ใหญ่ยิ� งและ
ที� น่าสะพรึงกลัว ผู้ทรงรักษา
พันธสัญญาและความเมตตาต่อ
ผู้ ที� รักพระองค์และรักษาพระ
บัญญัติของพระองค์
5 ข้าพระองค์ทั3 งหลายได้กระทาํ
บาป และได้กระทาํความชั� วช้า
และได้ประกอบความชั�วและการ
กบฏ หันเสียจากข้อบังคับและ
คาํตัดสินของพระองค์
6 ข้าพระองค์มิ ได้ ฟังบรรดาผู้
พยากรณ์ ผู้ รับใช้ของพระองค์
ผู้กล่าวในพระนามของพระองค์
ต่อกษัตริ ย์ของข้าพระองค์ทั3 ง
หลาย ทั3งต่อเจ้านาย บรรพบุรุษ
และประชาชนทั3 งสิ3 นแห่งแผ่น

ดิน
7โอ ข้าแต่องค์พระผู้ เป็นเจ้า
ความชอบธรรมเป็ นของพระ
องค์ แต่ความขายหน้าควรแก่
พวกข้าพระองค์ ดังทุกวันนี3  ที�
ควรแก่คนยูดาห์ ชาวกรุงเยรู-
ซาเลม็และอิสราเอลทั3งหมด ทั3ง
ผู้ ที� อยู่ ใกล้และอยู่ ไกลออกไป
ในแผ่นดินทั3 งหลายซึ� งพระองค์
ทรงขับไล่เขาไปนั3น เพราะความ
ละเมิดซึ� งเขาได้กระทาํต่อพระ
องค์
8โอ ข้าแต่องค์พระผู้ เป็นเจ้า
ความขายหน้ าควรแก่ พวกข้ า
พระองค์ แก่กษัตริย์ของข้าพระ
องค์ทั3งหลาย เจ้านายและบรรพ
บุรุษ เพราะข้าพระองค์ทั3งหลาย
ได้กระทาํบาปต่อพระองค์
9 พระกรุณาและการอภั ยโทษ
เป็นขององค์พระผู้ เป็นเจ้าพระ
เจ้าของข้าพระองค์ทั3งหลาย ถึง
แม้ข้าพระองค์ทั3 งหลายได้กบฏ
ต่อพระองค์
10 และมิได้เชื� อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
ข้าพระองค์ ด้วยการดาํเนินตาม
พระราชบัญญัติของพระองค์ ซึ�ง
พระองค์ทรงตั3 งไว้ ต่ อหน้ าข้ า
พระองค์ทั3 งหลาย โดยบรรดาผู้
พยากรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์
11 เออ อิสราเอลทั3งผองได้ละ-
เมิดต่อพระราชบัญญัติของพระ

(I) นหม C:F; สดด CNE:CI (F) ดนล Q:K-CE (K) C พกษ M:FL-KN; E พศด J:IL-IQ
(J) E พกษ CL:CI-CF; อสย IN:CN-CC (L) พบญ IE:F (M) ยรม CF:EN; พคค C:L-M
(Q) อพย IF:J-L; กดว CF:CM-CQ (CN) อสร Q:CN-CC (CC) ลนต EJ:CF; พบญ EL:CK
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องค์ และได้หันไปเสียไม่เชื�อฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์ และ
การสาปแช่ งและการปฏิญาณ
ซึ� งจารึกไว้ ในพระราชบัญญัติ
ของโมเสสผู้ รับใช้ของพระเจ้า
จึงถูกเทลงเหนือข้าพระองค์ทั3 ง
หลาย เพราะว่าข้าพระองค์ทั3 ง
หลายได้กระทาํบาปต่อพระองค์
12 พระองค์ได้ทรงยืนยันถ้อย
คาํของพระองค์ ซึ� งพระองค์ได้
ตรัสกล่ าวโทษข้ าพระองค์ ทั3 ง
หลาย และกล่าวโทษผู้ปกครอง
ซึ� งปกครองข้าพระองค์ โดยนาํ
ให้ ข้ าพระองค์ เกิ ดวิ บัติ อย่ าง
ใหญ่หลวง เพราะว่าภายใต้
สวรรค์ทั3งสิ3 นไม่มีที�ใดที�ได้กระ-
ทาํเหมือนที�ได้กระทาํแก่เยรูซา-
เลม็
13 ดั งที� ได้จารึกไว้ในพระราช
บัญญัติของโมเสสแล้ว วิบัติทั3 ง
สิ3 นก็ได้ตกอยู่ เหนือข้าพระองค์
ทั3งหลายแล้ว แต่ข้าพระองค์ทั3ง
หลายยั งมิ ได้อธิ ษฐานต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ทั3งหลาย โดยหันเสีย
จากความชั� วช้าของข้าพระองค์
และเข้าใจความจริงของพระองค์
14 เพราะฉะนั3 น พระเยโฮวาห์
ทรงเก็บความวิบัติไว้พร้อมและ
ได้ทรงนาํมาเหนือข้าพระองค์
ทั3 งหลาย เพราะพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ทั3 งหลาย

ทรงเป็นผู้ชอบธรรมในสรรพกิจ
ซึ�งพระองค์ได้ทรงกระทาํ เพราะ
ข้าพระองค์ทั3 งหลายมิได้เชื� อฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์
15 แล้วบัดนี3  โอ ข้าแต่องค์พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าของข้ าพระ
องค์ทั3 งหลาย ผู้ทรงนาํชนชาติ
ของพระองค์ออกจากแผ่นดิน
อียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิZ
และได้ทาํให้พระนามลือมาจน
ทุกวันนี3  ข้าพระองค์ทั3งหลายได้
กระทาํบาป และข้าพระองค์ทั3 ง
หลายกระทาํความชั�ว
16 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ตามความชอบธรรมทั3 งสิ3 นของ
พระองค์ ขอให้ความกริ3 วและ
พระพิโรธของพระองค์หันกลับ
เสียจากเยรูซาเล็มนครของพระ
องค์ ภูเขาบริสุทธิZ ของพระองค์
เพราะบาปของข้าพระองค์ทั3 ง
หลายและความชั� วช้าของบรรพ
บุ รุษของข้าพระองค์ทั3 งหลาย
เยรู ซาเล็มและประชาชนของ
พระองค์จึงกลายเป็นที� เยาะเย้ย
ในหมู่ คนทั3 งสิ3 นที� อยู่ รอบข้ า
พระองค์
17 ฉะนั3น โอ ข้าแต่พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ทั3 งหลาย บัดนี3  ขอ
ทรงสดับฟังคาํอธิษฐานของผู้รับ
ใช้ของพระองค์ และคาํวิงวอน
ของเขา และขอทรงให้พระ
พักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือ

(CE) อสย FF:EJ; พคค E:CL; อสค CI:J (CI) ลนต CJ:CF; พบญ EM:CK; ดนล Q:CC
(CF) นหม Q:II; ยรม IC:EM; ดนล Q:L (CK) อพย J:C; C พกษ M:KC; นหม C:CN
(CJ) C ซมอ E:L; นหม Q:M; สดด EC:C (CL) กดว J:EI-EJ; สดด F:J; วว EC:EI
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สถานบริสุทธิZ ของพระองค์ซึ� งรก
ร้างนั3 นเพื� อเห็นแก่องค์พระผู้
เป็นเจ้า
18 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์ ขอทรงเงี�ยพระกรรณสดับ
ฟัง  ขอทรงลืมพระเนตรดูความ
รกร้างของข้าพระองค์ทั3 งหลาย
ทั3 งนครซึ� งเรียกขานกันตามพระ
นามของพระองค์ เพราะว่าข้า
พระองค์ทั3 งหลายมิได้ถวายคาํ
วิงวอนต่อพระพักตร์พระองค์
โดยอาศัยความชอบธรรมของ
ข้าพระองค์ทั3 งหลาย แต่โดย
อาศัยพระเมตตาอันยิ�งใหญ่ของ
พระองค์
19 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอทรงฟัง โอ ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้า ขอทรงให้อภัย โอ ข้า
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงใส่
พระทัยและทรงกระทาํ ขออย่า
เนิ�นช้าเลยพระเจ้าข้า เพื� อเห็น
แก่พระนามของพระองค์ โอ ข้า
แต่ พระเ จ้ าของข้ าพระองค์
เพราะว่านครของพระองค์และ
ประชาชนของพระองค์ก็มี ชื� อ
ตามพระนามของพระองค์"
เจ็ดสิบสปัดาหแ์ห่งปีกําหนดไว้

สําหรบัชนชาติอิสราเอล
20 ขณะที�ข้าพเจ้ากาํลังพูด กาํ-
ลั งอธิ ษฐานและสารภาพบาป
ของข้าพเจ้าและบาปของอิสรา-
เอลประชาชนของข้าพเจ้า และ

เสนอคาํวิงวอนของข้าพเจ้าต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพเจ้า  เพื�อภูเขาบริสุทธิZ
แห่งพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่นั3น
21 เออ ขณะเมื� อข้าพเจ้ากล่าว
คาํอธิษฐานอยู่ ชายชื�อกาเบรียล
ซึ� งข้าพเจ้าได้ เห็นในนิมิตครั3 ง
แรกนั3 น ได้บินอย่างเร็วมาใกล้
ข้าพเจ้า แตะต้องข้าพเจ้าใน
เวลาถวายเครื�องบูชาตอนเยน็
22 ท่านได้ให้ความรู้และกล่าว
แก่ข้าพเจ้าว่า "โอ ดาเนียล
ข้าพเจ้าออกมา ณ บัดนี3  เพื�อ
จะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่
ท่าน
23 ในตอนต้ นแห่ งคาํ วิ งวอน
ของท่ านก็มีพระบัญชาออกไป
ข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบ
เพราะท่านเป็นผู้ ที� ทรงรักมาก
เพราะฉะนั3 นจงเข้าใจพระบัญชา
นั3นและพิจารณานิมิตนั3น
24 มี เจ็ดสิบสัปดาห์กาํหนดไว้
สาํ หรั บชนชาติ ของท่ านและ
นครบริสุทธิZ ของท่าน เพื� อให้
เสร็จสิ3 นการละเมิด ให้บาปจบ
สิ3 น และให้ลบความชั� วช้าเพื� อ
นาํความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามา
เพื� อประทับตราทั3 งนิมิตและคาํ
พยากรณ์ไว้ และเพื� อจะเจิม
สถานบริสุทธิZที�สุด
25 เพราะฉะนั3นจงทราบและเข้า
ใจว่า นับตั3 งแต่การที�พระบัญชา

(CM) C พกษ M:EQ; E พกษ CQ:CJ (CQ) กดว CF:CQ; C พกษ M:IN-IQ; E พศด J:EC
(EN) สดด IE:K; ดนล CN:E (EC) ลก C:CQ; ฮบ C:L (EE) ดนล Q:EF-EL; ศคย C:Q
(EI) พซม L:CN; อสค EF:CJ (EF) ลนต EK:M; กดว CF:IF (EK) ดนล Q:EI; มธ CI:EI
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นั3 นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซา-
เล็มขึ3 นใหม่ จนถึงสมัยพระ
เมสสิยาห์ ผู้เป็นประมุข กเ็ป็น
เวลาเจ็ดสัปดาห์และเป็นเวลา
หกสิบสองสัปดาห์ และถนนจะ
ถูกสร้ างขึ3 นพร้อมด้วยกาํแพง
เมือง แต่ในยุคลาํบาก
26 หลังจากหกสิบสองสัปดาห์
แล้ว พระเมสสิยาห์ก็จะถูกตัด
ออก แต่มิใช่เพื� อตัวท่านเอง
และประชาชนของประมุขผู้หนึ� ง
ที� จะมานั3 นจะทาํ ลายกรุ งและ
สถานบริสุทธิZ เสีย ที� สุดปลาย
ของมันจะมาถึงด้วยนํ3าท่วมและ
จนสงครามสิ3 นสุดลงก็มีการรก
ร้างกาํหนดไว้
27 ท่านจะยืนยันพันธสัญญากับ
คนเป็นอันมากอยู่หนึ� งสัปดาห์
และในระหว่างกลางสัปดาห์นั3 น
ท่านจะกระทาํให้การถวายสัตว-
บูชาและเครื� องบูชาอื� นๆหยุด
ไป และเพราะเหตุมีความสะอิด
สะเอียนแพร่กระจายไปทั�ว ท่าน
จะกระทาํให้มันร้างเปล่าจนสาํ-
เรจ็เสรจ็สิ3 น และสิ�งที�กาํหนดไว้
จะถูกเทลงเหนือผู้ ที� ร้ างเปล่า
นั3น"

ดาเนียลเห็นนิมิต
ที1ฝั 1งแม่นํ�าใหญ่

10
ในปีที� สามแห่ งรัชกาล
ไซรัสกษัตริย์แห่งประ-

เทศเปอร์เซีย มีอยู่สิ� งหนึ� งทรง

สาํแดงแก่ดาเนียล ผู้ ได้ชื� อว่า
เบลเทชัสซาร์ และสิ� งนั3 นก็จริง
แต่ เวลาที� กาํหนดไว้ก็อี กนาน
ท่านเข้าใจสิ� งนั3 นและมีความเข้า
ใจในนิมิตนั3น
2ในคราวนั3 น ข้าพเจ้าดาเนียล
เป็นทุกข์อยู่สามสัปดาห์
3 ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอา-
หารอร่อย เนื3 อหรือนํ3าองุ่ นก็มิ
ได้เข้าปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่
ได้ชโลมนํ3ามันตัวเลยตลอดสาม
สัปดาห์
4เมื�อวันที� ยี�สิบสี� เดือนต้นข้าพ-
เจ้าอยู่ที�ฝั�งแม่นํ3าใหญ่ คือแม่นํ3า
ไทกริส
5 ข้าพเจ้าแหงนขึ3 นมอง ดูเถิด
มีชายคนหนึ�งสวมเสื3 อผ้าป่าน มี
ทองคาํเนื3 อดีเมืองอุฟาสคาดเอว
ไว้
6ร่างกายของท่านดั�งพลอยเขียว
และหน้าของท่ านก็เหมือนฟ้า
แลบ ดวงตาของท่านก็เหมือน
กับคบเปลวเพลิง แขนและเท้า
เป็นเงางามเหมือนกับทองสัม-
ฤทธิZ ขัด และเสียงถ้อยคาํของ
ท่านเหมือนเสียงมวลชน
7และข้าพเจ้าดาเนียลเห็นนิมิต
นั3นแต่ผู้เดียว คนที�อยู่กับข้าพ-
เจ้ามิได้เห็นนิมิตนั3น แต่เขาตัว
สั�นมากจึงวิ�งไปซ่อนเสีย
8แล้วข้าพเจ้าอยู่แต่ลาํพัง และ
ข้าพเจ้าได้ เห็นนิมิตใหญ่ยิ� งนี3

(EJ) สดด EE:CK; อสย KI:M (EL) อสย FE:J; ยรม IC:IC (C) ดนล C:EC; ลก C:EN
(E) อสร Q:F-K; นหม C:F (I) อสย EF:J-CC; C คร Q:EL (F) อสค C:I; ดนล M:E
(K) ยชว K:CI (J) อพย EM:EN; อสค C:CJ (L) E พกษ J:CL (M) ปฐก IE:EF; อพย I:I
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ข้าพเจ้าก็สิ3 นเรี� ยวสิ3 นแรง หน้า
ตาสุ กใสของข้าพเจ้าก็ เปลี� ยน
เป็นหน้าซีด ข้าพเจ้าหมดแรง
9แล้วข้าพเจ้าจึงได้ยินเสียงถ้อย
คาํของท่าน และเมื�อข้าพเจ้าได้
ยินเสียงถ้อยคาํนั3น ข้าพเจ้ากซ็บ
หน้าลงสลบอยู่ หน้าของข้าพเจ้า
ฟุบกับดิน
10 และดูเถิด มีมือมาแตะต้อง
ข้าพเจ้า พยุงให้ข้าพเจ้ายันตัว
ด้วยฝ่ามือและเข่า
11 ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "โอ
ดาเนียล บุรุษผู้เป็นที�รักอย่างยิ�ง
จงเข้าใจถ้อยคาํที� เราพูดกับท่าน
และยืนตรง เพราะบัดนี3 ข้าพเจ้า
ได้รับใช้ให้มาหาท่าน" ขณะที�
ท่านกล่าวคาํนี3 แก่ข้าพเจ้า ข้าพ-
เจ้ากยื็นสั�นสะท้านอยู่
12 แล้วท่ านพูดกับข้าพเจ้าว่า
"ดาเนียลเอ๋ย อย่ากลัวเลย
เพราะตั3 งแต่วันแรกที�ท่านได้ตั3 ง
ใจจะเข้ าใจและถ่ อมตั วลงต่อ
พระพักตร์พระเจ้าของท่านนั3 น
พระเจ้าทรงฟังถ้อยคาํของท่าน
และข้าพเจ้ามาด้วยเรื� องถ้อยคาํ
ของท่าน
13 เจ้าผู้ พิทักษ์ราชอาณาจักร
เปอร์เซียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้
ถึงยี�สิบเอด็วัน ข้าพเจ้าจึงยังอยู่
ที� นั� นกับกษัตริ ย์ทั3 งหลายของ
เปอร์เซีย แต่ดูเถิด มีคาเอล
เจ้าผู้พิทักษ์ชั3 นหัวหน้าผู้หนึ� งมา

ช่วยข้าพเจ้า
14 บัดนี3 ข้ าพเจ้ามากระทาํให้
ท่านเข้าใจถึงสิ� งซึ� งจะตกกับชน
ชาติ ของท่ านในกาลภายหน้ า
เพราะนิมิตนั3นยังมีไว้สาํหรับวัน
เวลาอีกเป็นอันมาก"
15 เมื� อท่านได้ พูดตามถ้อยคาํ
เหล่านี3 กับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
ก็ก้มหน้าสู่ พื3 นดินแล้วก็เป็นใบ้
ไป
16 และดูเถิด มีท่านผู้หนึ� ง
สัณฐานคล้ายบุตรทั3 งหลายของ
มนุ ษย์ มาแตะริ ม ฝี ปากของ
ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็อ้าปาก
ขึ3 นพูด ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านที�
ยืนอยู่ ข้างหน้าข้าพเจ้าว่า "โอ
นายเจ้าข้า ด้วยเหตุนิมิตนั3 น
ความเจ็บปวดจึงเกิดกับข้าพเจ้า
แล้วข้าพเจ้ากห็มดแรง
17 ผู้ รั บใ ช้ ของ เจ้ านายของ
ข้ าพเจ้ าจะพูดกับเจ้ านายของ
ข้าพเจ้าได้อย่างไร เพราะบัดนี3
ไม่มีกาํลั งเหลืออยู่ ในข้าพเจ้า
เลย ลมหายใจพรากไปจาก
ข้าพเจ้าแล้ว"
18 ท่านผู้มี รูปร่างอย่างมนุษย์
นั3 นได้แตะต้องข้าพเจ้าอีกครั3 ง
หนึ�ง และให้กาํลังข้าพเจ้า
19 ท่านกล่าวว่า "โอ บุรุษผู้เป็น
ที� รักอย่างยิ� ง อย่ากลัวเลย
สันติภาพจงมีแก่ท่าน จงเข้ม
แขง็ เออ จงเข้มแขง็เถิด" เมื�อ

(Q) ปฐก E:EC; โยบ F:CI (CN) ดนล CN:CJ (CC) ยน CI:EI (CE) อสย IK:F
(CI) อสร F:F-J; ศคย I:C-E (CF) ปฐก FQ:C; พบญ F:IN (CK) ดนล CN:Q; ลก C:EN
(CJ) อสค C:EJ; ฟป E:L-M (CL) มธ EE:FI-FF (CM) C ซมอ EI:CK (CQ) ยน CC:I

 27_dan.pub 
 page 30

 Saturday, February 27, 2016 22:33 



หน้า 1785 ดาเนียล CN, CC

ท่านพูดกับข้าพเจ้านั3น ข้าพเจ้า
มีกาํลังขึ3 นและกล่าวว่า "ขอเจ้า
นายของข้ าพเจ้ าจงพูดไปเถิ ด
เพราะท่านได้ให้กาํลั งข้าพเจ้า
แล้ว"
20 แล้วท่านจึงกล่าวว่า "ท่าน
ทราบหรือไม่ ว่ าข้ าพเจ้ ามาหา
ท่านทาํไม แต่บัดนี3 ข้าพเจ้าจะ
กลับไปต่อสู้ กับเจ้าผู้พิทักษ์แห่ง
เปอร์เซีย และเมื�อข้าพเจ้าเสรจ็
ธุระกับเขาแล้ว ดูเถิด เจ้าผู้
พิทักษ์แห่งกรีกจะมา
21 แต่ข้าพเจ้าจะบอกท่านตาม
สิ� งซึ� งบันทึกไว้ในหนังสือแห่ง
ความจริง ไม่มีผู้ใดร่วมแรงกับ
ข้ าพเจ้ าต่ อสู้ เ จ้ าเหล่ านี3 เลย
นอกจากมีคาเอล เจ้าผู้ พิทักษ์
ของท่าน"

ตั� งแต่สมยัของดาริอสั
ถึงสมยั

ปฏิปักษต่์อพระคริสต์

11
"ส่วนตัวข้าพเจ้านั3 น ใน
ปีต้นแห่งรัชกาลดาริอัส

คนมีเดีย ข้าพเจ้าเป็นตัวตั3 งตัวตี
ที�ให้กาํลังกษัตริย์
2และบัดนี3  ข้าพเจ้าจะสาํแดง
ความจริงให้แก่ท่าน ดูเถิด จะ
มีกษัตริย์อีกสามองค์ขึ3 นมาใน
เปอร์เซีย และองค์ที�สี�จะรํ�ารวย
ยิ� งกว่าองค์อื� นทั3 งหมดเป็นอัน
มาก เมื� อท่านเข้มแข็งด้วย
ทรัพย์รํ�ารวยของท่านแล้ว ท่าน

ก็จะปลุกปั� นให้ทุกคนต่อสู้ กับ
ราชอาณาจักรกรีก
3แล้วจะมีกษัตริย์ที� มีอานุภาพ
มากขึ3 นมา ท่านจะปกครองด้วย
ราชอาํนาจยิ� งใหญ่ และกระทาํ
ตามความพอใจของท่านเอง
4และเมื� อท่านขึ3 นมาแล้ว ราช
อาณาจักรของท่านจะแตกและ
แบ่งแยกออกไปตามทางลมทั3 ง
สี�แห่งฟ้าสวรรค์ แต่จะไม่ตกอยู่
กับทายาทของท่าน และจะไม่มี
ราชอาํนาจอย่างที� ท่านปกครอง
อยู่ เพราะว่าราชอาณาจักรของ
ท่านจะถูกถอนขึ3 น ตกไปเป็น
ของผู้อื�นนอกเหนือคนเหล่านี3
5แล้วกษัตริย์แห่งถิ� นใต้จะเข้ม
แข็ง แต่เจ้านายของท่านองค์
หนึ� งจะเข้มแข็งกว่าท่านและมี
อาํนาจ และราชอาํนาจของท่าน
จะเป็นราชอาํนาจมหึมา
6ต่อมาอีกหลายปีเขาจะกระทาํ
พันธมิตรกัน และบุตรสาวแห่ง
กษัตริย์ถิ� นใต้จะมาหากษัตริย์
แห่งถิ� นเหนือเพื� อกระทาํสันติ
ภาพ แต่เธอกไ็ม่กระทาํให้กาํลัง
แขนของเธอคงอยู่ได้ กษัตริย์
และแขนของท่ านจะไม่ ยั� งยืน
เธอจะถูกอายัดไว้ ทั3งผู้ที�นาํเธอ
มา  ผู้ที�ให้กาํเนิดเธอ และผู้ที�
ให้กาํลังแก่เธอในกาลนั3น
7จะมีกิ� งจากรากของเธอขึ3 นมา
แทนที�ของกษัตริย์ ท่านจะยกมา

(EN) ดนล CN:CI; กจ CE:EI (EC) อสย FC:EE; อมส I:L (C) ดนล K:IC; กจ CF:EE
(E) สภษ EE:EC; อมส I:L (I) อฟ C:CC; ฮบ E:F; ยก C:CM (F) โยบ EN:K; สดด IL:IK
(K) ดนล CC:M-Q (J) โยบ IM:CK; สดด CN:K; อสค IN:EC (L) โยบ CF:L; อสย Q:CF
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ต่อสู้ กับกองทัพ และจะเข้าไปใน
ป้อมของกษัตริย์แห่งถิ� นเหนือ
และจะรบกับเขาและจะชนะ
8 ท่ านจะขนเอาบรรดาพระ
พร้อมทั3 งพวกเจ้ านายของเขา
และเครื�องใช้วิเศษที�ทาํด้วยเงิน
และทองคาํไปยังอียิปต์ และ
ท่ านจะคงอยู่ นานกว่ ากษัตริ ย์
แห่งถิ�นเหนืออีกหลายปี
9แล้วกษัตริย์แห่งถิ� นใต้จะเข้า
มาในเขตกษัตริย์แห่งถิ� นเหนือ
แต่จะกลับไปสู่แผ่นดินของท่าน
เอง
10 แต่ บุ ตรชายทั3 งหลายของ
ท่ านจะก่อสงครามและชุมนุม
กาํลังรบเป็นอันมากไว้ และคน
หนึ� งจะมาอย่างแน่นอนและไหล
ท่วมและผ่านไป และจะกลับไป
ทาํสงครามจนถึ งป้อมปราการ
ของท่าน
11 แล้ วกษัตริ ย์แห่ งถิ� นใต้ จะ
โกรธมาก จะยกออกมาต่อสู้ กับ
ท่าน คือกษัตริย์แห่งถิ� นเหนือ
ท่ านจะจัดกองทัพเป็นอันมาก
แต่พลมากมายนั3 นก็จะถูกมอบ
ไว้ในมือของท่าน
12 และเมื� อท่านนาํกองทัพนั3 น
ไปแล้ว จิตใจของท่านกจ็ะผยอง
ขึ3 น และท่านจะทาํลายเสียอีก
เป็นหมื� นๆคน แต่ท่านจะไม่
รับกาํลังเพิ�มขึ3 นโดยสิ�งนี3
13 เพราะว่ ากษั ตริ ย์ แห่ งถิ� น

เหนือจะกลับมาและจะจัดกอง
ทัพเป็นอันมากใหญ่โตกว่าครั3 ง
ก่อน ต่อมาอีกหลายปีท่านจะยก
กองทัพใหญ่มาพร้อมกับทรัพย์
สมบัติมากมาย
14 ในกาลนั3น หลายเหล่าจะยก
ขึ3 นต่อสู้ กับกษัตริย์แห่งถิ� นใต้
และบรรดานักปล้นแห่งชนชาติ
ของท่ านเองก็จะยกตั วเองขึ3 น
เพื�อจะกระทาํให้นิมิตสาํเรจ็ แต่
พวกเขากจ็ะล้มเหลว
15 แล้วกษัตริย์แห่งถิ�นเหนือจะ
มาล้อมและก่อเชิงเทิน และยึด
เมืองที� มีป้อมแข็งแรงได้ และ
กาํลังกองทัพของถิ� นใต้จะสู้ ไม่
ไหว แม้ว่ากองทัพที� คัดเลือก
แล้วกยั็งสู้ ไม่ได้ เพราะไม่มีกาํ-
ลังที�จะยืนหยัดอยู่ได้
16 แต่ผู้ที� ยกมาต่อสู้ กับท่านจะ
กระทาํตามความพอใจของท่าน
เอง จึงไม่มี ผู้ ใดต่อสู้ ท่านได้
และท่านจะยั� งยืนอยู่ในแผ่นดิน
อันรุ่งโรจน์ ซึ� งจะถูกทาํลายโดย
มือของท่าน
17 ท่านจะมุ่ งหน้ามาด้วยกาํลัง
ทั3งหมดแห่งราชอาณาจักร และ
ท่ านจะนาํคนเที� ยงตรงไปด้วย
แล้วท่านจะกระทาํดังนี3  คือท่าน
จะยกธิ ดาของพวกผู้ หญิ งให้
กษัตริย์แห่งถิ�นใต้เพื�อให้ทาํลาย
เธอ แต่เธอจะไม่มั�นคงและอาํ-
นวยประโยชน์แก่ท่านแต่ประ-

(M) ปฐก IC:IN; อพย CE:CE (CN) ดนล CC:EE; อสย M:L-M (CC) C พกษ EN:CI
(CE) พบญ M:CF; E พกษ CF:CN (CI) ดนล CC:J-L (CF) กจ F:EK-EM; วว CL:CL
(CK) ยรม K:CN; อสค CL:CL (CJ) ดนล CC:I (CL) E พกษ CE:CL; E พศด EN:I
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การใด
18 ภายหลั งท่ านจะมุ่ งหน้าไป
ตามเกาะต่างๆและจะยึดได้เป็น
อันมาก แต่แม่ทัพคนหนึ�งจะได้
กาํจัดความอหังการของท่านนั3น
เสีย ความจริงเขาจะเอาความ
อหังการนั3นมาสนองท่าน
19 แล้วท่านจะหันหน้ามุ่ งตรง
ไปยังป้อมปราการแห่งแผ่นดิน
ของท่านเอง แต่ท่านก็จะสะดุด
และล้มลง หาตัวไม่พบอีกต่อไป
20 แล้วจะมีผู้หนึ� งขึ3 นมาแทนที�
ของท่าน ผู้นี3 จะส่งเจ้าพนัก
งานเก็บส่วยให้ไปตลอดทั� วราช
อาณาจักรอันรุ่งโรจน์ แต่ไม่กี�
วันเขากป็ระสบหายนะ มิใช่ด้วย
ความโกรธหรือสงคราม

อนัทิโอคสั อีพิฟานีส
จะทําใหพ้ระวิหารมลทินไป

21 จะมีคนน่าเกลียดคนหนึ� งตั3 ง
ตัวขึ3 นแทนที� โดยไม่มี ผู้ ใดมอบ
เกียรติ ศักดิZ แห่งราชอาณาจักร
ให้ เขาจะยกเข้ามาอย่างสงบ
แล้วชิงเอาราชอาณาจักรนั3นด้วย
ความสอพลอ
22 กองทัพจะถู กกวาดไปด้วย
อาํนาจของนํ3า ท่ วมต่อหน้าเขา
และถูกทาํลายเสีย และเจ้าแห่ง
พันธสัญญาจะถูกทาํลายเสียด้วย
23 ตั3 งแต่เวลาที�กระทาํพันธมิตร
กับเขา เขาจะประกอบกิจล่อลวง
อยู่ เสมอ เพราะเขาจะขึ3 นมา

และเขาจะเข้มแข็งขึ3 นด้ วยชน
ชาติเลก็ๆ
24 เขาจะยกมาอย่างสงบในส่วน
ของประเทศที�อุดมที� สุด และ
เขาจะกระทาํสิ� งที� ปู่ ทวดหรือ
บรรพบุรุษของเขาไม่กระทาํ เขา
จะเอาทรัพย์ที�ปล้นมา ของที�ริบ
มาได้ และทรัพย์สมบัติมาแจก
กัน เขาจะออกอุบายต่อสู้ กับที�
กาํบังเข้มแขง็ แต่กชั็�วเวลาหนึ�ง
เท่านั3น
25 และเขาจะปลุกปั� นกาํลังของ
เขา และความกล้าหาญของเขา
ด้ วยกองทัพมหึมายกไปสู้ กั บ
กษัตริย์แห่งถิ�นใต้ และกษัตริย์
แห่ งถิ� นใต้ จะทาํ สงครามด้ วย
กองทัพเข้มแขง็มหึมายิ�งนัก แต่
เขากส็ู้ ไม่ได้ เพราะจะมีการปอง
ร้ายเขา
26 ถึงแม้ว่าผู้ที� ร่วมรับประทาน
อาหารสูงของเขาก็จะทาํลายเขา
กองทัพของเขาก็จะถูกกวาดไป
ที�ถูกฆ่าฟันล้มตายเสียกม็าก
27 ส่วนกษัตริย์สององค์นั3น จิต
ใจของเขาต่างกคิ็ดปองร้าย เขา
จะพูดมุสาร่วมโต๊ะกัน แต่ก็ไม่
ได้ผล เพราะวาระสุดท้ายกจ็ะมา
ตามเวลากาํหนด
28 แล้วกษัตริย์แห่งถิ� นเหนือก็
จะกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพร้อม
กับทรัพย์สมบัติมากมาย แต่จิต
ใจก็มุ่ งร้ายต่อพันธสัญญาบริ-

(CM) ปฐก CN:F-K (CQ) โยบ EN:M; สดด EL:E (EN) ดนล CC:L (EC) C ซมอ I:CI
(EE) อสย M:L-M; อมส M:M (EI) ปฐก IF:CI; สดด KE:E (EF) วนฉ Q:F; สภษ CL:M
(EK) ดนล CC:E (EJ) E ซมอ F:E-CE (EL) E ซมอ CI:EJ; สดด CE:E (EM) กจ I:EK
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สุทธิZ  และเขาจะปฏิบัติงานและ
กลับเข้าบ้านเข้าเมือง
29 พอถึ งเวลากาํ หนดเขาจะ
กลับมาที�ถิ�นใต้ แต่ครั3งนี3 เหตุ-
การณ์จะไม่เป็นไปอย่างครั3งแรก
หรือครั3งต่อไป
30 เพราะว่ ากองทั พเ รื อของ
เมืองคิทธิมจะมาปะทะกับเขา
เขาจึงจะกลัวและกลับไป และจะ
เกรี3 ยวกราดต่อพันธสัญญาบริ-
สุทธิZ  และลงมือปฏิบัติงาน เขา
จะหันกลับมาร่วมพันธมิตรกับ
บรรดาผู้ ที� ทิ3 งพันธสัญญาบริ-
สุทธิZ
31 และกองทัพจะยืนหยัดอยู่
ฝ่ายเขา พวกเขาจะกระทาํให้
สถานบริสุทธิZ แห่งกองกาํลังเป็น
มลทิน และจะให้เลิกเครื�องเผา
บูชาประจาํวันนั3 นเสียและเขาทั3 ง
หลายจะตั3 งสิ� งที� น่ าสะอิดสะ-
เอียนซึ�งกระทาํให้เกิดการรกร้าง
ว่างเปล่าขึ3 น
32 เขาจะใช้ ความสอพลอล่ อ
ลวงผู้ที� ละเมิดพันธสัญญา แต่
ประชาชนผู้ รู้ จั กพระเจ้ าของ
เขาทั3 งหลายจะยืนมั�นและปฏิบัติ
งาน
33 และในหมู่ประชาชนคนเหล่า
นั3 นที� ฉลาดจะกระทาํให้คนเป็น
อันมากเข้าใจ แม้ว่าเขาจะล้มลง
ด้วยดาบหรือด้วยเปลวไฟ ด้วย
การเป็นเชลย ด้วยถูกปล้นหลาย

วันเวลา
34 เมื�อพวกเขาล้มลงนั3น เขาจะ
ได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อย
และจะมีคนมากด้วยกันที� ร่วม
เข้ากับความสอพลอ
35 คนที� ฉลาดบางคนจะล้มลง
เพื� อถลุงและชาํระเขาทั3 งหลาย
ให้ขาวสะอาด จนกว่าจะถึงเวลา
สุดท้าย เพราะวาระก็จะมาตาม
เวลากาํหนด

ปฏิปักษต่์อพระคริสต์
36 และกษัตริ ย์ จะกระทาํตาม
ความพอใจของเขา เขาจะยกตน
ขึ3 นและพองตัวขึ3 นเหนือพระทุก
องค์ และจะพูดสิ� งที� น่ามหัศ-
จรรย์กล่าวต่อสู้ พระเจ้าแห่งพระ
ทั3 งหลาย เขาจะเจริญจนพระ
พิโรธจะครบถ้วน เพราะสิ�งใดที�
ทรงกาํหนดไว้จะสาํเรจ็
37 เขาจะไม่เชื� อฟังพระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของเขา หรือเชื� อฟัง
ผู้ที� ผู้หญิงรัก เขาจะไม่เชื� อพระ
องค์ใดเลย เพราะเขาจะพอง
ตัวเองเหนือทุกสิ�งทุกอย่าง
38 แต่ในที�ของเขา เขาจะถวาย
เกียรติแก่พระของป้อมปราการ
พระองค์หนึ� งที� บรรพบุรุษของ
เขาไม่รู้ จัก เขาก็จะให้เกียรติ
ด้วยทองคาํและเงิน ด้วยเพชร
พลอยต่างๆ ด้วยของขวัญอันมี
ค่า
39 เขาจะกระทาํเช่นนั3 นกับพระ

(EQ) ดนล M:CQ (IN) ปฐก CN:F; กดว EF:EF (IC) วว CL:CE (IE) สภษ CQ:K
(II) อสย IE:I; ศคย M:EN-EI (IF) มธ L:CK; วว CE:E-J (IK) มธ CJ:CL; ยน EN:EK
(IJ) ดนล CC:CJ; ยน K:IN (IL) ปฐก I:CJ (IM) C ทธ F:C; วว CI:CE (IQ) วว CM:Q
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ต่างด้าวที�เขานับถือและพอกพูน
สง่าราศีให้ในป้อมปราการส่วน
ใหญ่ เขาจะแต่งตั3 งให้พวกเขา
ปกครองคนเป็นอันมาก และเขา
จะแบ่งแผ่นดินให้เป็นสิ� งตอบ
แทน
40 พอถึ ง เวลาวาระสุ ด ท้ าย
กษัตริย์แห่งถิ�นใต้จะมาสู้ กับเขา
และกษัตริย์แห่งถิ� นเหนือจะพุ่ง
เข้าใส่เขาอย่างลมหมุน พร้อม
ด้วยรถรบและพลม้าและเรือรบ
เป็นอันมาก เขาจะเข้ามาใน
ประเทศต่างๆ แล้วไหลท่วมและ
ผ่านไป
41 เขาจะเข้ามาในแผ่นดินที� รุ่ ง
โรจน์ด้วย และประเทศหลาย
แห่งจะถูกควํ�าไป แต่คนเหล่านี3
จะได้ รับการช่วยให้พ้นมือของ
เขา คือเอโดมและโมอับ และ
ส่วนใหญ่ของคนอัมโมน
42 เขาจะยื� นมือของเขาออกต่อ
ประเทศต่างๆ และแผ่นดิน
อียิปต์กจ็ะพ้นไปไม่ได้
43 แต่ เขาจะมี อาํ นาจเหนื อ
ทรัพย์สมบัติที� เป็นทองและเงิน
และเหนือสิ� งประเสริฐทั3 งหลาย
ของอียิปต์ คนลิบนีและคน
เอธิโอเปียกจ็ะติดไปด้วย
44 แต่ ข่ าวจากทิ ศตะวั นออก
และทิศเหนือจะกระทาํให้เขาตก
ใจ และเขาจะยกออกไปด้วย
ความเคียดแค้นอย่างยิ� ง ที� จะ

ทาํลายและล้างผลาญคนเป็นอัน
มากเสียให้สิ3 นเชิง
45 และเขาจะปลูกพลับพลาทั3 ง
หลายแห่ งตาํหนั กของเขาระ-
หว่างทะเลในภูเขาบริสุทธิZ อันรุ่ง
โรจน์ แม้กระนั3นเขากยั็งพบจุด
จบ และไม่มีใครช่วยเขาเลย"

ความทุกขเ์วทนาครั� งใหญ่

12
"ในครั3 งนั3 น มีคาเอล
เจ้าผู้พิทักษ์ยิ� งใหญ่ ผู้

คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ3 น
และจะมีเวลายากลาํบากอย่างไม่
เคยมีมาตั3 งแต่ครั3 งมีประชาชาติ
จนถึงสมัยนั3 น แต่ในครั3 งนั3 น
ชนชาติของท่านจะรับการช่วยให้
พ้น คือทุกคนที�มีชื� อบันทึกไว้
ในหนังสือ
การเป็นขึ� นมาจากความตาย

2และคนเป็นอันมากในพวกที�
หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลก
จะตื� นขึ3 น บ้างก็จะเข้าสู่ ชี วิต
นิรันดร์ บ้างกเ็ข้าสู่ความอับอาย
และความขายหน้านิรันดร์
3และบรรดาคนที� ฉลาดจะส่อง
แสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดา
ผู้ ที� ได้ ให้ คนเป็นอันมากมาสู่
ความชอบธรรมจะ ส่ องแสง
เหมื อนอ ย่ างดาวเ ป็ นนิ ต ย์
นิรันดร์
ดาเนียลจงปิดถอ้ยคําเหล่านี�

จนถึงวาระสุดทา้ย
4แต่ตัวเจ้า โอ ดาเนียลเอ๋ย จง

(FN) ดนล CC:IK; ศคย Q:CF (FC) อสย CC:CI-CK (FE) อสค EQ:CF; ศคย CN:CN-CC
(FI) ยรม FJ:Q-CN; อสค IM:K (FF) ดนล CC:CC (FK) ยอล E:EN; วว CF:CF-EN
(C) ยด C:Q; วว CE:L (E) โยบ CQ:EK-EL (I) สภษ CC:IN (F) ดนล M:EJ; วว CN:F
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ปิดถ้อยคาํเหล่านั3นไว้ และประ-
ทับตราหนังสือนั3 นเสีย จนถึง
วาระสุดท้าย คนเป็นอันมากจะ
วิ�งไปวิ�งมา และความรู้จะทวีขึ3 น"
5แล้วข้าพเจ้าคือดาเนียลก็มอง
ดู และดูเถิด มีอีกสองคนยืนอยู่
คนหนึ� งยืนอยู่ ที� ฝั� งแม่นํ3า ข้ าง
นี3  อีกคนหนึ� งยืนอยู่ที�ฝั� งแม่นํ3า
ข้างโน้น
6และเขากพู็ดกับชายที�สวมเสื3 อ
ผ้าป่าน ผู้ซึ� งอยู่เหนือนํ3าแห่ง
แม่นํ3านั3 นว่า "ยังอีกนานเท่าใด
จึงจะถึงที�สุดปลายของสิ� งมหัศ-
จรรย์เหล่านี3 "
7ชายที� สวมเสื3 อผ้าป่านผู้ซึ� งอยู่
เหนือนํ3าทั3 งหลายแห่งแม่นํ3านั3 น
ได้ ยกมื อขวาและมื อซ้ ายของ
ท่านสู่ฟ้าสวรรค์ และข้าพเจ้าได้
ยินท่านปฏิญาณอ้างพระผู้ทรง
พระชนม์อยู่เป็นนิตย์ว่า ยังอีก
วาระหนึ� ง สองวาระ และครึ� ง
วาระ และเมื� อการหมดอาํนาจ
ของชนชาติบริสุทธิZสิ3 นสุดลงแล้ว
บรรดาสิ� งเหล่านี3 ก ็จะสาํเร็จไป
ด้วย
8ข้าพเจ้าได้ยินแต่ไม่เข้าใจ แล้ว

ข้าพเจ้าจึงพูดว่า "โอ นายเจ้าข้า
สิ�งเหล่านี3 จะลงเอยอย่างไร"
9พระองค์ตรัสว่า "ดาเนียลเอ๋ย
ไปเถอะ เพราะว่าถ้อยคาํเหล่า
นั3 นก็ ถู ก ปิ ดไ ว้ แล้ วและถู ก
ประทั บตราไว้ จนถึ งวาระสุ ด
ท้าย
10 คนเป็นอันมากจะได้รับการ
ชาํระแล้วจะขาวสะอาด และจะ
ถูกถลุง แต่คนชั� วจะยังกระทาํ
การชั� ว และไม่มีคนชั� วสักคน
หนึ� งจะเข้าใจ แต่บรรดาคนที�
ฉลาดจะเข้าใจ
11 และตั3 งแต่ เวลาที� ให้ เลิ ก
เครื� องเผาบูชาประจาํวันเสียนั3 น
และให้ ตั3 งสิ� งที� น่ าสะอิ ดสะ-
เอียนซึ�งกระทาํให้เกิดการรกร้าง
ว่างเปล่าขึ3 น จะเป็นเวลาหนึ� ง
พันสองร้อยเก้าสิบวัน
12 ความสุ ขจะมี แก่ ผู้ คอยอยู่
และมาถึ งได้หนึ� งพันสามร้อย
สามสิบห้าวันนั3น
13 แต่เจ้าจงไปจนวาระที�สุดเถิด
และเจ้าจะได้หยุดพักสงบ และ
จะยืนขึ3 นในส่วนที�กาํหนดให้เจ้า
เมื�อสิ3 นสุดวันทั3งหลายนั3น"

(K) ดนล CN:K-J (J) ดนล M:CJ; ศคย C:CE-CI; อฟ I:CN (L) พบญ IE:FN; วว CN:K
(M) ลก CM:IF; ยน CE:CJ (Q) อสย M:CJ; วว CN:F (CN) สดด KC:L; อสย C:CM
(CC) มธ EF:CK; มก CI:CF (CE) รม CC:CK; วว EN:F (CI) ดนล CE:Q; E ทธ F:L-M
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