
หนา 1755ดาเนียล
ดาเนียลถูกนําไป

เปนเชลยในบาบิโลน

1ในปที่ สามของรัชกาลเยโฮ-
ยาคิม กษัตริยของยูดาห

เนบูคัดเนสซารกษัตริยของบา-
บิโลนเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็ม
และทรงลอมเมืองไว
2และองค พระผู เป นเจ าทรง
มอบเยโฮยาคิมกษัตริยของยู-
ดาหไวในหัตถของพระองคทาน
พรอมทั้ งเครื่ องใชบางชิ้ นแหง
พระนิเวศของพระเจา และพระ
องคทานก็นําของเหลานั้นมายัง
แผ นดินชิ นาร มายังนิ เวศแห ง
พระของพระองคทาน และทรง
บรรจุ เครื่ องใช เหล านั้ นไว ใน
คลังของพระของพระองคทาน
3แลวกษัตริยนั้นก็ทรงบัญชาให
อั ชเปนัสหั วหน าขันทีของพระ
องคทาน ใหนําคนอิสราเอลบาง
คน ทั้งเชื้อพระวงศและเชื้อสาย
ของเจานาย
4พวกหนุมๆที่ปราศจากตําหนิ
มี รู ปร างงามและเชี่ ยวชาญใน
สรรพปญญา กอปรดวยความรู
และเขาใจในสรรพวิทยา กับ
สามารถที่ จะรับราชการในพระ
ราชวังและทรงใหสอนวิชาและ
ภาษาของคนเคลเดียให เขาทั้ ง
หลาย
5กษัตริยทรงใหนําอาหารสูงซึ่ ง

กษัตริยเสวย และเหลาองุนซึ่ ง
พระองคทานดื่มใหแกเขาเหลา
นั้ นตามกําหนดทุกวัน ทรงให
เขาทั้ งหลายรั บการเลี้ ยงดูอยู
สามป เมื่อครบกําหนดเวลานั้น
แล วทรงให เขารั บใช ต อพระ
พักตรกษัตริย
6ในบรรดาคนยูดาหนั้น มีดา-
เนียล ฮานันยาห มิชาเอล และ
อาซาริยาห
7และทานหัวหนาขันทีจึงตั้งชื่อ
ใหใหม ดาเนียลนั้นใหเรียกวา
เบลเทชัสซาร ฮานันยาหเรียกวา
ชัดรัค มิชาเอลเรียกวาเมชาค
และอาซาริยาหเรียกวาเอเบด-
เนโก

ความตั้งใจของดาเนียล
8แตดาเนี ยลตั้ งใจไว ว าจะไม
กระทําตัวใหเปนมลทินดวยอา-
หารสูงของกษัตริย หรือดวย
เหลาองุนซึ่งพระองคดื่ม เพราะ
ฉะนั้นเขาจึงขอหัวหนาขันทีให
ยอมเขาที่ ไมกระทําตั วให เปน
มลทิน
9และพระเจ าทรงให หั วหน า
ขันทีชอบและเวทนาดาเนียล
10 และหัวหนาขันทีจึงกลาวแก
ดาเนียลวา "ขาเกรงวากษัตริย
เจานายของขาผูทรงกําหนดอา-
หาร และเครื่องดื่มของเจา ทอด
พระเนตรเห็นวา พวกเจามีหนา

(1) 2 พกษ 24:1-2; 2 พศด 36:5-7 (2) ดนล 2:37-38 (3) 2 พกษ 20:17-18
(4) ลนต 21:18-21; วนฉ 8:18 (5) 1 พกษ 4:22-23 (6) ดนล 2:17; อสค 14:14
(7) ปฐก 41:45 (8) นรธ 1:17-18 (9) ปฐก 32:28; 1 พกษ 8:50 (10) สภษ 29:25
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หนา 1756
ซูบซีดกวาบรรดาคนหนุมๆอายุ
รุนราวคราวเดียวกัน เจาก็จะ
กระทําใหศีรษะของขาเขาสูอัน-
ตรายเพราะกษัตริย"
11 แล วดาเนี ยลจึ งกล าวแก
มหาดเล็กผู ที่ หัวหนาขันทีกํา-
หนดใหดูแลดาเนียล ฮานันยาห
มิชาเอล และอาซาริยาห วา
12 "ขอท านจงทดลองผู รั บใช
ของทานสักสิบวัน ขอใหเขานํา
ผักมาใหเรากินและน้ํามาใหเรา
ดื่ม
13 แลวใหท านตรวจดูหน าตา
ของเราทั้ งหลายเบ้ื องหนาทาน
และตรวจดูหน าตาของบรรดา
อนุ ชนผู รั บประทานอาหารสู ง
ของกษัตริย และเมื่ อทานเห็น
อยางไรแลวจงกระทําแกผู รับใช
ของทานอยางนั้นเถิด"
14 เขาก็ยอมทําตามคนเหลานั้น
ในเรื่ องนี้ และทดลองเขาอยูสิบ
วัน
15 เมื่ อครบสิบวันแล วหน าตา
ของคนเหลานั้นดีกวา และ
เนื้อหนังก็อวนทวนสมบูรณกวา
บรรดาอนุชนที่ รับประทานอา-
หารสูงของกษัตริย
16 ดังนั้นมหาดเล็กจึงนําอาหาร
สู งส วนของเขาทั้ งหลายและ
เหลาองุ น ซึ่ งเขาทั้ งหลายควร
จะไดดื่มนั้นไปเสียและใหผักแก
เขา

17 ฝายอนุชนทั้งสี่คนนี้ พระเจา
ทรงประทานสรรพวิทยา และ
ความชํานาญในเรื่องวิชาทั้งปวง
และปญญา และดาเนียลเขาใจ
ในนิมิตและความฝนทุกประการ
18พอสิ้นกําหนดเวลาที่กษัตริย
ทรงบัญชาใหนําเขาทั้ งหลายเขา
เฝา หัวหนาขันทีจึงนําเขาทั้ ง
หลายเขามาเฝาเนบูคัดเนสซาร
19 และกษัตริยก็ทรงสัมภาษณ
เขา ในบรรดาอนุชนเหลานั้นไม
พบสักคนหนึ่งที่ เหมือนดาเนียล
ฮานันยาห มิชาเอลและอาซาริ-
ยาห เพราะฉะนั้นเขาจึงไดรับใช
ตอพระพักตรกษัตริย
20 ในบรรดาเรื่ องราวอันเกี่ ยว
กับปญญาและความเขาใจ ซึ่ ง
กษัตริ ย ตรั สถามเขาทั้ งหลาย
ทรงเห็นวา เขาทั้ งหลายดีกวา
พวกโหร และพวกหมอดู ซึ่งอยู
ในอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค
สิบเทา
21 และดาเนียลก็ไดรับราชการ
เร่ื อยมาจนป แรกแห งรั ชกาล
กษัตริยไซรัส

พระสุบินของ
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร

2ในปที่สองแหงรัชกาลเนบู-
คัดเนสซาร เนบูคัดเนสซาร

ทรงพระสุบิน พระทัยของพระ
องคก็ทรงเปนทุกข บรรทมไม
หลับ

ดาเนียล 1, 2

(12) ดนล 1:16 (15) อพย 23:25; พบญ 28:1 (16) ดนล 1:11 (17) 1 พกษ 3:12
(19) ปฐก 41:46; 1 พกษ 17:1; สภษ 22:29 (20) 1 พกษ 4:29-34; สดด 119:99
(21) ดนล 6:28; สดด 110:1 (1) ปฐก 40:5-8; 2 พศด 36:5-7; ยรม 25:1; ดนล 2:3
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หนา 1757 ดาเนียล 2
2แลวกษัตริยจึงทรงบัญชาใหมี
หมายเรียกพวกโหร พวกหมอดู
พวกนักวิทยาคม และคนเคล-
เดียเขาทูลกษัตริยใหรู เร่ืองพระ
สุบิน เขาทั้ งหลายก็เขามาเฝา
กษัตริย
3และกษัตริยตรัสกับเขาวา "เรา
ไดฝน และจิตใจของเราก็เปน
ทุกข อยากรูวาฝนวากระไร"
4แล วคนเคลเดี ยจึ งกราบทู ล
กษัตริยเปนภาษาอารัมวา "โอ
ขาแตกษัตริย ขอทรงพระเจริญ
เปนนิตย ขอทรงเลาพระสุบิน
ใหแกพวกผู รับใชของพระองค
แลวเหลาขาพระองคจะไดถวาย
คําแกพระสุบิน"
5กษัตริยทรงตอบคนเคลเดียวา
"เราจําความฝนนั้นไมไดแลว ถา
เจาไมใหเรารูความฝนพรอมทั้ง
คําแกฝน เจาจะถูกหั่นเปนชิ้นๆ
และบ านเรื อนของเจ าจะต อง
เปนกองขยะ
6แตถาเจาสําแดงความฝนและ
คําแกฝนใหเรา เจาจะไดรับของ
ขวัญ รางวัล และเกียรติยศใหญ
ย่ิ ง ฉะนั้นจงสําแดงความฝน
และคําแกฝนใหเรา"
7 เขาทั้ งหลายกราบทู ลคํารบ
สองวา "ขอกษัตริยเลาพระสุบิน
แกพวกผูรับใชของพระองคและ
เหลาขาพระองคจะถวายคําแก
พระสุบิน พระเจาขา"

8กษัตริยทรงตอบวา "เรารูเปน
แนแลววา เจาพยายามจะถวง
เวลาไว เพราะเจาเห็นวาเราจํา
ความฝนนั้นไมไดแลว
9แตถาเจาไมใหเรารูความฝนก็
มีคําตัดสินเจาอยูขอเดียวเพราะ
เจาทั้ งหลายตกลงที่ จะพูดเท็จ
และพูดทุจริตตอหนาเรา จนจะ
มีอะไรเปลี่ ยนแปลงไป เพราะ
ฉะนั้นเจาจงบอกความฝนใหแก
เรา แลวเราจึงจะรูวาเจาจะถวาย
คําแกความฝนใหเราได"
10 คนเคลเดี ยจึ งกราบทู ลต อ
พระพักตรกษัตริยวา "ไมมีบุรุษ
คนใดในพิภพที่ จะสําแดงเรื่ อง
กษัตริยได เพราะฉะนั้นไมมี
กษัตริย เจานายหรือผูปกครอง
คนใดไตถามสิ่ งเหลานี้ จากโหร
หรือหมอดู หรือคนเคลเดีย
11 สิ่ งซึ่ งกษัตริย ตรัสถามนั้ น
ยากและไมมี ผู ใดจะสําแดงแด
กษัตริยไดนอกจากพระ ผู ซึ่ ง
มิไดอยูกับมนุษย"
12 เพราะเรื่ องนี้กษัตริยจึงทรง
กร้ิวและเกรี้ ยวกราดนักและรับ
สั่งใหฆาพวกนักปราชญทั้งหมด
ของบาบิโลนเสีย
13 เพราะฉะนั้ นจึ งมี พระราช
กฤษฎีกาประกาศไปวาใหฆานัก
ปราชญเสียทั้งหมด เขาจึงเที่ยว
หาดาเนียลและพรรคพวกเพื่ อ
จะฆาเสีย

(2) ดนล 1:20; อสย 47:12-13 (3) ปฐก 40:8 (4) อสร 4:7 (5) 1 ซมอ 15:33
(6) กดว 22:17; ดนล 5:17 (7) ปญจ 10:4 (8) อฟ 5:16; คส 4:5 (9) อสธ 4:11
(10) ปฐก 41:39; อพย 8:19 (12) โยบ 5:2; สดด 76:10 (13) อสธ 3:12-15
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หนา 1758ดาเนียล 2
พรรคพวกของดาเนียล
อธิษฐานขอสติปญญา

14 แลวดาเนียลก็ตอบอารีโอค
หัวหนาราชองครักษผูที่ออกไป
เที่ยวฆานักปราชญของบาบิโลน
ดวยถอยคําแยบคายและปรีชา
สามารถ
15 ทานถามอารีโอคหัวหนาวา
" ไฉนพระราชกฤษฎี ก าของ
กษัตริยจึงเรงรอนเลา" แลว
อารี โอคก็ เล าเร่ื องใหดาเนียล
ทราบ
16 แลวดาเนียลก็เขาไปเฝาและ
กราบทูลกษัตริย ขอใหกําหนด
เวลาเ พ่ื อท านจะถวายคําแก
พระสุบินแดกษัตริย
17 แลวดาเนียลก็กลับไปเรือน
ของทาน และแจงเร่ืองใหฮา-
นันยาห มิชาเอล และอาซาริ-
ยาหสหายของทานฟง
18 และบอกเขาใหขอพระกรุณา
แหงพระเจาแหงฟาสวรรคเร่ือง
ความลึกลับนี้ เพ่ือดาเนียลและ
สหายของทานจะไมพินาศพรอม
กับบรรดานักปราชญอื่ นๆของ
บาบิโลน
พระเจาทรงสําแดงใหดาเนียล
ทราบความหมายของพระสุบิน
19 ในนิ มิ ตกลางคื นทรงเผย
ความลึกลับนั้นแกดาเนียล แลว
ดาเนียลก็ถวายสาธุการแดพระ
เจาแหงฟาสวรรค

20 ดาเนียลกลาววา "สาธุการ
แด พระนามของพระเจ าเป น
นิตยสืบไป เพราะปญญาและ
ฤทธานุภาพเปนของพระองค
21 พระองค ทรงเปลี่ ยนวาระ
และฤดูกาล พระองคทรงถอด
กษัตริยและทรงตั้ งกษัตริย ข้ึ น
ใหม พระองคทรงประทานปญ-
ญาแกนักปราชญ และทรงประ-
ทานความรูแกผูที่มีความเขาใจ
22 พระองคทรงเผยสิ่ งที่ ลึกซึ้ ง
และลี้ลับ พระองคทรงทราบสิ่ง
ที่อยูในความมืด และความสวาง
ก็อยูกับพระองค
23 โอ พระเจาแหงบรรพบุรุษ
ของขาพระองค ขาพระองค
ขอโมทนาและสรรเสริ ญพระ
องค ผูทรงประทานปญญาและ
กําลังแกขาพระองค สิ่ งนั้ นที่
พวกขาพระองคทูลขอ พระองค
ก็ทรงใหขาพระองครูแลวเพราะ
พระองคไดทรงสําแดงเรื่องของ
กษัตริย ใหแจ งแกพวกข าพระ
องค"
24 แลวดาเนียลก็เขาไปหาอารี-
โอคผูซึ่งกษัตริยแตงตั้งใหฆานัก
ปราชญแหงบาบิโลน ทานไดเขา
ไปและกลาวแกอารีโอควาดังนี้
"ขออยาฆานักปราชญแหงบาบิ-
โลน ขอโปรดนําตัวขาพเจาเขา
ไปเฝากษัตริย และขาพเจาจะ
ถวายคําแกฝนแกกษัตริย"

(14) 2 ซมอ 20:16-22; ปญจ 9:13-18 (15) ดนล 2:9 (16) ดนล 2:9-11
(17) ดนล 1:7; 3:12 (18) 1 ซมอ 17:37 (19) 2 พกษ 6:8-12 (20) ปฐก 14:20
(21) 1 พศด 29:30 (22) ปฐก 37:5-9 (23) 1 พศด 29:13 (24) กจ 27:24

 27_dan.pub 
 page 4

 Friday, December 09, 2005 13:21 



หนา 1759 ดาเนียล 2
25 แลวอารี โอคก็ รีบนําตัวดา-
เนียลเขาเฝากษัตริย และกราบ
ทูลพระองควา "ขาพระองคได
พบชายคนหนึ่ งในหมูพวกที่ถูก
กวาดเป นเชลยมาจากยู ดาห
ชายผูนี้จะใหกษัตริยทรงรู คําแก
พระสุบินได"
26 กษัตริยจึงตรัสแกดาเนียลผู
ชื่ อวาเบลเทชัสซารวา "เจา
สามารถที่จะใหเรารูถึงความฝน
ที่ เราได ฝ นนั้ นและคําแก ได
หรือ"
27 ดาเนี ยลกราบทู ลต อพระ
พักตรกษัตริยวา "ไมมีนัก
ปราชญ หรือหมอดู หรือโหร
หรื อหมอดู ฤกษ ยามสําแดง
ความลึกลับซึ่ งกษัตริย ไตถาม
แดพระองคได
28 แตมีพระเจาองคหนึ่ งในฟา
สวรรคผูทรงเผยความลึกลับทั้ ง
หลาย และพระองคทรงให
กษัตริย เนบูคัดเนสซาร รู ถึงสิ่ ง
ซึ่งจะบังเกิดข้ึนในวาระภายหลัง
พระสุบินของพระองคและนิมิต
ที่ ผุ ดข้ึ นในพระเศียรของพระ
องคบนพระแทนนั้ นเป นดั งนี้
พระเจาขา
29 โอ ขาแตกษัตริย ขณะเมื่อ
พระองคบรรทมอยูบนพระแทน
พระดําริในเรื่องซึ่ งจะบังเกิดมา
ภายหลังไดผุดข้ึน และพระองค
นั้ นผู ทรงเผยความลึกลับก็ทรง

ใหพระองค รู ถึงสิ่ งที่ จะบังเกิด
มา
30 ฝายขาพระองค ซึ่ งทรงเผย
ความลึกลับนี้แกขาพระองคนั้น
มิใชเพราะขาพระองคมีปญญา
มากกวาผูมีชีวิตทั้ งหลาย แต
เพ่ื อกษัตริยจะทรงรู คําแกพระ
สุบิน และเพ่ือพระองคจะทรงรู
พระดําริในพระทัยของพระองค

ปฏิมากรในพระสุบินของ
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร

31 โอ ขาแตกษัตริย พระองค
ทอดพระเนตร และดูเถิด มี
ปฏิมากรขนาดใหญ ปฏิมากร
นี้ใหญและสุกใสย่ิงนักตั้งอยูตอ
เบ้ืองพระพักตรพระองค และ
รูปรางก็นากลัว
32 เศียรของปฏิมากรนี้เปนทอง
คําเนื้ อดี อกและแขนเปนเงิน
ทองและโคนขาเปนทองสัมฤทธิ์
33 ขาเปนเหล็ก เทาเปนเหล็ก
ปนดิน
34 ขณะเมื่ อพระองคทอดพระ
เนตร มีหินกอนหนึ่งถูกตัดออก
มามิใชดวยมือ กระทบปฏิมากร
ที่เทาอันเปนเหล็กปนดิน กระ-
ทําใหแตกเปนชิ้นๆ
35 แลวสวนเหล็ก สวนดิน สวน
ทองสัมฤทธิ์ สวนเงินและสวน
ทองคํา ก็แตกเปนชิ้ นๆพรอม
กัน กลายเปนเหมือนแกลบจาก
ลานนวดขาวในฤดูรอน ลมก็พัด

(25) สภษ 24:11; ปญจ 9:10 (26) ดนล 1:7; 4:8 (27) โยบ 5:12-13; อสย 19:3
(28) สดด 115:3; มธ 6:9 (29) อสค 38:10 (30) ปฐก 41:16 (31) ดนล 7:3-17
(32) อสย 14:4; ยรม 51:7 (33) ดนล 2:40-43 (34) สดด 118:22 (35) อสย 17:13
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หนา 1760ดาเนียล 2
พาเอาไป จึงหารองรอยไมพบ
เสียเลย แตกอนหินที่ กระทบ
ปฏิมากรนั้นกลายเปนภูเขาใหญ
จนเต็มพิภพ
36 นี่ เปนพระสุบิน พระเจาขา
บัดนี้ เหลาขาพระองคขอกราบ
ทูลคําแกพระสุบินตอพระพักตร
กษัตริย

กรุงบาบิโลนของ
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร

คืออาณาจักรโลกแหงแรก
37 โอ ขาแตกษัตริย กษัตริย
จอมกษัตริยทั้งหลาย ซึ่งพระเจา
แห งฟ าสวรรค ไดทรงประทาน
ราชอาณาจักร อานุภาพ ฤทธิ์
เดชและสงาราศี
38 และไดทรงมอบไว ในหั ตถ
พระองคท านซึ่ งบุตรทั้ งหลาย
ของมนุษย สัตวในทุงนาและนก
ในอากาศไมว ามันจะอาศัยอยู
ณ ที่ใดๆใหแกพระองค กระทํา
ใหพระองคปกครองมันไดทั้ ง
หมด เศียรทองคํานั้ นคือพระ
องคเอง

อาณาจักรโลกแหง
ท่ีสองและสาม

คือมีเดียเปอรเซียและกรีก
39 ตอจากพระองคไปจะมีราช
อาณาจักรดอยกวาพระองคและ
ยังมีราชอาณาจักรที่ สาม เปน
ทองสัมฤทธิ์ ซึ่ งจะปกครองอยู
ทั่วพิภพ

อาณาจักรโลกแหงท่ีส่ี คือโรม
40 และจะมีราชอาณาจักรที่ สี่
แข็งแรงดั่งเหล็ก เพราะเหล็กตี
สิ่ งทั้ งหลายใหหักเปนชิ้นๆและ
ปราบสิ่ งทั้ งปวงลงได ราชอา-
ณาจักรนั้ นจะหักและทุบสิ่ งทั้ ง
ปวงเหล านี้ ดั งเหล็กซึ่ งทุบให
แหลก
41 ดั่ งที่พระองคทอดพระเนตร
เทาและนิ้วเทา เทาเปนดินชาง
หมอบาง เหล็กบาง จะเปน
ราชอาณาจักรประสม แตความ
แข็งแกรงของเหล็กจะยังอยู ใน
นั้นบาง ดังที่พระองคทอดพระ
เนตรเหล็กปนดินเหนียว
42 และนิ้ วเทาเปนเหล็กปนดิน
ฉันใด ราชอาณาจักรนั้นจึงแข็ง
แรงบางเปราะบางฉันนั้น
43 ดังที่พระองคทอดพระเนตร
เหล็กปนดินเหนียว ราชอาณา
จักรจะปนกันด วยเชื้ อสายของ
มนุษย แตจะไมยึดกันแนนไวได
อยางเดียวกับที่ เหล็กไมประสม
เขากับดิน

หลังจากอาณาจักรโรม
คืนมาใหมแลว อาณาจักร
ของพระคริสตจะตั้งขึ้น

44 และในสมัยของกษัตริยเหลา
นั้ น พระเจาแหงฟาสวรรคจะ
ทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ ง
ซึ่ งไมมีวันทําลายเสียได หรือ
ราชอาณาจักรนั้นจะไมตกไปแก

(36) ดนล 2:23-24 (37) 1 พกษ 4:24; อสร 7:12 (38) สดด 50:10-11; ยรม 27:5-7
(39) อสย 44:28; ดนล 2:32 (40) ดนล 2:33; ยน 11:48 (41) ดนล 2:33-35
(44) ปฐก 49:10; สดด 2:6-12; อสย 9:6-7; มธ 3:2-3; อฟ 1:20-22; วว 11:15

 27_dan.pub 
 page 6

 Friday, December 09, 2005 13:21 



หนา 1761 ดาเนียล 2, 3
ชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนั้นจะ
กระทําใหบรรดาราชอาณาจักร
เหลานี้ แตกเปนชิ้ นๆถึงอวสาน
และราชอาณาจักรนั้ นจะตั้ งมั่ น
อยูเปนนิตย
45 ดังที่พระองคทอดพระเนตร
กอนหินถูกตัดออกจากภู เขามิ
ใชดวยมือ และกอนหินนั้นได
กระทําใหเหล็ก ทองสัมฤทธิ์
ดิน เงิน และทองคําแตกเปน
ชิ้ นๆ พระเจาย่ิงใหญไดทรง
ใหกษัตริยรูวาอะไรจะบังเกิดมา
ภายหลังนี้ พระสุบินนั้นเที่ยงแท
และคําแกพระสุบินก็แนนอน"

กษัตริยพระราชทาน
ยศชั้นสูงใหแกดาเนียล

46 แลวกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
ก็ ทรงกราบลงและเคารพดา-
เนียล และมีพระบัญชาใหนํา
เครื่ องบูชาและเครื่ องหอมมา
ถวายดาเนียล
47 กษัตริยตรัสกับดาเนียลว า
"แนนอนทีเดียว พระเจาของ
ท านเป นพระเจ าของพระทั้ ง
หลาย และทรงเปนองคพระผู
เปนเจาของกษัตริยทั้งปวง ทรง
เปนผู เผยความลึกลับ เพราะ
ท านสามารถที่ จะเผยความลึก
ลับนี้ได"
48 ฝ ายกษัตริย ก็พระราชทาน
ยศชั้ นสู งและของพระราชทาน
ย่ิงใหญเปนอันมากแกดาเนียล

และแตงตั้งใหเปนผูครอบครอง
หมดเมืองบาบิโลน และเปน
ประธานใหญของนักปราชญทั้ ง
สิ้นแหงบาบิโลน
49 ดาเนี ยลก็ กราบทู ลขอต อ
กษัตริยและพระองคทรงตั้ งให
ชัดรัค เมชาคและเอเบดเนโก
เปนผู จัดราชการในเมืองบาบิ-
โลน แตดาเนียลยังคงอยูในราช
สํานัก

ปฏิมากรรูปใหญ

3กษัตริย เนบู คัดเนสซาร ได
สร างปฏิมากรรูปหนึ่ งด วย

ทองคํา สูงหกสิบศอก กวางหก
ศอก ทรงตั้งไว ณ ที่ราบดูรา ใน
เมืองบาบิโลน
2แลวกษัตริยเนบูคัดเนสซารรับ
สั่ งใหประชุมอุปราช ขาหลวง
ภาค ผู วาราชการเมือง ผู
พิพากษา นายคลัง มนตรี ตุลา-
การ และบรรดาเจาหนาที่ ทั้ ง
หลายของหัวเมือง ใหเขามา
ในงานฉลองปฏิมากรซึ่งกษัตริย
เนบูคัดเนสซารไดทรงตั้งข้ึน
3แลวอุปราช ขาหลวงภาค ผู
วาราชการเมือง ผูพิพากษา นาย
คลัง มนตรี ตุลาการและบรรดา
เจาหนาที่ ทั้ งหลายของหัวเมือง
ได เขามาประชุมเพ่ื องานฉลอง
ปฏิมากร ซึ่ งกษัตริยเนบูคัด-
เนสซารไดทรงตั้งข้ึน และเขาทั้ง
หลายก็มายืนอยู หนาปฏิมากร

(45) อสย 28:16; ศคย 12:3; มธ 21:24 (46) ลก 17:16; กจ 10:25; วว 11:16
(47) พบญ 10:17; ยชว 22:22 (48) ปฐก 41:39; ดนล 2:6 (49) สภษ 28:12
(1) อพย 20:23; พบญ 7:25; วนฉ 8:26-27 (2) อพย 32:4-6; กดว 25:2; วนฉ 16:23
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หนา 1762ดาเนียล 3
ซึ่ งกษัตริย เนบู คัดเนสซาร ได
ทรงตั้งข้ึน
4และโฆษกก็ประกาศเสียงดังวา
"โอ บรรดาชนชาติ ประชาชาติ
ทั้ งปวงและภาษาทั้ งหลาย มี
พระบัญชาแกทานทั้งหลายวา
5 เมื่ อทานได ยินเสียงแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก ป พิณเขาคู
พิณสี่สาย พิณใหญ ปถุง และ
เครื่องดนตรีทุกชนิด ใหทานทั้ง
หลายกราบลงนมัสการปฏิมากร
ทองคํา ซึ่งกษัตริยเนบูคัดเนส-
ซารไดทรงตั้งไว
6 ผู ใดที่มิไดกราบลงนมัสการก็
ใหโยนผูนั้นทันทีเขาไปในเตาที่
ไฟลุกอยู"
7 เพราะฉะนั้ นพอประชาชนได
ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาด
เล็ก ป พิณเขาคู พิณสี่สาย พิณ
ใหญและเครื่ องดนตรีทุกชนิด
บรรดาชนชาติ ประชาชาติทั้ ง
ปวงและภาษาทั้ งหลาย ก็กราบ
ลงนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่ ง
กษัตริย เนบูคัดเนสซารไดทรง
ตั้งไว
คนยิวสามคนไมยอมกราบลง
นมัสการปฏิมากรทองคํา

8 เพราะฉะนั้น ในครั้ งนั้นพวก
เคลเดี ยบางคนมาเข าเฝ าและ
ฟองพวกยิวดวยใจคิดราย
9 เขาทั้ งหลายกราบทูลกษัตริย
เนบูคัดเนสซารวา "โอ ขาแต

กษัตริย ขอทรงพระเจริญเปน
นิตย
10 โอ ขาแตกษัตริย พระองค
ทรงออกกฤษฎีกาแลววา ทุกคน
ผู ได ยิ นเสี ยงแตรทองเหลื อง
ขนาดเล็ก ป พิณเขาคู พิณสี่
สาย พิณใหญ ปถุง และเครื่อง
ดนตรีทุกชนิด ก็ใหกราบลง
นมัสการปฏิมากรทองคํา
11 และผูใดที่ ไมกราบลงนมัส-
การก็ให โยนเขาไปในเตาที่ ไฟ
ลุกอยู
12 มี ยิ วบางคนที่ พระองค ได
แต งตั้ งให จั ดราชการในเมื อง
บาบิโลน คือชัดรัค เมชาค และ
เอเบดเนโก โอ ขาแตกษัตริย
คนเหล านี้ ไม เชื่ อฟ งพระองค
เขามิไดปฏิบัติพระของพระองค
หรือนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่ง
พระองคไดทรงตั้งไว"
13 แล วเนบู คัดเนสซาร ก็ ทรง
กร้ิวจัดและเดือดพลาน มีรับสั่ง
ใหนําตัวชัดรัค เมชาค และเอ-
เบดเนโกเขามา แลวเขาก็นําคน
เหลานี้เขามาเฝากษัตริย
14 เนบูคัดเนสซารทรงกลาวแก
เขาวา "โอ ชัดรัค เมชาค และ
เอเบดเนโกเอย เปนความจริง
หรือไมที่ เจามิไดปรนนิบัติพระ
ของเรา หรือนมัสการปฏิมากร
ทองคําซึ่งเราไดตั้งไว
15 บั ดนี้ ถ าเจ าพร อมใจแล ว

(4) ดนล 4:14; สภษ 9:13-15 (5) ดนล 3:10
(6) อพย 20:5; อสย 44:17 (7) ยรม 51:7; กจ 14:16 (8) อสร 4:12-16; อสธ 3:6
(9) ดนล 3:4-5 (10) อพย 1:16 (12) อสธ 3:8 (13) ปฐก 4:5 (14) อพย 21:13-14
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พอเจ า ได ยิ น เสี ยงแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก ป พิณเขาคู
พิณสี่สาย พิณใหญ ปถุง และ
เครื่ องดนตรีทุกชนิด เจาจง
กราบลงนมัสการปฏิมากรซึ่งเรา
ไดสรางไว แตถาเจาไมนมัสการ
จะตองโยนเจาทันทีเขาไปในเตา
ที่ไฟลุกอยู และผูใดเลาจะเปน
พระเจาที่ จะชวยใหเจาพนจาก
มือของเราได"
16 ชัดรัค เมชาค และเอเบด-
เนโกกราบทูลกษัตริยวา "โอ ขา
แตเนบูคัดเนสซาร ขาพระองค
ทั้ งหลายไม จําเปนจะตองตอบ
พระองคในเรื่องนี้
17 ถ าพระเจ าของพวกข าพระ
องคผู ซึ่ งพวกขาพระองคปรน-
นิบัติ สามารถชวยพวกขาพระ
องค ใหพนจากเตาที่ ไฟลุกอยู
โอ ขาแตกษัตริย พระองคก็จะ
ทรงชวยพวกขาพระองคใหพน
พระหัตถของพระองค
18 แตถาไมเปนเชนนั้น โอ ขา
แตกษัตริย ขอพระองคทรง
ทราบวา  พวกขาพระองคจะไม
ปรนนิบัติพระของพระองค หรือ
นมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งพระ
องคไดทรงตั้งข้ึน"

คนยิวท่ีสัตยซ่ือ
อยูในเตาไฟอยางปลอดภัย

19 แล วเนบู คั ดเนสซาร ทรง
เกร้ียวกราดย่ิงนัก พระพักตร

ของพระองคก็เปลี่ ยนไปไมพอ
พระทัยชัดรัค เมชาค และเอ-
เบดเนโก พระองคจึงรับสั่ งให
ทําเตาไฟใหรอนกว าที่ เคยอีก
เจ็ดเทา
20 และพระองครับสั่งใหบางคน
ที่มีกําลังมากที่สุดในกองทัพมา
มัดชัดรัค เมชาค และเอเบด-
เนโก และใหโยนเขาเขาไปใน
เตาที่ไฟลุกอยู
21 แลวคนเหลานี้ก็ถูกมัดไวทั้ ง
เสื้อ กางเกง หมวก และเครื่อง
แตงกายอื่นๆ และเขาก็ถูกโยน
เขาไปในเตาที่ไฟลุกอยู
22 ฉะนั้นเพราะวาคํารับสั่ งของ
กษัตริยนั้ นเขมงวดมากและเตา
ไฟก็รอนจัด เปลวไฟจึงไดฆาคน
ที่โยนชัดรัค เมชาค และเอเบด-
เนโก
23 และชายทั้งสามนี้ คือชัดรัค
เมชาค และเอเบดเนโกก็ตกลง
ไปกลางเตาไฟที่ลุกอยูทั้ งยังมัด
อยู
24 ขณะนั้นกษัตริยเนบูคัดเนส-
ซารประหลาดพระทัยทรงลุกข้ึน
โดยฉับพลัน พระองคตรัสกับ
องคมนตรีของพระองควา "เรา
มัดสามคนโยนเขาไปกลางไฟมิ
ใชหรือ" เขาทูลตอบกษัตริยวา
"โอ ขาแตกษัตริย จริงพระเจา
ขา"
25พระองคตรัสตอบวา "ดูเถิด

(15) ดนล 3:10; ลก 4:7-8 (17) ปฐก 17:1; 1 ซมอ 17:37 (18) โยบ 13:15
(19) สภษ 21:24; ลก 12:4-5 (20) ดนล 3:15; กจ 12:4-5 (23) สดด 34:19
(24) 1 ซมอ 17:55; ดนล 5:6; กจ 5:23-25 (25) สดด 91:3-9; อสย 43:2; มก 16:18
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หนา 1764ดาเนียล 3, 4
เราเห็นสี่คนถูกปลอย กําลังเดิน
อยูกลางไฟ และเขาทั้ งหลายก็
ไมเปนอันตราย รูปรางของคน
ที่ สี่ นั้ นคล ายคลึ งกับพระบุตร
ของพระเจา"

เนบูคัดเนสซารถวาย
เกียรติยศแดพระเจา

26 แลวเนบูคัดเนสซารเสด็จมา
ใกลประตู เตาที่ ไฟลุ กอยู นั้ น
ทรงกลาววา "ชัดรัค เมชาค และ
เอเบดเนโก ผูรับใชของพระเจา
สูงสุด จงออกมาเถิด จงมาที่นี่"
แลวชัดรัค เมชาค และเอเบด-
เนโกก็เดินออกมาจากกลางไฟ
27 ฝายอุปราช ขาหลวงภาค ผู
วาราชการเมือง และองคมนตรี
ของกษัตริยก็ หอมลอมเข ามา
เห็นวาไฟไมมีอํานาจอะไรเหนือ
รางกายของคนเหลานี้ ผมที่
ศีรษะของเขาก็ไมงอ เสื้อก็มิได
เปนอันตราย ไมมีกลิ่นไฟที่ตัว
เขาทั้งหลายเลย
28 เนบูคัดเนสซารตรัสวา "สา-
ธุการแดพระเจาของชัดรัค เม-
ชาค และเอเบดเนโก ผูไดสงทูต
สวรรคของพระองคมาชวยผู รับ
ใชของพระองคใหพน ผูวางใจ
ในพระองคกระทําใหพระบัญ-
ชาของกษัตริยเหลวไป และยอม
พลีรางกายของเขาเสียดีกวาที่จะ
ปรนนิบัติและนมัสการพระอื่ น
นอกจากพระเจาของเขาเอง

29 เพราะฉะนั้น เราจึงออก
กฤษฎีกาวา ชนชาติ ประชาชาติ
หรือภาษาใดๆที่ กลาวมิดีมิราย
ตอพระเจาของชัดรัค เมชาค
และเอเบดเนโก จะถูกหั่นเปน
ชิ้ นๆ และบานเรือนของเขาจะ
ตองเปนกองขยะ เพราะวาไมมี
พระเจาอื่ นที่ จะสามารถชวยให
พนในทางนี้ได"
30 แลวกษัตริยไดทรงเลื่ อนยศ
ใหชัดรัค เมชาค และเอเบดเน-
โกสูงข้ึนอีกในเมืองบาบิโลน

เนบูคัดเนสซารกลาวถึง
ความสัมพันธของพระองค

กับพระเจา

4เรา กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
ขอประกาศแก บรรดาชน

ชาติ ประชาชาติทั้ งปวง และ
ภาษาทั้ งหลาย ซึ่ งอาศัยอยูบน
พิภพทั้ งสิ้ นวา สันติสุขจงมีแก
ทานทั้งหลายอยางทวีคูณ
2 เราเห็ นสมควรที่ จะแสดง
หมายสําคัญและการมหัศจรรย
ซึ่ งพระเจาสูงสุดไดทรงกระทํา
แกเรา
3หมายสําคัญของพระองคใหญ
ย่ิงสักเทาใด การมหัศจรรยของ
พระองคกอปรดวยฤทธานุภาพ
ปานใด อาณาจักรของพระองค
เป นอาณาจั กรถาวรเป นนิ ตย
และราชอาณาจักรของพระองค
นั้นดํารงอยูทุกชั่วอายุ

(26) ดนล 3:17; กจ 16:17; 27:23 (27) 1 ซมอ 17:46-47; 2 พกษ 19:19
(28) ปฐก 9:26; อสร 1:3 (29) พบญ 32:31; สดด 3:8 (30) 1 ซมอ 2:30; สดด 91:14
(1) อสธ 3:12; ศคย 8:23 (2) ยชว 7:19; สดด 51:14 (3) พบญ 4:34; สดด 71:19-20
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หนา 1765 ดาเนียล 4
เนบูคัดเนสซารทรง
นิมิตเห็นตนไมใหญ

4ตัวเรา คือ เนบูคัดเนสซารอยู
เปนผาสุกในนิเวศของเรา และมี
ความเจริญอยูในวังของเรา
5 เราฝนเห็นเรื่ องซึ่ งกระทําให
เรากลัว ขณะเมื่อเรานอนอยูบน
ที่นอนความคิดและนิมิตอันผุด
ข้ึนในศีรษะของเราเปนเหตุให
เราตกใจ
6 เราจึงออกกฤษฎีกาเรียกนัก
ปราชญแหงบาบิโลนทั้ งสิ้ นมา
หาเราเพ่ือใหแกความฝนใหแก
เรา
7พวกโหร พวกหมอดู และคน
เคลเดีย และหมอดูฤกษยามก็
เขามาเฝา เราก็เลาความฝนแก
เขา แตเขาทั้งหลายแกฝนใหเรา
ไมได
8ในที่สุดดาเนียลก็เขามาเฝาเรา
เขามีชื่ อวาเบลเทชัสซาร ตาม
นามพระของเรา เขามีวิญญาณ
ของพระผูบริสุทธิ์ เราก็เลา
ความฝนใหเขาฟงวา
9"โอ เบลเทชัสซาร หัวหนาของ
พวกโหร เพราะเราทราบวา
วิญญาณของพระผูบริสุทธิ์อยูใน
ทาน และไมมีความล้ําลึกใดๆที่
จะใหทานแกยาก จงบอกนิมิต
ทั้งหลายในความฝนที่เราไดเห็น
และตีความนิมิตเหลานั้ นใหแก
เรา

10 นิมิตที่ ผุดข้ึ นในศีรษะของ
เราเมื่อนอนอยูบนที่นอน ดูเถิด
เราไดเห็นตนไมทามกลางพิภพ
มันสูงมาก
11 ต นไม เติ บโตและแข็ งแรง
ยอดของมันข้ึนไปถึงฟาสวรรค
และประจักษ ไปถึ งที่ สุดปลาย
พิภพ
12 ใบก็ งดงามและผลก็ อุ ดม
และจากตนไมนั้น มีอาหารให
แกชีวิตทั้ งปวง สัตวปาที่ ในทุ ง
นาอาศัยอยู ใตรมของมัน และ
นกในอากาศก็อาศัยอยูที่กิ่งกาน
ของมัน และเนื้อหนังทั้งหลายก็
เลี้ยงตนอยูดวยมัน
13 ในนิมิตที่ ผุดข้ึนในศีรษะของ
เราเมื่อเราอยูบนที่นอน ดูเถิด
เราไดเห็นผูพิทักษ องคบริสุทธิ์
ลงมาจากฟาสวรรค
14 ทานเปลงเสียงและพูดดังนี้
วา `จงฟนตนไมและตัดกิ่ งทั้ ง
หลายของมันออกเสีย สะบัด
ใหใบของมันรวงออกแลวใหผล
ของมันกระจายไป ใหสัตวปา
หนีไปเสียจากใตตน และใหนก
หนีไปเสียจากกิ่งของมัน
15 แตจงปลอยใหตอรากติดอยู
ในดิน มีปลอกเหล็กและทอง
สัมฤทธิ์สวมไว ใหอยูทามกลาง
หญาออนในทุ งนา ใหเปยกน้ํา
คางจากฟาสวรรค ใหเขามีสวน
อยูกับสัตวปาในหญาที่พ้ืนดิน

(4) สดด 30:6-7 (5) ดนล 2:1 (6) ปฐก 41:7-8; อสย 8:19 (7) อสย 44:25
(8) อสย 46:1; ยรม 50:2 (9) ดนล 1:20 (10) สดด 37:35-36 (11) ปฐก 11:4
(12) ยรม 27:6-7 (13) ดนล 4:5 (14) วว 10:3 (15) โยบ 14:7-9; อสค 29:14-15
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หนา 1766ดาเนียล 4
16 ให จิตใจของเขาเปลี่ ยนเสีย
จากจิตใจมนุษย แลวมอบใจ
สัตวปาใหแกเขา และปลอยให
เปนอยูอยางนั้นจนครบเจ็ดวาระ
17 คําพิพากษานั้ นเป นคําสั่ ง
ของผู พิทักษ คําตัดสินนั้นเปน
วาทะขององคบริสุทธิ์ เพ่ือผูมี
ชี วิตอยู จะไดทราบวาทานผู สูง
สุ ดทรงปกครองอยู เหนื อราช
อาณาจักรของมนุษย และประ-
ทานราชอาณาจั กรนั้ นแก ผู ที่
พระองค จะประทานและตั้ งผู
ที่ดอยที่สุดใหอยูเหนือ'
18 ความฝนนี้ตัวเราคือกษัตริย
เนบูคัดเนสซารไดเห็นและ โอ
เบลเทชัสซาร ทานจงกลาวคํา
แกฝนเถิด เพราะพวกนัก
ปราชญทั้งสิ้นแหงราชอาณาจักร
ของเราไมสามารถที่จะใหคําแก
ความฝนแกเรา แตทานสามารถ
เพราะวิญญาณของพระผู บริ-
สุทธิ์อยูในตัวทาน"

อาณาจักรของ
เนบูคัดเนสซารจะถูกตัดออก

19 แลวดาเนียล ผูมีชื่อวาเบล-
เทชัสซาร ก็งงงันอยูชั่วโมงหนึ่ง
ความคิ ดของท านก็ กระทําให
ทานตกใจ กษัตริยตรัสวา
"เบลเทชัสซารเอย อยาใหความ
ฝนหรือคําแกความฝนกระทําให
ทานตกใจเลย" เบลเทชัสซารทูล
ตอบวา "เจานายของขาพระองค

ขอใหความฝนนั้นเปนเรื่องของ
ผูที่ เกลียดชังพระองคเถิด และ
ขอให คําแกความฝนนั้ นตกแก
ปฏิปกษของพระองค
20 ตนไม ที่ พระองค ทอดพระ
เนตร ซึ่ งเติบโตข้ึนและแข็ง
แรงจนยอดขึ้ นไปถึงฟาสวรรค
ประจักษไปทั่วพิภพทั้งสิ้น
21 ใบของมันก็งดงามและผลก็
อุดม และจากตนนั้นมีอาหารให
แกชีวิตทั้งปวง สัตวปาในทุงนา
มาพ่ึงรมอยู ใตตน และนกใน
อากาศก็มาอาศัยอยูที่กิ่ง
22 โอ ขาแตกษัตริย นี่คือพระ
องคเอง ผูทรงเจริญและเขมแข็ง
ความย่ิ งใหญ ของพระองค ได
เจริญและข้ึ นไปถึ งฟ าสวรรค
และราชอาณาจักรของพระองค
ก็ไปถึงสุดปลายพิภพ
23 และที่กษัตริยทอดพระเนตร
ผู พิทักษ คือองคบริสุทธิ์ ลงมา
จากฟาสวรรค และพูดวา `จง
ฟนตนไมและทําลายเสีย แตจง
ปลอยใหตอรากติดอยูในดิน มี
ปลอกเหล็ กและทองสั มฤทธิ์
สวมไว ใหอยูทามกลางหญา
ออน ในทุ งนาใหเปยกน้ําคาง
จากฟาสวรรค ใหเขามีสวนอยู
กับสัตวปา และปลอยใหอยู
อยางนั้นจนครบเจ็ดวาระ'
24 โอ ขาแตกษัตริย ตอไปนี้
เปนคําแกพระสุบิน เปนพระ

(16) ดนล 4:32-33; อสย 6:10 (17) 1 พกษ 22:19-20 (18) ปฐก 41:8; อสย 19:3
(19) ยรม 4:19; ฮบก 3:10 (20) อสค 31:3; ดนล 4:10-12 (22) 2 ซมอ 12:7
(23) ดนล 4:13-17; 5:21 (24) โยบ 20:29; สดด 2:7; อสย 14:24-27; 23:9
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หนา 1767 ดาเนียล 4
ราชกฤษฎีกามาจากผูสูงสุด ซึ่ง
มาถึงกษัตริยเจานายของขาพระ
องค
25 วาพระองคจะทรงถูกขับไล
ไปเสียจากทามกลางมนุษย และ
พระองคจะอยูกับสัตวในทุ งนา
พระองคจะตองเสวยหญาอยาง
กับวัว และจะใหพระองคเปยก
น้ําคางจากฟาสวรรค จะเปนอยู
อยางนั้ นจนครบเจ็ดวาระ จน
กวาพระองคจะทราบวา ผูสูงสุด
นั้ นทรงปกครองราชอาณาจักร
ของมนุษย และพระองคจะ
ประทานราชอาณาจักรนั้นแกผู
ที่พระองคทรงปรารถนา
26 และที่ ทรงมี พระบัญชาให
เหลือตอรากตนไมนั้นไวก็หมาย
ความวา ราชอาณาจักรจะยังเปน
ของพระองค ตั้ งแตพระองค
ทรงทราบวาสวรรคปกครอง
27 โอ ขาแตกษัตริย เพราะฉะ-
นั้น ขอทรงรับคํากราบทูลของขา
พระองค ขอพระองคทรงเลิกทํา
บาปเสี ยด วยการกระทําความ
ชอบธรรม และเลิกทําความชั่ว
ชาดวยสําแดงความกรุณาตอคน
จน เผ่ือวาความผาสุกของพระ
องคอาจจะยืดยาวไปอีกได"

กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
ถูกพิพากษา

เพราะเหตุความเยอหยิ่ง
28 สิ่งเหลานี้ทั้งสิ้นไดบังเกิดข้ึน

แกกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
29 พอสิ้นสิบสองเดือน พระ
องค เสด็จดําเนินอยู ในพระราช
วังแหงราชอาณาจักรบาบิโลน
30 และกษัตริยตรัสวา "นี่ เปน
มหาบาบิโลนมิใชหรือ ซึ่งเราได
สรางไว เพ่ื อวงศวานแหงอาณา
จักรนี้ดวยอํานาจใหญย่ิงของเรา
และเพ่ื อเปนศักดิ์ ศรีอันสู งส ง
ของเรา"
31 เมื่ อกษัตริ ยตรั สยั งไม ทั น
ขาดพระวาทะ ก็มีเสียงตกลงมา
จากฟาสวรรควา "โอ กษัตริย
เนบูคัดเนสซาร เราลั่ นวาจาไว
กับเจาแลววา ราชอาณาจักรได
พรากไปเสียจากเจาแลว
32 และเจ าจะถู กขับไล ไปจาก
ทามกลางมนุษย และเจาจะอยู
กับสัตวในทุงนา และเจาจะตอง
กินหญาอยางกับวัว จะเปนอยู
อยางนั้ นจนครบเจ็ดวาระ จน
กวาเจาจะเรียนรู ไดวา ผูสูงสุด
ปกครองอยู เหนือราชอาณาจักร
ของมนุษย และประทานราชอา-
ณาจักรนั้ นแกผู ที่ พระองคทรง
ปรารถนา"
33 ในทันใดนั้ นเองพระวาทะก็
สําเร็จในเรื่ องเนบู คัดเนสซาร
พระองคถูกขับไลไปจากทาม-
กลางมนุษย และเสวยหญาอยาง
กับวัว และพระกายก็เปยกน้ํา
คางจากฟาสวรรค จนพระเกศา

(25) ดนล 4:32-33; โยบ 30:3-8 (26) ดนล 4:15; มธ 5:34 (27) ปฐก 41:33-37
(28) กดว 23:19; สภษ 10:24 (29) ปฐก 6:3; ปญจ 8:11 (30) สภษ 16:18
(31) อพย 15:9-10; โยบ 20:23 (32) ดนล 4:14-16 (33) โยบ 20:5; อสย 30:14
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หนา 1768ดาเนียล 4, 5
งอกยาวอย างกั บขนนกอินทรี
และพระนขาก็เหมือนเล็บนก
34 เมื่อสิ้นสุดวาระนั้นแลว ตัว
เราเนบูคัดเนสซารก็แหงนหนา
ดูฟาสวรรคและจิตปกติของเรา
คืนมา และเราก็สาธุการแดผูสูง
สุดนั้น และสรรเสริญถวาย
เกียรติยศแดพระองคผูดํารงอยู
เปนนิตย เพราะราชอาณาจักร
ของพระองคเปนราชอาณาจักร
นิรันดร และอาณาจักรของพระ
องคดํารงอยูทุกชั่วอายุ
35 สําหรับพระองคชาวพิภพทั้ง
สิ้นนับวาไมมีคา ทามกลางกอง
ทัพแหงสวรรคนั้นพระองคทรง
กระทําตามชอบพระทัยพระองค
และทามกลางชาวพิภพดวยและ
ไม มี ผู ใดยั บย้ั งพระหั ตถ ของ
พระองคได หรือตรัสถามพระ
องคไดวา "พระองคทรงกระทํา
สิ่งใด"
36 ในเวลานั้นเอง จิตปกติของ
เราก็กลับคืนมา ความสูงสงและ
ราชสงาราศีกลับมาสูเราอีก เพ่ือ
สงาราศีแหงราชอาณาจักรของ
เรา องคมนตรีและขาราชบริพาร
ของเรากลับมาหาเรา และเราก็
รับการสถาปนาไวในราชอาณา
จักรของเรา ความใหญย่ิงกลับ
เพ่ิมพูนแกเราข้ึนอีก
37 บัดนี้ ตัวเราคือเนบูคัดเนส-
ซาร ขอสรรเสริญ ยกยองและ

ถวายพระเกี ยรติ แด พระมหา
กษัตริยแหงสวรรค เพราะวา
พระราชกิ จของพระองค ก็ ถู ก
ตอง และพระมรรคาของพระ
องคก็เที่ยงธรรม บรรดาผูดํา-
เนินอยู ในความเยอหย่ิง พระ
องคก็ทรงสามารถใหต่ําลง

การเลี้ยงใหญ
ของเบลชัสซาร

5กษัตริยเบลชัสซารไดทรงจัด
การเลี้ ยงใหญ แก เจ านาย

หนึ่งพันคน และเสวยเหลาองุน
ตอหนาคนหนึ่งพันนั้น
2 เมื่อเบลชัสซารทรงลิ้มรสเหลา
องุนแลว จึงมีพระบัญชาใหนํา
ภาชนะทองคําและเงินซึ่ งเนบู-
คัดเนสซารราชบิดาไดทรงกวาด
มาจากพระวิหารในกรุงเยรูซา-
เล็มออกมาใหกษัตริยและเจ า
นายของพระองค ทั้ งพระสนม
และนางหามจะไดใชใสเหลาดื่ม
3 เขาทั้ งหลายจึงนําภาชนะทอง
คําซึ่ งไดกวาดมาจากพระวิหาร
คือพระนิเวศของพระเจาในกรุง
เยรูซาเล็ม และกษัตริยและเจา
นายของพระองค ทั้ งพระสนม
และนางหามก็ไดดื่มจากภาชนะ
เหลานั้น
4 เขาทั้ งหลายดื่มเหลาองุนและ
สรรเสริญพระที่ ทําด วยทองคํา
เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไมและ
หิน

(34) สดด 121:1; ดนล 4:16; ยนา 2:2-4 (35) โยบ 34:14-15; อสย 40:15-17
(36) 1 ซมอ 2:30; โยบ 13:12 (37) 1 ปต 2:9-10 (1) ปฐก 40:20; อสธ 1:3
(2) 2 พกษ 24:13; 2 พศด 36:10 (4) วนฉ 16:23-24 (5) โยบ 20:5; สดด 78:30-31
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หนา 1769 ดาเนียล 5
พระเจาทรงเขียน

ท่ีผนังของพระราชวัง
5ในทันใดนั้น นิ้วมือคนได
ปรากฏข้ึน และเขียนลงที่ ผนัง
ของพระราชวังของกษัตริยตรง
ขามกับคันประทีป และกษัตริย
ก็ทอดพระเนตรมือที่เขียนนั้น
6แลวสีพระพักตรของกษัตริยก็
เปลี่ยนไป พระดําริของพระองค
กระทําใหพระองค ตกพระทั ย
พระเพลาก็ออนเปลี้ย พระชานุ
ก็กระทบกัน
7กษัตริย รับสั่ งเสียงดัง ใหนํา
หมอดูและคนเคลเดียและหมอ
ดูฤกษยามเขามาเฝา และ
กษัตริยตรัสกับพวกนักปราชญ
กรุงบาบิโลนวา "ผู ใดที่อานขอ
เขียนนี้ และแปลความใหเราได
เราจะใหผูนั้นสวมเสื้อสีมวงและ
สวมสรอยคอทองคํา และเราจะ
ตั้ งใหเปนอุปราชตรีในราชอา-
ณาจักรของเรา"
8 แล วพวกนั กปราชญ ขอ ง
กษัตริยก็เขามาทั้งหมด แตเขา
ทั้งหลายอานขอเขียน หรือแปล
ความหมายใหกษัตริยทรงทราบ
หาไดไม
9แลวกษัตริย เบลชัสซารก็ตก
พระทัยมาก และสีพระพักตร
ของพระองคก็เปลี่ ยนไป และ
เจานายทั้ งหลายของพระองคก็
สนเทห

10 ด วย เหตุ พระวาท ะของ
กษัตริ ย และเจ านายทั้ งหลาย
พระราชินีก็ เสด็จเขามาในทอง
พระโรงการเลี้ยง และพระราชินี
ทรงมีพระเสาวนียวา "โอ ขาแต
กษัตริย ขอทรงพระเจริญเปน
นิตย ขอพระองคอยาไดตกพระ
ทัย หรือใหสีพระพักตรของ
พระองคเปลี่ยนไป
11 ในราชอาณาจั กรของพระ
องคมีชายคนหนึ่ ง มีวิญญาณ
ของพระผูบริสุทธิ์ ในตัว ใน
ครั้งรัชกาลของพระชนก ความ
สวาง ความเขาใจ และปญญา
เหมือนปญญาของพระ ไดมี
ประจําอยูที่ชายคนนี้ และ
กษัตริยเนบูคัดเนสซารพระชนก
ของพระองค คือกษัตริยพระ
ชนกของพระองค ไดทรงแตงตั้ง
ใหเขาเปนประธานใหญของพวก
โหร หมอดู คนเคลเดีย และ
หมอดูฤกษยาม
12 เพราะวาดาเนียล ซึ่งกษัตริย
ประทานนามวา เบลเทชัสซาร
มีวิญญาณเลิศ มีความรูและ
ความเขาใจที่จะแกความฝน แก
ปริศนาและแกปญหาตางๆ บัด
นี้ทรงเรียกดาเนียลใหเขามาเฝา
แล วเขาก็ จะแปลความหมาย
ถวายพระองค"
13 เขาจึงนําดาเนียลเขามาเฝา
กษัตริย กษัตริยตรัสถามดา-

(6) โยบ 15:20-27; ดนล 5:9 (7) ปฐก 41:8; อสย 44:25 (8) ปฐก 41:8; อสย 47:9
(9) โยบ 18:11-14; สดด 18:14 (10) ปฐก 35:17-18 (11) 2 ซมอ 14:17; กจ 12:22
(12) สดด 16:3; สภษ 12:26; คส 1:29 (13) อสร 6:16; ดนล 5:11; ยน 7:1, 3
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หนา 1770ดาเนียล 5
เนียลวา "ทานคือดาเนียลคนนั้น
ในพวกที่ ถูกกวาดเปนเชลยมา
จากประเทศยูดาห ที่ กษัตริย
เสด็จพอของเรานํามาจากยูดาห
หรือ
14 เราไดยินวา ทานมีวิญญาณ
ของพระในตัว และทานมีความ
สวาง ความเขาใจและปญญา
เลิศประจําตัว
15 บัดนี้ เราใหพวกนักปราชญ
พวกหมอดูมาเขาเฝา เพ่ือให
อานขอความนี้ และแปลความ
หมายใหเรา แตเขาแปลความ
หมายของเรื่องราวนี้ไมได
16 แต เราได ยิ นว าท านให คํา
แปลและแกปญหาได บัดนี้ ถา
ทานอานขอความและแปลความ
หมายใหได จะใหทานสวมเสื้อ
สีมวง และสวมสรอยคอทองคํา
และจะตั้ งทานใหเปนอุปราชตรี
ในราชอาณาจักร"
ดาเนียลกราบทูลพระวจนะ
ของพระเจาถวายกษัตริย

17 แลวดาเนียลกราบทูลตอพระ
พักตรกษัตริยวา "ขอทรงเก็บ
ของพระราชทานไวกับพระองค
เถิด และขอทรงพระราชทาน
รางวัลแกผูอื่น ฝายขาพระองค
จะขออานขอเขียนถวายกษัตริย
และถวายคําแปลความหมายให
พระองคทรงทราบ
18 โอ ขาแตกษัตริย พระเจาสูง

สุดไดทรงประทานพระราชอา-
ณาจักร ความย่ิงใหญและสงา
ราศีและเกียรติยศแด เนบูคัด-
เนสซารราชบิดาของพระองค
19 และเพราะความย่ิ งใหญซึ่ ง
พระองคประทานแก เนบู คัด-
เนสซาร บรรดาชนชาติ ประชา
ชาติทั้ งปวง และภาษาทั้งหลาย
จึงไดสั่นสะทานและเกรงขามตอ
พระพักตรพระราชบิดา พระ
องคจะทรงประหารผู ใดก็ทรง
ประหารเสีย หรือทรงใหผู ใด
ดํารงชีวิตอยูก็ทรงใหดํารงชีวิต
พระองค จะทรงแต งตั้ งผู ใดก็
ทรงแตงตั้ ง พระองคจะทรง
กระทําใหผูใดดอยลงพระองคก็
ทรงกระทํา
20 แตเมื่ อพระทัยของพระบิดา
ผยองข้ึน ฝายจิตวิญญาณของ
พระองคก็แข็งกระดางไป จึง
ทรงประกอบกิจด วยความเหอ
เหิม พระเจาทรงถอดพระองค
จากราชบัลลังก และทรงริบ
สงาราศีของพระองคไปเสีย
21 พระเจ าทรงขับไล เนบูคัด-
เนสซารไปจากบุตรทั้งหลายของ
มนุษย และทรงกระทําใหพระ
ทัยของพระองคทานเปนเหมือน
ใจสัตวปา และทรงใหอยูกับลา
ปา ทรงใหหญาเสวยเหมือนวัว
และพระกายของพระองคทานก็
เปยกน้ําคางจากฟาสวรรค จน

(14) ดนล 5:11-12 (15) อสย 29:10-12; ดนล 5:7-8 (16) ปฐก 40:8; ดนล 5:7
(17) ปฐก 14:23; 2 พกษ 3:13; กจ 8:20 (18) พบญ 32:8; สดด 7:17; กจ 7:48
(19) ยรม 25:9; ฮบก 2:5 (20) อพย 9:17; โยบ 15:25-27 (21) โยบ 30:3-7
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หนา 1771 ดาเนียล 5, 6
กวาพระองค รู ว าพระเจาสูงสุด
ทรงปกครองราชอาณาจักรของ
มนุษย และทรงแตงตั้งผูที่พระ
องคจะทรงปรารถนาใหปกครอง
22 โอ ขาแตเบลชัสซาร พระ
องคเปนราชโอรส แมพระองค
ทรงทราบเชนนี้ทั้งสิ้นแลวก็มิได
ถอมพระทัย
23 แตทรงยกองคพระองค ข้ึ น
สู กั บองค พระผู เป นเจ าแห ง
สวรรค และทรงใหนําภาชนะ
แห งพระนิ เวศของพระองคมา
ตอพระพักตรพระองค แลวพระ
องค พวกเจานายของพระองค
พระสนม และนางหามของพระ
องคก็ดื่ มเหลาองุ นจากภาชนะ
เหลานั้น และพระองคทรงสรร-
เสริญพระที่ทําดวยเงิน ทองคํา
ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม และหิน
ซึ่งจะดู หรือฟง หรือรูเร่ืองก็ไม
ได แตพระองคมิไดถวายพระ
เกียรติแดพระเจ าซึ่ งลมปราณ
ของพระองคอยูในพระหัตถของ
พระองค และทางทั้งสิ้นของพระ
องคก็ข้ึนอยูกับพระองค
24 จึงมีมือซึ่ งรับใชมาจากพระ
พักตรไดจารึกขอเขียนนี้ลงไว
25 ตอไปนี้ เปนขอเขียนที่จารึก
ไว คือ เมเน เมเน เทเคล และ
ฟารสิน
26 ตอไปนี้ เปนคําไขเรื่ องราว
นั้น เมเน พระเจาไดทรงคํานวณ

วาระแหงราชอาณาจักรของพระ
องคไวแลว และทรงนําราชอา-
ณาจักรนั้นมาถึงสิ้นสุด
27 เทเคล พระองคไดถูกชั่งใน
ตราชู ทรงเห็นวายังขาดอยู
28 เปเรส ราชอาณาจักรของ
พระองคถูกแบงออกใหแกคน
มีเดียและคนเปอรเซีย"
29 แลวเบลชัสซารก็ทรงบัญชา
และเขาได ใหดาเนียลสวมเสื้ อ
สีมวง และใหสวมสรอยคอ
ทองคํา และทรงใหประกาศ
เกี่ ยวกับเรื่ องของทานวา ทาน
ได เปนอุ ปราชตรี ในราชอาณา
จักร
30 ในคืนวันนั้นเอง เบลชัสซาร
กษัตริยคนเคลเดีย ก็ทรงถูก
ประหาร
31 และดาริอัสคนมี เดียก็ ทรง
รับราชอาณาจักร มีพระชนมายุ
หกสิบสองพรรษา

ตําแหนงของดาเนียล

6ดาริอัสพอพระทัยที่ จะทรง
แตงตั้ งอุปราชหนึ่ งรอยย่ี-

สิบคนข้ึ นเหนื อราชอาณาจั กร
เพ่ื อจะใหปกครองอยู ทั่ วราช
อาณาจักร
2และทรงตั้ งอภิ รัฐมนตรีสาม
คนอยูเหนือ มีดาเนียลเปนอภิ-
รัฐมนตรีคนแรก เพ่ือใหอุปราช
รายงานติดตอ เพ่ือกษัตริยจะมิ
ไดทรงขาดประโยชน

(22) ดนล 5:18 (23) 2 พกษ 14:10 (24) ดนล 5:5 (26) โยบ 14:14; อสย 13:1
(27) โยบ 31:6; สดด 62:9 (28) ดนล 5:31 (29) ดนล 5:7 (30) อสย 21:4-9
(31) ดนล 6:1 (1) อพย 18:21-22; อสธ 1:1; 1 ปต 2:14 (2) 1 ซมอ 2:30; สภษ 3:16
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หนา 1772ดาเนียล 6
3แลวดาเนียลคนนี้ ก็มีชื่ อเสียง
กวาอภิรัฐมนตรีอื่ นๆและอุป-
ราช เพราะวิญญาณเลิศสถิตกับ
ทาน และกษัตริยก็ทรงหมาย
พระทั ยจะทรงแต งตั้ งท านให
ครอบครองเหนือราชอาณาจักร
นั้นทั้งหมด
4อภิ รั ฐมนตรี และอุ ปราชทั้ ง
หลายจึงหามูลเหตุฟองดาเนียล
ในเรื่ องเกี่ ยวกับราชอาณาจักร
แตก็หามูลเหตุหรือความผิดไม
ได เพราะทานเปนคนสัตยซื่ อ
จะหาความพลั้งพลาดหรือความ
ผิดในทานมิไดเลย
5คนเหลานี้ จึงกลาววา "เราจะ
หามูลเหตุฟองดาเนียลไมไดเลย
นอกจากเราจะหาเรื่ องที่ เกี่ ยว
กับพระราชบัญญัติแหงพระเจา
ของเขา"
6แลวอภิ รัฐมนตรีและอุปราช
เหลานี้ ไดพากันเขาเฝากษัตริย
ทูลวา "ขาแตกษัตริยดาริอัส ขอ
ทรงพระเจริญเปนนิตย
7บรรดาอภิ รั ฐมนตรีแห งราช
อาณาจักร ทั้งขาหลวงภาค และ
อุปราช มนตรีและผู วาราชการ
เมืองทั้งหลายทั้งสิ้นไดตกลงกัน
วา กษัตริยสมควรจะไดทรง
ตรากฎหมายและออกพระราช
กฤษฎีกาวา ในสามสิบวันนี้ถาผู
หนึ่ งผู ใดทูลขอตอพระเจาหรือ
มนุษยนอกเหนือพระองค โอ

ขาแตกษัตริย ก็ใหโยนผูนั้นลง
ในถ้ําสิงโตเสีย

พระราชกฤษฎีกาหาม
อธิษฐานตอพระเจา

8โอ ขาแตกษัตริย บัดนี้ขอพระ
องคออกพระราชกฤษฎีกา และ
ลงพระนามในหนั งสื อสําคั ญ
เพ่ือจะเปลี่ยนแปลงไมได ตาม
กฎหมายของคนมี เดี ยและคน
เปอรเซีย ซึ่งจะแกไขหาไดไม"
9 เพราะฉะนั้น กษัตริยดาริอัส
จึ งทรงลงพระนามในหนั งสื อ
สําคัญและพระราชกฤษฎีกา

ดาเนียลอธิษฐานตอ
พระเจาวันละสามครั้ง

10 เมื่อดาเนียลทราบวา ลงพระ
นามในหนั งสื อสําคัญนั้ นแล ว
ทานก็ไปยังเรือนของทาน ที่มี
หนาตางหองชั้นบนของทานเปด
ตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และ
ท านก็ คุกเข าลงวันละสามครั้ ง
อธิษฐานและโมทนาพระคุณตอ
พระพักตรพระเจาของทาน ดัง
ที่ทานไดเคยกระทํามาแตกอน
11 แลวคนเหลานี้ก็ไดพากันมา
และไดพบดาเนียลอธิษฐานและ
วิงวอนอยูตอพระพักตรพระเจา
ของทาน
12 แลวเขาทั้งหลายก็เขาไปใกล
กราบทูลตอพระพักตรกษัตริย
เกี่ ยวดวยพระราชกฤษฎีกาของ
กษัตริยวา "ขาแตกษัตริย พระ

(3) สภษ 22:29; ดนล 5:12 (4) ปฐก 43:18; วนฉ 14:4 (5) 1 ซมอ 24:17; อสธ 3:8
(6) สดด 56:6; มธ 27:23-25 (7) ดนล 6:2-3; มคา 6:5 (8) อสธ 3:12; อสย 10:1
(9) สดด 62:9-10 (10) ลก 14:26; กจ 4:17 (11) ดนล 6:6 (12) กจ 16:19; 24:2-9
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หนา 1773 ดาเนียล 6
องค ไดทรงลงพระนามในพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่ งมิใชหรือ
วา ถาผูหนึ่งผู ใดทูลขอตอพระ
เจ าหรือมนุษยนอกเหนื อพระ
องคในสามสิบวันนี้ โอ ขาแต
กษัตริย ก็ใหโยนผูนั้นลงไปใน
ถ้ําสิงโตเสีย" กษัตริยตรัสตอบ
วา "เร่ืองนั้นยังคงอยูตามกฎ
หมายของคนมี เ ดี ยและคน
เปอรเซียซึ่งจะแกไขหาไดไม"
13 แลวเขาจึงกราบทูลตอพระ
พักตรกษัตริยวา "ดาเนียลคน
นั้นในพวกที่ ถูกกวาดเปนเชลย
มาจากยูดาห หาไดเชื่อฟงพระ
องคไม โอ ขาแตกษัตริย และ
ไม เชื่ อฟงพระราชกฤษฎีกาซึ่ ง
พระองคทรงลงพระนามไว แต
ไดทูลขอวันละสามครั้ง"
14 เมื่อกษัตริยทรงสดับถอยคํา
เหลานี้แลว ก็ทรงโทมนัสย่ิงนัก
และทรงตั้ งพระทัยหาทางช วย
ดาเนียลใหพน ทรงหาหนทาง
ช วยดาเนี ยลให รอดพนจนถึ ง
เวลาดวงอาทิตยตก
15 แลวคนเหลานั้ นก็พากันมา
เข าเฝ ากษัตริ ย และกราบทู ล
กษัตริยวา "โอ ขาแตกษัตริย ขอ
พระองคพึงทราบวา กฎหมาย
ของคนมีเดียและคนเปอรเซียวา
พระราชกฤษฎีกาก็ดี หรือกฎ
หมายก็ดีซึ่ งกษัตริยทรงประทับ
ตราแลวยอมเปลี่ยนแปลงไมได"

ดาเนียลถูกท้ิงในถํ้าสิงโต
16 แล วกษัตริ ย จึ งทรงบัญชา
เขาก็นําดาเนียลมาทิ้งในถ้ําสิงโต
กษัตริยตรัสแกดาเนียลวา "พระ
เจาของทาน ผูซึ่งทานปรนนิบัติ
อยู เนืองนิตยนั้ น พระองคจะ
ทรงชวยทานใหรอดพน"
17 แลวเขานําศิลากอนหนึ่ งมา
ปดปากถ้ําไว กษัตริยก็ไดทรง
ประทั บตราของพระองค และ
ตราของเจ านายของพระองค
เพ่ือวาจะไมมีสิ่ งใดอันเกี่ยวกับ
ดาเนียลเปลี่ยนแปลงไป
กษัตริยทรงเปนทุกขในพระทัย

ทรงบัญชาใหนําดาเนียล
ออกมาจากถ้ํา

18 แลวกษัตริยก็เสด็จกลับพระ
ราชวัง ทรงอดพระกระยาหาร
ตลอดคืนนั้น ไมใหนําเครื่ อง
ดนตรีอันใดมาหนาพระที่ และ
บรรทมไมหลับ
19 พอเชาตรู กษัตริยก็ลุกข้ึน
รีบเสด็จไปยังถ้ําสิงโต
20 เมื่อพระองคเสด็จมาใกลถ้ํา
นั้น พระองคก็ตรัสเรียกดาเนียล
ดวยเสียงโทมนัส กษัตริยตรัส
กับดาเนียลวา "โอ ดาเนียล ผู
รับใชของพระเจาผูทรงพระชนม
อยู พระเจาของทานซึ่ งทาน
ปรนนิบัติอยูเนืองนิตยนั้น ทรง
สามารถที่จะชวยทานใหพนจาก
สิงโตไดแลวหรือ"

(13) อสธ 3:8; ดนล 1:6; กจ 5:29; 17:7 (14) มธ 27:17-24; มก 6:26; ลก 23:13
(15) อสธ 8:8; สดด 94:20-21 (16) 2 ซมอ 3:39; สภษ 29:25 (17) พคค 3:53
(18) 2 ซมอ 12:16-17 (19) มธ 28:1; มก 16:2; 2 คร 2:13 (20) ดนล 6:16
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หนา 1774ดาเนียล 6, 7
21 แล ว ด า เ นี ย ล ก ร าบทู ล
กษัตริยวา "โอ ขาแตกษัตริย ขอ
ทรงพระเจริญเปนนิตย
22 พระเจาของขาพระองคทรง
ใชทูตสวรรคของพระองคมาปด
ปากสิงโตไว มันมิไดทําอันตราย
แกขาพระองค เพราะพระองค
ทรงเห็นวาขาพระองคไรความ
ผิดตอพระพักตรพระองค โอ
ขาแตกษัตริย ขาพระองคมิได
กระทําผิ ดประการใดต อพระ
พักตรพระองคดวย"
23 ฝายกษัตริยก็โสมนัสในพระ
ทัยเปนลนพน และทรงบัญชาให
นําดาเนียลข้ึนมาจากถ้ํา เขาจึง
เอาดาเนียลข้ึนมาจากถ้ํา ไม
ปรากฏวา มีอันตรายอยางไรบน
ตัวทานเลย เพราะทานไดเชื่อใน
พระเจาของทาน
24 แลวกษัตริยทรงบัญชาใหนํา
คนเหล านั้ นที่ ฟองดาเนียลมา
โยนทิ้ งในถ้ําสิงโต ทั้ งตัวเขา
บุตรทั้งหลายของเขา และภรร-
ยาของเขาทั้ งหลายดวย และ
ก อนที่ เขาตกลงไปถึ ง พ้ื นถ้ํา
สิงโตก็ไดฟดเขาอยูเสียแลวและ
หักกระดูกของเขาทั้ งหลายเปน
ชิ้นๆไป

ดาริอัสยกยอง
พระเจาของดาเนียล

25 แล วกษัตริ ย ดาริ อั สทรงมี
พระราชสารไปถึงบรรดาชนชาติ

ประชาชาติทั้งปวง และภาษาทั้ง
หลายที่ อาศัยอยูในพิภพทั้ งสิ้ น
วา "สันติสุขจงมีแกทานทั้ ง
หลายอยางทวีคูณ
26 เราออกกฤษฎีกาวา ใหคน
ทั้ งหลายสั่นสะทานและยําเกรง
ตอพระพักตรพระเจ าของดา-
เนียลในราชอาณาจักรของเราทั้ง
หมด เพราะพระองคทรงเปน
พระเจาผูทรงพระชนมอยู ทรง
ดํารงอยูเปนนิตย อาณาจักรของ
พระองคจะไมถูกทําลาย และ
ราชอาณาจั กรของพระองค จะ
ดํารงจนถึงที่สุด
27 พระองคทรงชวยใหพนและ
ชวยใหพนภัย พระองคทรง
กระทําหมายสํา คั ญและการ
มหัศจรรยในฟาสวรรคและบน
พ้ืนพิภพ พระองคคือพระผูชวย
ดาเนียลใหพนจากฤทธิ์ของสิง-
โต"
28 ดังนั้ น ดาเนียลผูนี้ จึงได
เจริญข้ึนในรัชสมัยของดาริอัส
และในรั ชสมั ยของไซรั สคน
เปอรเซีย

อาณาจักรโลกท้ังส่ีซ่ึงได
ออกมาจากทะเลแหงมนุษย

7ในปตนแหงรัชกาลเบลชัส-
ซารกษัตริย เมืองบาบิโลน

ดาเนียลมีความฝนและนิมิตผุด
ข้ึ นในศีรษะของท านเมื่ อท าน
นอนอยูในที่นอนของทาน ทาน

(21) นหม 2:3; ดนล 6:6 (22) 2 ซมอ 22:7; สดด 31:14 (23) อพย 18:9; 1 พกษ 5:7
(24) พบญ 19:18-20; อสธ 7:10 (25) อสร 1:1-2; อสธ 3:12 (26) สดด 2:11
(27) โยบ 36:15; สดด 18:48 (28) 2 พศด 36:22; อสย 44:28 (1) ดนล 5:1; 8:1
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หนา 1775 ดาเนียล 7
จึงบันทึกความฝนนั้นไว และ
บรรยายเนื้อเร่ืองนั้น
2ดาเนียลกลาววา "ขาพเจาได
เห็นในนิมิตเวลากลางคืน และ
ดูเถิด ลมทั้งสี่ของฟาสวรรคได
ปลุกปนทะเลใหญนั้น
3และสัตวมหึมาสี่ ตัวได ข้ึ นมา
จากทะเล แตละตัวก็ตางกัน
4ตัวแรกเหมือนสิงโต มีปกนก
อินทรี เมื่อขาพเจามองดูนั้น ขน
ปกก็ถูกถอนออกไป และมันถูก
ยกข้ึนจากแผนดิน และใหยืน
สองเทาเหมือนคน และมอบใจ
ของมนุษยใหแกมัน
5และดูเถิด มีสัตวอีกตัวหนึ่ ง
เปนตัวที่ สองเหมือนหมี มัน
ขยับตัวขางหนึ่ งข้ึน มีกระดูก
ซี่ โครงสามซี่ อยู ในปากของมัน
ระหวางซี่ฟน มีเสียงบอกมันวา
`จงลุกข้ึนกินเนื้อใหมากๆ'
6ตอจากนี้ไปขาพเจาก็ไดมองดู
ดูเถิด สัตวอีกตัวหนึ่ งเหมือน
เสือดาว บนหลังมีปกนกสี่ปก
สัตวนั้นมีหัวสี่หัวและมันรับราช
อํานาจ
7ตอจากนี้ ไปขาพเจาไดเห็นใน
นิมิตกลางคืน และดูเถิด สัตวที่
สี่ มันรายกาจและเปนที่ นากลัว
และแข็งแรงย่ิงนัก มันมีฟน
เหล็กมหึมา มันกินและหักเปน
ชิ้นๆ และกระทืบสิ่งที่เหลือนั้น
เสีย มันตางกับสัตวอื่นทั้งหลาย

ที่อยูกอนมัน มันมีเขาสิบเขา
8 ข าพเจ าพิ เคราะห เ ร่ื องเขา
เหลานั้น  ดูเถิด มีอีกเขาหนึ่ง
เล็ กๆงอกข้ึ นมาท ามกลางเขา
เหลานั้น เขารุนแรกสามเขาได
ถูกถอนรากออกไปตอหนามัน
และดูเถิด ในเขาอันนี้มีตา
เหมือนตามนุษย มีปากพูดเรื่อง
ใหญโต
9 ขณะที่ ข าพเจ าดู อยู มี หลาย
บัลลังกถูกลมลง และผูหนึ่ ง
ผู เจริญด วยวั ยวุ ฒิมาประทั บ
ฉลองพระองค ขาวอย างหิ มะ
พระเกศาที่ พระเศียรของพระ
องคเหมือนขนแกะบริสุทธิ์ พระ
บัลลั งกของพระองค เปนเปลว
เพลิง กงจักรของบัลลังกนั้ น
เปนไฟลุก
10 ธารไฟพุ งออกและไหลออก
มาตอเบ้ื องพระพักตรพระองค
คนนับแสนๆปรนนิบัติพระองค
คนนับโกฏิๆเขาเฝาพระองค ผู
พิพากษาก็ข้ึนนั่งบัลลังก บรรดา
หนังสือก็เปดข้ึน
11 ขาพเจาก็จองดู เพราะเสียง
พูดใหญโตของเขาเล็กนั้น และ
เมื่ อขาพเจาจองดูสัตวตัวนั้ นก็
ถูกฆา และศพก็ถูกทําลาย มอบ
ใหเผาเสียดวยไฟ
12 สวนเรื่องสัตวที่ เหลืออยูนั้น
ราชอํานาจของมันก็ถูกนําไปเสีย
แตชี วิตของมันนั้ นยังอยู ตอไป

(2) วว 7:1 (3) ดนล 2:32-33 (4) พบญ 28:49; 2 ซมอ 1:23 (5) 2 พกษ 2:24
(6) ดนล 2:39; ฮชย 13:7 (7) 2 ซมอ 22:43; ดนล 7:24 (8) 1 ซมอ 2:3; สดด 12:3
(9) 1 คร 15:24-25; วว 19:18 (10) สดด 50:3 (11) ดนล 7:8 (12) ดนล 7:4-6
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หนา 1776ดาเนียล 7
ใหถึงฤดูหนึ่งและวาระหนึ่ง
13 ขาพเจาเห็นในนิมิตกลางคืน
และดูเถิด มีทานผูหนึ่งเหมือน
บุตรมนุษยมาพรอมกับบรรดา
เมฆในทองฟา และทานมาหาผู
เจริญดวยวัยวุฒินั้น เขานําทาน
มาเฝาตอเบ้ื องพระพักตรพระ
องค
14 ราชอํานาจ สงาราศี กับราช
อาณาจักร ก็ไดมอบใหแกทาน
เพ่ือบรรดาชนชาติ ประชาชาติ
ทั้ งปวงและภาษาทั้ งหลายจะ
ปรนนิบัติทาน ราชอาณาจักร
ของท านเป นราชอาณาจั กร
นิรันดรซึ่ งจะไมสิ้ นสุดไป และ
อาณาจั กรของท านเป นอาณา
จักรซึ่งจะไมถูกทําลายเลย

นิมิตของสัตวท้ังส่ี
15 สวนขาพเจา คือดาเนียล จิต
ใจขาพเจาก็เปนทุกขในตัวขาพ-
เจา เพราะนิมิตในศีรษะของ
ขาพเจาก็กระทําใหขาพเจาตกใจ
16 ข าพเจ าเข าไปใกล ท านผู
หนึ่ งที่ ยืนอยูที่ นั่น และไตถาม
ความจริงของเรื่องราวนี้ ทานก็
บอกขาพเจา และใหขาพเจารู
ความหมายของเรื่องเหลานี้
17 สัตวมหึมาทั้งสี่คือ กษัตริยสี่
องคซึ่งจะเกิดมาจากพิภพ
18 แตบรรดาวิสุทธิชนแหงองค
ผูสูงสุดจะรับราชอาณาจักร และ
ถือกรรมสิทธิ์ ราชอาณาจักรนั้น

สืบๆไปเปนนิตย คือเปนนิตย
นิรันดร
19 แลวขาพเจาก็อยากจะทราบ
ถึงความจริงอันเกี่ยวกับสัตวตัว
ที่สี่นั้นซึ่งผิดแปลกกับสัตวอื่นๆ
ทั้งสิ้น รายกาจเหลือเกิน มีฟน
เหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิ์
ซึ่ งกิ นและหั กเป นชิ้ นๆและ
กระทืบสิ่งที่เหลือนั้นเสีย
20 และเกี่ยวกับเขาสิบเขาซึ่งอยู
บนหัวของมัน และเขาอีกเขา
หนึ่งซึ่งงอกข้ึนมาตอหนาเขารุน
แรกสามเขาที่หลุดไป เขาซึ่ งมี
ตาและมีปากซึ่ งพูดสิ่ งใหญ โต
และซึ่ งดู เหมือนจะใหญโตกวา
เพ่ือนเขาดวยกัน
21 เมื่ อขาพเจามองดู เขานี้ทํา
สงครามกับวิสุทธิชนและชนะ
22 จนถึ งผู เจริ ญด วยวั ยวุ ฒิ
เสด็ จมาถึ งและทรงให มี การ
พิพากษาให แก วิ สุ ทธิ ชนของ
องคผู สูงสุดนั้น และจนสมัย
เมื่ อวิสุทธิชนรับราชอาณาจักร
มาถึง
23 ทานผูนั้นกลาวดังนี้วา `เร่ือง
สัตวตัวที่สี่จะมีราชอาณาจักรที่สี่
บนพิภพซึ่ งจะผิดกับราชอาณา
จักรทั้งสิ้น และจะกินทั้งพิภพนี้
เสียและเหยียบพิภพลง และหัก
พิภพนั้นใหแตกออกเปนชิ้นๆ
24 สวนเรื่ องเขาสิบเขานั้ นจาก
ราชอาณาจักรนี้ จะมีกษัตริยสิบ

(13) สดด 8:4-5 (14) ดนล 7:27 (15) ยรม 15:17-18; ฮบก 3:16 (16) ศคย 1:8-11
(17) สดด 17:14; ยน 18:36 (18) อสย 60:12-14 (19) ดนล 7:7 (20) ดนล 7:8
(21) ดนล 7:20; 8:9-12; 11:36; 2 ธส 2:3-10; 1 ทธ 4:1-3; วว 12:3; 13:1; 17:3
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หนา 1777 ดาเนียล 7, 8
พระองคเกิดข้ึน และมีกษัตริย
อีกองคหนึ่งเกิดข้ึนภายหลัง ผิด
แปลกกว ากษัตริ ยที่ มี มาก อน
และจะโคนกษัตริยเสียสามองค
25 ทานจะพูดคํากลาวรายองคผู
สูงสุด และจะใหวิสุทธิชนของ
องคผู สูงสุดนั้นอิดหนาระอาใจ
และจะคิดเปลี่ ยนแปลงบรรดา
วาระและพระราชบัญญัติ และ
เขาทั้ งหลายจะถูกมอบไวในมือ
ของทาน ตลอดหนึ่งวาระ สอง
วาระ กับครึ่งวาระ
26 แต ผู พิ พากษาก็ จะข้ึ นนั่ ง
บั ลลั งก และจะทรงนําเอาราช
อาณาจักรของทานไปเสีย เพ่ือ
จะทรงเผาผลาญและทําลายเสีย
ใหสิ้นสุด
27 และอาณาจักรกับราชอาณา
จักรและความยิ่งใหญแหงบรร-
ดาอาณาจักรภายใตสวรรคทั้ ง
สิ้น จะตองถูกมอบไวแกชุมนุม
แหงวิสุทธิชนขององค ผู สู งสุด
นั้น อาณาจักรของทานจะเปน
อาณาจักรนิรันดร และราชอา-
ณาจักรทั้ งสิ้ นจะปรนนิบัติและ
เชื่อฟงทาน'
28 เร่ื องราวก็สิ้ นสุดลงเพียงนี้
สวนขาพเจาคือดาเนียล ความ
คิดของขาพเจาก็ทําใหขาพเจา
ตกใจมาก และสีหนาของขาพ-
เจาก็เปลี่ ยนไป แตขาพเจาก็
เก็บเรื่องราวนี้ไวในใจ"

นิมิตของดาเนียลเรื่อง
แกะผูตัวหน่ึงกับแพะผูตัวหน่ึง

8ในป ที่ ส ามแห ง รั ชกาล
กษัตริยเบลชัสซาร มีนิมิต

ปรากฏแกขาพเจาดาเนียล หลัง
จากนิมิ ตที่ ปรากฏแกข าพเจ า
ครั้งแรกนั้น
2และขาพเจาเห็นเปนนิมิต ตอ
มาขณะที่ขาพเจาอยูที่สุสาปรา-
สาท ซึ่งอยูในแขวงเมืองเอลาม
และขาพเจาก็เห็นเปนนิมิต และ
ขาพเจาอยูริมแมน้ําอุลัย
3ขาพเจาเงยหนาข้ึนเห็น และ
ดูเถิด แกะผูตัวหนึ่งยืนอยูที่ฝง
แมน้ํา มีเขาสองเขา เขาทั้ ง
สองสูง แตเขาหนึ่งสูงกวาอีกเขา
หนึ่ ง และเขาที่ สูงนั้ นงอกมาที
หลัง
4ขาพเจาเห็นแกะผูนั้ นขวิดไป
ทางตะวันตกและทางเหนือและ
ทางใต ไมมีสัตวตัวใดตานทาน
มันได และไมมีใครที่จะชวยให
พนจากมือของมันได มันทํา
ตามชอบใจของมันและก็พองตัว
ข้ึน
5 เมื่อขาพเจากําลังตรึกตรองอยู
ดูเถิด มีแพะผูตัวหนึ่งมาจากทิศ
ตะวันตก เหาะขามพ้ืนพิภพทั้ง
สิ้ นมา ไมแตะตองพ้ืนดินเลย
และแพะนั้นมีเขาเดนอยูในระ-
หวางตาของมันเขาหนึ่ง
6มันมาหาแกะผูที่มีเขาสองเขา

(25) ดนล 7:8; 2 ธส 2:4 (26) ดนล 7:10-11; วว 11:13 (27) อสย 49:23-26
(28) ปฐก 37:10; มก 9:15 (1) ดนล 7:1; 8:15 (2) กดว 12:6; นหม 1:1; ฮบ 1:1
(3) กดว 24:2; ยชว 5:13 (4) อสย 45:1-5 (5) ดนล 8:21; 11:3 (6) ดนล 8:3
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หนา 1778ดาเนียล 8
ซึ่งขาพเจาเห็นยืนอยูที่ฝงแมน้ํา
มันว่ิ งเข าใสแกะผู ตั วนั้ นด วย
เต็มกําลังความโกรธของมัน
7ขาพเจาเห็นมันเขามาใกลแกะ
ผู มันโกรธและเขาชนแกะผู ทํา
ใหเขาทั้งสองของมันหักไป และ
แกะผู ก็ ไมมีกําลั งต านทานมัน
ได มันเหว่ียงแกะผูลงที่ดินและ
เหยียบเสีย และไมมีใครชวย
แกะผูใหพนมือของมันได
8แลวแพะผู ก็พองตัวข้ึนอยาง
ย่ิง แตเมื่อมันแข็งแรง เขาใหญ
ของมันก็หัก มีเขาเดนอีกสี่ เขา
งอกข้ึนแทนที่ หันไปทางทิศลม
ทั้งสี่ของฟาสวรรค
9และมี เขาเล็ กๆเขาหนึ่ งงอก
ออกมาจากเขาหนึ่ งในพวกเขา
เหลานี้ ซึ่งงอกข้ึนใหญโตเหลือ
เกิน ตรงไปทางใต ตรงไปทาง
ตะวันออก และตรงไปยังแผน
ดินอันรุงโรจนนั้น
10 มันงอกข้ึนใหญโต แมกระ-
ทั่งถึงบริวารแหงฟาสวรรค มัน
ยังเหว่ี ยงบริวารกับดวงดาวลง
มายังพิภพเสียบาง แลวเหยียบ
ยํ่าเสีย
11 มันพองตัวข้ึนอีก แมกระทั่ง
ถึงจอมของบริวาร และเครื่ อง
เผาบูชาประจําวันก็ถูกชิงไปเสีย
และสถานบริสุทธิ์ของพระองคก็
ถูกเหว่ียงลง
12 และเพราะเหตุ การละเมิ ด

เขาไดรับมอบบริวารไวสูกับการ
เผาบูชาประจําวัน และความจริง
ก็ถูกเหว่ียงลงที่ดิน และเขานั้น
ก็ปฏิบัติงานและเจริญข้ึน
13 แลวขาพเจาไดยินวิสุทธิชนผู
หนึ่งพูดอยู วิสุทธิชนอีกผูหนึ่ง
ก็พูดกับวิสุทธิชนผูที่ พูดอยูนั้น
วา "นิมิตที่ เกี่ยวของกับเครื่อง
เผาบูชาประจําวันนั้ นจะอยู อีก
นานเทาใด ทั้ งเร่ืองการละเมิด
ที่ทําให เกิดการรกรางวางเปลา
เพ่ื อจะมอบทั้ งสถานบริ สุ ทธิ์
และบริวารใหถูกเหยียบยํ่าลงใต
ฝาเทา"
14 ท านผู นั้ นตอบข าพเจ าว า
"อยู นานสองพั นสามร อยวั น
แลวสถานบริสุทธิ์ นั้ นจะได รับ
การชําระ"

คําแกนิมิตของดาเนียล
15 และอยูมา เมื่อขาพเจา
ดาเนี ยลได เห็ นนิ มิ ตนั้ นแล ว
ขาพเจาก็พยายามเขาใจ และดู
เถิด มีเหมือนมนุษยยืนอยูหนา
ขาพเจา
16 และขาพเจาไดยินเสียงของ
ชายผูหนึ่งระหวางฝงแมน้ําอุลัย
และเสียงนั้นรองเรียกและกลาว
วา "กาเบรียลเอย จงทําใหชาย
ผูนี้เขาใจในนิมิตนั้นเถิด"
17 ดังนั้ น ทานจึงมาใกลที่ ที่
ขาพเจายืนอยู และเมื่อทานมา
แลว ขาพเจาก็ตกใจซบหนาลง

(7) ลนต 26:37; ยชว 8:20 (8) พบญ 31:20; อสธ 9:4 (9) ดนล 8:23-24; ศคย 7:14
(11) 2 พกษ 19:22; 2 พศด 32:15 (12) สดด 119:43 (13) พบญ 33:2; ศคย 1:9-12
(14) วว 11:2-3 (15) มธ 13:36; มก 4:12 (16) กจ 9:7; วว 1:12 (17) ปฐก 17:3
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หนา 1779 ดาเนียล 8, 9
ถึงดิน แตทานกลาวแกขาพเจา
วา "โอ บุตรแหงมนุษยเอย จง
เขาใจเถิดวา นิมิตนั้นเปน
เร่ืองของกาลอวสาน"
18 เมื่ อท านกําลั งพู ดอยู กั บ
ขาพเจา ขาพเจาก็สลบหนาติด
ดินอยู แตทานแตะตองขาพเจา
ใหขาพเจายืนข้ึน
19 ทานกลาววา "ดูเถิด ขาพเจา
จะทําใหท านทราบถึงสิ่ งซึ่ งจะ
เกิ ดข้ึ นในตอนปลายแห งพระ
พิโรธ เพราะมันเกี่ ยวของกับ
วาระกําหนดแหงอวสาน
20 เร่ื องแกะผู มีสองเขาที่ ทาน
เห็นนั้นคือกษัตริยของคนมีเดีย
และคนเปอรเซีย
21 และแพะผู คื อกษัตริ ย ของ
กรีก และเขาใหญระหวางนัยน
ตา คือกษัตริยองคแรก
22 สวนเขาที่หัก และมีอีกสี่เขา
งอกข้ึนแทนนั้น คืออาณาจักรสี่
อาณาจักรจะเกิดข้ึนจากประชา
ชาตินั้น แตไมมีอํานาจเหนือเขา
แรกนั้น
23 และในตอนปลายแห ง รั ช
สมัยของพวกเขา เมื่ อผูละเมิด
ทั้ งหลายได กระทําเต็ มขนาด
แลว จะมีกษัตริยองคหนึ่งพระ
พักตรดุราย และมีความเขาใจ
ในเรื่องปริศนาเกิดข้ึน
24 อํานาจของท านจะใหญ โต
มาก แตมิใชโดยอํานาจของทาน

เอง และทานจะกระทําใหบังเกิด
ความพินาศอยางนากลัว ทานก็
เจริญข้ึนและปฏิบัติงาน ทานจะ
ทําลายคนที่ มี กําลั งมากและ
ประชาชนบริสุทธิ์
25 ด วยความฉลาดของท าน
ทานจะกระทําใหการลอลวงแพร
หลายข้ึ นด วยน้ํ ามื อของท าน
ท านจะพองตั วของท านในใจ
ของทานเอง ทานจะทําลายคน
มากหลายโดยความสงบ แลวจะ
ลุกข้ึนตอสูกับจอมเจานาย แต
ทานจะตองถูกหักทําลาย ไมใช
ดวยมือเลย
26 นิมิตเรื่องเวลาเย็นและเวลา
เชาซึ่งบอกเลานั้นเปนความจริง
แต จงป ดบั งนิ มิ ตนั้ นไว เถอะ
เพราะเปนเรื่องของอีกหลายวัน
ขางหนา"
27 และข าพเจาดาเนียลก็ออน
เพลีย และนอนเจ็บอยูหลายวัน
แลวข าพเจาก็ลุกข้ึ นไปปฏิ บัติ
ราชการของกษัตริยตอไป แต
ขาพเจาก็งงงันโดยนิมิตนั้น และ
ไมเขาใจเรื่องราวเลย

คําพยากรณของดาเนียล
เรื่องการเปนเชลยเจ็ดสิบป

9ในปตนรัชกาลดาริอัส โอรส
กษัตริยอาหสุเอรัส เชื้อสาย

คนมีเดีย ผูไดเปนกษัตริยเหนือ
ดินแดนเคลเดีย
2ในปแรกแหงรัชกาลของทาน

(18) ดนล 8:17; ลก 9:32 (19) วว 1:1 (20) ดนล 8:3 (21) ดนล 8:5-7; 10:20
(22) ดนล 8:3; 11:4 (23) กดว 24:24 (24) วว 13:3-9 (25) ยรม 48:26; ดนล 11:21
(26) อสค 12:27; วว 10:4 (27) ฮบก 3:16 (1) ดนล 1:21 (2) สดด 119:24
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หนา 1780ดาเนียล 9
ขาพเจาดาเนียลไดเขาใจถึงจํา-
นวนปจากหนังสือ ซึ่งพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหไดมีมาถึงเย-
เรมียผูพยากรณวา พระองคจะ
ทรงกระทําใหครบกําหนดเจ็ด
สิบปในการรกรางของกรุงเยรู-
ซาเล็ม
3แลวข าพเจ าก็หั นหน าไปหา
องคพระผูเปนเจาพระเจา แสวง
หาดวยการอธิษฐานและการวิง
วอน ทั้งดวยการอดอาหาร และ
นุงหมผากระสอบและนั่ งบนมูล
เถา
4ขาพเจาไดอธิษฐานตอพระเย-
โฮวาหพระเจาของขาพเจาและ
สารภาพวา "โอ ขาแตองคพระผู
เปนเจา พระเจาผู ใหญย่ิ งและ
ที่นาสะพรึงกลัว ผูทรงรักษา
พันธสัญญาและความเมตตาตอ
ผู ที่ รั กพระองคและรักษาพระ
บัญญัติของพระองค
5ขาพระองคทั้ งหลายไดกระทํา
บาป และไดกระทําความชั่วชา
และไดประกอบความชั่วและการ
กบฏ หันเสียจากขอบังคับและ
คําตัดสินของพระองค
6ข าพระองคมิ ไดฟ งบรรดาผู
พยากรณ ผู รับใชของพระองค
ผูกลาวในพระนามของพระองค
ตอกษัตริย ของข าพระองคทั้ ง
หลาย ทั้งตอเจานาย บรรพบุรุษ
และประชาชนทั้ งสิ้ นแห งแผน

ดิน
7 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
ความชอบธรรมเป นของพระ
องค แตความขายหนาควรแก
พวกขาพระองค ดังทุกวันนี้ ที่
ควรแกคนยูดาห ชาวกรุงเยรู-
ซาเล็มและอิสราเอลทั้งหมด ทั้ง
ผู ที่ อยู ใกลและอยู ไกลออกไป
ในแผนดินทั้ งหลายซึ่ งพระองค
ทรงขับไลเขาไปนั้น เพราะความ
ละเมิดซึ่ งเขาไดกระทําตอพระ
องค
8 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
ความขายหน าควรแก พวกข า
พระองค แกกษัตริยของขาพระ
องคทั้งหลาย เจานายและบรรพ
บุรุษ เพราะขาพระองคทั้งหลาย
ไดกระทําบาปตอพระองค
9พระกรุณาและการอภั ยโทษ
เปนขององคพระผู เปนเจาพระ
เจาของขาพระองคทั้งหลาย ถึง
แมขาพระองคทั้ งหลายไดกบฏ
ตอพระองค
10 และมิไดเชื่อฟงพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ขาพระองค ดวยการดําเนินตาม
พระราชบัญญัติของพระองค ซึ่ง
พระองค ทรงตั้ งไว ต อหน าข า
พระองคทั้งหลาย โดยบรรดาผู
พยากรณผูรับใชของพระองค
11 เออ อิสราเอลทั้งผองไดละ-
เมิดตอพระราชบัญญัติของพระ

(3) นหม 1:4; สดด 102:13 (4) ดนล 9:5-12 (5) 1 พกษ 8:47-50; 2 พศด 6:37-39
(6) 2 พกษ 17:13-14; อสย 30:10-11 (7) พบญ 32:4 (8) ยรม 14:20; พคค 1:7-8
(9) อพย 34:6-7; กดว 14:18-19 (10) อสร 9:10-11 (11) ลนต 26:14; พบญ 27:15
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หนา 1781 ดาเนียล 9
องค และไดหันไปเสียไมเชื่อฟง
พระสุรเสียงของพระองค และ
การสาปแช งและการปฏิญาณ
ซึ่ งจารึกไว ในพระราชบัญญัติ
ของโมเสสผู รับใชของพระเจ า
จึงถูกเทลงเหนือขาพระองคทั้ ง
หลาย เพราะวาขาพระองคทั้ ง
หลายไดกระทําบาปตอพระองค
12 พระองคไดทรงยืนยันถอย
คําของพระองค ซึ่งพระองคได
ตรั สกล าวโทษข าพระองค ทั้ ง
หลาย และกลาวโทษผูปกครอง
ซึ่ งปกครองขาพระองค โดยนํา
ให ข าพระองค เกิ ดวิ บัติ อย าง
ใหญหลวง เพราะวาภายใต
สวรรคทั้งสิ้นไมมีที่ใดที่ไดกระ-
ทําเหมือนที่ไดกระทําแกเยรูซา-
เล็ม
13 ดั งที่ ได จารึกไว ในพระราช
บัญญัติของโมเสสแลว วิบัติทั้ง
สิ้ นก็ไดตกอยู เหนือขาพระองค
ทั้งหลายแลว แตขาพระองคทั้ง
หลายยั งมิ ไดอธิ ษฐานตอพระ
พักตรพระเยโฮวาหพระเจาของ
ขาพระองคทั้งหลาย โดยหันเสีย
จากความชั่ วชาของขาพระองค
และเขาใจความจริงของพระองค
14 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
ทรงเก็บความวิบัติไวพรอมและ
ไดทรงนํามาเหนือข าพระองค
ทั้ งหลาย เพราะพระเยโฮวาห
พระเจาของขาพระองคทั้ งหลาย

ทรงเปนผูชอบธรรมในสรรพกิจ
ซึ่งพระองคไดทรงกระทํา เพราะ
ขาพระองคทั้ งหลายมิไดเชื่อฟง
พระสุรเสียงของพระองค
15 แลวบัดนี้ โอ ขาแตองคพระ
ผู เป นเจ าพระเจ าของข าพระ
องคทั้ งหลาย ผูทรงนําชนชาติ
ของพระองคออกจากแผนดิน
อียิปตดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์
และไดทําใหพระนามลือมาจน
ทุกวันนี้ ขาพระองคทั้งหลายได
กระทําบาป และขาพระองคทั้ ง
หลายกระทําความชั่ว
16 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
ตามความชอบธรรมทั้ งสิ้ นของ
พระองค ขอใหความกริ้ วและ
พระพิโรธของพระองคหันกลับ
เสียจากเยรูซาเล็มนครของพระ
องค ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค
เพราะบาปของข าพระองค ทั้ ง
หลายและความชั่ วชาของบรรพ
บุ รุษของข าพระองค ทั้ งหลาย
เยรู ซาเล็ มและประชาชนของ
พระองคจึงกลายเปนที่ เยาะเยย
ในหมู คนทั้ งสิ้ นที่ อยู รอบข า
พระองค
17 ฉะนั้น โอ ขาแตพระเจาของ
ขาพระองคทั้งหลาย บัดนี้ ขอ
ทรงสดับฟงคําอธิษฐานของผูรับ
ใชของพระองค และคําวิงวอน
ของเขา และขอทรงใหพระ
พักตรของพระองคทอแสงเหนือ

(12) อสย 44:26; พคค 2:17; อสค 13:6 (13) ลนต 16:14; พบญ 28:15; ดนล 9:11
(14) นหม 9:33; ยรม 31:28; ดนล 9:7 (15) อพย 6:1; 1 พกษ 8:51; นหม 1:10
(16) 1 ซมอ 2:7; นหม 9:8; สดด 21:1 (17) กดว 6:23-26; สดด 4:6; วว 21:23
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หนา 1782ดาเนียล 9
สถานบริสุทธิ์ของพระองคซึ่งรก
ร างนั้ นเพ่ื อเห็นแกองคพระผู
เปนเจา
18 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องค ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับ
ฟง  ขอทรงลืมพระเนตรดูความ
รกรางของขาพระองคทั้ งหลาย
ทั้ งนครซึ่ งเรียกขานกันตามพระ
นามของพระองค เพราะวาขา
พระองคทั้ งหลายมิไดถวายคํา
วิงวอนตอพระพักตรพระองค
โดยอาศัยความชอบธรรมของ
ขาพระองคทั้ งหลาย แตโดย
อาศัยพระเมตตาอันย่ิงใหญของ
พระองค
19 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
ขอทรงฟง โอ ขาแตองคพระผู
เปนเจา ขอทรงใหอภัย โอ ขา
แตองคพระผูเปนเจา ขอทรงใส
พระทัยและทรงกระทํา ขออยา
เนิ่นชาเลยพระเจาคะ เพ่ือเห็น
แกพระนามของพระองค โอ ขา
แต พระเจ าของข าพระองค
เพราะวานครของพระองคและ
ประชาชนของพระองคก็ มี ชื่ อ
ตามพระนามของพระองค"
เจ็ดสิบสัปดาหแหงปกําหนดไว

สําหรับชนชาติอิสราเอล
20 ขณะที่ขาพเจากําลังพูด กํา-
ลั งอธิ ษฐานและสารภาพบาป
ของขาพเจาและบาปของอิสรา-
เอลประชาชนของขาพเจา และ

เสนอคําวิงวอนของขาพเจาตอ
พระพักตรพระเยโฮวาหพระเจา
ของขาพเจา  เพ่ือภูเขาบริสุทธิ์
แหงพระเจาของขาพเจาอยูนั้น
21 เออ ขณะเมื่อขาพเจากลาว
คําอธิษฐานอยู ชายชื่อกาเบรียล
ซึ่ งขาพเจาได เห็นในนิมิตครั้ ง
แรกนั้น ไดบินอยางเร็วมาใกล
ขาพเจา แตะตองขาพเจาใน
เวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น
22 ทานไดใหความรู และกลาว
แกขาพเจาวา "โอ ดาเนียล
ขาพเจาออกมา ณ บัดนี้ เพ่ือ
จะใหปญญาและความเขาใจแก
ทาน
23 ในตอนต นแห งคํา วิ งวอน
ของท านก็มีพระบัญชาออกไป
ขาพเจาจึงมาบอกใหทานทราบ
เพราะทานเปนผู ที่ ทรงรักมาก
เพราะฉะนั้นจงเขาใจพระบัญชา
นั้นและพิจารณานิมิตนั้น
24 มีเจ็ดสิบสัปดาหกําหนดไว
สําหรั บชนชาติ ของท านและ
นครบริสุทธิ์ ของทาน เพ่ือให
เสร็จสิ้นการละเมิด ใหบาปจบ
สิ้น และใหลบความชั่ วชาเพ่ือ
นําความชอบธรรมนิรันดรเขามา
เพ่ือประทับตราทั้ งนิมิตและคํา
พยากรณไว และเพ่ือจะเจิม
สถานบริสุทธิ์ที่สุด
25 เพราะฉะนั้นจงทราบและเขา
ใจวา นับตั้งแตการที่พระบัญชา

(18) 1 พกษ 8:29; 2 พกษ 19:16 (19) กดว 14:19; 1 พกษ 8:30-39; 2 พศด 6:21
(20) สดด 32:5; ดนล 10:2 (21) ลก 1:19; ฮบ 1:7 (22) ดนล 9:24-27; ศคย 1:9
(23) พซม 7:10; อสค 24:16 (24) ลนต 25:8; กดว 14:34 (25) ดนล 9:23; มธ 13:23
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หนา 1783 ดาเนียล 9, 10
นั้ นออกไปใหสรางกรุงเยรูซา-
เล็มข้ึนใหม จนถึงสมัยพระ
เมสสิยาห ผูเปนประมุข ก็เปน
เวลาเจ็ดสัปดาหและเปนเวลา
หกสิบสองสัปดาห และถนนจะ
ถูกสร างข้ึ นพรอมดวยกําแพง
เมือง แตในยุคลําบาก
26 หลังจากหกสิบสองสัปดาห
แลว พระเมสสิยาหก็จะถูกตัด
ออก แตมิใชเพ่ือตัวทานเอง
และประชาชนของประมุขผูหนึ่ง
ที่ จะมานั้ นจะทําลายกรุ งและ
สถานบริสุทธิ์ เสีย ที่ สุดปลาย
ของมันจะมาถึงดวยน้ําทวมและ
จนสงครามสิ้ นสุดลงก็มีการรก
รางกําหนดไว
27 ทานจะยืนยันพันธสัญญากับ
คนเปนอันมากอยูหนึ่ งสัปดาห
และในระหวางกลางสัปดาหนั้น
ทานจะกระทําใหการถวายสัตว-
บูชาและเครื่ องบูชาอื่ นๆหยุด
ไป และเพราะเหตุมีความสะอิด
สะเอียนแพรกระจายไปทั่ว ทาน
จะกระทําใหมันรางเปลาจนสํา-
เร็จเสร็จสิ้น และสิ่งที่กําหนดไว
จะถูกเทลงเหนือผู ที่ ร างเปล า
นั้น"

ดาเนียลเห็นนิมิต
ท่ีฝงแมนํ้าใหญ

10ในปที่ สามแห งรัชกาล
ไซรัสกษัตริยแหงประ-

เทศเปอรเซีย มีอยูสิ่ งหนึ่งทรง

สําแดงแกดาเนียล ผู ไดชื่ อวา
เบลเทชัสซาร และสิ่ งนั้นก็จริง
แต เวลาที่ กําหนดไว ก็ อี กนาน
ทานเขาใจสิ่ งนั้นและมีความเขา
ใจในนิมิตนั้น
2ในคราวนั้น ขาพเจาดาเนียล
เปนทุกขอยูสามสัปดาห
3ขาพเจาไมไดรับประทานอา-
หารอรอย เนื้อหรือน้ําองุนก็มิ
ไดเขาปากขาพเจา ขาพเจาไม
ไดชโลมน้ํามันตัวเลยตลอดสาม
สัปดาห
4 เมื่อวันที่ ย่ีสิบสี่ เดือนตนขาพ-
เจาอยูที่ฝงแมน้ําใหญ คือแมน้ํา
ไทกริส
5ขาพเจาแหงนข้ึนมอง ดูเถิด
มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผาปาน มี
ทองคําเนื้อดีเมืองอุฟาสคาดเอว
ไว
6รางกายของทานดั่งพลอยเขียว
และหน าของท านก็ เหมือนฟ า
แลบ ดวงตาของทานก็เหมือน
กับคบเปลวเพลิง แขนและเทา
เปนเงางามเหมือนกับทองสัม-
ฤทธิ์ ขัด และเสียงถอยคําของ
ทานเหมือนเสียงมวลชน
7และขาพเจาดาเนียลเห็นนิมิต
นั้นแตผูเดียว คนที่อยูกับขาพ-
เจามิไดเห็นนิมิตนั้น แตเขาตัว
สั่นมากจึงว่ิงไปซอนเสีย
8แลวขาพเจาอยูแตลําพัง และ
ข าพเจ าได เห็นนิมิตใหญ ย่ิ งนี้

(26) สดด 22:15; อสย 53:8 (27) อสย 42:6; ยรม 31:31 (1) ดนล 1:21; ลก 1:20
(2) อสร 9:4-5; นหม 1:4 (3) อสย 24:6-11; 1 คร 9:27 (4) อสค 1:3; ดนล 8:2
(5) ยชว 5:13 (6) อพย 28:20; อสค 1:16 (7) 2 พกษ 6:17 (8) ปฐก 32:24; อพย 3:3
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หนา 1784ดาเนียล 10
ขาพเจาก็สิ้นเรี่ยวสิ้ นแรง หนา
ตาสุ กใสของข าพเจ าก็ เปลี่ ยน
เปนหนาซีด ขาพเจาหมดแรง
9แลวขาพเจาจึงไดยินเสียงถอย
คําของทาน และเมื่อขาพเจาได
ยินเสียงถอยคํานั้น ขาพเจาก็ซบ
หนาลงสลบอยู หนาของขาพเจา
ฟุบกับดิน
10 และดูเถิด มีมือมาแตะตอง
ขาพเจา พยุงใหขาพเจายันตัว
ดวยฝามือและเขา
11 ทานกลาวแกขาพเจาวา "โอ
ดาเนียล บุรุษผูเปนที่รักอยางย่ิง
จงเขาใจถอยคําที่ เราพูดกับทาน
และยืนตรง เพราะบัดนี้ขาพเจา
ไดรับใชใหมาหาทาน" ขณะที่
ทานกลาวคํานี้แกขาพเจา ขาพ-
เจาก็ยืนสั่นสะทานอยู
12 แลวท านพูดกับข าพเจ าว า
"ดาเนียลเอย อยากลัวเลย
เพราะตั้ งแตวันแรกที่ทานไดตั้ง
ใจจะเข าใจและถ อมตั วลงต อ
พระพักตรพระเจาของทานนั้ น
พระเจาทรงฟงถอยคําของทาน
และขาพเจามาดวยเรื่องถอยคํา
ของทาน
13 เจ าผู พิทักษ ราชอาณาจักร
เปอร เซียได ขัดขวางขาพเจาไว
ถึงย่ีสิบเอ็ดวัน ขาพเจาจึงยังอยู
ที่ นั่ นกับกษัตริยทั้ งหลายของ
เปอรเซีย แตดูเถิด มีคาเอล
เจาผูพิทักษชั้นหัวหนาผูหนึ่งมา

ชวยขาพเจา
14 บัดนี้ ข าพเจ ามากระทําให
ทานเขาใจถึงสิ่ งซึ่ งจะตกกับชน
ชาติ ของท านในกาลภายหน า
เพราะนิมิตนั้นยังมีไวสําหรับวัน
เวลาอีกเปนอันมาก"
15 เมื่ อทานได พูดตามถอยคํา
เหลานี้กับขาพเจาแลว ขาพเจา
ก็กมหนาสู พ้ืนดินแลวก็เปนใบ
ไป
16 และดูเถิด มีทานผูหนึ่ ง
สัณฐานคลายบุตรทั้ งหลายของ
มนุ ษย มาแตะริ มฝ ปากของ
ขาพเจา แลวขาพเจาก็อาปาก
ข้ึนพูด ขาพเจากลาวกับทานที่
ยืนอยู ขางหนาขาพเจาวา "โอ
นายเจาขา ดวยเหตุนิมิตนั้น
ความเจ็บปวดจึงเกิดกับขาพเจา
แลวขาพเจาก็หมดแรง
17 ผู รั บใช ของ เจ านายของ
ข าพเจ าจะพูดกับเจ านายของ
ขาพเจาไดอยางไร เพราะบัดนี้
ไมมีกําลั งเหลืออยู ในข าพเจ า
เลย ลมหายใจพรากไปจาก
ขาพเจาแลว"
18 ทานผู มี รูปรางอยางมนุษย
นั้ นไดแตะตองขาพเจาอีกครั้ ง
หนึ่ง และใหกําลังขาพเจา
19 ทานกลาววา "โอ บุรุษผูเปน
ที่ รักอยางย่ิง อยากลัวเลย
สันติภาพจงมีแกทาน จงเขม
แข็ง เออ จงเขมแข็งเถิด" เมื่อ

(9) ปฐก 2:21; โยบ 4:13 (10) ดนล 10:16 (11) ยน 13:23 (12) อสย 35:4
(13) อสร 4:4-6; ศคย 3:1-2 (14) ปฐก 49:1; พบญ 4:30 (15) ดนล 10:9; ลก 1:20
(16) อสค 1:26; ฟป 2:7-8 (17) มธ 22:43-44 (18) 1 ซมอ 23:15 (19) ยน 11:3
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หนา 1785 ดาเนียล 10, 11
ทานพูดกับขาพเจานั้น ขาพเจา
มีกําลังข้ึนและกลาววา "ขอเจา
นายของข าพเจ าจงพูดไปเถิ ด
เพราะทานไดใหกําลั งขาพเจ า
แลว"
20 แลวทานจึงกลาววา "ทาน
ทราบหรื อไม ว าข าพเจ ามาหา
ทานทําไม แตบัดนี้ ขาพเจาจะ
กลับไปตอสูกับเจาผูพิทักษแหง
เปอรเซีย และเมื่อขาพเจาเสร็จ
ธุระกับเขาแลว ดูเถิด เจาผู
พิทักษแหงกรีกจะมา
21 แตขาพเจาจะบอกทานตาม
สิ่ งซึ่ งบันทึกไว ในหนังสือแหง
ความจริง ไมมีผูใดรวมแรงกับ
ข าพเจ าต อสู เจ า เหล านี้ เลย
นอกจากมีคาเอล เจาผู พิทักษ
ของทาน"

ตั้งแตสมัยของดาริอัส
ถึงสมัย

ปฏิปกษตอพระคริสต

11"สวนตัวขาพเจานั้ น ใน
ปตนแห งรัชกาลดาริอัส

คนมีเดีย ขาพเจาเปนตัวตั้งตัวตี
ที่ใหกําลังกษัตริย
2และบัดนี้ ขาพเจาจะสําแดง
ความจริงใหแกทาน ดูเถิด จะ
มีกษัตริยอีกสามองค ข้ึ นมาใน
เปอรเซีย และองคที่สี่จะร่ํารวย
ย่ิ งกวาองคอื่ นทั้ งหมดเปนอัน
มาก เมื่ อทานเขมแข็งดวย
ทรัพยรํ่ารวยของทานแลว ทาน

ก็จะปลุกป นใหทุกคนตอสู กับ
ราชอาณาจักรกรีก
3แลวจะมีกษัตริยที่ มีอานุภาพ
มากข้ึนมา ทานจะปกครองดวย
ราชอํานาจย่ิงใหญ และกระทํา
ตามความพอใจของทานเอง
4และเมื่ อทานข้ึนมาแลว ราช
อาณาจักรของทานจะแตกและ
แบงแยกออกไปตามทางลมทั้ ง
สี่แหงฟาสวรรค แตจะไมตกอยู
กับทายาทของทาน และจะไมมี
ราชอํานาจอยางที่ ทานปกครอง
อยู เพราะวาราชอาณาจักรของ
ทานจะถูกถอนข้ึน ตกไปเปน
ของผูอื่นนอกเหนือคนเหลานี้
5แลวกษัตริยแหงถิ่ นใตจะเขม
แข็ง แตเจานายของทานองค
หนึ่ งจะเขมแข็งกวาทานและมี
อํานาจ และราชอํานาจของทาน
จะเปนราชอํานาจมหึมา
6ตอมาอีกหลายปเขาจะกระทํา
พันธมิตรกัน และบุตรสาวแหง
กษัตริยถิ่ นใตจะมาหากษัตริย
แหงถิ่ นเหนือเพ่ื อกระทําสันติ
ภาพ แตเธอก็ไมกระทําใหกําลัง
แขนของเธอคงอยู ได กษัตริย
และแขนของท านจะไม ย่ั งยืน
เธอจะถูกอายัดไว ทั้งผูที่นําเธอ
มา  ผูที่ใหกําเนิดเธอ และผูที่
ใหกําลังแกเธอในกาลนั้น
7จะมีกิ่ งจากรากของเธอข้ึนมา
แทนที่ของกษัตริย ทานจะยกมา

(20) ดนล 10:13; กจ 12:23 (21) อสย 41:22; อมส 3:7 (1) ดนล 5:31; กจ 14:22
(2) สภษ 22:21; อมส 3:7 (3) อฟ 1:11; ฮบ 2:4; ยก 1:18 (4) โยบ 20:5; สดด 37:35
(5) ดนล 11:8-9 (6) โยบ 38:15; สดด 10:5; อสค 30:21 (7) โยบ 14:7; อสย 9:14
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หนา 1786ดาเนียล 11
ตอสูกับกองทัพ และจะเขาไปใน
ปอมของกษัตริยแหงถิ่ นเหนือ
และจะรบกับเขาและจะชนะ
8 ท านจะขนเอาบรรดาพระ
พร อมทั้ งพวกเจ านายของเขา
และเครื่องใชวิเศษที่ทําดวยเงิน
และทองคําไปยังอียิปต และ
ท านจะคงอยู นานกว ากษัตริย
แหงถิ่นเหนืออีกหลายป
9แลวกษัตริยแหงถิ่ นใตจะเขา
มาในเขตกษัตริยแหงถิ่ นเหนือ
แตจะกลับไปสูแผนดินของทาน
เอง
10 แต บุ ตรชายทั้ งหลายของ
ท านจะกอสงครามและชุมนุ ม
กําลังรบเปนอันมากไว และคน
หนึ่งจะมาอยางแนนอนและไหล
ทวมและผานไป และจะกลับไป
ทําสงครามจนถึ งปอมปราการ
ของทาน
11 แล วกษัตริ ย แห งถิ่ นใต จะ
โกรธมาก จะยกออกมาตอสูกับ
ทาน คือกษัตริยแหงถิ่ นเหนือ
ท านจะจัดกองทัพเปนอันมาก
แตพลมากมายนั้ นก็จะถูกมอบ
ไวในมือของทาน
12 และเมื่ อทานนํากองทัพนั้ น
ไปแลว จิตใจของทานก็จะผยอง
ข้ึน และทานจะทําลายเสียอีก
เปนหมื่นๆคน แตทานจะไม
รับกําลังเพ่ิมข้ึนโดยสิ่งนี้
13 เพราะว ากษั ตริ ย แห งถิ่ น

เหนือจะกลับมาและจะจัดกอง
ทัพเปนอันมากใหญโตกวาครั้ ง
กอน ตอมาอีกหลายปทานจะยก
กองทัพใหญมาพรอมกับทรัพย
สมบัติมากมาย
14 ในกาลนั้น หลายเหลาจะยก
ข้ึ นตอสู กับกษัตริยแหงถิ่ นใต
และบรรดานักปลนแหงชนชาติ
ของท านเองก็ จะยกตั วเองข้ึ น
เพ่ือจะกระทําใหนิมิตสําเร็จ แต
พวกเขาก็จะลมเหลว
15 แลวกษัตริยแหงถิ่นเหนือจะ
มาลอมและกอเชิงเทิน และยึด
เมืองที่มีปอมแข็งแรงได และ
กําลังกองทัพของถิ่ นใตจะสู ไม
ไหว แมวากองทัพที่ คัดเลือก
แลวก็ยังสูไมได เพราะไมมีกํา-
ลังที่จะยืนหยัดอยูได
16 แตผูที่ ยกมาตอสูกับทานจะ
กระทําตามความพอใจของทาน
เอง จึงไมมีผู ใดตอสู ทานได
และทานจะย่ังยืนอยูในแผนดิน
อันรุงโรจน ซึ่งจะถูกทําลายโดย
มือของทาน
17 ทานจะมุ งหนามาดวยกําลัง
ทั้งหมดแหงราชอาณาจักร และ
ท านจะนําคนเที่ ยงตรงไปดวย
แลวทานจะกระทําดังนี้ คือทาน
จะยกธิ ดาของพวกผู หญิ งให
กษัตริยแหงถิ่นใตเพ่ือใหทําลาย
เธอ แตเธอจะไมมั่นคงและอํา-
นวยประโยชนแกทานแตประ-

(8) ปฐก 31:30; อพย 12:12 (10) ดนล 11:22; อสย 8:7-8 (11) 1 พกษ 20:13
(12) พบญ 8:14; 2 พกษ 14:10 (13) ดนล 11:6-7 (14) กจ 4:25-28; วว 17:17
(15) ยรม 5:10; อสค 17:17 (16) ดนล 11:3 (17) 2 พกษ 12:17; 2 พศด 20:3
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การใด
18 ภายหลั งท านจะมุ งหน าไป
ตามเกาะตางๆและจะยึดไดเปน
อันมาก แตแมทัพคนหนึ่งจะได
กําจัดความอหังการของทานนั้น
เสีย ความจริงเขาจะเอาความ
อหังการนั้นมาสนองทาน
19 แลวทานจะหันหนามุ งตรง
ไปยังปอมปราการแหงแผนดิน
ของทานเอง แตทานก็จะสะดุด
และลมลง หาตัวไมพบอีกตอไป
20 แลวจะมีผูหนึ่ งข้ึนมาแทนที่
ของทาน ผูนี้ จะสงเจาพนัก
งานเก็บสวยใหไปตลอดทั่ วราช
อาณาจักรอันรุ งโรจน แตไมกี่
วันเขาก็ประสบหายนะ มิใชดวย
ความโกรธหรือสงคราม

อันทิโอคัส อีพิฟานีส
จะทําใหพระวิหารมลทินไป

21 จะมีคนนาเกลียดคนหนึ่งตั้ง
ตัวข้ึนแทนที่ โดยไมมี ผู ใดมอบ
เกียรติ ศักดิ์ แหงราชอาณาจักร
ให เขาจะยกเขามาอยางสงบ
แลวชิงเอาราชอาณาจักรนั้นดวย
ความสอพลอ
22 กองทัพจะถู กกวาดไปดวย
อํานาจของน้ําท วมตอหน าเขา
และถูกทําลายเสีย และเจาแหง
พันธสัญญาจะถูกทําลายเสียดวย
23 ตั้งแตเวลาที่กระทําพันธมิตร
กับเขา เขาจะประกอบกิจลอลวง
อยู เสมอ เพราะเขาจะขึ้ นมา

และเขาจะเข มแข็ งข้ึ นด วยชน
ชาติเล็กๆ
24 เขาจะยกมาอยางสงบในสวน
ของประเทศที่อุดมที่ สุด และ
เขาจะกระทําสิ่ งที่ ปู ทวดหรื อ
บรรพบุรุษของเขาไมกระทํา เขา
จะเอาทรัพยที่ปลนมา ของที่ริบ
มาได และทรัพยสมบัติมาแจก
กัน เขาจะออกอุบายตอสูกับที่
กําบังเขมแข็ง แตก็ชั่วเวลาหนึ่ง
เทานั้น
25 และเขาจะปลุกปนกําลังของ
เขา และความกลาหาญของเขา
ด วยกองทัพมหึมายกไปสู กั บ
กษัตริยแหงถิ่นใต และกษัตริย
แห งถิ่ นใต จะทําสงครามด วย
กองทัพเขมแข็งมหึมาย่ิงนัก แต
เขาก็สูไมได เพราะจะมีการปอง
รายเขา
26 ถึงแมวาผูที่ รวมรับประทาน
อาหารสูงของเขาก็จะทําลายเขา
กองทัพของเขาก็จะถูกกวาดไป
ที่ถูกฆาฟนลมตายเสียก็มาก
27 สวนกษัตริยสององคนั้น จิต
ใจของเขาตางก็คิดปองราย เขา
จะพูดมุสารวมโตะกัน แตก็ไม
ไดผล เพราะวาระสุดทายก็จะมา
ตามเวลากําหนด
28 แลวกษัตริยแหงถิ่ นเหนือก็
จะกลับเขาบานเขาเมืองพรอม
กับทรัพยสมบัติมากมาย แตจิต
ใจก็มุ งรายตอพันธสัญญาบริ-

(18) ปฐก 10:4-5 (19) โยบ 20:8; สดด 27:2 (20) ดนล 11:7 (21) 1 ซมอ 3:13
(22) อสย 8:7-8; อมส 8:8 (23) ปฐก 34:13; สดด 52:2 (24) วนฉ 9:4; สภษ 17:8
(25) ดนล 11:2 (26) 2 ซมอ 4:2-12 (27) 2 ซมอ 13:26; สดด 12:2 (28) กจ 3:25
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สุทธิ์ และเขาจะปฏิบัติงานและ
กลับเขาบานเขาเมือง
29 พอถึ งเวลากําหนดเขาจะ
กลับมาที่ถิ่นใต แตครั้งนี้เหตุ-
การณจะไมเปนไปอยางครั้งแรก
หรือครั้งตอไป
30 เพราะว ากองทั พเ รื อของ
เมืองคิทธิมจะมาปะทะกับเขา
เขาจึงจะกลัวและกลับไป และจะ
เกร้ียวกราดตอพันธสัญญาบริ-
สุทธิ์ และลงมือปฏิบัติงาน เขา
จะหันกลับมารวมพันธมิตรกับ
บรรดาผู ที่ ทิ้ งพันธสัญญาบริ-
สุทธิ์
31 และกองทัพจะยืนหยัดอยู
ฝายเขา พวกเขาจะกระทําให
สถานบริสุทธิ์แหงกองกําลังเปน
มลทิน และจะใหเลิกเครื่องเผา
บูชาประจําวันนั้นเสียและเขาทั้ง
หลายจะตั้ งสิ่ งที่ น าสะอิดสะ-
เอียนซึ่งกระทําใหเกิดการรกราง
วางเปลาข้ึน
32 เขาจะใช ความสอพลอล อ
ลวงผูที่ ละเมิดพันธสัญญา แต
ประชาชนผู รู จั กพระเจ าของ
เขาทั้งหลายจะยืนมั่นและปฏิบัติ
งาน
33 และในหมูประชาชนคนเหลา
นั้ นที่ ฉลาดจะกระทําใหคนเปน
อันมากเขาใจ แมวาเขาจะลมลง
ดวยดาบหรือดวยเปลวไฟ ดวย
การเปนเชลย ดวยถูกปลนหลาย

วันเวลา
34 เมื่อพวกเขาลมลงนั้น เขาจะ
ได รับความช วยเหลือเล็กนอย
และจะมีคนมากดวยกันที่ รวม
เขากับความสอพลอ
35 คนที่ ฉลาดบางคนจะลมลง
เพ่ือถลุงและชําระเขาทั้ งหลาย
ใหขาวสะอาด จนกวาจะถึงเวลา
สุดทาย เพราะวาระก็จะมาตาม
เวลากําหนด

ปฏิปกษตอพระคริสต
36 และกษัตริ ย จะกระทําตาม
ความพอใจของเขา เขาจะยกตน
ข้ึนและพองตัวข้ึนเหนือพระทุก
องค และจะพูดสิ่ งที่ นามหัศ-
จรรยกลาวตอสูพระเจาแหงพระ
ทั้ งหลาย เขาจะเจริญจนพระ
พิโรธจะครบถวน เพราะสิ่งใดที่
ทรงกําหนดไวจะสําเร็จ
37 เขาจะไมเชื่อฟงพระเจาแหง
บรรพบุรุษของเขา หรือเชื่อฟง
ผูที่ ผูหญิงรัก เขาจะไมเชื่อพระ
องคใดเลย เพราะเขาจะพอง
ตัวเองเหนือทุกสิ่งทุกอยาง
38 แตในที่ของเขา เขาจะถวาย
เกียรติแกพระของปอมปราการ
พระองคหนึ่ งที่ บรรพบุ รุษของ
เขาไมรู จัก เขาก็จะใหเกียรติ
ดวยทองคําและเงิน ดวยเพชร
พลอยตางๆ ดวยของขวัญอันมี
คา
39 เขาจะกระทําเชนนั้นกับพระ

(29) ดนล 8:19 (30) ปฐก 10:4; กดว 24:24 (31) วว 17:12 (32) สภษ 19:5
(33) อสย 32:3; ศคย 8:20-23 (34) มธ 7:15; วว 12:2-6 (35) มธ 16:17; ยน 20:25
(36) ดนล 11:16; ยน 5:30 (37) ปฐก 3:16 (38) 1 ทธ 4:1; วว 13:12 (39) วว 18:9
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ตางดาวที่เขานับถือและพอกพูน
สงาราศีใหในปอมปราการสวน
ใหญ เขาจะแตงตั้ งใหพวกเขา
ปกครองคนเปนอันมาก และเขา
จะแบงแผนดินให เปนสิ่ งตอบ
แทน
40 พอถึ ง เวลาวาระสุ ดท าย
กษัตริยแหงถิ่นใตจะมาสูกับเขา
และกษัตริยแหงถิ่นเหนือจะพุง
เขาใสทานอยางลมหมุน พรอม
ดวยรถรบและพลมาและเรือรบ
เปนอันมาก เขาจะเขามาใน
ประเทศตางๆ แลวไหลทวมและ
ผานไป
41 เขาจะเขามาในแผนดินที่ รุ ง
โรจน และประเทศหลายแหงจะ
ถูกควํ่าไป แตคนเหลานี้ จะได
รับการชวยใหพนมือของเขา คือ
เอโดมและโมอับ และสวนใหญ
ของคนอัมโมน
42 เขาจะยืดมือของเขาออกตอ
ประเทศตางๆ และแผนดิน
อียิปตก็จะพนไปไมได
43 เขาจะปกครองทรัพยสมบัติ
ที่เปนทองและเงิน และสิ่งประ-
เสริฐทั้ งหลายของอียิปต คน
ลิบนีและคนเอธิโอเปยก็จะติด
ไปดวย
44 แต ข าวจากทิ ศตะวั นออก
และทิศเหนือจะกระทําใหเขาตก
ใจ และเขาจะยกออกไปดวย
ความเคียดแคนอยางย่ิง ที่ จะ

ทําลายและลางผลาญคนเปนอัน
มากเสียใหสิ้นเชิง
45 และเขาจะปลูกพลับพลาทั้ ง
หลายแห งตําหนั กของเขาระ-
หวางทะเลในภูเขาบริสุทธิ์อันรุง
โรจน แมกระนั้นเขาก็ยังพบจุด
จบ และไมมีใครชวยเขาเลย"
ความทุกขเวทนาครั้งใหญ

12"ในครั้ งนั้ น มีคาเอล
เจาผู พิทักษ ย่ิงใหญ ผู

คุมกันชนชาติของทานจะลุกข้ึน
และจะมีเวลายากลําบากอยางไม
เคยมีมาตั้ งแตครั้ งมีประชาชาติ
จนถึงสมัยนั้น แตในครั้ งนั้ น
ชนชาติของทานจะรับการชวยให
พน คือทุกคนที่มีชื่ อบันทึกไว
ในหนังสือ
การเปนขึ้นมาจากความตาย

2และคนเปนอันมากในพวกที่
หลับในผงคลีแหงแผนดินโลก
จะตื่นข้ึน บางก็จะเขาสู ชี วิต
นิรันดร บางก็เขาสูความอับอาย
และความขายหนานิรันดร
3และบรรดาคนที่ ฉลาดจะสอง
แสงเหมือนแสงฟา และบรรดา
ผู ที่ ได ให คนเปนอันมากมาสู
ความชอบธรรมจะส องแสง
เหมื อนอย างดาวเป นนิ ตย
นิรันดร
ดาเนียลจงปดถอยคําเหลาน้ี

จนถึงวาระสุดทาย
4แตตัวเจา โอ ดาเนียลเอย จง

(40) ดนล 11:35; ศคย 9:14 (41) อสย 11:13-15 (42) อสค 29:14; ศคย 10:10-11
(43) ยรม 46:9-10; อสค 38:5 (44) ดนล 11:11 (45) ยอล 2:20; วว 14:14-20
(1) ยด 1:9; วว 12:7 (2) โยบ 19:25-27 (3) สภษ 11:30 (4) ดนล 8:26; วว 10:4
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ปดถอยคําเหลานั้นไว และประ-
ทับตราหนังสือนั้นเสีย จนถึง
วาระสุดทาย คนเปนอันมากจะ
ว่ิงไปว่ิงมา และความรูจะทวีข้ึน"
5แลวขาพเจาคือดาเนียลก็มอง
ดู และดูเถิด มีอีกสองคนยืนอยู
คนหนึ่ งยืนอยู ที่ ฝ งแมน้ํ าข าง
นี้ อีกคนหนึ่งยืนอยูที่ฝงแมน้ํา
ขางโนน
6และเขาก็พูดกับชายที่สวมเสื้อ
ผาปาน ผู ซึ่ งอยู เหนือน้ําแหง
แมน้ํานั้นวา "ยังอีกนานเทาใด
จึงจะถึงที่สุดปลายของสิ่งมหัศ-
จรรยเหลานี้"
7ชายที่ สวมเสื้ อผาปานผูซึ่ งอยู
เหนือน้ําทั้ งหลายแหงแมน้ํานั้น
ได ยกมื อขวาและมื อซ ายของ
ทานสูฟาสวรรค และขาพเจาได
ยินทานปฏิญาณอางพระผู ทรง
พระชนมอยู เปนนิตยวา ยังอีก
วาระหนึ่ ง สองวาระ และครึ่ ง
วาระ และเมื่ อการหมดอํานาจ
ของชนชาติบริสุทธิ์สิ้นสุดลงแลว
บรรดาสิ่ งเหลานี้ ก็ จะสําเร็จไป
ดวย
8ขาพเจาไดยินแตไมเขาใจ แลว

ขาพเจาจึงพูดวา "โอ นายเจาขา
สิ่งเหลานี้จะลงเอยอยางไร"
9พระองคตรัสวา "ดาเนียลเอย
ไปเถอะ เพราะวาถอยคําเหลา
นั้ นก็ ถู กป ดไว แล วและถู ก
ประทั บตราไว จนถึ งวาระสุ ด
ทาย
10 คนเปนอันมากจะไดรับการ
ชําระแลวจะขาวสะอาด และจะ
ถูกถลุง แตคนชั่วจะยังกระทํา
การชั่ ว และไมมีคนชั่ วสักคน
หนึ่ งจะเขาใจ แตบรรดาคนที่
ฉลาดจะเขาใจ
11 และตั้ งแต เวลาที่ ให เลิ ก
เครื่องเผาบูชาประจําวันเสียนั้น
และให ตั้ งสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะ-
เอียนซึ่งกระทําใหเกิดการรกราง
วางเปลาข้ึน จะเปนเวลาหนึ่ ง
พันสองรอยเกาสิบวัน
12 ความสุ ขจะมี แก ผู คอยอยู
และมาถึ งไดหนึ่ งพันสามรอย
สามสิบหาวันนั้น
13 แตเจาจงไปจนวาระที่สุดเถิด
และเจาจะไดหยุดพักสงบ และ
จะยืนข้ึนในสวนที่กําหนดใหเจา
เมื่อสิ้นสุดวันทั้งหลายนั้น"

(5) ดนล 10:5-6 (6) ดนล 8:16; ศคย 1:12-13; อฟ 3:10 (7) พบญ 32:40; วว 10:5
(8) ลก 18:34; ยน 12:16 (9) อสย 8:16; วว 10:4 (10) สดด 51:7; อสย 1:18
(11) มธ 24:15; มก 13:14 (12) รม 11:15; วว 20:4 (13) ดนล 12:9; 2 ทธ 4:7-8
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