หน้ า 1755
ดาเนี
ยล
ดาเนียลถู กนําไป
เป็ นเชลยในบาบิโลน
ในปี ที สามของรั ชกาลเยโฮยาคิ ม กษั ตริ ย์ของยู ดาห์
เนบู คั ดเนสซาร์ กษั ตริ ย์ของบาบิ โลนเสด็จมายั งกรุ งเยรู ซาเล็ม
และทรงล้ อมเมืองไว้
2 และองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรง
มอบเยโฮยาคิ มกษั ตริ ย์ ของยู ดาห์ ไว้ ในหั ตถ์ของพระองค์ท่ าน
พร้ อมทั3 งเครื องใช้ บางชิ3 นแห่ ง
พระนิ เวศของพระเจ้ า และพระ
องค์ ท่ านก็นาํ ของเหล่ านั3 นมายั ง
แผ่ นดิ น ชิ นาร์ ม ายั ง นิ เ วศแห่ ง
พระของพระองค์ ท่าน และทรง
บรรจุ เครื องใช้ เหล่ า นั3 นไว้ ใน
คลังของพระของพระองค์ท่าน
3แล้ วกษั ตริ ย์น3 ั นก็ทรงบั ญชาให้
อั ช เปนั ส หั วหน้ าขั น ที ของพระ
องค์ท่าน ให้ นาํ คนอิสราเอลบาง
คน ทั3งเชื3 อพระวงศ์และเชื3 อสาย
ของเจ้ านาย
4พวกหนุ่ มๆที ปราศจากตํา หนิ
มี รู ปร่ างงามและเชี ยวชาญใน
สรรพปั ญญา กอปรด้ วยความรู้
และเข้ าใจในสรรพวิ ทยา กั บ
สามารถที จ ะรั บราชการในพระ
ราชวั งและทรงให้ สอนวิ ชาและ
ภาษาของคนเคลเดี ยให้ เขาทั3 ง
หลาย
5กษั ตริ ย์ทรงให้ นําอาหารสู งซึ ง

1

กษั ตริ ย์ เสวย และเหล้ าองุ่ นซึ ง
พระองค์ ท่ านดื มให้ แก่ เขาเหล่ า
นั3 นตามกํา หนดทุ กวั น ทรงให้
เขาทั3 งหลายรั บการเลี3 ยงดู อ ยู่
สามปี เมื อครบกําหนดเวลานั3 น
แล้ วทรงให้ เขารั บใช้ ต่ อพระ
พักตร์กษัตริย์
6ในบรรดาคนยู ดาห์ น3 ั น มีดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอล และ
อาซาริยาห์
7และท่ านหั วหน้ าขั นทีจึ งตั3 งชื อ
ให้ ใหม่ ดาเนี ยลนั3 นให้ เรี ยกว่ า
เบลเทชั สซาร์ ฮานันยาห์ เรียกว่ า
ชั ดรั ค มิ ชาเอลเรี ยกว่ าเมชาค
และอาซาริ ยาห์ เรี ยกว่ าเอเบดเนโก
ความตังใจของดาเนียล
8 แต่ ด าเนี ยลตั3 งใจไว้ ว่ า จะไม่
กระทําตั วให้ เป็ นมลทินด้ วยอาหารสู งของกษั ตริ ย์ หรื อด้ วย
เหล้ าองุ่ นซึ งพระองค์ดื ม เพราะ
ฉะนั3 นเขาจึ งขอหั วหน้ าขั นที ให้
ยอมเขาที ไม่ ก ระทํา ตั วให้ เป็ น
มลทิน
9 และพระเจ้ าทรงให้ หั วหน้ า
ขันทีชอบและเวทนาดาเนียล
10 และหั วหน้ าขั นทีจึ งกล่ าวแก่
ดาเนี ยลว่ า "ข้ าเกรงว่ ากษั ตริ ย์
เจ้ านายของข้ าผู้ ทรงกําหนดอาหาร และเครื องดื มของเจ้ า ทอด
พระเนตรเห็นว่ า พวกเจ้ ามีหน้ า

(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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ดาเนียล C, E
หน้ า 1756
ซู บซี ดกว่ าบรรดาคนหนุ่ มๆอายุ 17 ฝ่ ายอนุ ชนทั3งสี คนนี3 พระเจ้ า
รุ่ นราวคราวเดี ยวกั น เจ้ าก็จะ ทรงประทานสรรพวิ ทยา และ
กระทําให้ ศีรษะของข้ าเข้ าสู่ อั น- ความชํานาญในเรื องวิ ชาทั3 งปวง
ตรายเพราะกษัตริย์"
และปั ญญา และดาเนี ยลเข้ าใจ
11 แล้ วดาเนี ยลจึ งกล่ าวแก่ ในนิมิตและความฝันทุ กประการ
มหาดเล็ กผู้ ที หั วหน้ าขั นที กาํ - 18 พอสิ3 นกําหนดเวลาที กษั ตริ ย์
หนดให้ ดูแลดาเนียล ฮานันยาห์ ทรงบั ญชาให้ นําเขาทั3 งหลายเข้ า
มิชาเอล และอาซาริยาห์ ว่ า
เฝ้ า หั วหน้ าขั นทีจึ งนํา เขาทั3 ง
12 "ขอท่ า นจงทดลองผู้ รั บใช้ หลายเข้ ามาเฝ้ าเนบูคัดเนสซาร์
ของท่ านสั กสิ บวั น ขอให้ เขานํา 19 และกษั ตริ ย์ ก ็ทรงสั มภาษณ์
ผั กมาให้ เรากิ นและนํา3 มาให้ เรา เขา ในบรรดาอนุ ชนเหล่ านั3 นไม่
ดื ม
พบสักคนหนึ งที เหมื อนดาเนี ยล
13 แล้ วให้ ท่ า นตรวจดู ห น้ าตา ฮานันยาห์ มิชาเอลและอาซาริของเราทั3 งหลายเบื3 องหน้ าท่ าน ยาห์ เพราะฉะนั3 นเขาจึงได้ รับใช้
และตรวจดู ห น้ าตาของบรรดา ต่ อพระพักตร์กษัตริย์
อนุ ชนผู้ รั บประทานอาหารสู ง 20 ในบรรดาเรื องราวอั นเกี ยว
ของกษั ตริ ย์ และเมื อท่ านเห็ น กั บปั ญญาและความเข้ าใจ ซึ ง
อย่ างไรแล้ วจงกระทําแก่ ผ้ ู รั บใช้ กษั ต ริ ย์ ต รั ส ถามเขาทั3 งหลาย
ของท่านอย่ างนั3 นเถิด"
ทรงเห็ นว่ า เขาทั3 งหลายดี กว่ า
14 เขาก็ยอมทําตามคนเหล่ านั3 น พวกโหร และพวกหมอดู ซึ งอยู่
ในเรื องนี3 และทดลองเขาอยู่ สิ บ ในอาณาจั กรทั3 งสิ3 นของพระองค์
วัน
สิบเท่า
15 เมื อครบสิ บวั น แล้ วหน้ าตา 21 และดาเนี ยลก็ได้ รั บราชการ
ของคนเหล่ านั3 นดี กว่ า และ เรื อยมาจนปี แรกแห่ งรั ช กาล
เนื3 อหนั งก็อ้วนท้ วนสมบู รณ์กว่ า กษัตริย์ไซรัส
บรรดาอนุ ช นที รั บประทานอาพระสุบินของ
หารสูงของกษัตริย์
กษัตริ ยเ์ นบู คดั เนสซาร์
16 ดั งนั3 นมหาดเล็กจึงนําอาหาร
ในปี ที สองแห่ งรั ชกาลเนบู สู งส่ วนของเขาทั3 งหลายและ
คัดเนสซาร์ เนบูคัดเนสซาร์
เหล้ าองุ่ น ซึ งเขาทั3 งหลายควร ทรงพระสุ บิ น พระทั ยของพระ
จะได้ ดื มนั3 นไปเสี ยและให้ ผักแก่ องค์ ก ็ทรงเป็ นทุ กข์ บรรทมไม่
เขา
หลับ

2

(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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หน้ า 1757
ดาเนียล E
2แล้ วกษั ตริ ย์ จึ งทรงบั ญชาให้ มี 8กษัตริย์ทรงตอบว่ า "เรารู้ เป็ น
หมายเรียกพวกโหร พวกหมอดู แน่ แล้ วว่ า เจ้ าพยายามจะถ่ วง
พวกนั กวิ ทยาคม และคนเคล- เวลาไว้ เพราะเจ้ าเห็ นว่ าเราจํา
เดี ยเข้ าทู ลกษั ตริ ย์ให้ ร้ ู เรื องพระ ความฝันนั3 นไม่ ได้ แล้ ว
สุ บิ น เขาทั3 งหลายก็เข้ ามาเฝ้ า 9แต่ ถ้ าเจ้ าไม่ ให้ เรารู้ ความฝันก็
กษัตริย์
มี คาํ ตั ดสิ นเจ้ าอยู่ ข้อเดี ยวเพราะ
3และกษัตริย์ตรัสกับเขาว่ า "เรา เจ้ าทั3 งหลายตกลงที จะพู ด เท็จ
ได้ ฝั น และจิ ตใจของเราก็เป็ น และพู ดทุ จริตต่ อหน้ าเรา จนจะ
ทุ กข์ อยากรู้ ว่าฝันว่ ากระไร"
มี อะไรเปลี ยนแปลงไป เพราะ
4 แล้ วคนเคลเดี ยจึ ง กราบทู ล ฉะนั3 นเจ้ าจงบอกความฝั นให้ แก่
กษัตริย์เป็ นภาษาของคนซีเรียว่ า เรา แล้ วเราจึงจะรู้ ว่าเจ้ าจะถวาย
"โอ ข้ าแต่ กษั ตริย์ ขอทรงพระ คําแก้ ความฝันให้ เราได้ "
เจริ ญเป็ นนิ ตย์ ขอทรงเล่ าพระ 10 คนเคลเดี ยจึ ง กราบทู ลต่ อ
สุ บินให้ แก่ พวกผู้ รั บใช้ ของพระ พระพักตร์กษัตริย์ว่า "ไม่ มีบุรุษ
องค์ แล้ วเหล่ าข้ าพระองค์จะได้ คนใดในพิ ภพที จะสํา แดงเรื อง
ถวายคําแก้ พระสุบิน"
กษั ตริ ย์ ได้ เพราะฉะนั3 นไม่ มี
5กษัตริย์ทรงตอบคนเคลเดี ยว่ า กษัตริ ย์ เจ้ านายหรือผู้ ปกครอง
"เราจําความฝันนั3 นไม่ ได้ แล้ ว ถ้ า คนใดไต่ ถามสิ ง เหล่ านี3 จากโหร
เจ้ าไม่ ให้ เรารู้ ความฝันพร้ อมทั3 ง หรือหมอดู หรือคนเคลเดีย
คําแก้ ฝัน เจ้ าจะถู กหั นเป็ นชิ3 นๆ 11 สิ งซึ งกษั ต ริ ย์ ต รั ส ถามนั3 น
และบ้ านเรื อ นของเจ้ าจะต้ อง ยากและไม่ มี ผ้ ู ใดจะสํา แดงแด่
เป็ นกองขยะ
กษั ตริ ย์ ได้ นอกจากพระ ผู้ ซึ ง
6แต่ ถ้ าเจ้ าสําแดงความฝั นและ มิได้ อยู่ กับมนุ ษย์"
คําแก้ ฝันให้ เรา เจ้ าจะได้ รับของ 12 เพราะเรื องนี3 กษั ตริ ย์ จึ งทรง
ขวัญ รางวัล และเกียรติยศใหญ่ กริ3 วและเกรี3 ยวกราดนั กและรั บ
ยิ ง ฉะนั3 นจงสําแดงความฝั น สั งให้ ฆ่าพวกนักปราชญ์ ท3 ั งหมด
และคําแก้ ฝันให้ เรา"
ของบาบิโลนเสีย
7 เขาทั3 งหลายกราบทู ลคํา รบ 13 เพราะฉะนั3 นจึ งมี พระราช
สองว่ า "ขอกษัตริย์เล่ าพระสุบิน กฤษฎี กาประกาศไปว่ าให้ ฆ่ านั ก
แก่ พวกผู้ รั บใช้ ของพระองค์และ ปราชญ์เสียทั3งหมด เขาจึงเทียว
เหล่ าข้ าพระองค์ จะถวายคํา แก้ หาดาเนี ยลและพรรคพวกเพื อ
พระสุบิน พระเจ้ าข้ า"
จะฆ่ าเสีย
(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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ดาเนียล E
หน้ า 1758
พรรคพวกของดาเนียล
20 ดาเนี ยลกล่ าวว่ า "สาธุ การ
แด่ พระนามของพระเจ้ าเป็ น
อธิษฐานขอสติ ปัญญา
14 แล้ วดาเนี ยลก็ต อบอารี โอค นิ ตย์ สื บไป เพราะปั ญญาและ
หั วหน้ าราชองครั กษ์ ผ้ ู ที ออกไป ฤทธานุ ภาพเป็ นของพระองค์
เที ยวฆ่ านั กปราชญ์ ของบาบิ โลน 21 พระองค์ ทรงเปลี ยนวาระ
ด้ วยถ้ อยคํา แยบคายและปรี ช า และฤดู กาล พระองค์ ทรงถอด
กษั ตริ ย์ และทรงตั3 งกษั ต ริ ย์ ข3 ึ น
สามารถ
15 ท่ านถามอารี โอคหั วหน้ าว่ า ใหม่ พระองค์ทรงประทานปั ญ"ไฉนพระราช กฤษฎี ก าของ ญาแก่ นักปราชญ์ และทรงประกษั ตริ ย์ จึ งเร่ งร้ อนเล่ า" แล้ ว ทานความรู้ แก่ ผ้ ู ทีมีความเข้ าใจ
อารี โอคก็ เ ล่ า เรื องให้ ดาเนี ยล 22 พระองค์ ทรงเผยสิ งที ลึ กซึ3 ง
และลี3 ลับ พระองค์ทรงทราบสิ ง
ทราบ
16 แล้ วดาเนี ยลก็เข้ าไปเฝ้ าและ ทีอยู่ ในความมืด และความสว่ าง
กราบทู ลกษั ตริ ย์ ขอให้ กาํ หนด ก็อยู่ กับพระองค์
เวลาเพื อท่ านจะถวายคํา แก้ 23 โอ พระเจ้ าแห่ งบรรพบุ รุ ษ
ของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์
พระสุบินแด่ กษัตริย์
17 แล้ วดาเนี ยลก็ก ลั บไปเรื อน ขอโมทนาและสรรเสริ ญพระ
ของท่ าน และแจ้ งเรื องให้ ฮา- องค์ ผู้ ทรงประทานปั ญญาและ
นั นยาห์ มิ ชาเอล และอาซาริ - กํา ลั งแก่ ข้ าพระองค์ สิ งนั3 นที
พวกข้ าพระองค์ทูลขอ พระองค์
ยาห์ สหายของท่านฟั ง
18 และบอกเขาให้ ขอพระกรุ ณา ก็ทรงให้ ข้าพระองค์ ร้ ู แล้ วเพราะ
แห่ งพระเจ้ าแห่ งฟ้ าสวรรค์ เรื อง พระองค์ ได้ ทรงสําแดงเรื องของ
ความลึกลับนี3 เพื อดาเนียลและ กษั ต ริ ย์ ใ ห้ แจ้ งแก่ พวกข้ าพระ
สหายของท่านจะไม่ พินาศพร้ อม องค์"
กั บบรรดานั ก ปราชญ์ อื นๆของ 24 แล้ วดาเนียลก็เข้ าไปหาอารีโอคผู้ ซึ งกษัตริย์แต่ งตั3 งให้ ฆ่านัก
บาบิโลน
พระเจ้าทรงสําแดงให้ดาเนียล ปราชญ์แห่ งบาบิโลน ท่านได้ เข้ า
ทราบความหมายของพระสุบิน ไปและกล่ าวแก่ อารี โอคว่ าดั งนี3
19 ในนิ มิ ตกลางคื นทรงเผย "ขออย่ าฆ่ านั กปราชญ์แห่ งบาบิความลึกลับนั3 นแก่ ดาเนียล แล้ ว โลน ขอโปรดนําตั วข้ าพเจ้ าเข้ า
ดาเนี ยลก็ถวายสาธุ การแด่ พระ ไปเฝ้ ากษั ตริ ย์ และข้ าพเจ้ าจะ
ถวายคําแก้ ฝันแด่ กษัตริย์"
เจ้ าแห่ งฟ้ าสวรรค์
(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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หน้ า 1759
ดาเนียล E
25 แล้ วอารี โอคก็ รี บนํา ตั วดา- ให้ พระองค์ ร้ ู ถึ งสิ งที จะบั ง เกิ ด
เนี ยลเข้ าเฝ้ ากษั ตริย์ และกราบ มา
ทู ลพระองค์ ว่ า "ข้ าพระองค์ ได้ 30 ฝ่ ายข้ าพระองค์ ซึ งทรงเผย
พบชายคนหนึ งในหมู่ พวกที ถู ก ความลึ กลั บนี3 แก่ ข้าพระองค์ น3 ั น
กวาดเป็ นเชลยมาจากยู ดาห์ มิ ใช่ เ พราะข้ า พระองค์ มี ปั ญญา
ชายผู้ น3 ี จะให้ กษั ตริ ย์ทรงรู้ คาํ แก้ มากกว่ าผู้ มี ชี วิ ตทั3 งหลาย แต่
พระสุบินได้ "
เพื อกษั ตริ ย์ จ ะทรงรู้ คํา แก้ พระ
26 กษั ตริ ย์จึ งตรั สแก่ ดาเนี ยลผู้ สุบิน และเพื อพระองค์จะทรงรู้
ชื อว่ าเบลเทชั สซาร์ ว่ า "เจ้ า พระดําริในพระทัยของพระองค์
สามารถที จะให้ เรารู้ ถึงความฝั น
ปฏิ มากรในพระสุบินของ
ที เราได้ ฝั นนั3 นและคํา แก้ ได้
กษัตริ ยเ์ นบู คดั เนสซาร์
หรือ"
31 โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ พระองค์
27 ดาเนี ยลกราบทู ลต่ อพระ ทอดพระเนตร และดู เถิ ด มี
พั กตร์ กษั ตริ ย์ว่ า
"ไม่ มี นั ก ปฏิ มากรขนาดใหญ่ ปฏิ มากร
ปราชญ์ หรื อหมอดู หรื อโหร นี3 ใหญ่ และสุ กใสยิ งนั กตั3 งอยู่ ต่ อ
หรื อหมอดู ฤกษ์ ยามสํา แดง เบื3 องพระพั กตร์ พระองค์ และ
ความลึ ก ลั บซึ งกษั ต ริ ย์ ไ ต่ ถ าม รูปร่ างก็น่ากลัว
แด่ พระองค์ได้
32 เศี ยรของปฏิมากรนี3 เป็ นทอง
28 แต่ มี พระเจ้ าองค์ หนึ งใน คํา เนื3 อดี อกและแขนเป็ นเงิ น
สวรรค์ ผ้ ู ทรงเผยความลึ กลั บทั3 ง ท้ องและโคนขาเป็ นทองสัมฤทธิZ
หลาย
และพระองค์ ทรงให้ 33 ขาเป็ นเหล็ก เท้ าเป็ นเหล็ก
กษั ตริ ย์ เนบู คั ดเนสซาร์ ร้ ู ถึ งสิ ง ปนดิน
ซึ งจะบั งเกิ ดขึ3 นในวาระภายหลั ง 34 ขณะเมื อพระองค์ ท อดพระ
พระสุ บินของพระองค์ และนิ มิ ต เนตร มีหินก้ อนหนึ งถู กตัดออก
ที ผุ ด ขึ3 นในพระเศี ย รของพระ มามิใช่ ด้วยมือ กระทบปฏิมากร
องค์ บนพระแท่ น นั3 นเป็ นดั ง นี3 ทีเท้ าอันเป็ นเหล็กปนดิน กระพระเจ้ าข้ า
ทําให้ แตกเป็ นชิ3 นๆ
29 โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ ขณะเมื อ 35 แล้ วส่ วนเหล็ก ส่ วนดิน ส่ วน
พระองค์ บรรทมอยู่ บนพระแท่ น ทองสั มฤทธิZ ส่ วนเงิ นและส่ วน
พระดํา ริ ในเรื องซึ งจะบั งเกิ ดมา ทองคํา ก็แตกเป็ นชิ3 นๆพร้ อม
ภายหลังได้ ผุดขึ3 น และพระองค์ กัน กลายเป็ นเหมือนแกลบจาก
นั3 นผู้ ทรงเผยความลึ กลั บก็ทรง ลานนวดข้ าวในฤดูร้อน ลมก็พัด
(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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ดาเนียล E
หน้ า 1760
พาเอาไป จึ งหาร่ องรอยไม่ พบ อาณาจักรโลกแห่ งที1สี1 คือโรม
เสี ยเลย แต่ ก้ อนหิ นที กระทบ 40 และจะมี ร าชอาณาจั ก รที สี
ปฏิมากรนั3 นกลายเป็ นภูเขาใหญ่ แข็งแรงดั งเหล็ก เพราะเหล็กตี
จนเต็มพิภพ
สิ งทั3 งหลายให้ หั กเป็ นชิ3 นๆและ
36 นี เป็ นพระสุ บิ น พระเจ้ าข้ า ปราบสิ งทั3 งปวงลงได้ ราชอาบั ด นี3 เหล่ า ข้ าพระองค์ ขอกราบ ณาจั กรนั3 นจะหั กและทุ บสิ งทั3 ง
ทู ลคําแก้ พระสุบินต่ อพระพั กตร์ ปวงเหล่ านี3 ดั ง เหล็ ก ซึ งทุ บให้
กษัตริย์
แหลก
กรุ งบาบิโลนของ
41 ดั งที พระองค์ ทอดพระเนตร
กษัตริ ยเ์ นบู คดั เนสซาร์
เท้ าและนิ3 วเท้ า เท้ าเป็ นดิ นช่ าง
หม้ อบ้ าง เหล็กบ้ าง จะเป็ น
คืออาณาจักรโลกแห่ งแรก
37 โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ กษั ตริ ย์ ราชอาณาจั กรประสม แต่ ความ
จอมกษัตริย์ท3 ังหลาย ซึ งพระเจ้ า แข็ งแกร่ งของเหล็ กจะยั งอยู่ ใน
แห่ งฟ้ าสวรรค์ ไ ด้ ทรงประทาน นั3 นบ้ าง ดังที พระองค์ ทอดพระ
ราชอาณาจั กร อานุ ภาพ ฤทธิZ เนตรเหล็กปนดินเหนียว
42 และนิ3 วเท้ าเป็ นเหล็กปนดิ น
เดชและสง่ าราศี
38 และได้ ทรงมอบไว้ ในหั ตถ์ ฉั นใด ราชอาณาจั กรนั3 นจึงแข็ง
พระองค์ ท่ า นซึ งบุ ต รทั3 งหลาย แรงบ้ างเปราะบ้ างฉันนั3 น
ของมนุ ษย์ สัตว์ในทุ่ งนาและนก 43 ดั งที พระองค์ ทอดพระเนตร
ในอากาศไม่ ว่ า มั น จะอาศั ยอยู่ เหล็กปนดิ นเหนี ยว ราชอาณา
ณ ทีใดๆให้ แก่ พระองค์ กระทํา จั กรจะปนกั นด้ วยเชื3 อสายของ
ให้ พระองค์ ปกครองมั น ได้ ทั3 ง มนุ ษย์ แต่ จะไม่ ยึดกันแน่ นไว้ ได้
หมด เศี ยรทองคํานั3 นคื อพระ อย่ างเดี ยวกั บที เหล็กไม่ ประสม
เข้ ากับดิน
องค์เอง
หลังจากอาณาจักรโรม
อาณาจักรโลกแห่ ง
คืนมาใหม่ แล้ว อาณาจักร
ที1สองและสาม
ของพระคริ สต์จะตังขึ น
คือมีเดียเปอร์เซี ยและกรี ก
44
และในสมั
ยของกษัตริ ย์เหล่ า
39 ต่ อจากพระองค์ ไปจะมี ราช
อาณาจั กรด้ อยกว่ าพระองค์ และ นั3 น พระเจ้ าแห่ งฟ้ าสวรรค์ จะ
ยั งมี ราชอาณาจั กรที สาม เป็ น ทรงสถาปนาราชอาณาจั กรหนึ ง
ทองสั มฤทธิZ ซึ งจะปกครองอยู่ ซึ งไม่ มี วั นทําลายเสี ยได้ หรื อ
ราชอาณาจั กรนั3 นจะไม่ ตกไปแก่
ทัวพิภพ
(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

27_dan.pub
page 6

Saturday, February 27, 2016 22:33

หน้ า 1761
ดาเนียล E, I
ชนชาติอื น ราชอาณาจักรนั3 นจะ และแต่ งตั3 งให้ เป็ นผู้ ครอบครอง
กระทํา ให้ บรรดาราชอาณาจั กร หมดเมื องบาบิ โลน และเป็ น
เหล่ านี3 แตกเป็ นชิ3 นๆถึ งอวสาน ประธานใหญ่ ของนั กปราชญ์ ท3 ั ง
และราชอาณาจั กรนั3 นจะตั3 งมั น สิ3 นแห่ งบาบิโลน
อยู่ เป็ นนิตย์
49 ดาเนี ยลก็ ก ราบทู ลขอต่ อ
45 ดั งที พระองค์ ทอดพระเนตร กษั ตริ ย์ และพระองค์ ทรงตั3 งให้
ก้ อนหิ น ถู ก ตั ดออกจากภู เขามิ ชั ดรั ค เมชาคและเอเบดเนโก
ใช่ ด้ วยมื อ และก้ อนหิ นนั3 นได้ เป็ นผู้ จั ดราชการในเมื องบาบิ กระทํา ให้ เหล็ก ทองสั มฤทธิZ โลน แต่ ดาเนียลยังคงอยู่ ในราช
ดิ น เงิ น และทองคํา แตกเป็ น สํานัก
ชิ3 นๆ พระเจ้ ายิ งใหญ่ ได้ ทรง
ปฏิ มากรรู ปใหญ่
ให้ กษั ตริ ย์ร้ ู ว่าอะไรจะบั งเกิดมา
กษั ต ริ ย์ เ นบู คั ด เนสซาร์ ไ ด้
ภายหลังนี3 พระสุบินนั3 นเทียงแท้
สร้ างปฏิ ม ากรรู ปหนึ งด้ วย
และคําแก้ พระสุบินก็แน่ นอน"
ทองคํา สูงหกสิบศอก กว้ างหก
กษัตริ ยพ์ ระราชทาน
ศอก ทรงตั3 งไว้ ณ ทีราบดูรา ใน
เมืองบาบิโลน
ยศชันสู งให้แก่ ดาเนียล
46 แล้ วกษั ตริ ย์ เนบู คั ดเนสซาร์ 2แล้ วกษั ตริย์เนบู คัดเนสซาร์ รับ
ก็ ท รงกราบลงและเคารพดา- สั งให้ ประชุ มอุ ปราช ข้ าหลวง
เนี ยล และมี พระบั ญชาให้ นํา ภาค ผู้ ว่ าราชการเมื อง ผู้
เครื องบู ช าและเครื องหอมมา พิพากษา นายคลัง มนตรี ตุลาการ และบรรดาเจ้ าหน้ าที ท3 ั ง
ถวายดาเนียล
47 กษั ต ริ ย์ ต รั สกั บดาเนี ยลว่ า หลายของหั วเมื อง ให้ เข้ ามา
"แน่ นอนที เดี ยว พระเจ้ าของ ในงานฉลองปฏิมากรซึ งกษั ตริ ย์
ท่ านเป็ นพระเจ้ าของพระทั3 ง เนบูคัดเนสซาร์ได้ ทรงตั3 งขึ3 น
หลาย และทรงเป็ นองค์ พระผู้ 3แล้ วอุ ปราช ข้ าหลวงภาค ผู้
เป็ นเจ้ าของกษัตริย์ท3 ังปวง ทรง ว่ าราชการเมือง ผู้ พิพากษา นาย
เป็ นผู้ เผยความลึ กลั บ เพราะ คลัง มนตรี ตุลาการและบรรดา
ท่ า นสามารถที จะเผยความลึ ก เจ้ าหน้ าที ท3 ั งหลายของหั วเมื อง
ได้ เข้ า มาประชุ ม เพื องานฉลอง
ลับนี3 ได้ "
48 ฝ่ ายกษั ต ริ ย์ ก ็ พระราชทาน ปฏิ มากร ซึ งกษั ตริ ย์ เนบู คั ดยศชั3 นสู ง และของพระราชทาน เนสซาร์ได้ ทรงตั3 งขึ3 น และเขาทั3ง
ยิ งใหญ่ เป็ นอั นมากแก่ ดาเนี ยล หลายก็ ม ายื นอยู่ หน้ าปฏิ ม ากร

3

(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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ดาเนียล I
หน้ า 1762
ซึ งกษั ต ริ ย์ เ นบู คั ด เนสซาร์ ไ ด้ กษั ตริ ย์ ขอทรงพระเจริ ญเป็ น
ทรงตั3 งขึ3 น
นิตย์
4และโฆษกก็ประกาศเสียงดังว่ า 10 โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ พระองค์
"โอ บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทรงออกกฤษฎีกาแล้ วว่ า ทุ กคน
ทั3 งปวงและภาษาทั3 งหลาย มี ผู้ ได้ ยิ นเสี ยงแตรทองเหลื อง
พระบัญชาแก่ ท่านทั3งหลายว่ า
ขนาดเล็ก ปี พิ ณเขาคู่ พิ ณสี
5 เมื อท่ า นได้ ยิ น เสี ยงแตรทอง สาย พิณใหญ่ ปี ถุ ง และเครื อง
เหลื องขนาดเล็ก ปี พิ ณเขาคู่ ดนตรี ทุ กชนิ ด ก็ให้ กราบลง
พิณสี สาย พิณใหญ่ ปี ถุ ง และ นมัสการปฏิมากรทองคํา
เครื องดนตรีทุกชนิด ให้ ท่านทั3ง 11 และผู้ ใดที ไม่ กราบลงนมั สหลายกราบลงนมั สการปฏิมากร การก็ ใ ห้ โยนเข้ าไปในเตาที ไฟ
ทองคํา ซึ งกษัตริย์เนบูคัดเนส- ลุกอยู่
ซาร์ได้ ทรงตั3 งไว้
12 มี ยิ ว บางคนที พระองค์ ไ ด้
6ผู้ ใดที มิ ได้ กราบลงนมั สการก็ แต่ งตั3 งให้ จั ด ราชการในเมื อ ง
ให้ โยนผู้ นั3 นทันทีเข้ าไปในเตาที บาบิโลน คือชั ดรัค เมชาค และ
ไฟลุกอยู่ "
เอเบดเนโก โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์
7 เพราะฉะนั3 นพอประชาชนได้ คนเหล่ านี3 ไม่ เ ชื อฟั ง พระองค์
ยิ น เสี ยงแตรทองเหลื อ งขนาด เขามิ ได้ ปฏิบัติ พระของพระองค์
เล็ก ปี พิณเขาคู่ พิณสี สาย พิณ หรือนมัสการปฏิมากรทองคําซึ ง
ใหญ่ และเครื องดนตรี ทุ ก ชนิ ด พระองค์ได้ ทรงตั3 งไว้ "
บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ท3 ั ง 13 แล้ วเนบู คั ด เนสซาร์ ก ็ ท รง
ปวงและภาษาทั3 งหลาย ก็กราบ กริ3 วจัดและเดือดพล่ าน มีรับสั ง
ลงนมั ส การปฏิ มากรทองคํา ซึ ง ให้ นาํ ตัวชั ดรัค เมชาค และเอกษั ตริ ย์ เนบู คั ด เนสซาร์ ไ ด้ ทรง เบดเนโกเข้ ามา แล้ วเขาก็นาํ คน
ตั3 งไว้
เหล่ านี3 เข้ ามาเฝ้ ากษัตริย์
คนยิวสามคนไม่ ยอมกราบลง
14 เนบู คั ดเนสซาร์ ทรงกล่ าวแก่
เขาว่ า "โอ ชั ดรัค เมชาค และ
นมัสการปฏิ มากรทองคํา
8เพราะฉะนั3 น ในครั3 งนั3 นพวก เอเบดเนโกเอ๋ ย เป็ นความจริ ง
เคลเดี ยบางคนมาเข้ าเฝ้ าและ หรื อไม่ ที เจ้ ามิ ได้ ปรนนิ บั ติ พระ
ของเรา หรื อนมั สการปฏิมากร
ฟ้ องพวกยิวด้ วยใจคิดร้ าย
9เขาทั3 งหลายกราบทู ลกษั ต ริ ย์ ทองคําซึ งเราได้ ต3 ั งไว้
เนบู คั ดเนสซาร์ ว่ า "โอ ข้ าแต่ 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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หน้ า 1763
ดาเนียล I
พอเจ้ าได้ ยิ นเสี ยงแตรทอง ของพระองค์ ก ็เ ปลี ยนไปไม่ พอ
เหลื องขนาดเล็ก ปี พิ ณเขาคู่ พระทัยชั ดรัค เมชาค และเอพิณสี สาย พิณใหญ่ ปี ถุ ง และ เบดเนโก พระองค์ จึ งรั บสั งให้
เครื องดนตรี ทุ กชนิ ด เจ้ าจง ทํา เตาไฟให้ ร้ อนกว่ า ที เคยอี ก
กราบลงนมัสการปฏิมากรซึ งเรา เจ็ดเท่า
ได้ สร้ างไว้ แต่ ถ้าเจ้ าไม่ นมัสการ 20 และพระองค์รั บสั งให้ บางคน
จะต้ องโยนเจ้ าทันทีเข้ าไปในเตา ที มี กาํ ลั งมากที สุ ดในกองทัพมา
ที ไฟลุ กอยู่ และผู้ ใดเล่ าจะเป็ น มั ดชั ดรั ค เมชาค และเอเบดพระเจ้ า ที จะช่ วยให้ เจ้ าพ้ นจาก เนโก และให้ โยนเขาเข้ าไปใน
มือของเราได้ "
เตาทีไฟลุกอยู่
16 ชั ดรัค เมชาค และเอเบด- 21 แล้ วคนเหล่ านี3 ก็ถู กมั ดไว้ ท3 ั ง
เนโกกราบทู ลกษัตริย์ว่า "โอ ข้ า เสื3 อ กางเกง หมวก และเครื อง
แต่ เนบู คั ดเนสซาร์ ข้ าพระองค์ แต่ งกายอื นๆ และเขาก็ถู กโยน
ทั3 งหลายไม่ จาํ เป็ นจะต้ องตอบ เข้ าไปในเตาทีไฟลุกอยู่
พระองค์ในเรื องนี3
22 ฉะนั3 นเพราะว่ าคํารั บสั งของ
17 ถ้ าพระเจ้ าของพวกข้ าพระ กษั ตริ ย์น3 ั นเข้ มงวดมากและเตา
องค์ ผ้ ู ซึ งพวกข้ าพระองค์ ปรน- ไฟก็ร้อนจัด เปลวไฟจึงได้ ฆ่าคน
นิ บั ติ สามารถช่ วยพวกข้ าพระ ทีโยนชั ดรัค เมชาค และเอเบดองค์ ใ ห้ พ้ นจากเตาที ไฟลุ ก อยู่ เนโก
โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ พระองค์กจ็ ะ 23 และชายทั3 งสามนี3 คื อชั ดรั ค
ทรงช่ วยพวกข้ าพระองค์ ให้ พ้ น เมชาค และเอเบดเนโกก็ตกลง
พระหั ตถ์ของพระองค์
ไปกลางเตาไฟที ลุ กอยู่ ท3 ั งยั งมั ด
18 แต่ ถ้าไม่ เป็ นเช่ นนั3 น โอ ข้ า อยู่
แต่ กษั ตริ ย์ ขอพระองค์ ทรง 24 ขณะนั3 นกษัตริ ย์เนบูคั ดเนสทราบว่ า พวกข้ าพระองค์จะไม่ ซาร์ ประหลาดพระทัยทรงลุกขึ3 น
ปรนนิบัติพระของพระองค์ หรือ โดยฉั บพลั น พระองค์ ตรั สกั บ
นมั สการปฏิมากรทองคําซึ งพระ องคมนตรี ของพระองค์ ว่า "เรา
องค์ได้ ทรงตั3 งขึ3 น"
มั ดสามคนโยนเข้ าไปกลางไฟมิ
คนยิวที1สตั ย์ซื1อ
ใช่ หรื อ" เขาทู ลตอบกษั ตริ ย์ ว่า
"โอ ข้ าแต่ กษัตริ ย์ จริงพระเจ้ า
อยู่ ในเตาไฟอย่ างปลอดภัย
19 แล้ วเนบู คั ดเนสซาร์ ทรง ข้ า"
เกรี3 ยวกราดยิ งนั ก พระพั กตร์ 25 พระองค์ตรัสตอบว่ า "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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ดาเนียล I, F
หน้ า 1764
เราเห็นสี คนถู กปล่ อย กําลังเดิน 29 เพราะฉะนั3 น เราจึ งออก
อยู่ กลางไฟ และเขาทั3 งหลายก็ กฤษฎีกาว่ า ชนชาติ ประชาชาติ
ไม่ เป็ นอันตราย และรูปร่ างของ หรื อภาษาใดๆที กล่ าวมิ ดี มิ ร้ าย
คนทีสี น3 ั นคล้ ายคลึงกั บพระบุตร ต่ อพระเจ้ าของชั ดรั ค เมชาค
ของพระเจ้ า"
และเอเบดเนโก จะถู กหั นเป็ น
เนบู คดั เนสซาร์ถวาย
ชิ3 นๆ และบ้ านเรื อนของเขาจะ
ต้ องเป็ นกองขยะ เพราะว่ าไม่ มี
เกียรติ ยศแด่ พระเจ้า
26 แล้ วเนบู คั ดเนสซาร์ เสด็จมา พระเจ้ า อื นที จะสามารถช่ วยให้
ใกล้ ประตู เตาที ไฟลุ กอยู่ นั3 น พ้ นในทางนี3 ได้ "
ทรงกล่ าวว่ า "ชั ดรัค เมชาค และ 30 แล้ วกษั ตริ ย์ ได้ ทรงเลื อนยศ
เอเบดเนโก ผู้ รับใช้ ของพระเจ้ า ให้ ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนสูงสุด จงออกมาเถิด จงมาทีนี " โกสูงขึ3 นอีกในเมืองบาบิโลน
เนบู คดั เนสซาร์กล่ าวถึง
แล้ วชั ดรัค เมชาค และเอเบดความสัมพันธ์ของพระองค์
เนโกก็เดินออกมาจากกลางไฟ
กับพระเจ้า
27 ฝ่ ายอุปราช ข้ าหลวงภาค ผู้
ว่ าราชการเมื อง และองคมนตรี
เรา กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์
ของกษั ต ริ ย์ ก ็ ห้ อมล้ อมเข้ ามา
ขอประกาศแก่ บรรดาชน
เห็นว่ าไฟไม่ มี อาํ นาจอะไรเหนื อ ชาติ ประชาชาติ ท3 ั งปวง และ
ร่ างกายของคนเหล่ านี3 ผมที ภาษาทั3 งหลาย ซึ งอาศั ยอยู่ บน
ศี ร ษะของเขาก็ ไ ม่ ไหม้ เกรี ยม พิ ภพทั3 งสิ3 นว่ า สั นติ สุ ขจงมี แก่
เสื3 อก็มิ ได้ เป็ นอั นตราย ไม่ มี ท่านทั3งหลายอย่ างทวีคูณ
กลิ นไฟทีตัวเขาทั3งหลายเลย
2 เราเห็ นสมควรที จะแสดง
28 เนบูคัดเนสซาร์ตรัสว่ า "สา- หมายสํา คั ญและการมหั ศจรรย์
ธุการแด่ พระเจ้ าของชั ดรั ค เม- ซึ งพระเจ้ าสู ง สุ ดได้ ทรงกระทํา
ชาค และเอเบดเนโก ผู้ ได้ ส่งทู ต แก่ เรา
สวรรค์ ของพระองค์ มาช่ วยผู้ รั บ 3หมายสําคั ญของพระองค์ ใหญ่
ใช้ ของพระองค์ ให้ พ้น ผู้ วางใจ ยิ งสักเท่าใด การมหั ศจรรย์ของ
ในพระองค์ ก ระทํา ให้ พระบั ญ- พระองค์ กอปรด้ วยฤทธานุ ภาพ
ชาของกษัตริย์เหลวไป และยอม ปานใด อาณาจั กรของพระองค์
พลีร่างกายของเขาเสียดีกว่ าทีจะ เป็ นอาณาจั กรถาวรเป็ นนิ ต ย์
ปรนนิ บั ติ และนมั สการพระอื น และราชอาณาจั กรของพระองค์
นอกจากพระเจ้ าของเขาเอง
นั3 นดํารงอยู่ ทุกชั วอายุ

4

(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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หน้ า 1765
ดาเนียล F
เนบู คดั เนสซาร์ทรง
10 นิ มิ ต ที ผุ ด ขึ3 นในศี ร ษะของ
เราเมื อนอนอยู่ บนทีนอน ดูเถิด
นิมิตเห็ นต้นไม้ใหญ่
4ตัวเรา คือ เนบูคัดเนสซาร์อยู่ เราได้ เห็นต้ นไม้ ท่ ามกลางพิ ภพ
เป็ นผาสุกในนิเวศของเรา และมี มันสูงมาก
11 ต้ นไม้ เติ บโตและแข็ ง แรง
ความเจริญอยู่ ในวังของเรา
5เราฝั นเห็ นเรื องซึ งกระทํา ให้ ยอดของมั นขึ3 นไปถึ งฟ้ าสวรรค์
เรากลัว ขณะเมื อเรานอนอยู่ บน และประจั ก ษ์ ไ ปถึ ง ที สุ ด ปลาย
ที นอนความคิ ดและนิ มิ ตอั นผุ ด พิภพ
ขึ3 นในศี รษะของเราเป็ นเหตุ ใ ห้ 12 ใบก็ ง ดงามและผลก็ อุ ดม
และจากต้ นไม้ น3 ั น มี อาหารให้
เราตกใจ
6 เราจึ ง ออกกฤษฎี ก าเรี ยกนั ก แก่ ชี วิ ตทั3 งปวง สั ตว์ ป่าที ในทุ่ ง
ปราชญ์ แห่ ง บาบิ โลนทั3 งสิ3 นมา นาอาศั ยอยู่ ใต้ ร่ มของมั น และ
หาเราเพื อให้ แก้ ความฝั นให้ แก่ นกในอากาศก็อาศั ยอยู่ ทีกิ งก้ าน
ของมัน และเนื3 อหนังทั3งหลายก็
เรา
7พวกโหร พวกหมอดู และคน เลี3 ยงตนอยู่ ด้วยมัน
เคลเดี ย และหมอดู ฤกษ์ ยามก็ 13 ในนิ มิตที ผุดขึ3 นในศีรษะของ
เข้ ามาเฝ้ า เราก็เล่ าความฝันแก่ เราเมื อเราอยู่ บนที นอน ดู เถิ ด
เขา แต่ เขาทั3งหลายแก้ ฝันให้ เรา เราได้ เห็นผู้ พิทักษ์ องค์บริสุทธิZ
ลงมาจากฟ้ าสวรรค์
ไม่ ได้
8ในที สุดดาเนียลก็เข้ ามาเฝ้ าเรา 14 ท่ า นเปล่ ง เสี ยงและพู ดดั งนี3
เขามี ชื อว่ าเบลเทชั สซาร์ ตาม ว่ า `จงฟั นต้ นไม้ และตั ดกิ งทั3 ง
นามพระของเรา เขามี วิ ญญาณ หลายของมั นออกเสี ย สะบั ด
ของพระผู้ บริ สุ ทธิZ เราก็เล่ า ให้ ใบของมั นร่ วงออกแล้ วให้ ผล
ของมั นกระจายไป ให้ สั ตว์ ป่ า
ความฝันให้ เขาฟั งว่ า
9"โอ เบลเทชั สซาร์ หั วหน้ าของ หนีไปเสียจากใต้ ต้น และให้ นก
พวกโหร เพราะเราทราบว่ า หนีไปเสียจากกิ งของมัน
วิญญาณของพระผู้ บริสุทธิZ อยู่ ใน 15 แต่ จงปล่ อยให้ ตอรากติ ดอยู่
ท่าน และไม่ มีความลํา3 ลึกใดๆที ในดิ น มี ปลอกเหล็กและทอง
จะให้ ท่ านแก้ ยาก จงบอกนิ มิ ต สัมฤทธิZ สวมไว้ ให้ อยู่ ท่ามกลาง
ทั3งหลายในความฝันทีเราได้ เห็น หญ้ าอ่ อนในทุ่ งนา ให้ เปี ยกนํา3
และตี ความนิ มิ ตเหล่ านั3 นให้ แก่ ค้ างจากฟ้ าสวรรค์ ให้ เขามี ส่วน
อยู่ กับสัตว์ป่าในหญ้ าทีพ3 ื นดิน
เรา
(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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ดาเนียล F
หน้ า 1766
16 ให้ จิ ตใจของเขาเปลี ยนเสี ย ขอให้ ความฝั นนั3 นเป็ นเรื องของ
จากจิ ตใจมนุ ษย์ แล้ วมอบใจ ผู้ ที เกลี ยดชั งพระองค์ เถิด และ
สั ตว์ ป่าให้ แก่ เขา และปล่ อยให้ ขอให้ คํา แก้ ความฝั นนั3 นตกแก่
เป็ นอยู่ อย่ างนั3 นจนครบเจ็ดวาระ ปฏิปักษ์ของพระองค์
17 คํา พิ พากษานั3 นเป็ นคํา สั ง 20 ต้ นไม้ ที พระองค์ ท อดพระ
ของผู้ พิ ทักษ์ คําตั ดสิ นนั3 นเป็ น เนตร ซึ งเติ บโตขึ3 นและแข็ง
วาทะขององค์ บริ สุ ทธิZ เพื อผู้ มี แรงจนยอดขึ3 นไปถึ ง ฟ้ าสวรรค์
ชี วิ ตอยู่ จะได้ ทราบว่ าท่ า นผู้ สู ง ประจักษ์ไปทัวพิภพทั3งสิ3 น
สุ ด ทรงปกครองอยู่ เหนื อ ราช 21 ใบของมั นก็ งดงามและผลก็
อาณาจักรของมนุ ษย์ และประ- อุดม และจากต้ นนั3 นมีอาหารให้
ทานราชอาณาจั ก รนั3 นแก่ ผู้ ที แก่ ชี วิตทั3งปวง สั ตว์ป่าในทุ่ งนา
พระองค์ จ ะประทานและตั3 งผู้ มาพึ งร่ มอยู่ ใต้ ต้ น และนกใน
ทีด้อยทีสุดให้ อยู่ เหนือ'
อากาศก็มาอาศัยอยู่ ทีกิ ง
18 ความฝั นนี3 ตั วเราคื อกษั ตริ ย์ 22 โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ นี คือพระ
เนบู คั ดเนสซาร์ ได้ เห็ นและ โอ องค์เอง ผู้ ทรงเจริญและเข้ มแข็ง
เบลเทชั สซาร์ ท่ านจงกล่ าวคํา ความยิ งใหญ่ ของพระองค์ ไ ด้
แก้ ฝั นเถิ ด
เพราะพวกนั ก เจริ ญ และขึ3 นไปถึ ง ฟ้ าสวรรค์
ปราชญ์ท3 ั งสิ3 นแห่ งราชอาณาจั กร และราชอาณาจั กรของพระองค์
ของเราไม่ สามารถที จะให้ คาํ แก้ ก็ไปถึงสุดปลายพิภพ
ความฝันแก่ เรา แต่ ท่านสามารถ 23 และที กษั ตริ ย์ทอดพระเนตร
เพราะวิ ญญาณของพระผู้ บริ - ผู้ พิ ทั กษ์ คื อองค์ บริ สุ ท ธิZ ลงมา
สุทธิZ อยู่ ในตัวท่าน"
จากฟ้ าสวรรค์ และพู ดว่ า `จง
อาณาจักรของ
ฟั นต้ นไม้ และทําลายเสีย แต่ จง
ปล่ อยให้ ตอรากติดอยู่ ในดิ น มี
เนบู คดั เนสซาร์จะถู กตัดออก
19 แล้ วดาเนียล ผู้ มีชื อว่ าเบล- ปลอกเหล็ ก และทองสั มฤทธิZ
เทชั สซาร์ ก็งงงันอยู่ ชั วโมงหนึ ง สวมไว้ ให้ อยู่ ท่ ามกลางหญ้ า
ความคิ ด ของท่ า นก็ ก ระทํา ให้ อ่ อน ในทุ่ งนาให้ เปี ยกนํา3 ค้ าง
ท่ านตกใจ
กษั ตริ ย์ ตรั สว่ า จากฟ้ าสวรรค์ ให้ เขามี ส่ วนอยู่
"เบลเทชั สซาร์เอ๋ย อย่ าให้ ความ กั บสั ตว์ ป่ า และปล่ อยให้ อยู่
ฝันหรือคําแก้ ความฝันกระทําให้ อย่ างนั3 นจนครบเจ็ดวาระ'
ท่านตกใจเลย" เบลเทชั สซาร์ทูล 24 โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ ต่ อไปนี3
ตอบว่ า "เจ้ านายของข้ าพระองค์ เป็ นคํา แก้ พระสุ บิ น เป็ นพระ
(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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หน้ า 1767
ดาเนียล F
ราชกฤษฎี กามาจากผู้ สู งสุด ซึ ง แก่ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์
มาถึงกษั ตริ ย์เจ้ านายของข้ าพระ 29 พอสิ3 นสิ บสองเดื อน พระ
องค์
องค์ เสด็จดํา เนิ นอยู่ ในพระราช
25 ว่ าพระองค์ จะทรงถู ก ขั บไล่ วังแห่ งราชอาณาจักรบาบิโลน
ไปเสียจากท่ามกลางมนุ ษย์ และ 30 และกษั ตริ ย์ ตรั สว่ า "นี เป็ น
พระองค์ จะอยู่ กั บสั ตว์ ในทุ่ งนา มหาบาบิโลนมิใช่ หรือ ซึ งเราได้
พระองค์ จะต้ องเสวยหญ้ าอย่ าง สร้ างไว้ เพื อวงศ์ วานแห่ งอาณา
กั บวั ว และจะให้ พระองค์ เปี ยก จักรนี3 ด้ วยอํานาจใหญ่ ยิ งของเรา
นํา3 ค้ างจากฟ้ าสวรรค์ จะเป็ นอยู่ และเพื อเป็ นศั ก ดิZ ศรี อั น สู งส่ ง
อย่ างนั3 นจนครบเจ็ดวาระ จน ของเรา"
กว่ าพระองค์จะทราบว่ า ผู้ สูงสุด 31 เมื อกษั ต ริ ย์ ต รั ส ยั ง ไม่ ทั น
นั3 นทรงปกครองราชอาณาจั ก ร ขาดพระวาทะ ก็มีเสียงตกลงมา
ของมนุ ษย์ และพระองค์ จะ จากฟ้ าสวรรค์ ว่ า "โอ กษั ตริ ย์
ประทานราชอาณาจั กรนั3 นแก่ ผ้ ู เนบู คั ดเนสซาร์ เราลั นวาจาไว้
ทีพระองค์ทรงปรารถนา
กั บเจ้ าแล้ วว่ า ราชอาณาจักรได้
26 และที ทรงมี พระบั ญ ชาให้ พรากไปเสียจากเจ้ าแล้ ว
เหลื อตอรากต้ นไม้ น3 ั นไว้ ก ็หมาย 32 และเจ้ าจะถู กขั บไล่ ไ ปจาก
ความว่ า ราชอาณาจักรจะยังเป็ น ท่ ามกลางมนุ ษย์ และเจ้ าจะอยู่
ของพระองค์ ตั3 งแต่ พระองค์ กับสัตว์ในทุ่ งนา และเจ้ าจะต้ อง
ทรงทราบว่ าสวรรค์ปกครอง
กิ นหญ้ าอย่ างกั บวั ว จะเป็ นอยู่
27 โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ เพราะฉะ- อย่ างนั3 นจนครบเจ็ดวาระ จน
นั3 น ขอทรงรับคํากราบทู ลของข้ า กว่ าเจ้ าจะเรี ยนรู้ ได้ ว่า ผู้ สู งสุ ด
พระองค์ ขอพระองค์ทรงเลิกทํา ปกครองอยู่ เหนื อราชอาณาจั กร
บาปเสี ยด้ วยการกระทํา ความ ของมนุ ษย์ และประทานราชอาชอบธรรม และเลิ กทํา ความชั ว ณาจั ก รนั3 นแก่ ผ้ ู ที พระองค์ ท รง
ช้ าด้ วยสําแดงความกรุ ณาต่ อคน ปรารถนา"
จน เผื อว่ าความผาสุ กของพระ 33 ในทั นใดนั3 นเองพระวาทะก็
องค์อาจจะยืดยาวไปอีกได้ "
สํา เร็ จ ในเรื องเนบู คั ด เนสซาร์
กษัตริ ยเ์ นบู คดั เนสซาร์
พระองค์ ถู กขั บไล่ ไ ปจากท่ า มกลางมนุ ษย์ และเสวยหญ้ าอย่ าง
ถู กพิพากษา
กั บวั ว และพระกายก็เปี ยกนํา3
เพราะเหตุ ความเย่ อหยิ1ง
28 สิ งเหล่ านี3 ท3 ังสิ3 นได้ บังเกิดขึ3 น ค้ างจากฟ้ าสวรรค์ 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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ดาเนียล F, K
หน้ า 1768
งอกยาวอย่ างกั บขนนกอิ น ทรี ถวายพระเกี ยรติ แด่ พระมหา
และพระนขาก็เหมือนเล็บนก
กษั ตริ ย์ แห่ งสวรรค์ เพราะว่ า
34 เมื อสิ3 นสุ ดวาระนั3 นแล้ ว ตั ว พระราชกิ จของพระองค์ ก ็ ถู ก
เราเนบู คั ดเนสซาร์ ก ็แหงนหน้ า ต้ อง และพระมรรคาของพระ
ดู ฟ้ าสวรรค์ และจิ ตปกติ ของเรา องค์ ก ็เที ยงธรรม บรรดาผู้ ดําคืนมา และเราก็สาธุการแด่ ผ้ ู สูง เนิ นอยู่ ในความเย่ อหยิ ง พระ
สุ ดนั3 น และสรรเสริ ญถวาย องค์กท็ รงสามารถให้ ตาํ ลง
เกี ยรติ ยศแด่ พระองค์ ผ้ ู ดาํ รงอยู่
การเลี ยงใหญ่
เป็ นนิ ตย์ เพราะราชอาณาจั กร
ของเบลชัสซาร์
ของพระองค์ เป็ นราชอาณาจั กร
กษัตริย์เบลชั สซาร์ ได้ ทรงจัด
นิรั นดร์ และอาณาจั กรของพระ
การเลี3 ยงใหญ่ แก่ เจ้ านาย
องค์ดาํ รงอยู่ ทุกชั วอายุ
หนึ งพันคน และเสวยเหล้ าองุ่ น
35 สําหรั บพระองค์ชาวพิ ภพทั3 ง ต่ อหน้ าคนหนึ งพันนั3 น
สิ3 นนับว่ าไม่ มีค่า ท่ามกลางกอง 2เมื อเบลชั สซาร์ ทรงลิ3 มรสเหล้ า
ทั พแห่ งสวรรค์ น3 ั นพระองค์ ทรง องุ่ นแล้ ว จึ งมี พระบั ญชาให้ นาํ
กระทําตามชอบพระทัยพระองค์ ภาชนะทองคํา และเงิ นซึ งเนบู และท่ ามกลางชาวพิ ภพด้ วยและ คั ดเนสซาร์ ราชบิดาได้ ทรงกวาด
ไม่ มี ผ้ ู ใดยั บยั3 งพระหั ตถ์ ของ มาจากพระวิ หารในกรุ งเยรู ซาพระองค์ ได้ หรื อตรั สถามพระ เล็ มออกมาให้ กษั ต ริ ย์ และเจ้ า
องค์ได้ ว่า "พระองค์ทรงกระทํา นายของพระองค์ ทั3 งพระสนม
สิ งใด"
และนางห้ ามจะได้ ใช้ ใส่ เหล้ าดื ม
36 ในเวลานั3 นเอง จิ ตปกติ ของ 3เขาทั3 งหลายจึ ง นํา ภาชนะทอง
เราก็กลับคืนมา ความสูงส่ งและ คํา ซึ งได้ กวาดมาจากพระวิ ห าร
ราชสง่ าราศีกลับมาสู่ เราอีก เพื อ คื อพระนิ เวศของพระเจ้ าในกรุ ง
สง่ า ราศี แห่ งราชอาณาจั ก รของ เยรู ซาเล็ม และกษั ตริ ย์และเจ้ า
เรา องคมนตรีและข้ าราชบริพาร นายของพระองค์ ทั3 งพระสนม
ของเรากลั บมาหาเรา และเราก็ และนางห้ ามก็ได้ ดื มจากภาชนะ
รั บการสถาปนาไว้ ในราชอาณา เหล่ านั3 น
จั กรของเรา ความใหญ่ ยิ งกลั บ 4เขาทั3 งหลายดื มเหล้ าองุ่ นและ
เพิ มพูนแก่ เราขึ3 นอีก
สรรเสริ ญพระที ทํา ด้ วยทองคํา
37 บั ดนี3 ตั วเราคื อเนบู คั ดเนส- เงิน ทองสัมฤทธิZ เหล็ก ไม้ และ
ซาร์ ขอสรรเสริ ญ ยกย่ องและ หิ น

5

(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

27_dan.pub
page 14

Saturday, February 27, 2016 22:33

หน้ า 1769
ดาเนียล K
พระเจ้าทรงเขี ยน
10 ด้ วยเห ตุ พระ วาท ะ ขอ ง
กษั ตริ ย์ และเจ้ านายทั3 งหลาย
ที1ผนังของพระราชวัง
5ในทั นใดนั3 น นิ3 วมื อคนได้ พระราชิ นี ก ็ เสด็ จเข้ ามาในท้ อง
ปรากฏขึ3 น และเขี ยนลงที ผนั ง พระโรงการเลี3 ยง และพระราชิ นี
ของพระราชวั งของกษั ตริ ย์ ต รง ทรงมีพระเสาวนีย์ว่า "โอ ข้ าแต่
ข้ ามกับคั นประทีป และกษัตริ ย์ กษั ตริ ย์ ขอทรงพระเจริ ญเป็ น
นิตย์ ขอพระองค์อย่ าได้ ตกพระ
ก็ทอดพระเนตรมือทีเขียนนั3 น
6แล้ วสี พระพั กตร์ของกษั ตริ ย์ก ็ ทั ย หรื อให้ สี พระพั กตร์ ของ
เปลี ยนไป พระดําริของพระองค์ พระองค์เปลี ยนไป
กระทํา ให้ พระองค์ ต กพระทั ย 11 ในราชอาณาจั กรของพระ
พระเพลาก็อ่ อนเปลี3 ย พระชานุ องค์ มี ชายคนหนึ ง มี วิ ญญาณ
ของพระผู้ บริ สุ ทธิZ ในตั ว ใน
ก็กระทบกัน
7กษั ตริ ย์ รั บสั งเสี ยงดั ง ให้ นํา ครั3 งรั ชกาลของพระชนก ความ
หมอดู และคนเคลเดี ยและหมอ สว่ าง ความเข้ าใจ และปั ญญา
ดู ฤกษ์ ยามเข้ ามาเฝ้ า
และ เหมื อนปั ญญาของพระ ได้ มี
และ
กษั ตริ ย์ ตรั สกั บพวกนั กปราชญ์ ประจํา อยู่ ที ชายคนนี3
กรุ งบาบิ โลนว่ า "ผู้ ใดที อ่ านข้ อ กษั ตริ ย์เนบูคั ดเนสซาร์ พระชนก
เขี ยนนี3 และแปลความให้ เราได้ ของพระองค์ คื อกษั ตริ ย์ พระ
เราจะให้ ผ้ ู น3 ั นสวมเสื3 อสีม่วงและ ชนกของพระองค์ ได้ ทรงแต่ งตั3 ง
สวมสร้ อยคอทองคํา และเราจะ ให้ เขาเป็ นประธานใหญ่ ของพวก
ตั3 งให้ เป็ นอุ ปราชตรี ในราชอา- โหร หมอดู คนเคลเดี ย และ
หมอดูฤกษ์ยาม
ณาจักรของเรา"
8 แล้ วพวก นั ก ปราช ญ์ ขอ ง 12 เพราะว่ าดาเนียล ซึ งกษัตริย์
กษั ตริย์ก ็เข้ ามาทั3 งหมด แต่ เขา ประทานนามว่ า เบลเทชั สซาร์
ทั3งหลายอ่ านข้ อเขียน หรือแปล มี วิ ญญาณเลิ ศ มี ความรู้ และ
ความหมายให้ กษั ตริ ย์ทรงทราบ ความเข้ าใจทีจะแก้ ความฝัน แก้
ปริศนาและแก้ ปัญหาต่ างๆ บัด
หาได้ ไม่
9 แล้ วกษั ต ริ ย์ เ บลชั ส ซาร์ ก ็ ต ก นี3 ทรงเรี ยกดาเนียลให้ เข้ ามาเฝ้ า
พระทั ยมาก และสี พระพั กตร์ แล้ วเขาก็ จ ะแปลความหมาย
ของพระองค์ ก ็เปลี ยนไป และ ถวายพระองค์"
เจ้ านายทั3 งหลายของพระองค์ ก ็ 13 เขาจึ งนํา ดาเนี ยลเข้ ามาเฝ้ า
กษั ตริ ย์ กษั ตริ ย์ ตรั สถามดางงงวย
(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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ดาเนียล K
หน้ า 1770
เนียลว่ า "ท่านคือดาเนียลคนนั3 น สุ ดได้ ทรงประทานพระราชอาในพวกที ถู ก กวาดเป็ นเชลยมา ณาจั กร ความยิ งใหญ่ และสง่ า
จากประเทศยู ดาห์ ที กษั ตริ ย์ ราศี และเกี ยรติ ยศแด่ เนบู คั ดเสด็จพ่ อของเรานํามาจากยู ดาห์ เนสซาร์ราชบิดาของพระองค์
หรือ
19 และเพราะความยิ งใหญ่ ซึ ง
14 เราได้ ยินว่ า ท่ านมี วิญญาณ พระองค์ ประทานแด่ เนบู คั ด ของพระในตั ว และท่านมีความ เนสซาร์ บรรดาชนชาติ ประชา
สว่ าง ความเข้ าใจและปั ญญา ชาติ ท3 ั งปวง และภาษาทั3 งหลาย
เลิศประจําตัว
จึงได้ สั นสะท้ านและเกรงขามต่ อ
15 บั ดนี3 เราให้ พวกนักปราชญ์ พระพั กตร์ พระราชบิ ดา พระ
พวกหมอดู มาเข้ าเฝ้ า เพื อให้ องค์ จ ะทรงประหารผู้ ใดก็ ท รง
อ่ านข้ อความนี3 และแปลความ ประหารเสี ย หรื อทรงให้ ผู้ ใด
หมายให้ เรา แต่ เขาแปลความ ดํา รงชี วิ ตอยู่ ก ็ทรงให้ ดํา รงชี วิ ต
หมายของเรื องราวนี3 ไม่ ได้
พระองค์ จ ะทรงแต่ ง ตั3 งผู้ ใดก็
16 แต่ เราได้ ยิ นว่ าท่ านให้ คํา ทรงแต่ งตั3 ง พระองค์ จะทรง
แปลและแก้ ปั ญหาได้ บั ดนี3 ถ้ า กระทําให้ ผ้ ู ใดด้ อยลงพระองค์ ก ็
ท่ านอ่ านข้ อความและแปลความ ทรงกระทํา
หมายให้ ได้ จะให้ ท่ านสวมเสื3 อ 20 แต่ เมื อพระทั ยของพระบิ ดา
สีม่ วง และสวมสร้ อยคอทองคํา ผยองขึ3 น ฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณของ
และจะตั3 งท่ านให้ เป็ นอุ ปราชตรี พระองค์ ก ็แข็งกระด้ างไป จึ ง
ในราชอาณาจักร"
ทรงประกอบกิ จด้ วยความเห่ อ
ดาเนียลกราบทู ลพระวจนะ
เหิ ม พระเจ้ าทรงถอดพระองค์
จากราชบั ลลั งก์ และทรงริ บ
ของพระเจ้าถวายกษัตริ ย ์
17 แล้ วดาเนียลกราบทู ลต่ อพระ สง่ าราศีของพระองค์ไปเสีย
พั กตร์ กษั ตริ ย์ว่ า "ขอทรงเก็บ 21 พระเจ้ าทรงขั บไล่ เ นบู คั ด ของพระราชทานไว้ กั บพระองค์ เนสซาร์ ไปจากบุตรทั3งหลายของ
เถิ ด และขอทรงพระราชทาน มนุ ษย์ และทรงกระทํา ให้ พระ
รางวั ลแก่ ผ้ ู อื น ฝ่ ายข้ าพระองค์ ทัยของพระองค์ท่านเป็ นเหมือน
จะขออ่ านข้ อเขี ยนถวายกษั ตริ ย์ ใจสั ตว์ ป่า และทรงให้ อยู่ กั บลา
และถวายคําแปลความหมายให้ ป่ า ทรงให้ หญ้ าเสวยเหมื อนวั ว
และพระกายของพระองค์ ท่ านก็
พระองค์ทรงทราบ
18 โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ พระเจ้ าสูง เปี ยกนํา3 ค้ างจากฟ้ าสวรรค์ 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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หน้ า 1771
ดาเนียล K, J
กว่ าพระองค์ ร้ ู ว่ าพระเจ้ าสู งสุ ด วาระแห่ งราชอาณาจั กรของพระ
ทรงปกครองราชอาณาจั กรของ องค์ไว้ แล้ ว และทรงนําราชอามนุ ษย์ และทรงแต่ งตั3 งผู้ ที พระ ณาจักรนั3 นมาถึงสิ3 นสุด
องค์จะทรงปรารถนาให้ ปกครอง 27 เทเคล พระองค์ ได้ ถู กชั งใน
22 โอ ข้ าแต่ เบลชั สซาร์ พระ ตราชู ทรงเห็นว่ ายังขาดอยู่
องค์ เป็ นราชโอรส แม้ พระองค์ 28 เปเรส ราชอาณาจั กรของ
ทรงทราบเช่ นนี3 ท3 ั งสิ3 นแล้ วก็มิ ได้ พระองค์ ถู กแบ่ ง ออกให้ แก่ ค น
ถ่ อมพระทัย
มีเดียและคนเปอร์เซีย"
23 แต่ ทรงยกพระองค์ ข3 ึ นสู้ กั บ 29 แล้ วเบลชั สซาร์ ก ็ ทรงบั ญชา
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าแห่ งสวรรค์ และเขาได้ ให้ ดาเนี ยลสวมเสื3 อ
และทรงให้ นํา ภาชนะแห่ งพระ สี ม่ วง และให้ สวมสร้ อยคอ
นิ เวศของพระองค์ มาต่ อพระ ทองคํา และทรงให้ ประกาศ
พั กตร์ พระองค์ แล้ วพระองค์ เกี ยวกั บเรื องของท่ านว่ า ท่ าน
พวกเจ้ านายของพระองค์ พระ ได้ เป็ นอุ ปราชตรี ใ นราชอาณา
สนม และนางห้ ามของพระองค์ จักร
ก็ดื มเหล้ าองุ่ นจากภาชนะเหล่ า 30 ในคืนวันนั3 นเอง เบลชั สซาร์
นั3 น และพระองค์ ทรงสรรเสริ ญ กษั ตริ ย์ คนเคลเดี ย ก็ทรงถู ก
พระทีทาํ ด้ วยเงิน ทองคํา ทอง ประหาร
สัมฤทธิZ เหล็ก ไม้ และหิ น ซึ งจะ 31 และดาริ อั ส คนมี เ ดี ยก็ ท รง
ดูหรือฟั ง หรือรู้ เรื องก็ไม่ ได้ แต่ รับราชอาณาจั กร มีพระชนมายุ
พระองค์ มิ ไ ด้ ถวายพระเกี ยรติ หกสิบสองพรรษา
แด่ พระเจ้ าซึ งลมปราณของพระ
ตําแหน่งของดาเนียล
องค์อยู่ ในพระหั ตถ์ของพระองค์
ดาริ อั สพอพระทั ยที จะทรง
และทางทั3 งสิ3 นของพระองค์ กข็ 3 ึ น
แต่ งตั3 งอุ ปราชหนึ งร้ อยยี อยู่ กับพระองค์
สิ บ คนขึ3 นเหนื อ ราชอาณาจั ก ร
24 จึ ง มี มื อซึ งรั บใช้ มาจากพระ เพื อจะให้ ปกครองอยู่ ทั วราช
พักตร์ได้ จารึกข้ อเขียนนี3 ลงไว้
อาณาจักร
25 ต่ อไปนี3 เป็ นข้ อเขี ยนที จารึ ก 2 และทรงตั3 งอภิ รั ฐมนตรี ส าม
ไว้ คือ เมเน เมเน เทเคล และ คนอยู่ เหนือ มีดาเนียลเป็ นอภิฟารสิน
รัฐมนตรีคนแรก เพื อให้ อุปราช
26 ต่ อ ไปนี3 เป็ นคํา ไขเรื องราว รายงานติดต่ อ เพื อกษัตริย์จะมิ
นั3 น เมเน พระเจ้ าได้ ทรงคํานวณ ได้ ทรงขาดประโยชน์

6

(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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ดาเนียล J
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3แล้ วดาเนี ยลคนนี3 ก็มี ชื อเสี ยง ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ ก็ให้ โยนผู้ นั3 นลง
กว่ าอภิ รั ฐมนตรี อื นๆและอุ ป- ในถํา3 สิงโตเสีย
ราช เพราะวิ ญญาณดี เลิ ศสถิ ต
พระราชกฤษฎีกาห้าม
กับท่าน และกษัตริย์กท็ รงหมาย
อธิษฐานต่ อพระเจ้า
พระทั ย จะทรงแต่ งตั3 งท่ า นให้ 8โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ บัดนี3 ขอพระ
ครอบครองเหนื อราชอาณาจั กร องค์ออกพระราชกฤษฎีกา และ
นั3 นทั3งหมด
ลงพระนามในหนั งสื อสํา คั ญ
4 อภิ รั ฐมนตรี และอุ ปราชทั3 ง เพื อจะเปลี ยนแปลงไม่ ได้ ตาม
หลายจึ งหามู ลเหตุ ฟ้องดาเนี ยล กฎหมายของคนมี เ ดี ยและคน
ในเรื องเกี ยวกั บราชอาณาจั ก ร เปอร์เซีย ซึ งจะแก้ ไขหาได้ ไม่ "
แต่ ก ็หามู ลเหตุ หรื อความผิ ดไม่ 9เพราะฉะนั3 น กษั ตริ ย์ ดาริ อั ส
ได้ เพราะท่ านเป็ นคนสั ตย์ ซื อ จึ งทรงลงพระนามในหนั งสื อ
จะหาความพลั3 งพลาดหรื อความ สําคัญและพระราชกฤษฎีกา
ผิดในท่านมิได้ เลย
ดาเนียลอธิษฐานต่ อ
5คนเหล่ านี3 จึ งกล่ าวว่ า "เราจะ
พระเจ้าวันละสามครัง
หามู ลเหตุฟ้องดาเนียลไม่ ได้ เลย 10 เมื อดาเนียลทราบว่ า ลงพระ
นอกจากเราจะหาเรื องที เกี ยว นามในหนั ง สื อ สํา คั ญ นั3 นแล้ ว
กั บพระราชบั ญญั ติ แห่ งพระเจ้ า ท่ านก็ไปยั งเรื อนของท่ าน ที มี
ของเขา"
หน้ าต่ างห้ องชั3 นบนของท่านเปิ ด
6 แล้ วอภิ รั ฐมนตรี และอุ ปราช ตรงไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ม และ
เหล่ านี3 ได้ พากั นเข้ าเฝ้ ากษั ตริ ย์ ท่ านก็ คุ กเข่ า ลงวั น ละสามครั3 ง
ทู ลว่ า "ข้ าแต่ กษัตริย์ดาริอัส ขอ อธิ ษฐานและโมทนาพระคุ ณต่ อ
ทรงพระเจริญเป็ นนิตย์
พระพั กตร์ พระเจ้ าของท่ าน ดั ง
7 บรรดาอภิ รั ฐมนตรี แ ห่ งราช ทีท่านได้ เคยกระทํามาแต่ ก่อน
อาณาจักร ทั3งข้ าหลวงภาค และ 11 แล้ วคนเหล่ านี3 ก็ได้ พากั นมา
อุ ปราช มนตรี และผู้ ว่ าราชการ และได้ พบดาเนี ยลอธิ ษฐานและ
เมื องทั3 งหลายทั3งสิ3 นได้ ตกลงกัน วิ งวอนอยู่ ต่ อพระพั กตร์ พระเจ้ า
ว่ า กษั ตริ ย์ สมควรจะได้ ทรง ของท่าน
ตรากฎหมายและออกพระราช 12 แล้ วเขาทั3 งหลายก็เข้ าไปใกล้
กฤษฎีกาว่ า ในสามสิบวันนี3 ถ้าผู้ กราบทู ลต่ อพระพั ก ตร์ กษั ตริ ย์
หนึ งผู้ ใดทู ลขอต่ อพระเจ้ าหรื อ เกี ยวด้ วยพระราชกฤษฎี กาของ
มนุ ษย์ นอกเหนื อพระองค์ โอ กษัตริย์ว่า "ข้ าแต่ กษัตริย์ 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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หน้ า 1773
ดาเนียล J
องค์ ไ ด้ ทรงลงพระนามในพระ
ดาเนียลถู กทิ งในถําสิงโต
ราชกฤษฎี กาฉบั บหนึ งมิ ใช่ หรื อ 16 แล้ วกษั ตริ ย์ จึ งทรงบั ญ ชา
ว่ า ถ้ าผู้ หนึ งผู้ ใดทู ลขอต่ อพระ เขาก็นาํ ดาเนียลมาทิ3งในถํา3 สิงโต
เจ้ าหรื อ มนุ ษ ย์ น อกเหนื อ พระ กษัตริย์ตรัสแก่ ดาเนียลว่ า "พระ
องค์ ในสามสิ บวั นนี3 โอ ข้ าแต่ เจ้ าของท่าน ผู้ ซึ งท่านปรนนิบัติ
กษั ตริ ย์ ก็ให้ โยนผู้ นั3 นลงไปใน อยู่ เนื องนิ ตย์ น3 ั น พระองค์ จะ
ถํา3 สิ งโตเสี ย" กษั ตริ ย์ ตรั สตอบ ทรงช่ วยท่านให้ รอดพ้ น"
ว่ า "เรื องนั3 นยั งคงอยู่ ตามกฎ 17 แล้ วเขานํา ศิ ลาก้ อ นหนึ งมา
หม ายของคนมี เดี ยและ คน ปิ ดปากถํา3 ไว้ กษั ตริ ย์ ก ็ได้ ทรง
เปอร์เซียซึ งจะแก้ ไขหาได้ ไม่ "
ประทั บ ตราของพระองค์ และ
13 แล้ วเขาจึ ง กราบทู ล ต่ อ พระ ตราของเจ้ านายของพระองค์
พั กตร์ กษั ตริ ย์ว่ า "ดาเนี ยลคน เพื อว่ าจะไม่ มี สิ งใดอั นเกี ยวกั บ
นั3 นในพวกที ถู กกวาดเป็ นเชลย ดาเนียลเปลี ยนแปลงไป
มาจากยู ดาห์ หาได้ เชื อฟั งพระ กษัตริ ยท์ รงเป็ นทุกข์ในพระทัย
องค์ไม่ โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ และ
ทรงบัญชาให้นาํ ดาเนียล
ไม่ เชื อฟั ง พระราชกฤษฎี ก าซึ ง
ออกมาจากถํา
พระองค์ ทรงลงพระนามไว้ แต่ 18 แล้ วกษั ตริ ย์ ก ็เสด็จกลั บพระ
ได้ ทูลขอวันละสามครั3 ง"
ราชวั ง ทรงอดพระกระยาหาร
14 เมื อกษั ตริ ย์ ทรงสดั บถ้ อยคํา ตลอดคื นนั3 น ไม่ ให้ นํา เครื อง
เหล่ านี3 แล้ ว ก็ทรงโทมนัสยิ งนัก ดนตรี อั นใดมาหน้ าพระที และ
และทรงตั3 งพระทั ยหาทางช่ วย บรรทมไม่ หลับ
ดาเนี ยลให้ พ้ น ทรงหาหนทาง 19 พอเช้ าตรู่ กษั ตริ ย์ ก ็ลุ กขึ3 น
ช่ วยดาเนี ยลให้ รอดพ้ นจนถึ ง รีบเสด็จไปยังถํา3 สิงโต
เวลาดวงอาทิตย์ตก
20 เมื อพระองค์ เสด็จมาใกล้ ถาํ3
15 แล้ วคนเหล่ านั3 นก็ พากั น มา นั3 น พระองค์กต็ รัสเรียกดาเนียล
เข้ าเฝ้ ากษั ตริ ย์ และกราบทู ล ด้ วยเสี ยงโทมนั ส กษั ตริ ย์ ตรั ส
กษัตริย์ว่า "โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ ขอ กับดาเนียลว่ า "โอ ดาเนียล ผู้
พระองค์ พึ งทราบว่ า กฎหมาย รับใช้ ของพระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์
ของคนมี เดียและคนเปอร์ เซียว่ า อยู่ พระเจ้ าของท่ านซึ งท่ าน
พระราชกฤษฎี กาก็ดี หรื อกฎ ปรนนิบัติอยู่ เนืองนิตย์น3 ั น ทรง
หมายก็ดี ซึ งกษั ตริ ย์ ทรงประทับ สามารถที จะช่ วยท่ านให้ พ้นจาก
ตราแล้ วย่ อมเปลี ยนแปลงไม่ ได้ " สิงโตได้ แล้ วหรือ"
(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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ดาเนียล J, L
หน้ า 1774
21 แ ล้ ว ด า เ นี ย ล ก ร า บ ทู ล ประชาชาติท3 ังปวง และภาษาทั3ง
กษัตริย์ว่า "โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ ขอ หลายที อาศั ยอยู่ ในพิ ภพทั3 งสิ3 น
ทรงพระเจริญเป็ นนิตย์
ว่ า "สั นติ สุ ขจงมี แก่ ท่ านทั3 ง
22 พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ทรง หลายอย่ างทวีคูณ
ใช้ ทู ตสวรรค์ ของพระองค์ มาปิ ด 26 เราออกกฤษฎี กาว่ า ให้ คน
ปากสิงโตไว้ มันมิได้ ทาํ อันตราย ทั3 งหลายสั นสะท้ านและยํา เกรง
แก่ ข้ าพระองค์ เพราะพระองค์ ต่ อพระพั ก ตร์ พระเจ้ าของดาทรงเห็ น ว่ าข้ าพระองค์ ไ ร้ ความ เนียลในราชอาณาจักรของเราทั3ง
ผิ ดต่ อพระพั กตร์ พระองค์ โอ หมด เพราะพระองค์ ทรงเป็ น
ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ ข้ าพระองค์ มิ ได้ พระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์ อยู่ ทรง
กระทํา ผิ ดประการใดต่ อพระ ดํารงอยู่ เป็ นนิตย์ อาณาจักรของ
พักตร์พระองค์ด้วย"
พระองค์ จะไม่ ถู กทํา ลาย และ
23 ฝ่ ายกษั ตริ ย์ ก ็โสมนั สในพระ ราชอาณาจั ก รของพระองค์ จ ะ
ทัยเป็ นล้ นพ้ น และทรงบัญชาให้ ดํารงจนถึงทีสุด
นําดาเนี ยลขึ3 นมาจากถํา3 เขาจึ ง 27 พระองค์ ทรงช่ วยให้ พ้ นและ
เอาดาเนี ยลขึ3 นมาจากถํา3 ไม่ ช่ วยให้ พ้ นภั ย พระองค์ ทรง
ปรากฏว่ า มีอันตรายอย่ างไรบน กระทํา หมายสํา คั ญและการ
ตัวท่านเลย เพราะท่านได้ เชื อใน มหั ศจรรย์ ในฟ้ าสวรรค์ และบน
พระเจ้ าของท่าน
พื3 นพิภพ พระองค์คือพระผู้ ช่วย
24 แล้ วกษั ตริ ย์ทรงบั ญชาให้ นาํ
ดาเนี ยลให้ พ้นจากฤทธิZ ของสิ งคนเหล่ า นั3 นที ฟ้ องดาเนี ยลมา โต"
โยนทิ3 งในถํา3 สิ งโต ทั3 งตั วเขา 28 ดั งนั3 น ดาเนี ยลผู้ นี3 จึ งได้
บุตรทั3งหลายของเขา และภรร- เจริ ญขึ3 นในรั ชสมั ยของดาริ อั ส
ยาของเขาทั3 งหลายด้ วย และ และในรั ชสมั ยของไซรั สคน
ก่ อนที เขาตกลงไปถึ งพื3 นถํา3
เปอร์เซีย
สิ งโตก็ได้ ฟัดเขาอยู่ เสี ยแล้ วและ
อาณาจักรโลกทังสี1ซึ1งได้
หั กกระดู กของเขาทั3 งหลายเป็ น
ออกมาจากทะเลแห่ งมนุ ษย์
ชิ3 นๆไป
ในปี ต้ นแห่ งรั ชกาลเบลชั สดาริ อสั ยกย่ อง
ซาร์ ก ษั ต ริ ย์ เ มื อ งบาบิ โลน
พระเจ้าของดาเนียล
ดาเนี ยลมี ความฝั นและนิ มิ ตผุ ด
25 แล้ วกษั ต ริ ย์ ด าริ อั สทรงมี ขึ3 นในศี ร ษะของท่ า นเมื อท่ า น
พระราชสารไปถึ งบรรดาชนชาติ นอนอยู่ ในที นอนของท่าน ท่าน

7

(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

หน้ า 1775
ดาเนียล L
จึ งบั นทึ กความฝั นนั3 นไว้ และ ทีอยู่ ก่อนมัน มันมีเขาสิบเขา
บรรยายเนื3 อเรื องนั3 น
8 ข้ าพเจ้ าพิ เคราะห์ เรื องเขา
2ดาเนี ยลกล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ าได้ เหล่ านั3 น ดูเถิด มีอีกเขาหนึ ง
เห็นในนิ มิ ตเวลากลางคื น และ เล็ ก ๆงอกขึ3 นมาท่ า มกลางเขา
ดูเถิด ลมทั3งสี ของฟ้ าสวรรค์ ได้ เหล่ านั3 น เขารุ่ นแรกสามเขาได้
ปลุกปั นทะเลใหญ่ น3 ั น
ถู ก ถอนรากออกไปต่ อ หน้ ามั น
3 และสั ต ว์ มหึ ม าสี ตั วได้ ขึ3 นมา และดู เถิ ด
ในเขาอั นนี3 มี ตา
จากทะเล แต่ ละตัวก็ต่างกัน
เหมือนตามนุ ษย์ มีปากพูดเรื อง
4ตั วแรกเหมื อนสิ งโต มี ปีกนก ใหญ่ โต
อินทรี เมื อข้ าพเจ้ ามองดูน3 ั น ขน 9 ขณะที ข้ าพเจ้ าดู อ ยู่ มี หลาย
ปี กก็ถูกถอนออกไป และมันถู ก บั ลลั งก์ ถู กล้ มลง และผู้ หนึ ง
ยกขึ3 นจากแผ่ นดิ น และให้ ยื น ผู้ เจริ ญ ด้ วยวั ยวุ ฒิ มาประทั บ
สองเท้ าเหมือนคน และมอบใจ ฉลองพระองค์ ขาวอย่ างหิ มะ
ของมนุ ษย์ให้ แก่ มัน
พระเกศาที พระเศี ย รของพระ
5และดู เถิ ด มี สั ตว์ อี กตั วหนึ ง องค์เหมือนขนแกะบริสุทธิZ พระ
เป็ นตั วที สองเหมื อนหมี มั น บั ลลั ง ก์ ของพระองค์ เป็ นเปลว
ขยั บตั วข้ างหนึ งขึ3 น มี กระดู ก เพลิ ง กงจั กรของบั ลลั งก์ น3 ั น
ซี โครงสามซี อยู่ ในปากของมั น เป็ นไฟลุก
ระหว่ างซี ฟัน มีเสี ยงบอกมั นว่ า 10 ธารไฟพุ่ งออกและไหลออก
`จงลุกขึ3 นกินเนื3 อให้ มากๆ'
มาต่ อเบื3 องพระพั กตร์ พระองค์
6ต่ อจากนี3 ไปข้ าพเจ้ าก็ได้ มองดู คนนั บแสนๆปรนนิ บัติ พระองค์
ดู เถิ ด สั ตว์ อี กตั วหนึ งเหมื อน คนนั บโกฏิๆเข้ าเฝ้ าพระองค์ ผู้
เสื อดาว บนหลั งมี ปี กนกสี ปี ก พิพากษาก็ข3 ึ นนั งบัลลังก์ บรรดา
สั ตว์ น3 ั นมี หัวสี หั วและมันรั บราช หนังสือก็เปิ ดขึ3 น
อํานาจ
11 ข้ าพเจ้ าก็จ้องดู เพราะเสี ยง
7ต่ อจากนี3 ไปข้ าพเจ้ าได้ เห็นใน พู ดใหญ่ โตของเขาเล็กนั3 น และ
นิมิตกลางคืน และดูเถิด สัตว์ที เมื อข้ า พเจ้ าจ้ องดู สั ตว์ ตั วนั3 นก็
สี มั นร้ ายกาจและเป็ นที น่ ากลั ว ถู กฆ่ า และศพก็ถูกทําลาย มอบ
และแข็งแรงยิ งนั ก มั นมี ฟั น ให้ เผาเสียด้ วยไฟ
เหล็กมหึ มา มันกินและหั กเป็ น 12 ส่ วนเรื องสั ตว์ ที เหลื ออยู่ น3 ั น
ชิ3 นๆ และกระทืบสิ งทีเหลือนั3 น ราชอํานาจของมันก็ถู กนําไปเสีย
เสีย มันต่ างกับสัตว์อื นทั3งหลาย แต่ ชี วิ ตของมั นนั3 นยั ง อยู่ ต่ อ ไป
(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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ดาเนียล L
หน้ า 1776
ให้ ถึงฤดูหนึ งและวาระหนึ ง
สื บๆไปเป็ นนิ ตย์ คื อเป็ นนิ ตย์
13 ข้ าพเจ้ าเห็นในนิ มิตกลางคืน นิรันดร์
และดูเถิด มี ท่ านผู้ หนึ งเหมื อน 19 แล้ วข้ าพเจ้ าก็อยากจะทราบ
บุ ตรมนุ ษย์ ม าพร้ อมกั บบรรดา ถึ งความจริ งอั นเกี ยวกั บสั ตว์ ตั ว
เมฆในท้ องฟ้ า และท่านมาหาผู้ ที สี น3 ั นซึ งผิดแปลกกั บสั ตว์อื นๆ
เจริ ญด้ วยวัยวุฒิน3 ั น เขานําท่ าน ทั3งสิ3 น ร้ ายกาจเหลือเกิน มีฟัน
มาเฝ้ าต่ อเบื3 องพระพั กตร์ พระ เหล็ ก และเล็ บตี น ทองสั ม ฤทธิZ
องค์
ซึ งกิ นและหั กเป็ นชิ3 นๆและ
14 ราชอํานาจ สง่ าราศี กับราช กระทืบสิ งทีเหลือนั3 นเสีย
อาณาจั กร ก็ได้ มอบให้ แก่ ท่ าน 20 และเกี ยวกับเขาสิ บเขาซึ งอยู่
เพื อบรรดาชนชาติ ประชาชาติ บนหั วของมั น และเขาอี กเขา
ทั3 งปวงและภาษาทั3 งหลายจะ หนึ งซึ งงอกขึ3 นมาต่ อหน้ าเขารุ่ น
ปรนนิ บั ติ ท่ าน ราชอาณาจั กร แรกสามเขาที หลุ ดไป เขาซึ งมี
ของท่ านเป็ นราชอาณาจั กร ตาและมี ปากซึ งพู ด สิ งใหญ่ โต
นิ รั นดร์ ซึ งจะไม่ ส3 ิ นสุ ดไป และ และซึ งดู เ หมื อนจะใหญ่ โตกว่ า
อาณาจั กรของท่ า นเป็ นอาณา เพื อนเขาด้ วยกัน
จักรซึ งจะไม่ ถูกทําลายเลย
21 เมื อข้ าพเจ้ ามองดู เขานี3 ทํา
นิมิตของสัตว์ท งั สี1
สงครามกับวิสุทธิชนและชนะ
15 ส่ วนข้ าพเจ้ า คือดาเนียล จิต 22 จนถึ งผู้ เจริ ญด้ วยวั ยวุ ฒิ
ใจข้ าพเจ้ าก็เป็ นทุ กข์ในตั วข้ าพ- เสด็ จ มาถึ งและทรงให้ มี การ
เจ้ า เพราะนิ มิ ตในศี รษะของ พิ พากษาให้ แก่ วิ สุ ทธิ ช นของ
ข้ าพเจ้ าก็กระทําให้ ข้าพเจ้ าตกใจ องค์ ผ้ ู สู งสุ ดนั3 น และจนสมั ย
เมื อวิ สุ ทธิ ช นรั บราชอาณาจั ก ร
16 ข้ าพเจ้ าเข้ าไปใกล้ ท่ านผู้
หนึ งที ยื นอยู่ ที นั น และไต่ ถาม มาถึง
ความจริ งของเรื องราวนี3 ท่านก็ 23 ท่านผู้ น3 ั นกล่ าวดังนี3 ว่า `เรื อง
บอกข้ าพเจ้ า และให้ ข้ าพเจ้ ารู้ สัตว์ตัวที สี จะมีราชอาณาจั กรทีสี
บนพิ ภ พซึ งจะผิ ด กั บราชอาณา
ความหมายของเรื องเหล่ านี3
17 สัตว์มหึ มาทั3งสี คือ กษัตริย์สี จักรทั3งสิ3 น และจะกินทั3งพิภพนี3
เสียและเหยียบพิภพลง และหั ก
องค์ซึ งจะเกิดมาจากพิภพ
18 แต่ บรรดาวิ สุ ทธิ ชนแห่ งองค์ พิภพนั3 นให้ แตกออกเป็ นชิ3 นๆ
ผู้ สูงสุดจะรับราชอาณาจักร และ 24 ส่ วนเรื องเขาสิ บเขานั3 นจาก
ถื อกรรมสิ ทธิZ ราชอาณาจั กรนั3 น ราชอาณาจั กรนี3 จะมี กษั ตริ ย์ สิ บ
(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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หน้ า 1777
ดาเนียล L, M
องค์ เกิ ดขึ3 น และมี กษั ตริ ย์ อี ก
นิมิตของดาเนียลเรื1 อง
องค์ หนึ งเกิ ดขึ3 นภายหลั ง ผิ ด แกะผู ต้ วั หนึ1งกับแพะผู ต้ วั หนึ1ง
แปลกกว่ ากษั ต ริ ย์ ที มี ม าก่ อน
ในปี ที สามแห่ ง รั ช กาล
และจะโค่ นกษัตริย์เสียสามองค์
กษั ตริ ย์ เบลชั สซาร์ มี นิ มิ ต
25 ท่านจะพูดคํากล่ าวร้ ายองค์ผ้ ู ปรากฏแก่ ข้าพเจ้ าดาเนียล หลัง
สู งสุ ด และจะให้ วิ สุ ทธิ ชนของ จากนิ มิ ต ที ปรากฏแก่ ข้ าพเจ้ า
องค์ ผ้ ู สู งสุ ดนั3 นอิ ดหนาระอาใจ ครั3 งแรกนั3 น
และจะคิ ด เปลี ยนแปลงบรรดา 2และข้ าพเจ้ าเห็นเป็ นนิมิต ต่ อ
วาระและพระราชบั ญญั ติ และ มาขณะที ข้าพเจ้ าอยู่ ที สุ สาปราเขาทั3 งหลายจะถู กมอบไว้ ในมื อ สาท ซึ งอยู่ ในแขวงเมืองเอลาม
ของท่าน ตลอดหนึ งวาระ สอง และข้ าพเจ้ าก็เห็นเป็ นนิมิต และ
วาระ กับครึ งวาระ
ข้ าพเจ้ าอยู่ ริมแม่ นาํ3 อุลัย
26 แต่ ผู้ พิ พากษาก็ จ ะขึ3 นนั ง 3ข้ าพเจ้ าเงยหน้ าขึ3 นเห็ น และ
บั ลลั งก์ และจะทรงนํา เอาราช ดูเถิ ด แกะผู้ ตัวหนึ งยืนอยู่ ที ฝั ง
อาณาจั กรของท่ านไปเสี ย เพื อ แม่ นาํ3 มี เขาสองเขา เขาทั3 ง
จะทรงเผาผลาญและทําลายเสี ย สองสูง แต่ เขาหนึ งสูงกว่ าอีกเขา
ให้ ส3 ิ นสุด
หนึ ง และเขาที สู งนั3 นงอกมาที
27 และอาณาจั กรกั บราชอาณา หลัง
จั กรและความยิ งใหญ่ แห่ งบรร- 4ข้ าพเจ้ า เห็ น แกะผู้ นั3 นขวิ ด ไป
ดาอาณาจั ก รภายใต้ สวรรค์ ท3 ั ง ทางตะวั นตกและทางเหนื อและ
สิ3 น จะต้ องถู กมอบไว้ แก่ ชุ มนุ ม ทางใต้ ไม่ มีสั ตว์ตั วใดต้ านทาน
แห่ ง วิ สุ ทธิ ช นขององค์ ผ้ ู สู ง สุ ด มันได้ และไม่ มี ใครทีจะช่ วยให้
นั3 น อาณาจั กรของท่ านจะเป็ น พ้ นจากมื อของมั นได้ มั นทํา
อาณาจั กรนิ รั นดร์ และราชอา- ตามชอบใจของมั นและก็พองตัว
ณาจั กรทั3 งสิ3 นจะปรนนิ บั ติ และ ขึ3 น
เชื อฟั งท่าน'
5เมื อข้ าพเจ้ ากําลังตรึกตรองอยู่
28 เรื องราวก็ ส3 ิ นสุ ด ลงเพี ยงนี3 ดูเถิด มีแพะผู้ ตัวหนึ งมาจากทิศ
ส่ วนข้ าพเจ้ าคื อดาเนี ยล ความ ตะวันตก เหาะข้ ามพื3 นพิ ภพทั3 ง
คิ ดของข้ าพเจ้ าก็ ทาํ ให้ ข้ า พเจ้ า สิ3 นมา ไม่ แตะต้ องพื3 นดิ นเลย
ตกใจมาก และสี หน้ าของข้ าพ- และแพะนั3 นมี เขาเด่ นอยู่ ในระเจ้ าก็เปลี ยนไป แต่ ข้ าพเจ้ าก็ หว่ างตาของมันเขาหนึ ง
เก็บเรื องราวนี3 ไว้ ในใจ"
6มั นมาหาแกะผู้ ที มี เขาสองเขา

8

(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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ดาเนียล M
หน้ า 1778
ซึ งข้ าพเจ้ าเห็นยืนอยู่ ทีฝั งแม่ นาํ3
เขาได้ รั บมอบบริ วารไว้ ส้ ู กั บการ
มั น วิ งเข้ าใส่ แกะผู้ ตั วนั3 นด้ วย เผาบูชาประจําวัน และความจริง
เต็มกําลังความโกรธของมัน
ก็ถูกเหวี ยงลงที ดิน และเขานั3 น
7ข้ าพเจ้ าเห็นมันเข้ ามาใกล้ แกะ ก็ปฏิบัติงานและเจริญขึ3 น
ผู้ มันโกรธและเข้ าชนแกะผู้ ทํา 13 แล้ วข้ าพเจ้ าได้ ยินวิสุทธิ ชนผู้
ให้ เขาทั3งสองของมันหั กไป และ หนึ งพู ดอยู่ วิ สุ ทธิ ชนอี กผู้ หนึ ง
แกะผู้ ก็ ไ ม่ มี กาํ ลั งต้ านทานมั น ก็พูดกั บวิ สุ ทธิ ชนผู้ ที พู ดอยู่ น3 ั น
ได้ มันเหวี ยงแกะผู้ ลงทีดินและ ว่ า "นิ มิ ตที เกี ยวข้ องกั บเครื อง
เหยี ยบเสี ย และไม่ มี ใครช่ วย เผาบู ช าประจํา วั น นั3 นจะอยู่ อี ก
แกะผู้ ให้ พ้นมือของมันได้
นานเท่ าใด ทั3 งเรื องการละเมิ ด
8 แล้ วแพะผู้ ก็ พองตั วขึ3 นอย่ า ง ที ทาํ ให้ เกิ ดการรกร้ างว่ างเปล่ า
ยิ ง แต่ เมื อมันแข็งแรง เขาใหญ่ เพื อจะมอบทั3 งสถานบริ สุ ท ธิZ
ของมั นก็หั ก มี เขาเด่ นอี กสี เขา และบริ วารให้ ถู กเหยียบยํา ลงใต้
งอกขึ3 นแทนที หั นไปทางทิศลม ฝ่ าเท้ า"
ทั3งสี ของฟ้ าสวรรค์
14 ท่ า นผู้ นั3 นตอบข้ าพเจ้ าว่ า
9 และมี เ ขาเล็ ก ๆเขาหนึ งงอก "อยู่ นานสองพั นสามร้ อยวั น
ออกมาจากเขาหนึ งในพวกเขา แล้ วสถานบริ สุ ท ธิZ นั3 นจะได้ รั บ
เหล่ านี3 ซึ งงอกขึ3 นใหญ่ โตเหลือ การชําระ"
เกิ น ตรงไปทางใต้ ตรงไปทาง
คําแก้นิมิตของดาเนียล
ตะวั นออก และตรงไปยั งแผ่ น 15 และอยู่ มา
เมื อข้ าพเจ้ า
ดินอันรุ่ งโรจน์น3 ั น
ดาเนี ย ลได้ เห็ น นิ มิ ตนั3 นแล้ ว
10 มันงอกขึ3 นใหญ่ โต แม้ กระ- ข้ าพเจ้ าก็พยายามเข้ าใจ และดู
ทั งถึ งบริ วารแห่ งฟ้ าสวรรค์ มั น เถิด มีเหมือนมนุ ษย์ยืนอยู่ หน้ า
ยั ง เหวี ยงบริ วารกั บดวงดาวลง ข้ าพเจ้ า
มายังพิ ภพเสียบ้ าง แล้ วเหยี ยบ 16 และข้ าพเจ้ าได้ ยิ นเสี ยงของ
ยําเสีย
ชายผู้ หนึ งระหว่ างฝั งแม่ นาํ3 อุลั ย
11 มันพองตัวขึ3 นอีก แม้ กระทัง และเสี ยงนั3 นร้ องเรี ยกและกล่ าว
ถึ งจอมของบริ วาร และเครื อง ว่ า "กาเบรียลเอ๋ย จงทําให้ ชาย
เผาบู ชาประจําวั นก็ถู กชิ งไปเสี ย ผู้ น3 ี เข้ าใจในนิมิตนั3 นเถิด"
และสถานบริ สุทธิZ ของพระองค์ ก ็ 17 ดั งนั3 น ท่ านจึ งมาใกล้ ที ที
ถู กเหวี ยงลง
ข้ าพเจ้ ายื นอยู่ และเมื อท่ านมา
12 และเพราะเหตุ การละเมิ ด แล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ตกใจซบหน้ าลง
(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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หน้ า 1779
ดาเนียล M, Q
ถึ งดิน แต่ ท่ านกล่ าวแก่ ข้าพเจ้ า เอง และท่านจะกระทําให้ บังเกิด
ว่ า "โอ บุตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ย จง ความพินาศอย่ างน่ ากลัว ท่านก็
เข้ าใจเถิ ดว่ า
นิ มิ ตนั3 นเป็ น เจริญขึ3 นและปฏิบัติงาน ท่านจะ
เรื องของกาลอวสาน"
ทํา ลายคนที มี กํา ลั งมากและ
18 เมื อท่ านกํา ลั งพู ดอยู่ กั บ ประชาชนบริสุทธิZ
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าก็สลบหน้ าติ ด 25 ด้ วยความฉลาดของท่ าน
ดินอยู่ แต่ ท่านแตะต้ องข้ าพเจ้ า ท่านจะกระทําให้ การล่ อลวงแพร่
ให้ ข้าพเจ้ ายืนขึ3 น
หลายขึ3 นด้ วยนํา3 มื อของท่ าน
19 ท่านกล่ าวว่ า "ดูเถิด ข้ าพเจ้ า ท่ านจะพองตั วของท่ านในใจ
จะทํา ให้ ท่ า นทราบถึ ง สิ งซึ งจะ ของท่ านเอง ท่ านจะทําลายคน
เกิ ด ขึ3 นในตอนปลายแห่ งพระ มากหลายโดยความสงบ แล้ วจะ
พิ โรธ เพราะมั นเกี ยวข้ องกั บ ลุ กขึ3 นต่ อสู้ กั บจอมเจ้ านาย แต่
วาระกําหนดแห่ งอวสาน
ท่านจะต้ องถู กหั กทําลาย ไม่ ใช่
20 เรื องแกะผู้ มี ส องเขาที ท่ าน ด้ วยมือเลย
เห็นนั3 นคื อกษั ตริ ย์ของคนมี เดี ย 26 นิ มิ ตเรื องเวลาเย็นและเวลา
และคนเปอร์เซีย
เช้ าซึ งบอกเล่ านั3 นเป็ นความจริ ง
21 และแพะผู้ คื อ กษั ต ริ ย์ ข อง แต่ จงปิ ดบั งนิ มิ ต นั3 นไว้ เถอะ
กรี ก และเขาใหญ่ ระหว่ างนั ยน์ เพราะเป็ นเรื องของอี กหลายวั น
ตา คือกษัตริย์องค์แรก
ข้ างหน้ า"
22 ส่ วนเขาทีหั ก และมีอีกสี เขา 27 และข้ าพเจ้ าดาเนี ยลก็ อ่ อ น
งอกขึ3 นแทนนั3 น คืออาณาจักรสี เพลีย และนอนเจ็บอยู่ หลายวัน
อาณาจั ก รจะเกิ ดขึ3 นจากประชา แล้ วข้ าพเจ้ าก็ ลุ ก ขึ3 นไปปฏิ บั ติ
ชาติน3 ั น แต่ ไม่ มีอาํ นาจเหนือเขา ราชการของกษั ตริ ย์ ต่ อไป แต่
แรกนั3 น
ข้ าพเจ้ าก็งงงันโดยนิมิตนั3 น และ
23 และในตอนปลายแห่ งรั ช ไม่ เข้ าใจเรื องราวเลย
สมั ยของพวกเขา เมื อผู้ ละเมิ ด
คําพยากรณ์ของดาเนียล
ทั3 งหลายได้ กระทํา เต็ ม ขนาด
เรื1 องการเป็ นเชลยเจ็ ดสิบปี
แล้ ว จะมี กษั ตริ ย์องค์ หนึ งพระ
ในปี ต้ นรัชกาลดาริอัส โอรส
พั กตร์ ดุ ร้ าย และมี ความเข้ าใจ
กษัตริย์อาหสุเอรัส เชื3 อสาย
ในเรื องปริศนาเกิดขึ3 น
คนมีเดีย ผู้ ได้ เป็ นกษัตริย์เหนือ
24 อํา นาจของท่ า นจะใหญ่ โต ดินแดนเคลเดีย
มาก แต่ มิใช่ โดยอํานาจของท่าน 2ในปี แรกแห่ ง รั ช กาลของท่ าน

9

(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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หน้ า 1780
ข้ าพเจ้ าดาเนี ยลได้ เข้ าใจถึ งจํา- ดิน
นวนปี จากหนังสือ ซึ งพระวจนะ 7โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ของพระเยโฮวาห์ ได้ มี มาถึ งเย- ความชอบธรรมเป็ นของพระ
เรมีย์ผ้ ู พยากรณ์ว่า พระองค์ จะ องค์ แต่ ความขายหน้ าควรแก่
ทรงกระทํา ให้ ครบกํา หนดเจ็ ด พวกข้ าพระองค์ ดังทุ กวันนี3 ที
สิ บปี ในการรกร้ างของกรุ งเยรู - ควรแก่ คนยู ดาห์ ชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม
ซาเล็มและอิสราเอลทั3งหมด ทั3ง
3 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ หั นหน้ าไปหา ผู้ ที อยู่ ใกล้ และอยู่ ไกลออกไป
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า แสวง ในแผ่ นดิ นทั3 งหลายซึ งพระองค์
หาด้ วยการอธิ ษฐานและการวิ ง ทรงขับไล่ เขาไปนั3 น เพราะความ
วอน ทั3งด้ วยการอดอาหาร และ ละเมิ ดซึ งเขาได้ กระทํา ต่ อพระ
นุ่ งห่ มผ้ ากระสอบและนั งบนมู ล องค์
เถ้ า
8โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
4ข้ าพเจ้ าได้ อธิ ษฐานต่ อพระเย- ความขายหน้ าควรแก่ พวกข้ า
โฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าและ พระองค์ แก่ กษัตริย์ของข้ าพระ
สารภาพว่ า "โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ องค์ท3 ังหลาย เจ้ านายและบรรพ
เป็ นเจ้ า พระเจ้ าผู้ ใหญ่ ยิ งและ บุรุษ เพราะข้ าพระองค์ท3 ังหลาย
ที น่ าสะพรึ งกลั ว ผู้ ทรงรั กษา ได้ กระทําบาปต่ อพระองค์
พั นธสั ญญาและความเมตตาต่ อ 9 พระกรุ ณ าและการอภั ย โทษ
ผู้ ที รั ก พระองค์ และรั ก ษาพระ เป็ นขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
บัญญัติของพระองค์
เจ้ าของข้ าพระองค์ ท3 ังหลาย ถึง
5ข้ าพระองค์ ท3 ั งหลายได้ กระทํา แม้ ข้ าพระองค์ ท3 ั งหลายได้ กบฏ
บาป และได้ กระทํา ความชั วช้ า ต่ อพระองค์
และได้ ประกอบความชั วและการ 10 และมิ ได้ เชื อฟั งพระสุ รเสี ยง
กบฏ หั นเสี ยจากข้ อบั งคั บและ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
คําตัดสินของพระองค์
ข้ าพระองค์ ด้ วยการดําเนินตาม
6 ข้ าพระองค์ มิ ไ ด้ ฟั ง บรรดาผู้ พระราชบัญญัติของพระองค์ ซึ ง
พยากรณ์ ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ พระองค์ ท รงตั3 งไว้ ต่ อหน้ าข้ า
ผู้ กล่ าวในพระนามของพระองค์ พระองค์ท3 ั งหลาย โดยบรรดาผู้
ต่ อ กษั ต ริ ย์ ของข้ าพระองค์ ท3 ั ง พยากรณ์ผ้ ู รับใช้ ของพระองค์
หลาย ทั3งต่ อเจ้ านาย บรรพบุรุษ 11 เออ อิสราเอลทั3งผองได้ ละและประชาชนทั3 งสิ3 นแห่ งแผ่ น เมิ ดต่ อพระราชบั ญญั ติ ของพระ
(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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หน้ า 1781
ดาเนียล Q
องค์ และได้ หันไปเสียไม่ เชื อฟั ง ทรงเป็ นผู้ ชอบธรรมในสรรพกิ จ
พระสุ รเสี ยงของพระองค์ และ ซึ งพระองค์ได้ ทรงกระทํา เพราะ
การสาปแช่ งและการปฏิ ญาณ ข้ าพระองค์ ท3 ั งหลายมิ ได้ เชื อฟั ง
ซึ งจารึ ก ไว้ ในพระราชบั ญญั ติ พระสุรเสียงของพระองค์
ของโมเสสผู้ รั บใช้ ของพระเจ้ า 15 แล้ วบัดนี3 โอ ข้ าแต่ องค์พระ
จึ งถู กเทลงเหนื อข้ าพระองค์ ท3 ั ง ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าของข้ าพระ
หลาย เพราะว่ าข้ าพระองค์ ท3 ั ง องค์ ท3 ั งหลาย ผู้ ทรงนํา ชนชาติ
หลายได้ กระทําบาปต่ อพระองค์
ของพระองค์ อ อกจากแผ่ นดิ น
12 พระองค์ ไ ด้ ทรงยื นยั น ถ้ อย อียิปต์ด้ วยพระหั ตถ์อั นทรงฤทธิZ
คําของพระองค์ ซึ งพระองค์ ได้ และได้ ทํา ให้ พระนามลื อมาจน
ตรั ส กล่ าวโทษข้ าพระองค์ ทั3 ง ทุ กวันนี3 ข้ าพระองค์ท3 ังหลายได้
หลาย และกล่ าวโทษผู้ ปกครอง กระทําบาป และข้ าพระองค์ ท3 ั ง
ซึ งปกครองข้ าพระองค์ โดยนํา หลายกระทําความชั ว
ให้ ข้ าพระองค์ เ กิ ด วิ บั ติ อ ย่ าง 16 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ใหญ่ หลวง เพราะว่ าภายใต้ ตามความชอบธรรมทั3 งสิ3 นของ
สวรรค์ท3 ังสิ3 นไม่ มีทีใดทีได้ กระ- พระองค์ ขอให้ ความกริ3 วและ
ทําเหมือนทีได้ กระทําแก่ เยรูซา- พระพิ โรธของพระองค์ หั นกลั บ
เล็ม
เสี ยจากเยรู ซาเล็มนครของพระ
13 ดั ง ที ได้ จารึ ก ไว้ ในพระราช องค์ ภูเขาบริ สุ ทธิZ ของพระองค์
บั ญญั ติ ของโมเสสแล้ ว วิบัติ ท3 ั ง เพราะบาปของข้ าพระองค์ ท3 ั ง
สิ3 นก็ได้ ตกอยู่ เหนื อข้ าพระองค์ หลายและความชั วช้ าของบรรพ
ทั3งหลายแล้ ว แต่ ข้าพระองค์ท3 ัง บุ รุ ษของข้ าพระองค์ ท3 ั งหลาย
หลายยั ง มิ ไ ด้ อธิ ษฐานต่ อ พระ เยรู ซาเล็ ม และประชาชนของ
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ พระองค์ จึ งกลายเป็ นที เยาะเย้ ย
ข้ าพระองค์ท3 ังหลาย โดยหั นเสีย ในหมู่ คนทั3 งสิ3 นที อยู่ รอบข้ า
จากความชั วช้ าของข้ าพระองค์ พระองค์
และเข้ าใจความจริงของพระองค์ 17 ฉะนั3 น โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของ
14 เพราะฉะนั3 น พระเยโฮวาห์ ข้ าพระองค์ ท3 ั งหลาย บัดนี3 ขอ
ทรงเก็บความวิ บัติ ไว้ พร้ อมและ ทรงสดับฟั งคําอธิษฐานของผู้ รับ
ได้ ทรงนํา มาเหนื อ ข้ าพระองค์ ใช้ ของพระองค์ และคํา วิ งวอน
ทั3 งหลาย เพราะพระเยโฮวาห์ ของเขา และขอทรงให้ พระ
พระเจ้ าของข้ าพระองค์ท3 ั งหลาย 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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ดาเนียล Q
หน้ า 1782
สถานบริสุ ทธิZ ของพระองค์ซึ งรก เสนอคํา วิ งวอนของข้ า พเจ้ าต่ อ
ร้ างนั3 นเพื อเห็ น แก่ อ งค์ พระผู้ พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เป็ นเจ้ า
ของข้ าพเจ้ า เพื อภูเขาบริสุทธิZ
18 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ แห่ งพระเจ้ าของข้ าพเจ้ าอยู่ น3 ั น
องค์ ขอทรงเงี ยพระกรรณสดั บ 21 เออ ขณะเมื อข้ าพเจ้ ากล่ าว
ฟั ง ขอทรงลืมพระเนตรดูความ คําอธิษฐานอยู่ ชายชื อกาเบรียล
รกร้ างของข้ าพระองค์ ท3 ั งหลาย ซึ งข้ าพเจ้ าได้ เห็ น ในนิ มิ ตครั3 ง
ทั3 งนครซึ งเรี ยกขานกั นตามพระ แรกนั3 น ได้ บินอย่ างเร็วมาใกล้
นามของพระองค์ เพราะว่ าข้ า ข้ าพเจ้ า แตะต้ องข้ าพเจ้ าใน
พระองค์ ท3 ั งหลายมิ ไ ด้ ถวายคํา เวลาถวายเครื องบูชาตอนเย็น
วิ ง วอนต่ อ พระพั ก ตร์ พระองค์ 22 ท่ า นได้ ให้ ความรู้ และกล่ าว
โดยอาศั ยความชอบธรรมของ แก่ ข้ าพเจ้ าว่ า "โอ ดาเนี ยล
ข้ าพระองค์ ท3 ั งหลาย แต่ โดย ข้ าพเจ้ าออกมา ณ บัดนี3 เพื อ
อาศัยพระเมตตาอันยิ งใหญ่ ของ จะให้ ปั ญญาและความเข้ าใจแก่
พระองค์
ท่าน
19 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า 23 ในตอนต้ นแห่ งคํา วิ งวอน
ขอทรงฟั ง โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ ของท่ า นก็ มี พระบั ญชาออกไป
เป็ นเจ้ า ขอทรงให้ อภัย โอ ข้ า ข้ าพเจ้ าจึ งมาบอกให้ ท่ านทราบ
แต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ขอทรงใส่ เพราะท่ า นเป็ นผู้ ที ทรงรั ก มาก
พระทัยและทรงกระทํา ขออย่ า เพราะฉะนั3 นจงเข้ าใจพระบั ญชา
เนิ นช้ าเลยพระเจ้ าข้ า เพื อเห็น นั3 นและพิจารณานิมิตนั3 น
แก่ พระนามของพระองค์ โอ ข้ า 24 มี เ จ็ ดสิ บสั ปดาห์ กาํ หนดไว้
แต่ พระเจ้ าของข้ าพระองค์ สํา หรั บชนชาติ ของท่ านและ
เพราะว่ า นครของพระองค์ และ นครบริ สุ ทธิZ ของท่ าน เพื อให้
ประชาชนของพระองค์ ก ็ มี ชื อ เสร็จสิ3 นการละเมิ ด ให้ บาปจบ
ตามพระนามของพระองค์"
สิ3 น และให้ ลบความชั วช้ าเพื อ
เจ็ ดสิบสัปดาห์แห่ งปี กําหนดไว้ นําความชอบธรรมนิรันดร์เข้ ามา
เพื อประทั บตราทั3 งนิ มิ ตและคํา
สําหรับชนชาติ อิสราเอล
20 ขณะทีข้าพเจ้ ากําลังพูด กํา- พยากรณ์ ไว้ และเพื อจะเจิ ม
ลั งอธิ ษฐานและสารภาพบาป สถานบริสุทธิZ ทีสุด
ของข้ าพเจ้ าและบาปของอิ สรา- 25 เพราะฉะนั3 นจงทราบและเข้ า
เอลประชาชนของข้ าพเจ้ า และ ใจว่ า นับตั3 งแต่ การทีพระบัญชา
(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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หน้ า 1783
ดาเนียล Q, CN
นั3 นออกไปให้ สร้ า งกรุ ง เยรู ซา- สํา แดงแก่ ดาเนี ยล ผู้ ได้ ชื อว่ า
เล็มขึ3 นใหม่ จนถึ งสมั ยพระ เบลเทชั สซาร์ และสิ งนั3 นก็จริ ง
เมสสิยาห์ ผู้ เป็ นประมุ ข ก็เป็ น แต่ เวลาที กํา หนดไว้ ก็ อี ก นาน
เวลาเจ็ ด สั ปดาห์ และเป็ นเวลา ท่ านเข้ าใจสิ งนั3 นและมี ความเข้ า
หกสิบสองสัปดาห์ และถนนจะ ใจในนิมิตนั3 น
ถู ก สร้ างขึ3 นพร้ อมด้ วยกํา แพง 2ในคราวนั3 น ข้ าพเจ้ าดาเนี ยล
เมือง แต่ ในยุคลําบาก
เป็ นทุ กข์อยู่ สามสัปดาห์
26 หลั ง จากหกสิ บสองสั ปดาห์ 3ข้ าพเจ้ าไม่ ไ ด้ รั บประทานอาแล้ ว พระเมสสิ ยาห์ ก ็จะถู กตั ด หารอร่ อย เนื3 อหรื อนํา3 องุ่ นก็มิ
ออก แต่ มิ ใช่ เพื อตั วท่ านเอง ได้ เข้ าปากข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าไม่
และประชาชนของประมุ ขผู้ หนึ ง ได้ ชโลมนํา3 มั นตั วเลยตลอดสาม
ที จะมานั3 นจะทํา ลายกรุ ง และ สัปดาห์
สถานบริ สุ ทธิZ เสี ย ที สุ ดปลาย 4เมื อวั นที ยี สิบสี เดื อนต้ นข้ าพของมั นจะมาถึ งด้ วยนํา3 ท่ วมและ เจ้ าอยู่ ทีฝั งแม่ นาํ3 ใหญ่ คือแม่ นาํ3
จนสงครามสิ3 นสุ ด ลงก็ มี การรก ไทกริส
ร้ างกําหนดไว้
5ข้ าพเจ้ าแหงนขึ3 นมอง ดู เถิ ด
27 ท่ านจะยืนยั นพั นธสั ญญากั บ มีชายคนหนึ งสวมเสื3 อผ้ าป่ าน มี
คนเป็ นอั นมากอยู่ ห นึ งสั ปดาห์ ทองคําเนื3 อดีเมื องอุฟาสคาดเอว
และในระหว่ างกลางสั ปดาห์ น3 ั น ไว้
ท่ านจะกระทําให้ การถวายสัตว- 6ร่ างกายของท่านดั งพลอยเขียว
บู ช าและเครื องบู ช าอื นๆหยุ ด และหน้ าของท่ า นก็ เ หมื อ นฟ้ า
ไป และเพราะเหตุมีความสะอิด แลบ ดวงตาของท่ านก็เหมื อน
สะเอียนแพร่ กระจายไปทัว ท่าน กั บคบเปลวเพลิ ง แขนและเท้ า
จะกระทําให้ มั นร้ างเปล่ าจนสํา- เป็ นเงางามเหมื อนกั บทองสั มเร็จเสร็จสิ3 น และสิ งทีกาํ หนดไว้ ฤทธิZ ขั ด และเสี ยงถ้ อยคํา ของ
จะถู ก เทลงเหนื อ ผู้ ที ร้ างเปล่ า ท่านเหมือนเสียงมวลชน
นั3 น"
7และข้ าพเจ้ าดาเนี ยลเห็นนิ มิ ต
ดาเนียลเห็ นนิมิต
นั3 นแต่ ผ้ ู เดียว คนทีอยู่ กับข้ าพเจ้ ามิ ได้ เห็นนิ มิตนั3 น แต่ เขาตั ว
ที1ฝั 1งแม่ น าํ ใหญ่
ในปี ที สามแห่ งรั ช กาล สั นมากจึงวิ งไปซ่ อนเสีย
ไซรั สกษั ตริ ย์ แห่ งประ- 8แล้ วข้ าพเจ้ าอยู่ แต่ ลาํ พัง และ
เทศเปอร์ เซี ย มี อยู่ สิ งหนึ งทรง ข้ าพเจ้ าได้ เห็ น นิ มิ ต ใหญ่ ยิ งนี3

10

(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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ดาเนียล CN
หน้ า 1784
ข้ าพเจ้ าก็ส3 ิ นเรี ยวสิ3 นแรง หน้ า ช่ วยข้ าพเจ้ า
ตาสุ ก ใสของข้ าพเจ้ าก็ เ ปลี ยน 14 บั ด นี3 ข้ าพเจ้ ามากระทํา ให้
เป็ นหน้ าซีด ข้ าพเจ้ าหมดแรง
ท่ านเข้ าใจถึ งสิ งซึ งจะตกกั บชน
9แล้ วข้ าพเจ้ าจึ งได้ ยินเสี ยงถ้ อย ชาติ ของท่ านในกาลภายหน้ า
คําของท่าน และเมื อข้ าพเจ้ าได้ เพราะนิมิ ตนั3 นยังมีไว้ สาํ หรั บวั น
ยินเสียงถ้ อยคํานั3 น ข้ าพเจ้ าก็ซบ เวลาอีกเป็ นอันมาก"
หน้ าลงสลบอยู่ หน้ าของข้ าพเจ้ า 15 เมื อท่ านได้ พู ดตามถ้ อยคํา
ฟุบกับดิน
เหล่ านี3 กับข้ าพเจ้ าแล้ ว ข้ าพเจ้ า
10 และดูเถิ ด มี มือมาแตะต้ อง ก็ก้ มหน้ าสู่ พ3 ื นดิ นแล้ วก็เป็ นใบ้
ข้ าพเจ้ า พยุ งให้ ข้ าพเจ้ ายั นตั ว ไป
ด้ วยฝ่ ามือและเข่ า
16 และดู เถิ ด มี ท่ านผู้ หนึ ง
11 ท่านกล่ าวแก่ ข้าพเจ้ าว่ า "โอ สั ณฐานคล้ ายบุ ตรทั3 ง หลายของ
ดาเนียล บุรุษผู้ เป็ นทีรักอย่ างยิ ง มนุ ษย์ มาแตะริ มฝี ปากของ
จงเข้ าใจถ้ อยคําที เราพูดกั บท่ าน ข้ าพเจ้ า แล้ วข้ าพเจ้ าก็อ้ าปาก
และยืนตรง เพราะบัดนี3 ข้าพเจ้ า ขึ3 นพู ด ข้ าพเจ้ ากล่ าวกั บท่ านที
ได้ รั บใช้ ให้ มาหาท่ าน" ขณะที ยื นอยู่ ข้ างหน้ าข้ าพเจ้ าว่ า "โอ
ท่านกล่ าวคํานี3 แก่ ข้าพเจ้ า ข้ าพ- นายเจ้ าข้ า ด้ วยเหตุ นิ มิ ตนั3 น
เจ้ าก็ยืนสั นสะท้ านอยู่
ความเจ็บปวดจึ งเกิ ดกั บข้ าพเจ้ า
12 แล้ วท่ า นพู ด กั บข้ าพเจ้ าว่ า แล้ วข้ าพเจ้ าก็หมดแรง
"ดาเนี ยลเอ๋ ย
อย่ ากลั วเลย 17 ผู้ รั บใช้ ของเจ้ านายของ
เพราะตั3 งแต่ วันแรกที ท่ านได้ ต3 ั ง ข้ าพเจ้ าจะพู ด กั บเจ้ านายของ
ใจจะเข้ าใจและถ่ อมตั ว ลงต่ อ ข้ าพเจ้ าได้ อย่ างไร เพราะบั ดนี3
พระพั ก ตร์ พระเจ้ าของท่ านนั3 น ไม่ มี กาํ ลั ง เหลื ออยู่ ในข้ าพเจ้ า
พระเจ้ า ทรงฟั งถ้ อยคํา ของท่ าน เลย ลมหายใจพรากไปจาก
และข้ าพเจ้ ามาด้ วยเรื องถ้ อยคํา ข้ าพเจ้ าแล้ ว"
ของท่าน
18 ท่ านผู้ มี รู ปร่ างอย่ า งมนุ ษย์
13 เจ้ าผู้ พิ ทั ก ษ์ ร าชอาณาจั ก ร นั3 นได้ แตะต้ องข้ าพเจ้ าอี กครั3 ง
เปอร์ เซี ยได้ ขั ดขวางข้ าพเจ้ าไว้ หนึ ง และให้ กาํ ลังข้ าพเจ้ า
ถึงยี สิบเอ็ดวัน ข้ าพเจ้ าจึงยังอยู่ 19 ท่านกล่ าวว่ า "โอ บุรุษผู้ เป็ น
ที นั นกั บกษั ต ริ ย์ ท3 ั งหลายของ ที รั กอย่ างยิ ง
อย่ ากลั วเลย
เปอร์ เซี ย แต่ ดู เถิ ด มี คาเอล สั นติ ภาพจงมี แก่ ท่ าน จงเข้ ม
เจ้ าผู้ พิทักษ์ ช3 ั นหั วหน้ าผู้ หนึ งมา แข็ง เออ จงเข้ มแข็งเถิด" 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
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หน้ า 1785
ดาเนียล CN, CC
ท่านพูดกับข้ าพเจ้ านั3 น ข้ าพเจ้ า ก็ จ ะปลุ กปั นให้ ทุ ก คนต่ อสู้ กั บ
มี กาํ ลั งขึ3 นและกล่ าวว่ า "ขอเจ้ า ราชอาณาจักรกรีก
นายของข้ าพเจ้ าจงพู ด ไปเถิ ด 3แล้ วจะมี กษั ตริ ย์ ที มี อานุ ภาพ
เพราะท่ า นได้ ให้ กํา ลั ง ข้ าพเจ้ า มากขึ3 นมา ท่านจะปกครองด้ วย
แล้ ว"
ราชอํา นาจยิ งใหญ่ และกระทํา
20 แล้ วท่ านจึ งกล่ าวว่ า "ท่ าน ตามความพอใจของท่านเอง
ทราบหรื อ ไม่ ว่ าข้ าพเจ้ ามาหา 4และเมื อท่ านขึ3 นมาแล้ ว ราช
ท่ านทํา ไม แต่ บั ดนี3 ข้ าพเจ้ าจะ อาณาจั กรของท่ า นจะแตกและ
กลั บไปต่ อสู้ กับเจ้ าผู้ พิทักษ์แห่ ง แบ่ งแยกออกไปตามทางลมทั3 ง
เปอร์ เซีย และเมื อข้ าพเจ้ าเสร็จ สี แห่ งฟ้ าสวรรค์ แต่ จะไม่ ตกอยู่
ธุ ระกั บเขาแล้ ว ดู เถิ ด เจ้ าผู้ กับทายาทของท่ าน และจะไม่ มี
พิทักษ์แห่ งกรีกจะมา
ราชอํา นาจอย่ างที ท่ านปกครอง
21 แต่ ข้ า พเจ้ า จะบอกท่ านตาม อยู่ เพราะว่ าราชอาณาจั กรของ
สิ งซึ งบั น ทึ ก ไว้ ในหนั ง สื อ แห่ ง ท่ านจะถู กถอนขึ3 น ตกไปเป็ น
ความจริ ง ไม่ มี ผ้ ู ใดร่ วมแรงกั บ ของผู้ อื นนอกเหนือคนเหล่ านี3
ข้ าพเจ้ าต่ อสู้ เจ้ าเหล่ านี3 เลย 5แล้ วกษั ตริ ย์ แห่ งถิ นใต้ จะเข้ ม
นอกจากมี คาเอล เจ้ าผู้ พิ ทั กษ์ แข็ง แต่ เจ้ านายของท่ านองค์
ของท่าน"
หนึ งจะเข้ มแข็ ง กว่ า ท่ า นและมี
ตังแต่ สมัยของดาริ อสั
อํานาจ และราชอํานาจของท่ าน
จะเป็ นราชอํานาจมหึ มา
ถึงสมัย
6ต่ อมาอี กหลายปี เขาจะกระทํา
ปฏิ ปักษ์ต่อพระคริ สต์
"ส่ วนตั วข้ าพเจ้ านั3 น ใน พั นธมิ ตรกั น และบุ ตรสาวแห่ ง
ปี ต้ นแห่ งรั ช กาลดาริ อั ส กษั ต ริ ย์ ถิ นใต้ จะมาหากษั ต ริ ย์
คนมีเดีย ข้ าพเจ้ าเป็ นตัวตั3 งตัวตี แห่ ง ถิ นเหนื อ เพื อกระทํา สั นติ
ภาพ แต่ เธอก็ไม่ กระทําให้ กาํ ลัง
ทีให้ กาํ ลังกษัตริย์
2และบั ดนี3 ข้ าพเจ้ าจะสํา แดง แขนของเธอคงอยู่ ได้ กษั ตริ ย์
ความจริ งให้ แก่ ท่าน ดูเถิ ด จะ และแขนของท่ า นจะไม่ ยั งยื น
มี ก ษั ต ริ ย์ อี ก สามองค์ ข3 ึ นมาใน เธอจะถู กอายัดไว้ ทั3งผู้ ทีนาํ เธอ
เปอร์เซีย และองค์ ที สี จะรํา รวย มา ผู้ ทีให้ กาํ เนิดเธอ และผู้ ที
ยิ งกว่ า องค์ อื นทั3 งหมดเป็ นอั น ให้ กาํ ลังแก่ เธอในกาลนั3 น
มาก
เมื อท่ านเข้ มแข็งด้ วย 7จะมี กิ งจากรากของเธอขึ3 นมา
ทรั พย์ ราํ รวยของท่านแล้ ว ท่ าน แทนทีของกษัตริย์ ท่านจะยกมา

11

(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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ต่ อสู้ กับกองทัพ และจะเข้ าไปใน เหนื อจะกลั บมาและจะจั ด กอง
ป้ อมของกษั ต ริ ย์ แห่ งถิ นเหนื อ ทั พเป็ นอั นมากใหญ่ โตกว่ าครั3 ง
และจะรบกับเขาและจะชนะ
ก่ อน ต่ อมาอีกหลายปี ท่านจะยก
8 ท่ านจะขนเอาบรรดาพระ กองทัพใหญ่ มาพร้ อมกั บทรั พย์
พร้ อมทั3 งพวกเจ้ านายของเขา สมบัติมากมาย
และเครื องใช้ วิเศษที ทาํ ด้ วยเงิ น 14 ในกาลนั3 น หลายเหล่ าจะยก
และทองคํา ไปยั งอี ยิ ปต์ และ ขึ3 นต่ อ สู้ กั บกษั ต ริ ย์ แห่ ง ถิ นใต้
ท่ า นจะคงอยู่ นานกว่ ากษั ต ริ ย์ และบรรดานั กปล้ นแห่ งชนชาติ
แห่ งถิ นเหนืออีกหลายปี
ของท่ า นเองก็ จ ะยกตั วเองขึ3 น
9แล้ วกษั ตริ ย์ แห่ ง ถิ นใต้ จะเข้ า เพื อจะกระทําให้ นิมิตสําเร็จ แต่
มาในเขตกษั ต ริ ย์ แห่ งถิ นเหนื อ พวกเขาก็จะล้ มเหลว
แต่ จะกลั บไปสู่ แผ่ นดิ นของท่ าน 15 แล้ วกษั ตริ ย์แห่ งถิ นเหนื อจะ
เอง
มาล้ อมและก่ อเชิ งเทิน และยึ ด
10 แต่ บุ ตรชายทั3 งหลายของ เมื องที มี ป้ อมแข็งแรงได้ และ
ท่ า นจะก่ อ สงครามและชุ ม นุ ม กํา ลั งกองทั พของถิ นใต้ จะสู้ ไม่
กําลั งรบเป็ นอั นมากไว้ และคน ไหว แม้ ว่ ากองทัพที คั ดเลื อก
หนึ งจะมาอย่ างแน่ นอนและไหล แล้ วก็ยังสู้ ไม่ ได้ เพราะไม่ มีกาํ ท่วมและผ่ านไป และจะกลั บไป ลังทีจะยืนหยัดอยู่ ได้
ทํา สงครามจนถึ ง ป้ อมปราการ 16 แต่ ผ้ ู ที ยกมาต่ อสู้ กั บท่ านจะ
ของท่าน
กระทําตามความพอใจของท่ าน
11 แล้ วกษั ต ริ ย์ แ ห่ งถิ นใต้ จะ เอง จึ งไม่ มี ผ้ ู ใดต่ อสู้ ท่ านได้
โกรธมาก จะยกออกมาต่ อสู้ กับ และท่ านจะยั งยื นอยู่ ในแผ่ นดิ น
ท่ าน คื อกษั ตริ ย์แห่ งถิ นเหนื อ อันรุ่ งโรจน์ ซึ งจะถู กทําลายโดย
ท่ า นจะจั ด กองทั พเป็ นอั นมาก มือของท่าน
แต่ พลมากมายนั3 นก็ จะถู ก มอบ 17 ท่ านจะมุ่ งหน้ ามาด้ วยกํา ลั ง
ไว้ ในมือของท่าน
ทั3งหมดแห่ งราชอาณาจักร และ
12 และเมื อท่ านนํา กองทั พนั3 น ท่ า นจะนํา คนเที ยงตรงไปด้ วย
ไปแล้ ว จิตใจของท่านก็จะผยอง แล้ วท่านจะกระทําดังนี3 คือท่าน
ขึ3 น และท่ านจะทํา ลายเสี ยอี ก จะยกธิ ดาของพวกผู้ หญิ งให้
เป็ นหมื นๆคน แต่ ท่ านจะไม่ กษัตริย์แห่ งถิ นใต้ เพื อให้ ทาํ ลาย
รับกําลังเพิ มขึ3 นโดยสิ งนี3
เธอ แต่ เธอจะไม่ มั นคงและอํา13 เพราะว่ ากษั ตริ ย์ แห่ งถิ น นวยประโยชน์ แก่ ท่ านแต่ ประ(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
และเขาจะเข้ มแข็ ง ขึ3 นด้ วยชน
18 ภายหลั ง ท่ า นจะมุ่ งหน้ าไป ชาติเล็กๆ
ตามเกาะต่ างๆและจะยึ ดได้ เป็ น 24 เขาจะยกมาอย่ างสงบในส่ วน
อันมาก แต่ แม่ ทัพคนหนึ งจะได้ ของประเทศที อุ ดมที สุ ด และ
กําจั ดความอหั งการของท่ านนั3 น เขาจะกระทํา สิ งที ปู่ ทวดหรื อ
เสี ย ความจริ งเขาจะเอาความ บรรพบุรุษของเขาไม่ กระทํา เขา
อหั งการนั3 นมาสนองท่าน
จะเอาทรัพย์ทีปล้ นมา ของทีริบ
19 แล้ วท่ า นจะหั น หน้ ามุ่ งตรง มาได้ และทรั พย์ สมบั ติ มาแจก
ไปยั งป้ อมปราการแห่ งแผ่ นดิ น กั น เขาจะออกอุ บายต่ อสู้ กั บที
ของท่ านเอง แต่ ท่ านก็จะสะดุ ด กําบังเข้ มแข็ง แต่ กช็ ั วเวลาหนึ ง
และล้ มลง หาตัวไม่ พบอีกต่ อไป เท่านั3 น
20 แล้ วจะมี ผ้ ู หนึ งขึ3 นมาแทนที 25 และเขาจะปลุ กปั นกําลั งของ
ของท่ าน ผู้ นี3 จะส่ งเจ้ าพนั ก เขา และความกล้ าหาญของเขา
งานเก็บส่ วยให้ ไปตลอดทั วราช ด้ วยกองทั พมหึ ม ายกไปสู้ กั บ
อาณาจั กรอั นรุ่ งโรจน์ แต่ ไม่ กี กษั ตริ ย์แห่ งถิ นใต้ และกษั ตริ ย์
วันเขาก็ประสบหายนะ มิใช่ ด้วย แห่ งถิ นใต้ จะทํา สงครามด้ วย
ความโกรธหรือสงคราม
กองทัพเข้ มแข็งมหึ มายิ งนัก แต่
อันทิโอคัส อี พิฟานีส
เขาก็ส้ ู ไม่ ได้ เพราะจะมีการปอง
ร้ ายเขา
จะทําให้พระวิหารมลทินไป
21 จะมี คนน่ าเกลียดคนหนึ งตั3 ง 26 ถึ งแม้ ว่าผู้ ที ร่ วมรั บประทาน
ตั วขึ3 นแทนที โดยไม่ มี ผ้ ู ใดมอบ อาหารสู งของเขาก็จะทําลายเขา
เกี ยรติ ศั กดิZ แห่ ง ราชอาณาจั ก ร กองทั พของเขาก็จะถู กกวาดไป
ให้ เขาจะยกเข้ ามาอย่ างสงบ ทีถูกฆ่ าฟั นล้ มตายเสียก็มาก
แล้ วชิ งเอาราชอาณาจักรนั3 นด้ วย 27 ส่ วนกษัตริย์สององค์น3 ั น จิต
ใจของเขาต่ างก็คิ ดปองร้ าย เขา
ความสอพลอ
22 กองทั พจะถู กกวาดไปด้ วย จะพู ดมุ สาร่ วมโต๊ะกั น แต่ ก ็ไม่
อํา นาจของนํา3 ท่ วมต่ อ หน้ าเขา ได้ ผล เพราะวาระสุดท้ ายก็จะมา
และถู กทําลายเสี ย และเจ้ าแห่ ง ตามเวลากําหนด
พันธสัญญาจะถู กทําลายเสียด้ วย 28 แล้ วกษั ตริ ย์ แห่ งถิ น เหนื อก็
23 ตั3 งแต่ เวลาทีกระทําพันธมิตร จะกลั บเข้ าบ้ านเข้ าเมื องพร้ อม
กับเขา เขาจะประกอบกิจล่ อลวง กับทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ จิต
อยู่ เสมอ เพราะเขาจะขึ3 นมา ใจก็ มุ่ งร้ ายต่ อพั นธสั ญญาบริ (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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สุ ทธิZ และเขาจะปฏิบัติ งานและ วันเวลา
กลับเข้ าบ้ านเข้ าเมือง
34 เมื อพวกเขาล้ มลงนั3 น เขาจะ
29 พอถึ งเวลากํา หนดเขาจะ ได้ รั บความช่ วยเหลื อ เล็ ก น้ อย
กลั บมาที ถิ นใต้ แต่ ครั3 งนี3 เหตุ- และจะมี คนมากด้ วยกั น ที ร่ วม
การณ์จะไม่ เป็ นไปอย่ างครั3 งแรก เข้ ากับความสอพลอ
หรือครั3 งต่ อไป
35 คนที ฉลาดบางคนจะล้ มลง
30 เพราะว่ ากองทั พเรื อของ เพื อถลุ ง และชํา ระเขาทั3 งหลาย
เมื อ งคิ ท ธิ ม จะมาปะทะกั บเขา ให้ ขาวสะอาด จนกว่ าจะถึงเวลา
เขาจึงจะกลัวและกลับไป และจะ สุ ดท้ าย เพราะวาระก็จะมาตาม
เกรี3 ยวกราดต่ อพั นธสั ญญาบริ - เวลากําหนด
สุทธิZ และลงมือปฏิบัติงาน เขา
ปฏิ ปักษ์ต่อพระคริ สต์
จะหั นกลั บมาร่ วมพั นธมิ ตรกั บ 36 และกษั ต ริ ย์ จ ะกระทํา ตาม
บรรดาผู้ ที ทิ3 งพั น ธสั ญญาบริ - ความพอใจของเขา เขาจะยกตน
สุทธิZ
ขึ3 นและพองตั วขึ3 นเหนื อพระทุ ก
31 และกองทั พจะยื น หยั ด อยู่ องค์ และจะพู ดสิ งที น่ ามหั ศฝ่ ายเขา พวกเขาจะกระทํา ให้ จรรย์กล่ าวต่ อสู้ พระเจ้ าแห่ งพระ
สถานบริ สุทธิZ แห่ งกองกําลั งเป็ น ทั3 งหลาย เขาจะเจริ ญจนพระ
มลทิน และจะให้ เลิกเครื องเผา พิโรธจะครบถ้ วน เพราะสิ งใดที
บู ชาประจําวั นนั3 นเสี ยและเขาทั3 ง ทรงกําหนดไว้ จะสําเร็จ
หลายจะตั3 งสิ งที น่ า สะอิ ด สะ- 37 เขาจะไม่ เชื อฟั งพระเจ้ าแห่ ง
เอียนซึ งกระทําให้ เกิดการรกร้ าง บรรพบุ รุ ษของเขา หรื อเชื อฟั ง
ว่ างเปล่ าขึ3 น
ผู้ ที ผ้ ู หญิงรั ก เขาจะไม่ เชื อพระ
32 เขาจะใช้ ความสอพลอล่ อ องค์ ใดเลย เพราะเขาจะพอง
ลวงผู้ ที ละเมิ ดพั นธสั ญญา แต่ ตัวเองเหนือทุ กสิ งทุ กอย่ าง
ประชาชนผู้ รู้ จั กพระเจ้ าของ 38 แต่ ในที ของเขา เขาจะถวาย
เขาทั3 งหลายจะยื นมั นและปฏิบัติ เกี ยรติ แก่ พระของป้ อมปราการ
งาน
พระองค์ ห นึ งที บรรพบุ รุ ษของ
33 และในหมู่ ประชาชนคนเหล่ า เขาไม่ ร้ ู จั ก เขาก็จะให้ เกี ยรติ
นั3 นที ฉลาดจะกระทํา ให้ คนเป็ น ด้ วยทองคํา และเงิ น ด้ วยเพชร
อันมากเข้ าใจ แม้ ว่าเขาจะล้ มลง พลอยต่ างๆ ด้ วยของขวัญอั นมี
ด้ วยดาบหรื อด้ วยเปลวไฟ ด้ วย ค่ า
การเป็ นเชลย ด้ วยถู กปล้ นหลาย 39 เขาจะกระทําเช่ นนั3 นกั บพระ
(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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ต่ างด้ าวทีเขานับถือและพอกพูน ทําลายและล้ างผลาญคนเป็ นอั น
สง่ าราศี ให้ ในป้ อมปราการส่ วน มากเสียให้ ส3 ิ นเชิ ง
ใหญ่ เขาจะแต่ งตั3 งให้ พวกเขา 45 และเขาจะปลู กพลั บพลาทั3 ง
ปกครองคนเป็ นอันมาก และเขา หลายแห่ งตํา หนั ก ของเขาระจะแบ่ ง แผ่ น ดิ น ให้ เป็ นสิ งตอบ หว่ างทะเลในภูเขาบริ สุ ทธิZ อั นรุ่ ง
แทน
โรจน์ แม้ กระนั3 นเขาก็ยังพบจุ ด
40 พอถึ งเวลาวาระสุ ดท้ าย จบ และไม่ มีใครช่ วยเขาเลย"
กษั ตริ ย์แห่ งถิ นใต้ จะมาสู้ กั บเขา
ความทุกข์เวทนาครังใหญ่
และกษั ตริ ย์ แห่ งถิ นเหนื อจะพุ่ ง
"ในครั3 งนั3 น มี คาเอล
เข้ าใส่ เขาอย่ างลมหมุ น พร้ อม
เจ้ าผู้ พิ ทั กษ์ ยิ งใหญ่ ผู้
ด้ วยรถรบและพลม้ าและเรื อรบ คุ้ มกั นชนชาติ ของท่ านจะลุ กขึ3 น
เป็ นอั นมาก เขาจะเข้ ามาใน และจะมีเวลายากลําบากอย่ างไม่
ประเทศต่ างๆ แล้ วไหลท่วมและ เคยมี มาตั3 งแต่ ครั3 งมี ประชาชาติ
ผ่ านไป
จนถึ งสมั ยนั3 น แต่ ในครั3 งนั3 น
41 เขาจะเข้ ามาในแผ่ นดิ นที รุ่ ง ชนชาติของท่านจะรับการช่ วยให้
โรจน์ ด้ วย และประเทศหลาย พ้ น คื อทุ กคนที มี ชื อบั นทึ กไว้
แห่ งจะถู กควําไป แต่ คนเหล่ านี3 ในหนังสือ
จะได้ รั บการช่ วยให้ พ้ นมื อของ
การเป็ นขึ นมาจากความตาย
เขา คื อเอโดมและโมอั บ และ 2 และคนเป็ นอั น มากในพวกที
ส่ วนใหญ่ ของคนอัมโมน
หลั บในผงคลี แห่ ง แผ่ นดิ น โลก
42 เขาจะยื นมื อของเขาออกต่ อ จะตื นขึ3 น บ้ างก็จะเข้ าสู่ ชี วิ ต
ประเทศต่ างๆ และแผ่ นดิ น นิรันดร์ บ้ างก็เข้ าสู่ ความอับอาย
อียิปต์กจ็ ะพ้ นไปไม่ ได้
และความขายหน้ านิรันดร์
43 แต่ เขาจะมี อํา นาจเหนื อ 3และบรรดาคนที ฉลาดจะส่ อง
ทรั พย์ สมบั ติ ที เป็ นทองและเงิ น แสงเหมื อนแสงฟ้ า และบรรดา
และเหนื อสิ งประเสริ ฐทั3 งหลาย ผู้ ที ได้ ให้ คนเป็ นอั น มากมาสู่
ของอี ยิ ปต์ คนลิ บนี และคน ความชอบธรรมจะส่ องแสง
เอธิโอเปี ยก็จะติดไปด้ วย
เหมื อนอย่ าง ดาวเป็ นนิ ตย์
44 แต่ ข่ าวจากทิ ศตะวั นออก นิรันดร์
และทิศเหนือจะกระทําให้ เขาตก
ดาเนียลจงปิ ดถ้อยคําเหล่ านี
ใจ และเขาจะยกออกไปด้ วย
จนถึงวาระสุดท้าย
ความเคี ยดแค้ นอย่ างยิ ง ที จะ 4แต่ ตัวเจ้ า โอ ดาเนียลเอ๋ย จง

12

(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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ดาเนียล CE
หน้ า 1790
ปิ ดถ้ อยคําเหล่ านั3 นไว้ และประ- ข้ าพเจ้ าจึงพูดว่ า "โอ นายเจ้ าข้ า
ทั บตราหนั งสื อนั3 นเสี ย จนถึ ง สิ งเหล่ านี3 จะลงเอยอย่ างไร"
วาระสุดท้ าย คนเป็ นอั นมากจะ 9พระองค์ตรัสว่ า "ดาเนียลเอ๋ย
วิ งไปวิ งมา และความรู้ จะทวีข3 ึ น" ไปเถอะ เพราะว่ าถ้ อยคํา เหล่ า
5แล้ วข้ าพเจ้ าคื อดาเนี ยลก็มอง นั3 นก็ ถู กปิ ดไว้ แล้ วและถู ก
ดู และดูเถิด มีอีกสองคนยืนอยู่ ประทั บตราไว้ จนถึ งวาระสุ ด
คนหนึ งยื น อยู่ ที ฝั งแม่ นาํ3 ข้ าง ท้ าย
นี3 อีกคนหนึ งยื นอยู่ ที ฝั งแม่ นาํ3
10 คนเป็ นอั นมากจะได้ รั บการ
ข้ างโน้ น
ชํา ระแล้ วจะขาวสะอาด และจะ
6และเขาก็พูดกั บชายที สวมเสื3 อ ถู กถลุ ง แต่ คนชั วจะยั งกระทํา
ผ้ าป่ าน ผู้ ซึ งอยู่ เหนื อนํา3 แห่ ง การชั ว และไม่ มี คนชั วสั กคน
แม่ นาํ3 นั3 นว่ า "ยั งอี กนานเท่ าใด หนึ งจะเข้ าใจ แต่ บรรดาคนที
จึงจะถึงทีสุ ดปลายของสิ งมหั ศ- ฉลาดจะเข้ าใจ
จรรย์เหล่ านี3 "
11 และตั3 งแต่ เวลาที ให้ เลิ ก
7ชายที สวมเสื3 อผ้ าป่ านผู้ ซึ งอยู่ เครื องเผาบู ชาประจําวั นเสี ยนั3 น
เหนื อนํา3 ทั3 งหลายแห่ งแม่ นาํ3 นั3 น และให้ ตั3 งสิ งที น่ าสะอิ ดสะได้ ยกมื อขวาและมื อซ้ ายของ เอียนซึ งกระทําให้ เกิดการรกร้ าง
ท่านสู่ ฟ้าสวรรค์ และข้ าพเจ้ าได้ ว่ างเปล่ าขึ3 น จะเป็ นเวลาหนึ ง
ยิ นท่ า นปฏิ ญาณอ้ างพระผู้ ทรง พันสองร้ อยเก้ าสิบวัน
พระชนม์ อยู่ เป็ นนิ ตย์ ว่า ยั งอี ก 12 ความสุ ข จะมี แก่ ผู้ คอยอยู่
วาระหนึ ง สองวาระ และครึ ง และมาถึ ง ได้ หนึ งพั น สามร้ อย
วาระ และเมื อการหมดอํา นาจ สามสิบห้ าวันนั3 น
ของชนชาติบริสุทธิZ ส3 ิ นสุดลงแล้ ว 13 แต่ เจ้ าจงไปจนวาระทีสุ ดเถิด
บรรดาสิ งเหล่ า นี3 ก็ จะสํา เร็ จไป และเจ้ าจะได้ หยุ ดพั กสงบ และ
ด้ วย
จะยื นขึ3 นในส่ วนที กาํ หนดให้ เจ้ า
8ข้ าพเจ้ าได้ ยินแต่ ไม่ เข้ าใจ แล้ ว เมื อสิ3 นสุดวันทั3งหลายนั3 น"

(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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