หนา 1755
ดาเนี
ยล
ดาเนียลถูกนําไป
เปนเชลยในบาบิโลน
ในป ที่ สามของรั ชกาลเยโฮยาคิ ม กษั ตริ ยของยู ดาห
เนบู คั ดเนสซาร กษั ตริ ยของบาบิ โลนเสด็ จมายั งกรุ งเยรู ซาเล็ ม
และทรงลอมเมืองไว
2 และองค พระผู เป นเจ าทรง
มอบเยโฮยาคิ มกษั ตริ ย ของยู ดาหไว ในหัตถของพระองคท าน
พร อ มทั้ งเครื่ อ งใช บางชิ้ น แห ง
พระนิ เวศของพระเจา และพระ
องค ท านก็ นําของเหล านั้ นมายั ง
แผ น ดิ น ชิ น าร ม ายั ง นิ เ วศแห ง
พระของพระองค ทาน และทรง
บรรจุ เ ครื่ องใช เ หล า นั้ นไว ใ น
คลังของพระของพระองคทาน
3แล วกษั ตริ ยนั้ นก็ ทรงบั ญชาให
อั ช เปนั ส หั วหน า ขั น ที ของพระ
องคทาน ใหนําคนอิสราเอลบาง
คน ทั้ งเชื้ อพระวงศและเชื้ อสาย
ของเจานาย
4พวกหนุ มๆที่ ปราศจากตําหนิ
มี รู ปร า งงามและเชี่ ยวชาญใน
สรรพป ญญา กอปรด วยความรู
และเข าใจในสรรพวิ ทยา กั บ
สามารถที่ จะรั บราชการในพระ
ราชวั งและทรงให ส อนวิ ชาและ
ภาษาของคนเคลเดี ยให เ ขาทั้ ง
หลาย
5กษั ตริ ยทรงให นําอาหารสู งซึ่ ง

1

กษั ตริ ย เสวย และเหล าองุ นซึ่ ง
พระองค ท านดื่ มให แก เขาเหล า
นั้ นตามกําหนดทุ กวั น ทรงให
เขาทั้ งหลายรั บการเลี้ ยงดู อ ยู
สามป เมื่ อครบกําหนดเวลานั้ น
แล วทรงให เขารั บใช ต อพระ
พักตรกษัตริย
6ในบรรดาคนยู ดาห นั้ น มีดาเนียล ฮานันยาห มิชาเอล และ
อาซาริยาห
7และท านหั วหน าขั นที จึ งตั้ งชื่ อ
ให ใหม ดาเนี ยลนั้ นให เรี ยกว า
เบลเทชัสซาร ฮานันยาหเรียกวา
ชั ดรั ค มิ ชาเอลเรี ยกว าเมชาค
และอาซาริ ยาห เรี ยกว าเอเบดเนโก
ความตั้ งใจของดาเนียล
8 แต ด าเนี ยลตั้ งใจไว ว า จะไม
กระทําตั วให เปนมลทินดวยอาหารสู งของกษั ตริ ย หรื อด วย
เหลาองุ นซึ่ งพระองคดื่ ม เพราะ
ฉะนั้ น เขาจึ งขอหั วหน าขั นที ให
ยอมเขาที่ ไม ก ระทํ า ตั วให เ ป น
มลทิน
9 และพระเจ าทรงให หั วหน า
ขันทีชอบและเวทนาดาเนียล
10 และหั วหน าขั นที จึ งกล าวแก
ดาเนี ยลว า "ข าเกรงว ากษั ตริ ย
เจ านายของข าผู ทรงกําหนดอาหาร และเครื่ องดื่ มของเจา 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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ดาเนียล 1, 2
หนา 1756
ซู บซี ดกว าบรรดาคนหนุ มๆอายุ 17 ฝายอนุชนทั้ งสี่ คนนี้ พระเจา
รุ นราวคราวเดี ยวกั น เจ าก็ จะ ทรงประทานสรรพวิ ทยา และ
กระทําใหศีรษะของข าเข าสู อั น- ความชํานาญในเรื่ องวิ ชาทั้ งปวง
ตรายเพราะกษัตริย"
และป ญญา และดาเนี ยลเข าใจ
11 แล วดาเนี ยลจึ งกล าวแก ในนิมิตและความฝนทุกประการ
มหาดเล็ กผู ที่ หั วหน าขั นที กํา - 18 พอสิ้ นกําหนดเวลาที่ กษั ตริ ย
หนดใหดูแลดาเนียล ฮานันยาห ทรงบั ญชาให นําเขาทั้ งหลายเข า
มิชาเอล และอาซาริยาห วา
เฝ า หั วหน าขั นที จึ งนําเขาทั้ ง
12 "ขอท า นจงทดลองผู รั บใช หลายเขามาเฝาเนบูคัดเนสซาร
ของท านสั กสิ บวั น ขอให เขานํา 19 และกษั ตริ ย ก็ ทรงสั มภาษณ
ผั กมาให เรากิ นและน้ํา มาให เรา เขา ในบรรดาอนุชนเหลานั้ นไม
ดื่ ม
พบสักคนหนึ่ งที่ เหมื อนดาเนี ยล
13 แล วให ท า นตรวจดู ห น า ตา ฮานันยาห มิชาเอลและอาซาริของเราทั้ งหลายเบื้ องหน าท าน ยาห เพราะฉะนั้ นเขาจึงไดรับใช
และตรวจดู ห น า ตาของบรรดา ตอพระพักตรกษัตริย
อนุ ช นผู รั บประทานอาหารสู ง 20 ในบรรดาเรื่ อ งราวอั นเกี่ ยว
ของกษั ตริ ย และเมื่ อท านเห็ น กั บป ญญาและความเข าใจ ซึ่ ง
อย างไรแลวจงกระทําแกผู รั บใช กษั ต ริ ย ต รั ส ถามเขาทั้ งหลาย
ของทานอยางนั้ นเถิด"
ทรงเห็ นว า เขาทั้ งหลายดี กว า
14 เขาก็ยอมทําตามคนเหล านั้ น พวกโหร และพวกหมอดู ซึ่ งอยู
ในเรื่ องนี้ และทดลองเขาอยู สิ บ ในอาณาจั กรทั้ งสิ้ นของพระองค
วัน
สิบเทา
15 เมื่ อครบสิ บวั น แล วหน าตา 21 และดาเนี ยลก็ ได รั บราชการ
ของคนเหล านั้ นดี กว า และ เรื่ อยมาจนป แรกแห งรั ช กาล
เนื้ อหนั งก็ อวนท วนสมบู รณ กว า กษัตริยไซรัส
บรรดาอนุ ช นที่ รั บประทานอาพระสุบินของ
หารสูงของกษัตริย
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
16 ดั งนั้ นมหาดเล็ กจึงนําอาหาร
ในป ที่ สองแหงรั ชกาลเนบู สู งส วนของเขาทั้ งหลายและ
คัดเนสซาร เนบูคัดเนสซาร
เหล าองุ น ซึ่ งเขาทั้ งหลายควร ทรงพระสุ บิ น พระทั ยของพระ
จะไดดื่ มนั้ นไปเสี ยและใหผักแก องค ก็ ทรงเป นทุ กข บรรทมไม
เขา
หลับ

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
2แล วกษั ตริ ย จึ งทรงบั ญชาให มี 8กษัตริยทรงตอบวา "เรารู เปน
หมายเรียกพวกโหร พวกหมอดู แน แล วว า เจ าพยายามจะถ วง
พวกนั กวิ ทยาคม และคนเคล- เวลาไว เพราะเจ าเห็ นว าเราจํา
เดี ยเข าทู ลกษั ตริ ยให รู เรื่ องพระ ความฝนนั้ นไมไดแลว
สุ บิ น เขาทั้ งหลายก็ เข ามาเฝ า 9แตถ าเจาไม ใหเรารู ความฝนก็
กษัตริย
มี คําตั ดสิ นเจาอยู ขอเดี ยวเพราะ
3และกษัตริยตรัสกับเขาวา "เรา เจ า ทั้ งหลายตกลงที่ จะพู ด เท็ จ
ได ฝ น และจิ ตใจของเราก็ เป น และพู ดทุจริตตอหนาเรา จนจะ
ทุกข อยากรู วาฝนวากระไร"
มี อะไรเปลี่ ยนแปลงไป เพราะ
4 แล ว คนเคลเดี ยจึ ง กราบทู ล ฉะนั้ นเจาจงบอกความฝ นใหแก
กษั ตริ ย เป นภาษาอารั มว า "โอ เรา แลวเราจึงจะรู วาเจาจะถวาย
ขาแตกษั ตริย ขอทรงพระเจริญ คําแกความฝนใหเราได"
เป นนิ ตย ขอทรงเล าพระสุ บิ น 10 คนเคลเดี ยจึ ง กราบทู ล ต อ
ให แก พวกผู รั บใช ของพระองค พระพักตรกษัตริยวา "ไมมีบุรุษ
แล วเหล าข าพระองค จะได ถวาย คนใดในพิ ภพที่ จะสําแดงเรื่ อง
คําแกพระสุบิน"
กษั ตริ ย ได เพราะฉะนั้ นไม มี
5กษัตริยทรงตอบคนเคลเดี ยว า กษัตริ ย เจานายหรือผู ปกครอง
"เราจําความฝนนั้ นไมไดแลว ถา คนใดไต ถามสิ่ ง เหล านี้ จากโหร
เจ าไม ให เรารู ความฝนพร อมทั้ ง หรือหมอดู หรือคนเคลเดีย
คําแกฝน เจาจะถูกหั่ นเปนชิ้ นๆ 11 สิ่ งซึ่ งกษั ต ริ ย ต รั ส ถามนั้ น
และบ านเรื อ นของเจ าจะต อ ง ยากและไม มี ผู ใดจะสํา แดงแด
เปนกองขยะ
กษั ตริ ย ได นอกจากพระ ผู ซึ่ ง
6แต ถ าเจ าสําแดงความฝ นและ มิไดอยู กับมนุษย"
คําแกฝนใหเรา เจาจะไดรับของ 12 เพราะเรื่ องนี้ กษั ตริ ย จึ งทรง
ขวัญ รางวัล และเกียรติยศใหญ กริ้ วและเกรี้ ยวกราดนั กและรั บ
ยิ่ ง ฉะนั้ นจงสําแดงความฝ น สั่ งให ฆาพวกนักปราชญ ทั้ งหมด
และคําแกฝนใหเรา"
ของบาบิโลนเสีย
7 เขาทั้ งหลายกราบทู ลคํ า รบ 13 เพราะฉะนั้ นจึ งมี พระราช
สองวา "ขอกษัตริยเลาพระสุบิน กฤษฎี กาประกาศไปว าให ฆ านั ก
แก พวกผู รั บใช ของพระองคและ ปราชญเสียทั้ งหมด เขาจึงเที่ ยว
เหล าข า พระองค จะถวายคํา แก หาดาเนี ยลและพรรคพวกเพื่ อ
พระสุบิน พระเจาขา"
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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ดาเนียล 2
หนา 1758
พรรคพวกของดาเนียล
20 ดาเนี ยลกล าวว า "สาธุ การ
แด พระนามของพระเจ าเป น
อธิษฐานขอสติปญญา
14 แล วดาเนี ยลก็ ตอบอารี โอค นิ ตย สื บไป เพราะป ญญาและ
หั วหน าราชองครั กษ ผู ที่ ออกไป ฤทธานุภาพเปนของพระองค
เที่ ยวฆ านั กปราชญ ของบาบิ โลน 21 พระองค ทรงเปลี่ ยนวาระ
ด วยถ อ ยคํา แยบคายและปรี ช า และฤดู กาล พระองค ทรงถอด
กษั ตริ ย และทรงตั้ งกษั ต ริ ย ขึ้ น
สามารถ
15 ท านถามอารี โอคหั วหน าว า ใหม พระองคทรงประทานปญ"ไฉนพระราช กฤษฎี ก าของ ญาแกนักปราชญ และทรงประกษั ตริ ย จึ งเร งร อนเล า" แล ว ทานความรู แกผู ที่ มีความเขาใจ
อารี โอคก็ เ ล า เรื่ องให ด าเนี ยล 22 พระองค ทรงเผยสิ่ งที่ ลึ กซึ้ ง
และลี้ ลับ พระองคทรงทราบสิ่ ง
ทราบ
16 แล วดาเนี ยลก็ เข าไปเฝ าและ ที่ อยู ในความมืด และความสวาง
กราบทู ลกษั ตริ ย ขอให กําหนด ก็อยู กับพระองค
เวลาเพื่ อท านจะถวายคํ า แก 23 โอ พระเจ าแห งบรรพบุ รุ ษ
ของข าพระองค ข าพระองค
พระสุบินแดกษัตริย
17 แล วดาเนี ยลก็ ก ลั บไปเรื อน ขอโมทนาและสรรเสริ ญพระ
ของท าน และแจ งเรื่ องให ฮา- องค ผู ทรงประทานป ญญาและ
นั นยาห มิ ชาเอล และอาซาริ - กําลั งแก ข าพระองค สิ่ งนั้ นที่
พวกขาพระองคทูลขอ พระองค
ยาหสหายของทานฟง
18 และบอกเขาให ขอพระกรุ ณา ก็ ทรงให ขาพระองค รู แล วเพราะ
แห งพระเจ าแห งฟ าสวรรค เรื่ อง พระองค ได ทรงสําแดงเรื่ องของ
ความลึกลับนี้ เพื่ อดาเนียลและ กษั ต ริ ย ใ ห แจ ง แก พวกข า พระ
สหายของทานจะไมพินาศพรอม องค"
กั บบรรดานั ก ปราชญ อื่ น ๆของ 24 แล วดาเนียลก็เข าไปหาอารีโอคผู ซึ่ งกษัตริยแตงตั้ งใหฆานัก
บาบิโลน
พระเจาทรงสําแดงใหดาเนียล ปราชญแหงบาบิโลน ทานไดเขา
ทราบความหมายของพระสุบิน ไปและกล าวแก อารี โอคว าดั งนี้
19 ในนิ มิ ตกลางคื นทรงเผย "ขออยาฆานั กปราชญแห งบาบิความลึกลับนั้ นแกดาเนียล แลว โลน ขอโปรดนําตั วข าพเจ าเข า
ดาเนี ยลก็ ถวายสาธุ การแด พระ ไปเฝ ากษั ตริ ย และข าพเจ าจะ
ถวายคําแกฝนแกกษัตริย"
เจาแหงฟาสวรรค
(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
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25 แล วอารี โอคก็ รี บนํา ตั วดา- ให พระองค รู ถึ งสิ่ ง ที่ จะบั ง เกิ ด
เนี ยลเข าเฝ ากษั ตริย และกราบ มา
ทู ลพระองค ว า "ข าพระองค ได 30 ฝ ายข าพระองค ซึ่ งทรงเผย
พบชายคนหนึ่ งในหมู พวกที่ ถู ก ความลึ กลั บนี้ แก ขาพระองค นั้ น
กวาดเป นเชลยมาจากยู ดาห มิ ใช เ พราะข า พระองค มี ป ญญา
ชายผู นี้ จะให กษั ตริ ยทรงรู คําแก มากกว าผู มี ชี วิ ตทั้ งหลาย แต
พระสุบินได"
เพื่ อ กษั ตริ ย จะทรงรู คําแก พระ
26 กษั ตริ ยจึ งตรั สแก ดาเนี ยลผู สุบิน และเพื่ อพระองคจะทรงรู
ชื่ อว าเบลเทชั สซาร ว า "เจ า พระดําริในพระทัยของพระองค
สามารถที่ จะใหเรารู ถึงความฝ น
ปฏิมากรในพระสุบินของ
ที่ เราได ฝ นนั้ นและคํ า แก ได
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
หรือ"
31 โอ ขาแต กษั ตริ ย พระองค
27 ดาเนี ยลกราบทู ลต อพระ ทอดพระเนตร และดู เถิ ด มี
พั กตร กษั ตริ ยว า
"ไม มี นั ก ปฏิ มากรขนาดใหญ ปฏิ มากร
ปราชญ หรื อหมอดู หรื อโหร นี้ ใหญ และสุ กใสยิ่ งนั กตั้ งอยู ต อ
หรื อหมอดู ฤกษ ยามสํ า แดง เบื้ องพระพั กตร พระองค และ
ความลึ ก ลั บซึ่ งกษั ต ริ ย ไ ต ถ าม รูปรางก็นากลัว
แดพระองคได
32 เศี ยรของปฏิมากรนี้ เป นทอง
28 แต มี พระเจ าองค หนึ่ งในฟ า คําเนื้ อดี อกและแขนเป นเงิ น
สวรรค ผู ทรงเผยความลึ กลั บทั้ ง ทองและโคนขาเปนทองสัมฤทธิ์
หลาย
และพระองค ทรงให 33 ขาเป นเหล็ ก เท าเป นเหล็ ก
กษั ตริ ย เนบู คั ดเนสซาร รู ถึ งสิ่ ง ปนดิน
ซึ่ งจะบั งเกิ ดขึ้ นในวาระภายหลั ง 34 ขณะเมื่ อพระองค ท อดพระ
พระสุ บินของพระองค และนิ มิ ต เนตร มีหินกอนหนึ่ งถูกตัดออก
ที่ ผุ ด ขึ้ นในพระเศี ย รของพระ มามิใชดวยมือ กระทบปฏิมากร
องค บนพระแท น นั้ นเป น ดั ง นี้ ที่ เทาอันเปนเหล็กปนดิน กระพระเจาขา
ทําใหแตกเปนชิ้ นๆ
29 โอ ขาแตกษั ตริ ย ขณะเมื่ อ 35 แลวสวนเหล็ก สวนดิน สวน
พระองค บรรทมอยู บนพระแท น ทองสั มฤทธิ์ ส วนเงิ นและส วน
พระดําริ ในเรื่ องซึ่ งจะบั งเกิ ดมา ทองคํา ก็ แตกเป นชิ้ นๆพร อม
ภายหลังไดผุดขึ้ น และพระองค กัน กลายเปนเหมือนแกลบจาก
นั้ นผู ทรงเผยความลึ กลั บก็ ทรง 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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พาเอาไป จึ งหาร องรอยไม พบ อาณาจักรโลกแหงที่ สี่ คือโรม
เสี ยเลย แต ก อนหิ นที่ กระทบ 40 และจะมี ร าชอาณาจั ก รที่ สี่
ปฏิ มากรนั้ นกลายเปนภูเขาใหญ แข็ งแรงดั่ งเหล็ก เพราะเหล็ กตี
จนเต็มพิภพ
สิ่ งทั้ งหลายให หั กเป นชิ้ นๆและ
36 นี่ เป นพระสุ บิ น พระเจ าข า ปราบสิ่ งทั้ งปวงลงได ราชอาบั ด นี้ เ หล า ข าพระองค ขอกราบ ณาจั กรนั้ นจะหั กและทุ บสิ่ ง ทั้ ง
ทูลคําแกพระสุบินต อพระพั กตร ปวงเหล า นี้ ดั ง เหล็ ก ซึ่ งทุ บให
กษัตริย
แหลก
กรุงบาบิโลนของ
41 ดั่ งที่ พระองค ทอดพระเนตร
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
เท าและนิ้ วเท า เท าเป นดิ นช าง
หม อบ าง เหล็ กบ าง จะเป น
คืออาณาจักรโลกแหงแรก
37 โอ ข าแต กษั ตริ ย กษั ตริ ย ราชอาณาจั กรประสม แต ความ
จอมกษัตริยทั้ งหลาย ซึ่ งพระเจา แข็ งแกร งของเหล็ กจะยั งอยู ใน
แห งฟ า สวรรค ไ ด ท รงประทาน นั้ นบ าง ดังที่ พระองค ทอดพระ
ราชอาณาจั กร อานุ ภาพ ฤทธิ์ เนตรเหล็กปนดินเหนียว
42 และนิ้ วเท าเป นเหล็ กปนดิ น
เดชและสงาราศี
38 และได ท รงมอบไว ใ นหั ต ถ ฉั นใด ราชอาณาจั กรนั้ นจึงแข็ ง
พระองค ท า นซึ่ งบุ ต รทั้ งหลาย แรงบางเปราะบางฉันนั้ น
ของมนุษย สัตวในทุ งนาและนก 43 ดั งที่ พระองค ทอดพระเนตร
ในอากาศไม ว า มั น จะอาศั ยอยู เหล็ กปนดิ นเหนี ยว ราชอาณา
ณ ที่ ใดๆใหแกพระองค กระทํา จั กรจะปนกั นด วยเชื้ อสายของ
ให พระองค ปกครองมั น ได ทั้ ง มนุษย แตจะไมยึดกันแนนไวได
หมด เศี ยรทองคํานั้ นคื อพระ อย างเดี ยวกั บที่ เหล็ กไม ประสม
เขากับดิน
องคเอง
หลังจากอาณาจักรโรม
อาณาจักรโลกแหง
คืนมาใหมแลว อาณาจักร
ที่ สองและสาม
ของพระคริสตจะตั้ งขึ้ น
คือมีเดียเปอรเซียและกรีก
39 ต อจากพระองค ไปจะมี ราช 44 และในสมั ยของกษัตริ ยเหลา
อาณาจั กรด อยกว าพระองค และ นั้ น พระเจ าแห งฟ าสวรรค จะ
ยั งมี ราชอาณาจั กรที่ สาม เป น ทรงสถาปนาราชอาณาจั กรหนึ่ ง
ทองสั มฤทธิ์ ซึ่ งจะปกครองอยู ซึ่ งไม มี วั นทําลายเสี ยได หรื อ
ราชอาณาจั กรนั้ นจะไม ตกไปแก
ทั่ วพิภพ
(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
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ชนชาติอื่ น ราชอาณาจักรนั้ นจะ และแต งตั้ งให เปนผู ครอบครอง
กระทํา ให บรรดาราชอาณาจั กร หมดเมื องบาบิ โลน และเป น
เหล านี้ แตกเป นชิ้ นๆถึ งอวสาน ประธานใหญ ของนั กปราชญ ทั้ ง
และราชอาณาจั กรนั้ นจะตั้ งมั่ น สิ้ นแหงบาบิโลน
อยู เปนนิตย
49 ดาเนี ยลก็ กราบทู ลขอต อ
45 ดั งที่ พระองค ทอดพระเนตร กษั ตริ ย และพระองค ทรงตั้ ง ให
ก อ นหิ น ถู ก ตั ดออกจากภู เขามิ ชั ดรั ค เมชาคและเอเบดเนโก
ใช ด วยมื อ และก อนหิ นนั้ นได เป นผู จั ดราชการในเมื องบาบิ กระทําให เหล็ ก ทองสั มฤทธิ์ โลน แตดาเนียลยังคงอยู ในราช
ดิ น เงิ น และทองคําแตกเป น สํานัก
ชิ้ นๆ พระเจ ายิ่ งใหญ ได ทรง
ปฏิมากรรูปใหญ
ให กษั ตริ ยรู วาอะไรจะบั งเกิดมา
กษั ต ริ ย เ นบู คั ด เนสซาร ไ ด
ภายหลังนี้ พระสุบินนั้ นเที่ ยงแท
สร างปฏิ ม ากรรู ปหนึ่ งด วย
และคําแกพระสุบินก็แนนอน"
ทองคํา สูงหกสิบศอก กวางหก
กษัตริยพระราชทาน
ศอก ทรงตั้ งไว ณ ที่ ราบดูรา ใน
เมืองบาบิโลน
ยศชั้ นสูงใหแกดาเนียล
46 แล วกษั ตริ ย เนบู คั ดเนสซาร 2แล วกษั ตริยเนบู คัดเนสซาร รับ
ก็ ท รงกราบลงและเคารพดา- สั่ งให ประชุ มอุ ปราช ข าหลวง
เนี ยล และมี พระบั ญชาให นํา ภาค ผู ว าราชการเมื อง ผู
เครื่ องบู ช าและเครื่ องหอมมา พิพากษา นายคลัง มนตรี ตุลาการ และบรรดาเจ าหน าที่ ทั้ ง
ถวายดาเนียล
47 กษั ต ริ ย ต รั สกั บดาเนี ยลว า หลายของหั วเมื อง ให เข ามา
"แน นอนที เดี ยว พระเจ าของ ในงานฉลองปฏิ มากรซึ่ งกษั ตริ ย
ท านเป นพระเจ าของพระทั้ ง เนบูคัดเนสซารไดทรงตั้ งขึ้ น
หลาย และทรงเป นองค พระผู 3แล วอุ ปราช ข าหลวงภาค ผู
เปนเจาของกษัตริยทั้ งปวง ทรง วาราชการเมือง ผู พิพากษา นาย
เป นผู เผยความลึ กลั บ เพราะ คลัง มนตรี ตุลาการและบรรดา
ท า นสามารถที่ จะเผยความลึ ก เจ าหน าที่ ทั้ งหลายของหั วเมื อง
ได เ ข า มาประชุ ม เพื่ อ งานฉลอง
ลับนี้ ได"
48 ฝ า ยกษั ต ริ ย ก็ พระราชทาน ปฏิ มากร ซึ่ งกษั ตริ ย เนบู คั ดยศชั้ นสู ง และของพระราชทาน เนสซารไดทรงตั้ งขึ้ น และเขาทั้ ง
ยิ่ งใหญ เป นอั นมากแก ดาเนี ยล หลายก็ ม ายื นอยู หน า ปฏิ ม ากร

3

(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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ซึ่ งกษั ต ริ ย เ นบู คั ด เนสซาร ไ ด กษั ตริ ย ขอทรงพระเจริ ญเป น
ทรงตั้ งขึ้ น
นิตย
4และโฆษกก็ประกาศเสียงดังวา 10 โอ ขาแต กษั ตริ ย พระองค
"โอ บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทรงออกกฤษฎีกาแลววา ทุกคน
ทั้ งปวงและภาษาทั้ งหลาย มี ผู ได ยิ นเสี ยงแตรทองเหลื อง
พระบัญชาแกทานทั้ งหลายวา
ขนาดเล็ ก ป พิ ณเขาคู พิ ณสี่
5 เมื่ อท า นได ยิ น เสี ยงแตรทอง สาย พิณใหญ ป ถุง และเครื่ อง
เหลื องขนาดเล็ ก ป พิ ณเขาคู ดนตรี ทุ กชนิ ด ก็ ให กราบลง
พิณสี่ สาย พิณใหญ ป ถุง และ นมัสการปฏิมากรทองคํา
เครื่ องดนตรีทุกชนิด ใหทานทั้ ง 11 และผู ใดที่ ไม กราบลงนมั สหลายกราบลงนมั สการปฏิ มากร การก็ ใ ห โยนเข า ไปในเตาที่ ไฟ
ทองคํา ซึ่ งกษัตริยเนบูคัดเนส- ลุกอยู
ซารไดทรงตั้ งไว
12 มี ยิ ว บางคนที่ พระองค ไ ด
6ผู ใดที่ มิ ได กราบลงนมั สการก็ แต ง ตั้ งให จั ด ราชการในเมื อ ง
ให โยนผู นั้ นทั นที เข าไปในเตาที่ บาบิโลน คือชัดรัค เมชาค และ
ไฟลุกอยู "
เอเบดเนโก โอ ข าแต กษั ตริ ย
7 เพราะฉะนั้ นพอประชาชนได คนเหล า นี้ ไม เ ชื่ อฟ ง พระองค
ยิ น เสี ยงแตรทองเหลื อ งขนาด เขามิ ได ปฏิ บัติ พระของพระองค
เล็ก ป พิณเขาคู พิณสี่ สาย พิณ หรือนมัสการปฏิ มากรทองคําซึ่ ง
ใหญ และเครื่ องดนตรี ทุ ก ชนิ ด พระองคไดทรงตั้ งไว"
บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทั้ ง 13 แล ว เนบู คั ด เนสซาร ก็ ท รง
ปวงและภาษาทั้ งหลาย ก็ กราบ กริ้ วจัดและเดือดพลาน มีรับสั่ ง
ลงนมั ส การปฏิ มากรทองคํา ซึ่ ง ใหนําตัวชัดรัค เมชาค และเอกษั ตริ ย เนบู คั ด เนสซาร ไ ด ทรง เบดเนโกเขามา แลวเขาก็นําคน
ตั้ งไว
เหลานี้ เขามาเฝากษัตริย
คนยิวสามคนไมยอมกราบลง
14 เนบู คั ดเนสซาร ทรงกล าวแก
เขาวา "โอ ชัดรัค เมชาค และ
นมัสการปฏิมากรทองคํา
8เพราะฉะนั้ น ในครั้ งนั้ นพวก เอเบดเนโกเอ ย เป นความจริ ง
เคลเดี ยบางคนมาเข า เฝ า และ หรื อไม ที่ เจ ามิ ได ปรนนิ บั ติ พระ
ของเรา หรื อนมั สการปฏิ มากร
ฟองพวกยิวดวยใจคิดราย
9เขาทั้ งหลายกราบทู ลกษั ต ริ ย ทองคําซึ่ งเราไดตั้ งไว
เนบู คั ดเนสซาร ว า "โอ ข าแต 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 าได ยิ นเสี ยงแตรทอง ของพระองค ก็ เ ปลี่ ยนไปไม พอ
เหลื องขนาดเล็ ก ป พิ ณเขาคู พระทั ยชัดรัค เมชาค และเอพิณสี่ สาย พิณใหญ ป ถุง และ เบดเนโก พระองค จึ งรั บสั่ งให
เครื่ องดนตรี ทุ กชนิ ด เจ าจง ทํ า เตาไฟให ร อ นกว า ที่ เคยอี ก
กราบลงนมัสการปฏิมากรซึ่ งเรา เจ็ดเทา
ไดสรางไว แตถาเจาไมนมัสการ 20 และพระองครั บสั่ งใหบางคน
จะตองโยนเจาทันทีเข าไปในเตา ที่ มี กําลั งมากที่ สุ ดในกองทั พมา
ที่ ไฟลุ กอยู และผู ใดเลาจะเป น มั ดชั ดรั ค เมชาค และเอเบดพระเจ า ที่ จะช วยให เ จ าพ นจาก เนโก และให โยนเขาเข าไปใน
มือของเราได"
เตาที่ ไฟลุกอยู
16 ชั ดรัค เมชาค และเอเบด- 21 แล วคนเหล านี้ ก็ ถู กมั ดไว ทั้ ง
เนโกกราบทูลกษัตริยวา "โอ ขา เสื้ อ กางเกง หมวก และเครื่ อง
แต เนบู คั ดเนสซาร ข าพระองค แต งกายอื่ นๆ และเขาก็ ถู กโยน
ทั้ งหลายไม จํา เป นจะต องตอบ เขาไปในเตาที่ ไฟลุกอยู
พระองคในเรื่ องนี้
22 ฉะนั้ นเพราะว าคํารั บสั่ งของ
17 ถ า พระเจ า ของพวกข า พระ กษั ตริ ยนั้ นเข มงวดมากและเตา
องค ผู ซึ่ งพวกข าพระองค ปรน- ไฟก็รอนจัด เปลวไฟจึงไดฆาคน
นิ บั ติ สามารถช วยพวกข าพระ ที่ โยนชัดรัค เมชาค และเอเบดองค ใ ห พ น จากเตาที่ ไฟลุ ก อยู เนโก
โอ ขาแตกษัตริย พระองคก็จะ 23 และชายทั้ งสามนี้ คื อชั ดรั ค
ทรงช วยพวกข าพระองค ให พ น เมชาค และเอเบดเนโกก็ ตกลง
พระหัตถของพระองค
ไปกลางเตาไฟที่ ลุ กอยู ทั้ งยั งมั ด
18 แตถาไมเปนเชนนั้ น โอ ขา อยู
แต กษั ตริ ย ขอพระองค ทรง 24 ขณะนั้ นกษัตริ ยเนบูคั ดเนสทราบวา พวกขาพระองคจะไม ซาร ประหลาดพระทั ยทรงลุกขึ้ น
ปรนนิบัติพระของพระองค หรือ โดยฉั บพลั น พระองค ตรั สกั บ
นมั สการปฏิ มากรทองคําซึ่ งพระ องคมนตรี ของพระองค วา "เรา
องคไดทรงตั้ งขึ้ น"
มั ดสามคนโยนเข าไปกลางไฟมิ
คนยิวที่ สัตยซื่อ
ใช หรื อ" เขาทู ลตอบกษั ตริ ย วา
"โอ ขาแตกษัตริ ย จริงพระเจา
อยู ในเตาไฟอยางปลอดภัย
19 แล วเนบู คั ดเนสซาร ทรง ขา"
เกรี้ ยวกราดยิ่ งนั ก พระพั กตร 25 พระองคตรัสตอบวา "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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เราเห็นสี่ คนถูกปลอย กําลังเดิน 29 เพราะฉะนั้ น เราจึ งออก
อยู กลางไฟ และเขาทั้ งหลายก็ กฤษฎีกาวา ชนชาติ ประชาชาติ
ไม เป นอั นตราย รู ปร างของคน หรื อภาษาใดๆที่ กล าวมิ ดี มิ ร าย
ที่ สี่ นั้ นคล า ยคลึ ง กั บพระบุ ต ร ต อพระเจ าของชั ดรั ค เมชาค
ของพระเจา"
และเอเบดเนโก จะถู กหั่ นเป น
เนบูคัดเนสซารถวาย
ชิ้ นๆ และบ านเรื อนของเขาจะ
ตองเป นกองขยะ เพราะว าไม มี
เกียรติยศแดพระเจา
26 แล วเนบู คั ดเนสซาร เสด็ จมา พระเจ า อื่ นที่ จะสามารถช วยให
ใกล ป ระตู เตาที่ ไฟลุ กอยู นั้ น พนในทางนี้ ได"
ทรงกลาววา "ชัดรัค เมชาค และ 30 แล วกษั ตริ ย ได ทรงเลื่ อนยศ
เอเบดเนโก ผู รับใชของพระเจา ใหชัดรัค เมชาค และเอเบดเนสูงสุด จงออกมาเถิด จงมาที่ นี่ " โกสูงขึ้ นอีกในเมืองบาบิโลน
เนบูคัดเนสซารกลาวถึง
แลวชัดรัค เมชาค และเอเบดความสั
มพันธของพระองค
เนโกก็เดินออกมาจากกลางไฟ
27 ฝายอุปราช ขาหลวงภาค ผู
กับพระเจา
วาราชการเมื อง และองคมนตรี
เรา กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
ของกษั ต ริ ย ก็ ห อ มล อ มเข า มา
ขอประกาศแก บรรดาชน
เห็ นว าไฟไม มี อํานาจอะไรเหนื อ ชาติ ประชาชาติ ทั้ งปวง และ
ร างกายของคนเหล านี้ ผมที่ ภาษาทั้ งหลาย ซึ่ งอาศั ยอยู บน
ศีรษะของเขาก็ไมงอ เสื้ อก็มิได พิ ภพทั้ งสิ้ นว า สั นติ สุ ขจงมี แก
เป นอั นตราย ไม มี กลิ่ นไฟที่ ตั ว ทานทั้ งหลายอยางทวีคูณ
เขาทั้ งหลายเลย
2 เราเห็ นสมควรที่ จะแสดง
28 เนบูคัดเนสซารตรัสวา "สา- หมายสําคั ญและการมหั ศจรรย
ธุการแดพระเจาของชัดรั ค เม- ซึ่ ง พระเจ าสู ง สุ ดได ทรงกระทํา
ชาค และเอเบดเนโก ผู ไดสงทูต แกเรา
สวรรค ของพระองค มาช วยผู รั บ 3หมายสําคั ญของพระองค ใหญ
ใช ของพระองค ให พน ผู วางใจ ยิ่ งสักเทาใด การมหัศจรรยของ
ในพระองค ก ระทํา ให พระบั ญ- พระองค กอปรด วยฤทธานุ ภาพ
ชาของกษัตริยเหลวไป และยอม ปานใด อาณาจั กรของพระองค
พลีรางกายของเขาเสียดีกวาที่ จะ เป น อาณาจั กรถาวรเป นนิ ต ย
ปรนนิ บั ติ และนมั สการพระอื่ น และราชอาณาจั กรของพระองค
นอกจากพระเจาของเขาเอง
นั้ นดํารงอยู ทุกชั่ วอายุ

4

(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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เนบูคัดเนสซารทรง
10 นิ มิ ต ที่ ผุ ด ขึ้ นในศี ร ษะของ
เราเมื่ อนอนอยู บนที่ นอน ดูเถิด
นิมิตเห็นตนไมใหญ
4ตัวเรา คือ เนบูคัดเนสซารอยู เราได เห็ นต นไม ท ามกลางพิ ภพ
เปนผาสุกในนิเวศของเรา และมี มันสูงมาก
11 ต นไม เ ติ บโตและแข็ งแรง
ความเจริญอยู ในวังของเรา
5เราฝ นเห็ นเรื่ องซึ่ ง กระทํา ให ยอดของมั นขึ้ นไปถึ งฟ าสวรรค
เรากลัว ขณะเมื่ อเรานอนอยู บน และประจั ก ษ ไ ปถึ ง ที่ สุ ด ปลาย
ที่ นอนความคิ ดและนิ มิ ตอั นผุ ด พิภพ
ขึ้ นในศี รษะของเราเป นเหตุ ใ ห 12 ใบก็ งดงามและผลก็ อุ ดม
และจากต นไม นั้ น มี อาหารให
เราตกใจ
6 เราจึ ง ออกกฤษฎี ก าเรี ยกนั ก แก ชี วิ ตทั้ งปวง สั ตว ปาที่ ในทุ ง
ปราชญ แห ง บาบิ โลนทั้ งสิ้ นมา นาอาศั ยอยู ใต ร มของมั น และ
หาเราเพื่ อให แก ความฝ นให แก นกในอากาศก็อาศั ยอยู ที่ กิ่ งกาน
ของมัน และเนื้ อหนังทั้ งหลายก็
เรา
7พวกโหร พวกหมอดู และคน เลี้ ยงตนอยู ดวยมัน
เคลเดี ย และหมอดู ฤกษ ยามก็ 13 ในนิ มิตที่ ผุดขึ้ นในศีรษะของ
เข ามาเฝา เราก็เล าความฝนแก เราเมื่ อเราอยู บนที่ นอน ดู เถิ ด
เขา แตเขาทั้ งหลายแกฝนใหเรา เราไดเห็นผู พิทักษ องคบริสุทธิ์
ลงมาจากฟาสวรรค
ไมได
8ในที่ สุดดาเนียลก็เขามาเฝาเรา 14 ท า นเปล ง เสี ยงและพู ดดั งนี้
เขามี ชื่ อว าเบลเทชั สซาร ตาม ว า `จงฟ นต นไม และตั ดกิ่ งทั้ ง
นามพระของเรา เขามี วิ ญญาณ หลายของมั นออกเสี ย สะบั ด
ของพระผู บริ สุ ทธิ์ เราก็ เล า ให ใบของมั นร วงออกแล วให ผล
ของมั นกระจายไป ให สั ตว ป า
ความฝนใหเขาฟงวา
9"โอ เบลเทชัสซาร หัวหนาของ หนีไปเสียจากใตตน และใหนก
พวกโหร เพราะเราทราบว า หนีไปเสียจากกิ่ งของมัน
วิญญาณของพระผู บริสุทธิ์ อยู ใน 15 แต จงปล อยให ตอรากติ ดอยู
ทาน และไมมีความล้ําลึกใดๆที่ ในดิ น มี ปลอกเหล็ กและทอง
จะให ท านแก ยาก จงบอกนิ มิ ต สัมฤทธิ์ สวมไว ใหอยู ทามกลาง
ทั้ งหลายในความฝนที่ เราไดเห็น หญ าอ อนในทุ งนา ให เป ยกน้ํา
และตี ความนิ มิ ตเหล านั้ นให แก คางจากฟาสวรรค ให เขามี สวน
อยู กับสัตวปาในหญาที่ พื้นดิน
เรา
(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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16 ให จิ ตใจของเขาเปลี่ ยนเสี ย ขอให ความฝ นนั้ นเป นเรื่ องของ
จากจิ ตใจมนุ ษย แล วมอบใจ ผู ที่ เกลี ยดชั งพระองค เถิด และ
สั ตว ปาให แกเขา และปล อยให ขอให คํา แก ความฝ นนั้ นตกแก
เปนอยู อยางนั้ นจนครบเจ็ดวาระ ปฏิปกษของพระองค
17 คํ า พิ พากษานั้ นเป นคํ า สั่ ง 20 ต น ไม ที่ พระองค ท อดพระ
ของผู พิทั กษ คําตั ดสิ นนั้ นเป น เนตร ซึ่ งเติ บโตขึ้ นและแข็ ง
วาทะขององค บริ สุ ทธิ์ เพื่ อผู มี แรงจนยอดขึ้ นไปถึ ง ฟ าสวรรค
ชี วิ ตอยู จะได ทราบว าท า นผู สู ง ประจักษไปทั่ วพิภพทั้ งสิ้ น
สุ ด ทรงปกครองอยู เหนื อ ราช 21 ใบของมั นก็ งดงามและผลก็
อาณาจักรของมนุษย และประ- อุดม และจากตนนั้ นมีอาหารให
ทานราชอาณาจั ก รนั้ นแก ผู ที่ แกชี วิตทั้ งปวง สั ตวปาในทุ งนา
พระองค จะประทานและตั้ งผู มาพึ่ งร มอยู ใต ต น และนกใน
ที่ ดอยที่ สุดใหอยู เหนือ'
อากาศก็มาอาศัยอยู ที่ กิ่ ง
18 ความฝ นนี้ ตั วเราคื อกษั ตริ ย 22 โอ ขาแตกษัตริย นี่ คือพระ
เนบู คั ดเนสซาร ได เห็ นและ โอ องคเอง ผู ทรงเจริญและเขมแข็ง
เบลเทชั สซาร ท านจงกล าวคํา ความยิ่ งใหญ ของพระองค ไ ด
แก ฝ นเถิ ด
เพราะพวกนั ก เจริ ญ และขึ้ นไปถึ ง ฟ า สวรรค
ปราชญทั้ งสิ้ นแห งราชอาณาจั กร และราชอาณาจั กรของพระองค
ของเราไม สามารถที่ จะให คําแก ก็ไปถึงสุดปลายพิภพ
ความฝนแกเรา แตทานสามารถ 23 และที่ กษั ตริ ยทอดพระเนตร
เพราะวิ ญญาณของพระผู บริ - ผู พิ ทั กษ คื อองค บริ สุ ท ธิ์ ลงมา
สุทธิ์ อยู ในตัวทาน"
จากฟ าสวรรค และพู ดว า `จง
อาณาจักรของ
ฟนตนไม และทําลายเสีย แต จง
ปล อยให ตอรากติดอยู ในดิ น มี
เนบูคัดเนสซารจะถูกตัดออก
19 แลวดาเนียล ผู มีชื่ อวาเบล- ปลอกเหล็ กและทองสั มฤทธิ์
เทชัสซาร ก็งงงันอยู ชั่ วโมงหนึ่ ง สวมไว ให อยู ท ามกลางหญ า
ความคิ ด ของท า นก็ ก ระทํ า ให อ อน ในทุ งนาให เป ยกน้ํ า ค าง
ท านตกใจ
กษั ตริ ย ตรั สว า จากฟ าสวรรค ให เขามี ส วนอยู
"เบลเทชัสซารเอย อยาใหความ กั บสั ตว ป า และปล อยให อยู
ฝนหรือคําแกความฝนกระทําให อยางนั้ นจนครบเจ็ดวาระ'
ทานตกใจเลย" เบลเทชัสซารทูล 24 โอ ข าแต กษั ตริ ย ต อไปนี้
ตอบวา "เจานายของขาพระองค เป นคําแก พระสุ บิ น เป นพระ
(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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ราชกฤษฎี กามาจากผู สู งสุด ซึ่ ง แกกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
มาถึงกษั ตริ ยเจ านายของข าพระ 29 พอสิ้ นสิ บสองเดื อน พระ
องค
องค เสด็ จดํา เนิ นอยู ในพระราช
25 ว าพระองค จะทรงถู ก ขั บไล วังแหงราชอาณาจักรบาบิโลน
ไปเสียจากทามกลางมนุษย และ 30 และกษั ตริ ย ตรั สว า "นี่ เป น
พระองค จะอยู กั บสั ตว ในทุ งนา มหาบาบิโลนมิใชหรือ ซึ่ งเราได
พระองค จะต องเสวยหญ าอย าง สร างไว เพื่ อ วงศ วานแห งอาณา
กั บวั ว และจะให พระองค เป ยก จักรนี้ ด วยอํานาจใหญยิ่ งของเรา
น้ําคางจากฟาสวรรค จะเปนอยู และเพื่ อเป น ศั ก ดิ์ ศรี อั น สู งส ง
อย างนั้ นจนครบเจ็ ดวาระ จน ของเรา"
กวาพระองคจะทราบวา ผู สูงสุด 31 เมื่ อกษั ต ริ ย ต รั ส ยั ง ไม ทั น
นั้ นทรงปกครองราชอาณาจั ก ร ขาดพระวาทะ ก็มีเสียงตกลงมา
ของมนุ ษย และพระองค จะ จากฟ าสวรรค ว า "โอ กษั ตริ ย
ประทานราชอาณาจั กรนั้ นแก ผู เนบู คั ดเนสซาร เราลั่ นวาจาไว
ที่ พระองคทรงปรารถนา
กั บเจาแล วว า ราชอาณาจักรได
26 และที่ ทรงมี พระบั ญ ชาให พรากไปเสียจากเจาแลว
เหลื อตอรากต นไมนั้ นไวก็ หมาย 32 และเจ า จะถู ก ขั บไล ไ ปจาก
ความวา ราชอาณาจักรจะยังเปน ท ามกลางมนุ ษย และเจ าจะอยู
ของพระองค ตั้ งแต พระองค กับสัตวในทุ งนา และเจาจะตอง
ทรงทราบวาสวรรคปกครอง
กิ นหญ าอย างกั บวั ว จะเป นอยู
27 โอ ขาแตกษัตริย เพราะฉะ- อย างนั้ นจนครบเจ็ ดวาระ จน
นั้ น ขอทรงรับคํากราบทูลของขา กว าเจ าจะเรี ยนรู ได วา ผู สู งสุ ด
พระองค ขอพระองคทรงเลิกทํา ปกครองอยู เหนื อราชอาณาจั กร
บาปเสี ยด วยการกระทํ า ความ ของมนุษย และประทานราชอาชอบธรรม และเลิ กทําความชั่ ว ณาจั ก รนั้ นแก ผู ที่ พระองค ท รง
ช าด วยสําแดงความกรุ ณาตอคน ปรารถนา"
จน เผื่ อว าความผาสุ กของพระ 33 ในทั นใดนั้ นเองพระวาทะก็
องคอาจจะยืดยาวไปอีกได"
สํ า เร็ จ ในเรื่ องเนบู คั ด เนสซาร
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
พระองค ถู กขั บไล ไ ปจากท า มกลางมนุษย และเสวยหญาอยาง
ถูกพิพากษา
กั บวั ว และพระกายก็ เป ยกน้ํา
เพราะเหตุความเยอหยิ่ ง
28 สิ่ งเหลานี้ ทั้ งสิ้ นไดบังเกิดขึ้ น 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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งอกยาวอย า งกั บขนนกอิ น ทรี ถวายพระเกี ยรติ แด พระมหา
และพระนขาก็เหมือนเล็บนก
กษั ตริ ย แห งสวรรค เพราะว า
34 เมื่ อสิ้ นสุ ดวาระนั้ นแล ว ตั ว พระราชกิ จของพระองค ก็ ถู ก
เราเนบู คั ดเนสซาร ก็ แหงนหน า ต อง และพระมรรคาของพระ
ดู ฟ าสวรรค และจิ ตปกติ ของเรา องค ก็ เที่ ยงธรรม บรรดาผู ดําคืนมา และเราก็สาธุการแดผู สูง เนิ นอยู ในความเย อหยิ่ ง พระ
สุ ดนั้ น และสรรเสริ ญถวาย องคก็ทรงสามารถใหต่ําลง
เกี ยรติ ยศแด พระองค ผู ดํารงอยู
การเลี้ ยงใหญ
เป นนิ ตย เพราะราชอาณาจั กร
ของเบลชัสซาร
ของพระองค เป นราชอาณาจั กร
กษัตริยเบลชัสซาร ไดทรงจัด
นิรั นดร และอาณาจั กรของพระ
การเลี้ ยงใหญ แก เจ านาย
องคดํารงอยู ทุกชั่ วอายุ
หนึ่ งพันคน และเสวยเหลาองุ น
35 สําหรั บพระองคชาวพิ ภพทั้ ง ตอหนาคนหนึ่ งพันนั้ น
สิ้ นนับวาไมมีคา ทามกลางกอง 2เมื่ อเบลชัสซาร ทรงลิ้ มรสเหลา
ทั พแห งสวรรค นั้ นพระองค ทรง องุ นแล ว จึ งมี พระบั ญชาให นํา
กระทําตามชอบพระทัยพระองค ภาชนะทองคํา และเงิ นซึ่ งเนบู และท ามกลางชาวพิ ภพดวยและ คั ดเนสซาร ราชบิดาไดทรงกวาด
ไม มี ผู ใดยั บยั้ งพระหั ต ถ ของ มาจากพระวิ หารในกรุ งเยรู ซาพระองค ได หรื อตรั สถามพระ เล็ มออกมาให ก ษั ต ริ ย และเจ า
องคได วา "พระองคทรงกระทํา นายของพระองค ทั้ งพระสนม
สิ่ งใด"
และนางหามจะไดใชใสเหลาดื่ ม
36 ในเวลานั้ นเอง จิ ตปกติ ของ 3เขาทั้ งหลายจึ ง นําภาชนะทอง
เราก็กลับคืนมา ความสูงสงและ คํา ซึ่ งได กวาดมาจากพระวิ ห าร
ราชสงาราศีกลับมาสู เราอีก เพื่ อ คื อพระนิ เวศของพระเจ าในกรุ ง
สง า ราศี แห งราชอาณาจั ก รของ เยรู ซาเล็ ม และกษั ตริ ยและเจ า
เรา องคมนตรีและขาราชบริพาร นายของพระองค ทั้ งพระสนม
ของเรากลั บมาหาเรา และเราก็ และนางห ามก็ ได ดื่ มจากภาชนะ
รั บการสถาปนาไว ใ นราชอาณา เหลานั้ น
จั กรของเรา ความใหญ ยิ่ งกลั บ 4เขาทั้ งหลายดื่ มเหล าองุ นและ
เพิ่ มพูนแกเราขึ้ นอีก
สรรเสริ ญพระที่ ทํา ด วยทองคํา
37 บั ดนี้ ตั วเราคื อเนบู คั ดเนส- เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไมและ
ซาร ขอสรรเสริ ญ ยกย องและ หิน

5

(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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พระเจาทรงเขียน
10 ด วยเห ตุ พระ วา ท ะ ขอ ง
กษั ตริ ย และเจ านายทั้ งหลาย
ที่ ผนังของพระราชวัง
5ในทั นใดนั้ น นิ้ วมื อคนได พระราชิ นี ก็ เสด็ จเข ามาในท อง
ปรากฏขึ้ น และเขี ยนลงที่ ผนั ง พระโรงการเลี้ ยง และพระราชินี
ของพระราชวั งของกษั ตริ ย ต รง ทรงมีพระเสาวนียวา "โอ ขาแต
ขามกับคั นประทีป และกษัตริ ย กษั ตริ ย ขอทรงพระเจริ ญเป น
นิตย ขอพระองคอยาไดตกพระ
ก็ทอดพระเนตรมือที่ เขียนนั้ น
6แล วสี พระพั กตรของกษั ตริ ยก็ ทั ย หรื อให สี พระพั กตร ของ
เปลี่ ยนไป พระดําริของพระองค พระองคเปลี่ ยนไป
กระทํ า ให พระองค ต กพระทั ย 11 ในราชอาณาจั กรของพระ
พระเพลาก็อ อนเปลี้ ย พระชานุ องค มี ชายคนหนึ่ ง มี วิ ญญาณ
ของพระผู บริ สุ ทธิ์ ในตั ว ใน
ก็กระทบกัน
7กษั ตริ ย รั บสั่ งเสี ยงดั ง ให นํา ครั้ งรั ชกาลของพระชนก ความ
หมอดู และคนเคลเดี ยและหมอ สว าง ความเข าใจ และป ญญา
ดู ฤกษ ยามเข ามาเฝ า
และ เหมื อนป ญญาของพระ ได มี
และ
กษั ตริ ย ตรั สกั บพวกนั กปราชญ ประจําอยู ที่ ชายคนนี้
กรุ งบาบิ โลนว า "ผู ใดที่ อ านข อ กษั ตริ ยเนบูคั ดเนสซาร พระชนก
เขี ยนนี้ และแปลความให เ ราได ของพระองค คื อกษั ตริ ย พระ
เราจะใหผู นั้ นสวมเสื้ อสีมวงและ ชนกของพระองค ไดทรงแตงตั้ ง
สวมสรอยคอทองคํา และเราจะ ใหเขาเปนประธานใหญ ของพวก
ตั้ งให เป นอุ ปราชตรี ในราชอา- โหร หมอดู คนเคลเดี ย และ
หมอดูฤกษยาม
ณาจักรของเรา"
8 แล วพวก นั ก ปราช ญ ขอ ง 12 เพราะวาดาเนียล ซึ่ งกษัตริย
กษั ตริยก็ เข ามาทั้ งหมด แต เขา ประทานนามว า เบลเทชั สซาร
ทั้ งหลายอานขอเขียน หรือแปล มี วิ ญญาณเลิ ศ มี ความรู และ
ความหมายให กษั ตริ ยทรงทราบ ความเขาใจที่ จะแกความฝน แก
ปริศนาและแก ปญหาตางๆ บัด
หาไดไม
9 แล วกษั ต ริ ย เ บลชั ส ซาร ก็ ต ก นี้ ทรงเรี ยกดาเนียลให เข ามาเฝ า
พระทั ยมาก และสี พระพั กตร แล วเขาก็ จะแปลความหมาย
ของพระองค ก็ เปลี่ ยนไป และ ถวายพระองค"
เจ านายทั้ งหลายของพระองค ก็ 13 เขาจึ งนํา ดาเนี ยลเข า มาเฝ า
กษั ตริ ย กษั ตริ ย ตรั สถามดาสนเทห
(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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ดาเนียล 5
หนา 1770
เนียลวา "ทานคือดาเนียลคนนั้ น สุ ดได ทรงประทานพระราชอาในพวกที่ ถู ก กวาดเป นเชลยมา ณาจั กร ความยิ่ งใหญ และสง า
จากประเทศยู ดาห ที่ กษั ตริ ย ราศี และเกี ยรติ ยศแด เนบู คั ดเสด็ จพ อของเรานํามาจากยู ดาห เนสซารราชบิดาของพระองค
หรือ
19 และเพราะความยิ่ งใหญ ซึ่ ง
14 เราได ยินว า ท านมี วิญญาณ พระองค ประทานแก เ นบู คั ด ของพระในตั ว และทานมีความ เนสซาร บรรดาชนชาติ ประชา
สว าง ความเข าใจและป ญญา ชาติ ทั้ งปวง และภาษาทั้ งหลาย
เลิศประจําตัว
จึงได สั่ นสะท านและเกรงขามตอ
15 บั ดนี้ เราใหพวกนักปราชญ พระพั กตร พระราชบิ ดา พระ
พวกหมอดู มาเข าเฝ า เพื่ อให องค จะทรงประหารผู ใดก็ ท รง
อ านข อความนี้ และแปลความ ประหารเสี ย หรื อทรงให ผู ใด
หมายให เรา แต เขาแปลความ ดํารงชี วิ ตอยู ก็ ทรงให ดํารงชี วิ ต
หมายของเรื่ องราวนี้ ไมได
พระองค จะทรงแต ง ตั้ งผู ใดก็
16 แต เราได ยิ นว าท านให คํา ทรงแต งตั้ ง พระองค จะทรง
แปลและแก ป ญหาได บั ดนี้ ถ า กระทําให ผู ใดด อยลงพระองค ก็
ท านอ านข อความและแปลความ ทรงกระทํา
หมายให ได จะให ท านสวมเสื้ อ 20 แต เมื่ อพระทั ยของพระบิ ดา
สีม วง และสวมสรอยคอทองคํา ผยองขึ้ น ฝ ายจิ ตวิ ญญาณของ
และจะตั้ งท านให เป นอุ ปราชตรี พระองค ก็ แข็ งกระด างไป จึ ง
ในราชอาณาจักร"
ทรงประกอบกิ จด วยความเห อ
ดาเนียลกราบทูลพระวจนะ
เหิ ม พระเจ าทรงถอดพระองค
จากราชบั ลลั งก และทรงริ บ
ของพระเจาถวายกษัตริย
17 แลวดาเนียลกราบทูลตอพระ สงาราศีของพระองคไปเสีย
พั กตร กษั ตริ ยว า "ขอทรงเก็ บ 21 พระเจ าทรงขั บไล เ นบู คั ด ของพระราชทานไว กั บพระองค เนสซาร ไปจากบุตรทั้ งหลายของ
เถิ ด และขอทรงพระราชทาน มนุ ษย และทรงกระทําให พระ
รางวั ลแก ผู อื่ น ฝายข าพระองค ทัยของพระองคทานเปนเหมือน
จะขออ านข อเขี ยนถวายกษั ตริ ย ใจสั ตว ปา และทรงให อยู กั บลา
และถวายคําแปลความหมายให ป า ทรงให หญ าเสวยเหมื อนวั ว
และพระกายของพระองค ท านก็
พระองคทรงทราบ
18 โอ ขาแตกษัตริย พระเจาสูง เป ยกน้ํ า ค างจากฟ าสวรรค 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
กว าพระองค รู ว าพระเจ าสู งสุ ด วาระแห งราชอาณาจั กรของพระ
ทรงปกครองราชอาณาจั กรของ องคไวแล ว และทรงนําราชอามนุ ษย และทรงแต งตั้ งผู ที่ พระ ณาจักรนั้ นมาถึงสิ้ นสุด
องคจะทรงปรารถนาใหปกครอง 27 เทเคล พระองค ไดถู กชั่ งใน
22 โอ ข าแต เบลชั สซาร พระ ตราชู ทรงเห็นวายังขาดอยู
องค เป นราชโอรส แม พระองค 28 เปเรส ราชอาณาจั กรของ
ทรงทราบเช นนี้ ทั้ งสิ้ นแลวก็มิ ได พระองค ถู กแบ ง ออกให แก ค น
ถอมพระทัย
มีเดียและคนเปอรเซีย"
23 แต ท รงยกองค พระองค ขึ้ น 29 แล วเบลชั สซาร ก็ ทรงบั ญชา
สู กั บองค พระผู เป นเจ าแห ง และเขาได ใ ห ด าเนี ยลสวมเสื้ อ
สวรรค และทรงให นําภาชนะ สี ม วง และให สวมสร อยคอ
แห ง พระนิ เ วศของพระองค ม า ทองคํา และทรงให ประกาศ
ตอพระพักตรพระองค แลวพระ เกี่ ยวกั บเรื่ องของท านว า ท าน
องค พวกเจ านายของพระองค ได เ ป น อุ ปราชตรี ใ นราชอาณา
พระสนม และนางหามของพระ จักร
องค ก็ ดื่ มเหล าองุ น จากภาชนะ 30 ในคืนวันนั้ นเอง เบลชัสซาร
เหลานั้ น และพระองคทรงสรร- กษั ตริ ย คนเคลเดี ย ก็ ทรงถู ก
เสริ ญพระที่ ทําด วยเงิ น ทองคํา ประหาร
ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม และหิน 31 และดาริ อั ส คนมี เ ดี ยก็ ท รง
ซึ่ งจะดู หรือฟง หรือรู เรื่ องก็ไม รับราชอาณาจั กร มีพระชนมายุ
ได แต พระองค มิ ได ถวายพระ หกสิบสองพรรษา
เกี ยรติ แด พระเจ า ซึ่ งลมปราณ
ตําแหนงของดาเนียล
ของพระองคอยู ในพระหั ตถ ของ
ดาริ อั สพอพระทั ยที่ จะทรง
พระองค และทางทั้ งสิ้ นของพระ
แต งตั้ งอุ ปราชหนึ่ งร อยยี่ องคก็ขึ้นอยู กับพระองค
สิ บ คนขึ้ นเหนื อ ราชอาณาจั ก ร
24 จึ ง มี มื อซึ่ งรั บใช มาจากพระ เพื่ อจะให ป กครองอยู ทั่ วราช
พักตรไดจารึกขอเขียนนี้ ลงไว
อาณาจักร
25 ต อไปนี้ เป นข อเขี ยนที่ จารึ ก 2 และทรงตั้ งอภิ รั ฐมนตรี ส าม
ไว คือ เมเน เมเน เทเคล และ คนอยู เหนือ มีดาเนียลเปนอภิฟารสิน
รัฐมนตรีคนแรก เพื่ อใหอุปราช
26 ต อ ไปนี้ เป น คํ า ไขเรื่ องราว รายงานติดตอ เพื่ อกษัตริยจะมิ
นั้ น เมเน พระเจาไดทรงคํานวณ ไดทรงขาดประโยชน

6

(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

27_dan.pub
page 17

Friday, December 09, 2005 13:21

ดาเนียล 6
หนา 1772
3แล วดาเนี ยลคนนี้ ก็ มี ชื่ อเสี ยง ข าแต กษั ตริ ย ก็ ให โยนผู นั้ นลง
กว าอภิ รั ฐมนตรี อื่ น ๆและอุ ป- ในถ้ําสิงโตเสีย
ราช เพราะวิญญาณเลิศสถิตกับ
พระราชกฤษฎีกาหาม
ท าน และกษั ตริ ย ก็ ทรงหมาย
อธิษฐานตอพระเจา
พระทั ย จะทรงแต ง ตั้ งท า นให 8โอ ขาแตกษัตริย บัดนี้ ขอพระ
ครอบครองเหนื อราชอาณาจั กร องคออกพระราชกฤษฎีกา และ
นั้ นทั้ งหมด
ลงพระนามในหนั งสื อสํ า คั ญ
4 อภิ รั ฐมนตรี และอุ ปราชทั้ ง เพื่ อจะเปลี่ ยนแปลงไม ได ตาม
หลายจึ งหามู ลเหตุ ฟองดาเนี ยล กฎหมายของคนมี เ ดี ยและคน
ในเรื่ อ งเกี่ ยวกั บราชอาณาจั ก ร เปอรเซีย ซึ่ งจะแกไขหาไดไม"
แต ก็ หามู ลเหตุ หรื อความผิ ดไม 9เพราะฉะนั้ น กษั ตริ ย ดาริ อั ส
ได เพราะท านเป นคนสั ตย ซื่ อ จึ งทรงลงพระนามในหนั งสื อ
จะหาความพลั้ งพลาดหรื อความ สําคัญและพระราชกฤษฎีกา
ผิดในทานมิไดเลย
ดาเนียลอธิษฐานตอ
5คนเหล านี้ จึ งกล าวว า "เราจะ
พระเจาวันละสามครั้ ง
หามูลเหตุฟองดาเนียลไมไดเลย 10 เมื่ อดาเนียลทราบวา ลงพระ
นอกจากเราจะหาเรื่ องที่ เกี่ ยว นามในหนั ง สื อ สํ า คั ญ นั้ นแล ว
กั บพระราชบั ญญั ติ แห งพระเจ า ท านก็ ไปยั งเรื อนของท าน ที่ มี
ของเขา"
หนาตางหองชั้ นบนของทานเปด
6 แล วอภิ รั ฐมนตรี และอุ ปราช ตรงไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ ม และ
เหล านี้ ได พากั นเข าเฝ ากษั ตริ ย ท านก็ คุ กเข า ลงวั น ละสามครั้ ง
ทูลวา "ขาแตกษัตริยดาริอัส ขอ อธิ ษฐานและโมทนาพระคุ ณต อ
ทรงพระเจริญเปนนิตย
พระพั กตร พระเจ าของท าน ดั ง
7 บรรดาอภิ รั ฐมนตรี แ ห ง ราช ที่ ทานไดเคยกระทํามาแตกอน
อาณาจักร ทั้ งขาหลวงภาค และ 11 แล วคนเหล านี้ ก็ ได พากั นมา
อุ ปราช มนตรี และผู วาราชการ และได พบดาเนี ยลอธิ ษฐานและ
เมื องทั้ งหลายทั้ งสิ้ นได ตกลงกัน วิ งวอนอยู ต อพระพั กตร พระเจ า
ว า กษั ตริ ย สมควรจะได ทรง ของทาน
ตรากฎหมายและออกพระราช 12 แล วเขาทั้ งหลายก็เข าไปใกล
กฤษฎีกาวา ในสามสิบวันนี้ ถาผู กราบทู ลต อพระพั ก ตร กษั ตริ ย
หนึ่ งผู ใดทู ลขอต อพระเจ าหรื อ เกี่ ยวด วยพระราชกฤษฎี กาของ
มนุ ษย นอกเหนื อพระองค โอ 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

27_dan.pub
page 18

Friday, December 09, 2005 13:21

หนา 1773
ดาเนียล 6
องค ไ ด ท รงลงพระนามในพระ
ดาเนียลถูกทิ้ งในถ้ําสิงโต
ราชกฤษฎี กาฉบั บหนึ่ งมิ ใช หรื อ 16 แล ว กษั ตริ ย จึ งทรงบั ญ ชา
ว า ถ าผู หนึ่ งผู ใดทู ลขอต อพระ เขาก็นําดาเนียลมาทิ้ งในถ้ําสิงโต
เจ า หรื อ มนุ ษ ย น อกเหนื อ พระ กษัตริยตรัสแกดาเนียลวา "พระ
องค ในสามสิ บวั นนี้ โอ ข าแต เจาของทาน ผู ซึ่ งทานปรนนิบัติ
กษั ตริ ย ก็ ให โยนผู นั้ นลงไปใน อยู เนื องนิ ตย นั้ น พระองค จะ
ถ้ํา สิ งโตเสี ย" กษั ตริ ย ตรั สตอบ ทรงชวยทานใหรอดพน"
ว า "เรื่ องนั้ นยั งคงอยู ตามกฎ 17 แล วเขานําศิ ลาก อ นหนึ่ ง มา
หม ายของคนมี เดี ยและคน ป ดปากถ้ํ า ไว กษั ตริ ย ก็ ได ทรง
เปอรเซียซึ่ งจะแกไขหาไดไม"
ประทั บตราของพระองค และ
13 แล วเขาจึ ง กราบทู ล ต อ พระ ตราของเจ านายของพระองค
พั กตร กษั ตริ ยว า "ดาเนี ยลคน เพื่ อว าจะไม มี สิ่ งใดอั นเกี่ ยวกั บ
นั้ น ในพวกที่ ถู กกวาดเป น เชลย ดาเนียลเปลี่ ยนแปลงไป
มาจากยู ดาห หาได เชื่ อฟ งพระ กษัตริยทรงเปนทุกขในพระทัย
องคไม โอ ขาแตกษัตริย และ
ทรงบัญชาใหนําดาเนียล
ไม เชื่ อฟ ง พระราชกฤษฎี ก าซึ่ ง
ออกมาจากถ้ํา
พระองค ทรงลงพระนามไว แต 18 แล วกษั ตริ ย ก็ เสด็ จกลั บพระ
ไดทูลขอวันละสามครั้ ง"
ราชวั ง ทรงอดพระกระยาหาร
14 เมื่ อกษั ตริ ย ทรงสดั บถ อยคํา ตลอดคื นนั้ น ไม ให นําเครื่ อง
เหลานี้ แลว ก็ทรงโทมนัสยิ่ งนัก ดนตรี อั นใดมาหน าพระที่ และ
และทรงตั้ งพระทั ยหาทางช วย บรรทมไมหลับ
ดาเนี ยลให พน ทรงหาหนทาง 19 พอเช าตรู กษั ตริ ย ก็ ลุ กขึ้ น
ช วยดาเนี ยลให ร อดพ น จนถึ ง รีบเสด็จไปยังถ้ําสิงโต
เวลาดวงอาทิตยตก
20 เมื่ อพระองค เสด็ จมาใกล ถ้ํา
15 แล วคนเหล านั้ น ก็ พากั น มา นั้ น พระองคก็ตรัสเรียกดาเนียล
เข าเฝ ากษั ตริ ย และกราบทู ล ด วยเสี ยงโทมนั ส กษั ตริ ย ตรั ส
กษัตริยวา "โอ ขาแตกษัตริย ขอ กับดาเนียลวา "โอ ดาเนียล ผู
พระองค พึ งทราบว า กฎหมาย รับใชของพระเจาผู ทรงพระชนม
ของคนมี เดียและคนเปอร เซียวา อยู พระเจ าของท านซึ่ งท าน
พระราชกฤษฎี กาก็ ดี หรื อกฎ ปรนนิบัติอยู เนืองนิตยนั้ น ทรง
หมายก็ ดี ซึ่ งกษั ตริ ย ทรงประทั บ สามารถที่ จะช วยท านให พนจาก
ตราแลวยอมเปลี่ ยนแปลงไมได" 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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21 แ ล ว ด า เ นี ย ล ก ร า บ ทู ล ประชาชาติทั้ งปวง และภาษาทั้ ง
กษัตริยวา "โอ ขาแตกษัตริย ขอ หลายที่ อาศั ยอยู ในพิ ภพทั้ งสิ้ น
ทรงพระเจริญเปนนิตย
ว า "สั นติ สุ ขจงมี แก ท านทั้ ง
22 พระเจ าของข าพระองค ทรง หลายอยางทวีคูณ
ใช ทู ตสวรรค ของพระองค มาป ด 26 เราออกกฤษฎี กาว า ให คน
ปากสิงโตไว มันมิไดทําอันตราย ทั้ งหลายสั่ นสะท านและยําเกรง
แก ข าพระองค เพราะพระองค ต อพระพั ก ตร พระเจ าของดาทรงเห็ น ว าข า พระองค ไ ร ความ เนียลในราชอาณาจักรของเราทั้ ง
ผิ ดต อพระพั กตร พระองค โอ หมด เพราะพระองค ทรงเป น
ข าแต กษั ตริ ย ข าพระองค มิ ได พระเจ าผู ทรงพระชนม อยู ทรง
กระทํ า ผิ ดประการใดต อพระ ดํารงอยู เปนนิตย อาณาจักรของ
พักตรพระองคดวย"
พระองค จะไม ถู กทําลาย และ
23 ฝ ายกษั ตริ ย ก็ โสมนั สในพระ ราชอาณาจั ก รของพระองค จะ
ทัยเปนลนพน และทรงบัญชาให ดํารงจนถึงที่ สุด
นําดาเนี ยลขึ้ นมาจากถ้ํา เขาจึ ง 27 พระองค ทรงช วยให พ นและ
เอาดาเนี ยลขึ้ นมาจากถ้ํา ไม ช วยให พ นภั ย พระองค ทรง
ปรากฏวา มีอันตรายอยางไรบน กระทํ า หมายสํ า คั ญและการ
ตัวทานเลย เพราะทานไดเชื่ อใน มหั ศจรรย ในฟ าสวรรค และบน
พระเจาของทาน
พื้ นพิภพ พระองคคือพระผู ชวย
24 แล วกษั ตริ ยทรงบั ญชาให นํา ดาเนี ยลให พนจากฤทธิ์ ของสิ งคนเหล า นั้ นที่ ฟ อ งดาเนี ยลมา โต"
โยนทิ้ งในถ้ํ า สิ งโต ทั้ งตั วเขา 28 ดั งนั้ น ดาเนี ยลผู นี้ จึ งได
บุตรทั้ งหลายของเขา และภรร- เจริ ญขึ้ น ในรั ชสมั ยของดาริ อั ส
ยาของเขาทั้ งหลายด วย และ และในรั ชสมั ยของไซรั สคน
ก อนที่ เขาตกลงไปถึ งพื้ นถ้ํ า เปอรเซีย
สิ งโตก็ไดฟดเขาอยู เสี ยแล วและ
อาณาจักรโลกทั้ งสี่ ซึ่งได
หั กกระดู กของเขาทั้ งหลายเป น
ออกมาจากทะเลแหงมนุษย
ชิ้ นๆไป
ในปต นแห งรั ชกาลเบลชั สดาริอัสยกยอง
ซาร ก ษั ต ริ ย เ มื อ งบาบิ โลน
พระเจาของดาเนียล
ดาเนี ยลมี ความฝ นและนิ มิ ตผุ ด
25 แล ว กษั ต ริ ย ด าริ อั สทรงมี ขึ้ นในศี ร ษะของท า นเมื่ อท า น
พระราชสารไปถึ งบรรดาชนชาติ นอนอยู ในที่ นอนของทาน ทาน

7

(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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จึ งบั นทึ กความฝ นนั้ นไว และ ที่ อยู กอนมัน มันมีเขาสิบเขา
บรรยายเนื้ อเรื่ องนั้ น
8 ข าพเจ าพิ เคราะห เรื่ องเขา
2ดาเนี ยลกล าวว า "ข าพเจ าได เหลานั้ น ดูเถิด มีอีกเขาหนึ่ ง
เห็ นในนิ มิ ตเวลากลางคื น และ เล็ ก ๆงอกขึ้ นมาท า มกลางเขา
ดูเถิด ลมทั้ งสี่ ของฟาสวรรค ได เหล านั้ น เขารุ นแรกสามเขาได
ปลุกป นทะเลใหญนั้ น
ถู ก ถอนรากออกไปต อ หน า มั น
3 และสั ต ว มหึ ม าสี่ ตั วได ขึ้ นมา และดู เถิ ด
ในเขาอั นนี้ มี ตา
จากทะเล แตละตัวก็ตางกัน
เหมือนตามนุษย มีปากพูดเรื่ อง
4ตั วแรกเหมื อนสิ งโต มี ปกนก ใหญโต
อินทรี เมื่ อขาพเจามองดูนั้ น ขน 9 ขณะที่ ข าพเจ า ดู อ ยู มี หลาย
ปกก็ถูกถอนออกไป และมันถูก บั ลลั งก ถู กล มลง และผู หนึ่ ง
ยกขึ้ นจากแผ นดิ น และให ยื น ผู เจริ ญ ด วยวั ยวุ ฒิ มาประทั บ
สองเท าเหมือนคน และมอบใจ ฉลองพระองค ขาวอย างหิ มะ
ของมนุษยใหแกมัน
พระเกศาที่ พระเศี ย รของพระ
5และดู เถิ ด มี สั ตว อี กตั วหนึ่ ง องคเหมือนขนแกะบริสุทธิ์ พระ
เป นตั วที่ สองเหมื อนหมี มั น บั ลลั ง ก ของพระองค เป น เปลว
ขยั บตั วข างหนึ่ งขึ้ น มี กระดู ก เพลิ ง กงจั กรของบั ลลั งก นั้ น
ซี่ โครงสามซี่ อยู ในปากของมั น เปนไฟลุก
ระหว างซี่ ฟน มีเสี ยงบอกมั นวา 10 ธารไฟพุ งออกและไหลออก
`จงลุกขึ้ นกินเนื้ อใหมากๆ'
มาต อเบื้ องพระพั กตร พระองค
6ต อจากนี้ ไปข าพเจ าก็ ไดมองดู คนนั บแสนๆปรนนิ บัติ พระองค
ดู เถิ ด สั ตว อี กตั วหนึ่ งเหมื อน คนนั บโกฏิ ๆเข าเฝาพระองค ผู
เสื อดาว บนหลั งมี ป กนกสี่ ป ก พิพากษาก็ขึ้นนั่ งบัลลังก บรรดา
สั ตว นั้ นมี หัวสี่ หั วและมันรั บราช หนังสือก็เปดขึ้ น
อํานาจ
11 ข าพเจ าก็ จองดู เพราะเสี ยง
7ต อจากนี้ ไปข าพเจ าได เห็ นใน พู ดใหญ โตของเขาเล็ กนั้ น และ
นิมิตกลางคืน และดูเถิด สัตวที่ เมื่ อข า พเจ าจ องดู สั ตว ตั วนั้ นก็
สี่ มั นร ายกาจและเป นที่ น ากลั ว ถูกฆา และศพก็ถูกทําลาย มอบ
และแข็ งแรงยิ่ งนั ก มั นมี ฟ น ใหเผาเสียดวยไฟ
เหล็ กมหึมา มันกินและหักเปน 12 ส วนเรื่ องสั ตว ที่ เหลื ออยู นั้ น
ชิ้ นๆ และกระทืบสิ่ งที่ เหลือนั้ น ราชอํานาจของมันก็ถู กนําไปเสีย
เสีย มันตางกับสัตวอื่ นทั้ งหลาย แต ชี วิ ตของมั นนั้ น ยั ง อยู ต อ ไป
(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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ใหถึงฤดูหนึ่ งและวาระหนึ่ ง
สื บๆไปเป นนิ ตย คื อเป นนิ ตย
13 ข าพเจ าเห็ นในนิ มิตกลางคืน นิรันดร
และดูเถิด มี ท านผู หนึ่ งเหมื อน 19 แล วข าพเจ าก็ อยากจะทราบ
บุ ตรมนุ ษย ม าพร อ มกั บบรรดา ถึ งความจริ งอั นเกี่ ยวกั บสั ตว ตั ว
เมฆในท องฟา และทานมาหาผู ที่ สี่ นั้ นซึ่ งผิดแปลกกั บสั ตวอื่ นๆ
เจริ ญด วยวัยวุฒินั้ น เขานําท าน ทั้ งสิ้ น รายกาจเหลือเกิน มีฟน
มาเฝ าต อเบื้ องพระพั กตร พระ เหล็ ก และเล็ บตี น ทองสั ม ฤทธิ์
องค
ซึ่ งกิ นและหั กเป นชิ้ นๆและ
14 ราชอํานาจ สงาราศี กับราช กระทืบสิ่ งที่ เหลือนั้ นเสีย
อาณาจั กร ก็ ได มอบให แก ท าน 20 และเกี่ ยวกับเขาสิ บเขาซึ่ งอยู
เพื่ อบรรดาชนชาติ ประชาชาติ บนหั วของมั น และเขาอี กเขา
ทั้ งปวงและภาษาทั้ งหลายจะ หนึ่ งซึ่ งงอกขึ้ นมาตอหน าเขารุ น
ปรนนิ บั ติ ท าน ราชอาณาจั กร แรกสามเขาที่ หลุ ดไป เขาซึ่ งมี
ของท านเป นราชอาณาจั กร ตาและมี ปากซึ่ งพู ด สิ่ งใหญ โต
นิ รั นดร ซึ่ งจะไม สิ้ นสุ ดไป และ และซึ่ งดู เ หมื อนจะใหญ โตกว า
อาณาจั กรของท า นเป นอาณา เพื่ อนเขาดวยกัน
จักรซึ่ งจะไมถูกทําลายเลย
21 เมื่ อข าพเจ ามองดู เขานี้ ทํา
นิมิตของสัตวทั้งสี่
สงครามกับวิสุทธิชนและชนะ
15 สวนขาพเจา คือดาเนียล จิต 22 จนถึ งผู เจริ ญด วยวั ยวุ ฒิ
ใจขาพเจาก็เป นทุกขในตั วขาพ- เสด็ จมาถึ งและทรงให มี การ
เจ า เพราะนิ มิ ตในศี รษะของ พิ พากษาให แก วิ สุ ทธิ ช นของ
ขาพเจาก็กระทําใหขาพเจาตกใจ องค ผู สู งสุ ดนั้ น และจนสมั ย
16 ข าพเจ าเข าไปใกล ท านผู เมื่ อ วิ สุ ทธิ ช นรั บราชอาณาจั ก ร
หนึ่ งที่ ยื นอยู ที่ นั่ น และไต ถาม มาถึง
ความจริ งของเรื่ องราวนี้ ทานก็ 23 ทานผู นั้ นกลาวดังนี้ วา `เรื่ อง
บอกข าพเจ า และให ข าพเจ ารู สัตวตัวที่ สี่ จะมีราชอาณาจั กรที่ สี่
บนพิ ภ พซึ่ งจะผิ ด กั บราชอาณา
ความหมายของเรื่ องเหลานี้
17 สัตวมหึมาทั้ งสี่ คือ กษัตริยสี่ จักรทั้ งสิ้ น และจะกินทั้ งพิภพนี้
เสียและเหยียบพิภพลง และหัก
องคซึ่ งจะเกิดมาจากพิภพ
18 แต บรรดาวิ สุ ทธิ ชนแห งองค พิภพนั้ นใหแตกออกเปนชิ้ นๆ
ผู สูงสุดจะรับราชอาณาจักร และ 24 ส วนเรื่ อ งเขาสิ บเขานั้ นจาก
ถื อกรรมสิ ทธิ์ ราชอาณาจั กรนั้ น ราชอาณาจั กรนี้ จะมี กษั ตริ ย สิ บ
(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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พระองค เกิ ดขึ้ น และมี กษั ตริ ย
นิมิตของดาเนียลเรื่ อง
อีกองคหนึ่ งเกิดขึ้ นภายหลัง ผิด แกะผู ตัวหนึ่ งกับแพะผู ตัวหนึ่ ง
แปลกกว า กษั ต ริ ย ที่ มี ม าก อ น
ในป ที่ สามแห ง รั ชกาล
และจะโคนกษัตริยเสียสามองค
กษั ตริ ย เบลชั สซาร มี นิ มิ ต
25 ทานจะพูดคํากล าวรายองคผู ปรากฏแกขาพเจาดาเนียล หลัง
สู งสุ ด และจะให วิ สุ ทธิ ชนของ จากนิ มิ ต ที่ ปรากฏแก ข า พเจ า
องค ผู สู งสุ ดนั้ นอิ ดหนาระอาใจ ครั้ งแรกนั้ น
และจะคิ ด เปลี่ ยนแปลงบรรดา 2และขาพเจาเห็นเปนนิมิต ตอ
วาระและพระราชบั ญญั ติ และ มาขณะที่ ขาพเจ าอยู ที่ สุ สาปราเขาทั้ งหลายจะถู กมอบไว ในมื อ สาท ซึ่ งอยู ในแขวงเมืองเอลาม
ของทาน ตลอดหนึ่ งวาระ สอง และขาพเจาก็เห็นเปนนิมิต และ
วาระ กับครึ่ งวาระ
ขาพเจาอยู ริมแมน้ําอุลัย
26 แต ผู พิ พากษาก็ จะขึ้ นนั่ ง 3ข าพเจ าเงยหน าขึ้ นเห็ น และ
บั ลลั งก และจะทรงนํ า เอาราช ดูเถิ ด แกะผู ตัวหนึ่ งยืนอยู ที่ ฝ ง
อาณาจั กรของท านไปเสี ย เพื่ อ แม น้ํา มี เขาสองเขา เขาทั้ ง
จะทรงเผาผลาญและทําลายเสี ย สองสูง แตเขาหนึ่ งสูงกวาอีกเขา
ใหสิ้ นสุด
หนึ่ ง และเขาที่ สู งนั้ นงอกมาที
27 และอาณาจั กรกั บราชอาณา หลัง
จั กรและความยิ่ งใหญ แห งบรร- 4ข าพเจ า เห็ น แกะผู นั้ น ขวิ ด ไป
ดาอาณาจั ก รภายใต ส วรรค ทั้ ง ทางตะวั นตกและทางเหนื อและ
สิ้ น จะตองถู กมอบไว แกชุ มนุม ทางใต ไม มีสั ตวตั วใดตานทาน
แห ง วิ สุ ทธิ ช นขององค ผู สู ง สุ ด มันได และไมมี ใครที่ จะชวยให
นั้ น อาณาจั กรของท านจะเป น พ นจากมื อของมั นได มั นทํา
อาณาจั กรนิ รั นดร และราชอา- ตามชอบใจของมั นและก็พองตัว
ณาจั กรทั้ งสิ้ นจะปรนนิ บั ติ และ ขึ้ น
เชื่ อฟงทาน'
5เมื่ อขาพเจากําลังตรึกตรองอยู
28 เรื่ องราวก็ สิ้ นสุ ด ลงเพี ยงนี้ ดูเถิด มีแพะผู ตัวหนึ่ งมาจากทิศ
ส วนข าพเจ าคื อดาเนี ยล ความ ตะวันตก เหาะขามพื้ นพิ ภพทั้ ง
คิ ดของข าพเจ าก็ ทําให ข า พเจ า สิ้ นมา ไม แตะต องพื้ นดิ นเลย
ตกใจมาก และสี หนาของข าพ- และแพะนั้ นมี เขาเด นอยู ในระเจ าก็ เปลี่ ยนไป แต ข าพเจ าก็ หวางตาของมันเขาหนึ่ ง
เก็บเรื่ องราวนี้ ไวในใจ"
6มั นมาหาแกะผู ที่ มี เขาสองเขา
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(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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ซึ่ งข าพเจาเห็นยืนอยู ที่ ฝ งแมน้ํา เขาได รั บมอบบริ วารไวสู กั บการ
มั น วิ่ งเข า ใส แกะผู ตั วนั้ นด วย เผาบูชาประจําวัน และความจริง
เต็มกําลังความโกรธของมัน
ก็ ถูกเหวี่ ยงลงที่ ดิน และเขานั้ น
7ข าพเจ าเห็นมันเข ามาใกลแกะ ก็ปฏิบัติงานและเจริญขึ้ น
ผู มันโกรธและเขาชนแกะผู ทํา 13 แลวขาพเจาได ยินวิสุทธิ ชนผู
ใหเขาทั้ งสองของมันหักไป และ หนึ่ งพู ดอยู วิ สุ ทธิ ชนอี กผู หนึ่ ง
แกะผู ก็ ไ ม มี กํา ลั งต านทานมั น ก็ พูดกั บวิ สุ ทธิ ชนผู ที่ พู ดอยู นั้ น
ได มันเหวี่ ยงแกะผู ลงที่ ดินและ ว า "นิ มิ ตที่ เกี่ ยวข องกั บเครื่ อง
เหยี ยบเสี ย และไม มี ใครช วย เผาบู ช าประจํา วั น นั้ นจะอยู อี ก
แกะผู ใหพนมือของมันได
นานเท าใด ทั้ งเรื่ องการละเมิ ด
8 แล วแพะผู ก็ พองตั วขึ้ น อย า ง ที่ ทําให เกิ ดการรกร างว างเปล า
ยิ่ ง แตเมื่ อมันแข็งแรง เขาใหญ เพื่ อจะมอบทั้ งสถานบริ สุ ท ธิ์
ของมั นก็ หั ก มี เขาเด นอี กสี่ เขา และบริ วารใหถู กเหยียบย่ําลงใต
งอกขึ้ นแทนที่ หันไปทางทิศลม ฝาเทา"
ทั้ งสี่ ของฟาสวรรค
14 ท า นผู นั้ นตอบข าพเจ าว า
9 และมี เ ขาเล็ ก ๆเขาหนึ่ งงอก "อยู นานสองพั นสามร อยวั น
ออกมาจากเขาหนึ่ งในพวกเขา แล วสถานบริ สุ ท ธิ์ นั้ นจะได รั บ
เหล านี้ ซึ่ งงอกขึ้ นใหญโตเหลือ การชําระ"
เกิ น ตรงไปทางใต ตรงไปทาง
คําแกนิมิตของดาเนียล
ตะวั นออก และตรงไปยั งแผ น 15 และอยู มา
เมื่ อข าพเจ า
ดินอันรุ งโรจนนั้ น
ดาเนี ย ลได เห็ นนิ มิ ตนั้ นแล ว
10 มันงอกขึ้ นใหญโต แมกระ- ข าพเจ าก็ พยายามเข าใจ และดู
ทั่ งถึ งบริ วารแหงฟ าสวรรค มั น เถิด มีเหมือนมนุษยยืนอยู หนา
ยั ง เหวี่ ยงบริ วารกั บดวงดาวลง ขาพเจา
มายังพิ ภพเสียบาง แลวเหยี ยบ 16 และข าพเจ าได ยิ นเสี ยงของ
ย่ําเสีย
ชายผู หนึ่ งระหว างฝ งแม น้ําอุลั ย
11 มันพองตัวขึ้ นอีก แมกระทั่ ง และเสี ยงนั้ นร องเรี ยกและกล าว
ถึ งจอมของบริ วาร และเครื่ อง วา "กาเบรียลเอย จงทําใหชาย
เผาบู ชาประจําวั นก็ ถู กชิ งไปเสี ย ผู นี้ เขาใจในนิมิตนั้ นเถิด"
และสถานบริ สุทธิ์ ของพระองค ก็ 17 ดั งนั้ น ท านจึ งมาใกล ที่ ที่
ถูกเหวี่ ยงลง
ข าพเจ ายื นอยู และเมื่ อท านมา
12 และเพราะเหตุ การละเมิ ด แล ว ข าพเจ าก็ ตกใจซบหน าลง
(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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ถึ งดิน แตท านกล าวแกขาพเจ า เอง และทานจะกระทําใหบังเกิด
วา "โอ บุตรแหงมนุษยเอย จง ความพินาศอยางนากลัว ทานก็
เข าใจเถิ ดว า
นิ มิ ตนั้ นเป น เจริญขึ้ นและปฏิบัติงาน ทานจะ
เรื่ องของกาลอวสาน"
ทํ า ลายคนที่ มี กํ า ลั งมากและ
18 เมื่ อท านกํ า ลั งพู ดอยู กั บ ประชาชนบริสุทธิ์
ข าพเจ า ข าพเจ าก็ สลบหน าติ ด 25 ด วยความฉลาดของท าน
ดินอยู แตทานแตะตองขาพเจา ทานจะกระทําให การลอลวงแพร
ใหขาพเจายืนขึ้ น
หลายขึ้ นด วยน้ํ า มื อของท าน
19 ทานกลาววา "ดูเถิด ขาพเจา ท านจะพองตั วของท านในใจ
จะทํา ให ท า นทราบถึ ง สิ่ งซึ่ งจะ ของท านเอง ท านจะทําลายคน
เกิ ด ขึ้ นในตอนปลายแห ง พระ มากหลายโดยความสงบ แลวจะ
พิ โรธ เพราะมั นเกี่ ยวข องกั บ ลุ กขึ้ นต อสู กั บจอมเจ านาย แต
วาระกําหนดแหงอวสาน
ทานจะต องถู กหั กทําลาย ไม ใช
20 เรื่ อ งแกะผู มี ส องเขาที่ ท าน ดวยมือเลย
เห็ นนั้ นคื อกษั ตริ ยของคนมี เดี ย 26 นิ มิ ตเรื่ องเวลาเย็ นและเวลา
และคนเปอรเซีย
เช าซึ่ งบอกเล านั้ นเป นความจริ ง
21 และแพะผู คื อ กษั ต ริ ย ข อง แต จงป ดบั งนิ มิ ต นั้ นไว เ ถอะ
กรี ก และเขาใหญ ระหว างนั ยน เพราะเป นเรื่ องของอี กหลายวั น
ตา คือกษัตริยองคแรก
ขางหนา"
22 สวนเขาที่ หั ก และมีอีกสี่ เขา 27 และข าพเจ า ดาเนี ยลก็ อ อ น
งอกขึ้ นแทนนั้ น คืออาณาจักรสี่ เพลีย และนอนเจ็ บอยู หลายวัน
อาณาจั ก รจะเกิ ดขึ้ นจากประชา แล วข าพเจ า ก็ ลุ ก ขึ้ นไปปฏิ บั ติ
ชาตินั้ น แตไมมีอํานาจเหนือเขา ราชการของกษั ตริ ย ต อไป แต
แรกนั้ น
ขาพเจาก็งงงันโดยนิมิตนั้ น และ
23 และในตอนปลายแห งรั ช ไมเขาใจเรื่ องราวเลย
สมั ยของพวกเขา เมื่ อผู ละเมิ ด
คําพยากรณของดาเนียล
ทั้ งหลายได กระทํ า เต็ มขนาด
เรื่ องการเปนเชลยเจ็ดสิบป
แล ว จะมี กษั ตริ ยองค หนึ่ งพระ
ในปตนรัชกาลดาริอัส โอรส
พั กตร ดุ ร าย และมี ความเข าใจ
กษัตริยอาหสุเอรัส เชื้ อสาย
ในเรื่ องปริศนาเกิดขึ้ น
คนมีเดีย ผู ไดเปนกษัตริยเหนือ
24 อํ า นาจของท า นจะใหญ โต ดินแดนเคลเดีย
มาก แตมิใชโดยอํานาจของทาน 2ในป แรกแห ง รั ช กาลของท าน
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(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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ข าพเจ าดาเนี ยลได เข าใจถึ งจํา- ดิน
นวนปจากหนังสือ ซึ่ งพระวจนะ 7โอ ข าแต องค พระผู เป นเจ า
ของพระเยโฮวาห ได มี มาถึ งเย- ความชอบธรรมเป นของพระ
เรมียผู พยากรณ วา พระองค จะ องค แต ความขายหน าควรแก
ทรงกระทํ า ให ครบกํ า หนดเจ็ ด พวกขาพระองค ดังทุกวันนี้ ที่
สิ บป ในการรกร างของกรุ งเยรู - ควรแก คนยู ดาห ชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม
ซาเล็มและอิสราเอลทั้ งหมด ทั้ ง
3 แล วข า พเจ า ก็ หั น หน า ไปหา ผู ที่ อยู ใกล และอยู ไกลออกไป
องคพระผู เปนเจาพระเจา แสวง ในแผ นดิ นทั้ งหลายซึ่ งพระองค
หาด วยการอธิ ษฐานและการวิ ง ทรงขับไลเขาไปนั้ น เพราะความ
วอน ทั้ งดวยการอดอาหาร และ ละเมิ ดซึ่ งเขาได ก ระทํา ต อพระ
นุ งห มผ ากระสอบและนั่ งบนมู ล องค
เถา
8โอ ข าแต องค พระผู เป นเจ า
4ขาพเจาไดอธิ ษฐานตอพระเย- ความขายหน าควรแก พวกข า
โฮวาห พระเจ าของข าพเจ าและ พระองค แกกษัตริยของขาพระ
สารภาพวา "โอ ขาแตองคพระผู องคทั้ งหลาย เจานายและบรรพ
เป นเจ า พระเจ าผู ใหญ ยิ่ งและ บุรุษ เพราะขาพระองคทั้ งหลาย
ที่ น าสะพรึ งกลั ว ผู ทรงรั กษา ไดกระทําบาปตอพระองค
พั นธสั ญญาและความเมตตาต อ 9 พระกรุ ณ าและการอภั ย โทษ
ผู ที่ รั ก พระองค และรั ก ษาพระ เป นขององค พระผู เป น เจ าพระ
บัญญัติของพระองค
เจาของขาพระองค ทั้ งหลาย ถึง
5ข าพระองค ทั้ งหลายได กระทํา แม ข าพระองค ทั้ งหลายได กบฏ
บาป และได กระทําความชั่ วช า ตอพระองค
และไดประกอบความชั่ วและการ 10 และมิ ได เชื่ อฟ งพระสุ รเสี ยง
กบฏ หั นเสี ยจากข อบั งคั บและ ของพระเยโฮวาห พ ระเจ า ของ
คําตัดสินของพระองค
ขาพระองค ดวยการดําเนินตาม
6 ข า พระองค มิ ไ ด ฟ ง บรรดาผู พระราชบัญญัติของพระองค ซึ่ ง
พยากรณ ผู รั บใช ของพระองค พระองค ท รงตั้ งไว ต อ หน า ข า
ผู กล าวในพระนามของพระองค พระองคทั้ งหลาย โดยบรรดาผู
ต อ กษั ต ริ ย ของข า พระองค ทั้ ง พยากรณผู รับใชของพระองค
หลาย ทั้ งตอเจานาย บรรพบุรุษ 11 เออ อิสราเอลทั้ งผองไดละและประชาชนทั้ งสิ้ นแห ง แผ น เมิ ดต อพระราชบั ญญั ติ ของพระ
(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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องค และไดหันไปเสียไมเชื่ อฟง ทรงเป นผู ชอบธรรมในสรรพกิ จ
พระสุ รเสี ยงของพระองค และ ซึ่ งพระองคไดทรงกระทํา เพราะ
การสาปแช ง และการปฏิ ญาณ ข าพระองค ทั้ งหลายมิ ได เชื่ อฟ ง
ซึ่ งจารึ ก ไว ใ นพระราชบั ญญั ติ พระสุรเสียงของพระองค
ของโมเสสผู รั บใช ของพระเจ า 15 แลวบัดนี้ โอ ขาแตองคพระ
จึ งถู กเทลงเหนื อข าพระองค ทั้ ง ผู เป นเจ า พระเจ า ของข า พระ
หลาย เพราะว าข าพระองค ทั้ ง องค ทั้ งหลาย ผู ทรงนําชนชาติ
หลายไดกระทําบาปตอพระองค
ของพระองค อ อกจากแผ น ดิ น
12 พระองค ไ ด ทรงยื นยั น ถ อ ย อียิปตด วยพระหั ตถอั นทรงฤทธิ์
คําของพระองค ซึ่ งพระองค ได และได ทํ า ให พระนามลื อมาจน
ตรั ส กล า วโทษข า พระองค ทั้ ง ทุกวันนี้ ขาพระองคทั้ งหลายได
หลาย และกลาวโทษผู ปกครอง กระทําบาป และข าพระองค ทั้ ง
ซึ่ งปกครองข าพระองค โดยนํา หลายกระทําความชั่ ว
ให ข า พระองค เ กิ ด วิ บั ติ อ ย า ง 16 โอ ข าแต องค พระผู เป นเจ า
ใหญ หลวง เพราะว าภายใต ตามความชอบธรรมทั้ งสิ้ นของ
สวรรคทั้ งสิ้ นไม มีที่ ใดที่ ได กระ- พระองค ขอให ความกริ้ วและ
ทําเหมือนที่ ได กระทําแกเยรูซา- พระพิ โรธของพระองค หั นกลั บ
เล็ม
เสี ยจากเยรู ซาเล็ มนครของพระ
13 ดั ง ที่ ได จารึ ก ไว ใ นพระราช องค ภู เขาบริ สุ ทธิ์ ของพระองค
บั ญญั ติ ของโมเสสแล ว วิบัติ ทั้ ง เพราะบาปของข า พระองค ทั้ ง
สิ้ นก็ ได ตกอยู เหนื อข าพระองค หลายและความชั่ วช าของบรรพ
ทั้ งหลายแลว แตขาพระองคทั้ ง บุ รุ ษของข า พระองค ทั้ งหลาย
หลายยั ง มิ ไ ด อ ธิ ษฐานต อ พระ เยรู ซาเล็ มและประชาชนของ
พั กตร พระเยโฮวาห พระเจ าของ พระองค จึ งกลายเป นที่ เยาะเย ย
ขาพระองคทั้ งหลาย โดยหันเสีย ในหมู คนทั้ งสิ้ นที่ อยู รอบข า
จากความชั่ วช าของข าพระองค พระองค
และเขาใจความจริงของพระองค 17 ฉะนั้ น โอ ขาแตพระเจาของ
14 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห ข าพระองค ทั้ งหลาย บัดนี้ ขอ
ทรงเก็ บความวิ บัติ ไว พร อมและ ทรงสดับฟงคําอธิษฐานของผู รับ
ได ท รงนํ า มาเหนื อ ข า พระองค ใช ของพระองค และคําวิ งวอน
ทั้ งหลาย เพราะพระเยโฮวาห ของเขา และขอทรงให พระ
พระเจ าของขาพระองคทั้ งหลาย 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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สถานบริสุ ทธิ์ ของพระองคซึ่ งรก เสนอคํา วิ งวอนของข า พเจ าต อ
ร า งนั้ นเพื่ อเห็ น แก อ งค พระผู พระพั กตร พระเยโฮวาห พระเจ า
เปนเจา
ของขาพเจา เพื่ อภูเขาบริสุทธิ์
18 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ แหงพระเจาของขาพเจาอยู นั้ น
องค ขอทรงเงี่ ยพระกรรณสดั บ 21 เออ ขณะเมื่ อข าพเจ ากล าว
ฟง ขอทรงลืมพระเนตรดูความ คําอธิษฐานอยู ชายชื่ อกาเบรียล
รกร างของข าพระองค ทั้ งหลาย ซึ่ งข าพเจ า ได เห็ น ในนิ มิ ตครั้ ง
ทั้ งนครซึ่ งเรี ยกขานกั นตามพระ แรกนั้ น ได บินอย างเร็ วมาใกล
นามของพระองค เพราะว าข า ข าพเจ า แตะต องข าพเจ าใน
พระองค ทั้ งหลายมิ ไ ด ถวายคํา เวลาถวายเครื่ องบูชาตอนเย็น
วิ ง วอนต อ พระพั ก ตร พระองค 22 ท า นได ใ ห ค วามรู และกล าว
โดยอาศั ยความชอบธรรมของ แก ข าพเจ าว า "โอ ดาเนี ยล
ข าพระองค ทั้ งหลาย แต โดย ขาพเจาออกมา ณ บัดนี้ เพื่ อ
อาศัยพระเมตตาอันยิ่ งใหญของ จะให ป ญญาและความเข าใจแก
พระองค
ทาน
19 โอ ข าแต องค พระผู เป นเจ า 23 ในตอนต นแห งคํ า วิ งวอน
ขอทรงฟง โอ ขาแตองคพระผู ของท า นก็ มี พระบั ญชาออกไป
เปนเจา ขอทรงใหอภัย โอ ขา ข าพเจ าจึ งมาบอกให ท านทราบ
แตองคพระผู เปนเจา ขอทรงใส เพราะท า นเป นผู ที่ ทรงรั ก มาก
พระทั ยและทรงกระทํา ขออย า เพราะฉะนั้ นจงเข าใจพระบั ญชา
เนิ่ นช าเลยพระเจ าค ะ เพื่ อเห็ น นั้ นและพิจารณานิมิตนั้ น
แกพระนามของพระองค โอ ขา 24 มี เ จ็ ดสิ บสั ปดาห กํา หนดไว
แต พระเจ าของข าพระองค สํ า หรั บชนชาติ ของท านและ
เพราะว า นครของพระองค และ นครบริ สุ ทธิ์ ของท าน เพื่ อให
ประชาชนของพระองค ก็ มี ชื่ อ เสร็ จสิ้ นการละเมิ ด ให บาปจบ
ตามพระนามของพระองค"
สิ้ น และให ลบความชั่ วช าเพื่ อ
เจ็ดสิบสัปดาหแหงปกําหนดไว นําความชอบธรรมนิรันดรเขามา
เพื่ อประทั บตราทั้ งนิ มิ ตและคํา
สําหรับชนชาติอิสราเอล
20 ขณะที่ ขาพเจากําลังพูด กํา- พยากรณ ไว และเพื่ อจะเจิ ม
ลั งอธิ ษฐานและสารภาพบาป สถานบริสุทธิ์ ที่ สุด
ของข าพเจ าและบาปของอิ สรา- 25 เพราะฉะนั้ นจงทราบและเข า
เอลประชาชนของข าพเจ า และ ใจวา นับตั้ งแตการที่ พระบัญชา
(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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นั้ นออกไปให สร า งกรุ ง เยรู ซา- สําแดงแก ดาเนี ยล ผู ได ชื่ อว า
เล็ มขึ้ นใหม จนถึ งสมั ยพระ เบลเทชั สซาร และสิ่ งนั้ นก็ จริ ง
เมสสิยาห ผู เปนประมุข ก็เปน แต เ วลาที่ กํ า หนดไว ก็ อี ก นาน
เวลาเจ็ ด สั ปดาห และเป น เวลา ท านเข าใจสิ่ งนั้ นและมี ความเข า
หกสิบสองสัปดาห และถนนจะ ใจในนิมิตนั้ น
ถู ก สร า งขึ้ นพร อ มด วยกํ า แพง 2ในคราวนั้ น ข าพเจ าดาเนี ยล
เมือง แตในยุคลําบาก
เปนทุกขอยู สามสัปดาห
26 หลั ง จากหกสิ บสองสั ปดาห 3ข าพเจ าไม ไ ด รั บประทานอาแล ว พระเมสสิ ยาห ก็ จะถู กตั ด หารอร อย เนื้ อหรื อน้ํา องุ นก็ มิ
ออก แต มิ ใช เพื่ อตั วท านเอง ได เข าปากข าพเจ า ข าพเจ าไม
และประชาชนของประมุ ขผู หนึ่ ง ได ชโลมน้ํามั นตั วเลยตลอดสาม
ที่ จะมานั้ นจะทํ า ลายกรุ ง และ สัปดาห
สถานบริ สุ ทธิ์ เสี ย ที่ สุ ดปลาย 4เมื่ อวั นที่ ยี่ สิบสี่ เดื อนต นข าพของมั นจะมาถึ งด วยน้ําท วมและ เจาอยู ที่ ฝ งแมน้ําใหญ คือแมน้ํา
จนสงครามสิ้ นสุ ด ลงก็ มี การรก ไทกริส
รางกําหนดไว
5ข าพเจ าแหงนขึ้ นมอง ดู เถิ ด
27 ท านจะยืนยั นพั นธสั ญญากั บ มีชายคนหนึ่ งสวมเสื้ อผาปาน มี
คนเป นอั นมากอยู ห นึ่ งสั ปดาห ทองคําเนื้ อดีเมื องอุฟาสคาดเอว
และในระหว างกลางสั ปดาห นั้ น ไว
ท านจะกระทําใหการถวายสัตว- 6รางกายของทานดั่ งพลอยเขียว
บู ช าและเครื่ องบู ช าอื่ นๆหยุ ด และหน า ของท า นก็ เ หมื อ นฟ า
ไป และเพราะเหตุมีความสะอิด แลบ ดวงตาของท านก็ เหมื อน
สะเอียนแพรกระจายไปทั่ ว ทาน กั บคบเปลวเพลิ ง แขนและเท า
จะกระทําให มั นร างเปล าจนสํา- เป นเงางามเหมื อนกั บทองสั มเร็จเสร็จสิ้ น และสิ่ งที่ กําหนดไว ฤทธิ์ ขั ด และเสี ยงถ อยคําของ
จะถู ก เทลงเหนื อ ผู ที่ ร า งเปล า ทานเหมือนเสียงมวลชน
นั้ น"
7และข าพเจ าดาเนี ยลเห็ นนิ มิ ต
ดาเนียลเห็นนิมิต
นั้ นแตผู เดียว คนที่ อยู กับขาพเจ ามิ ได เห็ นนิ มิตนั้ น แตเขาตั ว
ที่ ฝ งแมน้ําใหญ
ในป ที่ สามแห ง รั ช กาล สั่ นมากจึงวิ่ งไปซอนเสีย
ไซรั สกษั ตริ ย แห งประ- 8แลวขาพเจ าอยู แต ลําพัง และ
เทศเปอร เซี ย มี อยู สิ่ งหนึ่ งทรง ข าพเจ าได เ ห็ น นิ มิ ต ใหญ ยิ่ งนี้

10

(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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ข าพเจ าก็ สิ้ นเรี่ ยวสิ้ นแรง หน า ชวยขาพเจา
ตาสุ ก ใสของข า พเจ า ก็ เ ปลี่ ยน 14 บั ด นี้ ข า พเจ า มากระทํ า ให
เปนหนาซีด ขาพเจาหมดแรง
ท านเข าใจถึ งสิ่ งซึ่ งจะตกกั บชน
9แลวขาพเจ าจึ งได ยินเสี ยงถ อย ชาติ ของท านในกาลภายหน า
คําของทาน และเมื่ อขาพเจาได เพราะนิมิ ตนั้ นยังมีไวสําหรั บวั น
ยินเสียงถอยคํานั้ น ขาพเจาก็ซบ เวลาอีกเปนอันมาก"
หนาลงสลบอยู หนาของขาพเจา 15 เมื่ อท านได พู ดตามถ อ ยคํา
ฟุบกับดิน
เหล านี้ กับขาพเจาแลว ข าพเจา
10 และดูเถิ ด มี มือมาแตะต อง ก็ ก มหน าสู พื้ นดิ นแล วก็ เป นใบ
ข าพเจ า พยุ งให ข าพเจ ายั นตั ว ไป
ดวยฝามือและเขา
16 และดู เถิ ด มี ท านผู หนึ่ ง
11 ทานกลาวแกขาพเจาว า "โอ สั ณฐานคล ายบุ ตรทั้ ง หลายของ
ดาเนียล บุรุษผู เปนที่ รักอยางยิ่ ง มนุ ษย มาแตะริ มฝ ปากของ
จงเขาใจถ อยคําที่ เราพูดกั บท าน ข าพเจ า แล วข าพเจ าก็ อ าปาก
และยืนตรง เพราะบัดนี้ ขาพเจา ขึ้ นพู ด ข าพเจ ากล าวกั บท านที่
ได รั บใช ให มาหาท าน" ขณะที่ ยื นอยู ข างหน าข าพเจ าว า "โอ
ทานกลาวคํานี้ แกขาพเจา ขาพ- นายเจ าข า ด วยเหตุ นิ มิ ตนั้ น
เจาก็ยืนสั่ นสะทานอยู
ความเจ็ บปวดจึ งเกิ ดกั บข าพเจ า
12 แล วท า นพู ด กั บข า พเจ า ว า แลวขาพเจาก็หมดแรง
"ดาเนี ยลเอ ย
อย ากลั วเลย 17 ผู รั บใช ของเจ านายของ
เพราะตั้ งแต วันแรกที่ ท านได ตั้ ง ข า พเจ า จะพู ด กั บเจ า นายของ
ใจจะเข า ใจและถ อ มตั ว ลงต อ ข าพเจ าได อย างไร เพราะบั ดนี้
พระพั ก ตร พระเจ าของท านนั้ น ไม มี กํ า ลั ง เหลื ออยู ในข า พเจ า
พระเจ า ทรงฟ งถ อยคํา ของท าน เลย ลมหายใจพรากไปจาก
และข าพเจ ามาด วยเรื่ องถ อยคํา ขาพเจาแลว"
ของทาน
18 ท านผู มี รู ปร างอย า งมนุ ษย
13 เจ า ผู พิ ทั ก ษ ร าชอาณาจั ก ร นั้ น ได แตะต องข าพเจ าอี กครั้ ง
เปอร เซี ยได ขั ดขวางข าพเจ าไว หนึ่ ง และใหกําลังขาพเจา
ถึงยี่ สิบเอ็ดวัน ขาพเจาจึงยังอยู 19 ทานกลาววา "โอ บุรุษผู เปน
ที่ นั่ นกั บกษั ต ริ ย ทั้ งหลายของ ที่ รั กอย างยิ่ ง
อย ากลั วเลย
เปอร เซี ย แต ดู เถิ ด มี คาเอล สั นติ ภาพจงมี แก ท าน จงเข ม
เจ าผู พิทักษ ชั้ นหัวหนาผู หนึ่ งมา แข็ง เออ จงเขมแข็งเถิด" เมื่ อ
(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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ทานพูดกับข าพเจานั้ น ขาพเจา ก็ จะปลุ กป นให ทุ ก คนต อสู กั บ
มี กําลั งขึ้ นและกล าวว า "ขอเจ า ราชอาณาจักรกรีก
นายของข า พเจ า จงพู ด ไปเถิ ด 3แล วจะมี กษั ตริ ย ที่ มี อานุ ภาพ
เพราะท า นได ใ ห กํา ลั ง ข า พเจ า มากขึ้ นมา ทานจะปกครองดวย
แลว"
ราชอํานาจยิ่ งใหญ และกระทํา
20 แล วท านจึ งกล าวว า "ท าน ตามความพอใจของทานเอง
ทราบหรื อ ไม ว า ข า พเจ า มาหา 4และเมื่ อท านขึ้ นมาแล ว ราช
ท านทําไม แต บั ดนี้ ข าพเจ าจะ อาณาจั กรของท า นจะแตกและ
กลั บไปต อสู กับเจาผู พิทั กษแหง แบ งแยกออกไปตามทางลมทั้ ง
เปอร เซีย และเมื่ อข าพเจาเสร็จ สี่ แหงฟาสวรรค แตจะไมตกอยู
ธุ ระกั บเขาแล ว ดู เถิ ด เจ าผู กับทายาทของท าน และจะไม มี
พิทักษแหงกรีกจะมา
ราชอํานาจอย างที่ ท านปกครอง
21 แต ข า พเจ า จะบอกท านตาม อยู เพราะว าราชอาณาจั กรของ
สิ่ งซึ่ งบั น ทึ ก ไว ในหนั ง สื อ แห ง ท านจะถู กถอนขึ้ น ตกไปเป น
ความจริ ง ไม มี ผู ใดร วมแรงกั บ ของผู อื่ นนอกเหนือคนเหลานี้
ข าพเจ าต อสู เจ าเหล านี้ เลย 5แล วกษั ตริ ย แห งถิ่ นใต จะเข ม
นอกจากมี คาเอล เจ าผู พิ ทั กษ แข็ ง แต เจ านายของท านองค
ของทาน"
หนึ่ งจะเข มแข็ ง กว า ท า นและมี
ตั้ งแตสมัยของดาริอัส
อํานาจ และราชอํานาจของท าน
จะเปนราชอํานาจมหึมา
ถึงสมัย
6ต อมาอี กหลายป เขาจะกระทํา
ปฏิปกษตอพระคริสต
"ส วนตั วข าพเจ านั้ น ใน พั นธมิ ตรกั น และบุ ตรสาวแห ง
ป ต น แห งรั ช กาลดาริ อั ส กษั ต ริ ย ถิ่ นใต จะมาหากษั ต ริ ย
คนมีเดีย ขาพเจาเปนตัวตั้ งตัวตี แห ง ถิ่ นเหนื อ เพื่ อกระทํา สั นติ
ภาพ แตเธอก็ไมกระทําใหกําลัง
ที่ ใหกําลังกษัตริย
2และบั ดนี้ ข าพเจ าจะสําแดง แขนของเธอคงอยู ได กษั ตริ ย
ความจริ งใหแกทาน ดูเถิ ด จะ และแขนของท า นจะไม ยั่ งยื น
มี ก ษั ต ริ ย อี ก สามองค ขึ้ นมาใน เธอจะถูกอายัดไว ทั้ งผู ที่ นําเธอ
เปอรเซีย และองค ที่ สี่ จะร่ํารวย มา ผู ที่ ใหกําเนิดเธอ และผู ที่
ยิ่ ง กว า องค อื่ น ทั้ ง หมดเป นอั น ใหกําลังแกเธอในกาลนั้ น
มาก
เมื่ อท านเข มแข็ งด วย 7จะมี กิ่ งจากรากของเธอขึ้ นมา
ทรั พย ร่ํารวยของทานแล ว ท าน แทนที่ ของกษัตริย ทานจะยกมา

11

(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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ตอสู กับกองทัพ และจะเขาไปใน เหนื อจะกลั บมาและจะจั ด กอง
ป อมของกษั ต ริ ย แห งถิ่ น เหนื อ ทั พเป นอั นมากใหญ โตกว าครั้ ง
และจะรบกับเขาและจะชนะ
กอน ตอมาอีกหลายปทานจะยก
8 ท านจะขนเอาบรรดาพระ กองทั พใหญ มาพร อมกั บทรั พย
พร อ มทั้ งพวกเจ า นายของเขา สมบัติมากมาย
และเครื่ องใช วิเศษที่ ทําด วยเงิ น 14 ในกาลนั้ น หลายเหลาจะยก
และทองคําไปยั งอี ยิ ปต และ ขึ้ นต อ สู กั บกษั ต ริ ย แห ง ถิ่ นใต
ท า นจะคงอยู นานกว า กษั ต ริ ย และบรรดานั กปล นแห งชนชาติ
แหงถิ่ นเหนืออีกหลายป
ของท า นเองก็ จะยกตั วเองขึ้ น
9แล วกษั ตริ ย แห ง ถิ่ นใต จะเข า เพื่ อจะกระทําใหนิมิตสําเร็จ แต
มาในเขตกษั ต ริ ย แห งถิ่ นเหนื อ พวกเขาก็จะลมเหลว
แต จะกลั บไปสู แผ นดิ นของท าน 15 แล วกษั ตริ ยแห งถิ่ นเหนื อจะ
เอง
มาล อมและก อเชิ งเทิ น และยึ ด
10 แต บุ ตรชายทั้ งหลายของ เมื องที่ มี ป อมแข็ งแรงได และ
ท า นจะก อ สงครามและชุ ม นุ ม กําลั งกองทั พของถิ่ นใต จะสู ไม
กําลั งรบเป นอั นมากไว และคน ไหว แม ว ากองทั พที่ คั ดเลื อก
หนึ่ งจะมาอยางแน นอนและไหล แลวก็ยังสู ไมได เพราะไมมีกําทวมและผานไป และจะกลั บไป ลังที่ จะยืนหยัดอยู ได
ทํ า สงครามจนถึ ง ป อ มปราการ 16 แต ผู ที่ ยกมาต อสู กั บท านจะ
ของทาน
กระทําตามความพอใจของท าน
11 แล ว กษั ต ริ ย แ ห ง ถิ่ นใต จ ะ เอง จึ งไม มี ผู ใดต อสู ท านได
โกรธมาก จะยกออกมาตอสู กับ และท านจะยั่ งยื นอยู ในแผ นดิ น
ท าน คื อกษั ตริ ยแห งถิ่ นเหนื อ อันรุ งโรจน ซึ่ งจะถูกทําลายโดย
ท า นจะจั ด กองทั พเป น อั นมาก มือของทาน
แต พลมากมายนั้ นก็ จะถู ก มอบ 17 ท านจะมุ งหน ามาด วยกําลั ง
ไวในมือของทาน
ทั้ งหมดแหงราชอาณาจักร และ
12 และเมื่ อท านนํา กองทั พนั้ น ท า นจะนํ า คนเที่ ยงตรงไปด วย
ไปแลว จิตใจของทานก็จะผยอง แลวทานจะกระทําดังนี้ คือทาน
ขึ้ น และท านจะทําลายเสี ยอี ก จะยกธิ ดาของพวกผู หญิ งให
เป นหมื่ นๆคน แต ท านจะไม กษัตริยแหงถิ่ นใตเพื่ อใหทําลาย
รับกําลังเพิ่ มขึ้ นโดยสิ่ งนี้
เธอ แตเธอจะไมมั่ นคงและอํา13 เพราะว ากษั ตริ ย แห งถิ่ น นวยประโยชน แก ท านแต ประ(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
และเขาจะเข ม แข็ ง ขึ้ นด วยชน
18 ภายหลั ง ท า นจะมุ งหน า ไป ชาติเล็กๆ
ตามเกาะต างๆและจะยึ ดได เป น 24 เขาจะยกมาอย างสงบในส วน
อันมาก แตแมทัพคนหนึ่ งจะได ของประเทศที่ อุ ดมที่ สุ ด และ
กําจั ดความอหั งการของท านนั้ น เขาจะกระทํ า สิ่ งที่ ปู ทวดหรื อ
เสี ย ความจริ งเขาจะเอาความ บรรพบุรุษของเขาไมกระทํา เขา
อหังการนั้ นมาสนองทาน
จะเอาทรัพยที่ ปลนมา ของที่ ริบ
19 แล วท า นจะหั น หน า มุ งตรง มาได และทรั พย สมบั ติ มาแจก
ไปยั งป อมปราการแห งแผ นดิ น กั น เขาจะออกอุ บายต อสู กั บที่
ของท านเอง แต ท านก็ จะสะดุ ด กําบังเขมแข็ง แตก็ชั่ วเวลาหนึ่ ง
และลมลง หาตัวไมพบอีกตอไป เทานั้ น
20 แล วจะมี ผู หนึ่ งขึ้ นมาแทนที่ 25 และเขาจะปลุ กป นกําลั งของ
ของท าน ผู นี้ จะส งเจ าพนั ก เขา และความกล าหาญของเขา
งานเก็ บส วยให ไปตลอดทั่ วราช ด วยกองทั พมหึ ม ายกไปสู กั บ
อาณาจั กรอั นรุ งโรจน แต ไม กี่ กษั ตริ ยแหงถิ่ นใต และกษั ตริ ย
วันเขาก็ประสบหายนะ มิใชดวย แห ง ถิ่ นใต จะทํ า สงครามด ว ย
ความโกรธหรือสงคราม
กองทัพเขมแข็งมหึมายิ่ งนัก แต
อันทิโอคัส อีพิฟานีส
เขาก็สู ไมได เพราะจะมีการปอง
รายเขา
จะทําใหพระวิหารมลทินไป
21 จะมี คนนาเกลียดคนหนึ่ งตั้ ง 26 ถึ งแม วาผู ที่ ร วมรั บประทาน
ตั วขึ้ น แทนที่ โดยไม มี ผู ใดมอบ อาหารสู งของเขาก็ จะทําลายเขา
เกี ยรติ ศั กดิ์ แห ง ราชอาณาจั ก ร กองทั พของเขาก็ จะถู กกวาดไป
ให เขาจะยกเข ามาอย างสงบ ที่ ถูกฆาฟนลมตายเสียก็มาก
แล วชิงเอาราชอาณาจักรนั้ นด วย 27 สวนกษัตริยสององคนั้ น จิต
ใจของเขาต างก็คิ ดปองร าย เขา
ความสอพลอ
จะพู
ดมุ สาร วมโต ะกั น แต ก็ ไม
22 กองทั พจะถู ก กวาดไปด วย
อํ า นาจของน้ํ า ท วมต อ หน า เขา ไดผล เพราะวาระสุดทายก็จะมา
และถู กทําลายเสี ย และเจ าแห ง ตามเวลากําหนด
พันธสัญญาจะถูกทําลายเสียดวย 28 แล วกษั ตริ ย แห งถิ่ น เหนื อก็
23 ตั้ งแตเวลาที่ กระทําพันธมิตร จะกลั บเข าบ านเข าเมื องพร อม
กับเขา เขาจะประกอบกิจลอลวง กับทรัพยสมบัติมากมาย แตจิต
อยู เสมอ เพราะเขาจะขึ้ นมา ใจก็ มุ งร ายต อพั นธสั ญญาบริ (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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สุ ทธิ์ และเขาจะปฏิ บัติ งานและ วันเวลา
กลับเขาบานเขาเมือง
34 เมื่ อพวกเขาลมลงนั้ น เขาจะ
29 พอถึ งเวลากํ า หนดเขาจะ ได รั บความช วยเหลื อ เล็ ก น อ ย
กลั บมาที่ ถิ่ นใต แต ครั้ งนี้ เหตุ- และจะมี คนมากด วยกั น ที่ ร วม
การณจะไม เปนไปอยางครั้ งแรก เขากับความสอพลอ
หรือครั้ งตอไป
35 คนที่ ฉลาดบางคนจะล ม ลง
30 เพราะว ากองทั พเรื อของ เพื่ อ ถลุ ง และชํ า ระเขาทั้ งหลาย
เมื อ งคิ ท ธิ ม จะมาปะทะกั บเขา ใหขาวสะอาด จนกวาจะถึงเวลา
เขาจึงจะกลัวและกลับไป และจะ สุ ดท าย เพราะวาระก็ จะมาตาม
เกรี้ ยวกราดต อพั นธสั ญญาบริ - เวลากําหนด
สุทธิ์ และลงมือปฏิบัติงาน เขา
ปฏิปกษตอพระคริสต
จะหั นกลั บมาร วมพั นธมิ ตรกั บ 36 และกษั ต ริ ย จ ะกระทํ า ตาม
บรรดาผู ที่ ทิ้ งพั น ธสั ญญาบริ - ความพอใจของเขา เขาจะยกตน
สุทธิ์
ขึ้ นและพองตั วขึ้ นเหนื อพระทุ ก
31 และกองทั พจะยื น หยั ด อยู องค และจะพู ดสิ่ งที่ น ามหั ศฝ ายเขา พวกเขาจะกระทําให จรรยกลาวตอสู พระเจ าแหงพระ
สถานบริ สุทธิ์ แห งกองกําลั งเป น ทั้ งหลาย เขาจะเจริ ญจนพระ
มลทิ น และจะใหเลิกเครื่ องเผา พิโรธจะครบถวน เพราะสิ่ งใดที่
บู ชาประจําวั นนั้ นเสี ยและเขาทั้ ง ทรงกําหนดไวจะสําเร็จ
หลายจะตั้ งสิ่ งที่ น า สะอิ ด สะ- 37 เขาจะไม เชื่ อฟ งพระเจ าแห ง
เอียนซึ่ งกระทําใหเกิดการรกราง บรรพบุ รุ ษของเขา หรื อเชื่ อฟ ง
วางเปลาขึ้ น
ผู ที่ ผู หญิงรั ก เขาจะไมเชื่ อพระ
32 เขาจะใช ความสอพลอล อ องค ใดเลย เพราะเขาจะพอง
ลวงผู ที่ ละเมิ ดพั นธสั ญญา แต ตัวเองเหนือทุกสิ่ งทุกอยาง
ประชาชนผู รู จั กพระเจ าของ 38 แต ในที่ ของเขา เขาจะถวาย
เขาทั้ งหลายจะยื นมั่ นและปฏิ บัติ เกี ยรติ แก พระของป อมปราการ
งาน
พระองค ห นึ่ ง ที่ บรรพบุ รุ ษของ
33 และในหมู ประชาชนคนเหลา เขาไม รู จั ก เขาก็ จะให เกี ยรติ
นั้ นที่ ฉลาดจะกระทําให คนเป น ด วยทองคําและเงิ น ด วยเพชร
อันมากเขาใจ แมวาเขาจะลมลง พลอยตางๆ ด วยของขวัญอั นมี
ด วยดาบหรื อด วยเปลวไฟ ด วย คา
การเปนเชลย ดวยถูกปลนหลาย 39 เขาจะกระทําเช นนั้ นกั บพระ
(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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ตางดาวที่ เขานับถือและพอกพูน ทําลายและล างผลาญคนเป นอั น
สง าราศี ให ในป อมปราการส วน มากเสียใหสิ้ นเชิง
ใหญ เขาจะแต งตั้ งให พวกเขา 45 และเขาจะปลู กพลั บพลาทั้ ง
ปกครองคนเปนอันมาก และเขา หลายแห ง ตํ า หนั ก ของเขาระจะแบ ง แผ น ดิ น ให เ ป น สิ่ งตอบ หว างทะเลในภูเขาบริ สุ ทธิ์ อั นรุ ง
แทน
โรจน แม กระนั้ นเขาก็ยังพบจุ ด
40 พอถึ งเวลาวาระสุ ดท าย จบ และไมมีใครชวยเขาเลย"
กษั ตริ ยแห งถิ่ นใต จะมาสู กั บเขา
ความทุกขเวทนาครั้ งใหญ
และกษั ตริ ย แห งถิ่ นเหนื อจะพุ ง
"ในครั้ งนั้ น มี คาเอล
เขาใสทานอย างลมหมุน พรอม
เจ าผู พิ ทั กษ ยิ่ งใหญ ผู
ด วยรถรบและพลม าและเรื อรบ คุ มกั นชนชาติ ของท านจะลุ กขึ้ น
เป นอั นมาก เขาจะเข ามาใน และจะมีเวลายากลําบากอยางไม
ประเทศตางๆ แลวไหลทวมและ เคยมี มาตั้ งแต ครั้ งมี ประชาชาติ
ผานไป
จนถึ งสมั ยนั้ น แต ในครั้ งนั้ น
41 เขาจะเข ามาในแผ นดิ นที่ รุ ง ชนชาติของทานจะรับการชวยให
โรจน และประเทศหลายแหงจะ พ น คื อทุ กคนที่ มี ชื่ อบั นทึ กไว
ถู กคว่ํ า ไป แต คนเหล านี้ จะได ในหนังสือ
รับการชวยใหพนมือของเขา คือ
การเปนขึ้ นมาจากความตาย
เอโดมและโมอั บ และส วนใหญ 2 และคนเป น อั น มากในพวกที่
ของคนอัมโมน
หลั บในผงคลี แห ง แผ นดิ น โลก
42 เขาจะยื ดมื อของเขาออกต อ จะตื่ นขึ้ น บ างก็ จะเข าสู ชี วิ ต
ประเทศต างๆ และแผ นดิ น นิรันดร บางก็เขาสู ความอับอาย
อียิปตก็จะพนไปไมได
และความขายหนานิรันดร
43 เขาจะปกครองทรั พย สมบั ติ 3และบรรดาคนที่ ฉลาดจะส อง
ที่ เปนทองและเงิน และสิ่ งประ- แสงเหมื อนแสงฟ า และบรรดา
เสริ ฐทั้ งหลายของอี ยิ ปต คน ผู ที่ ได ใ ห ค นเป น อั น มากมาสู
ลิ บนี และคนเอธิ โอเป ยก็ จะติ ด ความชอบธรรมจะส องแสง
ไปดวย
เหมื อนอย าง ดาวเป นนิ ตย
44 แต ข าวจากทิ ศตะวั นออก นิรันดร
และทิศเหนือจะกระทําใหเขาตก
ดาเนียลจงปดถอยคําเหลานี้
ใจ และเขาจะยกออกไปด วย
จนถึงวาระสุดทาย
ความเคี ยดแค นอย างยิ่ ง ที่ จะ 4แตตัวเจา โอ ดาเนียลเอย จง

12

(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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ปดถอยคําเหลานั้ นไว และประ- ขาพเจาจึงพูดวา "โอ นายเจาขา
ทั บตราหนั งสื อนั้ นเสี ย จนถึ ง สิ่ งเหลานี้ จะลงเอยอยางไร"
วาระสุดท าย คนเป นอั นมากจะ 9พระองคตรัสว า "ดาเนียลเอย
วิ่ งไปวิ่ งมา และความรู จะทวีขึ้น" ไปเถอะ เพราะว าถ อยคําเหล า
5แล วข าพเจ าคื อดาเนี ยลก็ มอง นั้ นก็ ถู กป ดไว แล วและถู ก
ดู และดูเถิด มีอีกสองคนยืนอยู ประทั บตราไว จนถึ งวาระสุ ด
คนหนึ่ งยื น อยู ที่ ฝ งแม น้ํ า ข า ง ทาย
นี้ อีกคนหนึ่ งยื นอยู ที่ ฝ งแมน้ํา 10 คนเป นอั นมากจะได รั บการ
ขางโนน
ชําระแล วจะขาวสะอาด และจะ
6และเขาก็พูดกั บชายที่ สวมเสื้ อ ถู กถลุ ง แต คนชั่ วจะยั งกระทํา
ผ าป าน ผู ซึ่ งอยู เหนื อน้ํ า แห ง การชั่ ว และไม มี คนชั่ วสั กคน
แม น้ํา นั้ นว า "ยั งอี กนานเท าใด หนึ่ งจะเข าใจ แต บรรดาคนที่
จึงจะถึงที่ สุ ดปลายของสิ่ งมหั ศ- ฉลาดจะเขาใจ
จรรยเหลานี้ "
11 และตั้ งแต เวลาที่ ให เลิ ก
7ชายที่ สวมเสื้ อผ าป านผู ซึ่ งอยู เครื่ องเผาบู ชาประจําวั นเสี ยนั้ น
เหนื อน้ํา ทั้ งหลายแห งแม น้ํา นั้ น และให ตั้ งสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะได ยกมื อขวาและมื อซ ายของ เอียนซึ่ งกระทําใหเกิดการรกราง
ทานสู ฟาสวรรค และขาพเจาได ว างเปล าขึ้ น จะเป นเวลาหนึ่ ง
ยิ นท า นปฏิ ญาณอ างพระผู ท รง พันสองรอยเกาสิบวัน
พระชนม อยู เป นนิ ตย วา ยั งอี ก 12 ความสุ ข จะมี แก ผู คอยอยู
วาระหนึ่ ง สองวาระ และครึ่ ง และมาถึ ง ได ห นึ่ งพั น สามร อ ย
วาระ และเมื่ อการหมดอํานาจ สามสิบหาวันนั้ น
ของชนชาติบริสุทธิ์ สิ้ นสุดลงแลว 13 แตเจาจงไปจนวาระที่ สุ ดเถิด
บรรดาสิ่ งเหล า นี้ ก็ จะสํา เร็ จไป และเจ าจะได หยุ ดพั กสงบ และ
ดวย
จะยื นขึ้ นในส วนที่ กําหนดให เจ า
8ขาพเจาไดยินแตไมเขาใจ แลว เมื่ อสิ้ นสุดวันทั้ งหลายนั้ น"

(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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