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 ประวติั ความเป็นมาของ
ดาเนี ยล 

เม่ือดาเนียลยงัเป็นหนุ่ม เขาถูกนําไปยงับาบิโลนให้เป็น
เชลยพรอ้มกับพวกยวิ ในรชัสมัยของกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนส
ซาร์ ดาเนียลเกิ ดอย ูใ่นเชื้อวงศ์ของกษั ตร ิย ์ยู ดาห์  มี  รู ปรา่งดี
และมี ความรู ้ลึกถึง เพราะฉะน้ันชาวบาบิโลนให้เขาเรยีน
ภาษาของเขาและเตรยีมเขาไวเ้พื่อทํางานในรฐับาลของบา
บิ โลน เขาได้ทํางานในรฐับาลและเขียนเล่ มน ีใ้นรชัสมัยของ
เนบูคัดเนสซาร์ เนโบไนดัส เบลซัสซาร์ ไซรสัและดารอิสั  
แห ่งประเทศบาบิ โลน และประเทศมีเดียเปอร ์เซ ีย

เล่ มน ีบ้ันทึกชวีติของดาเนียลในราชวงัแหง่บาบิ โลน และ
ราชกิจต่างๆของกษั ตร ิย ์เหล่าน้ี 

เพราะเหตุวา่พวก � นักศึกษา � หลายคนไม่ยอมรบัวา่
คําพยากรณ์ของดาเนียลได้ สําเรจ็แล้ว (คือคําพยากรณ์ 
น้ี  ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า� พวกนักศึกษาน้ีจึ งอ ้างวา่
คนอื่นมาแต่งคําพยากรณ์ น้ี หลังจากเรือ่งท่ี พยากรณ์ น้ัน
สําเรจ็แล้ว ความคิด น้ี เป็นการเดาสวดอยา่งโง่ เขลาของ
พวกท่ี ไม่ เชื่อในพระเจ้า  หน ังสือดาเนียลวางพื้นฐานแหง่คํา
พยากรณ์ในพระคัมภีร ์ท่ี  ดี ซ่ึงได้อธบิายต่อในหนังสือววิรณ์

ดาเนียลซ่ื อสัตย ์ต่อพระเจ้าของเขา พระเจ้าจึงประทาน
ความรูแ้ละสติปัญญาให ้แก่  เขา เขาตีความหมายของความ
ฟันของกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซารเ์ลยได้รบัตําแหน่งสูงในรชั
อาณาจั กรน ้ัน พระเจ้ากําลังเตรยีมดาเนียลไว้เพื่อจะรบัใช้
พระเจ้าในเป้าหมายอยา่งสูง
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ส่วนสุดท้ายของเล่ มน ้ี พยากรณ์ ถึงการเปล่ียนแปลงฝ่าย
การเมือง คือการเสด็จมาครัง้แรกของพระเมสสิยาห์ การ
สรา้งกรุงเยรูซาเล็มและพระวหิารขึ้นมาใหม่ และการเสด็จ
กลับมาครัง้ท่ีสองของพระเมสสิยาห์

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือ
เล่ มน ี้ คือ 73  ปี 

ดาเนียลถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิ โลน 
1 ในปี ท่ี สามของรชักาลเยโฮยาคิมกษั ตร ิยข์องยูดาห์ เนบู

คัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ของบาบิโลนเสด็จมายงักรุงเยรูซาเล็ม
และทรงล้อมเมืองไว้ 2 และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเยโฮ
ยาคิมกษั ตร ิย์ของยูดาห ์ไว ้ในหตัถ์ของพระองค์ ท่าน  พร ้อม
ทัง้เครือ่งใชบ้างชิน้แหง่พระนิเวศของพระเจ้า และพระองค์
ท่านก็นําของเหล่าน้ันมายงัแผ่นดินชินาร ์มาย ังนิเวศแหง่
พระของพระองค์ ท่าน และทรงบรรจุ เครือ่งใช ้ เหล่ าน้ันไว้
ในคลังของพระของพระองค์ ท่าน 3  แล ้วกษั ตร ิยน้ั์ นก ็ทรง
บัญชาให้อชัเปนัสหวัหน้าขั นที ของพระองค์ ท่าน  ให ้นําคน
อสิราเอลบางคน ทัง้เชื้อพระวงศ์และเชื้อสายของเจ้านาย
4 พวกหนุ่มๆท่ีปราศจากตําหนิ  มี  รู ปรา่งงามและเชีย่วชาญ
ในสรรพปัญญา กอปรด้วยความรูแ้ละเข้าใจในสรรพวทิยา
กับสามารถท่ีจะรบัราชการในพระราชวงั และทรงให้สอน
วชิาและภาษาของคนเคลเดียให ้เขาทัง้หลาย 5  กษัตรยิ ์ทรง
ให้นําอาหารสูงซ่ึงกษั ตร ิย ์เสวย และเหล้าองุน่ซ่ึงพระองค์
ท่านด่ืมให ้แก่ เขาเหล่าน้ันตามกําหนดทุกวนั ทรงให้เขาทัง้
หลายรบัการเล้ียงดู อยู ่สามปี เม่ือครบกําหนดเวลาน้ันแล้ว
ทรงใหเ้ขารบัใชต่้อพระพักตร ์กษัตรยิ ์6 ในบรรดาคนยูดาหน้ั์ 
นม ดีาเนี ยล ฮานันยาห์  มิ ชาเอล และอาซารยิาห์ 7 และท่าน
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หวัหน้าขั นที จึงตัง้ชื่อให ้ใหม่ ดาเนียลน้ันใหเ้รยีกวา่เบลเทชสั
ซาร์ ฮานันยาห์เรยีกวา่ชดัรคั  มิ ชาเอลเรยีกวา่เมชาค และ
อาซารยิาหเ์รยีกวา่เอเบดเนโก

ความตัง้ใจของดาเนี ยล 
8  แต่ ดาเนียลตัง้ใจไวว้า่จะไม่กระทําตัวให้เป็นมลทินด้วย

อาหารสูงของกษั ตร ิย์ หร ือด ้วยเหล้าองุน่ ซ่ึงพระองค์ ด่ืม 
เพราะฉะน้ันเขาจึงขอหวัหน้าขั นที  ให ้ยอมเขาท่ี ไม่ กระทํา
ตัวให้เป็นมลทิน 9 และพระเจ้าทรงให้หวัหน้าขั นที ชอบและ
เวทนาดาเนี ยล 10 และหวัหน้าขั นที จึงกล่าวแก่ดาเนียล
วา่ �ข้าเกรงวา่กษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าผู้ทรงกําหนดอาหาร
และเครือ่งด่ืมของเจ้า ทอดพระเนตรเห ็นว ่า พวกเจ้ามี หน ้า
ซูบซีดกวา่บรรดาคนหนุ่มๆอายุ รุน่ราวคราวเดียวกัน  เจ้ าก็
จะกระทําให้ศีรษะของข้าเข้าสู่อนัตรายเพราะกษั ตร ิย�์ 11  
แล ้วดาเนียลจึงกล่าวแก่มหาดเล็กผู้ ท่ี หวัหน้าขั นที  กําหนด
ให ้ ดู แลดาเนี ยล ฮา นันยาห์  มิ ชา เอล และอาซาริยาห์  
วา่ 12 �ขอท่านจงทดลองผู้ รบัใช ้ของท่านสักสิบวนั  ขอให ้
เขานําผักมาให้เรากินและน้ํามาให้เราด่ืม 13  แล ้วให้ท่าน
ตรวจดู หน ้าตาของเราทัง้หลายเบื้องหน้าท่านและตรวจ
ดู หน ้าตาของบรรดาอนชุนผู้รบัประทานอาหารสูงของกษั 
ตร ิย์ และเม่ือท่านเหน็อยา่งไรแล้วจงกระทําแก่ ผู้รบัใช ้ของ
ท่านอยา่งน้ันเถิด� 14 เขาก็ยอมทําตามคนเหล่าน้ันในเรือ่ง
น้ีและทดลองเขาอยู ่สิ บวนั 15 เม่ือครบสิบวนัแล้วหน้าตา
ของคนเหล่าน้ันดี กวา่ และเน้ือหนั งก ็อว้นท้วนสมบู รณ ์กวา่
บรรดาอนชุนท่ีรบัประทานอาหารสูงของกษั ตร ิย์ 16 ดังน้ัน
มหาดเล็กจึงนําอาหารสูงส่วนของเขาทัง้หลายและเหล้า
องุน่ซ่ึงเขาทัง้หลายควรจะได้ด่ื มน ัน้ไปเสีย และใหผ้ักแก่ เขา 
17 ฝ่ายอนชุนทัง้ ส่ีคนน้ี พระเจ้าทรงประทานสรรพวทิยา
และความชาํนาญในเรือ่งวชิาทัง้ปวงและปัญญา และดา
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เนีย ล เข้าใจ ใน นิ มิ ต และ ความ ฝัน ทุก ประการ 18 พอ สิน้
กําหนดเวลาท่ี กษัตรยิ ์ทรงบัญชาให้นําเขาทัง้หลายเข้าเฝ้า
หวัหน้าขั นที จึงนําเขาทัง้หลายเข้ามาเฝ้าเนบูคัดเนสซาร์
19 และกษั ตร ิย ์ก็ ทรงสัมภาษณ์ เขา ในบรรดาอนชุนเหล่า
น้ันไม่พบสักคนหน่ึงท่ีเหมือนดาเนี ยล ฮานันยาห์  มิ ชาเอล
และอาซาริยาห์ เพราะฉะน้ันเขาจึงได้ รบัใช ้ต่อพระพักตร ์
กษัตรยิ ์20 ในบรรดาเรือ่งราวอนัเก่ียวกับปัญญาและความ
เข้าใจ ซ่ึงกษั ตร ิย์ตรสัถามเขาทัง้หลาย ทรงเห ็นว ่าเขาทัง้
หลายดีกวา่พวกโหร และพวกหมอดู ซ่ึงอยู่ในอาณาจักรทัง้
สิน้ของพระองค์ สิ บเท่า 21 และดาเนียลก็ ได้ รบัราชการเรือ่ย
มาจนปีแรกแหง่รชักาลกษั ตร ิยไ์ซรสั

2
พระสุ บิ นของกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์

1 ในปี ท่ี สองแหง่รชักาลเนบูคัดเนสซาร์ เนบูคัดเนสซาร์
ทรงพระสุ บิน พระทัยของพระองค์ ก็ ทรงเป็นทุกข์ บรรทม
ไม่ หลับ 2  แล ้วกษั ตร ิย์ จึงทรงบัญชาให ้มี หมายเรยีกพวก
โหร พวกหมอดู พวกนักวทิยาคม และคนเคลเดียเข้าทูล
กษั ตร ิย ์ให ้ รู ้เรือ่งพระสุ บิน เขาทัง้หลายก็ เข ้ามาเฝ้ากษั ตร ิ
ย์ 3 และกษั ตร ิย์ตรสักับเขาวา่ �เราได้ ฝัน และจิตใจของ
เราก็ เป็นทุกข์  อยากรู ้วา่ฝั นว ่ากระไร� 4  แล ้วคนเคลเดียจึง
กราบทูลกษั ตร ิย์เป็นภาษาอารมัวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขอ
ทรงพระเจรญิเป็นนิตย์ ขอทรงเล่าพระสุ บิ นให ้แก่ พวกผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์  แล ้วเหล่าข้าพระองค์จะได้ถวายคําแก้พระ
สุ บิน � 5  กษัตรยิ ์ทรงตอบคนเคลเดียวา่ �เราจําความฝัน
น้ันไม่ ได้  แล้ว ถ้าเจ้าไม่ ให ้เรารูค้วามฝันพรอ้มทัง้คําแก้ ฝัน 
 เจ้ าจะถู กห ่ันเป็นชิน้ๆ และบ้านเรอืนของเจ้าจะต้องเป็นก
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องขยะ 6  แต่ ถ้าเจ้าสําแดงความฝันและคําแก้ฝันให ้เรา  
เจ้ าจะได้รบัของขวญั  รางวลั และเกียรติยศใหญ่ ยิง่ ฉะน้ัน
จงสําแดงความฝันและคําแก้ฝันให ้เรา � 7 เขาทัง้หลาย
กราบทูลคํารบสองวา่ �ขอกษั ตร ิย์เล่าพระสุ บิ นแก่พวกผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์ และเหล่าข้าพระองค์จะถวายคําแก้พระ
สุ บิน พระเจ้าข้า� 8  กษัตรยิ ์ทรงตอบวา่ �เรารู ้เป็นแน่  แล 
้ วว ่า  เจ้ าพยายามจะถ่วงเวลาไว้ เพราะเจ้าเห ็นว ่าเราจํา
ความฝันน้ันไม่ ได้  แล้ว 9  แต่ ถ้าเจ้าไม่ ให ้เรารู ้ความฝัน  ก็  มี 
คําตัดสินเจ้าอยู่ข้อเดียว เพราะเจ้าทัง้หลายตกลงท่ีจะพูด
เท็จและพูดทุ จร ิตต่อหน้าเรา จนจะมีอะไรเปล่ียนแปลงไป
เพราะฉะน้ันเจ้าจงบอกความฝันให ้แก่  เรา  แล ้วเราจึงจะรู้
วา่เจ้าจะถวายคําแก้ความฝันให้เราได้� 10 คนเคลเดียจึง
กราบทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ วา่ � ไม่มี  บุ รุษคนใดในพิภพท่ี
จะสําแดงเรือ่งกษั ตร ิย ์ได้ เพราะฉะน้ันไม่ มี  กษัตรยิ ์ เจ้ านาย
หรอืผู้ปกครองคนใดไต่ถามสิง่เหล่าน้ีจากโหร หรอืหมอดู
หรอืคนเคลเดีย 11  สิ ่งซ่ึงกษั ตร ิย์ตรสัถามน้ันยากและไม่ 
มี  ผู้ ใดจะสําแดงแด่ กษัตรยิ ์ ได้ นอกจากพระ  ผู้ ซ่ึ งม ิ ได้  อยู ่
กับมนษุย�์ 12 เพราะเรือ่งน้ี กษัตรยิ ์จึงทรงกริว้และเกรีย้ว
กราดนักและรบัสัง่ให้ฆ่าพวกนักปราชญ์ทัง้หมดของบาบิ
โลนเสีย 13 เพราะฉะน้ันจึ งม ีพระราชกฤษฎีกาประกาศไป
วา่ใหฆ่้านักปราชญ์เสียทัง้หมด เขาจึงเท่ียวหาดาเนียลและ
พรรคพวกเพื่อจะฆ่าเสีย

พรรคพวกของดาเนียลอธษิฐานขอสติ ปัญญา 
14  แล ้ว ดา เนีย ล ก็ ตอบ อารีโอ คหวั หน้า รา ชอง คร ักษ ์ 

ผู้  ท่ี ออกไปเท่ียวฆ่า นักปราชญ์ของบาบิ โลน ด้วยถ้อยคํา
แยบคายและปรชีาสามารถ 15 ท่านถามอารโีอคหวัหน้าวา่
�ไฉนพระราชกฤษฎีกาของกษั ตร ิย์จึงเรง่รอ้นเล่า�  แล ้วอา
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รโีอคก็เล่าเรือ่งใหด้าเนียลทราบ 16  แล ้วดาเนียลก็ เข ้าไปเฝ้า
และกราบทูลกษั ตร ิย ์ขอให ้กําหนดเวลาเพื่อท่านจะถวาย
คําแก้พระสุ บิ นแด่ กษัตรยิ ์17  แล ้วดาเนียลก็ กล ับไปเรอืน
ของท่าน และแจ้งเรือ่งให้ฮานันยาห์  มิ ชาเอล และอาซาริ
ยาห์สหายของท่านฟัง 18 และบอกเขาให้ขอพระกรุณาแหง่
พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์เรือ่งความลึ กล ั บน ้ีเพื่อดาเนียลและ
สหายของท่านจะไม่พินาศพรอ้มกับบรรดานักปราชญ์อื่นๆ
ของบาบิ โลน 

พระเจ้าทรงสําแดงให้ดาเนียลทราบความหมายของ
พระสุ บิน 

19 ในนิ มิ ตกลาง คืนทรงเผยความลึ กล ั บน ้ันแก่ดาเนี 
ยล  แล ้วดาเนียลก็ถวายสาธุการแด่พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์
20 ดา เนีย ล กล่าว วา่ � สาธุ การ แด่ พระนาม ของ พระเจ้า
เป็น นิตย ์สืบไป เพราะ ปัญญา และ ฤทธา นุ ภาพ เป็น ของ
พระองค์ 21  พระองค์ ทรงเปล่ียนวาระและฤดู กาล  พระองค์ 
ทรงถอดกษั ตร ิย์และทรงตัง้กษั ตร ิย์ขึ้นใหม่  พระองค์ ทรง
ประทาน ปัญญา แก่ นัก ปราชญ์ และ ทรง ประทาน ความ รู ้
แก่  ผู้  ท่ี  มี  ความเข้าใจ 22  พระองค์ ทรงเผยสิง่ ท่ี ลึก ซ้ึงและ
ล้ี ลับ  พระองค์ ทรง ทราบ สิง่ ท่ี อยู ่ใน ความ มืด และ ความ
สวา่ง ก็ อยู ่กับพระองค์ 23  โอ พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอโมทนาและสรรเสรญิพระองค์  
ผู้ ทรงประทานปัญญาและกําลังแก่ข้าพระองค์  สิ ่งน้ั นที ่
พวกข้าพระองค์ทูลขอ  พระองค์  ก็ ทรงให้ข้าพระองค์ รู ้ แล้ว 
เพราะพระองค์ ได้ ทรงสําแดงเรือ่งของกษั ตร ิย ์ให ้ แจ ้งแก่
พวกข้าพระองค์� 24  แล ้วดาเนียลก็ เข ้าไปหาอารโีอคผู้ซ่ึง
กษั ตร ิย ์แต่ งตัง้ให้ฆ่านักปราชญ์ แห ่งบาบิ โลน ท่านได้ เข ้า
ไปและกล่าวแก่อารโีอควา่ดังน้ี �ขออยา่ฆ่านักปราชญ์ แห ่
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งบาบิ โลน ขอโปรดนําตัวข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์ และ
ข้าพเจ้าจะถวายคําแก้ฝันแก่ กษัตรยิ ์� 25  แล ้วอารีโอคก็ 
ร ีบนําตัวดาเนียลเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์ และกราบทูลพระองค์ วา่ 
�ข้าพระองค์ ได้ พบชายคนหน่ึงในหมู่พวกท่ี ถู กกวาดเป็น
เชลยมาจากยูดาห์ ชายผู้ น้ี จะให ้กษัตรยิ ์ทรงรูคํ้าแก้พระสุ 
บิ นได้� 26  กษัตรยิ ์จึงตรสัแก่ดาเนียลผู้ชื่อวา่เบลเทชสัซาร ์
วา่ � เจ้ าสามารถท่ีจะใหเ้รารูถึ้งความฝั นที ่เราได้ฝันน้ันและ
คําแก้ ได้  หรอื � 27 ดาเนียลกราบทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ 
วา่ � ไม่มี  นักปราชญ์ หรอืหมอดู หรอืโหร หรอืหมอดู ฤกษ์ 
ยามสําแดงความลึ กล ับซ่ึงกษั ตร ิย ์ไต่ ถามแด่ พระองค์  ได้ 
28  แต่  มี พระเจ้าองค์ หน ่ึงในฟ้าสวรรค์ ผู้ ทรงเผยความลึ กล ั 
บท ้ังหลาย และพระองค์ทรงให ้กษัตรยิ ์เนบูคัดเนสซาร ์รู ้ถึง
สิง่ซ่ึงจะบังเกิดขึ้นในวาระภายหลัง พระสุ บิ นของพระองค์
และนิ มิ ตท่ี ผุ ดขึ้นในพระเศียรของพระองค์บนพระแท่นน้ัน
เป็นดังน้ี พระเจ้าข้า 29  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขณะเม่ือพระองค์
บรรทมอยูบ่นพระแท่น พระดํารใินเรือ่งซ่ึงจะบังเกิดมาภาย
หลัง ได้ ผุ ด ขึ้น และ พระองค์ น้ัน ผู้ทรง เผย ความ ลึ กล ั บก ็
ทรงให ้พระองค์  รู ้ถึง สิง่ ท่ีจะบังเกิดมา 30 ฝ่ายข้าพระองค์
ซ่ึงทรงเผยความลึ กล ั บน ้ี แก่ ข้าพระองค์ น้ัน  มิใช ่เพราะข้า
พระองค์ มี ปัญญามากกวา่ผู้ มี  ช ีวติทัง้หลาย  แต่ เพื่อกษั ตร ิย์
จะทรงรูคํ้าแก้พระสุ บิน และเพื่อพระองค์จะทรงรูพ้ระดําริ
ในพระทัยของพระองค์

ปฏิมากรในพระสุ บิ นของกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์
31  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ พระองค์  ทอดพระเนตร และดู เถิด  มี 

ปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากรน้ี ใหญ่ และสุกใสยิง่นัก  ตัง้อยู ่
ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ และรูปรา่งก็ น่ากลัว 32 เศียร
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ของปฏิมากรน้ีเป็นทองคําเน้ื อด ีอกและแขนเป็นเงนิ ท้อง
และโคนขาเป็นทองสัมฤทธิ์ 33 ขาเป็นเหล็ก  เท ้าเป็นเหล็ก
ปนดิน 34 ขณะเม่ือพระองค์ ทอดพระเนตร  มี ห ินก ้อนหน่ึง
ถูกตัดออกมามิ ใช ่ ด้วยมือ กระทบปฏิมากรท่ี เท ้าอนัเป็น
เหล็กปนดิน กระทําใหแ้ตกเป็นชิน้ๆ 35  แล ้วส่วนเหล็ก ส่วน
ดิน ส่วนทองสัมฤทธิ์ ส่วนเงนิและส่วนทองคํา  ก็ แตกเป็น
ชิน้ๆพรอ้มกัน กลายเป็นเหมือนแกลบจากลานนวดข้าวใน
ฤดู รอ้น ลมก็พัดพาเอาไป จึงหารอ่งรอยไม่พบเสียเลย  แต่ 
ก้อนห ินที ่กระทบปฏิมากรน้ันกลายเป็นภู เขาใหญ่ จนเต็มพิ 
ภพ 36  น่ี เป็นพระสุ บิน พระเจ้าข้า  บัดน้ี  เหล่ าข้าพระองค์ขอก
ราบทูลคําแก้พระสุ บิ นต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์

 กรุ งบาบิโลนของกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์ คืออาณาจักร
โลกแหง่แรก

37  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์  กษัตรยิ ์จอมกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย ซ่ึง
พระเจ้า แหง่ ฟ้า สวรรค์ ได้ ทรง ประทาน ราช อาณา จั กร  
อานภุาพ  ฤทธิ ์เดชและสงา่ราศี 38และได้ทรงมอบไวใ้นหตัถ์ 
พระองค์  ท่าน ซ่ึ งบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์  สัตว ์ในทุ่งนาและ
นกในอากาศ  ไม่ วา่มันจะอาศัยอยู่  ณ  ท่ี ใดๆให ้แก่  พระองค์ 
กระทําให ้พระองค์ ปกครองมันได้ ทัง้หมด เศียรทองคําน้ัน
คือพระองค์ เอง 

อาณาจักรโลกแหง่ท่ีสองและสาม คื อม ีเดียเปอร ์เซ ีย
และกรกี

39 ต่อ จาก พระองค์ ไป จะ มี ราช อาณา จั กรด ้อ ยก วา่
พระองค์ และย ังม รีาชอาณาจักรท่ี สาม เป็นทองสัมฤทธิ์ ซ่ึง
จะปกครองอยูทั่ว่พิ ภพ 

อาณาจักรโลกแหง่ท่ี สี ่คือโรม
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40 และจะมีราชอาณาจักรท่ี สี ่ แข ็งแรงดัง่เหล็ก เพราะ
เหล็กตี สิ ่งทัง้หลายให้หกัเป็นชิน้ๆและปราบสิง่ทัง้ปวงลง
ได้ ราชอาณาจั กรน ้ันจะหกั และทุบสิง่ ทัง้ปวงเหล่าน้ี ดัง
เหล็ก ซ่ึง ทุบ ให ้แหลก 41 ดัง่ ท่ี พระองค์ ทอดพระเนตรเท้า
และน้ิวเท้า  เท ้าเป็นดินชา่งหม้ อบ ้างเหล็ กบ ้าง จะเป็นราช
อาณาจักรประสม  แต่ ความแข็งแกรง่ของเหล็กจะยงัอยู่
ในน้ันบ้าง  ดังท่ี  พระองค์ ทอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียว
42 และ น้ิว เท้า เป็น เหล็ก ปน ดิน ฉันใด ราช อาณา จั กรน ้ัน
จึง แข็ง แรง บ้าง เปราะ บ้าง ฉัน น้ัน 43  ดัง ท่ี  พระองค์ ทอด
พระเนตรเหล็กปนดินเหนียว ราชอาณาจักรจะปนกันด้วย
เชื้อสายของมนษุย์  แต่ จะไม่ย ึดก ันแน่นไว ้ได้ อยา่งเดียวกั 
บท ่ีเหล็กไม่ประสมเข้ากั บด ิน

หลังจากอาณาจักรโรมคืนมาใหม่ แล้ว อาณาจักรของ
พระครสิต์จะตัง้ขึ้น

44 และ ใน สมัย ขอ งกษั ตร ิย ์เหล่า น้ัน พระเจ้า แหง่ ฟ้า
สวรรค์ จะ ทรง สถาปนา ราช อาณาจักร หน่ึง ซ่ึง ไม่ มี วนั
ทําลายเสียได้ หรอืราชอาณาจั กรน ้ันจะไม่ตกไปแก่ ชนชาติ  
อื่น ราชอาณาจั กรน ้ันจะกระทํา ให้บรรดาราชอาณาจักร
เหล่าน้ีแตกเป็นชิน้ๆถึงอวสาน และราชอาณาจั กรน ้ันจะ
ตั ้งม ่ันอยู ่เป็นนิตย ์45  ดังท่ี  พระองค์ ทอดพระเนตรก้อนหนิ
ถูกตัดออกจากภูเขามิ ใช ่ ด้วยมือ และก้อนหนิน้ันได้กระทํา
ให ้เหล็ก  ทองสัมฤทธิ ์  ดิน  เงนิ และทองคําแตกเป็นชิน้ๆ
พระเจ้ายิง่ใหญ่ ได้ ทรงให ้กษัตรยิ ์ รู ้วา่อะไรจะบังเกิดมาภาย
หลังน้ี พระสุ บิ นน้ันเท่ียงแท้และคําแก้พระสุ บิ  นก ็ แน่นอน �

 กษัตรยิ ์พระราชทานยศชัน้สูงให ้แก่ ดาเนี ยล 
46  แล ้วกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์ก็ ทรงกราบลงและเคา

รพดาเนี ยล และมีพระบัญชาให้นําเครือ่งบูชาและเครือ่ง
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หอมมาถวายดาเนี ยล 47  กษัตรยิ ์ตรสักับดาเนียลวา่ � แน่ 
นอนที เดียว พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทัง้หลาย
และทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของกษั ตร ิย ์ทัง้ปวง ทรงเป็น
ผู้เผยความลึ กล ับเพราะท่านสามารถท่ีจะเผยความลึ กล 
ั บน ้ี ได้ � 48 ฝ่ายกษั ตร ิย ์ก็ พระราชทานยศชัน้สูง และของ
พระราชทานยิง่ใหญ่เป็ นอ ันมากแก่ดาเนี ยล และแต่งตัง้ให้
เป็นผู้ครอบครองหมดเมืองบาบิ โลน และเป็นประธานใหญ่
ของนักปราชญ์ทัง้สิน้แหง่บาบิ โลน 49 ดาเนียลก็กราบทูล
ขอต่อกษั ตร ิย์และพระองค์ทรงตัง้ให้ชดัรคั เมชาคและเอ
เบดเนโกเป็นผู้จัดราชการในเมืองบาบิ โลน  แต่ ดาเนียลยงั
คงอยูใ่นราชสํานัก

3
ปฏิมากรรูปใหญข่องกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์

1  กษัตรยิ ์เนบูคัดเนสซาร ์ได้ สรา้งปฏิมากรรูปหน่ึ งด ้วย
ทองคํา สูงหกสิบศอก กวา้งหกศอก ทรงตัง้ไว้  ณ  ท่ี ราบดู 
รา ในเมืองบาบิ โลน 2  แล ้วกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซารร์บัสัง่ให้
ประชุ มอ ุปราช ข้าหลวงภาค  ผู้ วา่ราชการเมือง  ผู้พิพากษา 
นายคลัง  มนตร ี  ตุลาการ และบรรดาเจ้าหน้าท่ี ทัง้หลาย
ของหวัเมือง  ให ้ เข ้ามาในงานฉลองปฏิมากรซ่ึงกษั ตร ิยเ์นบู
คัดเนสซาร ์ได้ ทรงตัง้ขึ้น 3  แล ้ วอ ุปราช ข้าหลวงภาค  ผู้ วา่
ราชการเมือง  ผู้พิพากษา นายคลัง  มนตร ี  ตุลาการ และ
บรรดาเจ้าหน้าท่ีทัง้หลายของหวัเมืองได้ เข ้ามาประชุมเพื่อ
งานฉลองปฏิมากร ซ่ึงกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์ได้ ทรงตัง้ขึ้น
และเขาทัง้หลายก็ มาย ืนอยู ่หน ้าปฏิมากรซ่ึงกษั ตร ิยเ์นบู
คัดเนสซาร ์ได้ ทรงตัง้ขึ้น 4 และโฆษกก็ประกาศเสียงดังวา่



ดาเนี ยล 3:5 xi ดาเนี ยล 3:13

� โอ บรรดาชนชาติ  ประชาชาติ ทัง้ปวงและภาษาทัง้หลาย  
มี พระบัญชาแก่ท่านทัง้หลายวา่ 5 เม่ือท่านได้ยนิเสียงแตร
ทองเหลืองขนาดเล็ก  ป่ี พิณเขาคู่ พิณส่ี สาย พิณใหญ่  ป่ี  ถุง 
และเครือ่งดนตร ีทุกชนิด  ให ้ท่านทัง้หลายกราบลงนมัสการ
ปฏิมากรทองคํา ซ่ึงกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์ได้ ทรงตัง้ไว้ 6  ผู้ 
ใดท่ี มิได้ กราบลงนมัสการก็ ให ้โยนผู้น้ันทั นที  เข ้าไปในเตาท่ี
ไฟลุกอยู�่ 7 เพราะฉะน้ันพอประชาชนได้ยนิเสียงแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก  ป่ี พิณเขาคู่ พิณส่ี สาย พิณใหญแ่ละเครือ่ง
ดนตร ีทุกชนิด บรรดาชนชาติ  ประชาชาติ ทัง้ปวงและภาษา
ทัง้หลาย  ก็ กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคําซ่ึงกษั ตร ิยเ์นบู
คัดเนสซาร ์ได้ ทรงตัง้ไว้

คนยวิสามคนไม่ยอมกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา
8  เพราะฉะน้ัน ในครัง้น้ันพวกเคลเดียบางคนมาเข้าเฝ้า

และฟ้องพวกยวิด้วยใจคิดรา้ย 9 เขาทัง้หลายกราบทูลกษั 
ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขอทรงพระเจรญิ
เป็นนิตย์ 10  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์  พระองค์ ทรงออกกฤษฎีกา
แล้ วว ่า  ทุ กคนผู้ ได้ ยนิเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก  ป่ี 
พิณเขาคู่ พิณส่ี สาย พิณใหญ่  ป่ี  ถุง และเครือ่งดนตร ีทุก
ชนิด  ก็  ให ้กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา 11 และผู้ใดท่ี 
ไม่ กราบลงนมัสการก็ ให ้โยนเข้าไปในเตาท่ีไฟลุกอยู่ 12  มี 
ยวิบางคนท่ี พระองค์  ได้  แต่ งตัง้ให้จัดราชการในเมืองบาบิ 
โลน คือชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโก  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์คน
เหล่าน้ี ไม่ เชื่อฟังพระองค์ เขามิ ได้  ปฏิบัติ พระของพระองค์
หรอืนมัสการปฏิมากรทองคําซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงตัง้ไว�้ 13  
แล ้วเนบูคัดเนสซาร ์ก็ ทรงกริว้จัดและเดือดพล่าน  มี รบัสัง่
ให้นําตัวชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโกเข้ามา  แล ้วเขาก็นํา
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คนเหล่าน้ี เข ้ามาเฝ้ากษั ตร ิย์ 14 เนบูคัดเนสซารท์รงกล่าว
แก่เขาวา่ � โอ ชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโกเอย๋ เป็นความ
จรงิหรอืไม่ ท่ี  เจ้ ามิ ได้  ปรนนิบัติ พระของเรา หรอืนมัสการ
ปฏิมากรทองคําซ่ึงเราได้ตัง้ไว้ 15  บัดน้ี ถ้าเจ้าพรอ้มใจแล้ว
พอเจ้าได้ยนิเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก  ป่ี พิณเขาคู่
พิณส่ี สาย พิณใหญ่  ป่ี  ถุง และเครือ่งดนตร ีทุกชนิด  เจ้ า
จงกราบลงนมัสการปฏิมากรซ่ึงเราได้สรา้งไว้  แต่ ถ้าเจ้าไม่ 
นมัสการ จะต้องโยนเจ้าทั นที  เข ้าไปในเตาท่ีไฟลุกอยู่ และผู้
ใดเล่าจะเป็นพระเจ้าท่ีจะชว่ยให ้เจ้ าพ้นจากมือของเราได้�
16 ชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโกกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � โอ 
ข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์ ข้าพระองค์ทัง้หลายไม่จําเป็นจะต้อง
ตอบพระองค์ในเรือ่งน้ี 17 ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระองค์ ผู้ 
ซ่ึงพวกข้าพระองค์ ปรนนิบัติ สามารถชว่ยพวกข้าพระองค์ 
ให ้พ้นจากเตาท่ีไฟลุกอยู่  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์  พระองค์  ก็ จะ
ทรงชว่ยพวกข้าพระองค์ ให ้พ้นพระหตัถ์ของพระองค์ 18  แต่ 
ถ้าไม่เป็นเชน่น้ัน  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขอพระองค์ทรงทราบ
วา่ พวกข้าพระองค์จะไม่ ปรนนิบัติ พระของพระองค์ หรอื
นมัสการปฏิมากรทองคําซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงตัง้ขึ้น�

คนย ิวท ่ี สัตย ์ซ่ืออยูใ่นเตาไฟอยา่งปลอดภัย
19  แล ้วเนบูคัดเนสซารท์รงเกรีย้วกราดยิง่นัก  พระพักตร ์

ของพระองค์ ก็  เปล ่ียนไปไม่พอพระทัยชดัรคั เมชาค และเอ
เบดเนโก  พระองค์ จึงรบัสัง่ให้ทําเตาไฟให้รอ้นกวา่ท่ีเคยอกี
เจ็ดเท่า 20 และพระองค์รบัสัง่ให้บางคนท่ี มี กําลังมากท่ีสุด
ในกองทัพมามัดชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโก และให้โยน
เขาเข้าไปในเตาท่ีไฟลุกอยู่ 21  แล ้วคนเหล่าน้ี ก็  ถู กมัดไว้ทัง้
เส้ือ  กางเกง  หมวก และเครือ่งแต่งกายอื่นๆ และเขาก็ ถู ก
โยนเข้าไปในเตาท่ีไฟลุกอยู่ 22 ฉะน้ันเพราะวา่คํารบัสัง่ขอ
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งกษั ตร ิย์ น้ันเข้มงวดมากและเตาไฟก็รอ้นจัด เปลวไฟจึง
ได้ฆ่าคนท่ีโยนชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโก 23 และชาย
ทัง้สามน้ี คือชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโกก็ตกลงไปกลาง
เตาไฟท่ี ลุ กอยู่ทัง้ย ังม ั ดอย ู่24 ขณะน้ันกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนส
ซารป์ระหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลัน  พระองค์ ตรสั
กับองคมนตรีของพระองค์ วา่ �เรามัดสามคนโยนเข้าไป
กลางไฟมิ ใช ่ หรอื � เขาทูลตอบกษั ตร ิย ์วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์
 จร ิงพระเจ้าข้า� 25  พระองค์ ตรสัตอบวา่ � ดู  เถิด เราเหน็
ส่ีคนถูกปล่อย กําลังเดินอยู่กลางไฟ และเขาทัง้หลายก็ ไม่
เป็นอนัตราย  รู ปรา่งของคนท่ี สี ่น้ันคล้ายคลึ งก ับพระบุตร
ของพระเจ้า�

เนบูคัดเนสซารถ์วายเกียรติยศแด่ พระเจ้า 
26  แล ้วเนบูคัดเนสซารเ์สด็จมาใกล้ ประตู เตาท่ีไฟลุกอยู ่

น้ัน ทรงกล่าววา่ �ชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโก  ผู้รบัใช ้
ของพระเจ้าสูงสุด จงออกมาเถิด จงมาท่ี น่ี �  แล ้วชดัรคั
เมชาค และเอเบดเนโกก็เดินออกมาจากกลางไฟ 27 ฝ่าย
อุปราช ข้าหลวงภาค  ผู้ วา่ราชการเมือง และองคมนตรีขอ
งกษั ตร ิย ์ก็ หอ้มล้อมเข้ามา  เห ็ นว ่าไฟไม่ มี อาํนาจอะไรเหนือ
รา่งกายของคนเหล่า น้ี ผมท่ีศีรษะของเขาก็ ไม่  งอ เส้ื อก ็ 
มิได้  เป็นอนัตราย  ไม่มี  กล ่ินไฟท่ีตัวเขาทัง้หลายเลย 28 เนบู
คัดเนสซารต์ร ัสว ่า � สาธุ การแด่พระเจ้าของชดัรคั เมชาค
และเอเบดเนโก  ผู้  ได้ ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาชว่ยผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์ ให ้ พ้น  ผู้ วางใจในพระองค์ กระทําให้พระ
บัญชาของกษั ตร ิยเ์หลวไป และยอมพลีรา่งกายของเขาเสีย
ดีกวา่ท่ีจะปรนนิบั ติ และนมัสการพระอื่น นอกจากพระเจ้า
ของเขาเอง 29 เพราะฉะน้ันเราจึงออกกฤษฎี กาว ่า  ชนชาติ 
 ประชาชาติ หรอืภาษาใดๆท่ี กล ่าวมิ ดี  มิ รา้ยต่อพระเจ้าของ



ดาเนี ยล 3:30 xiv ดาเนี ยล 4:8

ชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโก จะถู กห ่ันเป็นชิน้ๆ และบ้าน
เรอืนของเขาจะต้องเป็นกองขยะ เพราะวา่ไม่ มี พระเจ้าอื่ นที 
่จะสามารถชว่ยให้พ้นในทางน้ี ได้ � 30  แล ้วกษั ตร ิย ์ได้ ทรง
เล่ือนยศให้ชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโกสูงขึ้ นอ ีกในเมือง
บาบิ โลน 

4
เนบูคัดเนสซาร ์กล ่าวถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับ

พระเจ้า
1  เรา  กษัตรยิ ์เนบู คัด เนส ซาร์ ขอ ประกาศ แก่ บรรดา

ชนชาติ  ประชาชาติ  ทัง้ปวง และภาษาทัง้หลาย ซ่ึงอาศัย
อยู่บนพิภพทัง้สิ ้นว ่า  สันติ สุขจงมี แก่ ท่านทัง้หลายอยา่ง
ทว ีคูณ 2 เราเหน็สมควรท่ีจะแสดงหมายสําคัญและการ
มหศัจรรย์ ซ่ึงพระเจ้าสูงสุดได้ทรงกระทําแก่ เรา 3 หมาย
สําคัญ ของ พระองค์ ใหญ่ ยิง่ สัก เท่าใด การ มหศัจรรย์ ของ
พระองค์ กอปร ด้วย ฤทธา นุ ภาพ ปาน ใด อาณาจักร ของ
พระองค์เป็นอาณาจักรถาวรเป็นนิตย์ และราชอาณาจักร
ของพระองค์น้ันดํารงอยู ่ทุ กชัว่อายุ

เนบูคัดเนสซารท์รงนิ มิ ตเหน็ต้นไม้ ใหญ่ 
4  ตัวเรา  คือ เนบูคัดเนสซาร ์อยู ่เป็นผาสุกในนิเวศของ

เรา และมีความเจรญิอยู่ ในวงัของเรา 5 เราฝันเหน็เรือ่ง
ซ่ึงกระทําให้เรากลัว ขณะเม่ือเรานอนอยู่บนท่ีนอนความ
คิดและนิ มิ  ตอ ันผุดขึ้นในศีรษะของเราเป็นเหตุ ให ้เราตกใจ
6 เราจึงออกกฤษฎีกาเรยีกนักปราชญ์ แห ่งบาบิโลนทัง้สิน้
มาหาเราเพื่อให ้แก้ ความฝันให ้แก่  เรา 7พวกโหร พวกหมอดู
และคนเคลเดีย และหมอดู ฤกษ์ ยามก็ เข ้ามาเฝ้า เราก็เล่า
ความฝันแก่ เขา  แต่ เขาทัง้หลายแก้ฝันให้ เราไม่ ได้ 8 ใน
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ท่ีสุดดาเนียลก็ เข ้ามาเฝ้า เรา เขา มีชื่อวา่ เบลเทชสัซาร์
ตามนามพระของเรา เขามีวญิญาณของพระผู้ บรสุิทธิ ์เรา
ก็เล่าความฝันใหเ้ขาฟังวา่ 9 � โอ เบลเทชสัซาร์ หวัหน้าของ
พวกโหร เพราะเราทราบวา่วญิญาณของพระผู้ บรสุิทธิ ์ อยู ่
ในท่าน และไม่ มี ความล้ําลึกใดๆท่ีจะใหท่้านแก้ ยาก จงบอก
นิ มิ ตทัง้หลายในความฝั นที ่เราได้ เหน็ และตีความนิ มิ ต
เหล่าน้ันให ้แก่  เรา 10 นิ มิ ตท่ี ผุ ดขึ้นในศีรษะของเราเม่ือนอน
อยู่บนท่ี นอน  ดู  เถิด เราได้ เห ็นต้นไม้ท่ามกลางพิ ภพ มันสูง
มาก 11  ต้นไม้ เติบโตและแข็งแรง ยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้า
สวรรค์ และประจั กษ ์ไปถึงท่ีสุดปลายพิ ภพ 12 ใบก็งดงาม
และผลก็ อุดม และจากต้นไม้ น้ัน  มี อาหารให ้แก่  ช ีวติทัง้ปวง
 สัตว ์ป่าท่ีในทุ่งนาอาศัยอยู ่ใต้ รม่ของมัน และนกในอากาศก็
อาศัยอยู ่ท่ี กิ ่งก ้านของมัน และเน้ือหนังทัง้หลายก็เล้ียงตน
อยู่ด้วยมัน 13 ในนิ มิ ตท่ี ผุ ดขึ้นในศีรษะของเราเม่ือเราอยู่
บนท่ี นอน  ดู  เถิด เราได้ เห ็นผู้ พิทักษ์  องค์  บรสุิทธิ ์ลงมาจาก
ฟ้าสวรรค์ 14 ท่านเปล่งเสียงและพูดดังน้ี วา่ �จงฟันต้นไม้
และตั ดก ่ิงทัง้หลายของมันออกเสีย สะบัดให้ใบของมั นร ่วง
ออกแล้วให้ผลของมันกระจายไป  ให ้ สัตว ์ป่าหนีไปเสียจาก
ใต้ ต้น และให้นกหนีไปเสียจากกิง่ของมัน 15  แต่ จงปล่อย
ให้ตอรากติ ดอย ู่ในดิน  มี ปลอกเหล็กและทองสัมฤทธิ์สวม
ไว้  ให ้ อยู ่ท่ามกลางหญ้าออ่นในทุ่งนา  ให ้เปียกน้ําค้างจาก
ฟ้าสวรรค์  ให ้เขามีส่วนอยู่กับสัตวป่์าในหญ้าท่ี พื้นดิน 16  ให ้ 
จิ ตใจของเขาเปล่ียนเสียจากจิตใจมนษุย์  แล ้วมอบใจสัตว์
ป่าให ้แก่  เขา และปล่อยให ้เป็นอยู ่อยา่งน้ันจนครบเจ็ดวาระ
17 คําพิพากษาน้ันเป็นคําสัง่ของผู้ พิทักษ์ คําตัดสินน้ันเป็น
วาทะขององค์ บรสุิทธิ ์เพื่อผู้ มี  ช ีวิตอยู่จะได้ทราบวา่ท่านผู้
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สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนษุย์ และ
ประทานราชอาณาจั กรน ้ันแก่ ผู้  ท่ี  พระองค์ จะประทาน และ
ตัง้ผู้ ท่ี ด้อยท่ีสุดให ้อยู ่ เหนือ � 18 ความฝันน้ีตัวเราคือกษั 
ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์ได้  เห ็นและ  โอ เบลเทชสัซาร์ ท่านจง
กล่าวคําแก้ฝันเถิด เพราะพวกนักปราชญ์ทัง้สิน้แหง่ราช
อาณาจักรของเราไม่สามารถท่ีจะให้คําแก้ความฝันแก่ เรา 
 แต่ ท่านสามารถ เพราะวญิญาณของพระผู้ บรสุิทธิ ์ อยู ่ในตั 
วท ่าน�

อาณาจักรของเนบูคัดเนสซารจ์ะถูกตัดออก
19  แล ้วดาเนี ยล  ผู้  มี ชื่อวา่เบลเทชสัซาร์  ก็ งงงนัอยู่ชัว่โมง

หน่ึง ความคิดของท่านก็กระทําให้ ท่านตกใจ  กษัตรยิ ์ตร ั
สว ่า �เบลเทชสัซาร ์เอย๋ อยา่ให้ความฝันหรอืคําแก้ความ
ฝันกระทําให้ท่านตกใจเลย� เบลเทชสัซารทู์ลตอบวา่ � เจ้ 
านายของข้าพระองค์  ขอให ้ความฝันน้ันเป็นเรือ่งของผู้ ท่ี  
เกล ียดชงัพระองค์ เถิด และขอให้คําแก้ความฝันน้ันตกแก่ 
ปฏิปักษ์ ของพระองค์ 20  ต้นไม้  ท่ี  พระองค์  ทอดพระเนตร ซ่ึง
เติบโตขึ้นและแข็งแรง จนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์  ประจักษ์ 
ไปทัว่พิภพทัง้สิน้ 21 ใบของมั นก ็งดงามและผลก็ อุดม และ
จากต้นน้ั นม ีอาหารให ้แก่  ช ีวติทัง้ปวง  สัตว ์ป่าในทุ่งนามาพึ่ง
รม่อยู ่ใต้  ต้น และนกในอากาศก็มาอาศัยอยู ่ท่ี  กิง่ 22  โอ ข้าแต่ 
กษัตรยิ ์  น่ี คือพระองค์ เอง  ผู้ ทรงเจรญิและเข้มแข็ง  ความ
ยิง่ใหญ่ ของพระองค์ ได้  เจรญิ และขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และ
ราชอาณาจักรของพระองค์ ก็ ไปถึงสุดปลายพิ ภพ 23 และ
ท่ี กษัตรยิ ์ทอดพระเนตรผู้ พิทักษ์ คือองค์ บรสุิทธิ ์ลงมาจาก
ฟ้าสวรรค์ และพูดวา่ �จงฟันต้นไม้และทําลายเสีย  แต่ จง
ปล่อยให้ตอรากติ ดอย ู่ในดิน  มี ปลอกเหล็กและทองสัมฤทธิ์
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สวมไว้  ให ้ อยู ่ท่ามกลางหญ้าออ่นในทุ่งนา  ให ้เปียกน้ําค้าง
จากฟ้าสวรรค์  ให ้เขามีส่วนอยู่กับสัตว ์ป่า และปล่อยให ้อยู ่
อยา่งน้ันจนครบเจ็ดวาระ� 24  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์  ต่อไปน้ี 
เป็นคําแก้พระสุ บิน เป็นพระราชกฤษฎีกามาจากผู้ สูงสุด 
ซ่ึงมา ถึงกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ 25 วา่พระองค์
จะทรงถูกขับไล่ไปเสียจากท่ามกลางมนษุย์ และพระองค์
จะ อยู่ กับ สัตว์ ใน ทุ่ง นา  พระองค์ จะ ต้อง เสวย หญ้า อยา่ง
กับ ววั และ จะ ให ้พระองค์ เปียก น้ําค้าง จาก ฟ้า สวรรค์ จะ
เป็นอยู่อยา่งน้ันจนครบเจ็ดวาระ จนกวา่พระองค์จะทราบ
วา่  ผู้ สูงสุดน้ันทรงปกครองราชอาณาจักรของมนษุย์ และ
พระองค์จะประทานราชอาณาจั กรน ้ันแก่ ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรง
ปรารถนา 26 และท่ีทรงมีพระบัญชาให้เหลือตอรากต้นไม้
น้ันไว ้ก็ หมายความวา่ ราชอาณาจักรจะยงัเป็นของพระองค์
 ตัง้แต่  พระองค์ ทรงทราบวา่สวรรค์ ปกครอง 27  โอ ข้าแต่ 
กษัตรยิ ์เพราะฉะน้ันขอทรงรบัคํากราบทูลของข้าพระองค์
ขอพระองค์ทรงเลิกทําบาปเสียด้วยการกระทําความชอบ
ธรรม และเลิกทําความชัว่ชา้ ด้วยสําแดงความกรุณาต่อ
คนจน เผื่อวา่ความผาสุกของพระองค์อาจจะยดืยาวไปอกี
ได้�

 กษัตรยิ ์เนบู คัดเนสซาร ์ถู กพิพากษาเพราะเหตุ ความ
เยอ่หยิง่ 

28  สิ ่งเหล่าน้ีทัง้สิน้ได้บังเกิดขึ้นแก่ กษัตรยิ ์เนบูคัดเนส
ซาร์ 29 พอ สิน้ สิบ สอง เดือน  พระองค์ เสด็จ ดําเนิน อยู่ ใน
พระราชวงัแหง่ราชอาณาจักรบาบิ โลน 30 และกษั ตร ิยต์ร ั
สว ่า � น่ี เป็นมหาบาบิโลนมิ ใช ่ หรอื ซ่ึงเราได้สรา้งไว้เพื่อ
วงศ์วานแห่งอาณาจั กรน ้ีด้วยอาํนาจใหญ่ยิง่ของเรา และ
เพื่อเป็นศั กด ์ิ ศร ีอนัสูงส่งของเรา� 31 เม่ือกษั ตร ิย์ตรสัยงั
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ไม่ทันขาดพระวาทะ  ก็  มี เสียงตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ วา่ � 
โอ  กษัตรยิ ์เนบูคัดเนสซาร์ เราลัน่วาจาไวกั้บเจ้าแล้ วว ่า ราช
อาณาจักรได้พรากไปเสียจากเจ้าแล้ว 32 และเจ้าจะถูกขับ
ไล่ไปจากท่ามกลางมนษุย์ และเจ้าจะอยู่ กับสัตว์ในทุ่งนา
และเจ้าจะต้องกินหญ้าอยา่งกับววั จะเป็นอยู่อยา่งน้ันจน
ครบเจ็ดวาระ จนกวา่เจ้าจะเรยีนรู ้ได้  วา่  ผู้ สูงสุดปกครอง
อยู่เหนือราชอาณาจักรของมนษุย์ และประทานราชอาณา
จั กรน ้ันแก่ ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงปรารถนา� 33 ในทันใดน้ันเอง
พระวาทะก็สําเรจ็ในเรือ่งเนบูคัดเนสซาร์  พระองค์  ถู กขับ
ไล่ไปจากท่ามกลางมนษุย์ และเสวยหญ้าอยา่งกับววั และ
พระกายก็เปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์ จนพระเกศางอกยาว
อยา่งกับขนนกอนิทรี และพระนขาก็เหมือนเล็บนก 34 เม่ือ
สิน้สุดวาระน้ันแล้ว ตัวเราเนบูคัดเนสซาร ์ก็ แหงนหน้าดู
ฟ้า สวรรค์ และ จิต ปกติ ของ เรา คืน มา และ เรา ก็ สาธุ การ
แด่ ผู้ สูงสุดน้ัน และสรรเสรญิถวายเกียรติยศแด่ พระองค์  
ผู้  ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์เพราะราชอาณาจักรของพระองค์เป็น
ราชอาณาจั กรน ิรนัดร์ และอาณาจักรของพระองค์ ดํารงอยู ่ 
ทุ กชัว่อายุ 35 สําหรบัพระองค์ชาวพิภพทัง้สิน้นับวา่ไม่ มีค่า 
ท่ามกลางกองทัพแหง่สวรรค์น้ันพระองค์ทรงกระทําตาม
ชอบพระทัยพระองค์ และท่ามกลางชาวพิภพด้วย และไม่ 
มี  ผู้ ใดยบัยัง้พระหตัถ์ของพระองค์ ได้ หรอืตรสัถามพระองค์ 
ได้  วา่ � พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ใด� 36 ใน เวลา น้ัน เอง  จิ 
ตปกติของเราก็ กล ับคืนมา ความสูงส่งและราชสงา่ราศี 
กล ับมาสู่เราอกี เพื่อสงา่ราศี แห ่งราชอาณาจักรของเรา  
องคมนตร ีและข้าราชบรพิารของเรากลับมาหาเรา และเรา
ก็รบัการสถาปนาไวใ้นราชอาณาจักรของเรา ความใหญ่ยิง่
กลับเพิม่พูนแก่ เราขึ้ นอ ีก 37  บัดน้ี ตัว เรา คือเนบู คัดเนส
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ซาร์ ขอสรรเสรญิ ยกยอ่งและถวายพระเกียรติ แด่  พระมหา
กษัตรยิ ์ แห ่งสวรรค์ เพราะวา่พระราชกิจของพระองค์ ก็  ถูก
ต้อง และพระมรรคาของพระองค์ ก็  เท่ียงธรรม บรรดา ผู้
ดําเนินอยูใ่นความเยอ่หยิง่  พระองค์  ก็ ทรงสามารถใหต่ํ้าลง

5
การเล้ียงใหญ่ของเบลชสัซาร์

1  กษัตรยิ ์เบลชสัซาร ์ได้ ทรงจัดการเล้ียงใหญ่ แก่  เจ้ านาย
หน่ึงพันคน และเสวยเหล้าองุน่ต่อหน้าคนหน่ึงพันน้ัน 2 เม่ือ
เบลชสัซาร์ทรงลิม้รสเหล้าองุน่แล้ว จึ งม ีพระบัญชาให้นํา
ภาชนะทองคําและเงนิ ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร์ราชบิดาได้ทรง
กวาดมาจากพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม ออกมาให ้กษัตรยิ ์
และเจ้านายของพระองค์ ทัง้พระสนมและนางหา้มจะได้ ใช ้ 
ใส่ เหล้าด่ืม 3 เขาทัง้หลายจึงนําภาชนะทองคําซ่ึงได้กวาดมา
จากพระว ิหาร คือพระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม
และกษั ตร ิย์และเจ้านายของพระองค์ ทัง้พระสนมและนาง
หา้มก็ ได้ ด่ืมจากภาชนะเหล่าน้ัน 4 เขาทัง้หลายด่ืมเหล้าองุน่
และสรรเสรญิพระท่ีทําด้วยทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์ เหล็ก 
 ไม้ และหนิ

พระเจ้าทรงเขียนท่ีผนังของพระราชวงั
5 ใน ทันใด น้ัน น้ิว มือ คน ได้ ปรากฏ ขึ้น และ เขียน ลง ท่ี

ผนัง ของ พระราชวงั ขอ งกษั ตร ิย์ ตรง ข้าม กับ คัน ประทีป
และกษั ตร ิย ์ก็ ทอดพระเนตรมือ ท่ี เข ียนน้ัน 6  แล ้วสี พระ
พักตร ์ของกษั ตร ิย ์ก็  เปล่ียนไป พระดํารขิองพระองค์กระทํา
ให ้พระองค์ ตก พระทัย พระเพลา ก็ ออ่น เปล้ีย พระชาน ุก็ 
กระทบ กัน 7  กษัตรยิ ์รบัสัง่ เสียง ดัง  ให ้นํา หมอดู และ คน
เคลเดีย และหมอดู ฤกษ์ ยามเข้ามาเฝ้า และกษั ตร ิย์ตรสั
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กับพวกนักปราชญ์ กรุ งบาบิโลนวา่ � ผู้ ใดท่ีอา่นข้อเขียนน้ี
และแปลความให้เราได้ เราจะให ้ผู้ น้ันสวมเส้ือสี ม่วง และ
สวมสรอ้ยคอทองคํา และเราจะตัง้ให้เป็ นอ ุปราชตรใีนราช
อาณาจักรของเรา� 8  แล ้วพวกนักปราชญ์ของกษั ตร ิย ์ก็  เข 
้ามาทัง้หมด  แต่ เขาทัง้หลายอา่นข้อเขียน หรอืแปลความ
หมายให ้กษัตรยิ ์ทรงทราบหาได้ ไม่ 9  แล ว้กษั ตร ิยเ์บลชสัซาร ์
ก็ ตกพระทัยมาก และสี พระพักตร ์ของพระองค์ ก็  เปล่ียน
ไป และเจ้านายทัง้หลายของพระองค์ ก็  สนเท่ห ์10 ด้วยเหตุ
พระวาทะของกษั ตร ิย์และเจ้านายทัง้หลาย  พระราชนีิ  ก็ 
เสด็จเข้ามาในท้องพระโรงการเล้ียง และพระราชนีิทรงมี
พระเสาวนีย ์วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ขอทรงพระเจรญิเป็น
นิตย์ ขอพระองค์อยา่ได้ตกพระทัย หรอืให ้สี  พระพักตร ์ของ
พระองค์ เปล่ียนไป 11 ในราชอาณาจักรของพระองค์ มี ชาย
คนหน่ึง  มี วญิญาณของพระผู้ บรสุิทธิ ์ในตัว ในครัง้รชักาล
ของพระชนก  ความสวา่ง  ความเข้าใจ และปัญญา เหมือน
ปัญญาของพระ  ได้  มี ประจําอยู ่ท่ี ชายคนน้ี และกษั ตร ิยเ์นบู
คัดเนสซารพ์ระชนกของพระองค์ คือกษั ตร ิย์พระชนกของ
พระองค์  ได้ ทรงแต่งตัง้ ให้ เขาเป็นประธานใหญ่ของพวก
โหร  หมอดู คนเคลเดีย และหมอดู ฤกษ์  ยาม 12 เพราะวา่ดา
เนี ยล ซ่ึงกษั ตร ิย์ประทานนามวา่ เบลเทชสัซาร์  มี วญิญาณ
เลิศ  มีความรู ้และความเข้าใจท่ีจะแก้ ความฝัน  แก้  ปร ิศนา
และแก้ปัญหาต่างๆ  บัดน้ี ทรงเรยีกดาเนียลให ้เข ้ามาเฝ้า  
แล ้วเขาก็จะแปลความหมายถวายพระองค์� 13 เขาจึงนํา
ดาเนียลเข้ามาเฝ้ากษั ตร ิย์  กษัตรยิ ์ตรสัถามดาเนียลวา่
�ท่านคือดาเนียลคนน้ันในพวกท่ี ถู กกวาดเป็นเชลยมาจาก
ประเทศยูดาห์  ท่ี  กษัตรยิ ์เสด็จพ่อของเรานํามาจากยูดาห ์
หรอื 14 เราได้ย ินว ่าท่านมีวญิญาณของพระในตัว และท่าน
มี ความสวา่ง ความเข้าใจและปัญญาเลิศประจําตัว 15  บัดน้ี 
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เราให้พวกนักปราชญ์ พวกหมอดูมาเข้าเฝ้า  เพื่อให ้อา่น
ข้อความน้ี และแปลความหมายให ้เรา  แต่ เขาแปลความ
หมายของเรือ่งราว น้ี ไม่ ได้ 16  แต่ เราได้ย ินว ่า ท่านให้ คํา
แปลและแก้ปัญหาได้  บัดน้ี ถ้าท่านอา่นข้อความและแปล
ความหมายให ้ได้ จะให้ท่านสวมเส้ือสี ม่วง และสวมสรอ้ย
คอทองคํา และจะตัง้ท่านให้เป็ นอ ุปราชตรีในราชอาณาจั 
กร �

ดาเนียลกราบทูลพระวจนะของพระเจ้าถวายกษั ตร ิย์
17  แล ้วดาเนียลกราบทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ วา่ �ขอ

ทรง เก็บ ของ พระราชทาน ไว้ กับ พระองค์ เถิด และ ขอ ทรง
พระราชทาน รางวลั แก่ ผู้ อื่น ฝ่าย ข้า พระองค์ จะ ขอ อา่น
ข้อ เขียน ถวาย กษั ตร ิย์ และ ถวาย คํา แปล ความ หมาย ให ้
พระองค์ ทรงทราบ 18  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์พระเจ้าสูงสุดได้ทรง
ประทานพระราชอาณาจั กร  ความยิง่ใหญ่ และสงา่ราศี และ
เกียรติยศแด่เนบูคัดเนสซารร์าชบิดาของพระองค์ 19 และ
เพราะ ความ ยิง่ ใหญ่ ซ่ึง พระองค์ ประ ทาน แก่ เนบู คัด เนส
ซาร์ บรรดาชนชาติ  ประชาชาติ  ทัง้ปวง และภาษาทัง้หลาย
จึงได้สัน่สะท้านและเกรงขามต่อพระพักตร์พระราชบิดา  
พระองค์ จะทรงประหารผู้ใดก็ทรงประหารเสีย หรอืทรงให ้
ผู้ ใดดํารงชวีติอยู ่ก็ ทรงให ้ดํารงชวีติ  พระองค์ จะทรงแต่ง
ตัง้ผู้ใดก็ทรงแต่งตัง้  พระองค์ จะทรงกระทําให ้ผู้ ใดด้อยลง
พระองค์ ก็ ทรงกระทํา 20  แต่ เม่ือพระทัยของพระบิดาผยอง
ขึ้น ฝ่ายจิตวญิญาณของพระองค์ ก็  แข ็งกระด้างไป จึงทรง
ประกอบกิ จด ้วยความเหอ่เหมิ พระเจ้าทรงถอดพระองค์
จากราชบัลลั งก ์ และทรงรบิสงา่ราศีของพระองค์ไปเสีย
21 พระเจ้าทรงขับไล่เนบูคัดเนสซาร์ไปจากบุตรทัง้หลาย
ของมนษุย์ และทรงกระทําให้พระทัยของพระองค์ท่านเป็น
เหมือนใจสัตว ์ป่า และทรงให ้อยู ่กับลาป่า ทรงให้หญ้าเสวย
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เหมือนววั และพระกายของพระองค์ท่านก็เปียกน้ําค้างจาก
ฟ้าสวรรค์ จนกวา่พระองค์ รู ้วา่พระเจ้าสูงสุดทรงปกครอง
ราชอาณาจักรของมนษุย์ และทรงแต่งตัง้ผู้ ท่ี  พระองค์ จะ
ทรงปรารถนาให ้ปกครอง 22  โอ ข้าแต่เบลชสัซาร์  พระองค์ 
เป็น ราชโอรส  แม้  พระองค์ ทรง ทราบ เชน่ น้ี ทัง้ สิน้ แล้ วก ็ 
มิได้ ถ่อมพระทัย 23  แต่ ทรงยกองค์ พระองค์ ขึ้น สู้ กับองค์
พระผู้เป็นเจ้าแหง่สวรรค์ และทรงให้นําภาชนะแหง่พระ
นิเวศของพระองค์มาต่อพระพักตร ์พระองค์  แล ้วพระองค์
พวก เจ้า นาย ของ พระองค์  พระ สนม และ นาง หา้ม ของ
พระองค์ ก็ ด่ืมเหล้าองุน่จากภาชนะเหล่าน้ัน และพระองค์
ทรงสรรเสรญิพระท่ีทําด้วยเงนิ  ทองคํา  ทองสัมฤทธิ ์ เหล็ก 
 ไม้ และหนิ ซ่ึงจะดูหรอืฟัง หรอืรู ้เรือ่งก็ ไม่ได้  แต่  พระองค์  
มิได้ ถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้าซ่ึงลมปราณของพระองค์ 
อยู ่ในพระหตัถ์ของพระองค์ และทางทัง้สิน้ของพระองค์ ก็  
ขึ้นอยู ่กับพระองค์ 24 จึ งม ีมือ ซ่ึงรบั ใช้มาจากพระพักตร ์
ได้  จาร ึกข้อ เขียน น้ีลงไว้ 25  ต่อ ไป น้ี เป็นข้อ เขียน ท่ี จาร ึก
ไว้  คือ เมเน เมเน เทเคล  และ ฟารสิน 26  ต่อไปน้ี เป็นคํา
ไขเรือ่งราวน้ัน เมเน พระเจ้าได้ทรงคํานวณวาระแหง่ราช
อาณาจักรของพระองค์ ไว ้ แล้ว และทรงนําราชอาณาจั กรน 
ั ้นมาถึงสิน้สุด 27 เทเคล  พระองค์  ได้  ถู กชัง่ในตราชู ทรงเห ็
นว ่ายงัขาดอยู่ 28 เปเรส ราชอาณาจักรของพระองค์ ถู กแบ่ง
ออกให ้แก่ คนมีเดีย และคนเปอร ์เซ ีย� 29  แล ้วเบลชสัซาร ์ก็ 
ทรงบัญชาและเขาได้ ให ้ดาเนียลสวมเส้ือสี ม่วง และให้สวม
สรอ้ยคอทองคํา และทรงให้ประกาศเก่ียวกับเรือ่งของท่าน
วา่ ท่านได้เป็ นอ ุปราชตรใีนราชอาณาจั กร 30 ในคื นว ันน้ัน
เอง เบลชสัซาร ์กษัตรยิ ์คนเคลเดี ยก ท็รงถูกประหาร 31 และ
ดารอิสัคนมีเดี ยก ็ทรงรบัราชอาณาจั กร  มี พระชนมายุหก
สิบสองพรรษา
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6
ตําแหน่งของดาเนี ยล 

1 ดารอิสัพอพระทัยท่ีจะทรงแต่งตั ้งอ ุปราชหน่ึงรอ้ยยี ่สิ 
บคนขึ้นเหนือราชอาณาจั กร เพื่อจะให้ปกครองอยู่ทัว่ราช
อาณาจั กร 2 และทรงตัง้อภิ รฐัมนตร ีสามคนอยู ่เหนือ  มี ดา
เนียลเป็นอภิ รฐัมนตร ีคนแรก  เพื่อให ้ อุ ปราชรายงานติดต่อ
เพื่อกษั ตร ิย์จะมิ ได้ ทรงขาดประโยชน์ 3  แล ้วดาเนียลคนน้ี ก็  
มี ชื่อเสียงกวา่อภิ รฐัมนตร ีอื่นๆและอุปราช เพราะวญิญาณ
เลิศสถิ ตก ั บท ่าน และกษั ตร ิย ์ก็ ทรงหมายพระทัยจะทรง
แต่งตัง้ท่านให้ครอบครองเหนือราชอาณาจั กรน ้ันทัง้หมด
4  อภิ  รฐัมนตร ีและ อุปราช ทัง้ หลาย จึง หา มูล เหตุ ฟ้อง ดา
เนียลในเรือ่งเก่ียวกับราชอาณาจั กร  แต่  ก็  หาม ูลเหตุหรอื
ความผิดไม่ ได้ เพราะท่านเป็นคนสัตย ์ซ่ือ จะหาความพลัง้
พลาดหรอืความผิดในท่านมิ ได้  เลย 5 คนเหล่าน้ีจึงกล่าว
วา่ �เราจะหามูลเหตุฟ้องดาเนียลไม่ ได้  เลย นอกจากเรา
จะหาเรือ่งท่ี เก ่ียวกับพระราชบัญญั ติ  แห ่งพระเจ้าของเขา�
6  แล ้วอภิ รฐัมนตร ีและอุปราชเหล่าน้ี ได้ พากันเข้าเฝ้ากษั ตร ิ
ย์ทูลวา่ �ข้าแต่ กษัตรยิ ์ดารอิสั ขอทรงพระเจรญิเป็นนิตย์
7 บรรดาอภิ รฐัมนตร ี แห ่งราชอาณาจั กร ทัง้ข้าหลวงภาค
และอุปราช  มนตร ีและผู้วา่ราชการเมืองทัง้หลายทัง้สิน้ได้
ตกลงกั นว ่า  กษัตรยิ ์สมควรจะได้ทรงตรากฎหมายและออก
พระราชกฤษฎี กาว ่า ในสามสิบวนัน้ีถ้าผู้ หน ่ึงผู้ใดทูลขอต่อ
พระเจ้าหร ือมนษุย ์นอกเหนือพระองค์  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ก็  
ให ้โยนผู้น้ันลงในถ้ําสิงโตเสีย

พระราชกฤษฎีกาหา้มอธษิฐานต่อพระเจ้า
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8  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ บัดน้ี ขอพระองค์ออกพระราชกฤษฎี 
กา และลงพระนามในหนังสือสําคัญเพื่อจะเปล่ียนแปลงไม่ 
ได้ ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร ์เซ ีย ซ่ึงจะแก้ไข
หาได้ ไม่ � 9 เพราะฉะน้ันกษั ตร ิย์ดารอิสัจึงทรงลงพระนาม
ในหนังสือสําคัญและพระราชกฤษฎี กา 

ดาเนียลอธษิฐานต่อพระเจ้าวนัละสามครัง้
10 เม่ือดาเนียลทราบวา่ลงพระนามในหนังสือสําคัญน้ัน

แล้ว ท่านก็ไปยงั เรอืนของท่าน  ท่ี  มี  หน ้า ต่างหอ้งชัน้บน
ของท่านเปิดตรงไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และท่านก็ คุ กเข่าลง
วนัละสามครัง้ อธษิฐานและโมทนาพระคุณต่อพระพักตร์
พระเจ้าของท่าน  ดังท่ี ท่านได้เคยกระทํามาแต่ ก่อน 11  แล 
้วคนเหล่าน้ี ก็ได้ พากันมาและได้พบดาเนียลอธษิฐานและ
วงิวอนอยู่ ต่อพระพักตร์พระเจ้าของท่าน 12  แล ้ว เขา ทัง้
หลายก็ เข ้าไปใกล้กราบทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ เก ่ี ยวด ้วย
พระราชกฤษฎีกาของกษั ตร ิย ์วา่ �ข้าแต่ กษัตรยิ ์  พระองค์  
ได้ ทรงลงพระนามในพระราชกฤษฎีกาฉบับหน่ึ งม ิ ใช ่ หรอื
วา่ ถ้าผู้ หน ่ึง ผู้ ใดทูลขอต่อพระเจ้าหร ือมนษุย ์นอกเหนือ
พระองค์ในสามสิบวนัน้ี  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ก็  ให ้โยนผู้น้ันลง
ไปในถ้ําสิงโตเสีย�  กษัตรยิ ์ตรสัตอบวา่ �เรือ่งน้ันยงัคงอยู่
ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร ์เซ ียซ่ึงจะแก้ไขหา
ได้ ไม่ � 13  แล ้วเขาจึงกราบทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ วา่ �ดา
เนียลคนน้ันในพวกท่ี ถู กกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์ หา
ได้เชื่อฟังพระองค์ ไม่  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์และไม่เชื่อฟังพระ
ราชกฤษฎีกาซ่ึงพระองค์ทรงลงพระนามไว้  แต่  ได้ ทูลขอวนั
ละสามครัง้� 14 เม่ือกษั ตร ิย์ทรงสดับถ้อยคําเหล่าน้ี แล้ว  
ก็ ทรงโทมนัสยิง่นัก และทรงตัง้พระทัยหาทางชว่ยดาเนีย
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ลให ้พ้น ทรงหาหนทางชว่ยดาเนียลให้รอดพ้นจนถึงเวลา
ดวงอาทิตย ์ตก 15  แล ้วคนเหล่าน้ั นก ็พากันมาเข้าเฝ้ากษั 
ตร ิยแ์ละกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขอพระองค์
พึงทราบวา่ กฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร ์เซียว ่า พระ
ราชกฤษฎี กาก ็ ดี หรอืกฎหมายก็ ดี ซ่ึงกษั ตร ิยท์รงประทับตรา
แล้วยอ่มเปล่ียนแปลงไม่ ได้ �

ดาเนียลถูกทิง้ในถ้ําสิงโต
16  แล ้วกษั ตร ิย์จึงทรงบัญชา เขาก็นําดาเนียลมาทิง้ใน

ถ้ําสิงโต  กษัตรยิ ์ตรสัแก่ดาเนียลวา่ �พระเจ้าของท่าน  ผู้ 
ซ่ึงท่านปรนนิบั ติ  อยู ่ เนืองนิตย ์ น้ัน  พระองค์ จะทรงชว่ยท่าน
ให ้รอดพ้น � 17  แล ้วเขานําศิ ลาก ้อนหน่ึงมาปิดปากถ้ําไว้  
กษัตรยิ ์ ก็ได้ ทรงประทับตราของพระองค์และตราของเจ้า
นายของพระองค์ เพื่อวา่จะไม่ มี  สิ ่งใดอนัเก่ียวกับดาเนียล
เปล่ียนแปลงไป

 กษัตรยิ ์ทรงเป็นทุกข์ในพระทัย ทรงบัญชาให้นําดาเนีย
ลออกมาจากถ้ํา

18  แล ้ วกษั ตร ิย ์ก็ เสด็จ กลับ พระราชวงั ทรง อด พระ
กระยาหารตลอดคืนน้ัน  ไม่  ให ้นําเครือ่งดนตรอีนัใดมาหน้า
พระ ท่ี และ บรรทม ไม่ หลับ 19 พอ เชา้ ตรู่  กษัตรยิ ์ ก็  ลุ กขึ้ 
นร ีบ เสด็จไปยงั ถ้ํา สิงโต 20 เม่ือพระองค์ เสด็จมาใกล้ ถ้ํา
น้ัน  พระองค์  ก็ ตรสัเรยีกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัส  กษัตรยิ ์
ตรสั กับ ดา เนีย ล วา่ � โอ ดา เนี ยล  ผู้รบั ใช ้ของ พระเจ้า
ผู้ทรง พระชนม์ อยู ่ พระเจ้า ของ ท่าน ซ่ึง ท่าน ปรน นิบั ติ  อยู ่ 
เนืองนิตย ์ น้ัน ทรงสามารถท่ีจะชว่ยท่านให้พ้นจากสิงโต
ได้ แล ้วหรอื� 21  แล ้วดาเนียลกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � โอ ข้า
แต่ กษัตรยิ ์ ขอทรงพระเจรญิเป็นนิตย์ 22 พระเจ้าของข้า
พระองค์ทรงใช ้ทูตสวรรค์ ของพระองค์มาปิดปากสิงโตไว้
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มั นม ิ ได้ ทําอนัตรายแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเห ็
นว ่าข้าพระองค์ ไร ้ความผิดต่อพระพักตร ์พระองค์  โอ ข้า
แต่ กษัตรยิ ์ ข้า พระองค์ มิได้ กระทํา ผิด ประการ ใด ต่อ พระ
พักตร ์พระองค์  ด้วย � 23 ฝ่ายกษั ตร ิย ์ก็ โสมนัสในพระทัยเป็น
ล้นพ้น และทรงบัญชาให้นําดาเนียลขึ้นมาจากถ้ํา เขาจึง
เอาดาเนียลขึ้นมาจากถ้ํา  ไม่ ปรากฏวา่มีอนัตรายอยา่งไร
บนตั วท ่านเลย เพราะท่านได้เชื่อในพระเจ้าของท่าน 24  แล ้
วกษั ตร ิย์ทรงบัญชาใหนํ้าคนเหล่าน้ั นที ่ฟ้องดาเนียลมาโยน
ทิง้ในถ้ําสิงโต ทัง้ตัวเขา  บุ ตรทัง้หลายของเขา และภรรยา
ของเขาทัง้หลายด้วย และก่อนท่ีเขาตกลงไปถึงพื้นถ้ํา  สิ ง
โตก็ ได้ ฟัดเขาอยู่เสียแล้ว และหกักระดูกของเขาทัง้หลาย
เป็นชิน้ๆไป

ดารอิสัยกยอ่งพระเจ้าของดาเนี ยล 
25  แล ้วกษั ตร ิย์ดาริอสัทรงมีพระราชสารไปถึงบรรดา

ชนชาติ  ประชาชาติ  ทัง้ปวง และภาษาทัง้หลายท่ีอาศัยอยู่
ใน พิภพ ทัง้ สิ ้นว ่า � สันติ สุข จง มี แก่ ท่าน ทัง้ หลาย อยา่ง
ทว ีคูณ 26 เราออกกฤษฎี กาว ่า  ให ้คนทัง้หลายสัน่สะท้าน
และ ยาํเกรง ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า ของ ดา เนีย ล ใน ราช
อาณาจักรของเราทัง้หมด เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ผู้ทรง พระชนม์ อยู ่ ทรง ดํารง อยู ่เป็น นิตย ์ อาณาจักร ของ
พระองค์จะไม่ ถู กทําลาย และราชอาณาจักรของพระองค์จะ
ดํารงจนถึงท่ี สุด 27  พระองค์ ทรงชว่ยให้พ้นและชว่ยให ้พ้น
ภัย  พระองค์ ทรงกระทําหมายสําคัญและการมหศัจรรย์ใน
ฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิ ภพ  พระองค์ คือพระผู้ชว่ยดาเนียล
ใหพ้้นจากฤทธิข์องสิงโต� 28  ดังน้ัน ดาเนียลผู้ น้ี จึงได้เจรญิ
ขึ้นในรชัสมัยของดารอิสั และในรชัสมัยของไซรสัคนเปอร ์
เซ ีย
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7
อาณาจักรโลกทัง้ส่ีซ่ึงได้ออกมาจากทะเลแหง่มนษุย์

1 ในปีต้นแหง่รชักาลเบลชสัซาร ์กษัตรยิ ์เมืองบาบิ โลน 
ดาเนียลมีความฝันและนิ มิ ตผุดขึ้นในศีรษะของท่านเม่ือ
ท่านนอนอยู่ในท่ีนอนของท่าน ท่านจึ งบ ันทึกความฝันน้ัน
ไว้ และบรรยายเน้ือเรือ่งน้ัน 2ดาเนียลกล่าววา่ �ข้าพเจ้าได้ 
เห ็นในนิ มิ ตเวลากลางคืน และดู เถิด ลมทัง้ส่ีของฟ้าสวรรค์ 
ได้ ปลุกป่ันทะเลใหญ่ น้ัน 3 และสัตวม์หมึาส่ีตัวได้ขึ้นมาจาก
ทะเล  แต่ ละตั วก ็ ต่างกัน 4 ตัวแรกเหมือนสิงโต  มี  ปี กนก
อนิทรี เม่ือข้าพเจ้ามองดู น้ัน ขนปี กก ็ ถู กถอนออกไป และ
มันถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน และใหย้นืสองเท้าเหมือนคน และ
มอบใจของมนษุย ์ให ้ แก่  มัน 5 และดู เถิด  มี  สัตว ์ อ ีกตัวหน่ึง
เป็นตั วท ่ีสองเหมือนหมี มันขยบัตัวข้างหน่ึงขึ้น  มี กระดูก
ซ่ีโครงสามซ่ี อยู ่ในปากของมันระหวา่งซ่ี ฟัน  มี เสียงบอกมั 
นว ่า �จงลุกขึ้ นก ินเน้ือให้มากๆ� 6  ต่อจากน้ี ไปข้าพเจ้าก็ 
ได้  มองดู  ดู  เถิด  สัตว ์ อ ีกตัวหน่ึงเหมือนเสือดาว บนหลั งม ี 
ปี กนกส่ี ปีก  สัตว ์น้ั นม ีหวัส่ีหวัและมั นร ับราชอาํนาจ 7  ต่อ
จากน้ี ไปข้าพเจ้าได้ เห ็นในนิ มิ ตกลางคืน และดู เถิด  สัตว ์ ท่ีส่ี 
มั นร ้ายกาจและเป็ นที ่น่ากลัวและแข็งแรงยิง่นัก มั นม ีฟัน
เหล็กมห ึมา มั นก ินและหกัเป็นชิน้ๆ และกระทืบสิง่ท่ีเหลือ
น้ันเสีย มันต่างกับสัตว์อื่นทัง้หลายท่ี อยู ่ก่อนมัน มั นม ีเขา
สิบเขา 8 ข้าพเจ้าพิ เคราะห ์เรือ่งเขาเหล่าน้ัน  ดู  เถิด  มี  อ ีก
เขาหน่ึงเล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่าน้ัน เขารุน่แรก
สามเขาได้ ถู กถอนรากออกไปต่อหน้ามัน และดู เถิด ในเขา
อนัน้ี มี ตาเหมือนตามนษุย์  มี ปากพูดเรือ่งใหญ่ โต 9  ขณะท่ี 
ข้าพเจ้าดู อยู ่ มี หลายบัลลั งก ์ ถู  กล ้มลง และผู้ หน ่ึงผู้เจรญิ
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ด้วยวยัวุฒิมาประทับ  ฉลองพระองค์ ขาวอยา่งห ิมะ พระ
เกศาท่ีพระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะบร ิสุทธ ์ิ พระ
บัลลั งก ์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง กงจักรของบัลลั งก ์น้ัน
เป็นไฟลุก 10 ธารไฟพุ่งออกและไหลออกมาต่อเบื้องพระ
พักตร ์พระองค์ คนนับแสนๆปรนนิบั ติ  พระองค์ คนนับโกฏิๆ
เข้าเฝ้าพระองค์  ผู้ พิพากษาก็ขึ้นน่ั งบ ัลลั งก ์ บรรดาหนังสื 
อก ็เปิดขึ้น 11 ข้าพเจ้าก็ จ้องดู เพราะเสียงพูดใหญ่โตของ
เขาเล็กน้ัน และเม่ือข้าพเจ้าจ้องดู สัตว ์ตั วน ้ั นก ็ ถู กฆ่า และ
ศพก็ ถู กทําลาย  มอบให ้เผาเสียด้วยไฟ 12 ส่วนเรือ่งสัตว ์ท่ี  
เหลืออยู ่ น้ัน ราชอาํนาจของมั นก ็ ถู กนําไปเสีย  แต่  ช ีวติของ
มันน้ันยงัอยู่ต่อไปให้ถึงฤดู หน ่ึงและวาระหน่ึง 13 ข้าพเจ้า
เหน็ในนิ มิ ตกลางคืน และดู เถิด  มี ท่านผู้ หน ่ึงเหมือนบุตร
มนษุย์มาพรอ้มกับบรรดาเมฆในท้องฟ้า และท่านมาหาผู้
เจรญิด้วยวยัวุฒิ น้ัน เขานําท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร ์
พระองค์ 14 ราชอาํนาจ สงา่ราศี กับราชอาณาจั กร  ก็ได้  มอบ
ให ้ แก่  ท่าน เพื่อบรรดาชนชาติ  ประชาชาติ ทัง้ปวงและภาษา
ทัง้หลายจะปรนนิบั ติ  ท่าน ราชอาณาจักรของท่านเป็นราช
อาณาจั กรน รินัดรซ่ึ์งจะไม่ สิ ้นสุดไป และอาณาจักรของท่าน
เป็นอาณาจักรซ่ึงจะไม่ ถู กทําลายเลย

นิ มิ ตของสัตวทั์ง้ส่ี
15 ส่วนข้าพเจ้า คือดาเนี ยล  จิ ตใจข้าพเจ้า ก็ เป็นทุกข์ 

ในตัวข้าพเจ้า เพราะนิ มิ ตในศีรษะของข้าพเจ้าก็กระทําให้
ข้าพเจ้าตกใจ 16 ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่านผู้ หน ่ึง ท่ียนือยู ่ท่ี
น่ัน และไต่ถามความจรงิของเรือ่งราวน้ี ท่านก็บอกข้าพเจ้า
และให้ข้าพเจ้ารูค้วามหมายของเรือ่งเหล่าน้ี 17  สัตว ์มหมึา
ทัง้ส่ี คือ  กษัตรยิ ์ สี ่ องค์ ซ่ึงจะเกิดมาจากพิ ภพ 18  แต่ บรรดา
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ว ิสุทธ ิชน แหง่ องค์ ผู้ สูงสุด จะ รบั ราช อาณา จั กร และ ถือ
กรรมสิทธิร์าชอาณาจั กรน ้ันสืบๆไปเป็นนิตย์ คือเป็นนิตย ์นิ
รนัดร ์19  แล ้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบถึงความจร ิงอ ันเก่ียว
กับสัตว์ตั วท ่ี สี ่น้ันซ่ึงผิดแปลกกับสัตว์อื่นๆทัง้สิน้ รา้ยกาจ
เหลือเกิน  มี ฟันเหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิ์ ซ่ึ งก ินและหกั
เป็นชิน้ๆและกระทืบสิง่ท่ีเหลือน้ันเสีย 20 และเก่ียวกับเขา
สิบเขาซ่ึงอยูบ่นหวัของมัน และเขาอกีเขาหน่ึงซ่ึงงอกขึ้นมา
ต่อหน้าเขารุน่แรกสามเขาท่ีหลุดไป เขาซ่ึ งม ีตาและมีปาก
ซ่ึงพูดสิง่ใหญ่ โต และซ่ึ งด ูเหมือนจะใหญ่โตกวา่เพื่อนเขา
ด้วยกัน 21 เม่ือข้าพเจ้ามองดู เขาน้ีทําสงครามกับว ิสุทธ ิชน
และชนะ 22 จนถึงผู้เจรญิด้วยวยัวุฒิเสด็จมาถึงและทรง
ให ้มี การพิพากษาให ้แก่ว ิ สุทธ ิชนขององค์ ผู้ สูงสุดน้ัน และ
จนสมัยเม่ือว ิสุทธ ิชนรบัราชอาณาจักรมาถึง 23 ท่านผู้น้ัน
กล่าวดังน้ี วา่ �เรือ่งสัตว์ตั วท ่ี สี ่จะมีราชอาณาจักรท่ี สี ่บน
พิภพซ่ึงจะผิ ดก ับราชอาณาจักรทัง้สิน้ และจะกินทัง้พิภพ
น้ีเสียและเหยยีบพิภพลง และหกัพิภพน้ันให้แตกออกเป็น
ชิน้ๆ 24 ส่วนเรือ่งเขาสิบเขาน้ันจากราชอาณาจั กรน ้ีจะมี 
กษัตรยิ ์ สิ บพระองค์ เกิดขึ้น และมี กษัตรยิ ์ อ ีกองค์ หน ่ึงเกิด
ขึ้นภายหลัง ผิดแปลกกวา่กษั ตร ิย ์ท่ี  มี  มาก ่อน และจะโค่น
กษั ตร ิยเ์สียสามองค์ 25 ท่านจะพูดคํากล่าวรา้ยองค์ ผู้  สูงสุด 
และจะให้ว ิสุทธ ิชนขององค์ ผู้ สูงสุดน้ั นอ ิดหนาระอาใจ และ
จะคิดเปล่ียนแปลงบรรดาวาระและพระราชบัญญั ติ และ
เขาทัง้หลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่าน ตลอดหน่ึงวาระ
สองวาระ กับครึง่วาระ 26  แต่  ผู้ พิพากษาก็จะขึ้น น่ั งบ ัลลั 
งก ์และจะทรงนําเอาราชอาณาจักรของท่านไปเสีย เพื่อจะ
ทรงเผาผลาญและทําลายเสียให ้สิน้สุด 27 และอาณาจักร
กับราชอาณาจักรและความยิง่ใหญ่ แห ่งบรรดาอาณาจักร
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ภายใต้ สวรรค์  ทัง้สิน้ จะต้องถูกมอบไว ้แก่ ชุ มน ุมแหง่ว ิสุทธ ิ
ชนขององค์ ผู้ สูงสุดน้ัน อาณาจักรของท่านจะเป็นอาณาจั 
กรน ิรนัดร์ และราชอาณาจักรทัง้สิน้จะปรนนิบั ติ และเชื่อ
ฟังท่าน� 28 เรือ่งราวก็ สิ ้นสุดลงเพียงน้ี ส่วนข้าพเจ้าคือดา
เนี ยล ความคิดของข้าพเจ้าก็ ทําให ้ข้าพเจ้าตกใจมาก และสี 
หน ้าของข้าพเจ้าก็ เปล่ียนไป  แต่ ข้าพเจ้าก็ เก ็บเรือ่งราวน้ี ไว ้
ในใจ�

8
นิ มิ ตของดาเนียลเรือ่งแกะผู้ตัวหน่ึ งก ับแพะผู้ตัวหน่ึง

1 ในปี ท่ี สามแหง่รชักาลกษั ตร ิยเ์บลชสัซาร์  มีน ิ มิ ตปรากฏ
แก่ข้าพเจ้าดาเนี ยล หลังจากนิ มิ ตท่ีปรากฏแก่ข้าพเจ้าครัง้
แรกน้ัน 2 และข้าพเจ้าเหน็เป็นนิ มิ ต ต่อมาขณะท่ีข้าพเจ้า
อยู ่ท่ี สุสาปราสาท ซ่ึงอยู่ในแขวงเมืองเอลาม และข้าพเจ้า
ก็ เห ็นเป็นนิ มิ ต และข้าพเจ้าอยู่รมิแม่น้ําอุลัย 3 ข้าพเจ้าเงย
หน้าขึ้นเหน็ และดู เถิด แกะผู้ตัวหน่ึงยนือยู ่ท่ี  ฝ่ังแม่น้ํา  มี 
เขาสองเขา เขาทัง้สองสูง  แต่ เขาหน่ึงสูงกวา่อกีเขาหน่ึง
และเขาท่ีสูงน้ันงอกมาที หลัง 4 ข้าพเจ้าเหน็แกะผู้น้ันขวดิ
ไปทางตะวนัตก และทางเหนือและทางใต้  ไม่มี  สัตว ์ตัวใด
ต้านทาน มัน ได้ และ ไม่ มี ใคร ท่ี จะ ชว่ย ให้พ้น จาก มือ ของ
มันได้ มันทําตามชอบใจของมันและก็พองตัวขึ้น 5 เม่ือ
ข้าพเจ้ากําลังตรกึตรองอยู่  ดู  เถิด  มี แพะผู้ตัวหน่ึงมาจาก
ทิศตะวนัตก เหาะข้ามพื้นพิภพทัง้สิน้มา  ไม่ แตะต้องพื้นดิน
เลย และแพะน้ั นม ีเขาเด่นอยู่ในระหวา่งตาของมันเขาหน่ึง
6 มันมาหาแกะผู้ ท่ี  มี เขาสองเขาซ่ึงข้าพเจ้าเหน็ยนือยู ่ท่ี  ฝ่ัง
แม่น้ํา มั นว ่ิงเข้าใส่แกะผู้ตั วน ้ันด้วยเต็มกําลังความโกรธข
องมัน 7 ข้าพเจ้าเห ็นม ันเข้ามาใกล้แกะผู้ มันโกรธและเข้า
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ชนแกะผู้  ทําให ้เขาทัง้สองของมันหกัไป และแกะผู้ ก็  ไม่มี 
กําลังต้านทานมันได้ มันเหวีย่งแกะผู้ลงท่ี ดิ นและเหยยีบ
เสีย และไม่ มี ใครชว่ยแกะผู้ ให ้พ้ นม ือของมันได้ 8  แล ้วแพะ
ผู้ ก็ พองตัวขึ้นอยา่งยิง่  แต่ เม่ื อม ันแข็งแรง  เขาใหญ่ ของมั 
นก ็ หกั  มี เขาเด่ นอ ีกส่ีเขางอกขึ้นแทนท่ี หนัไปทางทิศลมทัง้
ส่ีของฟ้าสวรรค์ 9 และมีเขาเล็กๆเขาหน่ึงงอกออกมาจาก
เขาหน่ึงในพวกเขาเหล่าน้ี ซ่ึงงอกขึ้นใหญ่โตเหลือเกิน ตรง
ไปทางใต้ ตรงไปทางตะวนัออก และตรงไปยงัแผ่นดิ นอ ั นร 
ุ่งโรจน์ น้ัน 10 มันงอกขึ้นใหญ่ โต  แม้ กระทัง่ถึงบรวิารแหง่
ฟ้าสวรรค์ มันยงัเหวีย่งบรวิารกับดวงดาวลงมายงัพิภพเสีย
บ้าง  แล ้วเหยยีบยํ่าเสีย 11 มันพองตัวขึ้ นอ ีก  แม้ กระทัง่ถึง
จอมของบร ิวาร และเครือ่งเผาบูชาประจําว ันก ็ ถู กชงิไป
เสีย และสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ก็  ถู กเหวีย่งลง 12 และ
เพราะเหตุการละเมิด เขาได้รบัมอบบรวิารไว ้สู้ กับการเผา
บูชาประจําวนั และความจร ิงก ็ ถู กเหวีย่งลงท่ี ดิน และเขาน้ั 
นก ็ ปฏิบัติ งานและเจรญิขึ้น 13  แล ้วข้าพเจ้าได้ย ินว ิ สุทธ ิชนผู้ 
หน ึ่งพู ดอย ู่ว ิสุทธ ิชนอกีผู้ หน ึ่ งก ็ พู  ดก ับว ิสุทธ ิชนผู้ ท่ี  พู  ดอย ู่น้ั 
นว ่า �นิ มิ ตท่ี เก ่ียวข้องกับเครือ่งเผาบูชาประจําวนัน้ันจะอยู ่
อ ีกนานเท่าใด ทัง้เรือ่งการละเมิดท่ี ทําให ้ เก ิดการรกรา้งวา่ง
เปล่า เพื่อจะมอบทัง้สถานบร ิสุทธ ์ิและบรวิารให ้ถู กเหยยีบ
ยํ่าลงใต้ ฝ่าเท้า � 14 ท่านผู้น้ันตอบข้าพเจ้าวา่ � อยู ่นานสอง
พันสามรอ้ยวนั  แล ้วสถานบร ิสุทธ ิ์น้ันจะได้รบัการชาํระ�

คําแก้นิ มิ ตของดาเนี ยล 
15 และอยู่มาเม่ือข้าพเจ้าดาเนียลได้ เห ็นนิ มิ  ตน ้ันแล้ว

ข้าพเจ้า ก็ พยายาม เข้าใจ และ ดู เถิด  มี เหมือน มนษุย์ ยนื
อยู ่หน ้าข้าพเจ้า 16 และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงของชายผู้ หน ่ึง
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ระหวา่งฝ่ังแม่น้ําอุลัย และเสียงน้ั นร ้องเรยีกและกล่าววา่
�กาเบรยีลเอย๋ จงทําใหช้ายผู้ น้ี  เข ้าใจในนิ มิ  ตน ัน้เถิด� 17 ดัง
น้ันท่านจึงมาใกล้ ท่ี  ท่ี ข้าพเจ้ายนือยู่ และเม่ือท่านมาแล้ว
ข้าพเจ้าก็ตกใจซบหน้าลงถึ งด ิน  แต่ ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า
วา่ � โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงเข้าใจเถิดวา่ นิ มิ  ตน ้ันเป็น
เรือ่งของกาลอวสาน� 18 เม่ือท่านกําลังพู ดอย ู่กับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าก็สลบหน้าติดดินอยู่  แต่ ท่านแตะต้องข้าพเจ้าให้
ข้าพเจ้ายนืขึ้น 19 ท่านกล่าววา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าจะทําใหท่้าน
ทราบถึงสิง่ซ่ึงจะเกิดขึ้นในตอนปลายแหง่พระพิโรธ เพราะ
มันเก่ียวข้องกับวาระกําหนดแหง่อวสาน 20 เรือ่งแกะผู้ มี 
สองเขาท่ีท่านเหน็น้ันคือ  กษัตรยิ ์ของคนมีเดียและคนเปอร ์
เซ ีย 21 และแพะผู้คือกษั ตร ิย์ของกรกี และเขาใหญ่ระหวา่ง
นัยน์ ตา คือกษั ตร ิย ์องค์  แรก 22 ส่วนเขาท่ี หกั และมี อ ีกส่ีเขา
งอกขึ้นแทนน้ัน คืออาณาจักรส่ีอาณาจักรจะเกิดขึ้นจาก
ประชาชาติ น้ัน  แต่  ไม่มี อาํนาจเหนือเขาแรกน้ัน 23 และใน
ตอนปลายแหง่รชัสมัยของพวกเขา เม่ือผู้ละเมิดทัง้หลาย
ได้กระทําเต็มขนาดแล้ว จะมี กษัตรยิ ์ องค์  หน ่ึงพระพักตร ์
ดุรา้ย และมีความเข้าใจในเรือ่งปรศินาเกิดขึ้น 24 อาํนาจ
ของท่านจะใหญ่ โตมาก  แต่  มิใช ่โดยอาํนาจของท่านเอง
และท่านจะกระทําให้บังเกิดความพินาศอยา่งน่ากลัว ท่าน
ก็เจรญิขึ้นและปฏิบั ติ  งาน ท่านจะทําลายคนท่ี มี กําลังมาก
และประชาชนบร ิสุทธ ์ิ25 ด้วยความฉลาดของท่าน ท่านจะ
กระทําใหก้ารล่อลวงแพรห่ลายขึ้นด้วยน้ํามือของท่าน ท่าน
จะพองตัวของท่านในใจของท่านเอง ท่านจะทําลายคนมาก
หลายโดยความสงบ  แล ้วจะลุกขึ้นต่อสู้กับจอมเจ้านาย  แต่ 
ท่านจะต้องถู กห ักทําลาย  ไม่ใช ่ด้วยมือเลย 26 นิ มิ ตเรือ่ง
เวลาเยน็และเวลาเชา้ซ่ึงบอกเล่าน้ันเป็นความจรงิ  แต่ จง
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ปิดบังนิ มิ  ตน ้ันไว ้เถอะ เพราะเป็นเรือ่งของอกีหลายวนัข้าง
หน้า� 27 และข้าพเจ้าดาเนียลก็ ออ่นเพลีย และนอนเจ็ บอย ู่
หลายวนั  แล ้วข้าพเจ้าก็ ลุ กขึ้นไปปฏิบั ติ ราชการของกษั ตร ิย ์
ต่อไป  แต่ ข้าพเจ้าก็งงงนัโดยนิ มิ  ตน ัน้ และไม่ เข ้าใจเรือ่งราว
เลย

9
 คําพยากรณ์ ของดาเนียลเรือ่งการเป็นเชลยเจ็ดสิบปี

1 ในปีต้ นร ัชกาลดารอิสั โอรสกษั ตร ิยอ์าหสุเอรสั เชื้อสาย
คนมีเดีย  ผู้  ได้ เป็นกษั ตร ิย์เหนื อด ินแดนเคลเดีย 2 ในปีแรก
แหง่รชักาลของท่าน ข้าพเจ้าดาเนียลได้ เข ้าใจถึงจํานวนปี
จากหนังสือ ซ่ึงพระวจนะของพระเยโฮวาห ์ได้  มี มาถึงเยเร
มีย ์ผู้  พยากรณ์  วา่  พระองค์ จะทรงกระทําใหค้รบกําหนดเจ็ด
สิบปีในการรกรา้งของกรุงเยรูซาเล็ม

ดาเนียลอธษิฐานและสารภาพบาปของคนอสิราเอล
3  แล ้วข้าพเจ้าก็หนัหน้าไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า

แสวงหาด้วยการอธษิฐานและการวงิวอน ทั ้งด ้วยการอด
อาหาร และนุ่งหม่ผ้ากระสอบและน่ังบนมูลเถ้า 4 ข้าพเจ้า
ได้ อธษิฐาน ต่อ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า และ
สารภาพวา่ � โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้ เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ ใหญ่ 
ยิง่ และ ท่ี น่า สะ พรงึ กลัว  ผู้ ทรง รกัษา พันธ สัญญา และ
ความเมตตาต่อผู้ ท่ี รกัพระองค์และรกัษาพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ 5ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาป และได้กระทํา
ความชัว่ชา้ และได้ประกอบความชัว่และการกบฏ หนัเสีย
จาก ข้ อบ ัง คับ และ คํา ตัดสิน ของ พระองค์ 6 ข้า พระองค์ 
มิได้ ฟังบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์  ผู้  กล ่าวใน
พระนามของพระองค์ต่อกษั ตร ิย์ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
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ทัง้ ต่อ เจ้า นาย บรรพบุรุษ และ ประชาชน ทัง้ สิน้ แหง่ แผ่น
ดิน 7  โอ ข้า แต่ องค์  พระ ผู้ เป็น เจ้า ความ ชอบ ธรรม เป็น
ของ พระองค์  แต่ ความ ขาย หน้า ควร แก่ พวก ข้า พระองค์
ดัง ทุกวนั น้ี  ท่ี ควรแก่คนยูดาห์ ชาวกรุง เยรูซาเล็ม และ
อสิราเอลทัง้หมด ทัง้ผู้ ท่ีอยู ่ ใกล้ และอยู่ไกลออกไป ในแผ่น
ดินทัง้หลายซ่ึงพระองค์ทรงขับไล่ เขาไปน้ัน เพราะความ
ละเมิดซ่ึงเขาได้กระทําต่อพระองค์ 8  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้
เป็นเจ้า ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์  แก่  กษัตรยิ ์
ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  เจ้านาย และบรรพบุรุษ เพราะข้า
พระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ 9 พระกรุณา
และการอภัยโทษเป็นขององค์พระ ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ทัง้หลาย  ถึงแม้ ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กบฏต่อ
พระองค์ 10 และมิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ ด้วยการดําเนินตามพระราชบัญญั 
ติ ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงตัง้ไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ ทัง้
หลาย โดยบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 11  เออ 
อสิราเอลทัง้ผองได้ละเมิดต่อพระราชบัญญั ติ ของพระองค์
และได้หนัไปเสียไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และ
การ สาป แชง่ และ การ ปฏิ ญาณ ซ่ึง จารกึ ไว้ ใน พระ ราช
บัญญั ติ ของโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า จึงถูกเทลงเหนือข้า
พระองค์ ทัง้หลาย เพราะวา่ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทํา
บาป ต่อ พระองค์ 12  พระองค์  ได้ ทรง ยนืยนั ถ้อยคํา ของ
พระองค์ ซ่ึงพระองค์ ได้ ตรสักล่าวโทษข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
และกล่าวโทษผู้ปกครองซ่ึงปกครองข้าพระองค์ โดยนําให้
ข้าพระองค์ เก ิดวบิั ติ  อยา่งใหญห่ลวง เพราะวา่ภายใต้ สวรรค์ 
ทัง้สิน้ไม่ มี  ท่ี ใดท่ี ได้ กระทําเหมือนท่ี ได้ กระทําแก่ เยรูซาเล็ม 
13  ดังท่ี  ได้  จาร ึกไว้ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสสแล้ว  วบิัติ 
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ทัง้ สิ ้นก ็ ได้ ตก อยู่ เหนือ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แล้ว  แต่ ข้า
พระองค์ทัง้หลายย ังม ิ ได้ อธษิฐานต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย โดยหนัเสียจากความ
ชัว่ ชา้ ของ ข้า พระองค์ และ เข้าใจ ความ จรงิ ของ พระองค์
14 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงเก็บความวบิั ติ  ไว ้ พร ้อม
และได้ทรงนํามาเหนือข้าพระองค์ ทัง้หลาย เพราะพระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้หลายทรงเป็นผู้ชอบธรรม
ในสรรพกิจ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทํา เพราะข้าพระองค์ทัง้
หลายมิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 15  แล ้วบัดน้ี  โอ 
ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  
ผู้ ทรงนําชนชาติของพระองค์ออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ด้วย
พระหตัถ์ อนั ทรง ฤทธิ์ และ ได้ ทําให ้พระนาม ลือ มา จน ทุก
วนั น้ี ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาป และข้าพระองค์
ทัง้หลายกระทําความชัว่ 16  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้ เป็นเจ้า 
ตามความชอบธรรมทัง้ สิน้ของพระองค์  ขอให ้ความกริว้
และพระพิโรธของพระองค์หนักลับเสียจากเยรูซาเล็มนคร
ของพระองค์  ภู เขาบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ เพราะบาปของ
ข้าพระองค์ ทัง้หลาย และความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษของข้า
พระองค์ ทัง้หลาย เยรูซาเล็มและประชาชนของพระองค์จึง
กลายเป็ นที ่เยาะเยย้ในหมู่คนทัง้สิ ้นที ่ อยู ่รอบข้าพระองค์
17  ฉะน้ัน  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  บัดน้ี 
ขอทรงสดับฟังคําอธษิฐานของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และ
คําวงิวอนของเขา และขอทรงให ้พระพักตร ์ของพระองค์
ทอแสงเหนือสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ซ่ึงรกรา้งน้ันเพื่อ
เหน็ แก่ องค์  พระ ผู้ เป็น เจ้า 18  โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับฟัง ขอทรงลืมพระเนตร
ดู ความ รกรา้ง ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ทัง้ นคร ซ่ึง เรยีก
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ขานกันตามพระนามของพระองค์ เพราะวา่ข้าพระองค์ทัง้
หลายมิ ได้ ถวายคําวงิวอนต่อพระพักตร ์พระองค์ โดยอาศัย
ความชอบธรรมของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  แต่ โดยอาศัยพระ
เมตตาอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์ 19  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็น
เจ้า ขอทรงฟัง  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงให ้อภัย 
 โอ ข้า แต่ องค์  พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ ทรง ใส่ พระทัย และ ทรง
กระทํา ขออยา่เน่ินชา้เลยพระเจ้าค่ะ เพื่อเหน็แก่พระนาม
ของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะวา่
นครของพระองค์ และประชาชนของพระองค์ ก็  มี ชื่อตามพ
ระนามของพระองค์�

 เจ ็ดสิบสัปดาห ์แห ่งปีกําหนดไวสํ้าหรบัชนชาติ อสิราเอล 
20  ขณะท่ี ข้าพเจ้ากําลังพูด กําลังอธษิฐานและสารภาพ

บาป ของ ข้าพเจ้า และ บาป ของ อสิราเอล ประชาชน ของ
ข้าพเจ้า และ เสนอ คํา วงิวอน ของ ข้าพเจ้า ต่อ พระ พักตร์
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า เพื่อภูเขาบร ิสุทธ ์ิ แห ่ง
พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู ่น้ัน 21  เออ ขณะเม่ือข้าพเจ้ากล่าว
คําอธษิฐานอยู่ ชายชื่อกาเบร ียล ซ่ึงข้าพเจ้าได้ เห ็นในนิ 
มิ ตครัง้แรกน้ัน  ได้  บิ นอยา่งเรว็มาใกล้ ข้าพเจ้า แตะต้อง
ข้าพเจ้าในเวลาถวายเครือ่งบูชาตอนเยน็ 22 ท่านได้ ใหค้วาม
รู ้และกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � โอ ดาเนี ยล ข้าพเจ้าออกมา  ณ 
 บัดน้ี เพื่อจะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่ ท่าน 23 ในตอน
ต้นแหง่คําวงิวอนของท่านก็ มี พระบัญชาออกไป ข้าพเจ้าจึง
มาบอกใหท่้านทราบเพราะท่านเป็นผู้ ท่ี ทรงรกัมาก เพราะ
ฉะน้ันจงเข้าใจพระบัญชาน้ันและพิจารณานิ มิ  ตน ้ัน 24  มี  
เจ ็ดสิบสัปดาห์กําหนดไว้สําหรบัชนชาติของท่าน และนคร
บร ิสุทธ ์ิของท่าน  เพื่อให ้เสรจ็สิน้การละเมิด  ให ้บาปจบสิน้
และให้ลบความชัว่ชา้เพื่อนําความชอบธรรมนิรนัดร ์เข้ามา 
เพื่อประทับตราทัง้นิ มิ ตและคําพยากรณ์ ไว ้และเพื่อจะเจิม
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สถานบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 25 เพราะฉะน้ันจงทราบและเข้าใจวา่  
นับตัง้แต่ การท่ีพระบัญชาน้ันออกไปใหส้รา้งกรุงเยรูซาเล็ม
ขึ้นใหม่ จนถึงสมัยพระเมสสิยาห์  ผู้ เป็นประมุขก็เป็นเวลา
เจ็ดสัปดาหแ์ละเป็นเวลาหกสิบสองสัปดาห์ และถนนจะถูก
สรา้งขึ้นพรอ้มด้วยกําแพงเมือง  แต่ ในยุคลําบาก 26 หลัง
จากหกสิบสองสัปดาห ์แล้ว พระเมสสิยาห ์ก็ จะถูกตัดออก  
แต่  มิใช ่เพื่อตั วท ่านเอง และประชาชนของประมุขผู้ หน ่ึงท่ี
จะมาน้ันจะทําลายกรุงและสถานบร ิสุทธ ์ิ เสีย  ท่ี สุดปลายข
องมันจะมาถึ งด ้วยน้ําท่วม และจนสงครามสิน้สุดลงก็ มี 
การรกรา้งกําหนดไว้ 27 ท่านจะยนืยนัพันธสัญญากับคน
เป็ นอ ันมากอยู ่หน ่ึงสัปดาห์ และในระหวา่งกลางสัปดาห์
น้ันท่านจะกระทําใหก้ารถวายสัตวบู ชา และเครือ่งบูชาอื่นๆ
หยุดไป และเพราะเหตุ มี ความสะอดิสะเอยีนแพร่กระจาย
ไปทัว่ ท่านจะกระทําให้มั นร ้างเปล่าจนสําเรจ็เสรจ็สิน้ และ
สิง่ท่ีกําหนดไวจ้ะถูกเทลงเหนือผู้ ท่ี รา้งเปล่าน้ัน�

10
ดาเนียลเหน็นิ มิ ตท่ีฝ่ังแม่น้ําใหญ่

1 ในปี ท่ี สามแหง่รชักาลไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งประเทศเปอร ์
เซ ีย  มี  อยู ่ สิ ่งหน่ึงทรงสําแดงแก่ดาเนี ยล  ผู้  ได้ ชื่อวา่เบล
เทชสัซาร์ และสิง่น้ั นก ็ จรงิ  แต่ เวลาท่ีกําหนดไว ้ก็  อ ีกนาน
ท่านเข้าใจสิง่น้ันและมีความเข้าใจในนิ มิ  ตน ้ัน 2 ในคราวน้ัน
ข้าพเจ้าดาเนียลเป็นทุกข์ อยู ่สามสัปดาห์ 3 ข้าพเจ้าไม่ ได้ รบั
ประทานอาหารอรอ่ย เน้ือหรอืน้ําองุ ่นก ็ มิได้  เข ้าปากข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ ได้ ชโลมน้ํามันตัวเลยตลอดสามสัปดาห์ 4 เม่ือว ั
นที ่ ย ่ี สิ บส่ีเดือนต้นข้าพเจ้าอยู ่ท่ี ฝ่ังแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํา
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ไทกรสิ 5 ข้าพเจ้าแหงนขึ้นมอง  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงสวม
เส้ือผ้าป่าน  มี ทองคําเน้ื อด ีเมืองอุฟาสคาดเอวไว้ 6 รา่งกาย
ของท่านดัง่พลอยเขียว และหน้าของท่านก็เหมือนฟ้าแลบ
ดวงตาของท่านก็ เหมือนกับคบเปลวเพลิง แขนและเท้า
เป็นเงางามเหมือนกับทองสัมฤทธิ ์ขัด และเสียงถ้อยคําของ
ท่านเหมือนเสียงมวลชน 7 และข้าพเจ้าดาเนียลเหน็นิ มิ  ตน 
ัน้แต่ ผู้เดียว  คนที ่ อยู ่กับข้าพเจ้ามิ ได้  เห ็นนิ มิ  ตน ้ัน  แต่ เขา
ตัวสัน่มากจึงวิง่ไปซ่อนเสีย 8  แล ้วข้าพเจ้าอยู ่แต่ลําพัง และ
ข้าพเจ้าได้ เห ็นนิ มิ ตใหญ่ยิง่ น้ี ข้าพเจ้าก็ สิ ้นเรีย่วสิน้แรง  
หน ้าตาสุกใสของข้าพเจ้าก็ เปล ี่ยนเป็นหน้าซีด ข้าพเจ้าหมด
แรง 9  แล ้วข้าพเจ้าจึงได้ยนิเสียงถ้อยคําของท่าน และเม่ือ
ข้าพเจ้าได้ยนิเสียงถ้อยคําน้ัน ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงสลบอยู่  
หน ้าของข้าพเจ้าฟุ บก ั บด ิน 10 และดู เถิด  มี มือมาแตะต้อง
ข้าพเจ้า  พยุ งให้ข้าพเจ้ายนัตัวด้วยฝ่ามือและเข่า 11 ท่าน
กล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � โอ ดาเนี ยล  บุ รุษผู้เป็ นที ่รกัอยา่ง
ยิง่ จงเข้าใจถ้อยคําท่ีเราพู ดก ั บท ่าน และยนืตรง เพราะ
บัดน้ีข้าพเจ้าได้ รบัใช ้ ให ้มาหาท่าน�  ขณะท่ี ท่านกล่าวคําน้ี 
แก่  ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ยนืสัน่สะท้านอยู่ 12  แล ้ วท ่านพู ดก ับ
ข้าพเจ้าวา่ �ดาเนียลเอย๋ อยา่กลัวเลย เพราะตัง้แต่วนัแรก
ท่ีท่านได้ตัง้ใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงต่อพระพักตรพ์ระเจ้า
ของท่านน้ัน พระเจ้าทรงฟังถ้อยคําของท่าน และข้าพเจ้า
มาด้วยเรือ่งถ้อยคําของท่าน 13  เจ้ าผู้ พิทักษ์ ราชอาณาจักร
เปอร ์เซ ียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไวถึ้งยี ่สิ บเอด็วนั ข้าพเจ้าจึงยงั
อยู ่ท่ี น่ั นก ับกษั ตร ิย์ทัง้หลายของเปอร ์เซ ีย  แต่  ดู  เถิด  มี คา
เอลเจ้าผู้ พิทักษ์ ชัน้หวัหน้าผู้ หน ่ึงมาชว่ยข้าพเจ้า 14  บัดน้ี 
ข้าพเจ้ามากระทําให้ ท่านเข้าใจถึงสิง่ ซ่ึงจะตกกับชนชาติ
ของท่านในกาลภายหน้า เพราะนิ มิ  ตน ้ันย ังม ี ไว ้สําหรบัวนั
เวลาอกีเป็ นอ ันมาก� 15 เม่ือท่านได้ พู ดตามถ้อยคําเหล่า
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น้ีกับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็ก้มหน้าสู่พื้นดินแล้ วก ็เป็นใบ้ 
ไป 16 และดู เถิด  มี ท่านผู้ หน ่ึงสัณฐานคล้ายบุตรทัง้หลาย
ของมนษุย์มาแตะรมิฝีปากของข้าพเจ้า  แล ้วข้าพเจ้าก็อา้
ปากขึ้นพูด ข้าพเจ้ากล่าวกั บท ่านท่ียนือยู่ข้างหน้าข้าพเจ้า
วา่ � โอ นายเจ้าข้า ด้วยเหตุนิ มิ  ตน ้ันความเจ็บปวดจึงเกิ ดก 
ับข้าพเจ้า  แล ้วข้าพเจ้าก็ หมดแรง 17  ผู้รบัใช ้ของเจ้านาย
ของข้าพเจ้าจะพู ดก ับเจ้านายของข้าพเจ้าได้ อยา่งไร เพราะ
บัดน้ี ไม่มี กําลังเหลืออยู่ในข้าพเจ้าเลย ลมหายใจพรากไป
จากข้าพเจ้าแล้ว� 18 ท่านผู้ มี  รู ปรา่งอยา่งมนษุย์น้ันได้แตะ
ต้องข้าพเจ้าอกีครัง้หน่ึง และใหกํ้าลังข้าพเจ้า 19 ท่านกล่าว
วา่ � โอ  บุ รุษผู้เป็ นที ่รกัอยา่งยิง่ อยา่กลัวเลย  สันติ ภาพจง
มี แก่  ท่าน จงเข้มแข็ง  เออ จงเข้มแข็งเถิด� เม่ือท่านพู ดก 
ับข้าพเจ้าน้ัน ข้าพเจ้ามีกําลังขึ้นและกล่าววา่ �ขอเจ้านาย
ของข้าพเจ้าจงพูดไปเถิด เพราะ ท่านได้ ให ้กําลังข้าพเจ้า
แล้ว� 20  แล ้ วท ่านจึงกล่าววา่ �ท่านทราบหรอืไม่วา่ข้าพเจ้า
มาหาท่านทําไม  แต่  บัดน้ี ข้าพเจ้าจะกลับไปต่อสู้กับเจ้าผู้ 
พิทักษ์  แห ่งเปอร ์เซ ีย และเม่ือข้าพเจ้าเสรจ็ธุระกับเขาแล้ว  
ดู  เถิด  เจ้ าผู้ พิทักษ์  แห ่งกรกีจะมา 21  แต่ ข้าพเจ้าจะบอกท่าน
ตามสิ่งซ่ึ งบ ันทึกไว้ในหนังสือแหง่ความจรงิ  ไม่มี  ผู้ ใดรว่ม
แรงกับข้าพเจ้าต่อสู้ เจ้ าเหล่าน้ี เลย นอกจากมีคาเอล  เจ้ าผู้ 
พิทักษ์ ของท่าน�

11
 ตัง้แต่  สม ัยของดารอิสัถึงสมัยปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์

1 �ส่วนตัวข้าพเจ้า น้ัน ในปีต้นแหง่รชักาลดาริอสั คน
มีเดีย ข้าพเจ้าเป็นตัวตัง้ตัวตี ท่ี  ให ้กําลังกษั ตร ิย์ 2 และบัดน้ี
ข้าพเจ้าจะสําแดงความจรงิให ้แก่  ท่าน  ดู  เถิด จะมี กษัตรยิ ์ อ ี
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กสามองค์ขึ้นมาในเปอร ์เซ ีย และองค์ ท่ีส่ี จะรํา่รวยยิง่กวา่
องค์อื่นทัง้หมดเป็ นอ ันมาก เม่ือท่านเข้มแข็ งด ้วยทรพัย์
รํา่รวย ของ ท่าน แล้ว ท่าน ก็ จะ ปลุก ป่ัน ให ้ทุ ก คน ต่อสู้ กับ
ราชอาณาจักรกรกี 3  แล ้วจะมี กษัตรยิ ์ ท่ี  มี  อาน ุภาพมาก
ขึ้นมา ท่านจะปกครองด้วยราชอาํนาจยิง่ใหญ่ และกระทํา
ตามความพอใจของท่านเอง 4 และเม่ือท่านขึ้นมาแล้ว ราช
อาณาจักรของท่านจะแตกและแบ่งแยกออกไปตามทาง
ลมทัง้ส่ี แห ่งฟ้าสวรรค์  แต่ จะไม่ตกอยู่กับทายาทของท่าน
และจะไม่ มี ราชอาํนาจอยา่งท่ีท่านปกครองอยู่ เพราะวา่ราช
อาณาจักรของท่านจะถูกถอนขึ้น ตกไปเป็นของผู้อื่นนอก
เหนือคนเหล่าน้ี 5  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้ จะเข้ มแข็ง  แต่  
เจ้ านายของท่านองค์ หน ่ึงจะเข้มแข็งกวา่ท่านและมี อาํนาจ 
และราชอาํนาจของท่านจะเป็นราชอาํนาจมห ึมา 6 ต่อมาอกี
หลายปีเขาจะกระทําพันธมิตรกัน และบุตรสาวแหง่กษั ตร ิย์
ถิน่ใต้จะมาหากษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือเพื่อกระทําสันติ ภาพ  
แต่ เธอก็ ไม่ กระทําให้กําลังแขนของเธอคงอยู ่ได้  กษัตรยิ ์
และแขนของท่านจะไม่ ยัง่ยนื เธอจะถูกอายดัไว้ ทัง้ผู้ ท่ี นํา
เธอมา  ผู้  ท่ี  ให ้กําเนิดเธอ และผู้ ท่ี  ให ้กําลังแก่เธอในกาลน้ัน
7 จะมีกิง่จากรากของเธอขึ้นมาแทนท่ีของกษั ตร ิย์ ท่าน
จะยกมาต่อสู้กับกองทัพ และจะเข้าไปในป้อมของกษั ตร ิ
ย ์แห ่งถิน่เหนือ และจะรบกับเขาและจะชนะ 8 ท่านจะขน
เอาบรรดาพระพรอ้มทัง้พวกเจ้านายของเขา และเครือ่งใช้
วเิศษท่ีทําด้วยเงนิและทองคําไปย ังอ ียปิต์ และท่านจะคง
อยู่นานกวา่กษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนื ออ ีกหลายปี 9  แล ้วกษั ตร ิย ์
แห ่งถิน่ใต้ จะเข้ ามาในเขตกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือ  แต่ จะกลับ
ไปสู่ แผ่ นดินของท่านเอง 10  แต่  บุ ตรชายทัง้หลายของท่าน
จะก่อสงครามและชุ มน ุมกําลังรบเป็ นอ ันมากไว้ และคน
หน่ึงจะมาอยา่งแน่นอนและไหลท่วมและผ่านไป และจะ
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กลับไปทําสงครามจนถึงป้อมปราการของท่าน 11  แล ้วกษั 
ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้จะโกรธมาก จะยกออกมาต่อสู้กั บท ่าน คือ
กษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือ ท่านจะจัดกองทัพเป็ นอ ันมาก  แต่ พล
มากมายน้ั นก ็จะถูกมอบไว้ในมือของท่าน 12 และเม่ือท่าน
นํากองทั พน ้ันไปแล้ว  จิ ตใจของท่านก็จะผยองขึ้น และท่าน
จะทําลายเสี ยอ ีกเป็นหม่ืนๆคน  แต่ ท่านจะไม่รบักําลังเพิม่
ขึ้นโดยสิง่น้ี 13 เพราะวา่กษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือจะกลับมา
และจะจัดกองทัพเป็ นอ ันมากใหญ่โตกวา่ครั ้งก ่อน ต่อมา
อกีหลายปีท่านจะยกกองทัพใหญ่มาพรอ้มกับทรพัย ์สมบัติ  
มากมาย 14 ในกาลน้ัน หลายเหล่าจะยกขึ้นต่อสู้กับกษั ตร ิย ์
แห ่งถิน่ใต้ และบรรดานักปล้นแหง่ชนชาติของท่านเองก็จะ
ยกตัวเองขึ้นเพื่อจะกระทําให้นิ มิ ตสําเรจ็  แต่ พวกเขาก็จะ
ล้มเหลว 15  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือจะมาล้อมและก่อเชงิ
เทิน และยดึเมืองท่ี มี ป้อมแข็งแรงได้ และกําลังกองทัพของ
ถิน่ใต้จะสู้ ไม่ไหว  แม้ว ่ากองทัพท่ีคัดเลือกแล้ วก ็ยงัสู้ ไม่ได้ 
เพราะไม่ มี กําลังท่ีจะยนืหย ัดอย ู่ ได้ 16  แต่  ผู้  ท่ี ยกมาต่อสู้กั บท 
่าน จะกระทําตามความพอใจของท่านเอง จึงไม่ มี  ผู้ ใดต่อสู้
ท่านได้ และท่านจะยัง่ยนือยู่ในแผ่นดิ นอ ั นร ุ่งโรจน์ ซ่ึงจะ
ถูกทําลายโดยมือของท่าน 17 ท่านจะมุ่งหน้ามาด้วยกําลัง
ทัง้หมดแหง่ราชอาณาจั กร และท่านจะนําคนเท่ียงตรงไป
ด้วย  แล ้ วท ่านจะกระทําดังน้ี คือท่านจะยกธดิาของพวกผู้
หญิงให ้กษัตรยิ ์ แห ่งถิน่ใต้ เพื่อให ้ทําลายเธอ  แต่ เธอจะไม่
มัน่คงและอาํนวยประโยชน์ แก่ ท่านแต่ประการใด 18 ภาย
หลังท่านจะมุ่งหน้าไปตามเกาะต่างๆและจะยดึได้ เป็นอนั
มาก  แต่  แม่ ทัพคนหน่ึงจะได้กําจัดความอหงัการของท่าน
น้ันเสีย ความจรงิเขาจะเอาความอหงัการน้ันมาสนองท่าน
19  แล ้ วท ่านจะหนัหน้ามุ่งตรงไปยงัป้อมปราการแหง่แผ่น
ดินของท่านเอง  แต่ ท่านก็จะสะดุดและล้มลง หาตัวไม่พบ
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อกีต่อไป 20  แล ้วจะมี ผู้  หน ่ึงขึ้นมาแทนท่ีของท่าน  ผู้  น้ี จะ
ส่งเจ้าพนักงานเก็บส่วยให้ไปตลอดทัว่ราชอาณาจั กรอ ั นร 
ุ่งโรจน์  แต่  ไม่  ก่ี วนัเขาก็ประสบหายนะ  มิใช ่ด้วยความโกรธ
หรอืสงคราม

อนัทิโอคัส  อ ีพิฟานีสจะทําใหพ้ระวหิารมลทินไป
21 จะมีคนน่าเกลียดคนหน่ึงตัง้ตัวขึ้นแทนท่ีโดยไม่ มี  ผู้ 

ใดมอบเกียรติ ศักดิ ์ แห ่งราชอาณาจักรให้ เขาจะยกเข้ามา
อยา่งสงบ  แล ้วชงิเอาราชอาณาจั กรน ้ันด้วยความสอพลอ
22 กองทัพจะถูกกวาดไปด้วยอาํนาจของน้ําท่วมต่อหน้าเขา
และถูกทําลายเสีย และเจ้าแหง่พันธสัญญาจะถูกทําลาย
เสีย ด้วย 23  ตัง้แต่ เวลา ท่ี กระทํา พันธมิตร กับ เขา เขา จะ
ประกอบกิจล่อลวงอยู ่เสมอ เพราะเขาจะขึ้นมา และเขาจะ
เข้มแข็งขึ้นด้วยชนชาติ เล็กๆ 24 เขาจะยกมาอยา่งสงบใน
ส่วนของประเทศท่ี อุ ดมท่ี สุด และเขาจะกระทําสิง่ท่ี ปู่ ทวด
หรอืบรรพบุรุษของเขา ไม่ กระทํา เขาจะ เอาทรพัย ์ท่ี ปล้น
มา ของท่ีรบิมาได้ และทรพัย ์สมบัติ มาแจกกัน เขาจะออก
อุบายต่อ สู้ กั บท ่ีกําบัง เข้มแข็ง  แต่  ก็ ชัว่ เวลาหน่ึง เท่าน้ัน
25 และเขาจะปลุกป่ันกําลังของเขา และความกล้าหาญของ
เขาด้วยกองทัพมหมึายกไปสู้กับกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้ และ
กษั ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้จะทําสงครามด้วยกองทัพเข้มแข็งมห ึ
มาย ่ิงนัก  แต่ เขาก็ สู้  ไม่ได้ เพราะจะมีการปองรา้ยเขา 26  
ถึงแม้ วา่ผู้ ท่ี รว่มรบัประทานอาหารสูงของเขาก็จะทําลาย
เขา กองทัพของเขาก็จะถูกกวาดไป  ท่ี  ถู กฆ่าฟันล้มตายเสี 
ยก ็ มาก 27 ส่วนกษั ตร ิย์สององค์ น้ัน  จิ ตใจของเขาต่างก็คิด
ปองรา้ย เขาจะพู ดม ุ สาร ่วมโต๊ะกัน  แต่  ก็  ไม่ได้ผล เพราะ
วาระสุดท้ายก็จะมาตามเวลากําหนด 28  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ง
ถิน่เหนื อก ็จะกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพรอ้มกับทรพัย ์สมบัติ  
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มากมาย  แต่  จิ ตใจก็ มุ ่งรา้ยต่อพันธสัญญาบร ิสุทธ ์ิ และ
เขาจะปฏิบั ติ งานและกลับเข้าบ้านเข้าเมือง 29 พอถึงเวลา
กําหนดเขาจะกลับมาท่ีถิน่ใต้  แต่  ครัง้น้ี  เหตุการณ์ จะไม่เป็น
ไปอยา่งครัง้แรกหรอืครัง้ต่อไป 30 เพราะวา่กองทัพเรอืของ
เมืองคิทธิมจะมาปะทะกับเขา เขาจึงจะกลัวและกลับไป
และจะเกรีย้วกราดต่อพันธสัญญาบร ิสุทธ ์ิและลงมือปฏิบั 
ติ  งาน เขาจะหนักลับมารว่มพันธมิตรกับบรรดาผู้ ท่ี ทิง้พันธ
สัญญาบร ิสุทธ ์ิ31 และกองทัพจะยนืหย ัดอย ู่ฝ่ายเขา พวก
เขาจะกระทําใหส้ถานบร ิสุทธ ิ์ แห ่งกองกําลังเป็นมลทิน และ
จะให้เลิกเครือ่งเผาบูชาประจําวนัน้ันเสีย และเขาทัง้หลาย
จะตัง้สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนซ่ึงกระทําให ้เก ิดการรกรา้งวา่ง
เปล่าขึ้น 32 เขาจะใช้ความสอพลอล่อลวงผู้ ท่ี ละเมิดพันธ
สัญญา  แต่ ประชาชนผู้ รู ้จักพระเจ้าของเขาทัง้หลายจะย ื
นม ่ันและปฏิบั ติ  งาน 33 และในหมู่ประชาชนคนเหล่าน้ั นที ่
ฉลาดจะกระทําให้คนเป็ นอ ันมากเข้าใจ  แม้ว ่าเขาจะล้มลง
ด้วยดาบหร ือด ้วยเปลวไฟ ด้วยการเป็นเชลย ด้วยถูกปล้น
หลายวนัเวลา 34 เม่ือพวกเขาล้มลงน้ัน เขาจะได้รบัความ
ชว่ยเหลือเล็กน้อย และจะมีคนมากด้วยกั นที ่รว่มเข้ากับ
ความสอพลอ 35  คนที ่ฉลาดบางคนจะล้มลงเพื่อถลุงและ
ชาํระเขาทัง้หลายให ้ขาวสะอาด จนกวา่จะถึงเวลาสุดท้าย
เพราะวาระก็จะมาตามเวลากําหนด

 ปฏิปักษ์ ต่อพระครสิต์
36 และกษั ตร ิย์จะกระทําตามความพอใจของเขา เขาจะ

ยกตนขึ้นและพองตัวขึ้นเหนือพระทุกองค์ และจะพูดสิง่
ท่ี น่ามหศัจรรย ์ กล ่าวต่อสู้พระเจ้าแหง่พระทัง้หลาย เขาจะ
เจรญิจนพระพิโรธจะครบถ้ วน เพราะสิง่ใดท่ีทรงกําหนดไว้
จะสําเรจ็ 37 เขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา



ดาเนี ยล 11:38 xliv ดาเนี ยล 11:45

หรอืเชื่อฟังผู้ ท่ี  ผู้ หญิงรกั เขาจะไม่เชื่อพระองค์ใดเลย เพราะ
เขาจะพองตัวเองเหนือทุกสิง่ทุกอยา่ง 38  แต่ ในท่ีของเขา
เขาจะถวายเกียรติ แก่ พระของป้อมปราการ  พระองค์  หน ่ึง
ท่ีบรรพบุรุษของเขาไม่ รูจั้ก เขาก็จะให ้เกียรติ ด้วยทองคํา
และเงนิ ด้วยเพชรพลอยต่างๆ ด้วยของขวญัอ ันม ี ค่า 39 เขา
จะกระทําเชน่น้ั นก ับพระต่างด้าวท่ีเขานับถือและพอกพูน
สงา่ราศี ให ้ในป้อมปราการส่วนใหญ่ เขาจะแต่งตัง้ให้พวก
เขาปกครองคนเป็ นอ ันมาก และเขาจะแบ่งแผ่นดินให้เป็น
สิง่ตอบแทน 40 พอถึงเวลาวาระสุดท้ายกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้
จะมาสู้กับเขา และกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือจะพุ่งเข้าใส่ท่าน
อยา่งลมหมุน  พร ้อมด้วยรถรบและพลม้าและเรอืรบเป็ นอ 
ันมาก เขาจะเข้ามาในประเทศต่างๆ  แล ้วไหลท่วมและผ่าน
ไป 41 เขาจะเข้ามาในแผ่นดิ นที ่ รุง่โรจน์ และประเทศหลาย
แหง่จะถูกควํา่ไป  แต่ คนเหล่าน้ีจะได้รบัการชว่ยให้พ้ นม ือ
ของเขา คือเอโดมและโมอบั และส่วนใหญ่ของคนอมัโมน
42 เขาจะย ืดม ือของเขาออกต่อประเทศต่างๆ และแผ่นดิ นอ 
ียปิต์ ก็ จะพ้นไปไม่ ได้ 43 เขาจะปกครองทรพัย ์สมบัติ  ท่ี เป็น
ทองและเงนิ และสิง่ประเสรฐิทัง้หลายของอยีปิต์ คนลิ บน 
ีและคนเอธิโอเปี ยก ็จะติดไปด้วย 44  แต่ ข่าวจากทิศตะวนั
ออกและทิศเหนือจะกระทําให้เขาตกใจ และเขาจะยกออก
ไปด้วยความเคียดแค้นอยา่งยิง่  ท่ี จะทําลายและล้างผลาญ
คนเป็ นอ ันมากเสียให ้สิน้เชงิ 45 และเขาจะปลูกพลับพลา
ทัง้หลายแหง่ตําหนักของเขาระหวา่งทะเลในภูเขาบร ิสุทธ ์ิอ ั
นร ุ่งโรจน์  แม้ กระน้ันเขาก็ยงัพบจุดจบ และไม่ มี ใครชว่ยเขา
เลย�
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 ความทุกข์ เวทนาครัง้ใหญ่
1 �ในครัง้ น้ัน  มี คาเอล  เจ้ าผู้ พิทักษ์  ยิง่ ใหญ่  ผู้  คุ ้มกัน

ชนชาติของท่านจะลุกขึ้น และจะมีเวลายากลําบากอยา่ง
ไม่เคยมีมาตัง้แต่ครั ้งม ี ประชาชาติ จนถึงสมัยน้ัน  แต่ ในครัง้
น้ันชนชาติของท่านจะรบัการชว่ยให ้พ้น คือทุกคนท่ี มี ชื่ อบ 
ันทึกไวใ้นหนังสือ

การเป็นขึ้นมาจากความตาย
2 และคนเป็ นอ ันมากในพวกท่ีหลับในผงคลี แห ่งแผ่นดิน

โลกจะต่ืนขึ้น บ้างก็ จะเข้ าสู่ ช ีว ิตน ิรนัดร์ บ้างก็ เข้าสู่ ความ
อบัอายและความขายหน้านิรนัดร์ 3 และบรรดาคนท่ีฉลาด
จะส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ ท่ี  ได้  ให ้คนเป็ นอ ัน
มากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอยา่งดาวเป็น
นิตย ์นิรนัดร ์

ดาเนียลจงปิดถ้อยคําเหล่าน้ีจนถึงวาระสุดท้าย
4  แต่ ตัวเจ้า  โอ ดาเนียลเอย๋ จงปิดถ้อยคําเหล่าน้ันไว้ และ

ประทับตราหนังสือน้ันเสีย จนถึงวาระสุดท้าย คนเป็ นอ ัน
มากจะวิง่ไปวิง่มา และความรูจ้ะทว ีขึ้น � 5  แล ้วข้าพเจ้าคือ
ดาเนียลก็ มองดู และดู เถิด  มี  อ ีกสองคนยนือยู่ คนหน่ึงยนื
อยู ่ท่ี ฝ่ังแม่น้ําข้างน้ี  อ ีกคนหน่ึงยนือยู ่ท่ี ฝ่ังแม่น้ําข้างโน้น
6 และเขาก็ พู  ดก ับชายท่ีสวมเส้ือผ้าป่าน  ผู้ ซ่ึงอยู่เหนือน้ํา
แหง่แม่น้ําน้ั นว ่า �ย ังอ ีกนานเท่าใดจึงจะถึงท่ีสุดปลายของ
สิง่มหศัจรรย ์เหล่าน้ี � 7 ชายท่ีสวมเส้ือผ้าป่านผู้ซ่ึงอยู่เหนือ
น้ํา ทัง้หลายแหง่แม่น้ํา น้ัน  ได้ ยกมือขวาและมือซ้ายของ
ท่านสู่ฟ้าสวรรค์ และข้าพเจ้าได้ยนิท่านปฏิญาณอา้งพระ
ผู้ทรงพระชนม์ อยู ่ เป็นนิตย ์ วา่ ย ังอ ีกวาระหน่ึง สองวาระ
และครึง่วาระ และเม่ือการหมดอาํนาจของชนชาติ บรสุิทธิ ์ 
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สิ ้นสุดลงแล้ว บรรดาสิง่เหล่าน้ี ก็ จะสําเรจ็ไปด้วย 8 ข้าพเจ้า
ได้ยนิแต่ ไม่เข้าใจ  แล ้วข้าพเจ้าจึงพูดวา่ � โอ นายเจ้าข้า  สิ ่ง
เหล่าน้ีจะลงเอยอยา่งไร� 9  พระองค์ ตร ัสว ่า �ดาเนียลเอย๋
ไปเถอะ เพราะวา่ถ้อยคําเหล่าน้ั นก ็ ถู กปิดไว ้แล ้วและถูก
ประทับตราไวจ้นถึงวาระสุดท้าย 10 คนเป็ นอ ันมากจะได้รบั
การชาํระแล้วจะขาวสะอาด และจะถูกถลุง  แต่ คนชัว่จะยงั
กระทําการชัว่ และไม่ มี คนชัว่สักคนหน่ึงจะเข้าใจ  แต่ บรรดา
คนท่ีฉลาดจะเข้าใจ 11 และตัง้แต่เวลาท่ี ให ้เลิกเครือ่งเผา
บูชาประจําวนัเสียน้ัน และให้ตัง้ สิง่ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีนซ่ึง
กระทําให ้เก ิดการรกรา้งวา่งเปล่าขึ้น จะเป็นเวลาหน่ึงพัน
สองรอ้ยเก้าสิบวนั 12 ความสุขจะมี แก่  ผู้ คอยอยู่ และมาถึง
ได้ หน ึ่งพันสามรอ้ยสามสิบหา้วนัน้ัน 13  แต่  เจ้ าจงไปจนวาระ
ท่ีสุดเถิด และเจ้าจะได้หยุดพักสงบ และจะยนืขึ้นในส่วนท่ี 
กําหนดให ้ เจ้า เม่ือสิน้สุดวนัทัง้หลายน้ัน�
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