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ประวัติความเป็นมาของ

ดาเนี ยล

เมื่อ ดาเนี ย ลยัง เป็น หนุ่ม เขาถูก นํา ไปยัง บาบิ โลนให้เป็น
เชลยพร้อมกับ พวกยิว ในรัช สมัย ของกษั ตริย์เนบู คัด เนส
ซาร์ ดาเนี ยลเกิดอยใู่ นเชื้อวงศ์ของกษั ตริย์ยูดาห์ มีรู ปร่างดี
และมีความรู ลึ
้ ก ถึง เพราะฉะนั ้น ชาวบาบิ โลนให้ เขาเรียน
ภาษาของเขาและเตรียมเขาไว้เพื่อทํางานในรัฐบาลของบา
บิโลน เขาได้ทํางานในรัฐบาลและเขียนเล่มนี้ในรัชสมัยของ
เนบู คัด เนสซาร์ เนโบไนดัส เบลซัส ซาร์ ไซรัส และดาริอส
ั
แห่งประเทศบาบิโลน และประเทศมีเดียเปอร์เซีย
เล่มนี้บันทึกชีวต
ิ ของดาเนี ยลในราชวังแห่งบาบิโลน และ
ราชกิจต่างๆของกษั ตริย์เหล่านี้

เพราะ เหตุ ว่า พวก “นั กศึกษา ” หลาย คน ไม่ ยอมรับ
ว่า คํา พยากรณ์ ของ ดา เนี ย ล ได้ สําเร็จ แล้ว (คือ คํา
พยากรณ์ นี้ ได้รับ การ ดลใจ จาก พระเจ้า) พวก นั ก ศึกษา
นี้ จึงอ้าง ว่า คน อื่น มา แต่ง คํา พยากรณ์ นี้ หลัง จาก เรือ
่ ง
ที่พยากรณ์ นั ้นสําเร็จแล้ว ความคิดนี้ เป็นการเดาสวดอย่าง
โง่เขลาของพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้า หนังสือดาเนี ยลวางพื้น
ฐาน แห่ง คํา พยากรณ์ ใน พระ คัมภีรที
์ ่ดีซึ่ง ได้ อธิบาย ต่อ ใน
หนั งสือวิวรณ์

ดาเนี ย ลซื่อสัตย์ต่อ พระเจ้า ของเขา พระเจ้า จึง ประทาน
ความรู แ
้ ละสติปัญญาให้แก่เขา เขาตีความหมายของความ
ฟัน ของกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์เลยได้ รบ
ั ตําแหน่ ง สูง ในรัช
อาณาจักรนัน
้ พระเจ้า กําลัง เตรียมดาเนี ย ลไว้เพื่อ จะรับ ใช้
พระเจ้าในเป้าหมายอย่างสูง
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ส่วนสุดท้ายของเล่มนี้พยากรณ์ ถึงการเปลี่ยนแปลงฝ่าย
การเมือง คือ การเสด็จ มาครัง้ แรกของพระเมสสิ ยาห์ การ
สร้างกรุ งเยรู ซาเล็มและพระวิหารขึ้นมาใหม่ และการเสด็จ
กลับมาครัง้ ที่สองของพระเมสสิยาห์
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะเวลาของหนั งสือ
เล่มนี้คือ 73 ปี
ดาเนี ยลถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลน

1 ในปี ที่สามของรัชกาลเยโฮยาคิมกษั ตริย์ของยูดาห์

เนบู
คัด เนสซาร์กษั ตริยของบาบิ
์
โลนเสด็จ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
และทรงล้อมเมืองไว้ 2 และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเยโฮ
ยาคิ มกษั ตริย์ ของยู ดาห์ไว้ในหัตถ์ ของพระองค์ท่าน พร้ อม
ทัง้ เครือ
่ งใช้บางชิน
้ แห่งพระนิ เวศของพระเจ้า และพระองค์
ท่านก็ นํา ของเหล่า นั ้น มายัง แผ่น ดิน ชิ นาร์มายัง นิ เวศแห่ง
พระ ของ พระองค์ท่าน และ ทรง บรรจุเครือ
่ ง ใช้เหล่า นั ้น ไว้
3
ใน คลัง ของ พระ ของ พระองค์ท่าน แล้ วกษั ตริย์นั้นก็ ทรง
บัญชา ให้ อัชเปนั ส หัว หน้า ขันทีของ พระองค์ท่าน ให้นํา คน
อิสราเอลบางคน ทัง้ เชื้อ พระวงศ์ และเชื้อ สายของเจ้า นาย
4 พวกหนุ่มๆที่ ปราศจากตําหนิ มีรู ปร่า งงามและเชีย
่ วชาญ
ในสรรพปัญญา กอปรด้วยความรู แ
้ ละเข้าใจในสรรพวิทยา
กับ สามารถที่ จะรับ ราชการในพระราชวัง และทรงให้ สอน
วิชาและภาษาของคนเคลเดียให้เขาทัง้ หลาย 5 กษั ตริยทรง
์
ให้ นํา อาหารสูง ซึ่ง กษั ตริย์เสวย และเหล้า องุน
่ ซึ่ง พระองค์
ท่าน ดื่ม ให้แก่เขา เหล่า นั ้น ตาม กําหนด ทุก วัน ทรง ให้ เขา
ทัง้ หลายรับ การเลี้ยงดูอยูสามปี
่
เมื่อ ครบกําหนดเวลานั ้น
แล้ว ทรงให้ เขารับ ใช้ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 6 ในบรรดาคน
ยู ดาห์นั้นมี ดาเนี ยล ฮานั น ยาห์ มิชาเอล และอาซาริ ยาห์
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และท่านหัว หน้า ขันทีจึง ตัง้ ชื่อ ให้ใหม่ ดาเนี ย ลนั ้น ให้เรียก
ว่า เบลเทชัส ซาร์ ฮานั น ยาห์เรียกว่า ชัด รัค มิชาเอลเรียกว่า
เมชาค และอาซาริยาห์เรียกว่าเอเบดเนโก
ความตัง้ ใจของดาเนี ยล

8 แต่ดาเนี ยลตัง
้ ใจไว้วา่ จะไม่กระทําตัวให้เป็นมลทินด้วย

อาหาร สูง ขอ งกษั ตริย์ หรือด้วย เหล้า องุน
่ ซึ่ง พระองค์ดื่ม
เพราะ ฉะนั ้น เขา จึง ขอ หัว หน้า ขันทีให้ยอม เขา ที่ไม่กระทํา
ตัว ให้ เป็น มลทิน 9 และ พระเจ้า ทรง ให้ หัว หน้า ขันทีชอบ
และ เวท นา ดา เนี ยล 10 และ หัว หน้า ขันทีจึง กล่าว แก่ ดา
เนี ย ลว่า “ข้า เกรงว่า กษั ตริย์เจ้านายของข้า ผู้ทรงกําหนด
อาหาร และ เครือ
่ ง ดื่ม ของ เจ้า ทอด พระ เนตร เห็นว่า พวก
เจ้า มีหน้า ซูบซีด กว่า บรรดา คน หนุ่มๆ อายุรุ น
่ ราว คราว
เดียวกัน เจ้า ก็ จะ กระทํา ให้ ศีรษะ ของ ข้า เข้า สู่ อันตราย เพ
ราะกษั ตริย์” 11 แล้ว ดา เนี ย ล จึง กล่าว แก่ มหาดเล็ก ผู้ที่หัว
หน้า ขันทีกําหนดให้ดูแลดาเนี ยล ฮานั น ยาห์ มิชาเอล และ
อา ซา ริ ยาห์ ว่า 12 “ขอ ท่าน จง ทดลอง ผู้รับ ใช้ของ ท่าน สัก
สิบ วัน ขอ ให้เขา นํา ผัก มา ให้ เรา กิน และ นํ้า มา ให้ เรา ดื่ม
13 แล้วให้ท่านตรวจดูหน้าตาของเราทัง
้ หลายเบื้องหน้าท่าน
และ ตรวจ ดูหน้า ตา ของ บรรดา อนุชน ผู้รบ
ั ประทาน อาหาร
สูง ขอ งกษั ตริย์ และ เมื่อ ท่าน เห็น อย่างไร แล้ว จง กระทํา
แก่ผู้รบ
ั ใช้ของท่านอย่างนั ้น เถิด” 14 เขาก็ ยอมทํา ตามคน
เหล่า นั ้น ในเรือ
่ งนี้ และทดลองเขาอยูสิ
่ บวัน 15 เมื่อ ครบสิบ
วัน แล้ว หน้าตา ของ คน เหล่า นั ้น ดีกว่า และ เนื้ อ หนั งก็ อ้วน
ท้วน สมบูรณ์ กว่า บรรดา อนุชน ที่ รับ ประทาน อาหาร สูง ขอ
งกษั ตริย์ 16 ดัง นั ้น มหาดเล็ก จึง นํา อาหาร สูง ส่วน ของ เขา
ทัง้ หลายและเหล้า องุน
่ ซึ่ง เขาทัง้ หลายควรจะได้ ด่ืมนัน
้ ไป
เสีย และให้ ผัก แก่เขา 17 ฝ่ายอนุชนทัง้ สี่ คนนี้ พระเจ้า ทรง
ประทานสรรพวิทยา และความชํานาญในเรือ
่ งวิชาทัง้ ปวง
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และ ปัญญา และ ดา เนี ย ล เข้าใจ ใน นิ มิต และ ความ ฝัน ทุก
ประการ 18 พอ สิน
์
บัญชา ให้ นํา
้ กําหนด เวลา ที่กษั ตริยทรง
เขาทัง้ หลายเข้า เฝ้า หัว หน้า ขันทีจึง นํา เขาทัง้ หลายเข้า มา
เฝ้า เนบู คัด เนสซาร์ 19 และกษั ตริย์ก็ทรงสัมภาษณ์ เขา ใน
บรรดาอนุชนเหล่านั ้นไม่พบสักคนหนึ่ งที่เหมือนดาเนี ยล ฮา
นั น ยาห์ มิชาเอลและอาซาริยาห์ เพราะฉะนั ้น เขาจึง ได้รับ
ใช้ต่อ พระ พักตร์กษั ตริย์ 20 ใน บรรดา เรือ
่ ง ราว อัน เกี่ยว กับ
ปัญญา และ ความ เข้าใจ ซึ่ง กษั ตริย์ ตรัส ถาม เขา ทัง้ หลาย
ทรงเห็นว่า เขาทัง้ หลายดี กว่า พวกโหร และพวกหมอดู ซึ่ง
อยู่ ในอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของพระองค์สิบเท่า 21 และดาเนี ย ล
ก็ได้รับราชการเรือ
่ ยมาจนปีแรกแห่งรัชกาลกษั ตริย์ไซรัส
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พระสุบินของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์

ในปีที่สองแห่ง รัช กาลเนบู คัด เนสซาร์ เนบู คัด เนสซาร์
ทรงพระสุบิน พระทัย ของพระองค์ก็ทรงเป็น ทุกข์ บรรทม
ไม่หลับ 2 แล้ วกษั ตริย์ จึง ทรง บัญชา ให้มีหมาย เรียก พวก
โหร พวกหมอดู พวกนั ก วิทยาคม และคนเคลเดีย เข้า ทูล
กษั ตริย์ให้รู เรื
้ อ
่ งพระสุบิน เขาทัง้ หลายก็เข้า มาเฝ้า กษั ตริย์
3 และกษั ตริย์ ตรัส กับ เขาว่า “เราได้ฝัน และจิตใจของเรา
ก็เป็น ทุกข์ อยาก รู ว่้ า ฝันว่า กระไร” 4 แล้ว คน เคล เดีย จึง
กราบทูล กษั ตริย์ เป็น ภาษาอารัม ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริย์ ขอ
ทรงพระเจริญเป็นนิ ตย์ ขอทรงเล่าพระสุบินให้แก่พวกผู้รับ
ใช้ของพระองค์ แล้วเหล่าข้าพระองค์ จะได้ ถวายคําแก้ พระ
สุบิน ” 5 กษั ตริยทรง
์
ตอบ คน เคล เดีย ว่า “เรา จํา ความ ฝัน
นั ้น ไม่ได้แล้ว ถ้า เจ้า ไม่ให้เรารู ้ความฝัน พร้อมทัง้ คํา แก้ฝัน
เจ้าจะถูกหัน
่ เป็น ชิน
้ ๆ และบ้านเรือนของเจ้า จะต้องเป็นก
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อง ขยะ 6 แต่ถ้า เจ้า สําแดง ความ ฝัน และ คํา แก้ฝัน ให้เรา
เจ้าจะได้ รบ
ั ของขวัญ รางวัล และเกียรติยศใหญ่ยิง่ ฉะนั ้น
จง สําแดง ความ ฝัน และ คํา แก้ฝัน ให้เรา ” 7 เขา ทัง้ หลาย
กราบทูลคํารบสองว่า “ขอกษั ตริย์เล่าพระสุบินแก่พวกผู้รับ
ใช้ของ พระองค์ และ เหล่า ข้า พระองค์ จะ ถวาย คํา แก้ พระ
สุบิน พระเจ้าข้า” 8 กษั ตริยทรงตอบว่
์
า “เรารู เป็
้ นแน่ แล้วว่า
เจ้าพยายามจะถ่วงเวลาไว้ เพราะเจ้าเห็นว่าเราจําความฝัน
นั ้น ไม่ได้แล้ว 9 แต่ถ้า เจ้า ไม่ให้เรา รู ความ
้
ฝัน ก็มีคํา ตัดสิน
เจ้า อยู่ ข้อ เดียว เพราะเจ้า ทัง้ หลายตกลงที่ จะพูด เท็จ และ
พูด ทุจริต ต่อ หน้า เรา จนจะมี อะไรเปลี่ยนแปลงไป เพราะ
ฉะนั ้นเจ้าจงบอกความฝันให้แก่เรา แล้วเราจึงจะรูว้ า่ เจ้าจะ
ถวายคําแก้ความฝันให้เราได้” 10 คนเคลเดียจึงกราบทูลต่อ
พระพักตร์กษั ตริยว่
์ า “ไม่มีบุรุ ษ คนใดในพิภพที่ จะสําแดง
เรือ
่ งกษั ตริย์ได้ เพราะ ฉะนั ้น ไม่มีกษั ตริย์ เจ้า นาย หรือ ผู้
ปกครองคนใดไต่ถามสิง่ เหล่านี้ จากโหร หรือหมอดู หรือคน
เคลเดีย 11 สิ่ง ซึ่ง กษั ตริย์ ตรัส ถามนั ้น ยากและไม่มีผู้ใดจะ
สําแดง แด่กษั ตริยได้
์ นอกจาก พระ ผู้ซึ่งมิได้อยูกั
่ บ มนุษย์”
12 เพราะ เรือ
่ ง นี้ กษั ตริยจึ
์ ง ทรง กริว้ และ เกรีย
้ ว กราด นั ก
และ รับสัง่ ให้ ฆ่า พวก นั ก ปราชญ์ ทัง้ หมด ของ บา บิ โลน เสีย
13 เพราะฉะนั ้นจึงมพ
ี ระราชกฤษฎีกาประกาศไปว่าให้ฆ่านั ก
ปราชญ์เสียทัง้ หมด เขาจึงเที่ยวหาดาเนี ยลและพรรคพวก
เพื่อจะฆ่าเสีย
พรรคพวกของดาเนี ยลอธิษฐานขอสติปัญญา
14 แล้ว ดา เนี ย ล ก็ ตอบ อารี โอ คหัว หน้า รา ชอง
ครักษ์ผู้ที่ออก ไป เที่ยว ฆ่า นั ก ปราชญ์ ของ บา บิโลน ด้วย
ถ้อยคํา แยบคายและปรีชาสามารถ 15 ท่านถามอารีโอคหัว
หน้า ว่า “ไฉนพระราชกฤษฎีกาของกษั ตริย์ จึง เร่ง ร้อนเล่า”
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แล้ วอารี โอคก็ เล่า เรือ
่ งให้ ดาเนี ย ลทราบ 16 แล้ว ดาเนี ย ล
ก็เข้าไปเฝ้าและกราบทูลกษั ตริย์ขอให้กําหนดเวลาเพื่อท่าน
จะถวายคําแก้พระสุบินแด่กษั ตริย์ 17 แล้วดาเนี ยลก็กลับไป
เรือนของท่าน และแจ้งเรือ
่ งให้ฮานั นยาห์ มิชาเอล และอา
ซาริยาห์สหายของท่านฟัง 18 และบอกเขาให้ขอพระกรุ ณา
แห่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรือ
่ งความลึกลับนี้ เพื่อดาเนี ยล
และสหายของท่านจะไม่ พินาศพร้อมกับ บรรดานั ก ปราชญ์
อื่นๆของบาบิโลน
พระเจ้า ทรง สําแดง ให้ ดา เนี ย ล ทราบ ความ หมาย ของ
พระสุบิน
19

ในนิ มิตก ลาง คืน ทรง เผย ความ ลึกลับนน
ั ้ แก่ ดา
เนี ยล แล้ว ดา เนี ย ล ก็ ถวาย สาธุการ แด่ พระเจ้า แห่ง
ฟ้า สวรรค์ 20 ดา เนี ย ล กล่าว ว่า “สาธุการ แด่ พระนาม
ของ พระเจ้า เป็น นิ ตย์สืบไป เพราะ ปัญญา และ ฤทธา นุ
ภาพ เป็น ของ พระองค์ 21 พระองค์ทรง เปลี่ยน วาระ และ
ฤดูกาล พระองค์ทรง ถอด กษั ตริย์ และ ทรง ตัง้ กษั ตริย์ ขึ้น
ใหม่ พระองค์ทรงประทานปัญญาแก่นั ก ปราชญ์ และทรง
ประทาน ความ รู แก่
้ ผู้ที่มีความ เข้าใจ 22 พระองค์ทรง เผย
สิง่ ที่ ลึก ซึ้ง และ ลี้ลับ พระองค์ทรง ทราบ สิง่ ที่อยูใน
่ ความ
23
มืด และ ความ สว่าง ก็อยูกั
่ บ พระองค์
โอ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ขอ โมทนา และ
สรรเสริญ พระองค์ ผู้ทรงประทานปัญญาและกําลัง แก่ ข้า
พระองค์ สิ่งนั ้นที่ พวก ข้า พระองค์ ทูล ขอ พระองค์ก็ทรง
ให้ ข้า พระองค์รู แล้
้ ว เพราะ พระองค์ได้ทรง สําแดง เรือ
่ ง ขอ
24
งกษั ตริย์ให้แจ้ง แก่ พวกข้า พระองค์” แล้ว ดาเนี ย ลก็เข้า
ไปหาอารีโอคผู้ ซ่ึง กษั ตริย์แต่งตัง้ ให้ ฆ่า นั ก ปราชญ์แห่งบา
บิโลน ท่าน ได้เข้า ไป และ กล่าว แก่ อา รี โอ ค ว่า ดังนี้ “ขอ
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อย่า ฆ่า นั ก ปราชญ์แห่งบาบิโลน ขอโปรดนํา ตัว ข้าพเจ้า เข้า
ไป เฝ้า กษั ตริย์ และ ข้าพเจ้า จะ ถวาย คํา แก้ฝัน แก่กษั ตริย์
” 25 แล้ วอา รี โอค ก็รีบนํา ตัว ดา เนี ย ล เข้า เฝ้า กษั ตริย์
และ กราบทูล พระองค์ว่า “ข้า พระองค์ได้พบ ชาย คน หนึ่ ง
ใน หมู่ พวก ที่ถูกก วาด เป็น เชลย มา จาก ยู ดาห์ ชาย ผู้นี้ จะ
ให้กษั ตริยทรงรู
์
ค
้ ํา แก้ พระสุบินได้” 26 กษั ตริยจึ
์ ง ตรัส แก่ ดา
เนี ย ล ผู้ ชื่อ ว่า เบล เท ชัส ซาร์ว่า “เจ้า สามารถ ที่ จะ ให้ เรา รู ้
ถึง ความ ฝันที่ เรา ได้ ฝัน นั ้น และ คํา แก้ได้หรือ ” 27 ดา เนี ย
ล กราบทูล ต่อ พระ พักตร์กษั ตริยว่
์ า “ไม่มีนั ก ปราชญ์ หรือ
หมอดู หรือ โหร หรือ หมอดูฤกษ์ ยาม สํา แดง ความ ลึกลับ
ซึ่งกษั ตริย์ไต่ถามแด่พระองค์ได้ 28 แต่มีพระเจ้าองค์หน่งึ ใน
ฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเผยความลึกลับทัง้ หลาย และพระองค์ทรง
ให้กษั ตริยเนบู
์
คัด เนส ซาร์รู ถึ
้ ง สิง่ ซึ่ง จะ บังเกิด ขึ้น ใน วาระ
ภาย หลัง พระ สุบินข อง พระองค์ และ นิ มิตที่ผุด ขึ้น ใน พระ
เศียรของพระองค์บนพระแท่นนั ้นเป็นดังนี้ พระเจ้าข้า 29 โอ
ข้า แต่กษั ตริย์ ขณะ เมื่อ พระองค์ บรรทม อยู่ บน พระแท่น
พระ ดําริ ใน เรือ
่ ง ซึ่ง จะ บังเกิด มา ภาย หลัง ได้ผุด ขึ้น และ
พระองค์ นั ้น ผู้ทรง เผย ความ ลึกลับก็ ทรง ให้พระองค์รู ถึ
้ ง
สิง่ ที่ จะ บังเกิด มา 30 ฝ่าย ข้า พระองค์ ซึ่ง ทรง เผย ความ
ลึกลับนี้แก่ข้า พระองค์นั ้น มิใช่เพราะ ข้า พระองค์มีปัญญา
มากกว่า ผู้มีชีวิต ทัง้ หลาย แต่เพื่อ กษั ตริย์ จะ ทรง รู ้ คํา แก้
พระสุบิน และเพื่อ พระองค์ จะทรงรู พ
้ ระดําริในพระทัย ของ
พระองค์
ปฏิมากรในพระสุบินของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
31

โอ ข้า แต่กษั ตริย์ พระองค์ทอด พระเนตร และ ดูเถิด
มีปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากรนี้ ใหญ่และสุกใสยิง่ นั ก ตัง้
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อยูต่
่ อเบื้องพระพักตร์พระองค์ และรู ปร่างก็น่ากลัว 32 เศียร
ของปฏิมากรนี้ เป็น ทองคํา เนื้ อดี อกและแขนเป็น เงิน ท้อง
และโคนขาเป็น ทองสัมฤทธิ์ 33 ขาเป็น เหล็ก เท้า เป็น เหล็ก
ปน ดิน 34 ขณะ เมื่อ พระองค์ทอด พระเนตร มีหินก้อน หนึ่ ง
ถูก ตัด ออก มา มิใช่ด้วย มือ กระทบ ปฏิมากร ที่เท้า อัน เป็น
เหล็ก ปน ดิน กระทํา ให้ แตก เป็น ชิน
้ ๆ 35 แล้ว ส่วน เหล็ก
ส่วนดิน ส่วนทองสัมฤทธิ์ ส่วนเงิน และส่วนทองคํา ก็แตก
เป็น ชิน
้ ๆ พร้อม กัน กลาย เป็น เหมือน แกลบ จาก ลาน นวด
ข้าว ใน ฤดูร้อน ลม ก็ พัด พา เอา ไป จึง หา ร่อง รอย ไม่ พบ
เสีย เลย แต่ก้อน หินที่ กระทบ ปฏิมากร นั ้น กลาย เป็น ภูเขา
ใหญ่จนเต็มพิภพ 36 นี่ เป็นพระสุบิน พระเจ้าข้า บัดนี้ เหล่าข้า
พระองค์ขอกราบทูลคําแก้พระสุบินต่อพระพักตร์กษั ตริย์
กรุ งบาบิ โลนของกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ คือ อาณาจักร
โลกแห่งแรก
37 โอ ข้า แต่กษั ตริย์ กษั ตริยจอ
์ มกษั ตริย์ทัง้ หลาย ซึ่ง
พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ได้ทรง ประทาน ราช อาณา จักร
อานุภาพ ฤทธิเดช
และ สง่า ราศี 38 และ ได้ ทรง มอบ ไว้ ใน
์
หัตถ์พระองค์ท่าน ซึ่งบุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ สัตว์ใน
ทุ่ง นา และ นก ใน อากาศ ไม่ว่า มัน จะ อาศัย อยู่ ณ ที่ใดๆ
ให้แก่พระองค์ กระทํา ให้พระองค์ปกครอง มัน ได้ทัง้ หมด
เศียรทองคํานั ้นคือพระองค์เอง
อาณาจักร โลก แห่ง ที่ สอง และ สาม คือมี เดีย เปอร์เซีย
และกรีก
39 ต่อ จาก พระองค์ ไป จะ มี ราช อาณา จักรด้อ ยก ว่า
พระองค์ และยังมรี าชอาณาจักรที่สาม เป็นทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง
จะปกครองอยูท
่ ัว่ พิภพ
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อาณาจักรโลกแห่งที่สี่ คือโรม
40 และ จะ มี ราช อาณาจักร ที่สี่แข็ง แรง ดัง
่ เหล็ก เพราะ
เหล็ก ตีสิ่ง ทัง้ หลาย ให้ หัก เป็น ชิน
้ ๆ และ ปราบ สิง่ ทัง้ ปวง
ลง ได้ ราช อาณา จักรนัน
้ จะ หัก และ ทุบ สิง่ ทัง้ ปวง เหล่า นี้
ดัง เหล็ก ซึ่ง ทุบ ให้แหลก 41 ดัง่ ที่พระองค์ทอดพระเนตรเท้า
และนิว
้ เท้า เท้า เป็น ดิน ช่างหม้อบ้างเหล็กบ้าง จะเป็น ราช
อาณาจักร ประสม แต่ความ แข็งแกร่ง ของ เหล็ก จะ ยัง อยู่
ในนั ้น บ้าง ดัง ที่พระองค์ทอดพระเนตรเหล็ก ปนดิน เหนี ยว
42 และ นิว
้
้ เท้า เป็น เหล็ก ปน ดิน ฉั นใด ราช อาณา จักรนัน
จึง แข็ง แรง บ้าง เปราะ บ้าง ฉั น นั ้น 43 ดัง ที่พระองค์ทอด
พระเนตรเหล็ก ปนดิน เหนี ยว ราชอาณาจักรจะปนกัน ด้วย
เชื้อ สาย ของ มนุษย์ แต่จะ ไม่ ยึดกัน แน่ น ไว้ได้อย่าง เดีย
วกับที่เหล็กไม่ประสมเข้ากับดิน
หลัง จากอาณาจักรโรมคืน มาใหม่แล้ว อาณาจักรของ
พระคริสต์จะตัง้ ขึ้น
44 และ ใน สมัย ขอ งกษั ตริย์เหล่า นั ้น พระเจ้า แห่ง ฟ้า
สวรรค์ จะ ทรง สถาปนา ราช อาณาจักร หนึ่ ง ซึ่ง ไม่มีวัน
ทําลาย เสีย ได้ หรือ ราช อาณา จักรนน
ั ้ จะ ไม่ ตก ไป
แก่ชนชาติอื่น ราช อาณา จักรนน
ั ้ จะ กระทํา ให้ บรรดา ราช
อาณาจักรเหล่า นี้ แตกเป็น ชิน
้ ๆถึง อวสาน และราชอาณา
จักรนัน
้ จะตังม
้ ัน
่ อยูเป็
่ นนิ ตย์ 45 ดังที่พระองค์ทอดพระเนตร
ก้อน หิน ถูก ตัด ออก จาก ภูเขา มิใช่ด้วย มือ และ ก้อน หิน
นั ้น ได้ กระทํา ให้เหล็ก ทอง สัมฤทธิ์ ดิน เงิน และ ทองคํา
แตกเป็น ชิน
้ ๆ พระเจ้า ยิง่ ใหญ่ได้ทรงให้กษั ตริยรู์ ว่้ า อะไรจะ
บังเกิด มาภายหลัง นี้ พระสุบินนั ้น เที่ยงแท้ และคํา แก้ พระ
สุบินก็แน่ นอน”
กษั ตริยพระราชทานยศชั
์
น
้ สูงให้แก่ดาเนี ยล
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46

แล้ วกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ก็ทรงกราบลงและเคารพ
ดาเนี ยล และมี พระบัญชาให้ นํา เครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งหอม
มา ถวาย ดา เนี ยล 47 กษั ตริยตรั
์ ส กับ ดา เนี ย ล ว่า “แน่ นอน
ทีเดียว พระเจ้า ของ ท่าน เป็น พระเจ้า ของ พระ ทัง้ หลาย
และ ทรง เป็น องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ งกษั ตริย์ทัง้ ปวง ทรง
เป็น ผู้ เผย ความ ลึกลับ เพราะ ท่าน สามารถ ที่ จะ เผย ความ
ลึกลับนี้ได้” 48 ฝ่ายกษั ตริย์ก็พระราชทานยศชัน
้ สูง และของ
พระราชทานยิง่ ใหญ่เป็นอันมากแก่ดาเนี ยล และแต่งตัง้ ให้
เป็นผู้ครอบครองหมดเมืองบาบิโลน และเป็นประธานใหญ่
ของนั ก ปราชญ์ ทัง้ สิน
้ แห่ง บาบิโลน 49 ดาเนี ย ลก็ กราบทูล
ขอต่อ กษั ตริย์ และพระองค์ ทรงตัง้ ให้ ชด
ั รัค เมชาคและเอ
เบดเนโกเป็น ผู้ จัด ราชการในเมืองบาบิโลน แต่ดาเนี ย ลยัง
คงอยูใ่ นราชสํานั ก

3
1

ปฏิมากรรู ปใหญ่ของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์

กษั ตริยเนบู
์
คัด เนส ซาร์ได้สร้าง ปฏิมากร รู ป หนึ่ งด้วย
ทองคํา สูง หก สิบ ศอก กว้าง หก ศอก ทรง ตัง้ ไว้ ณ ที่ราบ
ดูรา ในเมืองบาบิโลน 2 แล้วกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์รบ
ั สัง่ ให้
ประชุมอุ ปราช ข้าหลวงภาค ผู้ว่า ราชการเมือง ผู้ พิพากษา
นาย คลัง มนตรี ตุลาการ และ บรรดา เจ้า หน้าที่ ทัง้ หลาย
ของหัวเมือง ให้เข้ามาในงานฉลองปฏิมากรซึ่งกษั ตริย์เนบู
คัด เนสซาร์ได้ทรงตัง้ ขึ้น 3 แล้วอุ ปราช ข้าหลวงภาค ผู้ว่า
ราชการ เมือง ผู้ พิพากษา นาย คลัง มนตรี ตุลาการ และ
บรรดาเจ้า หน้าที่ ทัง้ หลายของหัวเมืองได้เข้า มาประชุม เพื่อ
งานฉลองปฏิมากร ซึ่งกษั ตริย์เนบู คัดเนสซาร์ได้ทรงตัง้ ขึ้น
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และ เขา ทัง้ หลาย ก็มายื นอ ยูหน
่ ้า ปฏิมา กร ซึ่ง กษั ตริย์เนบู
คัด เนสซาร์ได้ทรงตัง้ ขึ้น 4 และโฆษกก็ ประกาศเสียงดัง ว่า
“โอ บรรดา ชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวง และ ภาษา ทัง้ หลาย
มีพระบัญชาแก่ ท่านทัง้ หลายว่า 5 เมื่อ ท่านได้ยน
ิ เสียงแตร
ทอง เหลือง ขนาด เล็ก ปี่ พิณ เขา คู่ พิณ สี่สาย พิณ ใหญ่
ปี่ ถุง และ เครือ
่ ง ดนตรีทุก ชนิ ด ให้ท่าน ทัง้ หลาย กราบ ลง
นมัสการปฏิมากรทองคํา ซึ่งกษั ตริย์เนบู คัดเนสซาร์ได้ทรง
ตัง้ ไว้ 6 ผู้ใดที่มิได้กราบลงนมัสการก็ให้โยนผู้นั้นทันทีเข้าไป
ในเตาที่ ไฟลุก อยู”่ 7 เพราะฉะนั ้น พอประชาชนได้ยน
ิ เสียง
แตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณ เขาคู่ พิณ สี่สาย พิณ ใหญ่
และเครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ด บรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวง
และภาษาทัง้ หลาย ก็กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา ซึ่ง
กษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตัง้ ไว้
8

คนยิวสามคนไม่ยอมกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา

เพราะ ฉะนั ้น ใน ครัง้ นั ้น พวก เคล เดีย บาง คน มา เข้า
เฝ้า และ ฟ้อง พวก ยิว ด้วย ใจ คิด ร้าย 9 เขา ทัง้ หลาย
กราบ ทูล กษั ตริย์เนบู คัด เนส ซาร์ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริย์ ขอ
ทรง พระ เจริญ เป็น นิ ตย์ 10 โอ ข้า แต่กษั ตริย์ พระองค์ทรง
ออก กฤษฎีกา แล้วว่า ทุก คน ผู้ได้ยิน เสียง แตร ทอง เหลือง
ขนาด เล็ก ปี่ พิณ เขา คู่ พิณ สี่สาย พิณ ใหญ่ ปี่ ถุง และ
เครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ด ก็ให้กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา
11 และ ผู้ ใด ที่ไม่กราบ ลง นมัสการ ก็ให้โยน เข้าไป ใน เตา
ที่ ไฟ ลุก อยู่ 12 มียิว บาง คน ที่พระองค์ได้แต่ง ตัง้ ให้ จัด
ราชการในเมืองบาบิโลน คือ ชัด รัค เมชาค และเอเบดเน
โก โอ ข้า แต่กษั ตริย์ คน เหล่า นี้ ไม่เชื่อ ฟัง พระองค์ เขา
มิได้ปฏิบัติพระของพระองค์ หรือ นมัสการปฏิมากรทองคํา
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ซึ่ง พระองค์ได้ทรงตัง้ ไว้” 13 แล้วเนบู คัด เนสซาร์ก็ทรงกริว้
จัด และ เดือด พล่าน มีรับสัง่ ให้ นํา ตัว ชัด รัค เม ชาค และ
เอ เบดเน โก เข้า มา แล้ว เขา ก็ นํา คน เหล่า นี้ เข้า มา เฝ้า
กษั ตริย์ 14 เนบู คัด เนส ซาร์ ทรง กล่าว แก่ เขา ว่า “โอ ชัด
รัค เม ชาค และ เอ เบดเน โก เอ๋ย เป็น ความ จริง หรือ
ไม่ที่เจ้ามิได้ปรนนิ บัติพระ ของ เรา หรือ นมัสการ ปฏิมากร
ทองคํา ซึ่ง เรา ได้ ตัง้ ไว้ 15 บัดนี้ ถ้า เจ้า พร้อมใจ แล้ว พอ
เจ้า ได้ยน
ิ เสียง แตร ทอง เหลือง ขนาด เล็ก ปี่ พิณ เขา คู่
พิณ สี่สาย พิณ ใหญ่ ปี่ ถุง และ เครือ
่ ง ดนตรีทุก ชนิ ด เจ้า
จง กราบ ลง นมัสการ ปฏิมากร ซึ่ง เรา ได้ สร้าง ไว้ แต่ถ้า เจ้า
ไม่นมัสการ จะ ต้อง โยน เจ้า ทันทีเข้า ไป ใน เตา ที่ ไฟ ลุก
อยู่ และ ผู้ ใด เล่า จะ เป็น พระเจ้า ที่ จะ ช่วย ให้เจ้า พ้น จาก
มือ ของ เรา ได้” 16 ชัด รัค เม ชาค และ เอ เบดเน โกก รา
บทูลกษั ตริย์ว่า “โอ ข้า แต่ เนบู คัด เนส ซาร์ ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ไม่ จําเป็น จะ ต้อง ตอบ พระองค์ ใน เรือ
่ ง นี้ 17 ถ้า
พระเจ้า ของพวกข้า พระองค์ผู้ซึ่ง พวกข้า พระองค์ปรนนิ บัติ
สามารถช่วยพวกข้า พระองค์ให้พ้น จากเตาที่ ไฟลุก อยู่ โอ
ข้า แต่กษั ตริย์ พระองค์ก็จะทรงช่วยพวกข้า พระองค์ให้พ้น
พระหัตถ์ ของ พระองค์ 18 แต่ถ้า ไม่ เป็น เช่น นั ้น โอ ข้า
แต่กษั ตริย์ ขอ พระองค์ ทรง ทราบ ว่า พวก ข้า พระองค์ จะ
ไม่ปรนนิ บัติพระของพระองค์ หรือนมัสการปฏิมากรทองคํา
ซึ่งพระองค์ได้ทรงตัง้ ขึ้น”
คนยิวที่สัตย์ซื่ออยูใ่ นเตาไฟอย่างปลอดภัย
19

แล้วเนบู คัด เนส ซาร์ ทรง เกรีย
้ ว กราด ยิง่ นั ก พระ
พักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไปไม่ พอพระทัย ชัด รัค เมชาค
และเอเบดเนโก พระองค์จึง รับสัง่ ให้ ทํา เตาไฟให้ รอ
้ นกว่า
20
ที่ เคยอีก เจ็ด เท่า และพระองค์ รบ
ั สัง่ ให้ บางคนที่มีกําลัง
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มากที่สุด ในกองทัพ มามัด ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโก
และ ให้ โยน เขา เข้าไป ใน เตา ที่ ไฟ ลุก อยู่ 21 แล้ว คน เหล่า
นี้ ก็ถูกมัดไว้ทัง้ เสื้อ กางเกง หมวก และเครือ
่ งแต่งกายอื่นๆ
และ เขา ก็ถูก โยน เข้าไป ใน เตา ที่ ไฟ ลุก อยู่ 22 ฉะนั ้น เพราะ
ว่า คํา รับสัง่ ขอ งกษั ตริย์ นั ้น เข้ม งวด มาก และ เตาไฟ ก็ ร้อน
จัด เปลวไฟจึง ได้ ฆ่า คนที่ โยนชัด รัค เมชาค และเอเบดเน
โก 23 และ ชาย ทัง้ สาม นี้ คือ ชัด รัค เม ชาค และ เอ เบดเน
โก ก็ ตกลง ไป กลาง เตาไฟ ที่ลุกอ ยู่ ทัง้ ยังมัดอยู่ 24 ขณะ นั ้น
กษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ประหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉั บ
พลัน พระองค์ตรัส กับ องคมนตรี ของ พระองค์ว่า “เรา มัด
สามคนโยนเข้าไปกลางไฟมิใช่หรือ ” เขาทูล ตอบกษั ตริย์ว่า
“โอ ข้า แต่กษั ตริย์ จริง พระเจ้า ข้า” 25 พระองค์ตรัส ตอบว่า
“ดูเถิด เราเห็น สี่ คนถูก ปล่อย กําลัง เดิน อยู่ กลางไฟ และ
เขาทัง้ หลายก็ไม่ เป็น อันตราย รู ปร่า งของคนที่สี่ นั้น คล้าย
คลึงกับพระบุตรของพระเจ้า”
เนบูคัดเนสซาร์ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
26

แล้วเนบู คัด เนส ซาร์ เสด็จ มา ใกล้ประตูเตา ที่ ไฟ ลุก
อยูนั
่ ้น ทรงกล่าวว่า “ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโก ผู้รบ
ั
ใช้ของพระเจ้า สูงสุด จงออกมาเถิด จงมาที่นี่ ” แล้ว ชัด รัค
เมชาค และเอเบดเนโกก็ เดิน ออกมาจากกลางไฟ 27 ฝ่าย
อุปราช ข้าหลวง ภาค ผู้ว่า ราชการ เมือง และ องคมนตรี
ขอ งกษั ตริย์ก็ห้อมล้อม เข้า มา เห็นว่า ไฟ ไม่มีอํานาจ อะไร
เหนื อ ร่างกาย ของ คน เหล่า นี้ ผม ที่ ศีรษะ ของ เขา ก็ไม่งอ
เสื้อก็มิได้เป็น อันตราย ไม่มีกลน
ิ่ ไฟ ที่ ตัว เขา ทัง้ หลาย เลย
28 เนบู คัด เนสซาร์ ตรัสว่า “สาธุการแด่ พระเจ้า ของชัด รัค
เมชาค และเอเบดเนโก ผู้ได้ส่ง ทูต สวรรค์ ของพระองค์ มา
ช่วยผู้รับ ใช้ของพระองค์ให้พ้น ผู้วางใจในพระองค์ กระทํา
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ให้พระบัญชาของกษั ตริย์เหลวไป และยอมพลี รา่ งกายของ
เขาเสีย ดี กว่า ที่ จะปรนนิ บัติและนมัสการพระอื่น นอกจาก
พระเจ้า ของเขาเอง 29 เพราะฉะนั ้น เราจึง ออกกฤษฎีกาว่า
ชนชาติ ประชาชาติ หรือ ภาษา ใดๆ ที่กล่าว มิดีมิร้าย ต่อ
พระเจ้า ของชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโก จะถูกหัน
่ เป็น
ชิน
้ ๆ และบ้านเรือนของเขาจะต้องเป็นกองขยะ เพราะว่า
ไม่มีพระเจ้า อื่นที่ จะสามารถช่วยให้ พ้น ในทางนี้ ได้ ” 30 แล้
วกษั ตริย์ได้ทรงเลื่อนยศให้ ชด
ั รัค เมชาค และเอเบดเนโก
สูงขึ้นอีกในเมืองบาบิโลน

4
เนบู คัด เนสซาร์กล่าวถึง ความสัมพันธ์ ของพระองค์ กับ
พระเจ้า
1 เรา กษั ตริยเนบู
์
คัด เนส ซาร์ ขอ ประกาศ แก่ บรรดา
ชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวง และ ภาษา ทัง้ หลาย ซึ่ง อาศัย
อยู่ บน พิภพ ทัง้ สินว
้ ่า สันติสุข จง มีแก่ท่าน ทัง้ หลาย อย่าง
ทวีคูณ 2 เรา เห็น สมควร ที่ จะ แสดง หมาย สําคัญ และ การ
มหัศจรรย์ ซึ่ง พระเจ้า สูงสุด ได้ ทรง กระทํา แก่เรา 3 หมาย
สําคัญ ของ พระองค์ใหญ่ยิง่ สัก เท่าใด การ มหัศจรรย์ ของ
พระองค์ กอปร ด้วย ฤทธา นุ ภาพ ปาน ใด อาณาจักร ของ
พระองค์ เป็น อาณาจักรถาวรเป็น นิ ตย์ และราชอาณาจักร
ของพระองค์นั้นดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ
เนบูคัดเนสซาร์ทรงนิ มิตเห็นต้นไม้ใหญ่
4 ตัว เรา คือ เนบู คัด เนส ซาร์อยูเป็
่ น ผาสุก ใน นิ เวศ ของ
เรา และมี ความเจริญ อยู่ ในวัง ของเรา 5 เราฝัน เห็น เรือ
่ ง
ซึ่ง กระทํา ให้ เรากลัว ขณะเมื่อ เรานอนอยู่ บนที่นอนความ
คิด และนิ มิตอัน ผุด ขึ้น ในศีรษะของเราเป็น เหตุให้เราตกใจ
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เราจึง ออกกฤษฎีกาเรียกนั ก ปราชญ์แห่งบาบิ โลนทัง้ สิน
้
มาหาเราเพื่อให้แก้ความฝันให้แก่เรา 7 พวกโหร พวกหมอดู
และคนเคลเดีย และหมอดูฤกษ์ ยามก็เข้า มาเฝ้า เราก็ เล่า
ความฝันแก่เขา แต่เขาทัง้ หลายแก้ฝันให้เราไม่ได้ 8 ในที่สุด
ดา เนี ย ล ก็เข้า มา เฝ้า เรา เขา มี ชื่อ ว่า เบล เท ชัส ซาร์ ตาม
นามพระของเรา เขามีวญ
ิ ญาณของพระผู้บริสุทธิ์ เราก็เล่า
ความฝัน ให้เขาฟัง ว่า 9 “โอ เบลเทชัส ซาร์ หัวหน้า ของพวก
โหร เพราะ เรา ทราบ ว่า วิญญาณ ของ พระ ผู้บริสุทธิอยู
่
์ ใน
ท่าน และไม่มีความลํ้า ลึก ใดๆที่ จะให้ ท่านแก้ยาก จงบอก
นิ มิต ทัง้ หลาย ใน ความ ฝันที่ เรา ได้เห็น และ ตีความ นิ มิต
เหล่านั ้นให้แก่เรา 10 นิ มิตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อนอน
อยู่ บนที่นอน ดูเถิด เราได้เห็น ต้นไม้ ท่า มกลางพิภพ มัน สูง
มาก 11 ต้นไม้เติบโตและแข็ง แรง ยอดของมัน ขึ้น ไปถึง ฟ้า
สวรรค์ และประจักษ์ ไปถึงที่ สุด ปลายพิภพ 12 ใบก็ งดงาม
และผลก็อุดม และจากต้นไม้นั ้น มีอาหารให้แก่ชีวิตทัง้ ปวง
สัตว์ป่า ที่ ในทุ่ง นาอาศัย อยูใต้
่ ร่ม ของมัน และนกในอากาศ
ก็ อาศัย อยูที
่ ่กิงก
่ ้า นของมัน และเนื้ อ หนั ง ทัง้ หลายก็ เลี้ยง
ตนอยูด
่ ้วยมัน 13 ในนิ มิตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อเราอยู่
บนที่นอน ดูเถิด เราได้เห็น ผู้พิทักษ์ องค์บริสุทธิลงมาจาก
์
ฟ้า สวรรค์ 14 ท่านเปล่ง เสียงและพูด ดังนี้ ว่า ‘จงฟัน ต้น ไม้
และ ตัดกงิ่ ทัง้ หลาย ของ มัน ออก เสีย สะบัด ให้ ใบ ขอ งมันร่
วง ออก แล้ว ให้ ผล ของ มัน กระจาย ไป ให้สัตว์ป่า หนี ไป เสีย
จาก ใต้ต้น และ ให้ นก หนี ไป เสีย จาก กิง่ ของ มัน 15 แต่จง
ปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน มีปลอกเหล็กและทองสัมฤทธิ์
สวมไว้ ให้อยูท่
่ ามกลางหญ้า อ่อนในทุ่ง นา ให้เปียกนํ้าค้าง
จากฟ้า สวรรค์ ให้เขามี ส่วนอยู่ กับ สัตว์ ป่า ในหญ้า ที่พื้น ดิน
16 ให้จิตใจของเขาเปลี่ยนเสีย จากจิตใจมนุษย์ แล้ว มอบใจ
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สัตว์ป่า ให้แก่เขา และปล่อยให้เป็น อยูอย่
่ างนั ้น จนครบเจ็ด
วาระ 17 คํา พิพากษานั ้น เป็น คํา สัง่ ของผู้พิทักษ์ คํา ตัดสิน
นั ้น เป็น วา ทะ ของ องค์บริสุทธิ์ เพื่อ ผู้มีชีวิ ตอ ยู่ จะ ได้ ทราบ
ว่า ท่าน ผู้ สูงสุด ทรง ปกครอง อยู่ เหนื อ ราช อาณาจักร ของ
มนุษย์ และ ประทาน ราช อาณา จักรนัน
้ แก่ผู้ที่พระองค์จะ
ประทาน และ ตัง้ ผู้ที่ด้อย ที่สุด ให้อยูเหนื
่
อ ’ 18 ความ ฝัน นี้
ตัว เราคือ กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ได้เห็น และ โอ เบลเทชัส
ซาร์ ท่านจงกล่าวคํา แก้ฝัน เถิด เพราะพวกนั ก ปราชญ์ ทัง้
สิน
้ แห่ง ราช อาณาจักร ของ เรา ไม่ สามารถ ที่ จะ ให้ คํา แก้
ความฝัน แก่เรา แต่ท่านสามารถ เพราะวิญญาณของพระ
ผู้บริสุทธิอยู
่
วท่าน”
์ ในตั
อาณาจักรของเนบูคัดเนสซาร์จะถูกตัดออก
19 แล้ว ดาเนี ยล ผู้มีชื่อ ว่า เบลเทชัส ซาร์ ก็งงงัน อยู่ชว
ั ่ โมง
หนึ่ ง ความคิดของท่านก็กระทําให้ท่านตกใจ กษั ตริยตรั
์ สว่า
“เบล เท ชัส ซาร์เอ๋ย อย่า ให้ ความ ฝัน หรือ คํา แก้ ความ ฝัน
กระทํา ให้ ท่าน ตกใจ เลย” เบล เท ชัส ซาร์ ทูล ตอบ ว่า “เจ้า
นาย ของ ข้า พระองค์ ขอ ให้ความ ฝัน นั ้น เป็น เรือ
่ ง ของ
ผู้ที่เกลียดชัง พระองค์เถิด และขอให้คํา แก้ ความฝัน นั ้น ตก
แก่ปฏิปักษ์ ของ พระองค์ 20 ต้นไม้ที่พระองค์ทอด พระเนตร
ซึ่ง เติบโต ขึ้น และ แข็ง แรง จน ยอด ขึ้น ไป ถึง ฟ้า สวรรค์
ประจักษ์ ไป ทัว่ พิภพ ทัง้ สิน
้ 21 ใบ ขอ งมันก็ งดงาม และ ผล
ก็อุดม และ จาก ต้น นั ้นมี อาหาร ให้แก่ชีวิต ทัง้ ปวง สัตว์ป่า
ใน ทุ่ง นา มา พึ่ง ร่ม อยูใต้
่ ต้น และ นก ใน อากาศ ก็ มา อาศัย
22
อยูที
่ ่กิง่
โอ ข้า แต่กษั ตริย์ นี่ คือ พระองค์เอง ผู้ทรงเจริญ
และ เข้ม แข็ง ความ ยิง่ ใหญ่ของ พระองค์ได้เจริญ และ ขึ้น
ไป ถึง ฟ้า สวรรค์ และ ราช อาณาจักร ของ พระองค์ก็ไป ถึง
สุด ปลาย พิภพ 23 และ ที่กษั ตริยทอด
์
พระเนตร ผู้พิทักษ์ คือ
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องค์บริสุทธิลงมาจากฟ้
า สวรรค์ และพูด ว่า ‘จงฟัน ต้นไม้
์
และทําลายเสีย แต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน มีปลอก
เหล็ก และทองสัมฤทธิ์สวมไว้ ให้อยูท่
่ ามกลางหญ้า อ่อนใน
ทุ่ง นา ให้เปียก นํ้าค้าง จาก ฟ้า สวรรค์ ให้เขา มี ส่วน อยู่ กับ
สัตว์ป่า และ ปล่อย ให้อยูอย่
่ าง นั ้น จน ครบ เจ็ด วาระ’ 24 โอ
ข้า แต่กษั ตริย์ ต่อ ไป นี้ เป็น คํา แก้ พระ สุบิน เป็น พระ ราช
กฤษฎีกา มา จาก ผู้สูงสุด ซึ่ง มา ถึง กษั ตริย์เจ้า นาย ของ ข้า
พระองค์ 25 ว่าพระองค์จะทรงถูกขับไล่ไปเสียจากท่ามกลาง
มนุษย์ และ พระองค์ จะ อยู่ กับ สัตว์ ใน ทุ่ง นา พระองค์จะ
ต้องเสวยหญ้า อย่างกับ วัว และจะให้พระองค์เปียกนํ้าค้าง
จาก ฟ้า สวรรค์ จะ เป็น อยู่ อย่าง นั ้น จน ครบ เจ็ด วาระ
จนกว่า พระองค์ จะ ทราบ ว่า ผู้สูงสุด นั ้น ทรง ปกครอง ราช
อาณาจักร ของ มนุษย์ และ พระองค์ จะ ประทาน ราช อาณา
จักรนัน
้ แก่ผู้ที่พระองค์ทรง ปรารถนา 26 และ ที่ ทรง มี พระ
บัญชา ให้ เหลือ ตอ ราก ต้นไม้ นั ้น ไว้ก็หมายความ ว่า ราช
อาณาจักรจะยังเป็นของพระองค์ ตัง้ แต่พระองค์ทรงทราบ
ว่า สวรรค์ปกครอง 27 โอ ข้า แต่กษั ตริย์ เพราะฉะนั ้น ขอทรง
รับคํา กราบทูล ของข้า พระองค์ ขอพระองค์ ทรงเลิก ทําบาป
เสียด้วยการกระทําความชอบธรรม และเลิกทําความชัว่ ช้า
ด้วยสําแดงความกรุ ณาต่อ คนจน เผื่อ ว่า ความผาสุก ของ
พระองค์อาจจะยืดยาวไปอีกได้”
กษั ตริยเนบู
์
คัด เนส ซาร์ถูก พิพากษา เพราะ เหตุความ
เย่อหยิง่
28 สิ่ง เหล่า นี้ ทัง
้ สิน
์
คัด
้ ได้ บังเกิด ขึ้น แก่กษั ตริยเนบู
เนส ซาร์ 29 พอ สิน
้ สิบ สอง เดือน พระองค์เสด็จ ดําเนิ น
อยู่ ใน พระราชวัง แห่ง ราช อาณาจักร บา บิโลน 30 และ
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กษั ตริย์ตรัสว่า “นี่ เป็นมหาบาบิโลนมิใช่หรือ ซึ่งเราได้ สร้าง
ไว้เพื่อ วงศ์ วานแห่งอาณาจักรนี้ ด้วยอํานาจใหญ่ ยงิ่ ของเรา
และเพื่อ เป็น ศักดศร
ิ ์ ี อน
ั สูงส่ง ของเรา” 31 เมื่อ กษั ตริย์ ตรัส
ยัง ไม่ทัน ขาดพระวาทะ ก็มีเสียงตกลงมาจากฟ้า สวรรค์ว่า
“โอ กษั ตริยเนบู
์
คัด เนส ซาร์ เรา ลัน
่ วาจา ไว้ กับ เจ้า แล้วว่า
ราช อาณาจักร ได้ พราก ไป เสีย จาก เจ้า แล้ว 32 และ เจ้า จะ
ถูก ขับ ไล่ ไป จาก ท่ามกลาง มนุษย์ และ เจ้า จะ อยู่ กับ สัตว์
ใน ทุ่ง นา และ เจ้า จะ ต้อง กิน หญ้า อย่าง กับ วัว จะ เป็น
อยู่ อย่าง นั ้น จน ครบ เจ็ด วาระ จนกว่า เจ้า จะ เรียน รู ได้
้ ว่า
ผู้สูงสุด ปกครอง อยู่ เหนื อ ราช อาณาจักร ของ มนุษย์ และ
ประทาน ราช อาณา จักรนัน
้ แก่ผู้ที่พระองค์ทรง ปรารถนา”
33 ใน ทันใด นั ้น เอง พระ วา ทะ ก็ สําเร็จ ใน เรือ
่ ง เนบู คัด เนส
ซาร์ พระองค์ถูก ขับ ไล่ ไป จาก ท่ามกลาง มนุษย์ และ เสวย
หญ้าอย่างกับวัว และพระกายก็เปียกนํ้าค้างจากฟ้าสวรรค์
จนพระเกศางอกยาวอย่างกับ ขนนกอินทรี และพระนขาก็
เหมือนเล็บนก 34 เมื่อสิน
้ สุดวาระนั ้นแล้ว ตัวเราเนบูคัดเนส
ซาร์ก็แหงนหน้าดูฟ้าสวรรค์และจิตปกติของเราคืนมา และ
เราก็สาธุการแด่ผู้สูงสุด นั ้น และสรรเสริญ ถวายเกียรติยศ
แด่พระองค์ผู้ดํารง อยูเป็
่ น นิ ตย์ เพราะ ราช อาณาจักร ของ
พระองค์ เป็น ราช อาณา จักรนิ รัน ดร์ และ อาณาจักร ของ
พระองค์ดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ 35 สําหรับพระองค์ ชาวพิภพทัง้
สิน
้ นั บ ว่า ไม่มี ค่า ท่ามกลางกองทัพ แห่ง สวรรค์ นั้น พระองค์
ทรง กระทํา ตาม ชอบ พระทัย พระองค์ และ ท่ามกลาง ชาว
พิภพด้วย และไม่มีผู้ใดยับยัง้ พระหัตถ์ ของพระองค์ได้ หรือ
ตรัส ถาม พระองค์ได้ว่า “พระองค์ทรง กระทํา สิง่ ใด” 36 ใน
เวลา นั ้น เอง จิต ปกติ ของ เรา ก็กลับ คืน มา ความ สูงส่ง
และ ราช สง่า ราศีกลับ มา สู่ เรา อีก เพื่อ สง่า ราศีแห่ง ราช
อาณาจักร ของ เรา องคมนตรีและ ข้า ราช บริพาร ของ เรา
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กลับมาหาเรา และเราก็รบ
ั การสถาปนาไว้ในราชอาณาจักร
ของเรา ความใหญ่ ยงิ่ กลับ เพิม
่ พูน แก่ เราขึ้นอีก 37 บัดนี้ ตัว
เราคือ เนบู คัด เนสซาร์ ขอสรรเสริญ ยกย่องและถวายพระ
เกียรติแด่พระมหากษั ตริยแห่
์ งสวรรค์ เพราะว่าพระราชกิจ
ของพระองค์ก็ถูก ต้อง และพระมรรคาของพระองค์ก็เที่ยง
ธรรม บรรดาผู้ ดําเนิ น อยู่ ในความเย่อ หยิง่ พระองค์ก็ทรง
สามารถให้ต่ําลง

5

การเลี้ยงใหญ่ของเบลชัสซาร์
กษั ตริยเบลชั
์
ส ซาร์ได้ทรงจัดการเลี้ยงใหญ่แก่เจ้านาย
หนึ่ ง พัน คน และ เสวย เหล้า องุน
่ ต่อ หน้า คน หนึ่ ง พัน นั ้น
2 เมื่อ เบลชัส ซาร์ทรงลิม
่ แล้ว จึงมี พระบัญชา
้ รสเหล้า องุน
ให้ นํา ภาชนะ ทองคํา และ เงิน ซึ่ง เนบู คัด เนส ซาร์ ราช บิดา
ได้ ทรง กวาด มา จาก พระ วิหาร ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ออก มา
ให้กษั ตริยและเจ้
์
า นายของพระองค์ ทัง้ พระสนมและนาง
ห้ามจะได้ใช้ใส่เหล้า ดื่ม 3 เขาทัง้ หลายจึง นํา ภาชนะทองคํา
ซึ่ง ได้ กวาดมาจากพระวิหาร คือ พระนิ เวศของพระเจ้า ใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ กษั ตริย์ และ เจ้า นาย ของ พระองค์ ทัง้
พระสนมและนางห้ามก็ได้ดื่มจากภาชนะเหล่านั ้น 4 เขาทัง้
หลายดื่มเหล้าองุน
่ และสรรเสริญพระที่ ทําด้วยทองคํา เงิน
ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้และหิน
1

พระเจ้าทรงเขียนที่ผนั งของพระราชวัง
ใน ทันใด นั ้น นิว
้ มือ คน ได้ ปรากฏ ขึ้น และ เขียน ลง ที่
ผนั ง ของ พระราชวัง ขอ งกษั ตริย์ ตรง ข้าม กับ คัน ประทีป
และ กษั ตริย์ก็ทอด พระเนตร มือ ที่เขียน นั ้น 6 แล้วสีพระ
พักตร์ขอ งกษั ตริย์ก็เปลี่ยน ไป พระ ดําริ ของ พระองค์
กระทํา ให้พระองค์ตก พระทัย พระเพลา ก็อ่อน เปลี้ย
5
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พระชานุก็กระทบ กัน 7 กษั ตริยรั
์ บสัง่ เสียง ดัง ให้นํา หมอดู
และ คน เคล เดีย และ หมอดูฤกษ์ ยาม เข้า มา เฝ้า และ
กษั ตริย์ ตรัส กับ พวก นั ก ปราชญ์กรุ งบา บิ โลน ว่า “ผู้ใด ที่
อ่าน ข้อ เขียน นี้ และ แปล ความ ให้ เรา ได้ เรา จะ ให้ผู้นั ้น
สวม เสื้อ สีม่วง และ สวม สร้อย คอ ทองคํา และ เรา จะ ตัง้
ให้ เป็นอุ ปราช ตรี ใน ราช อาณาจักร ของ เรา” 8 แล้ว พวก
นั ก ปราชญ์ ขอ งกษั ตริย์ก็เข้า มา ทัง้ หมด แต่เขา ทัง้ หลาย
อ่าน ข้อ เขียน หรือ แปล ความ หมาย ให้กษั ตริยทรง
์
ทราบ
หา ได้ไม่ 9 แล้ วกษั ตริย์เบลชัส ซาร์ก็ตก พระทัย มาก และ
สีพระพักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไป และเจ้า นายทัง้ หลาย
ของ พระองค์ก็สนเท่ห์ 10 ด้วย เหตุ พระ วา ทะ ขอ งกษั ตริย์
และเจ้า นายทัง้ หลาย พระราชินีก็เสด็จ เข้า มาในท้องพระ
โรงการเลี้ยง และพระราชินี ทรงมี พระเสาวนี ยว่
์ า “โอ ข้า
แต่กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์ ขอพระองค์ อย่า ได้
ตกพระทัย หรือ ให้สีพระพักตร์ของพระองค์เปลี่ยนไป 11 ใน
ราช อาณาจักร ของ พระองค์มีชาย คน หนึ่ ง มีวิญญาณ ของ
พระผู้บริสุทธิในตั
ว ในครัง้ รัชกาลของพระชนก ความสว่าง
์
ความเข้าใจ และปัญญา เหมือนปัญญาของพระ ได้มีประจํา
อยูที
่ ่ชาย คน นี้ และ กษั ตริย์เนบู คัด เนส ซาร์ พระ ชนก ของ
พระองค์ คือกษั ตริย์พระชนกของพระองค์ ได้ทรงแต่งตัง้ ให้
เขาเป็น ประธานใหญ่ ของพวกโหร หมอดู คนเคลเดีย และ
หมอดูฤกษ์ ยาม 12 เพราะ ว่า ดา เนี ยล ซึ่ง กษั ตริย์ ประทาน
นามว่า เบลเทชัส ซาร์ มีวิญญาณเลิศ มี ความรู และความ
้
เข้าใจ ที่ จะ แก้ความ ฝัน แก้ปริศ นา และ แก้ ปัญหา ต่างๆ
บัดนี้ ทรง เรียก ดา เนี ย ล ให้เข้า มา เฝ้า แล้ว เขา ก็ จะ แปล
ความ หมาย ถวาย พระองค์” 13 เขา จึง นํา ดา เนี ย ล เข้า มา
เฝ้า กษั ตริย์ กษั ตริยตรั
์ ส ถามดาเนี ย ลว่า “ท่านคือ ดาเนี ย
ลคนนั ้น ในพวกที่ถูกกวาดเป็น เชลยมาจากประเทศยู ดาห์
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ที่กษั ตริยเสด็
์
จ พ่อ ของ เรา นํา มา จาก ยู ดาห์หรือ 14 เรา ได้
ยินว่า ท่านมี วญ
ิ ญาณของพระในตัว และท่านมีความสว่าง
ความเข้าใจและปัญญาเลิศประจําตัว 15 บัดนี้ เราให้พวกนั ก
ปราชญ์ พวกหมอดู มาเข้า เฝ้า เพื่อ ให้อ่านข้อความนี้ และ
แปล ความ หมาย ให้เรา แต่เขา แปล ความ หมาย ของ เรือ
่ ง
16
ราวนี้ ไม่ ได้ แต่เราได้ ยนว
ิ ่า ท่านให้ คํา แปลและแก้ ปัญหา
ได้ บัดนี้ ถ้า ท่านอ่านข้อความและแปลความหมายให้ได้ จะ
ให้ ท่านสวมเสื้อ สีม่วง และสวมสร้อยคอทองคํา และจะตัง้
ท่านให้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักร”
ดาเนี ยลกราบทูลพระวจนะของพระเจ้าถวายกษั ตริย์

แล้ว ดา เนี ย ล กราบทูล ต่อ พระ พักตร์กษั ตริยว่
์ า “ขอ
ทรง เก็บ ของ พระราชทาน ไว้ กับ พระองค์เถิด และ ขอ ทรง
พระราชทาน รางวัล แก่ผู้ อื่น ฝ่าย ข้า พระองค์ จะ ขอ อ่าน
ข้อ เขียน ถวาย กษั ตริย์ และ ถวาย คํา แปล ความ หมาย
ให้พระองค์ทรงทราบ 18 โอ ข้า แต่กษั ตริย์ พระเจ้า สูงสุด ได้
ทรงประทานพระราชอาณาจักร ความยิง่ ใหญ่และสง่าราศี
และ เกียรติ ยศ แด่ เนบู คัด เนส ซาร์ ราช บิดา ของ พระองค์
19 และเพราะความยิง
่ ใหญ่ ซ่ึง พระองค์ ประทานแก่ เนบู คัด
เนส ซาร์ บรรดา ชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวง และ ภาษา ทัง้
หลายจึง ได้ สัน
่ สะท้านและเกรงขามต่อ พระพักตร์พระราช
บิดา พระองค์จะ ทรง ประหาร ผู้ ใด ก็ ทรง ประหาร เสีย หรือ
ทรงให้ผู้ใดดํารงชีวต
ิ อยูก็
่ ทรงให้ดํารงชีวต
ิ พระองค์จะทรง
แต่ง ตัง้ ผู้ ใด ก็ ทรง แต่ง ตัง้ พระองค์จะ ทรง กระทํา ให้ผู้ใด
ด้อย ลง พระองค์ก็ทรง กระทํา 20 แต่เมื่อ พระทัย ของ พระ
บิดาผยองขึ้น ฝ่ายจิต วิญญาณของพระองค์ก็แข็ งกระด้าง
ไป จึง ทรงประกอบกิจด้วยความเห่อเหิม พระเจ้า ทรงถอด
พระองค์ จากราชบัล ลังก์ และทรงริบ สง่า ราศี ของพระองค์
17
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ไปเสีย 21 พระเจ้า ทรงขับ ไล่ เนบู คัด เนสซาร์ไปจากบุตรทัง้
หลาย ของ มนุษย์ และ ทรง กระทํา ให้ พระทัย ของ พระองค์
ท่านเป็น เหมือนใจสัตว์ป่า และทรงให้อยูกั
่ บ ลาป่า ทรงให้
หญ้าเสวยเหมือนวัว และพระกายของพระองค์ท่านก็เปียก
นํ้าค้าง จาก ฟ้า สวรรค์ จนกว่า พระองค์รู ว่้ า พระเจ้า สูงสุด
ทรง ปกครอง ราช อาณาจักร ของ มนุษย์ และ ทรง แต่ง ตัง้
ผู้ที่พระองค์จะทรงปรารถนาให้ปกครอง 22 โอ ข้าแต่เบลชัส
ซาร์ พระองค์เป็น ราชโอรส แม้พระองค์ทรงทราบเช่น นี้ ทัง้
สิน
้ แล้วก็มิได้ถ่อม พระทัย 23 แต่ทรง ยก องค์พระองค์ขึ้น สู้
กับ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า แห่ง สวรรค์ และ ทรง ให้ นํา ภาชนะ
แห่ง พระนิ เวศของพระองค์ มาต่อ พระพักตร์พระองค์ แล้ว
พระองค์ พวก เจ้า นาย ของ พระองค์ พระ สนม และ นาง
ห้ามของพระองค์ก็ดื่ม เหล้า องุน
่ จากภาชนะเหล่า นั ้น และ
พระองค์ ทรง สรรเสริญ พระ ที่ ทํา ด้วย เงิน ทองคํา ทอง
สัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และหิน ซึ่งจะดูหรือฟัง หรือรู เ้ รือ
่ งก็ไม่ได้
แต่พระองค์มิได้ถวาย พระ เกียรติแด่พระเจ้า ซึ่ง ลมปราณ
ของ พระองค์อยูใน
่ พระหัตถ์ ของ พระองค์ และ ทาง ทัง้ สิน
้
ของ พระองค์ก็ขึ้น อยูกั
่ บ พระองค์ 24 จึงมี มือ ซึ่ง รับ ใช้ มา
จาก พระ พักตร์ได้จารึก ข้อ เขียน นี้ ลง ไว้ 25 ต่อ ไป นี้ เป็น ข้อ
เขียนที่จารึก ไว้ คือ เมเน เมเน เทเคล และ ฟารสิน 26 ต่อ
ไป นี้ เป็น คํา ไข เรือ
่ ง ราว นั ้น เมเน พระเจ้า ได้ ทรง คํานวณ
วาระ แห่ง ราช อาณาจักร ของ พระองค์ไว้แล้ว และ ทรง นํา
ราชอาณาจักรนั ้นมาถึง สิน
้ สุด 27 เทเคล พระองค์ได้ถูกชัง่
ใน ตราชู ทรง เห็นว่า ยัง ขาด อยู่ 28 เปเรส ราช อาณาจักร
ของพระองค์ถูกแบ่ง ออกให้แก่คนมีเดีย และคนเปอร์เซีย”
29 แล้วเบลชัส ซาร์ก็ทรง บัญชา และ เขา ได้ให้ดา เนี ย ล สวม
เสื้อสีม่วง และให้สวมสร้อยคอทองคํา และทรงให้ประกาศ

ดาเนี ยล 5:30

23

ดาเนี ยล 6:7

เกี่ยวกับเรือ
่ งของท่านว่า ท่านได้เป็นอป
ุ ราชตรีในราชอาณา
จักร 30 ในคืนวันนั ้นเอง เบลชัสซาร์กษั ตริยคนเคลเดี
์
ยกท
็ รง
ถูกประหาร 31 และดาริอส
ั คนมี เดียก็ทรงรับราชอาณาจักร
มีพระชนมายุหกสิบสองพรรษา

6
ตําแหน่ งของดาเนี ยล
1 ดา ริ อัส พอ พระทัย ที่ จะ ทรง แต่ง ตังอ
้ ุ ปราช หนึ่ ง ร้อย
ยีสิ
่ บ คน ขึ้น เหนื อ ราช อาณา จักร เพื่อ จะ ให้ ปกครอง อยู่ ทัว่
ราช อาณา จักร 2 และ ทรง ตัง้ อภิรัฐมนตรีสาม คน อยูเหนื
่
อ
มีดาเนี ย ลเป็น อภิรัฐมนตรีคนแรก เพื่อ ให้อุปราชรายงาน
ติดต่อ เพื่อ กษั ตริย์ จะมิได้ทรงขาดประโยชน์ 3 แล้ว ดาเนี ย
ลคนนี้ ก็มีชื่อ เสียงกว่า อภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราช เพราะ
วิญญาณเลิศ สถิตกับท่าน และกษั ตริย์ก็ทรงหมายพระทัย
จะ ทรง แต่ง ตัง้ ท่าน ให้ ครอบ ครอง เหนื อ ราช อาณา จักรนั ้
นทัง้ หมด 4 อภิรัฐมนตรีและอุปราชทัง้ หลายจึง หามูล เหตุ
ฟ้องดาเนี ยลในเรือ
่ งเกี่ยวกับราชอาณาจักร แต่ก็หามูลเหตุ
หรือ ความผิด ไม่ได้ เพราะท่านเป็น คนสัตย์ซื่อ จะหาความ
พลัง้ พลาด หรือ ความ ผิด ใน ท่าน มิได้เลย 5 คน เหล่า นี้ จึง
กล่าวว่า “เราจะหามูล เหตุ ฟ้องดาเนี ย ลไม่ได้เลย นอกจาก
เรา จะ หา เรือ
่ ง ที่เกี่ย วกับ พระ ราช บัญญัติแห่ง พระเจ้า ของ
6
เขา” แล้ วอภิรัฐมนตรีและอุปราชเหล่า นี้ ได้พากัน เข้า เฝ้า
กษั ตริย์ทูล ว่า “ข้า แต่กษั ตริยดาริ
์
อส
ั ขอทรงพระเจริญ เป็น
7
นิ ตย์ บรรดาอภิรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร ทัง้ ข้าหลวง
ภาค และอุปราช มนตรีและผู้ วา่ ราชการเมืองทัง้ หลายทัง้
สิน
์
จะ ได้ ทรง ตรา กฎหมาย
้ ได้ ตก ลงกันว่า กษั ตริยสมควร
และ ออก พระ ราช กฤษฎีกาว่า ใน สามสิบ วัน นี้ ถ้า ผู้หน่งึ ผู้
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ใด ทูล ขอ ต่อ พระ เจ้า หรือมนุษย์นอก เหนื อ พระองค์ โอ ข้า
แต่กษั ตริย์ ก็ให้โยนผู้นั้นลงในถํ้าสิงโตเสีย
พระราชกฤษฎีกาห้ามอธิษฐานต่อพระเจ้า
8 โอ ข้า แต่กษั ตริย์ บัดนี้ ขอ พระองค์ ออก พระ ราช
กฤษฎีกา และ ลง พระนาม ใน หนั งสือ สําคัญ เพื่อ จะ
เปลี่ยนแปลง ไม่ได้ ตาม กฎหมาย ของ คน มีเดีย และ คน
เปอร์เซีย ซึ่งจะแก้ไขหาได้ไม่” 9 เพราะฉะนั ้นกษั ตริย์ดาริอส
ั
จึงทรงลงพระนามในหนั งสือสําคัญและพระราชกฤษฎีกา
ดาเนี ยลอธิษฐานต่อพระเจ้าวันละสามครัง้
10 เมื่อ ดา เนี ย ล ทราบ ว่า ลง พระนาม ใน หนั งสือ สําคัญ
นั ้น แล้ว ท่าน ก็ ไป ยัง เรือน ของ ท่าน ที่มีหน้า ต่าง ห้อง ชัน
้
บน ของ ท่าน เปิด ตรง ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ ท่าน ก็คุก
เข่า ลง วัน ละ สาม ครัง้ อธิษฐาน และ โมทนา พระคุณ ต่อ
พระ พักตร์ พระเจ้า ของ ท่าน ดัง ที่ท่าน ได้ เคย กระทํา มา
แต่ก่อน 11 แล้ว คน เหล่า นี้ ก็ได้พา กัน มา และ ได้ พบ ดา
เนี ย ล อธิษฐาน และ วิงวอน อยู่ ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า ของ
ท่าน 12 แล้ว เขา ทัง้ หลาย ก็เข้า ไป ใกล้ กราบทูล ต่อ พระ
พักตร์กษั ตริยเก
์ ี่ยวด้วย พระ ราช กฤษฎีกา ขอ งกษั ตริย์ว่า
“ข้า แต่กษั ตริย์ พระองค์ได้ทรง ลง พระนาม ใน พระ ราช
กฤษฎีกาฉบับ หนึ่ งมิใช่หรือ ว่า ถ้า ผู้หน่งึ ผู้ ใดทูล ขอต่อ พระ
เจ้า หรือมนุษย์นอก เหนื อ พระองค์ ใน สามสิบ วัน นี้ โอ ข้า
แต่กษั ตริย์ ก็ให้โยนผู้นั้นลงไปในถํ้าสิงโตเสีย” กษั ตริยตรั
์ ส
ตอบว่า “เรือ
่ งนั ้น ยัง คงอยู่ ตามกฎหมายของคนมีเดีย และ
คน เปอร์เซีย ซึ่ง จะ แก้ไข หา ได้ไม่ ” 13 แล้ว เขา จึง กราบทูล
ต่อ พระ พักตร์กษั ตริยว่
์ า “ดา เนี ย ล คน นั ้น ใน พวก ที่ถูกก
วาด เป็น เชลย มา จาก ยู ดาห์ หา ได้ เชื่อ ฟัง พระองค์ไม่ โอ

ดาเนี ยล 6:14

25

ดาเนี ยล 6:20

ข้า แต่กษั ตริย์ และไม่ เชื่อ ฟัง พระราชกฤษฎีกาซึ่ง พระองค์
ทรง ลง พระนาม ไว้ แต่ได้ทูล ขอ วัน ละ สาม ครัง้ ” 14 เมื่อ
กษั ตริย์ ทรง สดับ ถ้อยคํา เหล่า นี้ แล้ว ก็ทรง โทมนั ส ยิง่ นั ก
และ ทรง ตัง้ พระทัย หา ทาง ช่วย ดา เนี ย ล ให้พ้น ทรง หา
หนทาง ช่วย ดา เนี ย ล ให้ รอดพ้น จนถึง เวลา ดวง อาทิตย์ตก
15 แล้ว คน เห ล่านั ้นก็ พา กัน มา เข้า เฝ้า กษั ตริย์ และ กราบ
ทูล กษั ตริย์ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริย์ ขอ พระองค์ พึง ทราบ
ว่า กฎหมาย ของ คน มีเดีย และ คน เปอร์เซียว่า พระ ราช
กฤษฎีกาก็ดีหรือ กฎหมาย ก็ดีซึ่ง กษั ตริย์ ทรง ประทับ ตรา
แล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้”
ดาเนี ยลถูกทิง้ ในถํ้าสิงโต

16 แล้วกษั ตริย์จึงทรงบัญชา

เขาก็นําดาเนี ยลมาทิง้ ในถํ้า
สิงโต กษั ตริยตรั
์ ส แก่ ดา เนี ย ล ว่า “พระเจ้า ของ ท่าน ผู้ซึ่ง
ท่าน ปรน นิ บติ
ั อยูเนื
่ อง นิ ตย์นั ้น พระองค์จะ ทรง ช่วย ท่าน
ให้รอดพ้น ” 17 แล้ว เขา นําศิลาก้อน หนึ่ ง มา ปิดปาก ถํ้า ไว้
กษั ตริยก็
์ ได้ทรง ประทับ ตรา ของ พระองค์ และ ตรา ของ เจ้า
นายของพระองค์ เพื่อ ว่า จะไม่มีสิ่ง ใดอัน เกี่ยวกับ ดาเนี ย ล
เปลี่ยนแปลงไป
กษั ตริยทรงเป็
์
น ทุกข์ ในพระทัย ทรงบัญชาให้นํา ดาเนี ย
ลออกมาจากถํ้า
18 แล้ วกษั ตริย์ก็เสด็จ กลับ พระราชวัง ทรง อด พระ
กระยาหารตลอดคืน นั ้น ไม่ให้นํา เครือ
่ งดนตรีอน
ั ใดมาหน้า
พระที่ และบรรทมไม่หลับ 19 พอเช้า ตรู ่ กษั ตริยก็
์ ลุกขึ้นรีบ
เสด็จ ไป ยัง ถํ้า สิงโต 20 เมื่อ พระองค์ เสด็จ มา ใกล้ ถํ้า นั ้น
พระองค์ก็ตรัส เรียกดาเนี ย ลด้วยเสียงโทมนั ส กษั ตริยตรั
์ ส
กับ ดา เนี ย ล ว่า “โอ ดา เนี ยล ผู้รบ
ั ใช้ของ พระเจ้า ผู้ทรง
พระชนม์อยู่ พระเจ้า ของ ท่าน ซึ่ง ท่าน ปรน นิ บัติอยูเนื
่ อง
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นิ ตย์นั ้น ทรง สามารถ ที่ จะ ช่วย ท่าน ให้ พ้น จาก สิงโต
ได้แล้ว หรือ” 21 แล้ว ดา เนี ย ล กราบ ทูล กษั ตริย์ว่า “โอ ข้า
แต่กษั ตริย์ ขอ ทรง พระ เจริญ เป็น นิ ตย์ 22 พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ ทรง ใช้ทูต สวรรค์ของ พระองค์ มา ปิดปาก สิงโต
ไว้ มันมิได้ทํา อันตราย แก่ ข้า พระองค์ เพราะ พระองค์ ทรง
เห็นว่า ข้า พระองค์ไร้ความผิด ต่อ พระพักตร์พระองค์ โอ ข้า
แต่กษั ตริย์ ข้า พระองค์มิได้กระทํา ผิด ประการ ใด ต่อ พระ
พักตร์พระองค์ด้วย” 23 ฝ่ายกษั ตริย์ก็โสมนั สในพระทัยเป็น
ล้นพ้น และทรงบัญชาให้ นํา ดาเนี ย ลขึ้น มาจากถํ้า เขาจึง
เอาดาเนี ย ลขึ้น มาจากถํ้า ไม่ปรากฏว่า มี อน
ั ตรายอย่างไร
บนตัวท่านเลย เพราะท่านได้ เชื่อ ในพระเจ้า ของท่าน 24 แล้
วกษั ตริย์ทรงบัญชาให้นําคนเหล่านั ้นที่ฟ้องดาเนี ยลมาโยน
ทิง้ ในถํ้า สิงโต ทัง้ ตัว เขา บุตรทัง้ หลายของเขา และภรรยา
ของเขาทัง้ หลายด้วย และก่อนที่ เขาตกลงไปถึง พื้น ถํ้า สิง
โตก็ได้ฟัด เขาอยู่ เสีย แล้ว และหัก กระดูก ของเขาทัง้ หลาย
เป็นชิน
้ ๆไป
ดาริอส
ั ยกย่องพระเจ้าของดาเนี ยล
แล้ วกษั ตริย์ ดา ริ อส
ั ทรง มี พระ ราช สาร ไป ถึง บรรดา
ชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวง และ ภาษา ทัง้ หลาย ที่ อาศัย
อยู่ ใน พิภพ ทัง้ สินว
้ ่า “สันติสุข จง มีแก่ท่าน ทัง้ หลาย อย่าง
ทวีคูณ 26 เรา ออก กฤษฎีกาว่า ให้คน ทัง้ หลาย สัน
่ สะท้าน
และ ยําเกรง ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า ของ ดา เนี ย ล ใน ราช
อาณาจักรของเราทัง้ หมด เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า
ผู้ทรง พระชนม์อยู่ ทรง ดํารง อยูเป็
่ น นิ ตย์ อาณาจักร ของ
พระองค์จะไม่ถูกทําลาย และราชอาณาจักรของพระองค์จะ
ดํารงจนถึง ที่สุด 27 พระองค์ทรงช่วยให้ พ้น และช่วยให้พ้น
ภัย พระองค์ทรงกระทํา หมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ ใน
ฟ้า สวรรค์ และ บน พื้น พิภพ พระองค์คือ พระ ผู้ ช่วย ดา เนี ย
25
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ล ให้ พ้น จาก ฤทธิ์ ของ สิงโต” 28 ดัง นั ้น ดา เนี ย ล ผู้นี้ จึง ได้
เจริญขึ้นในรัชสมัยของดาริอส
ั และในรัชสมัยของไซรัสคน
เปอร์เซีย

7

อาณาจักรโลกทัง้ สี่ซ่ึงได้ออกมาจากทะเลแห่งมนุษย์
1 ใน ปี ต้น แห่ง รัช กาล เบลชัส ซาร์กษั ตริยเมื
์ อง บา บิโลน
ดาเนี ย ลมี ความฝัน และนิ มิตผุด ขึ้น ในศีรษะของท่านเมื่อ
ท่านนอนอยู่ ในที่นอนของท่าน ท่านจึงบัน ทึก ความฝัน นั ้น
ไว้ และบรรยายเนื้ อ เรือ
่ งนั ้น 2 ดาเนี ย ลกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
ได้เห็น ใน นิ มิต เวลา กลาง คืน และ ดูเถิด ลม ทัง้ สี่ ของ ฟ้า
สวรรค์ได้ปลุก ปั่ น ทะเล ใหญ่นั ้น 3 และ สัตว์ มหึมา สี่ ตัว ได้
ขึ้น มา จาก ทะเล แต่ละตัวก็ต่าง กัน 4 ตัว แรก เหมือน สิงโต
มีปีกนกอินทรี เมื่อ ข้าพเจ้า มองดูนั ้น ขนปีกก็ถูกถอนออก
ไป และ มัน ถูก ยก ขึ้น จาก แผ่น ดิน และ ให้ ยืน สอง เท้า
เหมือน คน และ มอบ ใจ ของ มนุษย์ให้แก่มัน 5 และ ดูเถิด
มีสัตว์อีก ตัว หนึ่ ง เป็น ตัวที่ สอง เหมือน หมี มัน ขยับ ตัว ข้าง
หนึ่ ง ขึ้น มีกระดูก ซี่โครง สาม ซี่อยูใน
่ ปาก ของ มัน ระหว่าง
ซี่ฟัน มีเสียงบอกมันว่า ‘จงลุกขึ้นกินเนื้ อให้มากๆ’ 6 ต่อจาก
นี้ ไป ข้าพเจ้า ก็ได้มอง ดู ดูเถิด สัตว์อีก ตัว หนึ่ ง เหมือน เสือ
ดาว บนหลังมีปีกนกสี่ปีก สัตว์นั ้นมี หว
ั สี่ หว
ั และมันรับ ราช
อํานาจ 7 ต่อ จากนี้ ไปข้าพเจ้า ได้เห็น ในนิ มิตกลางคืน และ
ดูเถิด สัตว์ที่สี่มันร้ายกาจและเป็นที่น่ากลัวและแข็งแรงยิง่
นั ก มันมฟ
ี ันเหล็กมหึมา มันกินและหักเป็นชิน
้ ๆ และกระทืบ
สิง่ ที่ เหลือ นั ้น เสีย มัน ต่างกับ สัตว์อ่น
ื ทัง้ หลายที่อยูก่
่ อนมัน
มันมีเขาสิบเขา 8 ข้าพเจ้าพิเคราะห์เรือ
่ งเขาเหล่านั ้น ดูเถิด
มีอีกเขาหนึ่ ง เล็กๆงอกขึ้น มาท่ามกลางเขาเหล่า นั ้น เขารุ น
่
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แรกสามเขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามัน และดูเถิด ใน
เขาอันนี้ มีตาเหมือนตามนุษย์ มีปากพูดเรือ
่ งใหญ่โต 9 ขณะ
ที่ข้าพเจ้า ดูอยูมี
่ หลายบัล ลังก์ถูกล้มลง และผู้หน่งึ ผู้ เจริญ
ด้วย วัย วุฒิ มา ประทับ ฉลอง พระองค์ขา วอ ย่าง หิมะ พระ
เกศาที่ พระเศียรของพระองค์ เหมือนขนแกะบริสุทธิ์ พระ
บัล ลังก์ ของพระองค์ เป็น เปลวเพลิง กงจักรของบัลลังก์ นั้น
เป็น ไฟลุก 10 ธารไฟพุ่ง ออกและไหลออกมาต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระองค์ คนนั บแสนๆปรนนิ บัติพระองค์ คนนั บโกฏิๆ
เข้าเฝ้าพระองค์ ผู้พิพากษาก็ข้น
ึ นั ่งบัลลังก์ บรรดาหนั งสือก็
11
เปิด ขึ้น ข้าพเจ้า ก็จ้องดู เพราะเสียงพูด ใหญ่ โตของเขา
เล็ก นั ้น และเมื่อ ข้าพเจ้า จ้องดูสัตว์ตัวนนก
ั ้ ็ถูกฆ่า และศพ
ก็ถูกทําลาย มอบให้เผาเสียด้วยไฟ 12 ส่วนเรือ
่ งสัตว์ที่เหลือ
อยูนั
่ ้น ราช อํานาจ ขอ งมันก็ถูกนํา ไป เสีย แต่ชีวิต ของ มัน
นั ้น ยัง อยู่ ต่อ ไป ให้ ถึง ฤดูหน่งึ และ วาระ หนึ่ ง 13 ข้าพเจ้า
เห็น ใน นิ มิตก ลาง คืน และ ดูเถิด มีท่าน ผู้หน่งึ เหมือน บุตร
มนุษย์ มา พร้อม กับ บรรดา เมฆ ใน ท้องฟ้า และ ท่าน มา หา
ผู้ เจริญ ด้วย วัย วุฒินั ้น เขา นํา ท่าน มา เฝ้า ต่อ เบื้อง พระ
พักตร์พระองค์ 14 ราช อํานาจ สง่า ราศี กับ ราช อาณา จักร
ก็ได้มอบ ให้แก่ท่าน เพื่อ บรรดา ชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวง
และ ภาษา ทัง้ หลาย จะ ปรน นิ บัติท่าน ราช อาณาจักร ของ
ท่าน เป็น ราช อาณา จักรนิ รัน ดร์ ซึ่ง จะ ไม่สิ้น สุด ไป และ
อาณาจักรของท่านเป็นอาณาจักรซึ่งจะไม่ถูกทําลายเลย
นิ มิตของสัตว์ทัง้ สี่
ส่วนข้าพเจ้า คือ ดาเนี ยล จิตใจข้าพเจ้า ก็เป็น ทุกข์ใน
ตัว ข้าพเจ้า เพราะ นิ มิต ใน ศีรษะ ของ ข้าพเจ้า ก็ กระทํา ให้
ข้าพเจ้าตกใจ 16 ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ ท่านผู้หน่งึ ที่ ยน
ื อยูที
่ ่ นั่น
15
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และ ไต่ถาม ความ จริง ของ เรือ
่ ง ราว นี้ ท่าน ก็ บอก ข้าพเจ้า
และให้ ข้าพเจ้า รู ค
้ วามหมายของเรือ
่ งเหล่า นี้ 17 สัตว์มหึมา
ทัง้ สี่คือ กษั ตริยสี
์ ่องค์ซึ่ง จะเกิด มาจากพิภพ 18 แต่บรรดา
วิสุทธิชน แห่ง องค์ผู้สูงสุด จะ รับ ราช อาณา จักร และ ถือ
กรรมสิทธิร์ าชอาณาจักรนัน
้ สืบๆไปเป็นนิ ตย์ คือเป็นนิ ตย์นิ
19
รัน ดร์ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อยากจะทราบถึง ความจริงอัน เกี่ยว
กับ สัตว์ ตัวที่สี่ นั้น ซึ่ง ผิด แปลกกับ สัตว์ อ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ ร้ายกาจ
เหลือเกิน มีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิ์ ซึ่งกินและหัก
เป็น ชิน
้ ๆและกระทืบ สิง่ ที่ เหลือ นั ้น เสีย 20 และเกี่ยวกับ เขา
สิบเขาซึ่งอยูบ
่ นหัวของมัน และเขาอีกเขาหนึ่ งซึ่งงอกขึ้นมา
ต่อ หน้า เขารุ น
่ แรกสามเขาที่ หลุด ไป เขาซึ่งมี ตาและมี ปาก
ซึ่ง พูด สิง่ ใหญ่โต และซึ่งดู เหมือนจะใหญ่ โตกว่า เพื่อนเขา
ด้วยกัน 21 เมื่อข้าพเจ้ามองดู เขานี้ ทําสงครามกับวิสุทธิชน
และชนะ 22 จนถึง ผู้ เจริญ ด้วยวัย วุฒิ เสด็จ มาถึง และทรง
ให้มีการ พิพากษา ให้แก่วิสุทธิชน ของ องค์ผู้สูงสุด นั ้น และ
จนสมัย เมื่อ วิสุทธิชนรับ ราชอาณาจักรมาถึง 23 ท่านผู้ นั้น
กล่าว ดังนี้ ว่า ‘เรือ
่ ง สัตว์ ตัวที่สี่ จะ มี ราช อาณาจักร ที่สี่ บน
พิภพซึ่ง จะผิดกับ ราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ และจะกิน ทัง้ พิภพ
นี้ เสีย และ เหยียบ พิภพ ลง และ หัก พิภพ นั ้น ให้ แตก ออก
เป็น ชิน
่ งเขาสิบ เขานั ้น จากราชอาณาจักรนี้ จะ
้ ๆ 24 ส่วนเรือ
มีกษั ตริยสิ
์ บพระองค์เกิดขึ้น และมีกษั ตริยอี
์ กองค์หน่งึ เกิด
ขึ้น ภายหลัง ผิด แปลกกว่า กษั ตริย์ที่มีมาก่อน และจะโค่น
กษั ตริย์เสียสามองค์ 25 ท่านจะพูดคํากล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุด
และจะให้วสุ
ิ ทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั ้นอิดหนาระอาใจ และ
จะ คิด เปลี่ยนแปลง บรรดา วาระ และ พระ ราช บัญญัติ และ
เขาทัง้ หลายจะถูก มอบไว้ ในมือ ของท่าน ตลอดหนึ่ ง วาระ
สองวาระ กับ ครึง่ วาระ 26 แต่ผู้พิพากษาก็ จะขึ้น นั ่งบัลลังก์
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และจะทรงนําเอาราชอาณาจักรของท่านไปเสีย เพื่อจะทรง
เผา ผลาญ และ ทําลาย เสีย ให้สิน
้ สุด 27 และ อาณาจักร กับ
ราชอาณาจักรและความยิง่ ใหญ่แห่งบรรดาอาณาจักรภาย
ใต้สวรรค์ทัง้ สิน
้ จะ ต้อง ถูก มอบ ไว้แก่ชุมนุม แห่ง วิสุทธิชน
ขององค์ผู้สูงสุดนั ้น อาณาจักรของท่านจะเป็นอาณาจักรนิ
รัน ดร์ และ ราช อาณาจักร ทัง้ สิน
้ จะ ปรน นิ บัติและ เชื่อ ฟัง
ท่าน’ 28 เรือ
่ ง ราว ก็สิ้น สุด ลง เพียง นี้ ส่วน ข้าพเจ้า คือ ดา
เนี ยล ความคิด ของข้าพเจ้า ก็ทําให้ข้าพเจ้า ตกใจมาก และ
สีหน้า ของ ข้าพเจ้า ก็เปลี่ยน ไป แต่ข้าพเจ้า ก็เก็บ เรือ
่ ง ราว
นี้ ไว้ในใจ”

8
นิ มิตของดาเนี ยลเรือ
่ งแกะผู้ตัวหนึ่ งกับแพะผู้ตัวหนึ่ ง

1 ในปี ที่สามแห่งรัชกาลกษั ตริย์เบลชัสซาร์ มีนิมิตปรากฏ

แก่ ข้าพเจ้าดาเนี ยล หลังจากนิ มิตที่ ปรากฏแก่ ข้าพเจ้าครัง้
แรกนั ้น 2 และข้าพเจ้า เห็น เป็น นิ มิต ต่อ มาขณะที่ ข้าพเจ้า
อยูที
่ ่สุ สาปราสาท ซึ่ง อยู่ ในแขวงเมืองเอลาม และข้าพเจ้า
ก็เห็น เป็น นิ มิต และ ข้าพเจ้า อยู่ ริม แม่น้ํา อุ ลัย 3 ข้าพเจ้า
เงยหน้า ขึ้น เห็น และดูเถิด แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ยืน อยูที
่ ่ฝั่ งแม่น้ํา
มีเขาสองเขา เขาทัง้ สองสูง แต่เขาหนึ่ ง สูง กว่า อีก เขาหนึ่ ง
และเขาที่ สูง นั ้น งอกมาทีหลัง 4 ข้าพเจ้า เห็น แกะผู้ นั้น ขวิด
ไปทางตะวัน ตก และทางเหนื อ และทางใต้ ไม่มีสัตว์ตัว ใด
ต้านทาน มัน ได้ และ ไม่มีใคร ที่ จะ ช่วย ให้ พ้น จาก มือ ของ
มัน ได้ มัน ทํา ตาม ชอบใจ ของ มัน และ ก็ พอง ตัว ขึ้น 5 เมื่อ
ข้าพเจ้า กําลัง ตรึก ตรองอยู่ ดูเถิด มีแพะผู้ ตัว หนึ่ ง มาจาก
ทิศ ตะวัน ตก เหาะข้ามพื้น พิภพทัง้ สิน
้ มา ไม่แตะต้องพื้น
ดิน เลย และ แพะ นั ้นมี เขา เด่น อยู่ ใน ระหว่าง ตา ของ มัน
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เขา หนึ่ ง 6 มัน มา หา แกะ ผู้ที่มีเขา สอง เขา ซึ่ง ข้าพเจ้า เห็น
ยืน อยูที
่ ่ฝั่ ง แม่น้ํา มันวงิ่ เข้า ใส่ แกะ ผู้ ตัวนน
ั ้ ด้วย เต็ม กําลัง
7
ความโกรธของมัน ข้าพเจ้า เห็นมัน เข้า มาใกล้ แกะผู้ มัน
โกรธและเข้า ชนแกะผู้ ทําให้เขาทัง้ สองของมัน หัก ไป และ
แกะผู้ก็ไม่มีกําลัง ต้านทานมัน ได้ มัน เหวีย
่ งแกะผู้ ลงที่ดิน
และ เหยียบ เสีย และ ไม่มีใคร ช่วย แกะ ผู้ให้พ้นมือ ของ มัน
ได้ 8 แล้ว แพะ ผู้ก็พอง ตัว ขึ้น อย่าง ยิง่ แต่เมื่อมัน แข็ง แรง
เขาใหญ่ของมันก็หัก มีเขาเด่นอีก สี่ เขางอกขึ้น แทนที่ หัน
ไป ทาง ทิศ ลม ทัง้ สี่ ของ ฟ้า สวรรค์ 9 และ มี เขา เล็กๆ เขา
หนึ่ ง งอก ออก มา จาก เขา หนึ่ ง ใน พวก เขา เหล่า นี้ ซึ่ง งอก
ขึ้น ใหญ่ โตเหลือ เกิน ตรงไปทางใต้ ตรงไปทางตะวัน ออก
และตรงไปยัง แผ่นดินอันรุ่ง โรจน์ นั ้น 10 มัน งอกขึ้น ใหญ่โต
แม้กระทัง่ ถึง บริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ มัน ยัง เหวีย
่ งบริวารกับ
ดวงดาว ลง มายัง พิภพ เสีย บ้าง แล้ว เหยียบ ยํ่า เสีย 11 มัน
พอง ตัว ขึ้นอีก แม้กระทัง่ ถึง จอม ขอ งบ ริวาร และ เครือ
่ ง
เผา บูชา ประ จําวันก็ถูกชิง ไป เสีย และ สถาน บริสุทธิ์ ของ
พระองค์ก็ถูก เหวีย
่ ง ลง 12 และ เพราะ เหตุ การ ละเมิด เขา
ได้ รบ
ั มอบบริวารไว้สู้กับ การเผาบูชาประจํา วัน และความ
จริงก็ถูกเหวีย
่ งลงที่ดิน และเขานั ้นก็ปฏิบัติงานและเจริญ
ขึ้น 13 แล้วข้าพเจ้าได้ยนว
ิ ิสุทธิชนผู้หน่งึ พูดอยู่ วิสุทธิชนอีก
ผู้หน่งก
ึ ็พูดกับวิสุทธิชน ผู้ที่พูดอยู่นั้นว่า “นิ มิตที่เกี่ยว ข้อง
กับ เครือ
่ ง เผา บูชา ประจํา วัน นั ้น จะ อยูอี
่ กนาน เท่าใด ทัง้
เรือ
่ งการละเมิดที่ทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า เพื่อจะมอบ
ทัง้ สถาน บริสุทธิ์ และ บริวาร ให้ถูก เหยียบ ยํ่า ลง ใต้ฝ่าเท้า ”
14 ท่านผู้ นั้น ตอบข้าพเจ้า ว่า “อยูนานสองพั
่
น สามร้อยวัน
แล้วสถานบริสุทธิ์นั้นจะได้รบ
ั การชําระ”
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คําแก้นิมิตของดาเนี ยล
15

และ อยู่ มา เมื่อ ข้าพเจ้า ดา เนี ย ล ได้เห็นนิ มิตนัน
้ แล้ว
ข้าพเจ้า ก็ พยายาม เข้าใจ และ ดูเถิด มีเหมือน มนุษย์ ยืน
อยูหน
่ ้า ข้าพเจ้า 16 และ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ของ ชาย ผู้หน่งึ
ระหว่างฝั่ งแม่น้ํา อุ ลัย และเสียงนั ้นร้ องเรียกและกล่าวว่า
“กาเบรียลเอ๋ย จงทําให้ชายผู้นี้ เข้าใจในนิ มิตนัน
้ เถิด” 17 ดัง
นั ้น ท่านจึง มาใกล้ที่ที่ข้าพเจ้า ยืน อยู่ และเมื่อ ท่านมาแล้ว
ข้าพเจ้า ก็ ตกใจซบหน้า ลงถึงดิน แต่ท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้า
ว่า “โอ บุตร แห่ง มนุษย์เอ๋ย จง เข้าใจ เถิด ว่า นิ มิตนัน
้ เป็น
เรือ
่ งของ กาล อวสาน” 18 เมื่อ ท่าน กําลัง พูดอยู่ กับ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ก็ สลบหน้า ติด ดิน อยู่ แต่ท่านแตะต้องข้าพเจ้า ให้
ข้าพเจ้า ยืน ขึ้น 19 ท่าน กล่าว ว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า จะ ทําให้
ท่านทราบถึง สิง่ ซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในตอนปลายแห่ง พระพิโรธ
เพราะมันเกี่ยวข้องกับวาระกําหนดแห่งอวสาน 20 เรือ
่ งแกะ
ผู้มีสองเขาที่ ท่านเห็น นั ้น คือ กษั ตริยของคนมี
์
เดีย และคน
เปอร์เซีย 21 และ แพะ ผู้ คือ กษั ตริย์ ของ กรีก และ เขา ใหญ่
ระหว่าง นั ยน์ ตา คือ กษั ตริย์องค์แรก 22 ส่วน เขา ที่หัก และ
มีอีก สี่ เขา งอก ขึ้น แทน นั ้น คือ อาณาจักร สี่ อาณาจักร จะ
เกิด ขึ้น จากประชาชาตินั ้น แต่ไม่มีอํานาจเหนื อ เขาแรกนั ้น
23 และในตอนปลายแห่ง รัช สมัย ของพวกเขา เมื่อ ผู้ ละเมิด
ทัง้ หลาย ได้ กระทํา เต็ม ขนาด แล้ว จะมีกษั ตริยองค์
์
หน่งึ
พระพักตร์ดุรา้ ย และมี ความเข้าใจในเรือ
่ งปริศนาเกิด ขึ้น
24 อํานาจ ของ ท่าน จะ ใหญ่ โต มาก แต่มิใช่โดย อํานาจ ของ
ท่าน เอง และ ท่าน จะ กระทํา ให้ บังเกิด ความ พินาศ อย่าง
น่า กลัว ท่านก็ เจริญ ขึ้น และปฏิ บติ
ั งาน ท่านจะทําลายคน
ที่มีกําลังมากและประชาชนบริสุทธิ์ 25 ด้วยความฉลาดของ
ท่าน ท่านจะกระทํา ให้การล่อลวงแพร่หลายขึ้น ด้วยนํ้ามือ
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ของท่าน ท่านจะพองตัว ของท่านในใจของท่านเอง ท่าน
จะทําลายคนมากหลายโดยความสงบ แล้ วจะลุก ขึ้น ต่อสู้
กับ จอม เจ้า นาย แต่ท่าน จะ ต้อง ถูกหัก ทําลาย ไม่ใช่ด้วย
มือ เลย 26 นิ มิต เรือ
่ ง เวลา เย็น และ เวลา เช้า ซึ่ง บอก เล่า
นั ้น เป็น ความจริง แต่จงปิดบัง นิ มิตนัน
้ ไว้เถอะ เพราะเป็น
เรือ
่ ง ของ อีก หลาย วัน ข้าง หน้า” 27 และ ข้าพเจ้า ดา เนี ย ล
ก็อ่อนเพลีย และนอนเจ็บอยู่หลายวัน แล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้น
ไปปฏิ บติ
ั ราชการของกษั ตริย์ต่อ ไป แต่ข้าพเจ้า ก็ งงงัน โดย
นิ มิตนัน
้ และไม่เข้าใจเรือ
่ งราวเลย

9

คําพยากรณ์ ของดาเนี ยลเรือ
่ งการเป็นเชลยเจ็ดสิบปี
โอรสกษั ตริย์อาหสุเอรัส เชื้อสาย
คนมีเดีย ผู้ได้เป็นกษั ตริย์เหนื อดินแดนเคลเดีย 2 ในปี แรก
แห่ง รัชกาลของท่าน ข้าพเจ้า ดาเนี ย ลได้เข้า ใจถึง จํานวนปี
จากหนั งสือ ซึ่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มีมาถึง เยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ ว่า พระองค์จะทรงกระทําให้ครบกําหนดเจ็ด
สิบปีในการรกร้างของกรุ งเยรู ซาเล็ม
1 ในปี ต้นรัชกาลดาริอส
ั

ดาเนี ยลอธิษฐานและสารภาพบาปของคนอิสราเอล
3 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หน
ั หน้า ไปหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทังด
้ ้ว ยการอด
อาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั ่งบนมูลเถ้า 4 ข้าพเจ้าได้
อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าและสารภาพ
ว่า “โอ ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ใหญ่ยิง่ และที่น่า
สะ พรึง กลัว ผู้ทรง รักษา พันธ สัญญา และ ความ เมตตา ต่อ
ผู้ที่รัก พระองค์ และ รักษา พระ บัญญัติของ พระองค์ 5 ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ กระทํา บาป และ ได้ กระทํา ความ ชัว่
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ช้า และ ได้ ประกอบ ความ ชัว่ และ การ กบฏ หัน เสีย จาก
ข้อบัง คับ และ คํา ตัดสิน ของ พระองค์ 6 ข้า พระองค์มิได้ฟัง
บรรดาผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ผู้กล่าวในพระนาม
ของ พระ องค์ ต่อ กษั ตริย์ ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ทัง้ ต่อ
เจ้า นาย บรรพบุรุษ และประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน 7 โอ
ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า ความชอบธรรมเป็น ของพระองค์
แต่ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์ ดังทุกวันนี้ ที่ควร
แก่ คน ยู ดาห์ ชาว กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ อิสราเอล ทัง้ หมด
ทัง้ ผู้ที่ อยูใกล้
่
และ อยู่ ไกล ออก ไป ใน แผ่น ดิน ทัง้ หลาย ซึ่ง
พระองค์ ทรงขับ ไล่ เขาไปนั ้น เพราะความละเมิด ซึ่ง เขาได้
กระทําต่อพระองค์ 8 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความขาย
หน้า ควรแก่ พวกข้า พระองค์ แก่กษั ตริยของข้
์
า พระองค์ทัง้
หลาย เจ้า นาย และบรรพบุรุษ เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ 9 พระกรุ ณา และการอภัยโทษ
เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ถึง แม้ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ กบฏ ต่อ พระองค์ 10 และ
มิได้เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ ด้วยการดําเนิ น ตามพระราชบัญญัติของพระองค์
ซึ่ง พระองค์ ทรง ตัง้ ไว้ ต่อ หน้า ข้า พระองค์ทัง้ หลาย โดย
บรรดา ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ 11 เออ อิสราเอล
ทัง้ ผอง ได้ ละเมิด ต่อ พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ และ
ได้ หัน ไป เสีย ไม่ เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระองค์ และ
การ สาป แช่ง และ การ ปฏิญาณ ซึ่ง จารึก ไว้ ใน พระ ราช
บัญญัติของ โมเสส ผู้รับ ใช้ของ พระเจ้า จึง ถูก เท ลง เหนื อ
ข้า พระองค์ทัง้ หลาย เพราะ ว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้
กระทํา บาป ต่อ พระองค์ 12 พระองค์ได้ทรง ยืนยัน ถ้อยคํา
ของ พระองค์ ซึ่ง พระองค์ได้ตรัส กล่าว โทษ ข้า พระองค์ทัง้
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หลาย และ กล่าว โทษ ผู้ ปกครอง ซึ่ง ปกครอง ข้า พระองค์
โดย นํา ให้ ข้า พระองค์เกิด วิบัติอย่าง ใหญ่ หลวง เพราะ ว่า
ภายใต้สวรรค์ทัง้ สิน
้ ไม่มีที่ใดที่ได้กระทํา เหมือนที่ได้กระทํา
แก่เยรู ซาเล็ม 13 ดัง ที่ได้จารึก ไว้ ใน พระ ราช บัญญัติของ
โมเสสแล้ว วิบัติทัง้ สินก
้ ็ได้ตกอยู่เหนื อข้าพระองค์ ทัง้ หลาย
แล้ว แต่ข้า พระองค์ ทัง้ หลายยังมิได้อธิษฐานต่อ พระพักตร์
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย โดย หัน
เสีย จาก ความ ชัว่ ช้า ของ ข้า พระองค์ และ เข้าใจ ความ จริง
ของ พระองค์ 14 เพราะ ฉะ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง เก็บ ความ
วิบติ
ั ไว้พร้ อม และ ได้ ทรง นํา มา เหนื อ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย
เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายทรง
เป็น ผู้ ชอบ ธรรม ใน สรรพ กิจ ซึ่ง พระองค์ได้ทรง กระทํา
เพราะ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย มิได้เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ
พระองค์ 15 แล้ว บัดนี้ โอ ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ผู้ทรง นํา ชนชาติ ของ พระองค์
ออก จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ ด้วย พระหัตถ์ อัน ทรง ฤทธิ์ และ
ได้ทําให้พระนาม ลือ มา จน ทุก วัน นี้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ได้ กระทํา บาป และ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย กระทํา ความ ชัว่
16 โอ ข้า แต่องค์พระผู้ เป็ น เจ้า ตามความชอบธรรมทัง
้ สิน
้
ของ พระองค์ ขอ ให้ความ กริว้ และ พระพิโรธ ของ พระองค์
หัน กลับ เสีย จากเยรู ซาเล็ม นครของพระองค์ ภูเขาบริสุทธิ์
ของพระองค์ เพราะบาปของข้าพระองค์ทัง้ หลาย และความ
ชัว่ ช้า ของ บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย เยรู ซาเล็ม
และ ประชาชน ของ พระองค์ จึง กลาย เป็นที่ เยาะ เย้ย ใน หมู่
คนทัง้ สินที
่
า พระองค์ 17 ฉะนั ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า
้ ่อยูรอบข้
ของข้า พระองค์ทัง้ หลาย บัดนี้ ขอทรงสดับ ฟัง คํา อธิษฐาน
ของ ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ และ คํา วิงวอน ของ เขา และ ขอ
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ทรง ให้พระ พักตร์ของ พระองค์ ทอแสง เหนื อ สถาน บริสุทธิ์
ของ พระองค์ ซึ่ง รกร้าง นั ้น เพื่อ เห็น แก่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
18 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร
รณ สดับ ฟัง ขอ ทรง ลืม พระเนตร ดู ความ รกร้าง ของ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ทัง้ นครซึ่งเรียกขานกันตามพระนามของ
พระองค์ เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมิได้ถวายคํา วิงวอน
ต่อ พระ พักตร์พระองค์ โดย อาศัย ความ ชอบ ธรรม ของ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย แต่โดยอาศัย พระเมตตาอัน ยิง่ ใหญ่ ของ
พระองค์ 19 โอ ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงฟัง โอ ข้า
แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ ทรง ให้อภัย โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า ขอ ทรง ใส่ พระทัย และ ทรง กระทํา ขอ อย่า เนิ่ น ช้า
เลยพระเจ้า ค่ะ เพื่อ เห็น แก่ พระนามของพระองค์ โอ ข้า แต่
พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ เพราะ ว่า นคร ของ พระองค์ และ
ประชาชนของพระองค์ก็มีชื่อตามพระนามของพระองค์”
เจ็ดสิบสัปดาห์แห่งปีกําหนดไว้สําหรับชนชาติอิสราเอล
20 ขณะที่ข้าพเจ้า กําลัง พูด กําลัง อธิษฐานและสารภาพ
บาป ของ ข้าพเจ้า และ บาป ของ อิสราเอล ประชาชน ของ
ข้าพเจ้า และ เสนอ คํา วิงวอน ของ ข้าพเจ้า ต่อ พระ พักตร์
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า เพื่อ ภู เขา บริสุทธิ์แห่ง
พระเจ้าของข้าพเจ้าอยูนั
่ ้น 21 เออ ขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคํา
อธิษฐานอยู่ ชายชื่อกาเบรียล ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิ มิตครัง้
แรก นั ้น ได้บินอ ย่าง เร็ว มา ใกล้ข้าพเจ้า แตะ ต้อง ข้าพเจ้า
ในเวลาถวายเครือ
่ งบูชาตอนเย็น 22 ท่านได้ให้ ความรู และ
้
กล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “โอ ดาเนี ยล ข้าพเจ้า ออกมา ณ บัดนี้
เพื่อจะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่ท่าน 23 ในตอนต้นแห่ง
คําวิงวอนของท่านก็มีพระบัญชาออกไป ข้าพเจ้าจึงมาบอก
ให้ท่า นท ราบ เพราะ ท่าน เป็น ผู้ที่ทรง รัก มาก เพราะ ฉะนั ้น
จงเข้าใจพระบัญชานั ้น และพิจารณานิ มิตนัน
้ 24 มีเจ็ด สิบ
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สัปดาห์กําหนดไว้สําหรับ ชนชาติ ของท่าน และนครบริสุทธิ์
ของ ท่าน เพื่อ ให้เสร็จ สิน
้ การ ละเมิด ให้บาป จบ สิน
้ และ
ให้ ลบ ความ ชัว่ ช้า เพื่อ นํา ความ ชอบ ธรรม นิ รัน ดร์เข้า มา
เพื่อประทับตราทัง้ นิ มิตและคําพยากรณ์ ไว้ และเพื่อจะเจิม
สถานบริสุทธิ์ที่สุด 25 เพราะฉะนั ้นจงทราบและเข้าใจว่า นั บ
ตัง้ แต่การ ที่ พระ บัญชา นั ้น ออก ไป ให้ สร้าง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ขึ้น ใหม่ จนถึง สมัย พระ เม ส สิ ยาห์ ผู้เป็น ประมุข ก็ เป็น
เวลาเจ็ดสัปดาห์และเป็นเวลาหกสิบสองสัปดาห์ และถนน
จะ ถูก สร้าง ขึ้น พร้อม ด้วย กําแพง เมือง แต่ใน ยุค ลําบาก
26 หลัง จาก หก สิบ สอง สัปดาห์แล้ว พระ เม ส สิ ยาห์ก็จะ ถูก
ตัด ออก แต่มิใช่เพื่อ ตัวท่านเอง และประชาชนของประมุข
ผู้หน่งึ ที่ จะมานั ้น จะทําลายกรุ ง และสถานบริสุทธิ์เสีย ที่สุด
ปลายของมัน จะมาถึงด้วยนํ้า ท่วม และจนสงครามสิน
้ สุด
ลงก็มีการรกร้างกําหนดไว้ 27 ท่านจะยืนยันพันธสัญญากับ
คนเป็นอันมากอยูหน
่ ่งึ สัปดาห์ และในระหว่างกลางสัปดาห์
นั ้นท่านจะกระทําให้การถวายสัตวบูชา และเครือ
่ งบูชาอื่นๆ
หยุด ไป และเพราะเหตุมีความสะอิดสะเอียนแพร่กระจาย
ไปทัว่ ท่านจะกระทําให้มันร้างเปล่าจนสําเร็จเสร็จสิน
้ และ
สิง่ ที่กําหนดไว้จะถูกเทลงเหนื อผู้ที่ร้างเปล่านั ้น”

10
1

ดาเนี ยลเห็นนิ มิตที่ฝั่งแม่น้ําใหญ่

ในปีที่สาม แห่ง รัชกาล ไซ รัส กษั ตริย์แห่ง ประเทศ
เปอร์เซีย มีอยูสิ
่ ่งหนึ่ งทรงสําแดงแก่ดาเนี ยล ผู้ได้ชื่อว่าเบล
เท ชัส ซาร์ และ สิง่ นั ้นก็จริง แต่เวลา ที่ กําหนด ไว้ก็อีกนาน
ท่านเข้าใจสิง่ นั ้นและมีความเข้าใจในนิ มิตนน
ั ้ 2 ในคราวนั ้น
3
ข้าพเจ้าดาเนี ยลเป็นทุกข์อยูสามสั
่
ปดาห์ ข้าพเจ้าไม่ได้รับ
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ประทานอาหารอร่อย เนื้ อหรือนํ้าองุนก
่ ็มิได้เข้าปากข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ไม่ได้ชโลม นํ้ามัน ตัว เลย ตลอด สาม สัปดาห์ 4 เมื่อ
วันที่ยี่สิบ สี่ เดือน ต้น ข้าพเจ้า อยูที
่ ่ฝั่ ง แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่น้ํา
ไทกริส 5 ข้าพเจ้า แหงนขึ้น มอง ดูเถิด มีชายคนหนึ่ ง สวม
เสื้อผ้าป่าน มีทองคําเนื้ อดีเมืองอุฟาสคาดเอวไว้ 6 ร่างกาย
ของท่านดัง่ พลอยเขียว และหน้า ของท่านก็ เหมือนฟ้าแลบ
ดวงตา ของ ท่าน ก็ เหมือน กับ คบ เปลว เพลิง แขน และ เท้า
เป็น เงา งาม เหมือน กับ ทอง สัมฤทธิขั
์ ด และ เสียง ถ้อยคํา
7
ของ ท่าน เหมือน เสียง มวลชน และ ข้าพเจ้า ดา เนี ย ล เห็น
นิ มิตนัน
้ แต่ผู้ เดียว คนที่อยูกั
่ บ ข้าพเจ้า มิได้เห็นนิ มิตนัน
้
แต่เขา ตัว สัน
่ มาก จึง วิง่ ไป ซ่อน เสีย 8 แล้ว ข้าพเจ้า อยูแต่
่
ลําพัง และ ข้าพเจ้า ได้เห็นนิ มิต ใหญ่ ยิง่ นี้ ข้าพเจ้า ก็สิ้น
เรีย
่ ว สิน
้ แรง หน้า ตา สุกใส ของ ข้าพเจ้า ก็เปลี่ยน เป็น หน้า
ซีด ข้าพเจ้า หมดแรง 9 แล้ว ข้าพเจ้า จึง ได้ยน
ิ เสียงถ้อยคํา
ของ ท่าน และ เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ถ้อยคํา นั ้น ข้าพเจ้า
ก็ ซบ หน้า ลง สลบ อยู่ หน้า ของ ข้าพเจ้า ฟุบกับดิน 10 และ
ดูเถิด มีมือ มาแตะต้องข้าพเจ้า พยุงให้ ข้าพเจ้า ยัน ตัว ด้วย
ฝ่ามือ และ เข่า 11 ท่าน กล่าว แก่ ข้าพเจ้า ว่า “โอ ดา เนี ยล
บุรุ ษ ผู้ เป็นที่ รก
ั อย่างยิง่ จงเข้าใจถ้อยคํา ที่ เรา พูดกับท่าน
และ ยืน ตรง เพราะ บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้รับ ใช้ให้มา หา ท่าน”
ขณะที่ท่าน กล่าวคํา นี้ แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ ยืน สัน
่ สะท้าน
อยู่ 12 แล้วท่า นพูดกับ ข้าพเจ้า ว่า “ดา เนี ย ล เอ๋ย อย่า กลัว
เลย เพราะตัง้ แต่ วน
ั แรกที่ ท่านได้ ตัง้ ใจจะเข้าใจและถ่อม
ตัว ลง ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า ของ ท่าน นั ้น พระเจ้า ทรง ฟัง
ถ้อยคํา ของท่าน และข้าพเจ้า มาด้วยเรือ
่ งถ้อยคํา ของท่าน
13 เจ้าผู้พิทักษ์ ราช อาณาจักร เปอร์เซีย ได้ ขัด ขวาง ข้าพเจ้า
ไว้ถึงยีสิ
่ บเอ็ดวัน ข้าพเจ้าจึงยังอยูที
่ ่นั ่นกับกษั ตริย์ทัง้ หลาย
ของเปอร์เซีย แต่ดูเถิด มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ ชัน
้ หัวหน้าผู้หน่ึ
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งมาช่วยข้าพเจ้า 14 บัดนี้ ข้าพเจ้า มากระทําให้ท่านเข้าใจถึง
สิง่ ซึ่ง จะ ตก กับ ชนชาติ ของ ท่าน ใน กาล ภาย หน้า เพราะ
นิ มิตนัน
้ ยังมีไว้สําหรับ วัน เวลาอีก เป็นอัน มาก” 15 เมื่อ ท่าน
ได้พูดตามถ้อยคําเหล่านี้ กับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็ ก้มหน้า
สู่ พ้น
ื ดิน แล้วก็ เป็น ใบ้ไป 16 และดูเถิด มีท่านผู้หน่งึ สัณฐาน
คล้ายบุตรทัง้ หลายของมนุษย์มาแตะริมฝีปากของข้าพเจ้า
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อ้า ปาก ขึ้น พูด ข้าพเจ้า กล่าว กับท่า นที่ ยืน
อยู่ ข้าง หน้า ข้าพเจ้า ว่า “โอ นาย เจ้าข้า ด้วย เหตุ นิ มิตนัน
้
ความ เจ็บ ปวด จึง เกิดกับ ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า ก็หมด แรง
17 ผู้รบ
ั ใช้ของ เจ้า นาย ของ ข้าพเจ้า จะ พูดกับ เจ้า นาย ของ
ข้าพเจ้าได้อย่างไร เพราะบัดนี้ ไม่มีกําลังเหลืออยูใ่ นข้าพเจ้า
เลย ลมหายใจพรากไปจากข้าพเจ้า แล้ว” 18 ท่านผู้มีรู ปร่า
งอ ย่าง มนุษย์ นั ้น ได้ แตะ ต้อง ข้าพเจ้า อีก ครัง้ หนึ่ ง และ ให้
กําลัง ข้าพเจ้า 19 ท่านกล่าวว่า “โอ บุรุ ษ ผู้ เป็นที่ รก
ั อย่างยิง่
อย่ากลัวเลย สันติภาพจงมีแก่ท่าน จงเข้มแข็ง เออ จงเข้ม
แข็ง เถิด” เมื่อ ท่าน พูดกับ ข้าพเจ้า นั ้น ข้าพเจ้า มี กําลัง ขึ้น
และกล่าวว่า “ขอเจ้า นายของข้าพเจ้า จงพูด ไปเถิด เพราะ
ท่านได้ให้กําลัง ข้าพเจ้า แล้ว” 20 แล้วท่านจึง กล่าวว่า “ท่าน
ทราบหรือไม่วา่ ข้าพเจ้ามาหาท่านทําไม แต่บัดนี้ ข้าพเจ้าจะ
กลับ ไปต่อสู้ กับ เจ้า ผู้พิทักษ์ แห่งเปอร์เซีย และเมื่อ ข้าพเจ้า
เสร็จ ธุระ กับ เขา แล้ว ดูเถิด เจ้าผู้พิทักษ์ แห่งก รีก จะ มา
21 แต่ข้าพเจ้าจะบอกท่านตามสิง
่ ซึ่งบันทึกไว้ในหนั งสือแห่ง
ความจริง ไม่มีผู้ใดร่วมแรงกับ ข้าพเจ้า ต่อสู้เจ้าเหล่า นี้ เลย
นอกจากมีคาเอล เจ้าผู้พิทักษ์ ของท่าน”

11
ตัง้ แต่สมัยของดาริอส
ั ถึงสมัยปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
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“ส่วน ตัว ข้าพเจ้า นั ้น ใน ปี ต้น แห่ง รัชกาล ดา ริ อส
ั คน
2
มีเดีย ข้าพเจ้า เป็น ตัว ตัง้ ตัว ตีที่ให้กํา ลัง กษั ตริย์ และ
บัดนี้ ข้าพเจ้า จะ สําแดง ความ จริง ให้แก่ท่าน ดูเถิด
จะมีกษั ตริยอี
์ ก สาม องค์ ขึ้น มา ใน เปอร์เซีย และ องค์ที่
สี่จะรํา่ รวยยิง่ กว่า องค์ อ่น
ื ทัง้ หมดเป็นอัน มาก เมื่อ ท่านเข้ม
แข็งด้วยทรัพย์รา่ํ รวยของท่านแล้ว ท่านก็ จะปลุก ปั่ นให้ทุก
คน ต่อสู้ กับ ราช อาณาจักร กรีก 3 แล้ วจะ มีกษั ตริยที
์ ่มีอานุ
ภาพ มาก ขึ้น มา ท่าน จะ ปกครอง ด้วย ราช อํานาจ ยิง่ ใหญ่
และ กระทํา ตาม ความ พอใจ ของ ท่าน เอง 4 และ เมื่อ ท่าน
ขึ้น มา แล้ว ราช อาณาจักร ของ ท่าน จะ แตก และ แบ่ง แยก
ออก ไป ตาม ทาง ลม ทัง้ สี่แห่ง ฟ้า สวรรค์ แต่จะ ไม่ ตก อยู่
กับ ทายาท ของ ท่าน และ จะ ไม่มีราช อํานาจ อย่าง ที่ ท่าน
ปกครองอยู่ เพราะว่าราชอาณาจักรของท่านจะถูกถอนขึ้น
ตกไปเป็นของผู้อ่น
ื นอกเหนื อคนเหล่านี้ 5 แล้วกษั ตริย์แห่ง
ถิน
่ ใต้จะเข้มแข็ง แต่เจ้านายของท่านองค์หน่งึ จะเข้ม แข็ง
กว่า ท่านและมีอํานาจ และราชอํานาจของท่านจะเป็น ราช
อํา นา จม หึมา 6 ต่อ มา อีก หลาย ปี เขา จะ กระทํา พันธมิตร
กัน และ บุตร สาว แห่ งกษั ตริย์ ถิน
่ ใต้ จะ มา หาก ษั ตริย์แห่ง
ถิน
่ เหนื อ เพื่อ กระทํา สันติภาพ แต่เธอ ก็ไม่กระทํา ให้ กําลัง
แขนของเธอคงอยูได้
่ กษั ตริยและแขนของท่
์
านจะไม่ยัง่ ยืน
เธอจะถูก อายัด ไว้ ทัง้ ผู้ที่นํา เธอมา ผู้ที่ให้กําเนิ ด เธอ และ
ผู้ที่ให้กําลัง แก่ เธอในกาลนั ้น 7 จะมี กิง่ จากรากของเธอขึ้น
มาแทนที่ ของกษั ตริย์ ท่านจะยกมาต่อสู้ กับ กองทัพ และ
จะ เข้าไป ใน ป้อม ขอ งกษั ตริย์แห่ง ถิน
่ เหนื อ และ จะ รบ กับ
เขาและจะชนะ 8 ท่านจะขนเอาบรรดาพระพร้อมทัง้ พวก
เจ้า นายของเขา และเครือ
่ งใช้ วเิ ศษที่ ทํา ด้วยเงิน และทอง
คํา ไปยังอียป
ิ ต์ และท่านจะคงอยู่ นานกว่า กษั ตริย์แห่งถิน
่
เหนื ออีก หลาย ปี 9 แล้ วกษั ตริย์แห่ง ถิน
่ ใต้จะเข้า มา ใน เข
1
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ตกษั ตริย์แห่ง ถิน
่ เหนื อ แต่จะ กลับ ไป สู่แผ่น ดิน ของ ท่าน
เอง 10 แต่บุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ ท่าน จะ ก่อ สงคราม และ
ชุมนุมกํา ลัง รบ เป็นอัน มาก ไว้ และ คน หนึ่ ง จะ มา อย่าง
แน่ นอนและไหลท่วมและผ่านไป และจะกลับไปทําสงคราม
จนถึง ป้อม ปราการ ของ ท่าน 11 แล้ วกษั ตริย์แห่ง ถิน
่ ใต้ จะ
โกรธ มาก จะ ยก ออก มา ต่อ สู้ กับท่าน คือ กษั ตริย์แห่ง ถิน
่
เหนื อ ท่านจะจัด กองทัพ เป็นอัน มาก แต่พลมากมายนั ้นก็
จะถูก มอบไว้ในมือ ของท่าน 12 และเมื่อ ท่านนํา กองทัพนัน
้
ไป แล้ว จิต ใจ ของ ท่าน ก็ จะ ผยอง ขึ้น และ ท่าน จะ ทํา ลาย
เสียอีก เป็น หมื่นๆคน แต่ท่านจะไม่ รบ
ั กําลัง เพิม
่ ขึ้น โดยสิง่
นี้ 13 เพ ราะ ว่า กษั ตริย์แห่ง ถิน
่ เหนื อ จะ กลับ มา และ จะ จัด
กองทัพ เป็นอัน มากใหญ่ โตกว่า ครังก
้ ่อน ต่อ มาอีก หลายปี
ท่าน จะ ยก กองทัพ ใหญ่ มา พร้อม กับ ทรัพย์สมบัติมากมาย
14 ในกาลนั ้น หลายเหล่าจะยกขึ้นต่อสู้กับกษั ตริย์แห่งถิน
่ ใต้
และบรรดานั ก ปล้น แห่ง ชนชาติ ของท่านเองก็ จะยกตัว เอง
ขึ้น เพื่อ จะ กระทํา ให้ นิมิต สําเร็จ แต่พวก เขา ก็ จะ ล้ม เหลว
15 แล้วกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อจะมาล้อมและก่อเชิงเทิน และ
ยึด เมือง ที่มีป้อม แข็ง แรง ได้ และ กําลัง กองทัพ ของ ถิน
่ ใต้
จะสู้ไม่ ไหว แม้ว่า กองทัพ ที่ คัด เลือกแล้วก็ ยงั สู้ไม่ ได้ เพราะ
ไม่มีกําลัง ที่ จะ ยืน หยัดอยู่ได้ 16 แต่ผู้ที่ยก มา ต่อ สู้ กับท่าน
จะ กระทํา ตาม ความ พอใจ ของ ท่าน เอง จึง ไม่มีผู้ใด ต่อสู้
ท่านได้ และท่านจะยัง่ ยืน อยู่ ในแผ่นดินอันรุ่ง โรจน์ ซึ่ง จะ
ถูก ทําลายโดยมือ ของท่าน 17 ท่านจะมุ่ง หน้า มาด้วยกําลัง
ทัง้ หมดแห่ง ราชอาณาจักร และท่านจะนํา คนเที่ยงตรงไป
ด้วย แล้วท่านจะกระทํา ดังนี้ คือ ท่านจะยกธิดาของพวกผู้
หญิง ให้กษั ตริยแห่
์ ง ถิน
่ ใต้เพื่อ ให้ทําลาย เธอ แต่เธอ จะ ไม่
มัน
่ คง และ อํานวย ประโยชน์ แก่ท่าน แต่ ประการ ใด 18 ภาย
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หลัง ท่านจะมุ่ง หน้า ไปตามเกาะต่างๆและจะยึด ได้เป็น อัน
มาก แต่แม่ทัพ คนหนึ่ ง จะได้ กําจัด ความอหังการของท่าน
นั ้นเสีย ความจริงเขาจะเอาความอหังการนั ้นมาสนองท่าน
19 แล้วท่านจะหัน หน้า มุ่ง ตรงไปยัง ป้ อมปราการแห่ง แผ่น
ดิน ของท่านเอง แต่ท่านก็ จะสะดุด และล้ม ลง หาตัว ไม่ พบ
อีก ต่อ ไป 20 แล้ วจะมีผู้หน่งึ ขึ้น มาแทนที่ ของท่าน ผู้นี้ จะส่ง
เจ้า พนั กงาน เก็บ ส่วย ให้ ไป ตลอด ทัว่ ราช อาณา จักรอันรุ่ง
โรจน์ แต่ไม่กี่วัน เขา ก็ ประสบ หายนะ มิใช่ด้วย ความ โกรธ
หรือสงคราม
อันทิโอคัส อีพิฟานี สจะทําให้พระวิหารมลทินไป
21 จะมี คนน่า เกลียดคนหนึ่ ง ตัง
้ ตัวขึ้นแทนที่ โดยไม่มีผู้ใด
มอบ เกียรติศักดิแห่
์ ง ราช อาณาจักร ให้ เขา จะ ยก เข้า มา
อย่างสงบ แล้ว ชิง เอาราชอาณาจักรนน
ั ้ ด้วยความสอพลอ
22 กองทัพ จะ ถูก กวาด ไป ด้วย อํานาจ ของ นํ้า ท่วม ต่อ หน้า
เขา และ ถูก ทําลาย เสีย และ เจ้า แห่ง พันธ สัญญา จะ ถูก
ทําลายเสียด้วย 23 ตัง้ แต่เวลาที่กระทําพันธมิตรกับเขา เขา
จะ ประกอบ กิจ ล่อลวง อยูเสมอ
่
เพราะ เขา จะ ขึ้น มา และ
เขา จะ เข้ม แข็ง ขึ้น ด้วย ชนชาติเล็กๆ 24 เขา จะ ยก มา อย่าง
สงบ ใน ส่วน ของ ประเทศ ที่อุดม ที่สุด และ เขา จะ กระทํา
สิง่ ที่ปู่ทวด หรือ บรรพบุรุษ ของ เขา ไม่กระทํา เขา จะ เอา
ทรัพย์ที่ปล้น มา ของ ที่ ริบ มา ได้ และ ทรัพย์สมบัติมา แจก
กัน เขาจะออกอุบายต่อ สู้ กับที่ กําบัง เข้ม แข็ง แต่ก็ชัว่ เวลา
หนึ่ ง เท่านั ้น 25 และเขาจะปลุก ปั่ นกําลัง ของเขา และความ
กล้า หาญของเขาด้วยกองทัพ มหึมายกไปสู้ กับ กษั ตริย์แห่ง
ถิน
่ ใต้ และ กษั ตริย์แห่ง ถิน
่ ใต้ จะ ทํา สงคราม ด้วย กองทัพ
เข้ม แข็ง มหึมายงิ่ นั ก แต่เขาก็สู้ไม่ ได้ เพราะจะมี การปอง
ร้าย เขา 26 ถึง แม้ว่า ผู้ที่ร่วม รับ ประทาน อาหาร สูง ของ เขา
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ก็ จะ ทําลาย เขา กองทัพ ของ เขา ก็ จะ ถูก กวาด ไป ที่ถูก
ฆ่า ฟัน ล้ม ตาย เสียก็มาก 27 ส่วน กษั ตริย์ สอง องค์นั ้น จิต
ใจ ของ เขา ต่าง ก็ คิด ปอง ร้าย เขา จะ พูดมุสาร่วม โต๊ะ กัน
แต่ก็ไม่ ได้ ผล เพราะวาระสุดท้ายก็ จะมาตามเวลากําหนด
28 แล้ วกษั ตริย์แห่ง ถิน
่ เหนื อก็ จะ กลับ เข้า บ้าน เข้า เมือง
พร้อม กับ ทรัพย์สมบัติมากมาย แต่จิต ใจ ก็มุ่ง ร้าย ต่อ พันธ
สัญญา บริสุทธิ์ และ เขา จะ ปฏิ บัติงาน และ กลับ เข้า บ้าน
เข้า เมือง 29 พอ ถึง เวลา กําหนด เขา จะ กลับ มา ที่ ถิน
่ ใต้
แต่ครัง้ นี้ เหตุการณ์ จะไม่ เป็น ไปอย่างครัง้ แรกหรือ ครัง้ ต่อ
ไป 30 เพราะ ว่า กองทัพ เรือ ของ เมือง คิ ทธิ ม จะ มา ปะทะ
กับ เขา เขา จึง จะ กลัว และ กลับ ไป และ จะ เกรีย
้ ว กราด
ต่อ พันธ สัญญา บริสุทธิ์ และ ลง มือ ปฏิ บัติงาน เขา จะ หัน
กลับ มาร่วมพันธมิตรกับ บรรดาผู้ที่ทิง้ พันธสัญญาบริสุทธิ์
31 และ กองทัพ จะ ยืน หยัดอยู่ ฝ่าย เขา พวก เขา จะ กระทํา
ให้ สถาน บริสุทธิ์แห่งก อง กําลัง เป็น มลทิน และ จะ ให้ เลิก
เครือ
่ ง เผา บูชา ประจํา วัน นั ้น เสีย และ เขา ทัง้ หลาย จะ ตัง้
สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง กระทํา ให้เกิ ดการรกร้างว่างเปล่า
ขึ้น 32 เขาจะใช้ ความสอพลอล่อลวงผู้ที่ละเมิด พันธสัญญา
แต่ประชาชนผู้รู จั
้ ก พระเจ้า ของเขาทัง้ หลายจะยืนมน
ั ่ และ
33
ปฏิ บัติงาน และ ใน หมู่ ประชาชน คน เห ล่านั ้นที่ ฉลาด จะ
กระทํา ให้คนเป็นอัน มากเข้าใจ แม้ว่า เขาจะล้ม ลงด้วยดาบ
หรือด้วย เปลว ไฟ ด้วย การ เป็น เชลย ด้วย ถูก ปล้น หลาย
วัน เวลา 34 เมื่อ พวก เขา ล้ม ลง นั ้น เขา จะ ได้ รับ ความ ช่วย
เหลือ เล็ก น้ อย และจะมี คนมากด้ว ยกันที่ รว่ มเข้า กับ ความ
สอพลอ 35 คนที่ ฉลาดบางคนจะล้ม ลงเพื่อ ถลุง และชําระ
เขาทัง้ หลายให้ขาวสะอาด จนกว่าจะถึงเวลาสุดท้าย เพราะ
วาระก็จะมาตามเวลากําหนด
ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
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และกษั ตริย์ จะกระทํา ตามความพอใจของเขา เขาจะ
ยกตนขึ้น และพองตัว ขึ้น เหนื อ พระทุก องค์ และจะพูด สิง่
ที่น่า มหัศจรรย์กล่าวต่อสู้ พระเจ้า แห่ง พระทัง้ หลาย เขาจะ
เจริญจนพระพิโรธจะครบถ้วน เพราะสิง่ ใดที่ ทรงกําหนดไว้
จะสําเร็จ 37 เขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา
หรือเชื่อฟังผู้ที่ผู้หญิงรัก เขาจะไม่เชื่อพระองค์ใดเลย เพราะ
เขาจะพองตัว เองเหนื อ ทุก สิง่ ทุก อย่าง 38 แต่ในที่ ของเขา
เขาจะถวายเกียรติแก่พระของป้อมปราการ พระองค์หน่งึ
ที่ บรรพบุรุษ ของ เขา ไม่รู จ
้ ัก เขา ก็ จะ ให้เกียรติด้วย ทองคํา
และเงิน ด้วยเพชรพลอยต่างๆ ด้วยของขวัญอันมีค่า 39 เขา
จะกระทํา เช่น นั ้นกับ พระต่างด้าวที่ เขานั บถือ และพอกพูน
สง่า ราศีให้ในป้อมปราการส่วนใหญ่ เขาจะแต่ง ตัง้ ให้ พวก
เขา ปก ครอง คน เป็นอัน มาก และ เขา จะ แบ่ง แผ่น ดิน ให้
เป็น สิง่ ตอบแทน 40 พอ ถึง เวลา วาระ สุด ท้า ยกษั ตริย์แห่ง
ถิน
่ ใต้ จะ มา สู้ กับ เขา และ กษั ตริย์แห่ง ถิน
่ เหนื อ จะ พุ่ง เข้า
ใส่ ท่าน อย่าง ลม หมุน พร้ อม ด้วย รถ รบ และ พล ม้า และ
เรือ รบ เป็นอัน มาก เขา จะ เข้า มา ใน ประเทศ ต่างๆ แล้ว
ไหลท่วมและผ่านไป 41 เขาจะเข้า มาในแผ่นดินที่รุ ง่ โรจน์
และ ประเทศ หลาย แห่ง จะ ถูก ควํา่ ไป แต่คน เหล่า นี้ จะ ได้
รับ การ ช่วย ให้ พ้นมือ ของ เขา คือ เอ โดม และ โม อับ และ
ส่วน ใหญ่ ของ คน อัม โมน 42 เขา จะยืดมือ ของ เขา ออก ต่อ
ประเทศต่างๆ และแผ่นดินอียป
ิ ต์ก็จะพ้น ไปไม่ได้ 43 เขาจะ
ปกครอง ทรัพย์สมบัติที่เป็น ทอง และ เงิน และ สิง่ ประเสริฐ
ทัง้ หลายของอียป
ิ ต์ คนลิบนี และคนเอธิ โอเปียก็ จะติด ไป
ด้วย 44 แต่ข่าวจากทิศ ตะวัน ออกและทิศ เหนื อ จะกระทํา ให้
เขาตกใจ และเขาจะยกออกไปด้วยความเคียดแค้น อย่าง
ยิง่ ที่จะทําลายและล้างผลาญคนเป็นอันมากเสียให้สิน
้ เชิง
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และ เขา จะ ปลูก พลับพลา ทัง้ หลาย แห่ง ตําหนั ก ของ เขา
ระหว่างทะเลในภูเขาบริสุทธิ์อนร
ั ุ่งโรจน์ แม้กระนั ้นเขาก็ยงั
พบจุดจบ และไม่มีใครช่วยเขาเลย”

12
ความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่
1 “ใน ครัง
้ นั ้น มีคา เอล เจ้าผู้พิทักษ์ ยิง่ ใหญ่ ผู้คุ้ มกัน
ชนชาติ ของท่านจะลุก ขึ้น และจะมี เวลายากลําบากอย่าง
ไม่เคยมีมาตัง้ แต่ครังม
้ ีประชาชาติจนถึงสมัยนั ้น แต่ในครัง้
นั ้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยให้พ้น คือทุกคนที่มีชื่อบัน
ทึกไว้ในหนั งสือ
การเป็นขึ้นมาจากความตาย

2 และคนเป็ นอันมากในพวกที่ หลับในผงคลีแห่งแผ่นดิน

โลกจะตื่น ขึ้น บ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิ รน
ั ดร์ บ้างก็เข้า สู่ความ
3
อับอายและความขายหน้านิ รน
ั ดร์ และบรรดาคนที่ ฉลาด
จะส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอัน
มากมาสู่ ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็น
นิ ตย์นิ รน
ั ดร์
ดาเนี ยลจงปิดถ้อยคําเหล่านี้ จนถึงวาระสุดท้าย
4 แต่ตัว เจ้า โอ ดา เนี ย ล เอ๋ย จง ปิ ด ถ้อยคํา เหล่า นั ้น
ไว้ และประทับ ตราหนั งสือ นั ้น เสีย จนถึง วาระสุดท้าย คน
เป็นอัน มาก จะ วิง่ ไป วิง่ มา และ ความ รู ้ จะ ทวีขึ้น ” 5 แล้ว
ข้าพเจ้า คือ ดา เนี ย ล ก็มอง ดู และ ดูเถิด มีอีก สอง คน ยืน
อยู่ คนหนึ่ ง ยืน อยูที
่ ่ฝั่ งแม่น้ํา ข้างนี้ อีกคนหนึ่ ง ยืน อยูที
่ ่ฝั่ ง
แม่น้ํา ข้าง โน้ น 6 และ เขา ก็พูดกับ ชาย ที่ สวม เสื้อผ้า ป่าน
ผู้ซึ่ง อยู่ เหนื อ นํ้า แห่ง แม่ น้ํา นั ้นว่า “ยังอี กนานเท่าใดจึง จะ
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ถึงที่ สุด ปลายของสิง่ มหัศจรรย์เหล่านี้ ” 7 ชายที่ สวมเสื้อผ้า
ป่านผู้ ซ่ึง อยู่ เหนื อ นํ้า ทัง้ หลายแห่ง แม่น้ํา นั ้น ได้ยกมือ ขวา
และ มือ ซ้าย ของ ท่าน สู่ ฟ้า สวรรค์ และ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ท่าน
ปฏิญาณอ้างพระผู้ทรงพระชนม์อยูเป็
่ น นิ ตย์ว่า ยังอี กวาระ
หนึ่ ง สองวาระ และครึง่ วาระ และเมื่อ การหมดอํานาจของ
ชนชาติบริสุทธิสิ
์ ้นสุดลงแล้ว บรรดาสิง่ เหล่านี้ ก็จะสําเร็จไป
ด้วย 8 ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ แต่ไม่ เข้าใจ แล้วข้าพเจ้า จึงพูด ว่า “โอ
นายเจ้าข้า สิ่ง เหล่า นี้ จะลงเอยอย่างไร” 9 พระองค์ตรัสว่า
“ดา เนี ย ล เอ๋ย ไป เถอะ เพราะ ว่า ถ้อยคํา เห ล่านั ้นก็ถูก ปิด
ไว้แล้ว และ ถูก ประทับ ตรา ไว้ จนถึง วาระ สุดท้าย 10 คน
เป็นอันมากจะได้ รบ
ั การชําระแล้วจะขาวสะอาด และจะถูก
ถลุง แต่คน ชัว่ จะ ยัง กระทํา การ ชัว่ และ ไม่มีคน ชัว่ สัก คน
หนึ่ ง จะเข้าใจ แต่บรรดาคนที่ ฉลาดจะเข้าใจ 11 และตัง้ แต่
เวลา ที่ให้เลิก เครือ
่ ง เผา บูชา ประจํา วัน เสีย นั ้น และ ให้ ตัง้
สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง กระทํา ให้เกิ ดการรกร้างว่างเปล่า
ขึ้น จะเป็น เวลาหนึ่ ง พัน สองร้อยเก้า สิบ วัน 12 ความสุข จะ
มีแก่ผู้คอยอยู่ และมาถึง ได้หน่งึ พัน สามร้อยสามสิบ ห้า วัน
นั ้น 13 แต่เจ้าจงไปจนวาระที่สุด เถิด และเจ้า จะได้ หยุด พัก
สงบ และจะยืน ขึ้น ในส่วนที่กําหนดให้เจ้า เมื่อ สิน
้ สุด วัน ทัง้
หลายนั ้น”
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