
ฉบับอานเขาใจงาย
Language: ภาษาไทย (Thai)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy
Taken from the Thai Easy-to-Read Version © 2015 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-16 from source files dated 2017-08-16.
53e52ba5-5d94-5576-bd39-887847a6c62e
ISBN: 978-1-5313-1299-2



1 ดาเนียล ๑:๑๑

ดาเนียล
คํานํา

หนังสือดาเนียลเขียนขึ้นมาเพื่อใหคน
ของพระเจามีความหวังและเกิดกําลังใจ
ดา เนีย ลและเพื่อนๆของ เขาเป็น

วีรบุรุษและเป็นแบบ อยางที่ ดีใหกับคน
ยิว พวก เขาเฉลียวฉลาดและสัตย ซื่อ
ตอพระยาหเวห ในขณะที่ทํา หน าที่รับ
ใชกษตัริยของตาง ชาติและถูกขมเหง
รังแกสารพัด
เรื่องที่เลาในหนังสือเลม น้ีเกิด ขึ้น

ตัง้แตชวงที่ดาเนียลเป็นหนุมจนกระทัง่
แก (ในปี ๖๐๖-๕๓๖ กอน ค.ศ.)
บท ที่ ๑-๖ เป็นเรื่อง เลาหก เรื่อง

เกี่ยว กับดา เนีย ลและพวก เพื่อนๆของ
เขา พวก เขาเป็นเด็ก หนุมชาว ยิวที่ถูก
กวาดตอนมาจากยู ดาห มาเป็นเชลยที่
บาบิโลน และตอมาพวกเขาก็ไดขึ้นเป็น
ขาราชการชัน้สูงของบาบิโลน พวกเขา
ถูกทดสอบความเชื่อหลายครัง้ แตพวก
เขาก็ยังคงสัตยซื่อตอพระยาหเวห และ
พระองคก็ไดชวยพวกเขาใหรอดพนจาก
อันตรายทัง้ปวง
บท ที่ ๗-๑๒ เป็นเรื่องนิมิตสี่ อยางที่

ดาเนียลเห็น และทูตสวรรคอธิบายนิมิต
ตางๆใหดาเนียลเขาใจ
หนังสือดาเนียลบทที่ ๒:๔-๗:๒๘ เขียน

เป็นภาษาอารเมค สวนทีเ่หลือเขียนเป็น
ภาษาฮีบรู

ดาเนียลถูกพาไปที่บาบิโลน

๑ ๑ ในปีที่ สาม ที่เย โฮ ยาคิ มขึ้นเป็น
กษตัริยของยูดาห *กษตัริยเนบูคัดเนส

ซารแหงบา บิ โลน †ไดยก ทัพมาลอมเมือง
เยรูซาเล็มไว ๒พระยาหเวหไดมอบเยโฮยาคิ
ม กษตัริยของยู ดาหไวในกํามือของกษตัริย
บาบิโลน พรอมกับสิ่งของเครื่องใชสวนหน่ึง
จากวิหารของ พระเจา กษตัริยเนบู คัด เนส
ซารนําของเหลา นัน้กลับไปไวที่วิหารของ
เทพเจาของพระองคที่บา บิ โลน พระองค

วางสิ่งของเครื่อง ใชเหลา นัน้ไวในคลังของ
เทพเจานัน้

๓ จาก นัน้กษตัริยเนบู คัด เนส ซารก็สัง่ให
อัชเปนัส ที่เป็นหัวหน าขาราชการ ใหไปคัด
เลือกเด็ก หนุมๆที่เป็น เชลยชาวอิสราเอล
จากเชื้อพระ วงศ จากพวกคน ชัน้ สูง ๔ เด็ก
พวก น้ีจะ ตองมีรางกายที่สม ประกอบทุก
อยาง ตองมีหน าตาหลอเหลา สามารถเรียนรู
ทุกวิชา มีความรูรอบตัว และหัวไว สามารถ
ยืนรับ ใชกษตัริยในวังได อัชเปนัสจะ ตอง
สอนใหพวก เขารูภาษาและวรรณคดีของชาว
บาบิโลน

๕กษตัริยตัดสินใจวาจะใหเด็กหนุมพวกน้ี
ได รับสวน แบงอาหารอยาง ดีและเหลา องุน
ทุก วัน เหมือน กับอาหารและเหลา องุนที่
กษตัริยกินและดื่ม อัชเปนัสจะตองอบรม
ดูแลเด็กๆพวก น้ีเป็นเวลาสาม ปี เมื่อครบ
กําหนดแลวก็ใหนําพวกเขามารับราชการอยู
ตอ หน ากษตัริย ๖ ในทามกลางเด็ก หนุมๆ
เหลาน้ี มีดาเนียล ฮานันยาห มิชาเอล และ
อาซาริยาห สี่คนน้ีมาจากเผายูดาห

๗อัชเปนัสตัง้ชื่อ ใหมใหกับเด็ก หนุมๆพวก
น้ี เป็นภาษาบาบิ โลน ดา เนียลมีชื่อ ใหมวา
เบลเทชัสซาร ฮานันยาห มีชื่อใหมวาชัดรัค
มชิาเอลมีชื่อใหมวาเมชาค และอาซารยิาห มี
ชื่อใหมวา เอเบดเนโก

๘ดา เนีย ลตัง้ใจตัง้แต แรกแลววา เขาจะ
ไมกินอาหารอยางดีและเหลาองุนอยางเดียว
กับที่กษตัริยกินและดื่ม เพื่อดา เนีย ลจะ ได
ไมแปด เป้ือนเป็นมลทินไป ดัง นัน้เขาจึงขอ
อนุญาตอัชเปนัส หัวหน าขาราชการ ที่จะทํา
อยาง นัน้ เพื่อรักษาตัว เองไม ใหแปด เป้ือน
เป็นมลทินไป

๙พระเจาทําใหหัวหน าขาราชการมี
ความ เมตตา ปรานีตอดา เนีย ล ๑๐หัวหน า
ขาราชการพูดกับดาเนียลวา “ขากลัวกษตัริย
ที่เป็นเจา นายของ ขา พระองคจัดสรรปัน
สวนอาหารและเครื่อง ดื่มมาให เจา พระองค
อาจจะถามวา ทําไมเจาถึงดูซูบผอมนัก เมื่อ
เปรียบ เทียบกับเด็กหนุมๆรุน เดียวกัน แลว
ทีน้ีเจาก็จะทําใหขาถูกกษตัริยลงโทษ”

๑๑หัวหน าขาราชการไดแตง ตัง้คน หน่ึงมา
ควบคุม ดูแล ดา เนีย ล ฮา นัน ยาห มิ ชา

*๑:๑ ในปีที่สาม … ยูดาห ประมาณปี ๖๐๕ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๑ บาบิโลน ปัจจุบันน้ี บาบิโลนอยูบริเวณทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศอิรัก
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เอล และ อาซาริยาห ดา เนียลจึงไปพูดกับ
ผู ควบคุมคน น้ีวา ๑๒ “ขอใหทดลองพวก เรา
ผูรับใชของทานดูกอนสักสิบวัน ในชวงน้ี ให
พวกเรากินแตผักกับ น้ํา ๑๓แลวทานถึงคอย
เอาพวกเราไปเปรียบเทียบกับเด็กพวกนัน้ที่
กินอาหารอยาง ดีจากกษตัริย หลัง จาก นัน้
ทานจะทําอะไรกับพวก เราผูรับ ใชของ ทาน
แลวแตทานจะเห็นสมควร”

๑๔ผู ควบคุมดูแลก็ยอมรับขอ เสนอของดา
เนียล จึงไดทดลองพวกเขาดูสิบวัน ๑๕ เมื่อ
ครบสิบ วันแลว ปรากฏวาดา เนีย ลและ
เพื่อนๆกลับดูดีกวา และสุขภาพสมบูรณแข็ง
แรงกวาเด็กพวก นัน้ที่กินอาหารอยาง ดีของ
กษตัริยเสีย อีก ๑๖ดัง นัน้ผู ควบคุมดูแล จึง
เอาอาหารอยาง ดีและเหลา องุนที่ดา เนีย ล
และเพื่อนๆควรจะ กินไป เสีย และใหผักกับ
พวกเขาแทน

๑๗พระเจาประทานความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับวรรณคดีทุกประเภทและการศึกษา
ทุกวิชาใหกับเด็กสี่คนน้ี ดาเนียลยังสามารถ
ตีความ หมายของนิมิต ตางๆและทํานาย ฝัน
ไดดวย

๑๘ เมื่อถึงเวลาที่กษตัริยกําหนดใหพา
ตัวพวกเด็ก หนุมๆทุก คนเขา เฝ า หัวหน า
ขาราชการก็นําพวกเขามาอยูตอหน ากษตัริย
เนบู คัด เนส ซาร ๑๙กษตัริยพูด คุยกับเด็กๆ
ทุก คน และเห็น วาไมมีเด็กคน ไหนสามารถ
เทียบกับ ดาเนียล ฮานันยาห มิชาเอล และ
อาซาริยาหไดเลย กษตัริยจึงแตงตัง้ใหพวก
เขามารับ ราชการอยูตอ หน ากษตัริย ๒๐ เมื่อ
ไหรก็ตามที่กษตัริยขอคําแนะนํา ที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะตองมีความรูความเขาใจเป็นพิเศษ
พระองคก็พบ วาคํา แนะนําของเด็ก หนุมทัง้
สี่ น้ีก็ ดี กวาคํา แนะนําของพวก หมอดู และ
พวกทําสะเดาะเคราะหในราชอาณาจักรของ
พระองคถึงสิบเทา ๒๑ดาเนียลรับราชการอยู
ในวัง นัน้เรื่อยมาจนถึงปี แรกที่ไซ รัสขึ้นเป็น
กษตัริย *

ความฝันของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร

๒ ๑ ในปีที่ สองที่กษตัริยเนบู คัด เนส ซาร
ขึ้นครอง ราชย พระองคฝันและความ

ฝัน นัน้ทําใหพระองคไมสบายใจจนนอนไม
หลับ ๒ดังนัน้กษตัริยจึงสัง่ใหคนไปตามพวก
หมอดู พวกทําสะเดาะเคราะห พวกที่ทํา
เวทมนตรคาถา และพวกคาสดิม †ใหมาบอก
วาพระองคฝันเรื่องอะไร พวก เขาจึงมายืน
กันอยูตอหน ากษตัริย

๓แลวกษตัริยก็บอกกับพวกเขาวา “เราได
ฝัน ไป และเราก็ไมสบายใจเพราะเราอยาก
เขาใจในสิ่งที่เราฝันนัน้”

๔พวกคาสดิมก็พูดกับกษตัริยเป็นภาษาอา
รเมควา “ขาแตกษตัริย ขอใหพระองคมีอายุ
ยืนยาว ขอพระองคไดโปรดเลาความฝันของ
พระองคใหพวกเราฟังดวยเถิด พวกเราจะได
ทํานายฝันใหกับพระองค”

๕กษตัริยจึงตอบพวกคาสดิมไปวา “เราจะ
ไม บอกเจาหรอก เพราะเราไดตัดสิน ใจเด็ด
ขาดแลววา เจานัน่ แหละจะตองเป็นคนบอก
เราวาเราฝันอะไรและทํานายฝันนัน้ใหกับเรา
ดวย ไมอยาง นัน้ เราจะสับเจาออกเป็นชิน้ๆ
และยกบานของเจาใหเป็นสวมสาธารณะ
๖แตถาเจาบอกไดวาเราฝันอะไร และมัน
หมายถึงอะไร เราก็จะตบรางวัลใหอยางงาม
พรอมกับชื่อ เสียงเกียรติยศใหกับเจา วายัง
ไง บอกมาสิวาเราฝันวาอะไร และมันหมาย
ถึงอะไร”

๗พวกคาสดิมตอบกษตัริยไปวา “พระองค
เจาขา ชวยบอกเราทาสรับ ใชของพระองค
ดวยเถิดวา พระองคฝันอะไร พวกเราจะได
ทํานายความฝันนัน้ใหกับพระองค”

๘กษตัริยตอบวา “เรารู นะวาที่แทเจาก็
พยายามหา เรื่องถวง เวลา เพราะเจาก็รูอยู
แลววาเราไดตัดสิน ใจเด็ด ขาดแลว ๙ถาเจา
ไม บอกความ ฝัน น้ีกับเรา พวก เจาก็จะตอง
ถูกลงโทษเหมือน กันหมดทุก คน เจาคบคิด
กันพูด ปดกับเรา หวังจะหาเรื่องถวง เวลา
เวลาก็ยิ่งผานไป เพราะฉะนัน้ บอกมาเดี๋ยว

*๑:๒๑ ปีแรกที่ไซรัสขึน้เป็นกษัตริย ประมาณปี ๕๓๙ กอนพระเยซูมาเกิด
†๒:๒ พวกคาสดิม เป็นเผาหน่ึงที่มีความสําคัญในบาบิโลน ชื่อน้ีหมายถึง “คนที่มาจากบาบิ
โลน” กษตัริยเนบูคัดเนสซาร ก็มาจากเผาน้ี พวกคาสดิมเป็นพวกที่มีการศึกษาดี และพวก
เขาคิดวาพวกเขาสามารถทําเวทมนตรได และสามารถอานดวงดาวและทํานายอนาคตได
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น้ีวาเราฝันอะไร เราจะไดแนใจวาพวกเจาจะ
ทํานายฝันเราไดอยางถูกตอง”

๑๐พวก คา สดิมก็ตอบกษตัริยไปวา “สิ่ง
ที่พระองคบอกใหทํา น้ี ไมมี ใครหน า ไหน
ในโลก น้ีทําได หรอก และไมมีกษตัริยองค
ไหน ไม วาจะยิ่ง ใหญหรือมีฤทธิอ์ํานาจแค
ไหน เคยถามคําถามแบบ น้ีกับพวก หมอดู
พวกทําสะเดาะเคราะห แลวก็พวกคาสดิมมา
กอน ๑๑สิ่งที่พระองคถามนัน้มันยากเกินไป
ไมมีใครตอบพระองคไดหรอก นอกจากพวก
เทพเจา ซึ่งแนนอนพวกเทพเจาเหลานัน้ก็ไม
ไดอาศัยอยูกับมนุษยดวยสิ”

๑๒กษตัริยก็โกรธ จัดและเดือดดาลที่ไดยิน
อยางนัน้ จึงออกคําสัง่ใหฆาพวกผู รูทัง้หมด
ในบาบิ โลน ๑๓คําสัง่ น้ีก็ถูกสงออกไป เหลา
ผู รูของบา บิ โลนก็กําลังจะถูกฆาไปที ละ คน
แมแตดา เนีย ลและเพื่อนๆของ เขา พวก
ทหารก็ตามหาเพื่อจะฆาทิง้

๑๔–๑๕อา รี โอคเป็นหัวหน าเพชฌฆาตที่
กษตัริยไดแตง ตัง้ใหมาฆาเหลา ผู รูของบา บิ
โลน
ดาเนียลพูดกับอารีโอคผูรับใชของกษตัริย

อยางชาญฉลาดและระมัดระวังวา
“น่ีมันเกิดอะไรขึ้น กษตัริยถึงไดออกคําสัง่

ที่เรงดวนอยางน้ีออกมา”
อา รี โอคจึงอธิบายใหดา เนีย ลฟัง ๑๖ดา

เนีย ลจึงไปขอ ใหกษตัริยเลื่อนเวลาไปอีก
หนอย เพื่อดาเนียลจะไดทํานายฝันนัน้ใหกับ
กษตัริย

๑๗ จาก นัน้ดา เนีย ลก็กลับมาบานและเลา
เรื่องที่เกิดขึ้นใหฮานันยาห มิชาเอล และอา
ซาริ ยาห เพื่อนของ เขาฟัง ๑๘แลวพวก เขา
ก็อธิษฐานขอความ เมตตาจากพระเจาแหง
ฟ า สวรรค ใหเปิด เผยความ ลับ น้ีกับพวก
เขา เพื่อดา เนียลและเพื่อนๆจะ ไดไมถูกฆา
พรอมกับผูรูคนอื่นๆในบาบิโลน

๑๙ ในคืนนัน้เอง พระเจาก็เขา ฝันดาเนียล
เปิดเผยความลับนัน้ใหกับดาเนียลรู ดังนัน้
ดา เนีย ลจึงสรรเสริญพระเจาแหงฟ า สวรรค
๒๐ดาเนียลพูดวา
“ขอ ใหชื่อของพระเจาเป็นที่สรรเสริญตลอด

ไป
เพราะพระองคเป็นเจาของสติ ปัญญาและ

ฤทธิอ์ํานาจ
๒๑พระองคเปลี่ยนแปลงเวลาและฤดูกาล

พระองคปลดกษตัริยทัง้ หลายแลวแตง ตัง้
กษตัริยทัง้หลาย

พระองคใหสติปัญญากับคนฉลาด
และใหความ เฉลียวฉลาดกับคนที่เฉลียว

ฉลาด
๒๒พระองคเปิด เผยความลับที่ซอนอยูในที่ที่

ลึกที่สุด
พระองครูจักสิ่งที่อยูในความมืด
ความสวางอาศัยอยูกับพระองค
๒๓พระเจาของบรรพบุรุษของขาพเจา
ขาพเจาขอบคุณและสรรเสริญพระองค
ก็เพราะพระองคไดใหความ เฉลียวฉลาดและ

ฤทธิอ์ํานาจกับขาพเจา
และเพราะพระองคเปิด เผยเรื่องที่พวก เรา

ถาม
พระองคไดบอกเรื่องของกษตัริยกับ

ขาพเจา”

ดาเนียลทํานายฝัน
๒๔แลวดา เนีย ลจึงขึ้นไปหาอา รี โอคในวัง

อารีโอคคือคนที่กษตัริยไดสัง่ใหไปฆาเหลาผู
รูในบาบิโลน ดาเนียลบอกกับเขาวา “อยาได
ฆาผูรูของบาบิโลน พาผมไปหากษตัริย แลว
ผมจะทํานายฝันนัน้ใหพระองคฟัง”

๒๕ดัง นัน้อา รี โอคจึงรีบนําดา เนีย ลไปหา
กษตัริย แลวอา รี โอคก็บอกกับกษตัริยวา
“ขาพเจาไดพบชายคน หน่ึงในหมูเชลยของ
ชาว ยู ดาหที่สามารถทํานายฝันของพระองค
ได”

๒๖กษตัริยถามดา เนีย ล (ที่มีชื่อในภาษา
ของชาวบาบิโลนวาเบลเทชัสซาร) วา
“เจาสามารถบอกสิ่งที่ขา ฝัน และทํานาย

มันไดจริงๆหรือ”
๒๗ดา เนีย ลตอบพระองควา “พวก ผู รู

พวกทําสะเดาะเคราะห พวกหมด ดู และ
พวกโหร ไมสามารถเปิด เผยความ ลับ น้ีให
กับพระองคได หรอก ๒๘มีแตพระเจาบนฟ า
สวรรคที่สามารถเปิด เผยเรื่องลับๆได และ
พระเจาก็ไดเปิด เผยให กับพระองค กษตัริย
เนบูคัดเนสซาร รูวาอะไรจะเกิดขึ้นในวันขาง
หน า
และน่ีคือความฝันของพระองค เป็นนิมิตที่

อยูในสมองของพระองคตอน ที่พระองคหลับ
อยูบนเตียง ๒๙สําหรับพระองคที่เป็นกษตัริย
ความคิดที่แลนเขามาหาพระองค ในขณะที่
พระองคหลับอยูบน เตียง กําลังชีใ้หเห็นถึง
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สิ่งที่จะเกิด ขึ้นในอนาคต พระเจาผูเปิด เผย
ความ ลับพวก น้ี กําลังแจงใหพระองครูวา
กําลังจะเกิดอะไร ขึ้น ๓๐สวนตัวขาพเจา นัน้
ที่พระเจาเปิด เผยความ ลับ น้ีใหกับขาพเจา
รู ไมใชเพราะขาพเจาฉลาดกวาสิ่ง มี ชีวิตทัง้
ปวง แตเพื่อใหพระองคไดรูความ หมายของ
มัน และจะไดเขาใจถึงสิ่งที่พระองคกําลังคิด
อยู

๓๑ขา แตกษตัริย ในขณะที่พระองคกําลัง
ฝัน อยู ในทันใด นัน้ พระองคก็เห็นรูป ป้ัน
ขนาด ใหญปรากฏขึ้น มันเป็นรูป ป้ันที่ใหญ
โตมโหฬาร ยืนอยูที่นัน่ตอหน าพระองค สอง
แสงสวาง จาเป็นพิเศษ และมีรูป รางนา กลัว
๓๒สวนหัวของรูป ป้ัน น้ีเป็นทองคําบริสุทธิ ์
สวนไหลและแขนของ มันเป็นเงิน สวนทอง
และตนขาของมันเป็นทองแดง ๓๓สวนนอง
ของมันเป็นเหล็ก สวนเทาของมันเป็นเหล็ก
สวน หน่ึงและดิน เหนียวสวน หน่ึง ๓๔ขณะ
ที่พระองคกําลังจองมองอยูนัน้ เอง มีผู หน่ึง
ที่ไมใชมนุษยตัดหิน ใหญกอน หน่ึงแลวมัน
ตกลงมากระแทกถูกเทาที่ทําดวยเหล็ก
สวน หน่ึงกับดิน เหนียวสวน หน่ึง แลวทําให
เทา นัน้แตก กระจาย ๓๕ทัง้ดิน เหนียวเหล็ก
ทองแดง เงิน และทองคํา ปนป้ีเป็นผุยผง
แลวลมก็พัดผงนัน้กระจุยกระจายไปจนหมด
เหมือนกับแกลบตามลานในชวงเก็บเกี่ยวใน
ฤดู รอน จนไมมี ใครสามารถบอกได วา รูป
ป้ัน นัน้เคยอยูที่ตรง ไหนมา กอน แลวหินที่
กระแทกรูป ป้ัน นัน้ก็ไดกลายเป็นภูเขาขนาด
ใหญจนมิดโลก น้ี ๓๖ นัน่ คือความ ฝันของ
พระองค คราว น้ีพวก เราจะทํานาย ฝันให
กับพระองค ๓๗ขา แตกษตัริย พระองคเป็น
กษตัริยเหนือกษตัริยทัง้ปวง พระเจาแหงฟ า
สวรรคไดใหความเป็นกษตัริย อํานาจ ฤทธิ์
เดช ศักดิศ์รี ใหกับพระองค ๓๘พระเจาได
มอบสิ่งเหลา น้ีใหอยูในมือของพระองคคือ
มนุษยในที่ทุกหน แหง สัตวใน ปา และนก
บนทองฟ า พระเจาใหพระองคครอบครองอยู
เหนือสิ่งเหลา น้ี พระองคก็คือหัวทองคําของ
รูปป้ันนัน้

๓๙แตหลัง จากสมัยของพระองค จะมี
อาณาจักรหน่ึงเกิดขึ้น มา ซึ่งไมยิ่ง ใหญเทา
อาณาจักรของพระองค ก็คือเงิน ที่เทียบกับ
ทองคําไมได

แลวหลังจากนัน้ก็จะมีอาณาจักรที่สาม ซึ่ง
ก็คือทองแดง ที่จะขึ้นมาปกครองโลกทัง้โลก
๔๐อาณาจักรที่ สี่จะแข็งแกรงเหมือนเหล็ก
อาณาจักรที่ สี่ น้ีจะบดขยีอ้าณาจักรอื่นๆเหลา
นัน้เหมือนกับที่เหล็กบดขยีทุ้ก สิ่งทุก อยาง
จนละเอียดเป็นชิน้ๆ

๔๑แตก็อยางที่พระองคเห็นนัน่ แหละ วา
เทาและน้ิวเทาของรูป ป้ันนัน้มีสวนหน่ึงเป็น
ดิน เหนียว และอีกสวน หน่ึงเป็นเหล็ก ดัง
นัน้อาณาจักรที่ สี่ น้ีก็จะถูกแบง ออก มันจะมี
ความแข็งแกรงเหมือนเหล็กอยู บาง เหมือน
กับที่พระองคเห็นวามันมีทัง้เหล็กผสมกับ
ดิน เหนียวนัน่ แหละ ๔๒ดัง นัน้อาณาจักรน้ีก็
จะมีสวน หน่ึงที่แข็งแกรงและสวน หน่ึงที่
ออนแอ เหมือนกับที่เทาและน้ิวเทาสวนหน่ึง
เป็นเหล็ก และอีกสวน หน่ึงเป็นดิน เหนียว
๔๓อยางที่พระองคเห็นแลววามันมีเหล็ก
ผสมกับดินเหนียว ดังนัน้ ถึงแมพวกเขาจะ
มีการ แตงงานกันไปมาระหวางราชวงศตางๆ
แตก็จะไมสามารถรักษาความเป็นอัน หน่ึง
อันเดียวกันได เหมือนกับที่เหล็กไมสามารถ
ผสมเป็นเน้ือเดียวกับดินเหนียวได

๔๔และในยุคของกษตัริยเหลานัน้ พระเจา
แหงฟ า สวรรคก็จะสรางอาณาจักรนิ รัน ดรที่
ไมมี วันถูกทําลายขึ้นมา อาณาจักรนัน้จะไม
ตกไปเป็นของชนชาติอื่น แตอาณาจักรนัน้
จะบดขยีแ้ละทําลายลางอาณาจักรอื่นจนสิน้
ซากไป แลวอาณาจักรนัน้ก็จะยัง่ยืนตลอดไป
เป็นนิตย

๔๕ น่ีคือความหมายของหินใหญที่พระองค
เห็น ที่มีผู หน่ึงที่ไมใชมนุษยไดตัดมันจาก
ภูเขา และมันไดมากระแทกและบดขยี้ รูป
ป้ันนัน้ ที่ทําจากเหล็ก ทองแดง ดิน เหนียว
เงิน และทองคํา จนแหลกละเอียดไป
พระเจาผูยิ่งใหญ กําลังแจงใหกษตัริยรูวาจะ
มีอะไรเกิดขึ้นในอนาคต น่ีก็คือสิ่งที่พระองค
ฝันเห็น และคําทํานายน้ีก็เชื่อถือได”

๔๖ จาก นัน้กษตัริยเนบู คัด เนส ซารก็กม
หน ากราบ ลงถึงพื้น เพื่อแสดงความ เคารพ
นับถือดา เนีย ล แลวกษตัริยก็สัง่ใหนํา
เครื่องบูชาและเครื่องหอมมาใหกับดา เนีย
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ล *๔๗พระองคพูดกับดา เนีย ลวา “แนนอน
ที่สุด พระเจาของ เจาเป็นพระเจาที่ยิ่ง ใหญ
กวาพระเจาใดๆ เป็นเจานายของกษตัริยทุก
องค และเป็นผูเปิด เผยความ หมายของสิ่ง
ลีล้ับตางๆ พระองคทําใหเจาสามารถเปิดเผย
ความลับน้ีได”

๔๘แลวกษตัริยก็ใหตําแหนงสูงกับดาเนียล
พรอมกับมอบของขวัญที่ดีเลิศมากมายใหดา
เนียล และกษตัริยก็แตงตัง้ใหดาเนียลครอบ
ครองมณฑลบาบิ โลนทัง้หมด และตัง้ใหเขา
เป็นหัวหน าที่ปรึกษาของกษตัริยในบาบิ โลน
๔๙ดาเนียลไดขอใหกษตัริยแตงตัง้ชัดรัค เม
ชาค และเอเบดเนโก ใหเป็นผูบริหารมณฑล
บา บิ โลน สวนดา เนีย ลก็รับ ใชใกล ชิดกับ
กษตัริยในราชสํานัก

รูปป้ันทองคําและเตาไฟ

๓ ๑ตอ มากษตัริยเนบู คัด เนส ซารใหคน
สรางรูปป้ันทองคําขึ้นมา สูงหกสิบศอก

และยาวหกศอก พระองคตัง้มันไวในที่ราบ
ดูราในมณฑลบาบิโลน ๒กษตัริยเนบูคัดเนส
ซารมีคํา สัง่ออก ไปวาใหพวกผูนําภาค พวก
ผูนําจังหวัด พวกผูนําอําเภอ พวกที่ ปรึกษา
พวกผู ดูแลดานการ เงิน พวกผู พิพากษา
พวกตํารวจชัน้ผูใหญ รวมทัง้เจาหน าที่อื่นๆ
ทัง้หมดที่อยูตามมณฑลตางๆจะ ตองมา
ชุมนุมกันในงานเฉลิมฉลองรูปป้ัน ที่กษตัริย
เนบูคัดเนสซารตัง้ขึ้น

๓ดัง นัน้ พวกผูนําภาค พวกผูนําจังหวัด
พวกผูนําอําเภอ พวกที่ ปรึกษา พวกผู ดูแล
ดานการ เงิน พวกผู พิพากษา พวกตํารวจ
ชัน้ผูใหญ รวมทัง้เจาหน าที่อื่นๆทัง้หมดที่อยู
ตามมณฑลตางๆ ก็ไดมาชุมนุมในงานเฉลิม
ฉลองรูป ป้ันที่กษตัริยเนบู คัด เนสซารตัง้ ขึ้น
พวก เขามายืนชุมนุมกันอยูตอ หน ารูป ป้ันที่
กษตัริยเนบู คัด เนส ซารตัง้ ขึ้น นัน้ ๔แลว
โฆษกก็ตะโกนเสียงดังวา
“คนทุกเชื้อ ชาติทุกภาษา ๕ เมื่อไรก็ตามที่

ทานไดยินเสียงของแตร เขา สัตว ป่ี พิณ
เขา คู พิณ สี่ สาย พิณ ใหญ ป่ี ถุง หรือ
เครื่องดนตรีชนิดอื่นๆดังขึ้น มา ทานจะตอง
กมกราบนมัสการรูปป้ันทองคําที่กษตัริยเนบู

คัดเนสซารตัง้ขึ้นมา ๖ ใครที่ไมยอมกมกราบ
ก็จะถูกจับโยนลงในเตาไฟที่รอนแรงทันที”

๗ดังนัน้ เมื่อคนไดยินเสียงแตรเขาสัตว ป่ี
พิณ เขา คู พิณ สี่ สาย พิณ ใหญ ป่ี ถุง หรือ
เครื่องดนตรีชนิดอื่นๆดังขึ้นมา ทุกคนไมวา
จะมาจากชนชาติไหนหรือพูดภาษาใด ตางก็
พา กันกม กราบนมัสการตอรูป เคารพทองคํา
ที่กษตัริยเนบูคัดเนสซารตัง้ขึ้น

๘ทันทีที่มีเรื่อง น้ีเกิด ขึ้น พวกคา สดิมก็
ไปเขาเฝ ากษตัริย และไปฟ องเรื่องของคนยู
ดาหบาง คน ๙พวก นัน้ฟ องกษตัริยเนบู คัด
เนส ซารวา “ขา แตกษตัริย ขอ ใหพระองค
มีชีวิตยืนยาว ๑๐ขา แตกษตัริย พระองค
ไดออกกฎวาเมื่อ ไหรก็ตามที่ไดยินเสียงของ
แตร เขา สัตว ป่ี พิณ เขา คู พิณ สี่ สาย
พิณ ใหญ ป่ี ถุง หรือเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ
ดังขึ้นมา ทุกคนจะตองกมกราบนมัสการตอ
หน ารูปป้ันทองคํา ๑๑และใครก็ตามที่ไมยอม
ทําตามนัน้ ก็จะถูกโยนลงไปในเตาไฟที่รอน
แรง ๑๒ เรื่องมีอยูวา มีคนพวก หน่ึง ก็คือ
พวก ยิวที่พระองคไดแตง ตัง้ใหเป็นผู บริหาร
มณฑลบา บิ โลน ชื่อชัด รัค เม ชาค และ
เอ เบดเน โก สาม คน น้ีไมสนใจคํา สัง่ของ
พระองค พวก มันไม ยอมนมัสการเทพเจา
ของพระองค พวกมันไมยอมกมกราบรูปป้ัน
ทองคําที่พระองคตัง้ขึ้น”

๑๓ เมื่อกษตัริยเนบู คัด เนส ซารไดยินอยาง
นัน้ ก็โกรธ จัด สัง่ใหคนไปเอาตัวชัด รัค เม
ชาค และเอเบดเนโกมาหาพระองค พวกนัน้
จึงไปพาทัง้สามคนมาเขา เฝ าตอหน ากษตัริย
๑๔กษตัริยเนบูคัดเนสซารถามวา “ชัดรัค เม
ชาค และเอเบดเนโก จริงหรือ เปลาที่เจาไม
ยอมนมัสการเทพเจาของเรา และไมยอมกม
กราบรูป ป้ันทองคําที่เราตัง้ขึ้น มา ๑๕ ฟังให
ดีนะ เจาจะตองพรอมที่จะกมกราบนมัสการ
ตอรูป ป้ันที่เราสราง ขึ้น เมื่อเจาไดยินเสียง
แตร เขาสัตว ป่ี พิณ เขาคู พิณสี่ สาย พิณ
ใหญ ป่ี ถุง หรือเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆดังขึ้น
มา เพราะถาเจาไมยอมทําละก็ เจาจะถูกโยน
ลงไปในเตาไฟที่รอน แรงทันที แลวเทพเจา
องค ไหนจะมาชวยเจาใหรอดจากอํานาจของ
เราได”

*๒:๔๖ การที่กษตัริยกม กราบดา เนีย ลก็แสดง วาพระองคถือวาดา เนีย ลเป็นผู ที่พระเจาสง
ใหมาพูดกับพระองค ดัง นัน้จึงเทากับวากษตัริยแสดงความยินยอมที่จะเชื่อ ฟังดา เนียลและ
พระเจาของดาเนียลในเรื่องน้ี
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๑๖ชัดรัค เมชาค และเอ เบดเนโกตอบวา
“พวก เราไมจําเป็นจะตองแกตัวตอพระองค
ในเรื่อง น้ี ๑๗ขา แตกษตัริย เพราะพระเจา
ของ เราที่พวก เรารับ ใชอยู น้ีมี จริง พระเจา
สามารถชวยพวก เราใหรอดพนจากเตาไฟที่
รอน แรง นัน้ และพระเจาจะชวยใหพวก เรา
รอดพนจากเงื้อมมือของพระองคดวย ๑๘แต
ถา หากวาพระเจาจะไม ชวยพวก เรา ก็ขอ
ใหพระองครูไวเถิดวา เราก็จะไมนมัสการ
เทพเจาของพระองค และเราก็จะไมกม ลง
กราบรูปป้ันทองคําที่พระองคตัง้ขึ้น”

๑๙ถึงตอน น้ี กษตัริยเนบู คัด เนส ซารก็
ยิ่งโกรธ จัด หน าตาของพระองคก็บูด เบีย้ว
ไปตอชัด รัค เมชาค และเอ เบดเน โก และ
พระองคก็สัง่ใหเพิ่มไฟในเตาใหรอน แรงขึ้น
กวาของ เดิมเป็นเจ็ด เทา ๒๐และพระองคสัง่
ทหารบาง คนที่แข็ง แรงมากในกองทัพของ
พระองค มัดตัวชัดรัค เมชาค และเอเบดเน
โก และใหโยนพวก เขาลงไปในเตาไฟที่
กําลังลุกไหมอยู

๒๑ทัง้สาม คนก็ เลยถูกมัด ในขณะ ที่ยังมี
เสื้อ คลุม กางเกง หมวก รวม ทัง้เสื้อผา
อื่นๆสวมใสอยู แลวพวกทหารก็โยนทัง้สาม
คนลงไปในเตาไฟที่รอน แรง ๒๒ เป็นเพราะ
กษตัริยสัง่อยางเฉียบขาด ใหคนทําเตาไฟให
รอนกวาเดิมมาก พวกทหารที่โยนชัดรัค เม
ชาค และเอเบดเนโก ลงไปในเตา ก็ถูกเปลว
ไฟเผาตาย ๒๓ชายทัง้สามคน คือชัดรัค เม
ชาค และเอเบดเนโก หลนลงไปในเตาไฟ ใน
ขณะที่ถูกมัดอยู

๒๔แลวกษตัริยเนบู คัด เนส ซารก็สะดุงสุด
ตัว ลุกพรวดพราดขึ้น มาอยางรวดเร็ว และ
รองถามพวกที่ ปรึกษาที่อยู ขางๆวา “เรามัด
แคสามคนโยนลงไปในเตาไฟไมใชหรือ”
พวกเขาตอบวา “ขาแตกษตัริย พระองค

พูดถูกแลว”
๒๕พระองคจึงถามวา “แลวทําไมเราถึง

เห็นสี่ คนเดิน ไปเดิน มาอยูในกอง ไฟนัน้ ละ
แลวยังไมถูก มัดอีกตาง หาก และไมเป็น
อันตรายอะไรเลย แถมคนที่สี่ก็ดูเหมือนเป็น
เทพเจาอีกดวย”

๒๖แลวกษตัริยเนบู คัด เนส ซารก็เขาไป
ใกลๆประตูของเตาไฟและพูดวา
“ชัดรัค เมชาค และเอ เบดเนโก ผูรับ ใช

ของพระเจาสูงสุด ออกมาเถิด”

จากนัน้ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก ก็
ออกมาจากเตาไฟ

๒๗แลวพวกผูนําภาค พวกผูนําจังหวัด
พวกผูนําอําเภอ และพวกที่ ปรึกษาของ
กษตัริย ตางก็เขามามุงดู แลวก็เห็นวาไฟไม
ไดทําอันตรายกับรางกายของพวก เขาเลย
ผมบน หัวก็ไม ไหม เสื้อผาก็ไม ไหม ไมมี
แมแตกลิ่นไหมติดตัวพวกเขาเสียดวยซํ้า

๒๘แลวกษตัริยเนบคูัดเนสซารก็พูดวา “ขอ
สรรเสริญพระเจาของชัดรัค เมชาค และ เอ
เบดเนโก พระองคไดสงทูตสวรรคลงมาชวย
ผูรับ ใชของพระองค ที่ไว วางใจในพระองค
พวก เขากลาขัดคํา สัง่ของกษตัริย ถึงขนาด
ยอมเสี่ยง ชีวิตของพวก เขา เอง แทนที่จะ
รับ ใชหรือนมัสการเทพเจาองค ใดนอก เหนือ
จากพระเจาของพวก เขา ๒๙บัดน้ี เราขอสัง่
วาใครก็ตามไม วาจะเป็นคนเชื้อ ชาติใดหรือ
ภาษาไหน ที่วา รายพระเจาของชัด รัค เม
ชาค และเอ เบดเน โก จะตองถูกหัน่เป็น
ชิน้ๆและบานของ มันผู นัน้จะตองกลายเป็น
สวมสาธารณะ เพราะไมมีเทพเจาองค ไหนที่
สามารถชวยชีวิตคนของ พระองคไดอยาง น้ี
หรอก” ๓๐ จาก นัน้กษตัริยก็เลื่อน ขัน้ให กับ
ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก ในมณฑลบา
บิโลน
กษัตริยเนบูคัดเนสซารฝันเรื่องตนไม

๔ ๑กษตัริยเนบู คัด เนส ซารสงขาวสารถึง
ประชาชนทุก คน ทุกเชื้อ ชาติ และทุก

ภาษา ที่อาศัยอยูทัว่โลก
ขอใหทานมีความสุขความเจริญ

๒ เรามีความ ยินดีที่จะบอกกับ ทานถึง
อิทธิฤทธิแ์ละความ มหัศจรรยที่พระเจา
สูงสุดไดทําใหกับเรา

๓อิทธิฤทธิข์องเทพองคน้ียิ่งใหญนัก
ความมหัศจรรยของพระองคนัน้ทรงพลัง
อาณาจักรของพระองคนัน้เป็นอาณาจักรที่

อยูชัว่นิรันดร
พระองคจะปกครองตลอดไปชัว่ลูกชัว่หลาน

๔ เมื่อตอนที่เรา กษตัริยเนบู คัด เนส
ซาร ใชชีวิตอยางไร กังวลในบาน พัก
ของ เรา และมีความ สุขกับชีวิตใน วัง
ของ เรา นัน้ ๕ เราฝันราย และมันทําให
เราตกใจกลัวมาก ๖ เราจึงมีคํา สัง่ใหนํา
พวกที่ ปรึกษาของ เราทัง้หมดที่มีอยูใน
บาบิโลน มาพบเพื่อทํานายฝันนัน้ ๗ เมื่อ



ดาเนียล ๔:๘ 7 ดาเนียล ๔:๒๓

พวกหมอดู พวกผูสะเดาะเคราะห พวก
คา สดิม และพวกโหร มา ถึง เราก็เลา
ความฝันใหพวกเขาฟัง แตพวกเขาก็ไม
สามารถทํานาย ฝันใหกับเราได ๘และ
ในที่สุด ดาเนียลก็มาพบเรา ดาเนียลมี
ชื่อในภาษาของคนบาบิโลนวาเบลเทชัส
ซาร ตามชื่อของเทพเจาของ เรา และ
วิญญาณของพวกเทพเจาศักดิส์ิทธิไ์ด
สถิตอยูในตัวเขา ดังนัน้เราจึงเลาความ
ฝันใหเขาฟัง ๙ เราพูดวา “เบลเทชัสซาร
หัวหน าหมอดู เรารูวาวิญญาณของพวก
เทพเจาศักดิส์ิทธิส์ถิตอยูในตัว เจา และ
ไมมีความ ลับอะไรที่ยากเกิน ไปสําหรับ
เจา ชวยทํานาย ฝันที่เราเห็น นัน้ใหกับ
เราหนอย ๑๐ตอนที่เรากําลังนอนอยูบน
เตียง นัน้ เราเริ่มเห็นนิมิตตางๆในหัว
ของ เรา ทันใด นัน้ก็มีตนไมสูง มากตน
หน่ึงอยูตรง กลางโลก น้ี ๑๑ตนไม น้ีได
โตขึ้นและแข็ง แรงขึ้น ยอดของมันสูง
เสียดฟ า ขนาดอยูไกลถึงสุดขอบ โลกก็
ยังมองเห็นตน น้ี ๑๒ ใบของมันสวยงาม
มาก มีผลดกเต็มตน เพียงพอที่จะเลีย้ง
สิ่งมีชีวิตทัง้หมด สัตวปาหารมเงาอยูใต
ตนไม น้ี มีนกทํา รังอยูตามกิ่ง กานของ
มัน และสิ่ง มี ชีวิตทุก ชนิดหาอาหารกิน
บนตนไมน้ี

๑๓ขณะที่ขายังนอนอยูบนเตียง กําลัง
ฝันเห็นสิ่งตางๆเหลา น้ีอยู นัน้ ก็มีผู เฝ า
ระวังที่ศักดิส์ิทธิ ์ *องคหน่ึงลงมาจากฟ า
๑๔ เขารองตะโกนวา ‘โคนตนไมนัน้ ซะ
ฟันกิ่ง กานทิง้ให หมด ดึงใบของมันทิง้
ดวย พรอมกับโยนผลของมันทิง้ ไปให
หมด ทําใหสัตว ปาที่อยูใต ตนและพวก
นกที่อยูบนกิ่งของ มัน จะตองหนีและ
บินกันไป ๑๕แตใหเหลือตอและรากของ
มันไวในดิน แลวเอาแผนเหล็กและแผน
ทองแดงมาคาดมันไว ทิง้มันไวที่ นัน่ใน
ทอง ทุงกับ หญา มันจะตองตากน้ําคาง
ที่ตกจากฟ าจนเปียก ทามกลางสิงสารา
สัตวทัง้หลายในทองทุงที่มีหญาขึ้นอุดม
สมบูรณ ๑๖ เขาจะกลายเป็นบา แลวเริ่ม

คิดเหมือนสัตว แลวฤดูกาลก็จะผานพน
เขาไปเจ็ดฤดูกาล

๑๗คํา ประกาศน้ีก็คือคํา สัง่ของพวก
ทูตที่เฝ า ระวังที่ ศักดิส์ิทธิ ์ คํา ตัดสิน
น้ีเป็นไปตามคํา สัง่ของเหลา เทพผู
ศักดิส์ิทธิ ์ เพื่อแสดงใหสิ่งมีชีวิตทัง้หมด
รู วา พระเจาสูงสุดคือผู ครอบครอง
อาณาจักรของมนุษยทัง้หมด และ
พระองคจะใหอาณาจักรกับใครก็ไดที่
พระองคตองการ และพระองคสามารถ
ยกคนที่ตํ่าตอยที่สุด แลวตัง้เขาให
ปกครองได’

๑๘ นัน่ แหละคือสิ่ง ที่เรา กษตัริยเนบู
คัดเนสซาร ฝันเห็น เอาละ เบลเทชัส
ซาร เจาตองอธิบายความ ฝันนัน้ใหขา
ฟัง เพราะไมมีผู รูคน ไหนในอาณาจักร
สามารถอธิบายมัน ได แตเจาตองทําได
แน เพราะเจามีวิญญาณของเหลาเทพผู
ศักดิส์ิทธิอ์ยูในตัว”
๑๙แลวดา เนีย ล (หรือเบล เท ชัส ซาร) ก็

เงียบไปพักหน่ึง เพราะความเขาใจที่เขามีตอ
ความฝันนัน้ ทําใหเขาไมสบายใจมาก
กษตัริยก็พูดวา “เบลเทชัสซาร อยาไดวิตก

กังวลกับความฝันและคําทํานายนัน้เลย”
เบล เท ชัส ซารจึงตอบวา “พระองคเจาขา

ขาพเจาไดแตหวัง วาความ ฝัน น้ีและคํา
อธิบายของ มัน จะพูดถึงพวก ศัตรูของ
พระองค

๒๐ตนไมที่พระองคเห็น นัน้ ตนที่ใหญ
โตและแข็งแกรง ที่มียอด สูงเสียด ฟ า จน
สามารถมอง เห็นจากสุดขอบ โลก ๒๑ตน นัน้
ที่มีใบงดงาม มีลูก ดกเป็นอาหารสําหรับทุก
ชีวิต ตนที่สัตวปามาอาศัยรมเงาอยูที่โคนตน
และนกมาทํา รังที่กิ่ง กานของ มัน ๒๒ขา แต
กษตัริย พระองคคือตนไมตน นัน้ พระองค
ไดเติบโตและยิ่ง ใหญเกรียง ไกร ความ ยิ่ง
ใหญของพระองคไดเจริญขึ้นไปถึงฟ าสวรรค
และสิทธิ อํานาจของพระองคไดแผ ขยายไป
ถึงสุดขอบโลก

๒๓คราว น้ี พูด ถึงทูตเฝ า ระวังที่ศักดิส์ิทธิ ์
ที่พระองคเห็นลงมาจากสวรรค นัน้ ที่พูด
วา ‘โคนตนไมนัน่ ซะ แลวทําลายมันให

*๔:๑๓ ผู เฝ า ระวังที่ ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง ทูต สวรรค หรือ ทูต สวรรคประเภทหน่ึง เป็น
ทูตสวรรคที่สังเกตการณ แลวไปรายงานตอพระเจา ทูตน้ีคอยเฝ าสังเกตการณอยูตลอดยี่สิบ
สี่ชัว่โมง
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หมด ยกเวนตอกับราก ที่เจาจะตองเหลือ
ไวในดิน เอาแผน เหล็กและทองแดงมาคาด
มันไวกลางทุง ที่ นัน่มันจะเปียกชุมไปดวย
น้ําคางที่ตกจากฟ า เขาจะอยูทามกลางสัตว
ปา จนกวาจะผานไปเจ็ดฤดูกาล’

๒๔ขา แตกษตัริย ความ หมายของ มันคือ
พระเจาสูงสุดไดตัดสินใหเกิดสิ่ง น้ีขึ้นกับ
พระองค ผูเป็นกษตัริย ๒๕พวกเขาจะขับไล
พระองคไปจากคน อื่นๆ พระองคจึงตองอยู
ทามกลางสัตวปา และตองกินหญาเหมือนวัว
และเปียก โชกไป ดวยน้ําคางจากฟ า ฤดูกาล
จะผานไปเจ็ดฤดู แลวพระองคถึงจะไดเรียน
รูวา พระเจาสูงสุด คือผู ที่ปกครองอยูเหนือ
อาณาจักรของมนุษยทัง้หมด และพระเจาจะ
เป็นผู แตง ตัง้ใครก็ไดมาปกครองอาณาจักร
พวกนัน้ตามที่พระองคตองการ

๒๖ เมื่อผู เฝ า ระวังที่ศักดิส์ิทธิพ์ูด วา ‘ให
เหลือตอกับรากเอา ไว’ นัน่ก็แสดงวา
อาณาจักรยัง เป็นของพระองค อยู แตตอง
เป็นหลัง จากที่พระองคไดเรียน รูแลววา
พระเจาในสวรรคเป็นผู ครอบครองทุก สิ่งทุก
อยาง ๒๗ดังนัน้ ขาแตกษตัริย ขอยอมรับคํา
แนะนําของขาพเจาดวย เถิด คือ ขอ ใหหัก
ดิบไม ทําความ บาปแลวทําความ ดีแทน ขอ
ใหมีเมตตากับคนจนแทนที่จะทําความ ชัว่
ราย แลวพระองคก็จะมี ชีวิตที่ผาสุขไปอีก
ยาวนาน”

๒๘แลวเรื่องทัง้หมดนัน้ก็ไดเกิด ขึ้นกับ
กษตัริยเนบูคัดเนสซารจริงๆ

๒๙สิบ สองเดือนตอ มา ในขณะที่พระองค
กําลังเดินอยูบนดาดฟ าวัง ๓๐พระองคก็พูดวา
“ดู น่ี สิ บา บิ โลน เมืองอันยิ่ง ใหญ ที่ขา
ไดสรางขึ้นมาดวยฤทธิอ์ํานาจอันยิ่งใหญของ
ขา เอง ขาไดสรางใหเป็นเมือง หลวงสําหรับ
อาณาจักรของขา เพื่อนําเกียรติยศมา ใหกับ
ตัวขา”

๓๑พระองคพูดยังไมทันขาดคํา ก็มีเสียง
หน่ึงพูดลงมาจากสวรรควา “น่ีคือสิ่งที่เราได
ตัดสินใจเกี่ยวกับเจา กษตัริยเนบูคัดเนสซาร
ตอน น้ีอาณาจักรของ เจาไดถูก ยึดไปจากเจา
แลว ๓๒ เจาจะตองถูกขับ ไลออกจากผูคนไป
ใชชีวิตอยูกับพวกสัตวปา เจาจะตองกินหญา
เหมือนวัว ฤดูจะผานไปเจ็ดฤดู แลวเจาถึงจะ
ไดเรียน รูวาพระเจาสูงสุดเป็นผู ครอบครอง
อาณาจักรของมนุษย และพระองคเป็นผู

แตง ตัง้ใครก็ตามที่พระองคไดเลือก ไวใหไป
ปกครองอาณาจักรเหลานัน้”

๓๓ทันทีที่สิน้เสียง นัน้ กษตัริยเนบู คัด
เนส ซารก็ถูกขับออก ไปจากทามกลางผูคน
และเริ่มกิน หญาเหมือนวัว และเน้ือ ตัวของ
พระองคก็เปียก โชกไปดวยน้ําคางจากฟ า
ผมของพระองคยาวออก มาเหมือนขนนก
อินทรี เล็บของพระองคงอกยาวเหมือนอุง
เล็บของนก

๓๔แลวกษตัริยเนบู คัด เนสซารก็พูดตอ ไป
วา “เมื่อจบชวง เวลาที่กําหนดไว นัน้ ขา
กษตัริยเนบู คัด เนส ซาร ก็มองขึ้น ไปบนฟ า
สวรรค และเริ่มไดสติกลับ คืน มา แลวขาก็
สรรเสริญพระเจาสูงสุด และขาก็ถวายเกียรติ
แกพระองคผูดํารงอยูตลอดกาล
พระเจาปกครองตลอดไป
และอาณาจักรของพระองคจะคง อยูตอ ไป

ตราบชัว่ลูกชัว่หลาน
๓๕มนุษยทัง้หมดใน โลกชางไมมีอํานาจอะไร

เลย เมื่อเปรียบ เทียบกับอํานาจของ
พระเจา

ไม วาพระองคอยากจะทําอะไรกับกองทัพ
บนสวรรค พระองคก็ทําอยาง นัน้ และ
พระองคก็จะทําอยางเดียวกันกับมนุษย
ที่อาศัยอยูบนโลก

ไมมี ใครสามารถหยุดพระองคได หรือตัง้
คําถามกับพระองคไดวา ‘ทําไมพระองค
ถึงทําอยางน้ี’

๓๖ดัง นัน้ ในเวลา นัน้ พระเจาคืนสติที่ ดี
ใหกับขาอีก ครัง้ และพระองคไดคืนความ
รุงโรจนของอาณาจักรขา เกียรติของขา
พวกที่ ปรึกษาของขาและสมาชิกใน วัง ก็
เริ่มกลับ มาขอคํา ปรึกษาจากขาอีก ขาได
กลับสูตําแหนงกษตัริยในอาณาจักรของ ขา
อีกครัง้ หน่ึง และมี เกียรติมากยิ่ง กวา เดิม
เสีย อีก ๓๗ดวยเหตุ น้ี ขา เนบู คัด เนสซาร
จึงสรรเสริญและยกยองและให เกียรติ กับ
กษตัริยแหงสวรรค ผู ที่ทําถูก ตองทุก อยาง
และเป็นผูที่ยุติธรรมเสมอ และเป็นผูที่ทําให
คนที่เยอหยิ่งจองหองตกตํ่าลง”

มือที่เขียนบนผนัง

๕ ๑ ในชวงที่กษตัริยเบลชัส ซารขึ้นครอง
ราชย นัน้ พระองคไดจัดงาน เลีย้งใหญ

สําหรับขาราชสํานักหน่ึงพันคน แลวพระองค
ก็ดื่มเหลา องุนอยูตอ หน าพวก เขา ๒ดวย



ดาเนียล ๕:๓ 9 ดาเนียล ๕:๒๑

ความมึนเมา พระองคจึงสัง่ใหคนไปเอาถวย
ทอง ถวยเงินตางๆที่กษตัริยเนบูคัดเนสซาร
พอของพระองคไดยึดเอา มาจากวิหารใน
เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อพระองคเองจะไดเอามา
ใช ดื่ม รวมกันกับพวกขุนนาง พวกภรรยา
ของพระองคและพวกนาง สนม ๓ เมื่อพวก
เขาเอาถวยพวก นัน้มา เป็นเหยือกที่ไดเอา
มาจากวิหารของพระเจาในเมืองเยรูซาเล็ม
กษตัริยก็ไดใชถวยพวก นัน้ดื่มรวม กันกับ
เหลา ขุนนาง พวกภรรยาของพระองคและ
พวกนาง สนม ๔ ในขณะ ที่ดื่มเหลา องุนกัน
อยู นัน้ พวกเขาก็สรรเสริญพวกเทพเจาของ
พวก เขาไป ดวย มีทัง้เทพเจาของทอง เงิน
ทองแดง เหล็ก ไม และหิน

๕ จูๆก็มีน้ิว มือของมนุษยปรากฏขึ้น และ
ไดขีด เขียนขอความลงบนผนัง ปูนของ วังที่
อยูตรงขามตะเกียงที่มีขาตัง้ เพื่อวากษตัริย
จะ ไดมอง เห็นมือที่กําลังขีด เขียนอยู นัน้
๖กษตัริยกลัวจนหน า ซีด เผือด พระองค
กลัวมาก ถึงกับตัว ออนปวกเปียก เขาก็สัน่
กระทบกัน

๗กษตัริยตะโกนสัง่ใหพาพวกทําสะเดาะ
เคราะห พวกคา สดิม และพวก โหรมาหา
แลวบอกกับผู รูของบา บิ โลนพวก นัน้วา ถา
ใครสามารถอานและแปลความ หมายของ
ขอความนัน้ ได คน นัน้จะได รับเสื้อ สี มวง
สรอยคอทองคํา และมีอํานาจใหญเป็นอันดับ
สามของอาณาจักรน้ี

๘แลวผู รูทัง้ หลายก็มาหากษตัริย แตก็
ไมมี ใครสามารถอานหรืออธิบายขอความนัน้
ใหพระองคฟังได เลย ๙กษตัริยเบลชัสซารก็
ยิ่งตกใจกลัวและใบหน าของพระองคก็ยิ่งซีด
ลง และพวกขุนนางของพระองคก็เริ่มหวาด
วิตก

๑๐แมของกษตัริยไดยินเสียงของพระองค
และพวก ขุนนางก็เลยเขา มาที่หองงาน
เลีย้ง และบอกกษตัริยวา “ขอใหลูกแมอายุ
มัน่ขวัญ ยืน อยาไดตกใจจนหน า ซีดอยาง
น้ี ๑๑ ในอาณาจักรของลูกมีชายคน หน่ึงที่มี
พระ วิญญาณของเหลา เทพผู ศักดิส์ิทธิส์ถิต
อยู ในสมัยที่พอของ ลูกปกครองบาน เมือง
คนคนน้ีเป็นคนที่รูแจงเห็นจริง เฉลียวฉลาด
และรอบรูมาก มีสติ ปัญญาเหมือน กับพวก
เทพเจาเลย กษตัริยเนบู คัด เนสซารพอของ
ลูก เคยตัง้ เขาใหเป็นหัวหน าของพวกหมอดู
พวกผูสะเดาะเคราะห พวกคาสดิม และพวก

โหรมาแลว ๑๒ ในเมื่อดาเนียล (คนที่พอของ
เจาเรียกวา เบล เทชัสซาร) เป็นคนที่ฉลาด
หลัก แหลมมาก มีความรอบรู และความ
เขาใจ มากมายถึงขนาดทํานายฝัน แกไข
ปริศนา และแกปัญหาตางๆได สงคนไปตาม
เขามาสิ เพื่ออธิบายลายน้ิวมือนัน้ใหลูกฟัง”

๑๓ เขาจึงพาดา เนีย ลมาเฝ ากษตัริย
กษตัริยพูดกับดา เนีย ลวา “เจาก็คงเป็นดา
เนีย ล คน หน่ึงในพวกเชลยชาว ยู ดาห ที่
พอของ ขา กษตัริยองค กอน พาตัวมาจาก
ยู ดาหสินะ ๑๔ขาไดยินมาวาเจาเป็นคนที่มี
พระ วิญญาณของเหลา เทพผู ศักดิส์ิทธิอ์ยูใน
ตัว เป็นคนที่รอบรู มีไหว พริบ และเฉลียว
ฉลาดมาก ๑๕ขาใหคนไปพาพวก ผู รู อยาง
พวกทําสะเดาะเคราะหมาหาขา เพื่อพวกเขา
จะไดมาอานลายน้ิวมือบนผนังน้ี และอธิบาย
ใหขาฟัง แตพวก เขาก็อานไม ออกสัก ตัว
๑๖ขาไดยินมาวา เจาสามารถอธิบายความ
หมายของเรื่องแบบ น้ีและแกไขปริศนาได
ฟังนะ ถาเจาอานขอความ น้ีออกและอธิบาย
ใหขาฟังได ขาก็จะใหเสื้อสีมวงและสรอยคอ
ทองคํากับ เจา และเจาก็จะมีอํานาจใหญเป็น
อันดับสามของอาณาจักรน้ี”

๑๗แลวดา เนียลก็ตอบวา “ขอ ใหพระองค
เก็บของ ขวัญพวก นัน้ไวสําหรับพระองคเอง
เถิด หรือ ไมก็ใหรางวัลเหลา นัน้กับคน อื่นๆ
เถิด แตขาพเจาจะอานขอความ นัน้และ
ตีความมันใหพระองคฟัง

๑๘ขา แตกษตัริย พระเจาสูงสุดไดให
อาณาจักร น้ี อํานาจ ความ ยิ่ง ใหญ และ
เกียรติยศกับกษตัริยเนบู คัด เนสซารพอของ
ทาน ๑๙ เพราะพระเจาใหพลัง อํานาจกับพอ
ของ ทาน บรรดาเชื้อ ชาติตางๆ รวม ทัง้ทุก
ชนชาติทุกภาษา ถึงไดเกรง กลัวจนตัว สัน่
งันงก เมื่ออยูตอ หน าพอของ ทาน เพราะ
พระองคไดฆาคนที่อยากฆา ไว ชีวิตคนที่
อยากไวชีวิต ยกยองคนที่อยากยกยอง และ
ทําลายคนที่อยากทําลาย

๒๐แตเมื่อพอของทานกลายเป็นคน
หยิ่ง ยโสและดื้อ รัน้ พระองคก็ถูกขับออก
จากบัลลังกและหมดศักดิศ์รีเกียรติยศ
ไป ๒๑พระองคถูกขับ ไลออก ไปจากสังคม
มนุษย จิตใจของพระองคไดกลายเป็น
เหมือนใจ สัตว และเขาไดอาศัยอยูกับลา ปา
ในทะเล ทราย กินหญาเหมือนวัวและเน้ือ
ตัวก็เปียก โชกไปดวยน้ําคางที่ตกจากฟ า
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จนกวาพระองครูสํานึกวาพระเจาสูงสุดเป็นผู
ปกครองอาณาจักรทัง้ หลายของมนุษยและ
จะตัง้ใครก็ไดที่พระองคเลือกใหมาครอบ
ครองเหนืออาณาจักร

๒๒ขา แตกษตัริยเบลชัส ซาร พระองคเป็น
ลูก และรู เรื่องสิ่ง เหลา น้ีดี แตพระองคกลับ
ทําเหมือนกับพอของพระองค พระองคไม
ยอมถอม ใจ ๒๓พระองคยกตัว เองขึ้น ตอ
ตานองคเจาชีวิตแหงสวรรค และสัง่ใหคน
ไปเอาสิ่งของเครื่อง ใชจากวิหารของพระเจา
มาไวตอ หน าพระองค หลัง จาก นัน้พระองค
พรอมทัง้ขุนนาง พวกภรรยา และพวกนาง
สนมของพระองค ก็ดื่มเหลาองุนจากเหยือก
พวกนัน้ แลวสรรเสริญเทพเจาของเงิน ทอง
ทองแดง เหล็ก ไมและหิน ซึ่งรูป ป้ันพวก
น้ีมองไม เห็น ฟังไมไดยิน และไมรู เรื่อง
อะไร เลย แตพระองคกลับไม ยอมสรรเสริญ
พระเจาที่แทจริง ผู ซึ่งมีอํานาจเหนือลม
หายใจและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค

๒๔ นัน่เป็นเหตุที่พระเจาถึงไดสงมือมา
เขียนขอความน้ีบนฝา ผนัง ๒๕ขอความนัน้
เขียนวาอยางน้ีคือ
เมเน เมเน เทเคล และ ปารสิน
๒๖ความหมายของคําเหลาน้ีคือ

เมเน *หมายถึง พระเจาไดนับวันเวลาครอง
ราชยของ ทานไว แลว และพระองคกําลัง
จะทําใหจบลงแลว †

๒๗ เท เคล ‡หมาย ถึง พระเจาไดชัง่น้ํา หนัก
ของทาน และพบวาน้ํา หนักของทานขาด
ไป ไมสมควรจะไดครองราชย

๒๘ปารสิน ¶หมายถึง อาณาจักรของทานจะ
ถูกแบงใหกับคนมีเดียและคนเปอรเซีย”
๒๙แลวกษตัริยเบลชัส ซารก็สัง่ใหเอาเสื้อ สี

มวงมาสวมให กับดา เนีย ล และเอาสรอย
ทองคํามาสวม คอใหเขา พรอม กับประกาศ
วาดา เนีย ลมีอํานาจใหญเป็นอันดับสามของ
อาณาจักรน้ี

๓๐และในคืนนัน้ เองเบลชัส ซาร กษตัริย
ชาวคาสดิมก็ถูกฆา

๓๑แลวดา ริ อัสชาวมีเดีย ก็ไดยึดเอา
อาณาจักรน้ีมา ตอนที่เขามีอายุหกสิบสองปี

ดาเนียลในถํา้สิงโต

๖ ๑กษตัริยดา ริ อัสตัดสิน ใจที่จะแตง ตัง้
ผูนํา ภาคขึ้นมาหน่ึง รอยยี่สิบคน เพื่อ

มาปกครองดูแลอาณาจักร ๒แลวพระองคก็
เลือกอีกสามคนมาเป็นรัฐมนตรีอยูเหนือผูนํา
ภาคพวกน้ี ผูนําภาคพวกน้ีจะตองมารายงาน
กับสามคนน้ี เพื่อกษตัริยจะไดไมตองวุนวาย
กับเรื่องปลีก ยอยในการ บริหาร และดา เนีย
ลก็เป็นหน่ึงในรัฐมนตรีสามคนน้ี ๓ เน่ืองจาก
ดา เนีย ลคน น้ีเป็นคนฉลาดหลัก แหลมมาก
เขามีความ สามารถมากกวารัฐมนตรีอีกสอง
คน นัน้ และเกงกวาผูนํา ภาคทัง้หมดดวย
กษตัริยจึงคิดที่จะแตงตัง้ดาเนียลใหมีอํานาจ
เหนืออาณาจักรทัง้หมด

๔ดัง นัน้รัฐมนตรีสอง คน นัน้และผูนํา ภาค
พวก นัน้ ก็เริ่มหาเหตุใส รายดา เนีย ล ใน
งาน บริหารอาณาจักรที่ดา เนีย ลรับ ผิด ชอบ
อยู แตพวก เขาก็ไมสามารถจะหาเหตุอะไร
มาฟ อง หรือจับทุจริตในตัวดา เนีย ลได เลย
เพราะดาเนียลเป็นคนที่ซื่อสัตยมาก และไม
ไดทําอะไรผิด หรือผิด พลาดในงานที่เขารับ
ผิดชอบเลย

๕แลวคน พวก น้ีก็พูดกันวา “เราจะไมมี
ทางหาเหตุฟ องดาเนียลคนน้ีไดเลย นอกจาก
เราจะหาเรื่องจับผิดเกี่ยวกับศาสนาของเขา”
๖ดัง นัน้รัฐมนตรีสอง คน นัน้กับผูนํา ภาคทัง้
หลายก็พากันมาเขา เฝ ากษตัริย และนําขอ
เสนอมาดวย พวกเขาพูดวา “ขอใหกษตัริย
ดา ริ อัสมีอายุยืนยาว ๗ขา แตกษตัริย พวก
รัฐมนตรี พวกผูนํา ภาค ผูนําจังหวัด ผูนํา
อําเภอ พวกที่ปรึกษา ไดตกลงกันวากษตัริย
ควรจะประกาศกฎหมายใหม และใหบังคับ
ใชอยางเขม งวดวา ในสามสิบ วันน้ีหามทุก

*๕:๒๖ เมเน เป็น หนวยของน้ําหนัก เหมือนกับคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวานับ
†๕:๒๖ พระเจาไดนับ … จบลงแลว คําพูดน้ีเป็นการเลนคํา ซึ่งอาจมีความหมายอีกอยางวา
“พระเจาไดนับเงินสําหรับอาณาจักรของพระองค แลวก็ซื้ออาณาจักรนัน้”
‡๕:๒๗ เทเคล เป็น หนวยของน้ําหนักเหมือนคําวา เชเคลในภาษาฮีบรู ที่มีความหมายวาชาง
น้ําหนัก
¶๕:๒๘ ปารสิน เป็นการเลนคํา เหมือนกับคําที่มีความหมายวาการแบง และคําวาปารสินออก
เสียงเหมือนคําวา เปอรเซีย คือกลุมที่จะมายึดอาณาจักรของกษตัริยเบลชัสซาร
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คนอธิษฐานหรือขอพรจากเทพเจาหรือจาก
มนุษยคนใด นอกจากขอจากพระองคผูเป็น
กษตัริยแตเพียงผูเดียว ใครฝาฝืนจะตองถูก
โยนเขาไปในถํ้าสิงโต

๘ดังนัน้ ขาแตกษตัริย ขอทรงออกกฎขอ
หาม น้ี พรอม กับเซ็น ชื่อของพระองคลงใน
กฎหมายนัน้ เพื่อจะ ไดเป็นกฎหมายที่ไม
สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ไดตาม
กฎหมายของคนมีเดียและคนเปอรเซียดวย
เถิด”

๙กษตัริยดารอิัสจึงออกกฎขอหามน้ี พรอม
กับลงชื่อของพระองคลงไป

๑๐ เมื่อดา เนีย ลไดยินวากษตัริยไดเซ็น ชื่อ
ลงในกฎหมายน้ี แลว เขาก็กลับ บาน และ
ขึ้นไปหองชัน้ บนที่มีหน าตางหัน หน าไปทาง
เมืองเยรูซาเล็ม แลวดา เนีย ลก็คุกเขาลงที่
นัน่ อธิษฐานและขอบคุณพระเจาของเขา วัน
ละสามครัง้ เหมือนปกติที่เขาทํามา ๑๑ตอมา
กลุม นัน้ไดมาพบวา ดา เนีย ลอธิษฐานและ
รองขอความเมตตาจากพระเจาของเขา

๑๒พวกเขาก็ไปเขาเฝ ากษตัริยและบอกกับ
พระองคถึงกฎขอหามของพระองคนัน้วา
“ขา แตกษตัริย พระองคไดลงชื่อไป แลว

ไมใช หรือ ที่หามไม ใหมีใครอธิษฐานหรือ
ขอพรจากเทพองค ใดหรือมนุษยคน ไหน
นอกจากพระองคเทานัน้ เป็นเวลาสามสิบวัน
และถาใครฝาฝืนก็จะตองถูกโยนลงไปในถํ้า
สิงโต” กษตัริยก็ตอบวา “ใช ถูก แลว มัน
เป็นไปตามกฎหมายของมีเดียและเปอรเซีย
ที่ไมสามารถยกเลิกได”

๑๓พวก เขาจึงฟ องกษตัริยวา “ดา เนีย ลที่
เป็นคน หน่ึงในพวกเชลยชาวยู ดาห ไม ได
สนใจพระองคหรือกฎ ขอ หามน้ี ที่พระองค
ผูเป็นกษตัริยไดลงชื่อไว อัน ที่ จริง เขา
อธิษฐานตอพระเจาของ เขาตัง้สาม ครัง้ใน
แตละวัน”

๑๔ เมื่อกษตัริยไดยินอยางนัน้ก็กลุมใจมาก
พระองครีบหา ทางชวยชีวิตดา เนีย ลทันที
พระองคพยายามอยูจนตะวันตกดิน

๑๕หลัง จาก นัน้ คนกลุม เดิมก็เขา มาเฝ า
กษตัริยและพูดวา “ขาแตกษตัริย พระองคก็
รูอยูแลวถึงกฎของคนมีเดียและคนเปอรเซีย
วา กฎและขอ หามทุก อยาง ที่ออกโดย
กษตัริย ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได”

๑๖ดังนัน้กษตัริยจึงสัง่ใหพวกเขาไปจับตัว
ดาเนียลโยนลงไปในถํ้าสิงโต

กษตัริยพูดกับดาเนียลวา “ขอใหพระเจาที่
เจารับใชอยูตลอดเวลานัน้ ชวยชีวิตของเจา
ดวยเถอะ”

๑๗แลวพวก นัน้ก็เลื่อนหินมาปิดปาก ถํ้า
และเอาแหวนของกษตัริยมาประทับ ตราไว
รวมทัง้แหวนของผูควบคุมมาประทับดวย ที่
พวกเขาประทับตราของกษตัริยไว ก็เพื่อจะ
ไดไมมี ใครมาเปลี่ยนแปลงคํา ตัดสินลงโทษ
ดาเนียลได

๑๘ จาก นัน้กษตัริยก็กลับ ไปที่ วัง และไม
ยอมกินอะไร เลยทัง้ คืน ไม ยอมใหมีสิ่ง
บันเทิงทัง้ นัน้ พระองคนอนไม หลับ ๑๙พอ
ถึงรุง เชา พระองคก็รีบไปที่ถํ้าสิงโต ๒๐ เมื่อ
พระองคกําลังมาใกลถึงถํ้า พระองคก็รอง
ตะโกนเรียกดาเนียลวา “ดาเนียล คนรับใช
ของพระเจา พระเจาที่มี ชีวิต อยู พระเจาที่
เจารับใชตลอดมา พระองคชวยชีวิตเจาจาก
พวกสิงโตไดหรือเปลา”

๒๑ดา เนีย ลตอบกลับมาวา “ขา แต
กษตัริย ขอ ใหพระองคมีชีวิตยืนยาวตลอด
ไป ๒๒พระเจาของขาพเจาไดสงทูต สวรรค
มาปิดปากสิงโตพวก น้ี ไว พวก มันเลยทํา
อันตรายขาพเจาไมได น่ีก็เพราะพระเจารูวา
ขาพเจาบริสุทธิ ์ ขาแตกษตัริย ขาพเจาไมได
ทําอะไรผิดตอพระองคเลย”

๒๓กษตัริยจึงดีใจมาก และสัง่ใหคนเอาตัว
ดาเนียลออกมาจากถํ้าสิงโต ดาเนียลถูกนํา
ตัวออกมาจากถํ้า ไมไดรับอันตรายอะไรเลย
เพราะเขาไววางใจในพระเจาของเขานัน่เอง

๒๔แลวกษตัริยก็มีคํา สัง่ใหนํา ตัวคนพวก
นัน้ที่ตอ ตานดา เนีย ลมา และโยนพวก เขา
รวมทัง้ลูกเมียของพวกเขา ลงไปในถํ้าสิงโต
พวก เขายังไมทันจะตกถึง พื้นเลย สิงโตก็
ขยํ้าพวก เขากินและบดขยีก้ระดูกพวก เขา
จนแหลกละเอียด

๒๕แลวกษตัริยดาริอัสก็เขียนคําประกาศน้ี
ถึงคนทุกชาติทุกภาษาที่อาศัยอยูทัว่โลก
“ขอใหเจามีสันติสุขอยางลนเหลือ”

๒๖ขาขอออกกฎน้ีวา “ทุกคนในทุกๆ
จังหวัดทัว่ราชอาณาจักรของ ขาจะตอง
เกรงกลัวและนับถือพระเจาของดา เนีย
ล

เพราะพระองคเป็นพระเจาที่มี ชีวิต อยูชัว่ นิ
รันดร

และอาณาจักรของพระองคจะไมมี วันถูก
ทําลาย



ดาเนียล ๖:๒๗ 12 ดาเนียล ๗:๑๔

และพระองคจะปกครองตลอด ไปไมมี วันสิน้
สุด

๒๗พระองคปกป องและชวยชีวิต
พระองคทําหมายสําคัญและสิ่งอัศจรรยตางๆ

ทัง้ในสวรรคและโลก
และพระองคเป็นผูที่ชวยชีวิตดาเนียลไวจาก

พวกสิงโต”
๒๘ดา เนีย ลคน น้ีรุงเรืองในสมัยของ

กษตัริยดา ริ อัสคนมีเดียและในสมัยของ
กษตัริยไซรัสคนเปอรเซีย

ดาเนียลฝันถึงสัตวสี่ชนิด

๗ ๑ ในปี แรกที่เบลชัส ซารขึ้นเป็นกษตัริย
ของบา บิ โลน ในขณะ ที่ดา เนีย ลนอน

หลับอยูบนเตียง เขาก็ไดเห็นนิมิตในความ
ฝัน หลังจากนัน้เขาก็จดสิ่งที่เขาเห็นในความ
ฝันนัน้ ๒ดาเนียลเขียนวา
“คืน หน่ึงในขณะ ที่ผมกําลังเห็นนิมิต ใน

ทันใด นัน้ผมก็เห็นลมที่มาจากทัง้สี่ ทิศกําลัง
พัดอยู และสายลมเหลา นัน้กําลังปลุก ป่ันน้ํา
ในทะเลอันยิ่ง ใหญ ๓แลวสัตวขนาด ใหญสี่
ตัวก็โผลขึ้นมาจากทะเล แตละตัวมีลักษณะ
แตกตางกันไป ๔สัตวตัวแรกดูเหมือนสิงโต
ที่มี ปีกเหมือนนก อินทรี พอผมจอง มองมัน
ปีกของมันก็ถูกกระชากหลุดไป แลวสิงโตตัว
น้ีก็ถูกยกขึ้นจากพื้น ขึ้นมายืนสองขาเหมือน
กับมนุษย แลวมันก็ไดรับจิตใจของมนุษย

๕ จากนัน้ผมก็เห็นสัตวอีกตัวหน่ึง สัตวตัว
ที่ สองน้ีดูเหมือนหมี มันขยับตัวขางหน่ึงขึ้น
ในปากของมันคาบกระดูกซี่โครงสาม ซี่ มัน
ได รับคํา สัง่วา ‘ลุก ขึ้น ซะ แลวกินเน้ือให
มากๆ’

๖หลังจากนัน้ผมก็มองเห็นสัตวอีกตัวหน่ึง
สัตวตัว น้ีเหมือนเสือ ดาว ที่มี ปีกเหมือนนก
อยูสี่ปีกบนหลังของมัน และมีหัวสี่หัว มันได
รับการแตงตัง้ใหปกครองอาณาจักรแหงหน่ึง

๗หลัง จาก นัน้ ขณะ ที่ผมกําลังจอง มอง
นิมิตในฝันในคืนนัน้ ผมก็เห็นสัตวตัวทีส่ี่ มัน
ดูนา สยดสยอง มีพลังมหาศาล และมีฟัน
เหล็กที่ใหญโต มันกินและบดเคีย้วสัตวตางๆ
มากมาย และเหยียบยํ่าเศษที่เหลือนัน้ใตเทา
มันดูแตก ตางจากสัตวตัวกอนๆและมันมีเขา
สิบเขา

๘ขณะที่ผมกําลังจองมองเขาของมัน จูๆก็
มีเขาเล็กๆอีกเขา หน่ึงงอกออก มาทามกลาง
เขาอื่นๆและดันเขาสาม เขาที่มี อยูกอน แลว
หลุดไป เขาอันเล็กน้ี มีดวงตาเหมือนดวงตา
มนุษย และมีปากที่คุยโมโออวด

การลงโทษสัตวตัวที่สี่
๙ขณะที่ผมกําลังจองมองอยู ก็มีการจัดวาง

บัลลังกตางๆเขาที่ของมัน
และพระองคผู นัน้ที่อยูมาตัง้แตสมัยโบราณ

แลว ไดมานัง่บนบัลลังกอันหน่ึง
เสื้อผาของพระองคสีขาวเหมือนหิมะ
ผมของพระองคก็ขาวเหมือนขน แกะที่

สะอาด
บัลลังกของพระองคเป็นเปลวไฟ
ลอของบัลลังกก็เป็นไฟที่ลุกโชติชวง
๑๐มีไฟไหลออก มาเป็นลําธารจากตรงหน า

พระองค
มีทูต สวรรคเป็นรอย ลานองค มายืนคอยรับ

ใชพระองค
มีคนหลายรอย ลานคนมายืนคอยรับ ใช

พระองค
ศาลก็เริ่มเปิดพิจารณาคดี
และหนังสือทัง้หลายก็ถูกเปิดออก

๑๑ผมไดมองดูสิ่งเหลานัน้ ตัง้แตเวลาที่ผม
ไดยินเขาอันเล็กนัน้คุยโมโออวด จนถึงเวลา
ที่สัตวตัวที่ สี่นัน้ถูกฆาและเหวี่ยงทิง้ลงไปใน
ไฟ ๑๒สวนสัตวทีเ่หลืออีกสามตัว ก็ถูกยึดเอา
อํานาจที่ใชปกครองอาณาจักรไป แตได รับ
อนุญาตใหมีชีวิตอยูตอไปอีกระยะหน่ึง

๑๓ เมื่อผมเพงมองสิ่ง เหลา น้ีทัง้หมดใน
นิมิตตอน กลาง คืน จูๆก็มีทานผู หน่ึงที่ดู
เหมือนมนุษย *มาพรอมกับกลุม เมฆบน
ทองฟ า ทานผู น้ีไดเขามาถึงพระองคผู นัน้ที่
อยูมาตัง้แตสมัยโบราณแลว ทานผู น้ีก็ถูกนํา
ตัวใหเขามาใกลพระองคผู นัน้ ๑๔แลวทานผู
น้ีก็ได รับสิทธิ อํานาจ สงา ราศี และตําแหนง
กษตัริย ชนทุกชาติทุกภาษาจะคอยรับ ใช
ทานผู น้ี สิทธิ อํานาจของทานผู น้ีจะดํารงอยู
ตลอดไปไมมีวันสิน้สุด ตําแหนงกษตัริยของ
ทานผูน้ีจะไมมีวันถูกทําลาย

*๗:๑๓ เหมือนมนุษย คําน้ี ในภาษาอารเมค อาจจะแปลไดอีกวา บุตรมนุษย หรือ ลูกมนุษย
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ความหมายของนิมิตของดาเนียล
๑๕แลวผม ดาเนียล ก็เริ่มกลุมใจ เพราะ

นิมิตพวก น้ีที่อยูในหัวของผมทําใหผมตกใจ
กลัว

๑๖ผมเดินเขาไปหาผูรับ ใชคน หน่ึงในหมู
ผูรับใชที่ยืนอยูที่นัน่และถามเขาวา
‘เรื่องทัง้หมด น้ีจริงๆแลวหมายความวา

อะไรครับ’
เขาพูดกับผมและอธิบายถึงเหตุการณที่

เกิดขึ้นใหผมฟัง
๑๗ ‘สัตวใหญสี่ ตัว น้ี หมาย ถึงอาณาจักร

สี่อาณาจักรที่จะขึ้น มามีอํานาจบนโลก น้ี
๑๘และหลัง จาก นัน้พวกผู ศักดิส์ิทธิข์อง
พระองคผู สูงสุด ก็จะได รับตําแหนงกษตัริย
และจะครอบครองตลอดไป’

๑๙แลวตอน นัน้ผมก็อยาก รูความ หมายที่
แทจริงของสัตวตัวที่ สี่ที่ดูแตกตางไปจากตัว
อื่นๆแถมยังดูนาสยดสยอง มีพลังมหาศาล มี
ฟัน เหล็ก และกง เล็บทองแดง มันบด เคีย้ว
สัตวทัง้ หลาย และเหยียบ ยํ่าเศษที่เหลือไว
ใตเทาของมัน

๒๐แลวผมก็อยากรูดวยวาเขาทัง้สิบบนหัว
ของ มัน หมาย ถึงอะไร และเขาอันสุดทาย
ที่ดันเขาสาม เขาที่ขึ้นอยู กอน คือเขาอันที่มี
ดวงตาและปากที่คุยโมโออวดตัวเอง และมัน
ดูโดดเดนกวาตัวอื่นๆ

๒๑ ในขณะที่ผมกําลังจองดูอยูนัน้ เอง เขา
อัน นัน้ก็เริ่มทําสงครามกับเหลาผู ศักดิส์ิทธิ ์
และยังชนะพวก เขาอีก ดวย ๒๒ จน กระทัง่
พระองคผู นัน้ที่อยูมาตัง้แตสมัยโบราณแลว
มา ถึง และใหความเป็น ธรรมกับเหลาผู
ศักดิส์ิทธิข์องพระองคผู สูงสุด และเวลา นัน้
ก็มา ถึงเมื่อเหลาผู ศักดิส์ิทธิไ์ด รับตําแหนง
กษตัริย

๒๓และผูรับใชคนนัน้ก็อธิบายใหผมฟังวา
‘สัตวตัวที่ สี่ก็หมาย ถึงวาจะมีอาณาจักร

ที่ สี่ที่แตก ตางจากอาณาจักรที่มีมา กอน
อาณาจักรน้ีจะเขมือบทัง้ โลกและเหยียบ ยํ่า
บดขยีโ้ลกนัน้

๒๔สวนเขาทัง้ สิบของ มันก็คือกษตัริยสิบ
องคของอาณาจักร หลังจากกษตัริยสิบองคน้ี
แลว ก็จะมีกษตัริยอีกองคหน่ึงมา ที่ตางจาก
กษตัริยองค กอนๆและกษตัริยองค น้ีก็จะมา
โคนลมกษตัริยสามองคแรก

๒๕กษตัริยองค น้ีจะพูดไม ดีเกี่ยว กับ
พระเจาสูงสุดและจะขมเหงเหลาผู ศักดิส์ิทธิ ์
ไปเป็นเวลาชานาน
กษตัริยองค น้ีจะพยายามเปลี่ยนแปลง

เวลาของเทศกาลตางๆและกฎ เกณฑตางๆ
และเหลาผู ศักดิส์ิทธิจ์ะตองตกอยูภาย ใต
อํานาจของกษตัริยองคน้ี หน่ึงปี สองปี และ
ครึ่งปี

๒๖แลวศาลก็เริ่มเปิดพิจารณาคดี และ
กษตัริยองค น้ีจะถูกโคนอํานาจและถูก
ทําลายอยางราบคาบ

๒๗หลัง จาก นัน้ ตําแหนงกษตัริย สิทธิ
อํานาจ รวม ทัง้ความ ยิ่ง ใหญของอาณาจักร
ทุกอาณาจักรในโลกจะถูกมอบใหกับกลุม
คนพวก นัน้ที่เป็นของเหลาผู ศักดิส์ิทธิข์อง
พระองคผู สูงสุด กลุมคนพวก นัน้จะครอบ
ครองตําแหนงกษตัริยไปชัว่ นิจนิรันดร และ
ผูมีอํานาจทุก คนจะตองรับ ใชและเชื่อ ฟัง
พวกเขา’

๒๘ เรื่องที่ผมฝันก็จบลงอยาง น้ี สําหรับตัว
ผม ดาเนียล ความฝันน้ีทําใหผมตกใจกลัว
จนหน าซีด แตผมก็เก็บเรื่องน้ีไวในใจ”

ดาเนียลเห็นนิมิตที่มีแกะตัวผูและแพะ

๘ ๑ ในปีที่ สามที่กษตัริยเบลชัส ซารขึ้น
ครองราชย ผม ดา เนียลก็ไดเห็นนิมิต

อีกครัง้ หน่ึง หลัง จากที่ไดเห็นนิมิตครัง้ แรก
ไปแลว

๒ ในนิมิตผมเห็นตัวผม เองอยูในเขตของ
วัง วัง น้ีอยูที่เมืองสุสา ในจังหวัดเอลาม ใน
นิมิต นัน้ผมเห็นตัวผม เองกําลังอยูที่ริมฝ่ัง
แมน้ําอุลัย

๓ผมเงย หน าขึ้น มาเห็นแกะ ตัวผูตัว หน่ึง
ยืนอยูริมแมน้ํา มันมีเขาสูง ใหญคู หน่ึง เขา
ขาง หน่ึงยาว กวาอีกขาง หน่ึง เขาขางที่ยาว
กวานัน้งอกขึ้นมาทีหลัง

๔ผมเห็นแกะ ตัวผูตัว นัน้วิ่งตะลุยไปทาง
ตะวัน ตก ทางเหนือ และทางใต ไมมีสัตว
ตัว ไหนตานทานมัน ได ไมมีสัตวตัว ไหน
สามารถยืนขวางมันได และไมมีใครสามารถ
ที่จะชวยเหยื่อของ มันได มันทําทุก อยาง
ตามที่มันอยากทํา และแข็งแกรงขึ้นเรื่อยๆ

๕ขณะ ที่ผมจอง มองอยู นัน้ ก็มีแพะตัวผู
มาจากทางทิศตะวัน ตก เหาะขาม ไปเหนือ
พื้น ผิว โลก เทาของ มันไม ไดแตะพื้นเลย
แพะตัวผู น้ีมีเขาที่โดด เดนมากอยูระหวาง
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ตาของ มัน ๖แลวมันก็วิ่งหอเต็มกําลังไปที่
แกะผูที่มีสองเขาที่ยืนอยูริมแมน้ํา ที่ผมเห็น
กอนหน า น้ี ๗ผมเห็นมันวิ่งเขา ใสแกะ ผูตัว
นัน้อยางแรง ตอนที่มันพุงชนน้ี ทําใหเขาทัง้
สองของแกะตัวผูนัน้หัก แกะตัวผูนัน้ก็ไม
สามารถตอสูกับมันได แพะตัวผู น้ีก็เหวี่ยง
แกะ นัน่ลงกับพื้น แลวกระทืบซํ้า ไมมี ใคร
ชวยแกะตัวผูนัน้ใหพนจากพละกําลังของมัน
ไดเลย

๘ จาก นัน้แพะตัวผูก็ยิ่งแข็งแกรงขึ้น แต
ในขณะ ที่มันมีกําลังถึงจุดสูงสุด นัน้ เขาอัน
ใหญของมันไดหัก ไป แลวมีเขาที่โดด เดนสี่
อันงอกขึ้น มาแทนที่ *เขาทัง้สี่ อัน น้ี แตละ
อันชีไ้ปคนละทิศ ๙มีเขาเล็กๆอัน หน่ึงงอก
ออกมาจากเขาอันหน่ึงในสี่ อัน น้ี เขาเล็กๆน้ี
ไดงอกขึ้น มาใหญ โตมุงไปทางทิศใต มุงไป
ทางทิศตะวัน ออก และมุงไปยังที่ที่สวยงาม
†๑๐ เขาอัน น้ีงอกขึ้น ไปถึงสวรรค มันเหวี่ยง
เอาดวงดาวและดาว เคราะหตางๆลวงลงมา
บนโลก แลวก็เหยียบยํ่าพวกมัน ๑๑ เขาอัน
น้ีแข็งแกรงขึ้น และไดทาทายพระเจา ผู
เป็นจอมทัพสวรรค และมันไดเอาเครื่องเผา
บูชาประจํา วันของพระองคไป และทําลาย
วิหารของพระองคดวย ๑๒การมีอํานาจเหนือ
เครื่องเผาบูชาประจํา วันของพระเจาถือวา
เป็นการกบฏ แตพระเจาจะปลอยใหกองทัพ
นัน้ทําอยาง นัน้ และกองทัพ นัน้จะเหวี่ยง
ความจริงลงบนพื้นโลก และกองทัพนัน้ก็จะ
สําเร็จในทุกเรื่องที่มันทํา

๑๓ผมไดยินผู ศักดิส์ิทธิท์าน หน่ึงพูดขึ้น
แลวผูศักดิส์ิทธิอ์ีกทานหน่ึงก็ถามผูศักดิส์ิทธิ ์
ทานที่พูดขึ้นนัน้วา
“สิ่งตางๆเหลา น้ีในภาพนิมิต จะเป็นอยาง

น้ีไปอีก นานแค ไหน แลวเครื่องเผาบูชา
ประจํา วันน้ีจะถูกยกเลิกไปอีก นานแค ไหน

การ กบฏที่มุงทําลาย น้ีจะเป็นอยาง น้ีไปอีก
นานแค ไหน พระเจาจะปลอยใหวิหารตกอยู
ในกํา มือของศัตรูไปอีก นานแค ไหน และ
กองทัพสวรรคจะถูกเหยียบ ยํ่าไปอีก นานแค
ไหน”

๑๔ทานบอกกับผมวา “มันจะเป็นอยาง น้ี
ไปอีก สอง พันสาม รอยเย็นและเชา ‡แลว
วิหาร นัน้ก็จะได รับการ ฟ้ืนฟูกลับสูสภาพ
เดิม” ¶

ความหมายของนิมิตนัน้
๑๕ตอนที่ผมดา เนีย ล กําลังดูนิมิตอยู นัน้

และพยายามจะเขาใจความ หมายของ มัน
จูๆก็มีผู หน่ึงดูเหมือนมนุษยมายืนอยูขาง
หน าผม

๑๖แลวผมก็ไดยินเสียงมนุษย ออกมาจาก
เหนือบนแมน้ําอุ ลัยวา “กา เบรียล §อธิบาย
นิมิตน้ีใหชายคนนัน้ฟังหนอยสิ”

๑๗ผู นัน้ก็เลยเดินตรงมาที่ผมยืน อยู เมื่อ
เขาเขามาใกล ผมก็ตกใจ กลัวจนลม ลงซบ
หน าลงกับพื้น เขาบอกกับผมวา “มนุษยเอย
ใหรู ไวเถอะวา นิมิต นัน้เป็นเรื่องของเวลา
ของจุดสิน้สุดนัน้”

๑๘ ในขณะ ที่ทานกําลังพูดกับผม นัน้ ผม
กําลังนอนซบหน าอยูกับพื้น แลวผมก็เคลิม้
หลับไป แตทานก็มาสะกิดผมและพยุงใหผม
ลุกขึ้นยืน

๑๙แลวพูดวา “ฟังนะ เรากําลังจะบอกเจา
วากําลังจะเกิดอะไร ขึ้น เมื่อชวง เวลาแหง
ความ โกรธ แคนของพระเจาใกลจะถึงจุดจบ
นัน้ เมื่อเวลาที่ไดกําหนดไวนัน้มาถึง มันก็จะ
ถึงจุดสิน้สุด

๒๐แกะผูที่มีสองเขาที่เจาเห็นนัน้หมายถึง
พวกกษตัริยของอาณาจักรมีโดเปอรเซีย

*๘:๘ เขาที่ … มาแทนที่ เมื่ออเล็กซานเดอรมหาราชตายในปี ๓๒๓ กอนพระเยซูมาเกิด
อาณาจักรของพระองคถูกแบงออกเป็นสี่สวนดวยแมทัพสี่คนของเขา
†๘:๙ ที่ที่สวยงาม อาจหมายถึงอิสราเอล ในที่ น้ีนาจะหมายถึงเมืองเยรูซาเล็ม หรือภูเขาซี
นาย
‡๘:๑๔ เย็นและเชา หมายถึง พวกเขาจะถวายเครื่องเผาบูชาประจําวัน ในตอนเย็นและตอน
เชา
¶๘:๑๔ แลววิหาร … สูสภาพเดิม หมายถึงพวกชาวยิวไดอุทิศวิหารน้ีใหกับพระยาหเวหอีก
ครัง้ในปี ๑๖๔ กอนพระเยซูมาเกิด จึงมีเทศกาลเฉลิมฉลองขึ้นทุกๆปีในเดือนธันวาคม ดูเพิ่ม
เติมไดจากหัวขอ “เทศกาล” ในคําอธิบายทายเลม
§๘:๑๖ กาเบรียล เป็นชื่อที่มีความหมายวา “นักรบของพระเจา” หรือ “บุรุษของพระเจา”
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๒๑สวนแพะตัวผูนัน้ หมาย ถึงอาณาจักร
ของกรีซ เขาอันใหญที่อยูระหวางดวงตาของ
มันก็คือกษตัริยองค แรก ๒๒ เขาอัน นัน้ที่หัก
ไปในขณะ ที่มีอีกสี่ เขางอกขึ้น มาแทน นัน้
ก็คืออาณาจักรสี่อาณาจักร ที่จะเกิด ขึ้นหลัง
จากที่กษตัริยองค แรกนัน้ตาย ไป แตทัง้สี่
อาณาจักรน้ีจะไมแข็งแรงเทากับกษตัริยองค
แรก

๒๓ เมื่อเวลาครอบครองของพวก เขาใกล
สิน้ สุด ลง และเมื่อพวก เขาไดทํา ชัว่อยาง
สุดๆ แลว แลวกษตัริยที่ดูโหด เหีย้มและ
เกงกาจในการหลอกลวง จะขึ้นมายึดอํานาจ
๒๔พระองคจะมีพลังแข็งแกรงมาก แตก็ไม
มากเทากษตัริยองค แรก พระองคจะทําลาย
ลางอยางนา ตก ตะลึง พระองคจะสําเร็จใน
ทุกสิ่งที่พระองคทํา พระองคจะทําลายหลาย
คนของพวกผูศักดิส์ิทธิ ์

๒๕พระองคจะหลอก ลวงไดอยางเกงกาจ
เพราะดวยเลหเหลี่ยมและอํานาจของ
พระองค พระองคจะทําสิ่งที่ยิ่ง ใหญตางๆ
ดวยความกลา หาญ พระองคจะทําลาย
คนของพระเจาไดอยางงายๆ ยิ่ง กวา นัน้
พระองคก็จะตอ ตานจอมทัพผู ยิ่ง ใหญสูงสุด
แตกษตัริยองค น้ีก็จะถูกทําลาย โดยไมใช
เป็นฝีมือของมนุษยเลย

๒๖คํา อธิบายของนิมิตเกี่ยว กับเวลาเย็น
และเวลาเหลานัน้เชื่อถือได สวนเจา ดาเนีย
ล ใหเก็บเรื่องนิมิต น้ีไวเป็นความ ลับกอน
เพราะมันเป็นเรื่องที่จะเกิด ขึ้นอีก นานหลัง
จากน้ี”

๒๗ผม ดา เนีย ล ไดลม ปวยลงหลาย วัน
จาก นัน้ถึงไดลุกขึ้นกลับไปทํางานใหกษตัริย
เหมือนเดิม นิมิต น้ีทําใหผมกลุม ใจมาก
เพราะผมไมเขาใจมัน

ดาเนียลอธิษฐาน

๙ ๑ ในชวงปีแรกของดาริอัส (ดาริอัสคนน้ี
เป็นลูกของเซอร เซส *ผู สืบเชื้อ สายมา

จากชาวมี เดียน ดาริอัสไดรับการแตงตัง้ให
เป็นกษตัริยของพวกคาสดิม) ๒ ในชวงปีแรก
ที่ดาริอัสปกครองนัน้ ผม ดาเนียลไดสังเกต
ในเอกสารตางๆเกี่ยว กับเรื่องที่พระ ยาหเวห

บอกกับเยเร มี ยาห ผู พูดแทนพระองค ที่
วา “เมืองเยรูซาเล็มจะตองเป็นซากปรักหัก
พังอยูอยางนัน้ไปจนกวาจะครบเจ็ดสิบปี †ถึง
จะมีการสรางขึ้นมาใหม”

๓ดัง นัน้ผมจึงตัดสิน ใจแสวงหาพระเจา
องคเจาชีวิตของ ผม ดวยการ อธิษฐาน ขอ
ความ เมตตาจากพระองค ในขณะ ที่ผมอด
อาหาร สวม ใสผากระสอบไว ทุกข และโรย
ขี้ เถาบน หัว ๔ผมอธิษฐานกับพระ ยาหเวห
พระเจาของผม และสารภาพบาป ผมพูดวา

“ได โปรดเถิด องคเจาชีวิตของ
ขาพเจา พระเจาผู ยิ่ง ใหญและนา เกรง
ขาม ผู ที่รักษาขอ ตกลงของพระองค
และแสดงความ รักที่ซื่อสัตยของ
พระองค กับคนที่รักพระองค ซึ่งก็คือ
คนที่ทําตามคําสัง่ของพระองค

๕พวก เราทําบาป ทํา ผิด และทําสิ่ง
ที่ชัว่ ราย เราไดกบฏและเบือน หน าหนี
จากคํา สัง่และกฎ เกณฑของพระองค
๖ เราไมยอมฟังพวกผูรับใชของพระองค
พวกผู พูด แทนพระเจา ที่มาพูดตามคํา
สัง่ของพระองค ที่พระองคสัง่ใหมาพูด
กับกษตัริยของ เรา พวกผูนํา พวกพอ
ของเรา และทุกคนในประเทศ

๗องคเจาชีวิตเจาขา พระองคทําถูก
ตองแลว แตเรานําความ อับอายขาย
หน ามาสูพวกเราเองจนถึงทุกวัน น้ี คือ
มาสูคนยู ดาห พลเมืองของเยรูซาเล็ม
และชาวอิสราเอลทุก คน ทัง้ใกลและ
ไกล มาสูคนในทุกประเทศที่พระองคทํา
ใหพวก เขากระจัดกระจายไป นัน้ หลัง
จากที่พวกเขาทรยศตอพระองค

๘ ใช แลวพระยาหเวห เราไดนําความ
อับอายมาสูพวก เรา เอง ทัง้พวก เรา
พวกกษตัริย พวกผูนํา และพวกพอของ
เรา เพราะพวก เราทุก คนไดทําบาปตอ
พระองค

๙แตองคเจาชีวิตพระเจาของ เรามี
ความ เมตตาและให อภัยพวก เราที่ได
กบฏตอพระองค ๑๐ เราไมเชื่อ ฟังพระ
ยาหเวหพระเจาของ เรา นัน่ คือเราไม
ไดใชชีวิตตามคํา สอนของพระองค ที่

*๙:๑ เซอรเซส เซอรเซสเป็นชื่อในภาษากรีก เป็นคนเดียวกับ “อาหสเุอรัสซึ่งเป็นชื่อในภาษา
ฮีบรู”
†๙:๒ เจ็ดสิบปี อานเพิ่มเติมไดจาก หนังสือเยเรมียาห ๒๕:๘-๑๔
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พระองคใหกับ เรา ผาน มาทางพวก
ผูรับ ใชของพระองค คือพวกผู พูดแทน
พระเจานัน่เอง ๑๑คนอิสราเอลทุก คน
ละเมิดคําสัง่ สอนของพระองค และทํา
ผิดที่ไม ฟังพระองค ดัง นัน้คํา สาป แชง
และคํา ปฏิญาณ *ที่เขียนไวในกฎของ
โมเสส ผูรับใชของพระเจา ไดตกอยูบน
เรา เพราะเราไดทําบาปตอพระองค

๑๒พระองคก็เลยทําตามที่พระองค
ขู ไววา จะใหเกิด ขึ้นกับพวก เรา และ
กับพวกผูนําของเรา พระองคนําความ
หายนะครัง้ ใหญมาใส เรา ความหายนะ
ที่เกิด ขึ้นกับเยรูซาเล็มนัน้ราย แรงมาก
ไมเหมือนกับความหายนะอันไหนเลยที่
เคยเกิดขึ้นมากอนทัว่ใตฟ า น้ี ๑๓ความ
ทุกข ยากที่ไดเขียน ไวในกฎของโมเสส
ก็ไดเกิดขึ้นกับเรา เหมือนกับที่ไดเขียน
ไวในกฎทุก อยาง แตพวก เราก็ไม ได
พยายามที่จะทําใหพระ ยาหเวหพระเจา
ของเราพอใจ ดวยการหันจากการทําชัว่
ของ เรา และเรียน รูจากความ ซื่อสัตย
ของพระองค

๑๔พระ ยาหเวหไดเตรียมความ
หายนะน้ีสําหรับเวลาที่เหมาะ สม แลว
พระองคก็ใหมันตกลง มาบน เรา ทุก
อยางที่พระ ยาหเวหพระเจาไดทําไป
นัน้ยุติธรรมแลว แตเราไม ยอมเชื่อ ฟัง
พระองค

๑๕และบัดน้ี ขา แตองคเจาชีวิต
พระเจาของ เรา พระองคเป็นผู ที่นําคน
ของพระองคออกจากอียิปต
ดวยมืออันทรง พลังของพระองค

ดวยพลังอํานาจที่พระองคไดแสดงให
เห็นนัน้ ทําใหพระองคมีชื่อ เสียงดัง
กระฉอนไป ทัว่จนถึงทุก วัน น้ี เราได
ทําบาปและทําสิ่งที่ชัว่ ราย ๑๖องคเจา
ชีวิตของขา พระองค เพื่อเห็น แกความ
เมตตาปรานี ขอได โปรดเลิกโกรธ
เยรูซาเล็มเมืองของพระองค ภูเขาอัน
ศักดิส์ิทธิข์องพระองคดวย เถิด เพราะ
ความ เลว ทรามของบรรพบุรุษของ เรา

และความ บาปของพวก เราน่ีเองที่ทําให
ชนชาติอื่นๆทัง้หมดที่อยูรอบขางเกลียด
ชังเยรูซาเล็มและคนของพระองค

๑๗บัดน้ี พระเจาของพวกเราได โปรด
ฟังคําอธิษฐานของผูรับ ใชของพระองค
และคําออนวอนขอความเมตตาของเขา
ดวยเถิด ขอใหใบหน าของพระองคสอง
สวางลงมาบนวิหารที่ปรักหัก พังน้ี ดวย
เพื่อเห็นแกพระองคเอง ๑๘พระเจาของ
ขา พระองค โปรดเงี่ยหู ฟัง โปรดเปิด
ตาดู ซาก ปรักหัก พังของเมืองที่ผูคน
รูวาเป็นของพระองค ที่เราขอความ
เมตตาตอพระองคน้ี ไมใชเพราะเรา ดี
และสมควรจะได รับ แตเพราะพระองค
มีความ เมตตาสงสารตาง หาก ๑๙องค
เจาชีวิตของ ผม ได โปรดฟัง ดวย องค
เจาชีวิตของขาพเจา ไดโปรดยกโทษให
ดวย องคเจาชีวิตของขาพเจา ได โปรด
สนใจดวย พระเจาของขาพเจา โปรดทํา
ตามที่ขอดวย เพื่อเห็น แกพระองคเอง
และโปรดอยารอชาเลย ไดโปรดทําสิ่งน้ี
เพราะผูคนรู วาทัง้คนพวก น้ีและเมือง น้ี
เป็นของพระองค”

นิมิตเรื่องเจ็ดสิบอาทิตย
๒๐ ในขณะ ที่ผมกําลังพูด อธิษฐาน และ

สารภาพความ ผิด บาปของผม เองและของ
ชาวอิสราเอลคนของ ผม นัน้ ขณะ ที่กําลัง
วิงวอนขอความ เมตตาตอ หน าพระ ยาหเวห
พระเจาของ ผม ใหกับภูเขาอันศักดิส์ิทธิ ์
ของพระองค นัน้ ๒๑ ในขณะ ที่ผมกําลังรอง
อธิษฐานนัน้เอง กาเบรยีล ผูชายคนที่ผมเห็น
ในนิมิตของผมกอนหน า น้ี ก็ลอยมาหาผม
ในชวงการ ถวายเครื่องบูชาตอน เย็น ๒๒ เขา
มาพูดกับผม เพื่อชวยใหผมเขาใจ เขาพูดวา
“ดาเนียล เราไดมาที่น่ีเดี๋ยวน้ี เพื่อชวยใหเจา
เขาใจ ๒๓ ในตอนที่เจาเริ่มอธิษฐานขอความ
เมตตา นัน้ พระเจาใหคํา ตอบ และเราก็ได
มาบอกมัน เพราะพระเจารักเจามาก ดัง นัน้
ตัง้ใจฟังคําตอบใหดี และใหเขาใจนิมิตนัน้

*๙:๑๑ คําสาปแชงและคําปฏิญาณ หมายถึง คนอิสราเอลใหคําปฏิญาณวาจะทําตามกฎ
ของพระเจา และถาไมทําตามก็ยอมใหคํา สาปแชงเหลา นัน้ตกอยูกับพวก เขา ดูเพิ่มเติมได
จากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ๒๗:๑๔-๒๖; ๒๘:๑๕-๖๘
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๒๔พระเจาใหเวลากับคนของ เจาและเมือง
ศักดิส์ิทธิข์อง เจาเจ็ด สิบอาทิตย *เจ็ด สิบ
อาทิตย น้ีมีไวเพื่อใหพวก เจาหยุดการ กบฏ
ทําใหบาป นัน้สิน้ สุด ลง ชําระความ ผิด บาป
ของพวก เจา และนําความยุติธรรมอันถาวร
กลับ มา ทําใหคนเห็นวานิมิตที่ผู พูด แทน
พระเจามาบอกนัน้เป็นจริง และเพื่อจะเจิม
สถานที่ที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด

๒๕ดา เนีย ล ใหรูและเขาใจไวดวยวา นับ
ตัง้แตเวลาที่ไดออกคํา สัง่ ใหฟ้ืนฟูและสราง
เยรูซาเล็มขึ้นมาใหม ไปจนถึงเวลาที่ผูนําที่
ถูกเจิม ไวมา นัน้ มีเจ็ดอาทิตย แลวเวลาที่
ใชสรางเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม รวมทัง้ในลาน
กลาง เมือง พรอมกับคูป องกันเมือง จะใช
เวลาหก สิบ สองอาทิตย ในชวง น้ีจะเต็มไป
ดวยปัญหามากมาย ๒๖และผูนําที่ถูกเจิม
ไวก็จะถูกกําจัด ไปและผูนําคน นัน้จะไมมี
อํานาจเหนือเมืองและวิหารอีก ตอ ไป คนที่
ติดตามผูนําคน ใหมในอนาคตก็จะทําตัวเลว
ราย จุดจบของผูนําคน ใหมนัน้จะมาเหมือน
กับน้ําทวมทะลัก
พระเจาไดออกคํา สัง่ใหเกิดการ ทําลาย

มากมายจนกวาสงครามจะสิน้สุดลง
๒๗ผูนําคน ใหมนัน้จะทําสนธิ สัญญาที่เข็ม

แข็งกับคนจํานวนมาก และในกลางอาทิตย
นัน้ การ ถวายเครื่องบูชาและเซน ไหวจะถูก
หยุดไป และจะมีสิ่งที่นาขยะแขยงมาแทนที่
จนถึงจุดจบที่พระเจาสัง่ใหมาทวมทนผู
ทําลายคนนัน้”

ดาเนียลมีนิมิตที่แมน้ําไทกริส

๑๐ ๑ ในปีทีส่าม †ของกษตัริยไซรัสแหง
เปอรเซีย พระเจาไดเปิด เผยเรื่อง

หน่ึงใหกับดาเนียลรู (ดาเนียลมีอีกชื่อหน่ึงวา
เบลเทชัสซาร) เรื่องที่เปิดเผยน้ีเชื่อถือได มัน
เขาใจยาก แตคําอธิบายไดมาถึงดาเนียลใน
นิมิต

๒ ในเวลา นัน้ ผม ดา เนีย ล เป็นทุกข
เศรา โศกอยูถึงสามอาทิตยเต็มๆ ๓ผมไม ได
กินอาหารที่อรอยๆ ไมมีเน้ือหรือเหลาองุนตก
เขาปากผมเลย ผมไมไดเอาน้ํามันทาผิวหรือ
น้ํามันใสผมเป็นเวลาถึงสามอาทิตยเต็มๆ

๔แลวในวันที่ยี่สิบ สี่ของเดือนที่ หน่ึง ใน
ขณะที่ผมยืนอยูริม ฝ่ังแมน้ําอันยิ่ง ใหญ นัน้
คือแมน้ําไทกริส

๕ผมเงย หน าขึ้น มาและมอง เห็นชายคน
หน่ึง สวมผา คลุมลินิน เขาคาดเข็มขัดที่ทํา
จากทองของเมืองอุฟาส

๖ รางกายของ เขาดูเหมือนพลอยระยิบ
ระยับ ใบหน าของ เขาสอง สวางเหมือน
ฟ าแลบ ดวงตาของเขาเหมือนกับคบไฟที่ลุก
โชติ ชวง แขนและขาของ เขาดูเหมือนทอง
เหลืองที่ขัด มัน เมื่อเขาพูด เสียงของ เขาก็
ฟังเหมือนเสียงของฝูงชนกลุมใหญ

๗ผม ดา เนีย ล เห็นนิมิต น้ีแคคน เดียว
คนอื่นๆที่อยูกับผมไมไดเห็นนิมิตน้ี แตพวก
เขาตกใจกลัวมากและวิ่งหนีไปแอบ ๘ เหลือ
ผมคนเดียว ในขณะที่ผมจองมองนิมิตอันยิ่ง
ใหญนัน้ ผมก็หมดเรี่ยวแรงไป หน าผมก็ซีด
เหมือนคนตาย เรี่ยวแรงก็เหือดหายไปหมด
๙แลวผมก็ไดยินเขาพูด เมื่อไดยินเสียงเขา
ผมก็ตกอยูในภวังค นอนควํ่าหน าอยูกับพื้น

๑๐แลวมีมือขาง หน่ึงยื่นมาจับและโยกผม
และชวยพยุงใหผมยัน ตัวขึ้น มาดวยมือและ
เขา

๑๑แลวเขาก็พูดกับผมวา “ดาเนียล ชายที่
พระเจารัก ใหตัง้ใจฟังสิ่งที่เรากําลังจะบอก
กับเจาน้ี ลุกขึ้นมา เพราะเราถูกสงมาหาเจา”
เมื่อเขาพูดอยาง นัน้กับ ผม ผมก็ยืนขึ้นตัว
สัน่ ๑๒แลวเขาก็บอกผมวา “ดา เนีย ล ไม
ตองกลัว เพราะตัง้แตวัน แรกที่เจาตัง้ใจจะ
เขาใจและตัดสิน ใจที่จะอด อาหารและถอม
ตัวลงตอหน าพระเจาของเจา พระเจาก็ไดยิน
คําอธิษฐานของ เจา และเราก็ได มาเพราะคํา
อธิษฐานของ เจา นัน้ ๑๓ เทพเจาผูเป็นเจาฟ า
แหงอาณาจักรเปอรเซียตอ ตานเราอยูเป็น
เวลายี่สิบเอ็ดวัน แตทันใดนัน้ มีคาเอล หน่ึง
ในพวกเจา ฟ าชัน้ผูนํา ก็ไดมาชวยเรา ตอน
ที่เราถูกทิง้ไวคน เดียวกับพวกกษตัริยของ
เปอรเซีย ๑๔ เรามาเพื่อชวยใหเจาเขาใจวาจะ
เกิดอะไร ขึ้นกับประชาชนของ เจาในอนาคต
เพราะยังจะมีอีกนิมิตหน่ึงมา ที่พูด ถึงวัน
เวลานัน้ที่จะตองอธิบายใหเขาใจ”

*๙:๒๔ อาทิตย หมายถึง “เจ็ดวัน” หรือ “เจ็ดปี” เหมือนในหนังสือเลวนิีติ ๒๕:๘ ดังนัน้ “เจ็ด
สิบอาทิตย” คงหมายถึง ๔๙๐ ปี
†๑๐:๑ ปีที่สาม คือ ปี ๕๓๖ กอนพระเยซูมาเกิด
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๑๕ตอน ที่เขาพูดสิ่ง น้ี ผมได แตกมมองที่
พื้นพูดอะไรไมออก

๑๖แลวมีผูหน่ึงที่ดูเหมือนมนุษยไดมาแตะ
ริม ฝีปากของ ผม ผมจึงสามารถอา ปากพูด
ได แลวผมก็บอกผู นัน้ที่ยืนอยูตอ หน าผม
วา “ทาน ครับ หลัง จากที่ผมเห็นนิมิต นัน้
ผมก็ทอง ไสป่ัน ปวนไป หมด และผมก็หมด
เรี่ยวแรง ๑๗แลวจะใหผมผูรับใชของทานพูด
อะไรกับทานเจา นายของ ผมไดละ ครับ ถึง
เดี๋ยวน้ีกเ็ถอะ ผมก็ยังไมมีเรี่ยวแรงแมแตจะ
หายใจ”

๑๘แต แลวผู นัน้ที่ดูเหมือนมนุษยก็จับตัว
ผมอีกครัง้ และทําใหผมมีเรี่ยวแรงขึ้น

๑๙แลวเขาก็พูด วา “อยากลัวไป เลย
พระเจารัก เจา ทุก อยางจะเป็นไปดวย ดีกับ
เจา อยาไดทอใจไปเลย เขมแข็งไว” ขณะ
ที่เขาพูดกับผม ผมก็เริ่มมีเรี่ยวแรงขึ้นและ
พูดออกไปวา “ทานครับ พูดตอไปเถอะครับ
เพราะตอนน้ีผมไดเรี่ยวแรงกลับคืนมาแลว”

๒๐–๒๑แลวเขาก็พูดวา “เจารูไหมวา ทําไม
เราถึงมาหาเจา เรามาเพื่อบอก เจาวามีอะไร
เขียน ไวในหนังสือแหงความ จริง แตตอน
น้ีเราจะ ตองกลับไปสู รบกับพวกเจา ฟ าแหง
เปอรเซีย เมื่อเราจากไป เจาฟ าแหงกรีซก็จะ
เขามา ไมมีใครชวยเราสู รบกับพวกเจาฟ า น้ี
นอกจากมีคาเอลผูเป็นเจาฟ าของคนของเจา

๑๑ ๑ ในปี แรกที่ดา ริ อัสชาวมีเดียขึ้น
เป็นกษตัริย เรา เองไดยืนอยูกับมี

คาเอลเพื่อสนับสนุนและชวยเขา ในการตอสู
กับเจาฟ าแหงเปอรเซีย

๒ดา เนีย ล เราจะบอกความ จริงกับ เจาวา
ยังจะมีกษตัริยอีกสาม องคปกครองเปอรเซีย
หลัง จาก นัน้กษตัริยองคที่ สี่ก็จะมา กษตัริย
องคที่ สี่ น้ีจะสะสมทรัพยสมบัติอันมหาศาล
น้ี จนทําใหเขารํ่ารวยกวากษตัริยเปอรเซีย
องค อื่นๆ ความ มัง่คัง่ของ เขาจะทําใหเขามี
อํานาจมากขึ้น แลวเขาก็จะระดมพลไปตอสู
กับอาณาจักรกรีซ ๓แลวจะมีกษตัริยผูทรง
อํานาจอีกองค หน่ึงขึ้น มา และจะมาสราง
อาณาจักรที่ยิ่ง ใหญ และกษตัริยองค น้ีจะทํา
ทุกสิ่งทุกอยางที่ตัวเขาเองตองการ

๔หลัง จากที่เขามีอํานาจสูงสุดแลว
อาณาจักรของ เขาก็จะแตกและถูก แบงเป็น
สี่ สวน แยกออก ไปสี่ทิศทาง แตอาณาจักร
ของ เขาจะไมตกเป็นของลูก หลานของ เขา
เอง มันจะไมใหญเหมือนตอนที่เขาปกครอง

เพราะอาณาจักรของ เขาจะถูกถอน ราก
ถอน โคนและตกไปเป็นของคน อื่นที่ไมใช
ครอบครัวของเขาเอง

๕กษตัริยฝ าย ใตจะแข็งแกรงขึ้น แต
แมทัพคน หน่ึงของ เขาจะแข็งแกรงยิ่ง กวา
เขา และแมทัพคน น้ีจะปกครองอาณาจักรที่
ยิ่งใหญกวา

๖หลัง จาก นัน้อีกหลายสิบ ปี ก็จะมีการ
ทําขอ ตกลงเป็นพันธมิตรกัน ลูกสาวของ
กษตัริยฝ าย ใตจะแตงงานกับกษตัริยฝ าย
เหนือ เพื่อเป็นการ ผูกมัดขอ ตกลงนัน้ แต
นางจะไมสามารถรักษาอิทธิพลของนางไวได
และอํานาจของกษตัริยนัน้ก็จะไมยัง่ยืน นาง
และคนใชที่ติดตามนางมา รวม ทัง้ลูกและ
สามีของนาง ก็จะถูกฆาทัง้หมด

๗ จาก นัน้ญาติคน หน่ึงของ นางจะขึ้น มามี
อํานาจและครอบครองอาณาจักรฝาย ใต เขา
จะโจมตีกองทัพของกษตัริยฝ าย เหนือ และ
บุกเขายึดป อมปราการเอาไวได

๘กษตัริยฝ าย ใตจะยึดเอาพวกเทพเจา
พวกรูป เคารพ และเครื่อง ใชที่มี คาที่ทําจาก
ทองและเงินของพวก เขา แลวก็ขนไปที่
อียิปต และจะไมสูรบกับกษตัริยฝ ายเหนือไป
อีกหลายปี

๙หลัง จาก นัน้กษตัริยฝ าย เหนือก็จะบุก
เขาไปในอาณาจักรของกษตัริยฝ าย ใต แต
เขาจะแพและจะกลับ ไปยังแผน ดินของ เขา
เอง

๑๐แลวพวกลูกชายของกษตัริยฝ าย เหนือ
ก็จะเขาทําสงคราม พวก เขาจะระดมกําลัง
เป็นกองทัพยิ่ง ใหญมหาศาล และพวก เขาก็
บุกทําลายลางเหมือนกับน้ําทวม หลาก พวก
เขาบุกไป ไกลถึงป อมปราการของกษตัริย
ฝ ายใต

๑๑กษตัริยฝ าย ใตจะโกรธ และเดิน ทัพ
ออกมาตอสูกับกษตัริยฝ ายเหนือและกองทัพ
อันยิ่งใหญมหาศาลนัน้ กษตัริยฝ ายใตจะรบ
ชนะกองทัพที่ยิ่งใหญนัน้

๑๒หลัง จากที่กองทัพอันยิ่ง ใหญนัน้พาย
แพไป แลว กษตัริยฝ าย ใตก็ผยองพอง ตัว
และพระองคจะฆาทหารของกษตัริยฝ าย
เหนือหลายพันคน แตพระองคจะไม ไลตาม
พวกทหาร นัน้ไป ๑๓หลัง จาก นัน้อีกหลาย
ปี กษตัริยฝ าย เหนือก็จะกลับ มาพรอม กับ
กองทัพที่ยิ่ง ใหญกวา เดิม พระองคจะมี
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กองทัพที่ยิ่งใหญเกรียงไกรมากขึ้นพรอมกับ
เสบียงและอาวุธมากมาย

๑๔ ในเวลานัน้ เอง คนมากมายจะตอ ตาน
กษตัริยฝ ายใต แมแตคนที่ชอบความรุนแรง
ที่อยูในหมคูนของเจา ดาเนียล ก็ยังกลากบฏ
เลย เพื่อทําใหเป็นจริงตามนิมิตนัน้ แตพวก
เขาจะพายแพ

๑๕กษตัริยฝ าย เหนือจะบุกมา และสราง
เนิน ดินขึ้นประชิดกําแพง เมือง และยึดเอา
เมืองที่มีป อมปราการแนน หนาไดเมือง หน่ึง
กอง กําลังของฝาย ใตจะไมสามารถตอ ตาน
พวก นัน้ไว ได แมแตทหารที่เกง กลาที่สุดก็
ยังไมสามารถตานทานพวกมันไวได

๑๖กษตัริยฝ าย เหนือก็จะเขาโจมตีตาม
ชอบใจ เพราะไมมี ใครสามารถตานทาน
เขาไว ได เขาจะยึดเอาแผน ดินที่สวยงาม *
ไว และเขาก็จะมีอํานาจที่จะทําลายมัน ได
๑๗กษตัริยฝ าย เหนือตัง้ใจวาจะยกกองทัพ
ทัง้ราชอาณาจักรของ เขามา แตเขาจะเซ็น
สัญญาสงบ ศึก และสวน หน่ึงของสัญญา นัน้
คือ เขาจะยกสาวคน หน่ึงใหกับกษตัริยฝ าย
ใตเป็น เมีย ซึ่งเป็นแผนของ เขาที่จะทําลาย
กษตัริยฝ ายใต แตแผนน้ีจะไมสําเร็จ และจะ
ไมชวยอะไรพระองคเลย

๑๘ดัง นัน้กษตัริยฝ าย เหนือจะหันเหความ
สนใจไปที่หมู เกาะและชายฝ่ังของทะเล
เมดิเตอรเรเนียนแทน แลวก็จะยึดไดหลาย
เมือง แตแมทัพคน หน่ึงจะหยุดความ หยิ่ง
ผยองของกษตัริยฝ ายเหนือ เขาจะตอบแทน
ความหยิ่งผยองของกษตัริย

๑๙ เมื่อเป็นอยาง น้ี กษตัริยฝ าย เหนือก็จะ
ตองมุงหน ากลับไปที่พวกป อมปราการในดิน
แดนของตน แตพระองคจะสะดุดลมลง แลว
จะไมมีใครพบเห็นพระองคอีกเลย

๒๐ตอ มาก็จะมีกษตัริยอีกองค หน่ึงขึ้น มา
แทน เขา กษตัริยองค น้ีจะสงคนไปเก็บภาษี
เพื่อทําใหอาณาจักรของพระองครํ่ารวยยิ่ง
ขึ้น แตกษตัริยองค น้ีก็จะถูกโคนไปในไมชา
แตไมใชในทามกลางการสูรบที่ดุเดือด

๒๑คนตอมาที่มาแทนพระองค เป็นคนที่นา
รังเกียจ ไมมีเชื้อสายของกษตัริยเลย เขาจะ
มาตอนที่ไมมีใครคาดคิด แลวใชเลหเหลี่ยม

ของเขาชิงเอาบัลลังกไป ๒๒ เขาจะมีชัยเหนือ
กองทัพทัง้หลาย รวมทัง้เจาฟ าแหงขอตกลง
†

๒๓หลัง จากที่เขาทําสัญญาเป็นพันธมิตร
กับหลายชนชาติ เขาก็จะหัก หลังชนชาติ
เหลา นัน้ เขาจะแข็งแกรงขึ้นเรื่อยๆ ถึง แม
จะมีคนนอยที่อยูฝ ายเขา

๒๔ เขาจะมาอยางเงียบๆพรอม กับคนรวย
จากจังหวัดหน่ึง และเขาจะทําในสิ่งที่
บรรพบุรุษของ เขาไม เคยทํามา กอน เขาจะ
ยกทรัพยสมบัติที่ปลนมา ไดใหกับคน รํ่ารวย
เหลา นัน้ และเขาก็ยังวางแผนที่จะมี ชัย
เหนือป อมปราการตางๆ แตก็เป็นแคชวง
ระยะเวลาสัน้ๆเทานัน้

๒๕แลวเขาจะกระตุนความกลาของตัว เอง
และเขาก็จะรวบรวมกองทัพใหญไปตอสู
กับกษตัริยฝ าย ใต กษตัริยฝ าย ใตก็จะโต
กลับดวยกําลัง พลที่ยิ่ง ใหญและแข็งแกรง
มหาศาลของ เขา แตกษตัริยฝ าย ใตจะ ตอง
พายแพเพราะมีการปองรายเขา

๒๖พรรคพวกของกษตัริยฝ ายใต ที่เคยกิน
อาหารโตะ เดียวกับพระองค จะพยายาม
ทําลายพระองค สวนกองทัพของพระองค
ก็จะถูกทําลายยอยยับ และทหารที่เกง กลา
จํานวนมากตองลมตายเป็นซากศพ

๒๗กษตัริยทัง้สององค น้ีที่มีแผนชัว่รายอยู
ในใจ จะนัง่อยูโตะเดียวกัน และตางคนตาง
ก็จะพูดโกหกใสกัน แตมันจะไมสําเร็จหรอก
เพราะเวลาที่กําหนดไวนัน้ยังไมมาถึง

๒๘กษตัริยฝ าย เหนือก็จะกลับไปบาน เมือง
ของตน พรอมกับทรัพยสมบัติมหาศาล ใน
ระหวางทาง นัน้ เขาตัง้ใจจะตอ ตานคนของ
ขอตกลงอันศักดิส์ิทธิ ์ และเขาจะทําตามที่ได
ตัง้ใจไว นัน้ แลวถึงคอยกลับไปแผนดินของ
เขา

๒๙ เมื่อถึงเวลาที่ถูกกําหนด ไว เขาก็จะไป
รุกรานฝาย ใตอีกครัง้ หน่ึง แตครัง้ หลัง น้ีจะ
ไม เหมือนครัง้แรก ๓๐ จะมีเรือตางๆจากชาว
โรมัน ‡เขามาตอสูกับเขาและหยุดเขาไว ใน
ตอนขากลับ เขาก็จะระบายความโกรธแคน
ใสคนของขอตกลงอันศักดิส์ิทธินั์น้ เขาจะทํา
ตามที่ตัง้ใจ ไว แลวถึงคอยกลับ ไปแผน ดิน

*๑๑:๑๖ แผนดินที่สวยงาม หมายถึงแผนดินอิสราเอล
†๑๑:๒๒ เจาฟ าแหงขอตกลง หมายถึงนักบวชสูงสุดของยูดาห
‡๑๑:๓๐ เรือตางๆจากชาวโรมัน หรือ เรือจากตะวันตกหรือจากคิททิม
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ของเขา และใหรางวัลกับคนพวกนัน้ที่ทอด
ทิง้ขอตกลงอันศักดิส์ิทธิ ์

๓๑ทหารบางหนวยของ เขาจะยึดวิหารคือ
ป อมปราการและทําใหวิหารนัน้เสื่อมไป และ
พวก เขาจะสัง่ยกเลิกการ ถวายเครื่องบูชา
ประจํา วัน และตัง้สิ่งที่นา ขยะแขยงที่กอให
เกิดความนาสะพรึงกลัวขึ้นมาแทน

๓๒ เขาจะประจบสอพลอพวกทํา ชัว่ที่ตอ
ตานขอตกลง เพื่อพวก น้ีจะไดสนับสนุนเขา
แตคนที่ยังติดตามพระเจาของพวก เขาดวย
ความจงรักภักดี จะมีความ กลาและตอบโต
กลับ

๓๓พวกผูนําที่ฉลาด ก็จะชวยใหคนเป็น
จํานวนมากเขาใจ ถึงแมวาจะมีสักระยะหน่ึง
ที่ครูพวก นัน้อาจ จะถูกฆา ฟันดวยดาบหรือ
ถูกเผา ไฟ หรือถูก จับไปเป็น เชลยและถูก
แยงชิงทรัพยสินไป

๓๔ เมื่อพวก ผูนําที่ฉลาดเหลา นัน้ตกเป็น
เหยื่อ พวก เขาจะ ไดความ ชวย เหลือเพียง
เล็กน อย แตหลายคนที่มารวมกับพวกเขาจะ
ไมจริงใจ

๓๕พวก ผูนําที่เฉลียวฉลาดบาง คนก็จะ
สะดุดลม ไป ซึ่งจะทําใหคนในกลุมที่ เหลือ
ได รับการ ชําระลางใหขาวสะอาดบริสุทธิ ์
จนกวาจะถึงเวลาของจุดจบนัน้ เพราะมันจะ
มีระยะเวลาหน่ึงกอนจะถึงเวลาที่ไดกําหนด
ไว

๓๖แลวกษตัริยฝ าย เหนือก็จะทําตามใจ
ตนเอง เขาจะยกยองเชิดชูตนเองใหสูง
กวาเทพเจาทุก องค จนถึง ขัน้พูดสิ่งที่นา
ขยะแขยงตางๆตอพระเจาสูงสุด เขาจะ
ประสบความ สําเร็จ จนกวาพระเจาจะหาย
โกรธเกรีย้วคนของ พระองค เพราะพระเจา
จะทําตามสิ่งที่พระองคไดตัดสินใจไว

๓๗กษตัริยฝ าย เหนือจะไม สนใจพวก เทพ
ที่บรรพบุรุษของ เขานับถือ เขาไมสนใจ
เทพเจาที่พวกผูหญิงหลงใหล เขาจะไมสนใจ
ไมวาจะเป็นเทพองคไหนทัง้นัน้ เพราะวาเขา
จะเชิดชูตัวเองไวสูงกวาเทพทัง้หมด

๓๘แทนที่จะเป็นเทพเจาพวก น้ี เขาจะ
ยกยองเทพองค หน่ึง ที่บรรพบุรุษของ เขา
ไมรู จัก นัน่ก็คือเทพเจาแหงป อมปราการ

เขาจะยกยองเทพองค น้ีดวยทองคํา เงิน
พลอยที่มีคา และสิ่งของตางๆที่มีราคาแพง

๓๙ เขาจะโจมตีพวกป อมปราการที่
แข็งแกรงที่สุด ดวยความ ชวย เหลือจาก
เทพเจาตางชาติของเขา *และเขาจะใหความ
รํ่ารวยกับคนที่เขาชอบใจ เขาจะตัง้ใหคน
เหลา นัน้ดูแลคนเป็นจํานวนมาก และแบง
ที่ดินใหเป็นรางวัล

๔๐พอถึงเวลาของจุดจบ นัน้ กษตัริยฝ าย
ใตก็จะสู รบกับกษตัริยฝ ายเหนือ แตกษตัริย
ฝ าย เหนือจะจูโจมอาณาจักรของกษตัริยฝ าย
ใต ดวยรถรบ ทหาร มา และเรือจํานวน
มาก กษตัริยฝ าย เหนือจะบุกเขาไปในแผน
ดินตางๆเหมือนน้ําหลากที่กวาดแผนดิน

๔๑หลัง จาก นัน้กษตัริยฝ าย เหนือก็จะ
รุกรานแผน ดินที่สวยงาม และคนจํานวน
มากจะลมตาย คนพวกน้ีคือคนเหลานัน้ที่จะ
รอดพนจากเงื้อมมือของ เขา คือพวกเอโดม
โมอับ และพวกหัวหน าของชาวอัมโมน

๔๒ จาก นัน้กษตัริยฝ าย เหนือก็จะบุกไป
ยังประเทศอื่นๆแมแตประเทศอียิปตก็ไม
สามารถจะรอดพนเงื้อม มือของ เขาไป ได
๔๓ เขาจะครอบครองทรัพยสมบัติทัง้ทอง
เงิน และสิ่งของที่มีคาอื่นๆในอียิปต ตอจาก
นัน้ ชาวลิเบียและชาวเอธิโอเปียก็ไดมายอม
เชื่อฟังเขา

๔๔แตแลวก็มีขาวจากทิศตะวัน ออกและ
ทางทิศเหนือเขา มารบกวนจิตใจเขา และ
ดวยความโกรธอยางยิ่ง เขาก็จะเดินทัพออก
ไปบดขยีแ้ละฆาฟันคนเป็นจํานวนมาก

๔๕ เขาจะตัง้เต็นทสําหรับกษตัริยไว
ระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียนและภูเขาอัน
ศักดิส์ิทธิอ์ันงดงาม แลวเขาก็จะพบจุดจบ
ของเขาที่นัน่ และจะไมมีใครมาชวยเขา

๑๒ ๑ ใน เวลานัน้ เอง เจา ชายมี คา เอล
ผู ยิ่ง ใหญ ผู ที่เฝ ารักษาประชาชน

ของ เจาก็จะยืน ขึ้น แลวก็จะถึงเวลาแหง
ความทุกขยากลําบาก ชนิดที่ไม เคยเกิดขึ้น
มา กอน ตัง้แตคนพวก น้ีเป็นชนชาติขึ้น มา
จนถึงเวลานัน้ แต ดาเนียล ในเวลานัน้คน
ของเจาทุกคน ที่มีชื่อเขียนอยใูนหนังสือแหง
ชีวิตก็จะรอดชีวิต

*๑๑:๓๙ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เขาจะทําการแทนพวก นัน้ที่เสริม สรางป อมปราการ
ตางๆคือคนของพระตางชาติ”
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๒และคนเป็นจํานวนมากที่ถูก ฝังอยูในดิน
ก็จะฟ้ืนขึ้น มา บาง คนฟ้ืนขึ้น มาสูชีวิตนิ รัน
ดร และบางคนฟ้ืนขึ้นมาสูความอับอายและ
ถูกปฏิเสธตลอดนิรันดร

๓พวก ผูนําที่เฉลียวฉลาด จะสองสวาง จา
เหมือนกับทองฟ าที่สวางไสว คนพวก น้ีที่ได
นําคนจํานวนมากมาใช ชีวิตอยางที่พระเจา
พอใจ ก็จะสองสวางเหมือนหมูดาวตลอดชัว่
นิรันดร

๔สวนเจา ดา เนีย ล ใหเก็บเรื่อง น้ีเป็น
ความ ลับ และปิด ผนึกหนังสือเอา ไวจนกวา
จะถึงเวลาของจุดจบนัน้ คนเป็นจํานวนมาก
จะเดินทางไปโนนไปน่ี และความรูก็จะเพิ่ม
ขึ้น”

๕หลังจากนัน้ ขณะที่ผม ดาเนียล กําลัง
จอง มองอยู นัน้ จูๆก็มีคนอีกสอง คนยืนอยู
ตรง นัน้ คนหน่ึงอยูบนฝ่ังแมน้ําดาน น้ี สวน
อีกคนอยูที่ฝ่ังตรงขาม

๖คนหน่ึงในสองคน นัน้ ถามคนที่สวมชุด
ผา ลินิน (คือคนที่ยืนอยูเหนือน้ํา) วา “อีก
นานไหมกวาเรื่องเลวรายพวกน้ีจะเกิดขึ้น”

๗ผมไดยินเสียงผูชายคนที่สวมชุดผา ลินิน
(คือคนที่ยืนอยูเหนือน้ํา) เขาชูมือทัง้สองขาง
ขึ้น ไปบนสวรรค และสาบานโดยอางชื่อของ
พระองคผูดํารงอยูเป็นนิจวา
“อีกหน่ึง ปี สอง ปี และครึ่ง ปี เมื่ออํานาจ

ของเหลาผูศักดิส์ิทธิแ์ตกสลายจบสิน้แลว สิ่ง
เหลาน้ีก็จะเกิดขึ้น”

๘ผมไดยินแตไม เขาใจ ผมก็เลยถามวา
“ทานครับ แลวเหตุการณเหลา น้ีจะจบลงยัง
ไงครับ”

๙ เขาพูดวา “ไม ตองกังวล ดา เนีย ล ให
เจาดําเนินชีวิตของ เจาตอ ไป เพราะวาเรื่อง
พวกน้ีเป็นความลับ เรื่อง น้ีจะถูกปิดผนึกไว
จนกวาจะถึงเวลาของจุดจบนัน้

๑๐คนจํานวนมากจะได รับการ ชําระลางให
ขาวสะอาดบริสุทธิ ์ คนชัว่จะทําชัว่ จะไมมีคน
ชัว่สักคนที่เขาใจ แตพวกผูนําที่เฉลียวฉลาด
จะเขาใจ

๑๑ นับตัง้แตวันที่การ ถวายเครื่องบูชา
ประจํา วันถูกยกเลิก ไป จนถึงวันที่สิ่งนา
ขยะแขยงที่กอให เกิดความ นา สะ พรึง กลัว
ถูกตัง้ขึ้นมา รวมเวลาทัง้สิน้หน่ึงพันสองรอย
เกาสิบวัน

๑๒คนที่รอและยังรอด ชีวิตอยูจนถึงหน่ึง
พันสามรอยสามสิบหาวันก็จะเป็นคนที่จะได
รับเกียรติ

๑๓ เอาละ ดา เนียล สําหรับเจา ใหดําเนิน
ชีวิตของ เจาตอ ไปอยางซื่อสัตยจนถึงจุดจบ
เจาจะ ไดพัก ผอน แลวตอนสุดทาย นัน้เจาก็
จะฟ้ืนขึ้นมารับรางวัลของเจา”
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