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1 ເຍາົວະຊນົອສິຣາເອນທີຣ່າຊສາໍນກັເນບກຸາດເນສຊາ 
Four Young Israelites at the Babylonian Court 
(2 ກສດ 24:10-17) 

1 ໃນປີທີສາມແຫ່ງຣາຊການເຢຮົວອາກີມ ກະສັດຣາຊອານາຈັກຢູດາ ເນບຸກາດເນສຊາກະສັດຣາຊອານາຈັກ
ບາບິໂລນ ໄດ້ເຂ້ົາໂຈມຕີກຸງເຢຣູຊາ ເລັມແລະໄດ້ລ້ອມເມືອງໄວ້ 

2 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ເນບຸກາດເນສຊາ ຈັບເອົາກະສັດເຢຮົວອາກິມ ແລະຍຶດເອົາສ່ິງຂອງບາງຢ່າງຈາກຄັງ
ພຣະວິຫານ ແລ້ວເນບຸກາດເນສຊາໄດ້ເອົາພວກຊະເລີຍໄປຍັງບາບີໂລນ ແລະເອົາສ່ິງຂອງທ່ີຍຶດໄດ້ນ້ັນໄປ
ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນພຣະຄັງ 

3 ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ່ັງໃຫ້ຫົວຫນ້າຂັນທີເລືອກເອົາພວກຊະເລີຍອິສຣາເອນທ່ີເປັນຄົນຫນຸ່ມບາງຄົນຊ່ຶງເປັນເຊ້ືອ
ສາຍພຣະວົງແລະເຊ້ືອສາຍເຈ້ົານາຍ 

4 ຄົນເຫລ່ົານ້ິຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ສະງ່າງາມ ມສຸີຂະພາບສົມບູນ ມີຄວາມສລາດ ໄດ້ຮັບການຝຶກຫັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ
ມປັີນຍາສ້ຽມແຫລມ ເພ່ືອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຄຸນສົມບັດເຂ້ົາຮ ບັໃຊ້ໃນພຣະຣາຊສໍານັກ ອັສເປນັສຈະເປັນຜູ້
ສອນໃຫ້ພວກເຂົາອ່ານ ແລະຂຽນພາສາບາບີໂລນໄດ້ 

5 ພຣະຣາຊາຊງົສັ່ງໃຫນໍ້າອາຫານແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ທີພ່ຣະອົງຊົງສເວີຍມາໃຫ້ພວກເຂົາກິນດ່ືມທຸກມ້ື ໃຫ້ລ້ຽງດູ
ເຂົາຢູ່ເປັນເວລາສາມປີ ແລ້ວພວກເຂົາຈ່ຶງຈະຖືກນໍາເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ 

6 ໃນບັນດາຄົນທ່ີຖືກຄັດເລືອກເຫລ່ົານ້ິມີຊາວຢູດາດ້ວຍ ຄືດານີເອນ ຮານານີຢາ ມີຊາເອນ ແລະອາຊາຮີຢາ 
7 ຫົວຫນ້າພະນັກງານໄດ້ເອ້ີນຊ່ືພວກເຂາົໃຫມດ່ັ່ງນ້ີ ດານີເອນເອ້ີນວ່າ ເບນເຕຊັສຊາ ຣານານີຢາເອ້ີນວ່າ ຊັດຣຄັ 

ມ ຊີາເອນເອ້ີນວ່າ ເມຊາກ ແລະອາຊາຣຢີາເອ້ີນວ່າ ອາເບດເນໂກ 
8 ດານີເອນໄດ້ຕັດສິນໃນວ່າ ຈະບ່ໍເຮັດຜິດພຣະເຈ້ົາຍ້ອນອາຫານແລະນ້ໍາອະງຸ່ນຂອງພຣະຣາຊາ ເຂົາໄດ້ຂໍຮ້ອງ

ຫົວຫນ້າຂັນທີໃຫຊ່້ອຍເຫລືອເຂົາ  
9 ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງເຣັດໃຫ້ຫົວຫນ້າຂັນທີມເີມດຕາຈິດແລະສົງສານດານີເອນ 
10 ແຕ່ຫົວຫນ້າຂັນທີບອກດານີເອນວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ານພຣະຣາຊາ ພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ເຈ້ົາກິນແລະດ່ືມຂອງ

ເຫລ່ົານ້ິ ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍຕຸ້ຍພີເຫມືອນຄົນຫນຸ່ມອ່ືນໆ ພຣະອົງອາດຈະຊົງສ່ັງປະຫານຊີວິດຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້î 
11 ດ່ັງນ້ັນ ດານີເອນຈ່ຶງໄປຫາຄົນຍາມທ່ີຫົວຫນ້າຂັນທີແຕ່ງໃຫ້ດູແລດານີເອນ  ຮານານີຢາ ມຊີາເອນ ແລະອາຊາ

ຣຢີາ 
12 ວ່າ, ìຂໍທ່ານຈ່ົງທົດລອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຈັກສິບມ້ື ຂໍໃຫເ້ຂົານໍາຜັກມາໃຫ້ເຣົາກິນ ແລະນ້ໍາມາໃຫ້ເຮົາດື່ມ  
13 ແລ້ວໃຫທ່້ານສັງເກດເບ  ່ິງພວກເຮົາກັບຄົນຫນຸ່ມທ່ີກິນອາຫານຂອງພຣະຣາຊາ ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງຕັດສິນໃຈຕາມທ່ີ

ເຫັນສົມຄວນî 
14 ຄົນຍາມໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ພວກເຂົາທົດລອງເບ່ິງສິບມ້ື ເມ່ືອຫມດົກໍານົດສິບມ້ືແລ້ວ 



15 ກໍເຫັນວ່າພວກເຂົາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງກວ່າພວກທ່ີກິນອາຫານຂອງພຣະຣາຊາ 
16 ດ່ັງນ້ັນ ຄົນຍາມຈ່ຶງບ່ໍເອົາອາຫານແລະນ້ໍາອະງຸ່ນຂອງພຣະຣາຊາໃຫ້ພວກເຂົາກິນ ໃຫກິ້ນແຕ່ຜັກກັບນ້ໍາລ້າໆ

ຕາມທ່ີເຂົາ  ສເນີມາ 
17 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ພວກຄົນຫນຸ່ມສ່ີຄົນນ້ິມີຄວາມຮູ້ ມຄີວາມຊໍານິຊໍານານວັນນະຄະດີ ແລະປັນຍາ

ເປັນຢ່າງດີ     ພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ດານີເອນຊໍານານການແປນິມິດແລະແກ້ຄວາມຝັນ 
18 ເມ່ືອຖ້ວນກໍານົດສາມປີທ່ີພຣະຣາຊາຊົງກໍານົດໄວ້ ຫົວຫນ້າຂັນທີກໍນໍາຄົນຫນຸ່ມທັງຫມົດເຂ້ົາເຝ້ົາກະສັດເນບຸ

ກາດເນສຊາ 
19 ພຣະອົງຊົງສົນທະນາກັບພວກເຂົາ ກໍຊົງເຫັນວ່າດານີເອນ ຮານານີຢາ ມີຊາເອນ ແລະອາຊາຣຢີາສລາດກວ່າ

ຄົນອ່ືນໆ ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາຮັບຣາຊການໃນພຣະຣາຊສໍານັກ 
20 ບັນຫາຫລືຄໍາຖາມທ່ີພຣະຣາຊາຊງົຍົກຂ້ຶນມານ້ັນ ພວກເຂົາຮູ້ຫມດົ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເຫັນວ່າທັງສ່ີຄົນນ້ີຕອບໄດ້

ດີກວ່າພວກຫມ ດູໍ ຫລືຫມ ມົໍນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງເຖິງສິບເທ່ົາ 
21 ດານີເອນໄດ້ຮັບຣາຊການເລ້ືອຍມາຈົນເຖິງສມັຍໄຊຣັສເປັນກະສັດຣາຊອານາຈັກບາບີໂລນ 
 

2 ພຣະສບຸນິຂອງກະສດັເນບກຸາດເນສຊາ 
Nebuchadnezzarís Dream 

1 ເມ່ືອເນບຸກາດເນສຊາຊົງເປັນກະສັດໄດ້ສອງປີ ກໍຊົງຝັນເປັນທຸກໃນພຣະທັຍຈົນບັນທົມບ່ໍຫລັບ  
2 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊ ງົຮັບສ່ັງໃຫ້ພວກຫມໍດ ູຫມໍມົນ ຫມຜໍ ີແລະຫມວີໍຊາອາຄົມມາທູນຄວາມຝັນນ້ັນແກ່ພຣະ

ອົງ ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ເຂ້ົາມາເຝ້ົາພຣະຣາຊາແລ້ວ  
3 ພຣະອ ົງຊົງກ່າວຕ່ໍພວກເຂາົວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຝັນບ່ໍດີເປັນທຸກໃຈຫລາຍ ເຮົາຢາກຮູ້ວ່າຄວາມຝັນນ້ັນເປັນຢ່າງໃດî 
4 ພວກເຂົາໄດ້ກາບທູນພຣະຣາຊາເປັນພາສາອາຣາມວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຊງົພຣະຈະເຣີນເທີນ ຂໍຊົງເລ່ົາຄວາມຝັນ

ຂອງພຣະອົງໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງຟັງ ເພ່ືອພວກຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ທູນຖວາຍຄວາມແກ້ແດ່ພຣະອົງî 
5 ພຣະຣາຊາຊງົກາ່ວຕ່ໍພວກຫມວິໍຊາອາຄົມວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈແລ້ວວ່າ ຖ້າພວກເຈ້ົາບອກຄວາມຝັນ ແລະ

ແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ເຮົາບ່ໍໄດ້ ເຮົາຈະຂ້າພວກເຈ້ົາຢ່າງທາຣຸນ ແລະທໍາລາຍບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຈ້ົາຖ້ິມ 
6 ແຕ່ຖ້າພວກເຈ້ົາບອກແລະແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ເຮົາໄດ້ ເຮົາຈະໃຫ້ລາງວັນແລະກຽດຕິຍົດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ພວກ

ເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງບອກຄວາມຝັນແລະແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ເຮົາເສັຽî 
7 ພວກເຂົາໄດ້ທູນພຣະຣາຊາອີກວ່າ, ìຖ້າພຣະອົງຊງົເລ່ົາຄວາມຝັນໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮູ້ ພວກຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຈະແກ້

ຄວາມຝັນນ້ັນໄດ້î 
8 ແລ້ວພຣະຣາຊາຊົງກາ່ວວ່າ, ìເຮົາຄິດແລ້ວວ່າພວກເຈ້ົາພຍາຍາມຖ່ວງດຶງເວລາໄວ້ ເພາະພວກເຈ້ົາຮູ້ວ່າເຮົາ

ເປັນຄົນຕັດສິນໃຈເດັດຂາດ 
9 ຖ້າພວກເຈ້ົາບ່ໍບອກຄວາມຝັນໃຫ້ເຮົາຮູ້ ພວກເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ຮັບໂທດຢ່າງດຽວກັນ ພວກເຈ້ົາຕົກລົງກັນຕົວະຈົນ

ເທ່ົາເຮົາຈະປ່ຽນໃຈ ແຕ່ເຮົາຊິບ່ໍປ່ຽນ ຈ່ົງບອກຄວາມຝັນແກ່ເຮົາເສັຽ ເຮົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າພວກເຈ້ົາແກ້ຄວາມຝັນນ້ັນ
ໄດ້î 

10 ພວກຫມວໍິຊາອາຄມົໄດ້ທ ູນພຣະຣາຊາວ່າ, ìບ່ໍມີຄົນໃດດອກໃນພ້ືນພິພົບນ້ິທ່ີສາມາດບອກສ່ິງທ່ີພຣະອົງຢາກ
ຮູ້ໄດ້ ບ່ໍມີພຣະຣາຊາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຊົງຣິດອົງໃດໄຕ່ຖາມເຊ່ັນນ້ິກັບພວກຫມດໍ ູຫມມໍົນແລະຫມວີໍຊາອາຄົມ 

11 ສ່ິງທ່ີພຣະຣາຊາຖາມມານ້ັນຍາກຫລາຍ ບ່ໍມໃີຜຈະຖວາຍຄໍາຕອບແກ່ພຣະອົງໄດ້ ນອກຈາກພວກພຣະຊ່ຶງບ່ໍ
ໄດ້ເປັນມະນຸດî 



12 ຍ້ອນການເວ້ົາຢ່າງນ້ິພຣະຣາຊາຈ່ຶງຊົງພິໂຣດ ແລະຊົງຮ ບັສ່ັງໃຫ້ປະຫານຊີວິດພວກຫມຕ່ໍາງໆຊ່ຶງເປັນທ່ີປຶກສາ
ມະຫາກະສັດໃນກຸງບາບີໂລນ 

13 ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງມີພຣະຣາຊອົງການປະກາດອອກໄປວ່າ ໃຫຂ້້າພວກຣາຊບັນດິດທັງຫມດົ ເຂົາຈ່ຶງຊອກຫາດານີເອນ
ແລະເພ່ືອນຝູງຂອງເຂົາເພ່ືອຈະຂ້າເສັຽ 

14 ຕ່ໍມາ ດານີເອນໄດ້ບອກຢ່າງມີພກິໄຫວແກ່ອາຣິໂອກ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານປະຈໍາພຣະຣາຊວງັ ຜູ ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັບ
ຄໍາສ່ັງໃຫ້ອອກໄປຂ້າທ່ີປຶກສາທັງຫລາຍ 

15 ທ່ານຖາມອາຣິໂອກວ່າ, ìເປັນຫຍັງພຣະຣາຊາຈ່ຶງອອກຄໍາສ່ັງຮຸນແຮງເຊ່ັນນ້ິ?î ອາຣໂິອກກໍເລ່ົາເຣ່ືອງທ່ີເກີດ
ຂ້ຶນໃຫ້ດານີເອນຮູ້ 

16 ດານີເອນໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາໃນທັນທີ ແລະທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງເລ່ືອນກໍານົດເວລາປະຫານ ເພ່ືອວ່າທ່ານຈະ
ໄດ້ຖວາຍຄໍາແກ້ຄວາມຝັນແດ່ພຣະອົງ 
ພຣະເຈ້ົາຊງົບອກຄາໍແກຄ້ວາມຝນັແກດ່ານເີອນ 
God Reveals Nebuchadnezzaríd Dream 

17 ແລ້ວດານີເອນໄດ້ກັບຄືນເມືອເຮືອນຂອງຕົນ ແລະບອກເຣ່ືອງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃຫ້ ຮານານີຢາ ມີຊາເອນ ແລະອາຊາ
ຣີຢາເພ່ືອນຂອງຕົນຮູ້ 

18 ແລະໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເພ່ືອນອ້ອນວອນ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທ່ີຢູ່ເທິງຟ້າສວັນຊົງໂຜດອະທິບາຍເຣ່ືອງເລິກລັບນ້ິໃຫ້
ແກ່ພວກເຂົາ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະບ່ໍຖືກຂ້າຕາຍເຫມືອນຢ່າງທ່ີປຶກສາຄົນອ່ືນໆໃນກຸງບາບີໂລນ 

19 ແລ້ວໃນຄືນນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຜີຍເຣ່ືອງເລິກລັບນ້ິໃຫ້ດານີເອນຮູ້ທາງນີມິດ ດ່ັງນ້ັນ ດານີເອນຈ່ຶງສັຣເສີນພ
ຣະເຈ້ົາເທິງຟ້າສວັນວ່າ,  

20 ìຂໍສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປເປັນນິດ ພຣະອົງຊົງມີປັນຍາແລະມີເດຊານຸພາບ 
21 ພຣະອົງຊງົບັງຄັບກາລເວລາ ຊົງແຕ່ງຕ້ັງແລະປົດພຣະຣາຊາ ຊົງປະທານປັນຍາແລະຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານໃຫ້

ມະນຸດ 
22 ຊົງເປິດເຜີຍສ່ິງເລິກແລບແລະລັບລ້ີ ຊົງຮູ້ສ່ິງທ່ີຢ ູ ່ໃນຄວາມມືດ ແລະຊົງມີແສງສວ່າງຢູ່ອ້ອມຮອບ 
23 ໂອ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣດຸຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນແລະຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງ ພຣະ

ອົງຊົງປະທານປັນຍາແລະກໍາລັງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ ຊງົຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງໃຫພ້ວກຂ້າພ
ຣະອົງຮູ້ຈັກຕອບພຣະຣາ ຊາ 
ດານເີອນບອກ ແລະແກຄ້ວາມຝນັໃຫພ້ຣະຣາຊາ 
Daniel interprets the Dream 

24 ຕ່ໍມາ ດານີເອນໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາອາຣິໂອກ ຜູ້ທ່ີພຣະຣາຊາຊງົແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ຂ້ານັກປາດແຫ່ງກຸງບາບີໂລນ ທາ່ນໄດ້
ເຂ້ົາໄປ ແລະກ່າວແກ່ອາຣີໂອກວ່າ, ìຂໍຢ່າຂ້າພວກນັກປາດທ້ອນ ໂຜດນໍາຕົວຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປເຝ້ົາພຣະຣາ
ຊາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະແກ້ຄວາມຝັນຖວາຍພຣະອົງî 

25 ແລ້ວອາຣິໂອກກໍຟ້າວນໍາຕົວດານີເອນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ແລະທູນພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງພົບຄົນຢູດາຜູ້
ນ່ຶງໃນຫມູ່   ພວກຊະເລີຍ ຊາຍຜູ້ນ້ີສາມາດແກ້ຄວາມຝັນຂອງພຣະອົງໄດ້î 

26 ພຣະຣາຊາຊົງກ່າວກັບດານີເອນ (ຜູ້ມີຊືອີ່ກຢ່າງນ່ຶງ ເບນເຕຊັສຊາ) ວ່າ, ìເຈ້ົາສາມາດບອກ ແລະແກ້ຄວາມ
ຝັນຂອງເຮົາໄດ້ບໍ?່î 

27 ດານເີອນທູນພຣະຣາຊາວາ່, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ບ່ໍມີຫມ ໍວຊີາອາຄົມ ຫມ ມົໍນ ຫມ ມໍໍ ຫລືຫມ ດູໍຣືກຍາມຄົນໃດ
ດອກບອກ    ພຣະອົງຢ່າງນ້ັນໄດ້  



28 ມແີຕ່ພຣະເຈ້ົາເທິງຟ້າສວັນທ່ີຊງົສາມາດເຜີຍຄວາມເລິກລັບທັງຫລາຍໄດ້ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ບອກໃຫ້ພຣະອົງຮູ້ສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ ຄວາມຝັນແລະນິມິດທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຂນະທ່ີພຣະອົງຊົງບັນທົມ
ນ້ັນມີດ່ັງນ້ີ: 

29 ຄືພຣະອົງຊົງຝັນເຖິງເຣ່ືອງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ ເພາະພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງເຜີຍເຣ່ືອງເລິກລັບໄດ້ສະແດງໃຫ້ພ
ຣະອົງຮູ້ເຖິງສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ 

30 ເຣ່ືອງເລິກລັບນ້ິຊົງເຜີຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮູ້ ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນສລາດກວ່າຄົນອ່ືນໆດອກ ແຕ່ຍ້ອນ
ພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫພ້ຣະຣາຊາຮູ້ຄໍາແກ້ຄວາມຝັນ ແລະເຂ້ົາໃຈພຣະດໍາຣິໃນພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເອງ 

31 ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ໃນນີມິດຂອງພຣະອົງນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ທອດພຣະເນດເຫັນຮູບຂນາດໃຫຍ່ຢືນຢູ່ຊ້ອງພຣະ
ພັກ ຮູບນ້ິສ່ອງແສງເຫລ້ືອມແລະເປັນຕາຢ້ານ  

32 ຫົວຂອງຮູບນ້ິເປັນຄໍາຢ່າງດີທ່ີສຸດ ເອິກແລະແຂນເປັນເງິນ ແອວແລະກະໂພກເປັນທອງສໍາລິດ  
33 ຂາເປັນເຫລັກ ຕີນເປັນເຫລັກປົນດິນ 
34 ຂນະພຣະອົງທອດພຣະເນດຢູ່ນ້ັນ ມຫີີນໃຫຍ່ກ້ອນນ່ຶງແຕກອອກມາເອງໂດຍບ່ໍມີໃຜເຮັດ ຫີນນ້ິໄດ້ກະທົບໃສ່

ຕີນເຫລັກປົນດິນຂອງຮູບນ້ັນຈົນແຕກຫມຸນ່ໄປ 
35 ແລ້ວໃນທັນໃດນ້ັນ ສ່ວນເປັນເຫລັກ ເປັນດິນ ເປັນທອງສໍາລິດ ເປັນເງິນແລະຄໍາກໍແຕກຫມຸນ່ໄປເຫມືອນເຂ້ົາ

ລີບໃນລານ ທ່ີລົມພດັປີວໄປໃນຍາມຮ້ອນ ໂດຍບ່ໍມ ຮ່ີອງຮອຍໃຫ້ພົບເຫັນເລີຍ ແຕ່ກ້ອນຫີນນ້ັນໄດ້ກາຍເປັນພູ
ເຕມັພື້ນພພົິບ ຄວາມຝັນນ້ັນເປັນດ່ັງນ້ິແຫລະ 

36 ຕ່ໍໄປ ຂ້າພຣະອົງຂໍແກ້ໃຫ້ພຣະອົງຊົງຊາບ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ພຣະອົງຊງົເປັນຈອມພຣະຣາຊາທັງປວງ 
37 ພຣະເຈ້ົາເທິງຟ້າສວັນໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ພຣະອົງເປັນພຣະຣາຊາ ຊົງປະທານຣິດອໍານາດແລະກຽດຕິຍົດໃຫ້ພ

ຣະອົງ 
38 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູ້ປົກຄອງຄົນຕລອດທັງສັດແລະນົກທັງປວງທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນໂລກ 

ຫົວຄໍານ້ັນແມ່ນ ພຣະອົງເອງ 
39 ຕ່ໍຈາກພຣະອົງໄປຈະມີຣາຊອານາຈັກນ່ຶງອີກ ເປັນຣາຊອານາຈັກນ້ອຍກວ່າຂອງພຣະອົງ ແລະຫລັງຈາກນ້ັນ

ແມ່ນຣາຊອານາຈັກທີສາມ ເປັນຣາຊອານາຈັກທອງສ າໍລິດ ຊຶງ່ຈະມີອໍານາດແຜ່ໄປທ່ົວໂລກ 
40 ແລ້ວຈະມຣີາຊອານາຈັກທີສ່ີ ເປັນອານາຈັກທ່ີມີອໍານາດແລະແຂງດ່ັງເຫລັກ ຊ່ຶງສາມາດຕີສ່ິງທັງຫລາຍໃຫ້ຫັກ

ແລະແຕກຫມຸ່ນໄດ້ ຣາຊອານາຈັກນ້ີຈະຫັກແລະທັບມ້າງຣາຊອານາຈັກກ່ອນໆທັງປວງ 
41 ທ່ີພຣະອົງທອດພຣະເນດເຫັນຕີນແລະນ້ີວຕີນເປັນດີນປົນເຫລັກນ້ັນ ຫມາຍຄວາມວ່າຈະເປັນຣາຊອານາຈັກ

ປະສົມ ມັນຈະມີຄວາມແຂງຂອງເຫລັກປົນຢູ່ດ້ວຍ ເພາະວ່າໄດ້ມີເຫລັກປະສົມຢູ່ກັບດິນຫນຽວ 
42 ນ້ີວຕີນເປັນເຫລັກປົນດິນນ້ັນ ຫມາຍຄວາມວ່າຣາຊອານາຈັກນ້ັນຈະແຂງແຮງແຕ່ເສັຽຫາຍງ່າຍ 
43 ທ່ີພຣະອົງທອດພຣະເນດເຫັນເຫລັກປະສົມດ້ວຍດິນຫນຽວນ້ັນ ພວກຜູ້ປົກຄອງຣາຊອານາຈັກນ້ັນ ຈະພຍາ

ຍາມຮວບຮວມຄອບຄົວຂອງເຂົາເຂ້ົາກັນດ້ວຍການແຕ່ງງານ ແຕ່ພວກເຂົາຈະເຮັດບ່ໍໄດ້ຢ່າງດຽວກັບເຫລັກທ່ີ
ປະສົມເຂ້ົາກັບດິນບ່ໍໄດ້ 

44 ໃນສມັຍພຣະຣາຊາເຫລ່ົານ້ັນປົກຄອງຢູ່ ພຣະເຈ້ົາເທິງຟ້າສວັນຈະຊົງຈັດຕ້ັງຣາຊອານາຈັກອັນນ່ຶງຂ້ຶນ ຊ່ຶງຈະບ່ໍ
ຖືກທໍາລາຍແລະຈະຕ້ັງຢູ່ຕລອດໄປ ຣາຊອານາຈັກນ້ິຈະບ່ໍປຣາຊັຍແຕ່ຈະທໍາລາຍຣາຊອານາຈັກອ່ືນທັງ
ປວງໃຫ້ຫມົດສ້ິນ 

45 ທ່ີພຣະອົງທອດພຣະເນດເຫັນກ້ອນຫນີແຕກອອກຈາກພູເອງໂດຍບ່ໍມີໃຜເຮັດ ກ້ອນຫນີນ້ັນໄດ້ກະທົບກັບຮູບ
ເຫລັກ ຮູບທອງສໍາລິດ ຮູບດິນ ແລະຮູບເງິນແລະຄໍານ້ັນ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ໄດ້ຊົງບອກສ່ິງທ່ີຈະເກີດ



ຂ້ຶນໃນອະນາຄົດໃຫ້ພຣະຣາຊາຊົງຊາບ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ທູນຖວາຍຄວາມຝັນແລະຄໍາແກ້ແດ່ພຣະອົງຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງແລະເປັນຈີງ 
ກະສດັຊງົມອບຮາງວນັໃຫດ້ານເີອນ 
Daniel and His Friends Promoted 

46 ແລ້ວກະສັດເນບຸກາດເນສຊາໄດ້ຊົງຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າດານີເອນ ຊົງສ່ັງໃຫ້ນໍາເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງຫອມບູ
ຊາມາມອບໃຫດ້ານີເອນ 

47 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະ ແລະຂອງພຣະຣາຊາທັງປວງ ແລະຊົງເປ
 ັນຜູ້ເຜີຍຄວາມເລິກລັບ ເພາະວ່າທ່ານສາມາດອະທິບາຍຄວາມເລິກລັບນ້ິໄດ້î 

48 ແລ້ວພຣະຣາຊາໄດ້ມອບຕໍາແຫນ່ງສູງແລະສ່ິງຂອງອັນປະເສີດຫລາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ດານີເອນ ຄືຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້
ເປັນຜູ້ປົກຄອງແຂວງບາບີໂລນ 

49 ແລະເປ ນັຫົວຫນ້າພວກທ່ີປຶກສາຊາວບາບີໂລນ ເພ່ືອຕອບສນອງຄໍາທູນຂໍຂອງດານີເອນ ພຣະຣາຊາຊງົແຕ່ງຕ
 ັ ້ງໃຫຊັ້ດຣຄັ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ຮັບຣາຊການຢູ່ໃນແຂວງບາບີໂລນ ແລະຍັງຊົງໃຫດ້ານີເອນຮັບຕໍາ
ແຫນ່ງຢູ່ໃນພຣະຣາຊສໍານັກຕ່ໍໄປ 

 

3 ກະສດັເນບກຸາດເນສຊາ ສັງ່ໃຫທ້ກຸຄນົຂາບໄຫວຮ້ບູຄາໍ 
The Golden Image 

1 ກະສັດເນບຸກາດເນສຊາໄດ້ຊົງສ້າງຮູບຄໍາຮູບນ່ຶງ ສູງຫົກສິບສອກ ແລະກວ້າງຫົກສອກ ຊົງແຕ່ງໄວ້ໃນທ່ີຮາບ
ພຽງດຸແລໃນແຂວງບາບີໂລນ 

2 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຮັບສ່ັງໃຫ້ບັນດາຂ້າຣາຊການຜູ້ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ຄືພວກເຈ້ົາອຸປຣາຊ ເຈ້ົາແຂວງ ຮອງເຈ້ົາ
ແຂວງ ຜູ້ປົກຄອງກໍາແພງນະຄອນ ນາຍຄັງ ຜູ້ພິພາກສາ ຕຸລາການແລະບັນດາຂ້າຣາຊການຄົນອ່ືນໆໃນ
ແຂວງທັງຫມດົ ມາຮ່ວມໃນງານສລອງຮູບຄໍາທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງຂ້ຶນ 

3 ແລ້ວບັນດາຂ້າຣາຊການທັງຫມດົນ້ິໄດ້ມາສລອງພ້ອມກັນ ແລະໄດ້ຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຮູບຄໍານ້ັນ 
4 ໂຄສົກຜູ້ນ່ຶງໄດ້ປະກາດດ້ວຍສຽງອັນດັງວ່າ, ìຄົນທຸກໆປະເທດ ທ ກຸໆເຊ້ືອຊາດແລະພາສາ 
5 ຕ່ໍໄປນ້ິພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຽງເປ່ົາແກຕິດຕາມດ້ວຍສຽງປ່ີ ສຽງພິນ ສຽງກະຈັບປ່ີ ແລະສຽງແຄນ ແລ້ວຈະມີ

ສຽງດົນຕຣີອ່ືນໆດັງຂ້ຶນ ພໄໍດ້ຍິນສຽງດົນຕຣີໃຫທ່້ານທງັຫລາຍຂາບໄຫວຮູ້ບຄໍາທ່ີກະສັດເນບຸກາດເນສຊາຊົງ
ສ້າງນ້ິ 

6 ຜູ້ໃດບ່ໍຂາບໄຫວ້ຈະຖືກໂຍນເຂົາໄປໃນເຕົາໄຟທັນທີî 
7 ດ່ັງນ້ັນ ພ ຄົໍນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນສຽງດົນຕຣີດັງຂ້ຶນຄົນທຸກໆປະເທດ ທກຸໆເຊ້ືອຊາດແລະພາສາກໍຂາບໄຫວ້ຮູບ

ຄໍາທີກ່ະສັດເນບຸກາດເນສຊາຊົງສ້າງນ້ັນ 
ຄນົຢດູາສາມຄນົຖກືຟອ້ງຮອ້ງ 

8 ມຊີາວບາບີໂລນບາງຄົນໄດ້ສວຍໂອກາດນ້ິ ກ່າວຟ້ອງຄົນຢູດາ 
9 ພວກເຂົາທູນກະສັດເນບຸກາດເນສຊາວ່າ, ìຂໍຊົງພຣະຈະເຣີນເທີນ,  
10 ພຣະອົງຊົງອອກຄໍາສ່ັງແລ້ວວ່າ ພໍສຽງດົນຕຣີເລ້ີມດັງຂ  ້ຶນ ທກຸໆຄົນຈະຕ້ອງຂາບໄຫວຮູ້ບຄໍາ  
11 ຜູ້ໃດບ່ໍຂາບໄຫວ້ຈະຕ້ອງຖືກໂຍນເຂ້ົາເຕົາໄຟ 
12 ມຄົີນຢູດາບາງຄົນທ່ີພຣະຣາຊາຊງົແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ຮັບຣາຊການຢູ່ໃນແຂວງບາບີໂລນ ຄື ຊັດຣຄັ ເມຊາກ ແລະອາ

ເບດເນໂກ ສາມຄົນນ້ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ພວກເຂົາບ່ໍນັບຖືພຣະຂອງພຣະອົງແລະບ່ໍຍອມຂາບໄຫວ້
ຮູບທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງî 



13 ດ້ວຍເຫດນ້ິ ພຣະຣາຊາຈ່ຶງຊົງພິໂຣດ ແລະຊົງສ່ັງໃຫນໍ້າຊາຍສາມຄົນນ້ັນມາເຝ້ົາ 
14 ແລ້ວຊົງຖາມພວກເຂົາວ່າ, ìຊັດຣັຄ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ພວກເຈ້ົາບ່ໍຍອມນັບຖືພຣະຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍ

ຍອມຂາບໄຫວ້ຮູບຄໍາທ່ີເຮົາໄດ້ສ້າງຂ້ຶນແມ່ນບ່ໍ? 
15 ເອົາລະ ບັດນ້ີພໍພວກເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງແກສຽງປ່ີ ສຽງພິນ ສຽງກະຈັບປ່ີ ສຽງແຄນ ແລະສຽງດົນຕຣີອ່ືນໆທັງຫມດົ

ໃຫພ້ວກເຈ້ົາຈົ່ງຂາບໄຫວຮູ້ບຄໍານ້ັນ ຖ້າພວກເຈ້ົາບ່ໍຍອມຂາບໄຫວ້ ພວກເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກໂຍນເຂ້ົາເຕົາໄຟທັນ
ທີ ຫລືພວກເຈ້ົາຄິດວ່າມີພຣະອົງອ່ືນທ່ີຈະຊ່ອຍພວກເຈ້ົາໃຫ້ລອດພ້ົ້ົນຈາກອໍານາດຂອງເຮົາບ່ໍ? 

16 ຊັດຣັຄ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກທູນພຣະຣາຊາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ພວກຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຂ ປ້ໍອງກັນ
ຕົວເອງໄວ້ 

17 ຖ້າພຣະເຈ້ົາອົງທ່ີພວກຂ້າພຣະອົງຮັບໃຊ້ຢູ່ຊົງພພໍຣະທັຍຈະຊ່ອຍພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກເຕົາທ່ີໄຟລຸກຢູ່ 
ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ພຣະອົງກໍຈະຊົງຊ່ອຍກູ້ພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກພຣະຣາຊອໍານາດຂອງພຣະຣາຊາ 

18 ແຕ່ຖ້າບ່ໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຂໍພຣະອົງຊົງຊາບວ່າ ພວກຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍນັບຖືພຣະຂອງພຣະອົງ 
ແລະຈະບ່ໍຂາບໄຫວຮູ້ບຄໍາທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງຂ້ຶນî 

ຄນົຢດູາຖກືໂຍນເຂົາ້ເຕາົໄຟ 
The Fiery Furnace 

19 ແລ້ວກະສັດເນບຸກາດເນສຊາຊົງພິໂຣດ ຊດັຣັຄ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກຢ່າງສຸດຂີດຈົນຫນ້າດໍາຕາແດງ ພ
ຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ຄົນຂອງພຣະອົງໄປເຮັດໃຫ້ເຕົາໄຟຮ້ອນຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາເຖິງເຈັດເທ່ົາ 

20 ແລ້ວຊົງສ່ັງໃຫ້ຄົນຜູ້ເຂ້ັມແຂງທ່ີສຸດໃນກອງທັບຂອງພຣະອົງຜູກຊາຍສາມຄົນນ້ິ 
21 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາທັງສາມຈ່ຶງຖືກມັດຄາເຄ່ືອງນຸ່ງ ມີເສ້ືອຊ້ັນໃນຊ້ັນນອກ ມີຫມວກແລະຂອງອ່ືນໆ ແລ້ວໂຍນ

ເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟ 
22 ເພາະວ່າຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຣາຊານ້ັນເດັດຂາດ ເຕົາໄຟນ້ັນກໍຮ້ອນທ່ີສຸດ ຈົນພວກຄົນທ່ີໂຍນພວກເຂົາເຂ້ົາໄປໄດ້

ຖືກໄຟໄຫມຕ້າຍ 
23 ຊັດຣັຄ ເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກກໍຕົກລົງກາງກອງໄຟທັງໆທ່ີຍັງມັດຢູ່ 
24 ໃນເວລານ້ັນ ກະສັດເນບຸກາດເນສຊາ ໄດ້ຊົງລຸກຂ້ຶນໂດຍໄວຍ ອ້ນປະຫລາດພຣະທັຍ ແລະຊົງຖາມພວກທ່ີປຶກ

ສາວ່າ, ìພວກເຮົາໄດ້ມັດຊາຍສາມຄົນນ້ັນໂຍນເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?î ພວກເຂົາທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະ
ຣາຊາ ແມ່ນແລ້ວພຣະເຈ້ົາຂ້າî 

25 ພຣະອົງຊົງຖາມອີກວ່າ, ìແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງເຫັນຊາຍສ່ີຄົນກໍາລັງຍ່າງຢູ່ໃນເຕົາໄຟ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ມັດແລະ
ບ່ໍເຫັນເປັນອັນຕະຣາຍຫຍັງເລ ີຍ ຄົນທີສ່ີຊ້ໍາພດັເບ່ິງຄ້າຍຄືກັນກັບເທວະດາî 
ຄນົຢດູາໄດຮ້ບັການປດົປອ່ຍແລະໄດເ້ລືອ່ນຊັນ້ 

26 ແລ້ວກະສັດເນບຸກາດເນສຊາໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປເທິງປາກເຕົາໄຟ ແລະຊົງເອ້ີນວ່າ, ìຊັດຣັຄ ເມຊາກ ອາເບດ
ເນໂກ ຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດເອີຍ, ຈ່ົງອອກມາສາî ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ອອກມາໃນທັນທ ີ

27 ຝ່າຍເຈ້ົາອຸປຣາດ ເຈ້ົາແຂວງ ຮອງເຈ້ົາແຂວງ ແລະພວກທ່ີປຶກສາທັງຫມົດໄດ້ພ້ອມກັນມາເບ່ິງຄົນເຫລ່ົານ້ີ ຊ່ຶງ
ບ່ໍໄດ້ຮັບອັນຕະຣາຍຫຍັງເລີຍ ຜົມແລະເຄ່ືອງນຸ່ງກໍບ່ໍໄດ້ໄຫມ ້ແລະທັງບ່ໍມີກ່ິນຄວັນໄຟໃນຕົນຕົວຂອງເຂົາ 

28 ພຣະຣາຊາຊງົກາ່ວວ່າ, ìສາທຸການແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຊັດຣັຄ ຂອງເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ພຣະອົງຊງົໃຊ້
ເທວະດາລົງມາຊ່ອຍຄົນເຫລ່ົານ້ິ ຊຶງ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ພວກເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟ ັງຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ 
ແລະຍ່ອມສ່ຽງຊີວິດຂອງເຂົາດີກວ່າທ່ີຈະຂາບໄຫວ້ພຣະໃດໆເວ້ັນໄວ້ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາເອງ 



29 ບັດນ້ິ ເຮົາອອກຄໍາສ່ັງວ່າ ຖ້າຄົນໃດ ປະເທດໃດ ເຊ້ືອຊາດໃດ ຫລືພາສາໃດເວ້ົາຫມິນ່ປມາດພຣະເຈ້ົາຂອງຊັດ
ຣັຄ ຂອງເມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກ ເຂົາຜູ້ນ້ັນຈະຖືກຂ້າຢ່າງທໍາຣຸນ ແລະທໍາລາຍເຮືອນຊານຖ້ິມ ເພາະວ່າບ່ໍ
ມພີຣະອ່ືນໃດທ່ີສາມາດຊອ່ຍໄດ້ເຫມືອນພຣະເຈ້ົາອົງນ້ິî 

30 ແລ້ວກະສັດເນບຸກາດເນສຊາ ໄດ້ພຣະຣາຊທານເລ່ືອນຍົດໃຫ້ຊັດຣຄັ ໃຫເ້ມຊາກ ແລະອາເບດເນໂກໃນ
ແຂວງບາບີໂລນ 

 

4 ຄວາມຝນັເທືອ່ທສີອງຂອງກະສດັເນບກຸາດເນສຊາ 
Nebuchadnezzarís Second Dream 

1 ກະສ ດັເນບຸກາດເນສຊາຊົງສ່ົງເອກກະສານທ່ີມີເນ້ືອຄວາມຕ່ໍໄປນ້ິໄປຍັງປະຊາຊນົທຸກໆປະເທດ ທ ກຸໆເຊ້ືອ
ຊາດແລະພາສາທ່ົວໂລກວ່າ, ìຂໍຄວາມສຸກຄວາມຈະເຣີນຈ່ົງມີແດ່ທ່ານທັງຫລາຍ,  

2 ຕ່ໍໄປນ້ີ ເຮົາຈະບອກທ່ານທັງຫລາຍກ່ຽວກັບຫມາຍສໍາຄັນ ແລະການອັສຈັນທ່ີພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດຊົງສະແດງຕ່ໍ
ເຮົາ 

3 ຫມາຍສໍາຄັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສະແດງຕ່ໍເຮົາຍ່ິງໃຫຍ່ແທ້ໆ ການອັສຈັນທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາມີຣິດທານຸພາບ
ຫລາຍ ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນເຈ້ົາຊິວິດຕລອດໄປເປັນນິດ ແລະຊົງປົກຄອງຕລອດໄປ 

4 ເຮົາເນບຸກາດເນສຊາ ໄດ້ມຊີວິີດຢູ່ຢ່າງສງົບງຽບໃນວັງຂອງເຮົາ ມຄີວາມສຸກໃນຊັບສົມບັດອັນຫລວງຫລາຍ 
5 ແຕ່ເຮົາຕ່ືນຕົກໃຈໃນຄວາມຝັນ ແລະໄດ້ເຫັນນີມິດອັນຫນ້າຢ້ານໃນຂນະນອນຫລັບ 
6 ເຮົາໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງຮຽກນັກປາດທັງຫມດົປະຈໍາກະສັດໃນກຸງບາບີໂລນໃຫ້ມາຫາເຮົາເພ່ືອແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ແກ່

ເຮົາ 
7 ພວກຫມດໍ ູຫມມໍົນ ຫມວິໍຊາອາຄົມ ແລະຫມດູໍເລີກຍາມທັງຫມດົໃນກຸງບາບີໂລນມາແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ ພວກ

ເຂົາກໍມາ ເຮົາຈ່ີງເລ່ົາຄວາມຝັນໃຫ້ເຂົາຮູ້ ແຕ່ເຂົາບ່ໍສາມາດແກ້ໄດ້ 
8 ຕ່ໍມາ ດານີເອນໄດ້ເຂ້ົາມາ (ດານີເອນມີຊ່ືອີກຢ່າງນ່ຶງວ່າ ເບນເຕຊັສຊາ ຕາມຊ່ືພຣະຂອງເຮົາ) ວິນຍານຂອງ

ພວກພຣະບໍຣສຸິດກໍສະຖິດຢູ່ນໍາເຂົາ ເຮົາຈ່ຶງບອກຄວາມຝັນຂອງເຮົາໃຫ້ເຂົາຮູ້ 
9 ເຣົາບອກວາ່ ເບນເຕຊັສຊາ ຫົວຫນາ້ພວກຫມດູໍເອີຍ, ເຮົາຮູ້ວ່າວິນຍານຂອງພວກພຣະບໍຣິສຸດສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາ 

ແລະຮູ້ວ່າເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາໃຈຄວາມເລິກລັບທັງປວງ ຕ່ໍໄປນ້ິ ແມ່ນຄວາມຝັນຂອງເຣົາຈ່ົງແກ້ໃຫ້ເຮົາແດ່ 
10 ຄືໃນຂນະທ່ີເຮົານອນຫລັບຢູ່ ເຮົາໄດ້ເຫັນນີມິດອັນນ່ຶງເປັນຕ້ົນໄມ້ສູງຕ້ັງແຕ່ຖ້າມກາງໂລກ  
11 ຕ້ົນໄມ້ນ້ັນສູງຂ້ຶນເລ້ືອຍໆຈົນຍອດຈຸຟ້າ ຈົນທຸກໆຄົນທ່ົວໂລກສາມາດເຫັນໄດ້ 
12 ໃບຂອງມັນງົດງາມ ມີຫມາກຫລາຍພທ່ີໍຄົນຫມົດໂລກຈະກິນອ່ີມ ສັດປ່າທັງຫລາຍໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃຕ້ຮ່ົມຂອງມັນ 

ຝູງນົກກໍເຮັດຮັງຢູ່ໃນງ່າ ທັງຄົນແລະສັດໄດ້ລ້ຽງຊີບດ້ວຍຫມາກມັນນ້ັນ 
13 ຂນະທ່ີເຮົາຄິດເຖິງນິມີດນ້ີ ເຮົາໄດ້ເຫັນອາຣັກຂາເທວະດາຕົນນ່ຶງລົງມາຈາກຟ້າສວັນ 
14 ເທວະດາຕົນນ້ີໄດ້ປະກາດດ້ວຍສຽງດັງວ່າ ຈ່ົງບັກກົກໄມ້ນ້ິ ຮານງ່າລິໃບຂອງມັນຖ້ິມ ເຮັດໃຫ້ພວກຂອງມັນກະ

ຈັດກະຈາຍໄປ ແລ້ວສັດປ່າກໍຈະຫນີອອກຈາກຮ່ົມ ຝູງນົກກໍຈະຫນີອອກຈາກງ່າ 
15 ແລະໃຫ້ເອົາເຫລັກກັບທອງສໍາລິດມັດກ້ຽວຕໍມັນປະໄວ້ໃນທ່ົງຫຍ້າ ໃຫ້ນ້ໍາຫມອກຕ ກົລົງມາຖືກຄົນຜູ້ນ້ິ ໃຫເ້ຂົາ

ລ້ຽງຊີບດ້ວຍສັດປ່າແລະພືດຜົນ 
16 ເຂົາຈະບ່ໍມີຈິດໃຈມະນຸດເຫລືອຢູ່ອີກ ຈະມີຈິດໃຈສັດປ່າເປັນເວລາເຈັດປີ 
17 ຄໍາຕັດສິນຂອງອາຣັກຂາເທວະດາຕົນນ້ັນເປັນດ່ັງນ້ີແຫລະ, ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງໃຫ້ຄົນທັງປວງທຸກທ່ີທຸກບ່ອນຮູ້ວ່າ ພ

ຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດຊົງມີເດຊານຸພາບເຫນືອຣາຊອານາຈັກຂອງມະນຸດ ພຣະອົງຊົງແຕ່ງຕ້ັງກະສັດຂອງຊາດໃດ
ຊາດນ່ຶງຕາມພຣະ 



ປະສົງຂອງພຣະອົງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຄົນຕ່ໍາຕ້ອຍກໍຕາມî 
18 ກະສັດເນບຸກາດເນສຊາຊົງກ່າວວ່າ, ìຄວາມຝັນຂອງເຮົາເປັນດ່ັງນ້ິແຫລະ ເບນເຕຊັສຊາເອີຍ ບັດນ້ິ ຈ່ົງແກ້

ຄວາມຝັນນ້ິໃຫ້ເຮົາແດ່ ບ່ໍມີທ່ີປຶກສາຄົນໃດຂອງເຮົາແກ້ໄດ້ ແຕ່ເຈ້ົານ້ັນອາດສາມາດແກ້ໄດ້ ເພາະວ່າວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ບໍຣິສຸດໄດ ້ສະຖິດຢູ່ນໍາທ່ານî 
Daniel Interprets the Second Dream 

19 ແລ້ວດານີເອນ (ຜູ້ມີຊືອີ່ກຢາງນ່ຶງວ່າ ເບນເຕຊັສຊາ) ກໍອຸກໃຈ ບ່ໍສາມາດຈະເວ້ົາອັນໃດໄດ້ ພຣະຣາຊາຊົງກ່າວ
ວ່າ, ìເບນເຕຊັສຊາເອີຍ ຢ່າໃຫ້ຄວາມຝັນແລະສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນຕາມນ້ັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕົກໃຈເລີຍî ເບນເຕ
ຊັສຊາທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຂໍໃຫ້ຄວາມຝັນແລະຄໍາແກ້ຄວາມຝັນນ້ັນ ຕົກຖືກພວກສັດຕຣ ຂູອງພ
ຣະອົງເສັຽ 

20 ພຣະອົງຊົງຝັນເຫັນຕ້ົນໄມ້ໃຫຍ່ສູງຈົນຍອດຈຸຟ້າ ທຸກໆຄົນທ່ົວໂລກສາມາດເຫັນໄດ້ 
21 ໃບຂອງມັນງົດງາມ ແລະຫມາກຂອງມັນກໍພໍທ່ີຄົນຫມົດໂລກຈະກິນອ  ່ີມໄດ້ ສັດປ່າທັງຫລາຍອາສັຍຢູ່ໃຕ້ຮ່ົມ

ຂອງມັນ ແລະຝູງນົກກໍເຮັດຮັງຢູ່ຕາມກ່ີງກ້ານ 
22 ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຕົ້ນໄມນ້ັ້ນຫມາຍເຖິງພຣະອົງຜູ້ຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ແລະເຂ້ັມແຂງ ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງສູງ

ສ່ົງຈົນຈຸຟ້າ ແລະພຣະເດຊານຸພາບກໍແຜ່ກະຈາຍໄປທ່ົວໂລກ 
23 ຂນະທ່ີພຣະຣາຊາຊົງເຝ້ົາເບ່ິງ ມເີທວະດາຕົນນ່ຶງມາຈາກຟ້າສວັນ ແລະເວ້ົາວ່າ ຈ່ົງບັກກົກໄມ້ນ້ິແລະທໍາລາຍ

ຖ້ິມໃຫ້ປະແຕ່ຕໍມັນໄວ້ໃນດິນ ແລ້ວໃຫ້ເອົາເຫລັກແລະທອງສໍາຣິດມັດກ້ຽວມັນປະໄວ້ທ່ີນ້ັນໃນທ່ົງນາບ່ອນທ່ີມີ
ຫຍາ້ ໃຫນ້ໍ້າຫມອກຕົກລົງມາຖືກໂຕມັນແລະໃຫ້ມ ັນຢູ່ທ່ີນ້ັນກັບສັດປ່າເປັນເວລາເຈັດປີ 

24 ຂ້າແດ ພ່ຣະຣາຊາ ການນ້ິແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດຊົງປະກາດສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບພຣະອົງ 
25 ຄືພຣະອົງຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສັງຄົມມະນ ຸດ ຈະຊົງມີຊີວິດຢູ່ກັບສັດປ່າ ຈະສເວີຍຫຍ້າແທນອາຫານ

ເຫມືອນງົວ ແລະຈະຊົງບັນທົມຫລັບຢູ່ກາງປ່າເປັນເວລາເຈັດປີ ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງປ່ຽນໃຈຍອມຮັບວ່າ ພຣະ
ເຈ້ົາອົງສູງສຸດຊົງປົກຄອງຣາຊອານາຈັກຂອງມະນຸດ ແລະຊົງແຕ່ງຕ້ັງກະສັດທັງປວງຕາມທ່ີພຣະອງົຊງົພໍພຣະ
ທຍັ 

26 ທ່ີເທວະດາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຕໍຮາກເຫລືອໄວ້ໃນດິນນ້ັນ ຫມາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ເປັນກະສັດອີກ ໃນເມ່ືອພຣະ
ອົງຊົງປ່ຽນໃຈຍອມຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງປົກຄອງໂລກ 

27 ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ດ້ວຍເຫດນ້ິຂໍຊົງຮັບເອົາຄໍາກາບທູນຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງເລີກເຮັດບາບ ແລະເຮັດ
ແຕ່ຄວາມດີຈ່ົງເມດຕາສົງສານຄົນທຸກຍາກ ຍ້ອນການເຮັດດີຢ່າງນ້ີຈ່ຶງຈະກໍາຈັດຄວາມຊ່ົວທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ
ມານ້ັນອອກໄດ້ ແລ້ວພຣະອົງຈະຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງສືບຕ່ໍໄປ 

 Nebuchadnezzarís Humiliation 

28 ຫລັງຈາກນ້ັນມາໄດ້ສິບສອງເດືອນ ຄວາມຝັນທັງຫມດົນ້ີກໍໄດ້ກາຍເປັນຈິງຕ່ໍກະສັດເນບຸກາດເນສຊາ 
29 ຄືເມ່ືອພຣະອົງຊົງຍ່າງຢູ່ໃນສວນເທິງຫລັງຄາພຣະຣາຊວັງກຸງບາບ ໂີລນ  
30 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, ìກຸງບາບີໂລນນ້ີເປັນເມືອງໃຫຍ່ຫລາຍ ເຮົາໄດ້ສ້າງມັນມາໃຫ້ເປັນເມືອງຫລວງຂອງ

ເຮົາ ເພ່ືອສະແດງເຖິງອໍານາດວາສນາ ແລະກຽດຕິຍົດຊ່ືສຽງຂອງເຮົາî 
31 ແລ້ວໃນຂນະທ່ີພຣະອົງຊົງກໍາລັງຍ່າງຢູ່ນ້ັນ ໄດ້ມພີຣະສຸຣະສຽງດັງລົງມາຈາກຟ້າສວັນວ່າ, ìກະສັດເນບຸກາດ

ເນສຊາເອີຍ, ຈ່ົງຟັງເຮົາເວ້ົາ ບັດນ້ີຣາຊອານາຈັກຂອງເຈ້ົາໄດ້ພາກຈາກເຈ້ົາໄປແລ້ວ 
32 ເຈ້ົາຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສັງຄົມມະນຸດ ແລະຈະມີຊີວິດຢູ່ກັບພວກສັດປ່າ ຈະກິນຫຍ້າເຫມືອນງົວຢູ່ເປັນເວ

ລາເຈັດປີ ແລ້ວເຈ້ົາຈະປ່ຽນໃຈຍອມຮັບວ່າ ພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດຊົງມຣິີດອໍານາດເຫນືອຣາຊອານາຈັກຂອງມະ
ນຸດ ແລະຍອມຮ ບັວ່າພຣະອົງຊົງແຕ່ງຕ້ັງກະສັດຂອງຊາດໃດຊາດນ່ຶງຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງພພໍຣະທັຍî 



33 ເພາະຄໍານ້ີໄດ້ກາຍເປັນຈິງໃນທັນທີ ຄືກະສັດເນບຸກາດເນສຊາ ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສັງຄົມມະນຸດ ແລະໄດ້
ກິນຫຍ້າເຫມືອນງົວ ນ້ໍາຫມອກໄດ້ຕົກຖືກພຣະກາຍຂອງພຣະອົງ ຜົມກໍຍາວເຫມືອນຂົນນົກອີນຊ  ີແລະເລັບພ
ຣະຫັດຂອງພຣະອົງກໍຍາວເຫມືອນເລັບນົກ 
ກະສດັເນບກຸາດເນສຊາສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ 
Nebuchadnezzar Praises God 

34 ເມ່ືອຫມດົກໍານົດເວລານ້ັນແລ້ວ ເຮົາເນບຸກາດເນສຊາໄດ້ເງ ີຍຫນ້າຂ້ຶນທ ອ້ງຟ້າ ແລ້ວຈິດໃຈຂອງເຮົາກໍກັບ
ກາຍເປັນປົກກະຕິ ເຮົາຈ່ຶງກ່າວສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ ຖວາຍພຣະກຽດແລະຄວາມສະງ່າຣາສີແດ່ພຣະ
ອົງຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ເປັນນິດ    ພຣະອົງຊົງຄອບຄອງຕລອດໄປ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 

35 ພຣະອົງຊົງຖືວ່າພົນໂລກບ່ໍສໍາຄັນຫຍັງ ເທວະດາຢູ່ເທິງຟ້າສວັນແລະມະນຸດໃນໂລກກໍຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງ
ພຣະອົງ ບໍມີ່ໃຜຈະຂັດຂວາງນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ຫລືຄັດຄ້ານສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາໄດ້ 

36 ເມ່ືອຈິດໃຈຂອງເຮົາເປັນປົກກະຕິແລ້ວ ຄວາມສະງ່າຣາສີແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງເຮົາ ກຽດຕິຍົດແລະຄວາມ
ຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເຮົາໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ເຮົາອີກ ພວກທ່ີປຶກສາແລະເຈ້ົານາຍຊ້ັນຜູ ້ໃຫຍ່ຂອງເຮົາກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບເຮົາ 
ພຣະຣາຊອໍານາດຂອງເຮົາກໍໄດ້ຖືກມອບຄືນມາໃຫ້ເຮົາພ້ອມກັບກຽດຕິຍົດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າແຕ່ກ່ອນ 

37 ບັດນ້ິ ເຮົາເນບຸກາດເນສຊາ ຂໍສັຣເສີນຍ້ອງຍໍ ຖວາຍພຣະກຽດແລະຄວາມສະງ່າຣາສີແດ່ພຣະເຈ້ົາເທິງຟ້າສວ
 ນັ ພຣະອົງຊົງກະທໍາທຸກສ່ິງຖືກຕ້ອງ ການກະທໍາຂອງພຣະອົງຍຸດຕິທັມດີສເມີແລະຊົງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນຜູ້ທະເຍີ
ທະຍານຖ່ອມຕົວລົງ 

 

5 ງານລຽ້ງຂອງເບນຊສັຊາ 
Belshazzarís Feast 

1 ເມ່ືອເບນຊັສຊາໄດ້ເປັນກະສັດ ພຣະອົງໄດ້ເຊີນເຈ້ົານາຍນ່ຶງພັນຄົນມາໃນງານລ້ຽງທ່ີຈັດຂ້ຶນຢ່າງໃຫຍ່ໂຕມະ
ໂຫຣານ ແລະໄດ້ສເວີຍນ້ໍາອະງຸ່ນກັບພວກເຫລ່ົານ້ັນ 

2 ຂນະພິດເຫລ້ົາພວມຂ້ຶນ ກະສັດເບນຊັສຊາໄດ້ຊົງສ່ັງໃຫ້ເອົາຈອກແລະຖ້ວຍທ່ີເຮັດດ້ວຍເງິນດ້ວຍຄໍາມາໃຊ້ 
ຖ້ວຍເຫລ່ົານ້ິກະສ ັດເນບຸກາດເນສຊາພຣະຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ເອົາມາຈາກວິຫານໃນນະຄອນເຢຣູຊາ
ເລັມ ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊເ້ຂົາໄປເອົາຈອກແລະຖ້ວຍເຫລ່ົານ້ັນມາກໍເພ່ືອພຣະອົງພ້ອມທັງມະເຫສີ ກັບພວກເຈ້ົາ
ນາຍແລະນາງສນົມທັງຫລາຍຈະໄດ້ດ່ືມຈາກພາຊນະເຫລ່ົານ້ີ 

3 ດ່ັງນ້ັນຈອກແລະຖ້ວຍຄໍາຈ່ຶງຖືກນໍາມາໃນທັນທີ ທຸກໆຄົນໄດ້ດ່ືມຈາກຈອກເຫລ່ົານ້ິ  
4 ພວກເຂົາໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນແລະສັຣເສີນຮູບພຣະທ່ີເຮັດດ້ວຍຄໍາ ເງິນ ທອງສໍາຣິດ ເຫລັກ ໄມແ້ລະຫນີ 

The Writing on the Wall 

5 ໃນທັນນ້ັນມີມືມະນຸດປາກົດໃຫ້ເຫັນ ມນ້ັືນໄດ້ຂຽນຝາພຣະຣາຊວັງບ່ອນມີໂຄມໄຟໄຕ້ຮຸ່ງຢູ່ ພຣະຣາຊາໄດ້
ເຫັນຂນະກໍາລັງຂຽນຢູ່ 

6 ພຣະພກັຂອງພຣະອົງໄດ້ຂາວຊີດ ແລະຕົກພຣະທັຍຫລາຍຈົນຂາສ່ັນ 
7 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຮ້ອງບອກໃຫ້ຄົນນໍາເອົາຫມໍມົນ ຫມວໍຊິາອາຄມົ ແລະຫມດູໍຣືກຍາມເຂ້ົາມາເຝ້ົາ ເມ່ືອພວກເຂົາ

ມາເຖິງພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ, ìໃຜອ່ານແລະແປຄວາມຫມາຍທ່ີຂຽນນ້ິໄດ້ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຫ່ົມເສ້ືອ
ສາມາດສີມ່ວງແຂວນສາຍສ້ອຍຄໍາກຽດຕິຍົດ ແລະຈະຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນອຸປຣາຊຕຣີໃນຣາຊອານາຈັກî 

8 ພວກທ່ີປຶກສາທັງຫມດົຂອງພຣະຣາຊາຈ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາມາແຕ່ບ່ໍມີໃຜສາມາດອ່ານຄໍາຂຽນຫລືບອກຄວາມຫມາຍ
ໃຫພ້ຣະຣາຊາໄດ້ 



9 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະຣາຊາຈ່ຶງເສັຽພຣະທັຍ ແລະມີພຣະພັກຂາວຊີດ ພວກເຈ້ົານາຍຊ້ັນສູງຂອງພຣະອົງກໍບ່ໍຣູ້ວ່າ
ຈະເຮັດແນວໃດ 

10 ເມ່ືອພຣະຣາຊມານດາໄດ້ຍິນສຽງເວ້ົາຂອງພຣະຣາຊາ ແລະພວກເຈ້ົານາຍ ພຣະນາງກໍສະເດັດເຂ້ົາມາໃນ
ຫ້ອງຈັດງານລ້ຽງແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìຂໍຈ່ົງພຣະຈະເຣີນເທີນ ຂໍພຣະອົງຢ່າຕົກໃຈຈົນຫນ້າຂາວຊີດເລີຍ 

11 ເພາະວ່າໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ຍັງມີຊາຍຜູ້ນ່ຶງມີວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ບໍຣິສຸດສະຖິດຢູ່ນໍາ ຊາຍຜູ້
ນ້ີເມ່ືອຄາວບິດາຂອງພຣະອົງເປັນກະສັດ ເຂົາໄດ້ສະແດງຄວາມສລາດຫລັກແຫລມ ຄວາມຮອບຮູ້ແລະມີສະ
ຕິປັນຍາດີເຫມືອນປັນຍາຂອງພວກພຣະ ກະສັດເນບຸກາດເນສຊາພຣະຣາຊບິດາຂອງຝ່າບາດໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້
ເຂາົເປນັຫວົຫນາ້ພວກຫມດໍ ູຫມມໍົນ  ຫມວໍິຊາອາຄມົ ແລະຫມດູໍເລີກຍາມ 

12 ເຂົາມີຄວາມສາມາດທ່ີສຸດ ມຄີວາມສລາດແລະຊໍານິຊໍານານໃນການແກ້ຄວາມຝັນ ແກ້ບັນຫາແລະແກ້ຄວາມ
ເລິກລັບທັງຫລາຍໄດ້ ດ່ັງນ້ັນ ຂໍຈ່ົງເອ້ີນເອົາດານີເອນຄົນນ້ີ (ຜູ້ຊ່ຶງພຣະຣາຊາໄດ້ເອ້ີນເຂົາວ່າເບນເຕຊັສຊາ) 
ເຂ້ົາມາເຝ ົ ້າ ແລ້ວໃຫ້ເຂົາບອກຄວາມຫມາຍທັງຫມົດນ້ີໃຫ້ແກ່ຝ່າບາດî 
ດານເີອນແປຄໍາທີຂ່ຽນ 
The Writing on the Wall Interpreted 

13 ດານີເອນໄດ້ຖືກຮຽກຕົວນໍາມາເຝ້ົາພຣະຣາຊາທັນທີ ພຣະຣາຊາຊົງກ່າວຕ່ໍດານີເອນວ່າ, ìທ່ານແມ່ນດານີເອນ
ບ່ໍ? ແລະເປັນຄົນນ່ຶງໃນບັນດາພວກຊະເລີຍທ່ີເປັນຊາວຢູດາ ຊຶງ່ພຣະຣາຊບິດາຂອງເຮົາໄດ້ນໍາມາຈາກປະ
ເທດຢູດາແມ່ນບ່ໍ?  

14 ເຮົາໄດ້ຍິນວ່າວິນຍານຂອງພວກພຣະສະຖ ດິຢູ່ນໍາທ່ານ ແລະວ່າທ່ານເປັນຜູ ຊໍ້ານານ ມຄີວາມຮູ້ແລະສະຕິປັນ
ຍາຢ່າງແປກປລາດ 

15 ພວກທີ່ປຶກສາແລະພວກຫມມົໍນໄດ້ເຂ້ົາມາອ່ານແລະແປຄວາມຫມາຍຂ້ໍຂຽນນ້ິໃຫ້ເຮົາຮູ້ ແຕ່ເຂົາບ່ໍສາມາດຄ້ົນ
ຄວ້າຫາຄວາມຫມາຍໄດ້ 

16 ບັດນ້ີເຮົາໄດ້ຍິນວ່າທ່ານສາມາດຄ້ົນຫາຄວາມຫມາຍ ແລະອະທິບາຍຄວາມເລິກລັບໄດ້ ສະນ້ັນ ຖ້າທ່ານສາ
ມາດອ່ານແລະບອກຄວາມຫມາຍຂ້ໍຂຽນນ້ິໃຫເ້ຮົາຮູ້ໄດ້ ທ່ານຈະໄດ້ຫ່ົມເສ້ືອສາມາດສີມ່ວງ ແຂວນສາຍຄໍຄໍາ
ກຽດຕິຍົດ ແລະຈະໄດ້ເປັນອຸປຣາຊຕຣີໃນຣາຊອານາຈັກî 

17 ດານີເອນໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຂໍພຣະອົງເກັບຂອງພຣະຣາຊານ້ັນໄວ້ ຈ່ົງພຣະຣາຊທານໃຫ້ຜູ ້
ອ່ືນເສັຽ ສ່ວນຂ້າພຣະອົງຈະຂໍອ່ານ ແລະທູນຖວາຍຄວາມຫມາຍຂ້ໍຂຽນນ້ິໃຫ້ພຣະອົງລ້າໆ 

18 ຄືພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງເນບຸກາດເນສຊາພຣະຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງໃຫ້ເປັນມະຫາຣາຊາ ຊົງປະ
ທານກຽດຕິຍົດແລະຊ່ືສຽງໃຫ້ພຣະອົງ 

19 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ຫລາຍຈົນຄົນທຸກປະເທດ ທຸກເຊ້ືອຊາດແລະພາສາຢ້ານກົວຕົວສ່ັນ ຖ້າພຣະອົງປະສົງ
ຈະປະຫານຊີວດິຜູ້ໃດກໍຊົງປະຫານໄດ້ໂລດ ຖ້າປະສົງຈະໃຫ້ໃຜມີຊວິີດຢູ່ກໍຊົງໂຜດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ຊົງ
ປະທານຍົດ ແລະຖອດຍົດທຸກຄົນໄດ້ຕາມພຣະປະສົງ 

20 ແຕ່ຍ້ອນພຣະອົງມີຄວາມທະເຍີທະຍານ ມີພຣະທັຍແຂງກະດ້າງແລະກະທໍາການຊ່ົວຮ້າຍ ພຣະອົງຈ່ຶງຖືກປົດ
ອອກຈາກ   ພຣະຣາຊບັນລັງແລະສູນເສັຽກຽດຕິຍົດ 

21 ຊົງຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສັງຄົມມະນຸດ ແລະມີນ້ໍາພຣະທັຍເຫມືອນດ່ັງໃຈສັດ ຊົງມີຊີວິດຢູ່ກັບຝູງລໍປ່າ ຊົງກິນ
ຫຍ້າເຫມືອນງົວ ແລະຊົງບັນທົມຫລັບຢູ່ກາງປ່າຈົນເທ່ົາຮອດມ້ືພຣະອົງຊົງປ່ຽນໃຈຍອມຮັບວ່າ ພຣະເຈ້ົາອົງສູງ
ສຸດຊົງປົກຄອງຣາຊອານາຈັກຂອງມະນຸດ ແລະຊົງແຕ່ງຕ້ັງກະສັດທັງປວງຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍ 

22 ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊໂອຣົດຂອງກະສັດເນບຸກາດເນສຊາ ແຕ່ພຣະອົງນ້ັນເຖິງແມ່ນວ່າຊົງຊາບເຣ່ືອງນ້ີແລ້ວກໍຕາມ
ກໍບ່ໍໄດ້ຖ່ອມພຣະທັຍເລີຍ 



23 ຄືພຣະອົງຊົງຖືຕົນວ່າຍ່ິງໃຫຍ່ເທ່ົາກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທິງຟ້າສວັນ ຊງົນໍາເອົາຈອກແລະຖ້ວຍມາຈາກວີຫານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງພ້ອມດ້ວຍພວກເຈ້ົານາຍຊ້ັນສູງ ມະເຫສີແລະນາງສນົມທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງ
ໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນຈາກຈອກເຫລ່ົານ້ັນ ແລ້ວກ່າວສັຣເສີນຮູບພຣະທ່ີເຮັດດ້ວຍຄໍາ ດ້ວຍເງິນ ດ້ວຍທອງສໍາຣິດ 
ດ້ວຍເຫລັກ ດ້ວຍໄມ້ແລະຫີນ ພຣະເຫລ່ົານ້ີບ່ໍສາມາດຮູ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນອັນໃດໄດ້ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຖວາຍພ
ຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາອົງປົກຄອງຊີວິດຂອງພຣະອົງ ແລະປົກຄອງທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ  

24 ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ົງມືມາຂຽນຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີ 
25 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຂ້ໍຄວາມທ່ີຂຽນຄື: ເມເນ ເມເນ  ເຕເກຣ ແລະປາຣສີນ 
26 ຄວາມຫມາຍຂອງມັນມດ່ັີງນ້ີ ຄໍາວ່າ ເມເນ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງນັບຈໍານວນມ້ືແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ

ໄວແ້ລ້ວ ແລະຊົງເຮັດໃຫ້ຣາຊອານາຈັກນ້ັນສ້ິນສຸດລົງ 
27 ຄໍາວ່າ ເຕເກຣ ແມ່ນພຣະອົງຊົງຖືກຊ່ັງນ້ໍາຫນັກໃນເຄ່ືອງຊ່ັງ ແລະຊົງເຫັນວ່າຍັງເບົາຢູ່ຫລາຍ 
28 ຄໍາວ່າ ເປເຣສ ແມນ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະຖືກແບ່ງອອກໃຫ້ຄົນເມເດັຽ ແລະຄົນເປີເຊັຽî 
29 ແລ້ວກະສັດເບນຊັສຊາຊົງສ່ັງໃຫ້ເຂົາຫ່ົມເສ້ືອສາມາດສີມ່ວງໃຫ້ດານີເອນທັນທີ ແລະໃຫ້ແຂວນສາຍຄໍຄໍາກຽດ

ຕິຍົດພ້ອມກັບຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນອຸປຣາຊຕຣີໃນຣາຊອານາຈັກ 
30 ໃນຄືນມ້ືນ້ັນເອງ ເບນຊັສຊາກະສັດບາບີໂລນກໍຖືກປະຫານຊີວິດ 
31 ກະສັດດາຣິອຸສຄົນເມເດັຽ ຈ່ຶງຍຶດອໍານາດ ແລະໄດ້ປົກຄອງຣາຊອານາຈັກ (ເວລານ້ັນກະສັດດາຣິອຸສຊົງມພີ

ຣະຊົນໄດ້ຫກົສິບສອງປີ) 
 

6 ດານເີອນໃນຖໍາ້ສງິ 
The Plot against Daniel 

1 ກະສັດດາຣິອຸສໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາແຂວງຮ້ອຍຊາວຄົນ ໃຫ້ປົກຄອງທ່ົວຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ 
2 ຄັນແລ້ວ ພຣະອົງຊົງເລືອກດານີເອນກັບອີກສອງຄົນເປັນຜູ້ກວດຣາຊການແຜ່ນດິນ ເພ່ືອດູແລຮັກສາຜົນ      

ປໂຍດຂອງພຣະຣາຊາ 
3 ໃນບ່ໍເຫິງດານີເອນກໍສະແດງໃຫ້ກະສັດດາຣິອຸສເຫັນວ່າ ທາ່ນກະທໍາການໄດ້ດີກວ່າຜູ້ກວດຣາຊການແລະເຈ້ົາ

ແຂວງຄົນອ່ືນໆ ເພາະວິນຍານປະເສີດສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານແລະພຣະຣາຊາຈ່ຶງຊົງພິຈາຣະນາແຕ່ງຕ້ັງທ່ານໃຫ້
ເປັນຜູ້ຄອບຄອງທ່ົວຣາຊອານາຈັກ 

4 ແລ້ວຜູ້ກວດກາແລະເຈ້ົາແຂວງຄົນອ່ືນໆ ໄດ້ພຍາຍາມຊອກຈັບເອົາຄວາມຜິດພາດໃນການບໍຣິຫານຣາຊການ
ແຜ່ນດິນຂອງດານີເອນ ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດພົບເຫັນຄວາມຜິດຫລືການທຸຈຣິດໃດໆໄດ້ ຍ້ອນວ່າດານີເອນ
ທ່ານເປັນຄົນສັດຊ່ື ແລະບ່ໍເຮັດສ່ິງທ່ີຜິດຫລືການເສ່ືອມເສັຽໃດໆ 

5 ພວກເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍກັນແລະກັນວ່າ, ìເຮົາຈະຫາເຣ່ືອງມາຟ້ອງຮ້ອງດານີເອນບ່ໍໄດ້ດອກ ນອກຈາກເຣ່ືອງທ່ີກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບສາສນາຂອງເຂົາເທ່ົານ້ັນî 

6 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງເຂ້ົາໄປເຝ້ົາກະສັດດາຣິອຸສແລ້ວກາບທູນວ່າ, ìຂາ້ແດພ່ຣະຣາຊາ ຂໍຊົງພຣະຈະເຣີນເທີນ  
7 ພວກຂ້າພຣະອົງທັງຫມົດຜູ້ບໍຣິຫານຣາຊການແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງ ຄືຜູ້ກວດຣາຊການແຜ່ນດິນ ເຈ້ົາແຂວງ 

ຮອງເຈ້ົາແຂວງ ແລະຜູ້ປຶກສາໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນວ່າ ພຣະຣາຊາສົມຄວນຈະຊົງອອກຄໍາສ່ັງວ່າ ໃນສາມສິບ
ວັນນ້ີບ່ໍໃຫ້ໃຜທູນຂໍສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດຈາກພຣະຫລືຄົນໃດໆ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ທູນຂໍຈາກພຣະອົງ ຜູ້ໃດຝ່າຝືນຄໍາສ່ັງນ້ີຈະ
ຕ້ອງຖືກໂຍນເຂ້ົາໄປໃນຖ້ໍາສິງ 

8 ດ່ັງນ້ັນ ຂໍພຣະອົງຊົງອອກຄໍາສ່ັງນ້ິແລະລົງພຣະນາມໄວ້ ເພ່ືອຈະໄດ້ນໍາອອກໃຊ້ບັງຄັບເປັນກົດຫມາຍເມ
ເດັຽແລະເປ ເີຊັຽ ຊຶງ່ເປັນກົດຫມາຍປ່ຽນແປງບ່ໍໄດ້î 



9 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ກະສັດດາຣິອຸສຈ່ຶງຊົງລົງພຣະນາມໃນຫນັງສືຄໍາສ່ັງ 
ດານເີອນໃນຖໍາ້ຂອງສງິ 
Daniel in the Lioní Den 

10 ເມ່ືອດານີເອນຮູ້ວ່າ ກະສັດຊົງລົງພຣະນາມໃນຫນັງສືຄໍາສ່ັງນ້ັນແລ້ວ ທ່ານກໍໄປຍັງເຮືອນຂອງຕົນ ໃນເຮືອນ
ນ້ັນມີປ່ອງຢ້ຽມຊ້ັນເທິງສາມປ່ອງຢູ່ເຊ່ິງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ຢູ່ທ່ີນ້ັນທ່ານຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍຫນ້າປ່ອງຢ້ຽມທ່ີໄຂໄວ ້ 
ແລ້ວອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາມືລ້ະສາມເທ່ືອເຫມືອນເຄີຍປະຕິບັດມາ 

11 ຄົນເຫລ່ົານ້ີກໍໄດ້ສັງເກດເຫັນດານີເອນ ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 
12 ພວກເຂົາທັງຫມດົຈ່ຶງພາກ ັນໄປຟ້ອງດານີເອນຕ່ໍພຣະຣາຊາ ທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງລົງພ

ຣະນາມໃນຄໍາສ່ັງທ່ີວ່າ ໃນສາມສິບມ້ືຕ່ໍໄປນ້ີ ຖ້າບຸກຄົນຜູ້ໃດທູນຂໍສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດຈາກພຣະຫລືຄົນໃດໆຈະຕ້ອງ
ຖືກໂຍນເຂ້ົາໄປໃນຖ້ໍາສິງ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ທູນຂໍຈາກພຣະອົງî ພຣະຣາຊາຊົງກ່າວຕອບວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວ ເປັນຄໍາ
ສ່ັງທ່ີເດັດຂາດຕາມກົດຫມາຍຂອງເມເດສແລະເປ ເີຊັຽ ຈະແກ້ໄຂປ່ຽນແປງບ່ໍໄດ້î 

13 ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ກາບທູນອົງພຣະຣາຊາວ່າ, ìດານີເອນຜູ ເ້ປັນຊະເລີຍຄົນນ່ຶງທ່ີຖືກກວາດຕ້ອນມາຈາກຢູດາ 
ເຂົາບ່ໍໄດ້ໂຄຣົບພຣະຣາຊາ ຫລືເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງປະກາດອອກໄປ ເຂົາໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ
ຂອງເຂົາມ້ືລະສາມເທ່ືອເປັນປະຈໍາî 

14 ເມ່ືອພຣະຣາຊາຊົງຊາບດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊົງເປັນທຸກໃນພຣະທັຍ ຈ່ຶງຊົງຄິດຫາຊ່ອງທາງຊ່ອຍເຫລືອດານີເອນ 
ພຣະອົງຊົງພຍາຍາມຢູ່ຈົນຄ່ໍາ 

15 ແລ ວ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍພາກັນກັບມາເຝ້ົາພຣະຣາຊາແລະທູນວ່າ, ìພຣະຣາຊາຊງົຊາບແລ້ວວ່າ ຕາມກົດຫມາຍ
ຂອງເມເດັຽ ແລະເປ ເີຊັຽນ້ັນ ບ່ໍມີຄໍາສ່ັງໃດທ່ີພຣະຣາຊາຊົງປະກາດອອກໄປແລ້ວຈະປ່ຽນແປງໄດ້î 

16 ຕ່ໍມາ ພຣະຣາຊາຊົງອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ເອົາດານ ເີອນໂຍນເຂ້ົາໄປໃນຖ້ໍາສິງ ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍດານີເອນວ່າ, ìຂໍ  
ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຜູ້ທີທ່່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີນ້ັນ ຈ່ົງຊ່ອຍເຫລືອທ່ານສາî 

17 ພວກເຂົາໄດ້ນໍາກ້ອນຫີນມາອັດປາກຖ້ໍາໄວ້ ພຣະຣາຊາໄດ້ຊົງປະທັບຕຣາຂອງພຣະອົງ ແລະຕຣາຂອງເຈ້ົາ
ນາຍຊ້ັນສູງໃສ່ໃນກ້ອນຫີນ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ໃຜຊ່ອຍດານີເອນໄດ້  

18 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບຄືນພຣະຣາຊວັງ ໃນຄືນນ້ັນພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສເວີຍອາຫານ ບ່ໍຍອມໃຫ້ມ ກີານລ້ືນ
ເລີງມ່ວນຊ່ືນ ແລະບັນທົມບ່ໍຫລັບຕລອດຄືນ 
ດານເີອນປອດພຍັຈາກສງິ 
Daniel Saved from the Lions 

19 ພຣະຣາຊາຊົງຕ່ືນຈາກບັນທົມແຕ່ເດິກ ແລະຟ້າວສະເດັດໄປຍັງຖ້ໍາສິງ  
20 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງສະເດັດເຂ້ົາມາໃກ້ຖ້ໍາ ກໍຊົງຮ້ອງສຽງດັງດ້ວຍຄວາມກະວົນກະວາຍວ່າ, ìດານີເອນຜູ້ຮັບໃຊ້

ຂອງພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ເອີຍ ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ີທ່ານຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ ໄດ້ຊ່ອຍທາ່ນໃຫ້ພົ້ົ້ນ
ຈາກສິງບ່ໍî 

21 ດານີເອນໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìຂໍຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນເທີນ  
22 ພຣະເຈົາ້ຊງົໃຊເ້ທວະດາຂອງພຣະອົງມາອັດປາກສິງໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມັນທໍາຮ້າຍຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ 

ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດດ່ັງນ້ີຍ້ອນພຣະອົງຊົງຊາບວ່າ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍມີຄວາມຜິດຫຍັງເລີຍ ແລະຍ້ອນຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້
ເຮັດຜິດແນວໃດຕ່ໍພຣະຣາຊາî 

23 ພຣະຣາຊາໄດຊົ້ງຊມົຊ່ືນຍິນດີທ່ີສຸດ ແລະມີຄໍາສ່ັງໃຫ້ນໍາດານີເອນຂ້ຶນມາຈາກຖ້ໍາ ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງຊ່ອຍ
ກັນເອົາດານີເອນຂ້ຶນມາ ແລະບ່ໍປາກົດວ່າທ່ານໄດ້ຖືກທໍາຮ້າຍເລີຍ ຍ້ອນວ່າທ່ານໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ 



24 ແລ້ວພຣະຣາຊາຊົງອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ໂຍນຄົນທັງປວງທ່ີຟອ້ງດານີເອນລົງໄປໃນຖ້ໍາສິງ ພ້ອມດ້ວຍລູກເມັຽທັງ
ຫລາຍ ກ່ອນທ່ີພວກເຂົາຈະຕົກລົງເຖິງພ້ືນຖ້ໍາ ສິງກໍໂດດສວບກິນຈົນຫມົດສ້ິນ 

25 ຕ່ໍມາ ກະສ ດັດາຣິອຸສຊົງມີພຣະຣາຊສານໄປເຖິງປະຊາຊນົທຸກປະເທດ ທຸກເຊ້ືອຊາດແລະພາສາໃນໂລກວ່າ, 
ìຂໍຄວາມສຸກຄວາມຈະເຣີນຈ່ົງມີແກ່ທ່ານທງັຫລາຍ 

26 ເຮົາຂໍສ່ັງວ່າ ໃຫທຸ້ກຄົນທ່ົວຣາຊອານາຈັກຂອງເຮົາ ຈ່ົງຢໍາເກງແລະໂຄຣົບນັບຖືພຣະເຈ້ົາຂອງດານີເອນ ພຣະ
ອົງເປັນ    ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະຈະປົກຄອງຕລອດໄປ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍຖືກທໍາລາຍ 
ແລະພຣະຣາຊອໍານາດຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍຫມົດສ້ິນຈັກເທ່ືອ 

27 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຊີວິດໃຫ້ພົ້ົນ້ພັຍ ຊົງສະແດງຫມາຍສໍາຄັນແລະການອັດສະຈັນໃນຟ້າສວັນແລະໃນແຜ່ນດິນ 
ພຣະອົງຊງົຊ່ອຍດານີເອນໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກແຂ້ວສິງî 

28 ດ່ັງນ້ັນ ດານີເອນກໍຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນຣາຊການຂອງກະສັດດາຣິອຸສ ແລະໃນຣາຊການຂອງກະສັດໄຊຣັສ
ຄົນເປີເຊັຽ 

 

7 ນມີດິເຣືອ່ງສດັສີຊ່ະນດິ 
Visions of the Four Beasts 

1 ໃນປີທໍາອິດແຫ່ງຣາຊການເບນຊັສຊາ ກະສັດບາບີໂລນ ຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນໄດ້ຝັນເຫັນນີມິດໃນເວລາກາງ
ຄືນ ແລ້ວໄດ້ບັນທຶກຄໍາຝັນແລະສ່ິງທ່ີເຫັນໃນຄືນນ້ັນໄວ້ດ່ັງນ້ິ:  

2 ດານີເອນກ່າວວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນນີມິດໃນເວລາກາງຄືນ ແລະເບ່ິງແມ, ມີລົມພ ດັມາຈາກທິດທັງສ່ີ ມາຕີ
ຫນ້ານ້ໍາມະຫາສມຸດໃຫ້ເປັນຟອງ  

3 ແລ້ວມສັີດໃຫຍ່ສ່ີໂຕຂ້ຶນມາຈາກມະຫາສມຸດ ສັດແຕ່ລະໂຕມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນ 
4 ຕົວທໍາອິດເບ່ິງຄ້າຍຄືສິງ ແລະມີປີກເຫມອືນນົກອີນຊີ ໃນຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຝ້ົາເບ່ິງຢູ່ນ້ັນ ປີກຂອງມັນໄດ້ຖືກ

ດຶງອອກ ສັດໂຕນ້ັນໄດ້ຖືກຍົກຂ້ຶນ ແລະໄດ້ຢືນຢູ່ເຫມືອນຄົນ ແລ້ວຈິດໃຈຂອງມະນຸດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ມນັ 
5 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນສັດໂຕທີສອງ ມັນມີຮູບຮ່າງເຫມືອນຫມທີີກໍ່າລັງຢືນຢູ່ດ້ວຍຂາຫລັງຂອງມັນ ມີກະດູກຂ້າງ

ສາມອັນຢູ່ໃນປາກຂອງມັນ ແລະມີສຽງບອກມັນວ່າ, ìຈ່ົງໄປກິນຊ້ີນໃຫ້ຫລາຍໆî 
6 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫລຽວເບ່ິງຕ່ໍໄປ ແລະໄດ້ເຫັນສັດອີກໂຕນ່ຶງເຫມືອນເສືອດາວ ທາງຫລ ັງຂອງມັນມປີີກເຫມືອນ

ປີກນົກ ມີຫົວສ່ີຫົວແລະມີອໍານາດຫລາຍ 
7 ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງເຝ້ົາເບ່ິງຢູ່ນ້ັນ ກໍໄດ້ເຫັນສັດໂຕທີສ່ີ ສັດໂຕນ້ີຫນ້າຢ້ານ ຮ້າຍກາດແລະແຂງແຮງທ່ີສຸດ 

ມັນມີແຂ້ວເຫລັກຂນາດໃຫຍ່ ກິນແລະທໍາລາຍທຸກໆສ່ິງ ມນັມີສິບເຂົາແລະບ່ໍເຫມືອນກັບສັດໂຕອ່ືນໆ 
8 ຂນະທ່ີຊອມເບ່ິງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາມເຂົາທໍາອິດຫລ່ອນອອກ ເຂົາອັນນ້ີມີຕາແລະປາກເຫມອືນ

ມະນຸດ ປາກຂອງມັນຄຸຍອວດເຣ່ືອງໃຫຍ່ໂຕ 
ດານເີອນເຫນັນມິດິກຽ່ວກບັພຣະເຈົາ້ອງົຊງົພຣະຊນົຢູ ່

9 ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຫລຽວເບ່ິງ ໄດ້ມີບັນລັງຫລາຍອັນຖືກນໍາມາຕ້ັງໄວ້ເທິງບັນລັງແຕ່ລະອັນ ມີອ ງົຜູ້ຊົງພ
ຣະຊົນຢູ່ເປັນນິດປະທັບຢູ່ ເຄ່ືອງສລອງຂອງພຣະອົງຂາວເຫມືອນນວນຝ້າຍ ຜົມເຫມືອນຂົນແກະບໍຣິສຸດ ພ
ຣະບັນລັງຂອງພຣະອົງເປັນແປວໄຟ ກົງຈັກຂອງບັນລັງນ້ັນເປັນໄຟລ ກຸຢູ່ ແລະແປວໄຟໄດ້ພຸ່ງອອກຈາກທ່ີນ້ັນ 

10 ມຄົີນເປັນຈໍານວນລ້ານບົວຣະບັດພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະມີຄົນເປັນໂກດໆຢືນຢູ່ຊ້ອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງ 
ພວກຜູ້ພພິາກສາກໍເລ້ີມພພິາກສາ ແລະເປີດຫນັງສືອອກມາອ່ານ 

11 ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຫລຽວເບ່ິງ ກໍໄດ້ຍິນສຽງເຂົານ້ອຍນ້ັນເວ້ົາໂອ້ອວດຂ້ຶນ ແລະສັດໂຕທີສ່ີໄດ້ຖືກຂ້າ ຊາກ
ສົບຂອງມັນຖືກໂຍນໃສ່ໄຟເພືອ່ທໍາລາຍຖ້ິມ 



12 ສ່ວນສ ດັໂຕອ່ືນນ້ັນໄດ້ຖືກຖອດອໍານາດ ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນມຊີີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປໄດ້ຊ່ົວລະຍະນ່ຶງ 
13 ລະຫວ່າງເກີດນີມິດນ້ີໃນເວລາກາງຄືນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຜູ້ນ່ຶງມີຮູບຮ່າງເຫມືອນມະນຸດ ທ່ານໄດ້ເຂ້ົາມາໃກ້ໆ

ອ້ອມຮອບດ້ວຍເມກ ແລະໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ເປັນນິດ 
14 ຢູ່ທີນ້ັ່ນ ທາ່ນໄດ້ຮັບອໍານາດກຽດຕິຍົດແລະເດຊານຸພາບ ເພ່ືອປະຊາຊົນທຸກປະເທດ ທຸກເຊ້ືອຊາດ ແລະພາສາ

ຈະຮັບໃຊ້ທາ່ນ ເດຊານຸພາບຂອງທ່ານຈະມີຢູ່ຕລອດໄປ ແລະຣາຊອານາຈັກກໍຈະບ່ໍມີເວລາສ້ິນສຸດລົງ 
ການແກນ້ມິດິ 
Danielís Visions Interpreted 

15 ນິມິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນນ້ັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ືນຕົກໃຈແລະເປັນທຸກຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ  
16 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຂ້ຶນໄປຫາທ່ານຜູ້ນ່ຶງທ່ີຢືນຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເພ່ືອຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານອະທບິາຍເຣ່ືອງທັງຫມດົນ້ີ ທາ່ນຈ່ຶງບອກ

ຄວາມຫມາຍແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
17 ìສັດໃຫຍ່ທັງສ່ີໂຕນ້ັນ ແມ່ນຣາຊອານາຈັກທັງສ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນໂລກ 
18 ໄພພົ່ນຂອງພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດຈະໄດ້ຮ ັບພຣະຣາຊອໍານາດແລະຈະໄດ້ຄອບຄອງຣາຊອານາຈ ກັນ້ັນຕລອດໄປ

ເປັນນິດî 
19 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສົນໃຈຢາກຮູ້ເຣ່ືອງກ່ຽວກັບສັດໂຕທີສ່ີ ຊ່ຶງບ່ໍເຫມືອນກັບສັດຕົວອ່ືນໆ ມັນເປັນສັດຫນ້າຢ້ານ

ທ່ີສຸດ ມີແຂ້ວເຫລັກແລະເລັບຕີນທອງສໍາລິດ ມນັກິນແລະທໍາລາຍທຸກສ່ິງ 
20 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສົນໃຈຢາກຮູ້ເຣ່ືອງກ່ຽວກັບເຂົາສິບເຂົາຢູເ່ທິງຫົວຂອງມັນ ຄືມເີຂົາອັນນ່ຶງທ່ີປ່ົງຊອນອອກມາ

ຕາມຫລັງ ໄດ້ເຮັດໃຫເ້ຂົາສາມເຂົາຫລ່ອນອອກ ເຂົານ້ີມີຕາແລະປາກທ່ີຄຸຍອວດເຣ່ືອງໃຫຍ່ໂຕ ມັນຫນ້າເກງ
ຂາມກວ່າເຂົາອ່ືນໆ 

21 ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຫລຽວເບ່ິງ ເຂົາອັນນ້ັນໄດ້ຮົບຊະນະໄພ່ພນົຂອງພຣະເຈ້ົາ 
22 ແລ້ວອົງຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ເປັນນິດໄດ້ມາຕັດສິນເຂ້ົາຂ້າງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ ໄພພົ່ນຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງ

ໄດ້ຮັບພຣະຣາຊອໍານາດ 
23 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຄໍາແກ້ຄວາມຝັນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບ ຄືສັດໂຕທີສ່ີແມ່ນຣາຊອານາຈັກອັນທີສ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນໂລກ 

ຈະແຕກຕ່າງຈາກຣາຊອານາຈັກອ່ືນໆທັງປວງ ມັນຈະກືນກິນໂລກທັງຫມດົ ຈະທໍາລາຍແລະກໍາຈັດເສັຽໃຫ້
ຫມົດ 

24 ເຂົາສິບເຂົານ້ັນແມ່ນກະສັດສິບອົງ ຊຶງ່ຈະເກີດຂ້ຶນໃນຣາຊອານາຈັກນ້ັນ ແລ້ວຈະມີກະສັດອີກອົງນ່ຶງເກີດຂ້ຶນ 
ກະສັດອົງນ້ີຈະແຕກຕ່າງຈາກກະສັດອົງກ່ອນໆ ແລະຈະໂຄ່ນລ້ົມກະສັດສາມອົງເສັຽ 

25 ທ່ານຈະເວ້ົາຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ ຈະກົດຂ່ີໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຈະພຍາຍາມປ່ຽນແປງພຣະບັນຍັດແລະພິທີ
ທາງສາສນາຂອງພວກເຂົາ ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງທ່ານ ຕລອດນ່ຶງວາຣະ ສອງວາຣະ ກັບ
ເຄ່ິງວາຣະ 

26 ແລ້ວສານກໍຈະເລ້ີມພພິາກສາ ຈະຕັດສິນຖອດຖອນພຣະຣາຊອໍານາດແລະທໍາລາຍທ່ານຈົນຫມດົສ້ິນ 
27 ອໍານາດແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແຫ່ງພຣະຣາຊອານາຈັກທັງປວງໃນໂລກ ຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ໄພພົ່ນຂອງພຣະ

ເຈ້ົາອົງສູງສຸດ ພຣະຣາຊອໍານາດຂອງພວກເຂົານ້ັນຈະບ່ໍຫມດົສ້ິນໄປ ຜູ້ປົກຄອງທັງປວງໃນໂລກຈະຮັບໃຊ້
ແລະເຊ່ືອຟັງພວກເຂົາ 

28 ເຣ່ືອງຣາວໄດ້ສ້ິນສຸດລົງພຽງເທ່ົານ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນໄດ້ຕົກໃຈຫລາຍຈົນຫນ້າຂາວຊີດໄປ ແຕ່ກໍຍັງສາມາດ
ຈ່ືຈໍາເຣ່ືອງຣາວທັງຫມົດນ້ີໄວ້ໄດ້ 

 

8 ນມິດິເຣືອ່ງແກະແລະແບ ້



Vision of a Ram and a Goat 

1 ໃນປີທີສາມແຫ່ງຣາຊການກະສັດເບນຊັສຊານ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນໄດ້ເຫັນນິມິດເປັນເທ່ືອທີສອງ 
2 ໃນນິມິດນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າຕົວເອງຢູ່ທ່ີນະຄອນຊູຊາ ຊ່ຶງຢູ່ໃນແຂວງເມືອງເອລາມ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້

ຢືນຢ  ູ່ໃກ້ແມ່ນ້ໍາອູລັຍ 
3 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເງີຍຫນ້າຂ້ຶນເຫັນແກະເຖິກຕົວນ່ຶງຢືນຢູ່ແຄມແມນ້ໍ່ານ້ັນ ມນັມີເຂົາໃຫຍ່ສອງເຂົາ ເຂົາທ່ີປ່ົງອອກ

ມາພາຍຫລັງໃຫຍ່ກວ່າເຂົາທໍາອິດ 
4 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊອມເບ່ິງແກະນ້ັນຊົນແກະຕົວທ່ີຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກ ທາງເຫນືອແລະທາງໃຕ້ ບ່ໍມສັີດຕົວໃດຕ້ານ

ທານຫລືຫນີລອດຈາກອໍານາດຂອງມັນໄດ້ ມັນເຮັດຕາມໃຈແລະມັກໃຫຍ່ໃຝ່ສູງ 
5 ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາພວມຄິດສົງສັຍໃນສ່ິງນ້ີຢູ່ນ້ັນ ໄດ້ມແີບ້ຕົວນ່ຶງແລ່ນມາຈາກທາງຕາເວັນຕົກດ້ວຍຄວາມໄວ

ເກືອບຕີນບ່ໍຕິດດິນ ມນັມີເຂົາສໍາຄັນເຂົານ່ຶງຢູ່ລະຫວ່າງຕາສອງເບ້ືອງ 
6 ເມ່ືອມັນມາເຖິງແກະຕົວທ່ີມີເຂົາສອງເຂົາຊຶງ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນມັນຢືນຢູ່ແຄມແມ່ນ້ໍານ້ັນ ມນັໄດ້ແລ່ນເຂ້ົາຊົນ

ແກະຕົວນ້ັນຫມດົແຮງຂອງມັນ 
7 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊອມເບ່ິງມັນຊົນແກະຕົວນ້ີຢູ່ ມນັຕ່ໍສູ້ດ້ວຍຄວາມຄຽດຮ້າຍຫລາຍ ຈົນເຂົາສອງເຂົາຂອງມັນຫັກ

ໄປ ຝ່າຍແກະບ່ໍມີແຮງຕ້ານທານມັນໄດ້ ຈ່ຶງຖືກແບ້ຊິດລ້ົມລົງດີນແລະຂ້ຶນຢຽບ ບ່ໍມໃີຜຊ່ອຍແກະໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກ
ຄວາມຕາຍໄດ້ 

8 ຝ່າຍແບ້ມີຄວາມເຍ້ີຍ່ິງຈອງຫອງຫລາຍ ແຕ່ໃນເວລາທ່ີມັນແຂງແຮງຫລາຍນ້ັນ ເຂົາຂອງມັນໄດ້ຫັກອອກ ແຕ່
ມເີຂາົທີສໍ່າຄັນສ່ີເຂົາໄດ້ປ່ົງອອກມາແທນອີກ ເຂົາເຫລ່ົານ້ິໄດ້ຊ້ີໄປຕ່າງທິດທາງກັນ 

9 ມເີຂົານ້ອຍອັນນ່ຶງປ່ົງອອກມາຈາກເຂົາອັນນ່ຶງໃນສ່ີເຂົານ້ີ ມັນໄດ້ສະແດງອໍານາດຂອງມັນໄປໃນທາງທິດໃຕ້ 
ທິດຕາເວັນອອກ ແລະໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ 

10 ມັນແຂງແຮງພໍທ່ີຈະໂຈມຕີກອງທັບດວງດາວເທິງຟ້າສວັນ ມັນໄດ້ໂຍນດວງດາວບາງກຸ່ມເຫລ່ົານ້ັນລົງມາຍັງ
ດິນແລ້ວຢຽບຖ້ິມ 

11 ມັນຂັດຂືນກອງທັບແຫ່ງຟ້າສວັນ ໂດຍຫ້າມປາມບ່ໍໃຫ້ໃຜຂາບໄຫວ້ນະມສັການພຣະອົງຢູ່ໃນພຣະວີຫານ 
12 ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງມີການເຮັດບາບແທນການເຜົາບູຊາປະຈໍາວັນ ແລະປະຖ້ິມຄວາມຈິງ ເຂົາອັນນ້ີໄດ້ກະທໍາທຸກໆສ່ິງ

ເປັນຜົນສໍາເຣັດ 
13 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນເທວະດາສອງຕົນຖາມກັນວ່າ, ìຍັງອີກເຫິງປານໃດ ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນນິມິດນ້ີຈ່ຶງຈະ

ຫມດົໄປ ຄືການເຮັດບາບອັນຊ່ົວຮ້າຍແທນການເຜົາບູຊາປະຈໍາວັນ ກັບກອງທັບສວັນແລະພຣະວີຫານຖືກທໍາ
ລາຍນ້ັນî 

14 ເທວະດາຕົນນ່ຶງໄດ້ຕອບວ່າ, ìຍັງເຫິງເທ່ົາກັບເວລາເຜົາບູຊາທັງເຊ້ົາແລະແລງຜ່ານໄປໄດ ້ສອງພັນສາມຮ້ອຍ
ເທ່ືອ ແລ້ວ  ພຣະວີຫານຈະຄືນສູ່ສະພາບເດີມî 
ເທວະດາຄບັຣເີອນອະທບິາຍເຣືອ່ງນມິດິ  
Gabriel Interprets the Vision 

15 ຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນນິມິດນ້ັນກໍພຍາຍາມໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ ແຕ່ທັນໃດນ້ັນມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຊ່ຶງມີຮູບ
ຮ່າງເຫມອືນມະນຸດຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຂ້າພະເຈ້ົາ 

16 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງຄົນຮ້ອງມາແຕ່ແມ່ນ້ໍາອູລັຍວ່າ, ìຄັບຣີເອນເອີຍ, ຈ່ົງອະທິບາຍຄວາມຫມາຍສ່ິງທ່ີເຂົາ
ເຫັນນ້ັນໃຫ້ ເຂ າົຮູ້ແດ່î  

17 ຄັບຣີເອນໄດ້ມາຢືນຢູ່ຂ້າງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຕົກໃຈຫລາຍຈົນລ້ົມລົງດິນ ເທວະດາໄດ້ເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາ
ວ່າ, ìມະນຸດເອີຍ ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈຄວາມຫມາຍເດີ ຄືນິມິດທ່ີເຈ້ົາເຫັນນ້ັນເປັນຈຸດຊ້ີບອກເວລາອະວະສານî 



18 ຂນະທ່ີເທວະດາກໍາລັງເວ້ົາຢູ່ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫມດົສະຕິແລະລ້ົມສລົບລົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
19 ເທວະດາໄດ້ໂຊມຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນ ແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນຜົນແຫ່ງຄວາມຄຽດ

ຮ້າຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ນິມິດນ້ັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເວລາສຸດທ້າຍ 
20 ແກະທີມີ່ເຂົາສອງເຂົາທ່ີທ່ານເຫັນນ້ັນ ສະແດງເຖິງຣາຊອານາຈັກເມເດັຽ ແລະເປ ເີຊັຽ 
21 ແບ້ແມ່ນຣາຊອານາຈັກກຣີກ ແລະເຂົາສໍາຄັນຢູ່ລະຫວ່າງຕາຂອງມັນແມ່ນກະສັດອົງທໍາອິດ 
22 ເຂົາສ່ີເຂົາທ່ີປ່ົງອອກມາແທນເຂົາທໍາອິດທ່ີຫັກອອກນ້ັນ ແມ່ນຣາຊອານາຈັກທັງສ່ີທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນຈາກຊົນຊາດ

ນ້ັນ ແຕ່ຈະບ່ໍເຂ້ັມແຂງເຫມືອນຣາຊອານາຈັກທໍາອີດ 
23 ເມ່ືອຣາຊອານາຈັກເຫລ່ົານ້ີໃກ້ຈະສ້ິນສຸດລົງ ຄວາມຊ  ່ົວຮ້າຍຈະມີຫລາຍທ່ີສຸດໃນຣາຊອານາຈັກນ້ີ ແລ້ວຈະມີ

ກະສັດຫົວດ້ື ໂຫດຮ້າຍ ແລະສ້ໍໂກງອົງນ່ຶງເກີດຂ້ຶນ 
24 ກະສັດອົງນ້ີຈະເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍອໍານາດຂອງພຣະອົງເອງ ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພິນາດ

ຢ່າງຫນ້າຢ້ານ ຈະເຮັດທຸກສ່ິງໃຫ້ສໍາເຣັດ ຈະທໍາລາຍຄົນຜູ້ມີອໍານາດແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
25 ຍ້ອນວ່າພຣະອົງມີຄວາມສລາດ ຈ່ຶງສ້ໍໂກງສໍາເຣັດແລະທະເຍີທະຍານ ປະຊາຊົນຈໍານວນຫລາຍຈະຖືກທ ໍາ

ລາຍໂດຍບ່ໍທັນຮູ້ຕົວ ແມ່ນແຕ່ມະຫາກະສັດອົງຍ່ິງໃຫຍ່ພຣະອົງກໍຈະບ່ໍຢ້ານ ແຕ່ພາຍຫລັງພຣະອົງເອງຈະຖືກ
ທໍາລາຍດ້ວຍອໍານາດທ່ີບ່ໍແມ່ນມາຈາກມະນຸດ 

26 ນິມິດແຫ່ງການຖວາຍບູຊາທັງເຊ້ົາແລະແລງ ຊ່ຶງໄດ້ອະທິບາຍຕ່ໍທ່ານນ້ີເປັນຄວາມຈິງ ທ່ານຈ່ົງຮັກສາໄວ້ເປັນ
ຄວາມລັບ ເພາະເວລາທ່ີນິມິດນ້ີຈະເປັນຈິງຂ້ຶນມາກໍຍັງຢູ່ເຫິງນານî 

27 ຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນໄດ້ອ່ອນແຮງແລະເຈັບປ່ວຍຢູ່ເປັນເວລາຫລາຍມ້ື ຈ່ຶງສາມາດລຸກໄປປະຕິບັດພາຣະກິດທ່ີ
ພຣະຣາຊາຊົງມອບຫມາຍໃຫ້ໄດ້ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງງຶດງ້ໍແລະບ່ໍເຂ້ົາໃຈນິມິດນ້ັນເລີຍ 

 

9 ດານເີອນອອ້ນວອນເພືອ່ຊນົຊາດ 
Danielís Prayer for the People 

1 ດາຣອຸິສຣາຊໂອຣົດຂອງກະສັດອາຮາຊູເອຣູສ ຜູ້ຊ່ຶງເປັນຄົນເຊ້ືອສາຍເມເດັຽໄດ້ປົກຄອງຣາຊອານາຈັກບາບີ
ໂລນ 

2 ໃນປີທໍາອິດທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນກະສັດນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນໄດ້ຮ່ໍາຮຽນພຣະຄັມພີ ແລະຄິດເຖິງເຣ່ືອງເຈັດ
ສິບປີທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຈະຖືກທໍາລາຍຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄວ້ 

3 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງຂໍຕ່ໍພຣະອົງ ໄດ້ອົດອາຫານ ໄດ້ນຸ່ງ
ເຄ່ືອງໄວ້ທຸກແລະນ່ັງໃນຂ້ີເຖ່ົາໄຟ 

4 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຍອມຮັບສາຣະພາບສ່ິງທ່ີຊົນຊາດຂອງຂ້າພະ
ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດບາບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຫນ້າຢໍາເກງ ຊົງເຮັດຕາມຄໍາຫມັນ້ສັນ
ຍາຂອງພຣະອົງ ຊງົສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຕ່ໍຄົນທັງຫລາຍທ່ີຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງ ແລະທ່ີປະຕ ບັິດຕາມ
ຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ 

5 ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຮັດບາບ ໄດ້ເຮັດຊ່ົວແລະເຮັດຜິດ ບ່ໍເຮັດສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ເຮັດ ແລະໄດ້ປະຕິເສດ
ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງບອກວ່າຖືກຕ້ອງ 

6 ພວກຂ້າພຣະອົງບ່ໍເຄີຍເຊ່ືອຟງັພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຜູ້ເວ້ົາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງຕ່ໍກະສັດ ຕ່ໍຜູປົກຄອງ ແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ ແລະຕ່ໍຊົນຊາດທັງຫມດົ 



7 ຂ າ້ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຊອບທັມສເມີ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພ້ອມທັງປະຊາຊນົຜູ້ຢູ່ໃນແຂວງຢູດາ
ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະຊາວອິສຣາເອນທ່ີພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ເຂົາແຕກໄປຢູ່ໃນປະເທດໃກ້ແລະໄກ 
ຍ້ອນພວກເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງນ້ັນໄດ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າອັບອາຍສເມີ 

8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກກະສັດ ພວກຜູ້ປົກຄອງ ແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີ
ຫນ້າອັບອາຍແລະສ່ິງທ່ີເປັນບາບຕ່ໍ ສູ້ພຣະອົງ  

9 ພຣະອົງຊົງເມດຕາແລະຊົງໃຫອ້ະພັຍ ແຕ່ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ 
10 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດ ໂດຍຊົງບອກຜ່ານ

ທາງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນ ພວກຂ້າພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ 
11 ຊາວອິສຣາເອນທັງປວງໄດ້ເຮັດຜິດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແລະບ່ໍຍອມຟັງສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງບອກ ພວກຂ້າ

ພຣະອົງໄດ້ເຮັດບາບຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ  
ພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາເອົາຄໍາປ້ອຍດ່າທ່ີຂຽນໄວ້ໃນບັນຍັດຂອງໂມເຊ ຜ  ູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອ ງົມາລົງໂທດພວກຂ້າພ
ຣະອົງ 

12 ຊົງເຮັດຕ່ໍພວກຂ້າພຣະອົງແລະພວກຜູ ້ປົກຄອງຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ ຊົງລົງໂທດນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ
ແຮງກວ່ານະຄອນອ່ືນໆໃນໂລກ 

13 ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັບໂທດທຸກຢ່າງຕາມທ່ີກ່າວໄວໃ້ນບັນຍັດຂອງໂມເຊ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາຂອງພວກ
ຂ້າພຣະອົງ ແຕ່ຈົນດຽວນ້ີພວກຂ້າພຣະອົງກໍຍັງບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍ ຄືຍັງເຮັດບາບ ຫລືປະພຶດ
ບ່ໍສັດຊ່ືຢູ່ 

14 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັດຕຽມການລົງໂທດພວກຂ້າພຣະອົງ ແລະໄດ້ຊົງ
ກະທໍາການນ້ັນແລ້ວ ເພາະວ່າທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາລ້ວນແຕ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ພວກຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອ
ຟັງພຣະອົງ 

15 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງສະແດງຣິດອໍານາດ ໂດຍສາມາດນໍາເອົາໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະອົງອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ພວກຂ້າພຣະອົງຍັງຈ່ືຈໍາຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງຢູ່ ແຕ່ປານນ້ັນພວກຂ້າ
ພຣະອົງກໍຍັງເຮັດບາບແລະເຮັດຜິດຢູ່ 

16 ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດການອັນຊອບທັມມາແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນຂໍຢ່າຊົງຄຽດຮ້າຍນະຄອນເຢຣູຊາເລັມອີກຕ່ໍໄປທ້ອນ 
ເພາະວ່າມັນ ເປ ນັນະຄອນແລະເປັນພູສັກສິດຂອງພຣະອົງ ປະເທດເພ່ືອນບ້ານທັງປວງຕ່າງກໍດູຫມິ່ນຢຽບ
ຫຍາມນະຄອນເຢຣູຊາເລັມແລະໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ຍ້ອນວ່າພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຮັດບາບ ແລະຍ້ອນການ
ເຮັດຊ່ົວຂອງພວກບັນພະບຸຣຸດນ້ັນ 

17 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາຕ່ໍໄປນ້ີຂໍຊົງໂຜດຮັບຟັງຄໍາອ້ອນວອນ ຍອມສາລະພາບຜິດຂອງຂ້າພຣະເອົງແດ່ທ້ອນ ຂໍ
ຊົງໂຜດໃຫ້ພຣະວຫີານຂອງພຣະອົງທ່ີຖືກທໍາລາຍນ້ັນກັບຄືນເປັນຄືເກ່ົາ ເພ່ືອທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາ 

18 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງຮັບຟັງສຽງພວກຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ຈ່ົງດູແລ ແລະທອດພຣະເນດເບ່ິງຄວາມທຸກຍາກທ່ີ
ພວກຂ້າ   ພຣະອົງປະສົບຢູ່ ພອ້ມທັງຄວາມທຸກຍາກໃນນະຄອນຂອງພຣະອົງ ພວກຂ້າພຣະອົງອ້ອນວອນພ
ຣະອົງ ຍ້ອນວ່າພຣະອົງຊົງພຣະເມດຕາ ບ່ໍແມ່ນຍ້ອນພວກຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນຊອບທັມ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຂໍຊົງຮັບຟັງພວກຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ 

19 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂໍຊົງຍົກໂທດໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ຂໍຊົງຮັບຟັງພວກຂ້າພຣະອົງແລ້ວຊົງຮີບກະທໍາ 
ເພື່ອໃຫທຸ້ກໆຄົນຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ຂໍຢ່າຊົງລ້າຊ້າຢູ່ ເພາະວ່ານະຄອນແລະປະຊາຊົນນ້ິເປັນ
ຂອງພຣະອົງ 



ຄບັຣເີອນອະທບິາຍຄາໍເວົາ້ຂອງຜູປ້ະກາດພຣະທມັ 
The Seventy Weeks 

20 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນ ແລະສາລະພາບບາບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາພ້ອມທັງບາບຂອງອິສຣາເອນຊົນຊາດຂອງຂ້າ
ພະເຈ້ົາຕ່ໍໄປ ແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຊົງເຮັດໃຫ້ພຣະວິຫານອັນສັກສິດຂອງພຣະ
ອົງກັບຄືນເປັນຄືເກ່ົາ 

21 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາອ້ອນວອນຢູ່ມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຊ່ືຄັບຣີເອນ ຄືຕົນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນໃນນິມິດ ເທ່ືອທໍາອິດນ້ັນ
ໄດ້ເຫາະລົງມາຍັງບ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນເວລາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຕອນຄ່ໍາ 

22 ທ່ານໄດ້ອະທບິາຍວ່າ, ìດານີເອນເອີຍ, ເຮົາໄດ້ມາທີນ້ີ່ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຄໍາເວ້ົາຂອງຜູ້ປະກາດພຣະ
ທມັ  

23 ຄືເມ່ືອເຈ້ົາເລ້ີມຕ້ົນຮ້ອງຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍຊົງຕອບເຈ້ົາ ເຮົາຈ່ຶງມາອະທິບາຍຄໍາຕອບນ້ັນໃຫ້ເຈ້ົາຮູ້ ເພາະ
ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກເຈ້ົາ ບັດນ້ີເຮົາຈະອະທິບາຍນິມິດນ້ັນ ຈ່ົງຕ້ັງໃຈຟັງໃຫ້ດີ 

24 ມີເຈັດສິບສັປດາແຫ່ງປີກໍານົດໄວ້ສໍາລັບຊົນຊາດແລະນະຄອນອັນສັກສິດຂອງທ່ານ ເພືອ່ໃຫ້ສ້ິນສຸດການທໍຣະ
ຍົດ ໃຫບ້າບຈົບສ້ິນ ແລະໃຫ້ລົບມນົທິນ  ເພ່ືອນໍາຄວາມຍຸດຕິທັມຕລອດໄປເປັນນິດເຂ້ົາມາ ເພ່ືອວ່ານິມີດ
ແລະຄໍາເວ້ົາຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທ ັມຈະໄດ້ສໍາເຣັດເປັນຈິງ ແລະເພ່ືອພຣະວິຫານອັນສັກສິດຈະໄດ້ເປັນທ່ີ
ຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ 

25 ຈ່ົງສັງເກດແລະເຂ້ົາໃຈດ່ັງນ້ີ ນັບຕ້ັງແຕ່ອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ສ້າງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃຫມ່ ໄປຈົນເຖິງພວກຜູ້ນໍາ
ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົເລືອກໄດ້ມາຄອບຄອງຈະເປັນເວລາເຈັດອາທິດ ເຂົາຈະສ້າງນະຄອນເຢູຊາເລັມຂ້ຶນໃຫມ ່ຈະມີ
ຖນົນຫົນທາງແລະປ້ອມປ້ອງກ ນັເມືອງຢ່າງເຂ້ັມແຂງ ແລ້ວເມືອງນ້ິຈະຫມ້ັນຄົງຢູ່ເປັນເວລາຫົກສິບສອງສັປຕະ 
ແຕ່ຈະເປັນສມັຍທ່ີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 

26 ຫລັງຈາກຫົກສິບສອງສັປຕະແລ້ວ ທ່ານຜູ້ນ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ຈະຖືກຕັດອອກແລະຈະບ່ໍມີຫຍັງສໍາລັບ
ທ່ານ ນະຄອນແລະພຣະວິຫານກໍຈະຖືກກອງທັບຂອງຜູ້ນໍາທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ຄົນນ່ຶງບຸກລຸກທໍາລາຍ ຄາວສ້ິນສຸດນ້ິຈະ
ມາທໍາລາຍເຫມືອນນ້ໍາຖ້ວມ ຕອນສຸດທ້າຍຈະມີສົງຄາມແລະການທໍາລາຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ເກີດຂ  ້ຶນ 

27 ຜູ້ນໍາຄົນນ້ັນຈະມີສໍາພັນທະໄມຕຣີຢ່າງຫນຽວແຫນ້ນກັບຄົນຈໍານວນຫລາຍເປັນເວລານ່ຶງສັປຕະ ແລະພາຍໃນ
ເຄ່ິງສັປຕະ ທ່ານຈະສ່ັງເລີກບ່ໍໃຫ້ມີເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງບູຊາ ເທິງທ່ີສູງສຸດຂອງພຣະວິຫານນ້ັນຈະມ ຂີອງ
ແປກປລາດອັນຫນ້າຢ້ານຕ້ັງຢູ່ ຈະມີຢູ່ທ່ີນ້ັນຈົນຮອດເວລາທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ຜູ ້ຕ້ັງມັນໄວ້ໄດ້ພົບກັບຈຸດ
ຈົບî 

 

10 ດານເີອນເຫນັນມິດິໃກແ້ມນ່ໍາ້ຕກີຣດິ 
Conflict of Nations and Heavenly Powers 

1 ໃນປີທີສາມແຫ່ງຣາຊການໄຊຣັສ ກະສັດເປີເຊັຽນ້ັນໄດ້ມີການເປີດເຜີຍຖ້ອຍຄໍາໃຫ້ດານີເອນຮູ້ທາງນິມດິ (ດາ
ນີເອນມີຊ່ືອ່ືນເອ້ີນອີກວ່າ ເບນເຕຊັສຊາ) ຖ້ອຍຄໍານ້ັນເປັນຄວາມຈິງແຕ່ເຂ້ົາໃຈຍາກທ່ີສຸດ 

2 ໃນເວລານ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນໄດ້ເປັນທຸກຢູ່ສາມອາທິດ 
3 ບ່ໍໄດ້ກິນຂອງແຊບຫລືຊ້ີນໃດໆ ບ່ໍໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ບ່ໍໄດ້ຫວຜົີມຈົນຕລອດສາມອາທິດ 
4 ໃນວັນທີຊາວສ່ີຂອງເດືອນທໍາອິດ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຢືນຢູ່ແຄມຕາຝ່ັງແມ່ນ້ໍາໃຫຍ່ຕີກຣິດ 
5 ແລະໄດ້ເງີຍຫນ້າຂ້ຶນເຫັນຊາຍຜູ້ນ່ຶງນຸ່ງຫ່ົມເຄ່ືອງທ່ີສະງ່າງາມແລະຂັດສາຍແອວຄໍາ  



6 ຕົນຕົວຂອງທ່ານສ ອ່ງແສງເປັນປະກາຍເຫມືອນເພັດ ຫນ້າມີແສງເຫລ້ືອມເຫມອືນຟ້າແມບເຫລ້ືອມ ຕາມີແສງ
ເຫມືອນໄຟ ແຂນຂາເຫລ້ືອມເປັນເງົາເຫມືອນທອງສໍາຣິດທີຂັ່ດສີແລ້ວ ແລະສຽງຮ້ອງຂອງທ່ານດັງເຫມືອນ
ສຽງຮ້ອງຂອງຝູງຊົນຈໍານວນຫລາຍ 

7 ຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ເຫັນນິມິດນ້ີ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຫັນຫຍັງ ແຕ່ພວກເຂົາກໍຢ້ານ
ແລະແລ່ນໄປລ້ີຢູ່ 

8 ຂ້າພະເຈ້ົາຜູ ດ້ຽວໄດ້ຢູ່ເບ່ິງນິມິດອັນແປກປລາດນ້ິ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີເຫ່ືອແຮງເຫລືອຢູ່ເລີຍສີຫນ້າກໍປ່ຽນແປງໄປ 
9 ເມ່ືອໄດ້ຍິນທ່ານເວ້ົາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍລ້ົມລົງດິນຫມົດຄວາມຮູ້ສຶກແລະຫມູບຫນ້າຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
10 ແລ້ວມມີືອັນນຶ່ງມາໂຊມໃຫລຸ້ກຂ້ຶນ ໃຫຫ້ົວເຂົ່າແລະມຄ້ໍືາດິນໄວ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາກ ໍຍັງຕົວສ່ັນຢູ່ 
11 ຄົນນ້ັນໄດ້ເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìດານີເອນເອີຍ, ພຣະເຈ້ົາຊງົຮັກເຈ້ົາ ຈ່ົງຢືນຂ້ຶນແລະຕ້ັງໃຈຟັງສ່ິງທ່ີເຮົາຈະ

ເວົ້າ ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊໃ້ຫ້ເຮົາມາຫາເຈ້ົາî ເມ່ືອທ່ານເວ້ົາດ່ັງນ້ີແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກ ໍຢືນຕົວສ່ັນຢູ່ 
12 ຕ່ໍມາທ່ານໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìດານີເອນເອີຍ, ຢ່າຢ້ານເດີ ມ້ືທໍາອິດທ່ີເຈ້ົາຕັດສິນໃຈຖ່ອມຕົວລົງອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້

ເຂ້ົາໃຈນ້ັນ     ພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮັບຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາໄດ້ມາຍ້ອນຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຈ້ົານ້ັນ 
13 ເທວະດາຕົນປົກປັກຮັກສາຣາຊອານາຈັກເປ ເີຊັຽໄດ້ຂັດຂວາງເຮົາເປັນເວລາຊາວເອັດມ້ື ແລ້ວມີຄາເອນເທວະ

ດາຊ້ັນຫົວຫນ້າຕົນນ່ຶງໄດ້ມາຊ່ອຍເຮົາ ເພາະເຮົາຜູ້ດຽວທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກເປ ເີຊັຽ 
14 ເຮົາໄດ້ມາເຮັດໃຫເ້ຈ້ົາເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາໃນອະນາຄົດ ອັນນ້ິແມ່ນນິມິດໃຫຍ່

ກ່ຽວກັບອະນາຄົດî 
15 ເມ່ືອທ່ານກ່າວດ່ັງນ້ີແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍກ້ົມຫນ້າບ່ໍເວ້ົາຈາຫຍັງ  
16 ແລ້ວເທວະດາຕົນນ່ຶງຊ່ຶງມຮູີບຮ່າງເຫມືອນມະນຸດ ເດ່ມືອອກມາບາຍຮີມສົບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງ

ເວ້ົາຕ່ໍທ່ານຊ່ຶງຢືນຢູ່ຂ້າງຫນ້າວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ນິມິດນ້ິເຮັດໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາຫມົດແຮງຫລາຍຈົນຕົນຕົວຂ້າພະ
ເຈ້ົາສ່ັນ 

17 ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຫມືອນຂ້ອຍທາດທ່ີຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້ານາຍ ຈະເວ້ົາກັບທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າບ່ໍມແີຮງຫລືລົມ
ຫາຍໃຈເຫລືອຢູ່ໃນຕົວເລີຍî 

18 ແລ້ວທ່ານໄດ້ຈັບບາຍຂ້າພະເຈ້ົາອີກເທ່ືອນ່ຶງ ຂ້າພະເຈ  ້ົາຈ່ຶງຮູ້ສຶກມີແຮງຂ້ຶນ 
19 ທ່ານໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊງົຮັກແພງເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນຢ່າອ ກຸໃຈຫລືຢ້ານເດີ ຈ່ົງກ້າຫານສາî ເມ່ືອທ່ານກ່າວດ່ັງນ້ີ

ແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຮູ້ສຶກມີແຮງແລະເວ້ົາວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຈ່ົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາແດ່ສ່ິງທ່ີນາຍຈະເວ້ົານ້ັນ ທ່ານໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາມີແຮງຂ້ຶນî 

20 ແລ້ວທ່ານເວົ້າວ່າ, ìທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງມາຫາທ່ານ? ບັດນ້ິ ເຮົາຈະຕ້ອງຄືນໄປຕ່ໍສູ້ກັບເທວະດາຕົນ
ທ່ີປົກປັກຮັກສາປະເທດເປ ເີຊັຽ ຫລັງຈາກນ້ັນ ເທວະດາຕົນປົກປັກຮັກສາປະເທດກຣີກຈະມາປາກົດ 

21 ເຮົາມາມືນ້ີ້ເພ່ືອເປີດເຜີຍສ່ີງທ່ີຂຽນໄວ້ໃນຫນັງສືສັຈະທັມ ບ່ໍມໃິຜຊ່ອຍເຫລືອເຮົາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາເຫລ່ົານ້ິເລີຍ ນອກ
ຈາກມຄີາເອນເທວະດາຕົນທ່ີປົກປັກຮັກສາປະເທດອິສຣາເອນ 

 

11 
Chapter 11 

1 ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນ ໃນປີຕ້ົນແຫ່ງຣັຊການດາຣີອຸສ ຄົນມີເດັຽ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຕົວຕ້ັງຕົວຕີທ່ີໃຫ້ກໍາລັງກະ
ສັດ 
ຣາຊອານາຈັກເອຢບິແລະຊເີຣຽັ 



2 ìແລະບັດນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສໍາແດງຄວາມຈິງໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເບິ່ງແມ, ຈະມກີະສັດອີກສາມອົງປົກຄອງປະເທດເປີ
ເຊັຽ ອົງທີສ່ີຈະເປັນອົງສຸດທ້າຍ ກະສັດອົງນ້ີຈະມີຊັບສົມບັດຫລາຍກວ່າອົງອ່ືນທັງຫມດົ ໃນເວລາພຣະອົງຊົງ
ເຂ້ັມແຂງ ແລະມີຊັບສົມບັດຫລາຍ ພຣະອົງຈະທ າໍສົງຄາມກັບຣາຊອານາຈັກກຣີກ 

3 ແລ້ວຈະມກີະສັດທ່ີກ້າຫານອົງນ່ຶງຄອບຄອງທ່ົວຣາຊອານາຈັກໃຫຍ່ ແລະຈະເຮັດທຸກສ່ິງຕາມພຣະປະສົງ  
4 ແຕ່ໃນເວລາທ່ີພຣະອົງຊົງມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ັນ ອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະແຕກແຍກ ແລະຖືກແບ່ງອອກເປັນ

ສ່ີສ່ວນ   ຣາຊວົງຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ປົກຄອງ ຄົນອ່ືນຈະເຂ້ົາປົກຄອງແທນ ແຕ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ມອໍີານາດ
ເຫມືອນພຣະອົງ 

5 ກະສັດເອຢິບກໍເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນພວກນ້ັນຊ່ືງມອໍີານາດ ແຕ່ຈະມີນາຍທະຫານອີກຜູ້ນ່ຶງຂອງພຣະອົງເຂ້ັມແຂງກວ່າ 
ແລະຈະປົກຄອງຣາຊອານາຈັກທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າ  

6 ຫລັງຈາກນ້ັນຫລາຍປີ ກະສັດເອຢິບຈະໃຫ້ພຣະຣາຊທິດາຂອງພຣະອົງສົມຣົດກັບກະສັດຊີເຣັຽ ເພື່ອຈະໄດ້
ເປັນພັນທະມິດກັນ ແຕ່ພັນທະມິດນ້ີຈະມີຢູ່ບ່ໍເຫິງ ເພາະວ່າພຣະນາງກັບພວກຄົນໃຊ້ທີໄ່ປກັບພຣະນາງພ້ອມ
ກັບໂອຣົດແລະພຣະຣາຊສາມີຂອງພຣະນາງຈະຖືກຂ້າທັງຫມົດ 

7 ໃນບ່ໍດົນເຊ້ືອພຣະວົງອົງນ່ຶງຂອງພຣະນາງກ ຈໍະໂຈມຕີກອງທັບຂອງກະສັດຊີເຣັຽ ຈະເຂ້ົາໄປໂຈມຕີປ້ອມແລະ
ຊະນະພວກເຂົາ 

8 ແລ້ວຈະຂົນເອົາຮູບໂຄຣບົຂອງພວກເຂົາ ພອ້ມດ້ວຍສ່ິງຂອງອັນມີຄ່າທ່ີທໍາດ້ວຍເງ ິນຄໍາທັງຫມດົໄປຍັງປະ
ເທດເອຢິບ 

9 ຫລັງຈາກນ້ັນຈະມີຄວາມສງົບສຸກຢູ່ຫລາຍປີ ແລ້ວກະສັດຊີເຣັຽຈະຍົກທັບເຂ້ົາໂຈມຕີປະເທດເອຢິບ ແຕ່ຈະ
ຖືກກອງທັບເອຢິບຕີໂຕ້ພ່າຍໄປ 

10 ພຣະຣາຊໂອຣົດທັງຫລາຍຂອງກະສັດຊີເຣັຽຈະຕຽມຮົບ ແລະຮວບຮວມກໍາລັງຮ ບົໄວ້ເປັນຈໍານວນຫລາຍ ພ
ຣະໂອຣົດອົງນ່ຶງຈະມີໄຊຊະນະຢ່າງງ່າຍດາຍ ທ່ານຈະຜ່ານເຂ້ົາໄປໂຈມຕີເອົາປ ອ້ມຂອງພຣະອົງຄືນມາ 

11 ກະສັດເອຢິບຈະເຂ້ົາສູ່ສົງຄາມຕ່ໍຕ້ານກະສັດຊີເຣັຽດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນແລະຈະຈັບເອົາພົນຮົບອຂງພຣະອົງ
ຈໍານວນຫລວງຫລາຍ 

12  ພຣະອົງຈະພາກພມູພຣະທຍັໃນໄຊຊະນະແລະທ່ີໄດ້ຂ້າທະຫານຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ແຕ່ພຣະອົງຈະບ່ໍມີໄຊ
ຊະນະຕ່ໍໄປເລ້ືອຍໆ 

13 ຝ່າຍກະສັດຊີເຣັຽ ຈະກັບຄືນໄປຮວບຮວມພົນຮົບໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ ເມ່ືອໄດ້ເວລາອັນເຫມາະສົມ
ແລ້ວ ພຣະອົງກັບກອງທັບໃຫຍ່ທີມີ່ອາວຸດຢ່າງດີຈ່ຶງຈະກັບຄືນມາຕ່ໍສູ້ 

14 ເມ່ືອນ້ັນ ຈະມີຫລາຍຄົນລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ກະສັດເອຢິບ ດານີເອນເອີຍ ຄົນທ່ີແຂງແຮງບາງຄົນຈາກຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາ
ຈະເປັນກະບົດຍ້ອນນິມິດທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ ແຕ່ພວກເຂົາຈະຖືກປາບຜ່າຍແພ້ກະສັດຊີເຣັຽຈະລ້ອມເມືອງທ່ີ
ມກໍີາແພງອ້ອມຮອບ 

15 ແລ້ວຍຶດເອົາເມືອງນ້ັນໄດ້ ພວກທະຫານຂອງເອຢິບຈະຕ່ໍສູ້ບ່ໍໄຫວ ແມ່ນແຕ່ທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າທ່ີສຸດກ ໍສູ້ບ່ໍໄດ້ 
16 ພວກຊເີຣັຽຈະທໍາທຸກຢ່າງຕາມຄວາມພໍໃຈໂດຍບ່ໍມີການຕ່ໍຕ້ານ ກະສັດຊີເຣັຽຈະຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີຊງົສັນຍາໄວ້ 

ແລະຈະມີອໍານາດຢ່າງສົມບູນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ 
17 ກະສັດຊີເຣັຽຄິດຈະໃຊ້ທະຫານທັງຫມົດໄປຕ່ໍສູ້ກະສັດເອຢິບ ແຕ່ຊົງປ່ຽນຄວາມຄິດນ້ັນເສັຽ ແລ້ວພຣະອົງຈະ

ທໍາສັນຍາມອບພຣະຣາຊທິດາໃຫ້ສົມຣົດກັບກະສັດເອຢິບ ເພ່ືອໃຫ້ພຣະນາງພຍາຍາມທໍາລາຍຝ່າຍສັດຕຣູ 
ແຕ່ພຣະອົງຈະທໍາບ່ໍສໍາເຣັດ 



18 ຫລັງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງຈະໂຈມຕີຊົນຊາດຕ່າງໆຕາມແຄມທະເລ ເພ່ືອຈະຍຶດເອົາໃຫ້ໄດ້ເປັນຈໍານວນຫລາຍ 
ແຕ່ຈະມຜູ້ີນໍາຊາວຕ່າງປະເທດຄົນນ່ຶງປາບພຣະອົງລົງ ແລະກໍາຈັກຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງພຣະອົງໃຫ້
ຫມດົໄປ 

19 ກະສັດຊີເຣັຽຈະສະເດັດຄືນໄປຍັງປ້ອມໃນປະເທດຂອງພຣະອົງເອງ ແຕ່ພຣະອົງກ ຈໍະຖືກປາບໃຫ້ຫມົດສ້ິນລົງ 
20 ຕ່ໍຈາກພຣະອົງມາຈະມີກະສັດອີກອົງນ່ຶງ ກະສັດອົງນ້ີຈະສ່ົງເຈ້ົາພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນໄປຫາເກັບເອົາ

ເງິນ ເພ່ືອມາເພ້ີມລາຍໄດ້ໃຫ້ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ໃນບ່ໍເຫິງກະສັດອົງນ້ີກ ໍຈະຖືກເຂົາຂ້າຖ້ິມ 
ກະສດັໃຈໂຫດ 

21 ກະສັດຊີເຣັຽຕ່ໍໄປຈະເປັນຄົນໃຈໂຫດຮ້າຍ ຊຶງ່ບ່ໍມີສິດຈະໄດ້ເປັນກະສັດ ແຕ່ພຣະອົງກ ຈໍະໄດ້ເປັນຢ່າງບ່ໍມີໃຜ
ຄາດຄິດ ແລະຈະຍຶດເອົາອ ໍານາດດ້ວຍກົນອຸບາຍ 

22 ເຫລ່ົາທະຫານທ່ີຕ່ໍຕ້ານພຣະອົງ ແລະແມ່ນແຕ່ມະຫາປະໂຣຫິດຂອງພຣະເຈ້ົາກ ຈໍະຖືກກວາດລ້າງແລະກໍາຈັດ
ໃຫຫ້ມົດໄປ 

23 ພຣະອົງຈະລ້ໍລວງເອົາຊົນຊາດອ່ືນມາເປັນພັນທະມິດ ເຖິງແມ່ນພຣະອົງໄດ້ປົກຄອງພຽງຊົນຊາດນ້ອຍໆເທ່ົາ
ນ້ັນ  

24 ແຕ່ພຣະອົງກໍຈະເຂ້ັມແຂງ ຈະບຸກຮຸກເຂດແຂວງທ່ີອຸດົມສົມບູນແລະມີຄວາມສງົບສຸກ ຈະທໍາສ່ິງທ່ີຣາຊວົງບ່ໍ
ເຄີຍທໍາມາກ່ອນ ແລ້ວພຣະອົງຈະແບ່ງຊັບສ່ິງຂອງທ່ີຍຶດມາໄດ້ໃນສົງຄາມໃຫ້ພກັພວກຂອງພຣະອົງ ແລະຈະ
ວາງແຜນໂຈມຕ ປ້ີອມ ແຕ່ພຣະອົງຈະທໍາໄປບ່ໍໄດ້ເຫິງນານ 

25 ພຣະອົງຈະຍົກກອງທະຫານຈໍານວນຫລາຍໄປໂຈມຕີກະສັດເອຢິບຢ່າງກ້າຫານ ຝ່າຍກະສັດເອຢິບຈະຕຽມ
ຕົວສູ້ກັບກອງທັບໃຫຍ່ທ່ີເຂ້ັມແຂງທ່ີສຸດ ແຕ່ພຣະອົງຈະທໍາບ່ໍສໍາເຣັດ ຍ້ອນວ່າຖືກຫລອກດ້ວຍກົນອຸບາຍ 

26 ຄນະຜູ້ປຶກສາຄົນສນິດຂອງພຣະອົງຈະປອງຮ້າຍພຣະອົງ ພວກທະຫານຫລາຍຄົນຂອງພຣະອົງຈະຖືກຂ້າ 
ກອງທັບກໍຈະຖືກກໍາຈັດໃຫ້ຫມດົໄປ 

27 ແລ້ວກະສັດທັງສອງອົງນ້ີຈະນ່ັງຮ່ວມໂຕະດຽວກັນ ແຕ່ພຶດຕິການຂອງພວກເຂົາຈະເປັນໄປໃນທາງຊົວ່ຮ້າຍ 
ຈະເວ້ົາຕົວະຊ່ຶງກັນແລະກັນ ສະນ້ັນຕ່າງຝ່າຍຈະບໍໄ່ດ້ອັນໃດຕາມທ່ີຫວັງໄວ້ ເພາະວ່າເວລາອັນເຫມາະສົມຍັງ
ບ່ໍມາເຖິງ 

28 ກະສັດຊີເຣັຽຈະກັບຄືນບ້ານເມືອງພ້ອມດ້ວຍສ່ິງຂອງທ່ີຍຶດໄດ້ທັງຫມົດ ຈະຊົງວາງແຜນທໍາລາຍສາສນາແຫ່ງ
ໄພພົ່ນຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະທໍາຕາມຊອບພຣະທັຍແລ້ວກັບຄືນໄປບ້ານເມືອງຂອງຕົນເອງ 

29 ໃນພາຍຫລັງ ພຣະອົງຈະບຸກຮຸກປະເທດເອຢິບອີກ ແຕ່ທຸກສ່ິງຈະບ່ໍເປັນໄປເຫມືອນແຕ່ກ່ອນ 
30 ເພາະວ່າພວກໂຣມຈະຕາມມາທາງເຮືອເພ່ືອຂັດຂວາງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຢ້ານກົວ ແລະພຣະອົງຈະກັບໄປ

ດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ ຈະວາງແຜນທໍາລາຍສາສນາແຫ່ງໄພພົ່ນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຈະທໍາຕາມຄໍາແນະນໍາ
ຂອງພວກທ່ີປະຖ້ິມສາສນາແລ້ວນ້ັນ 

31 ກອງທັບຂອງເຂົາຈະມາທໍາສະຖານນະມັສການ ຄືປ້ອມຍາມໃຫ້ເປັນມົນທິນ ແລະຈະໃຫ້ເລີກເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ
ຕລອດໄປນ້ັນເສັຽ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຕ້ັງສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຫນ້ໍາຊງັຊ່ຶງກະທໍາໃຫ້ເກີດຄວາມວິບັດຂ້ຶນ 

32 ຝ່າຍກະສັດຈະໃຊ້ກົນອຸບາຍເອົາຊະນະຄົນອ່ືນໆທ່ີປະຖ້ີມສາສນາຂອງຕົນແລ້ວ ແຕ່ພວກທ່ີບົວລະບັດພຣະ
ເຈ້ົາຈະເຂ້ັມແຂງແລະສໍາເຣັດຜົນ 

33 ຄົນພວກນ້ີເປັນຜູ້ທ່ີສລາດໃນຫມູ່ປະຊາຊົນ ພວກເຂົາຈະສິດສອນວີຊາຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນຈໍານວນຫລວງ
ຫລາຍ ແຕ່ໃນຊ່ົວເວລານ່ຶງ ພວກເຂົາບາງຄົນຈະຕາຍດ້ວຍດາບແລະໄຟ ບາງຄົນຈະຖືກປຸ້ນໄປ ແລະຖືກຈັບ
ໄປເປັນຊະເລີຍ 



34 ໃນຂນະທ່ີກໍາລັງຖືກເຂັນຂ້າຢູ່ນ້ັນ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ອຍເຫລືອບາງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຈະມຫີລາຍຄົນມາ
ຊ່ອຍເຫລືອພວກເຂົາ ຍ້ອນເຫັນແກ່ປໂຍດສ່ວນຕົວ 

35 ຄົນຜູ້ສລາດບາງຄົນຈະຖືກຂ້າ ຈຸດປະສົງຂອງເຣ່ືອງນ້ີກ ໍເພ່ືອຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນມີຈິດໃຈສະອາດບໍຣິສຸດໄປຈົນ
ເຖິງເວລາສຸດທ້າຍທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົກໍານົດໄວ້ 

36 ກະສັດຊີເຣັຽຈະທໍາຕາມຊອບພຣະທັຍ ຈະໂອ້ອວດວ່າຕົນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະໃດໆ ແລະອວດວ່າຕົນສູງ
ສຸດກວ່າພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດ ພຣະອົງຈະທໍາດ່ັງນ້ີໄປຈົນເຖິງເວລາພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງ
ຕັດສິນພຣະທ ັຍກະທໍາສ່ິງທັງຫລາຍ 

37 ກະສັດຊີເຣັຽຈະບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ກັບພຣະທ່ີພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງຕົນເຄີຍບົວລະບັດມາ ແລະພຣະທ່ີພວກຜູ້ຍິງ
ນັບຖື ແທ້ຈິງແລ້ວພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບພຣະໃດໆເລີຍ ເພາະພຣະອົງຄິດວ່າຕົນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຫລ່ົາ
ນ້ັນ 

38 ພຣະອົງຈະໃຫ້ກຽດພຣະທ່ີຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນປ້ອມແທນພຣະເຫລ່ົານ້ີ ຈະຖວາຍເງິນ ຄໍາ ຖວາຍເພັດ ແລະຂອງ
ມຄ່ີາອ່ືນໆແກ່ພຣະທ່ີຣາຊວົງຂອງທ່ານບ່ໍເຄີຍຂາບໄຫວ້ມາກ່ອນ 

39 ຈະໃຊ້ຄົນທ່ີຂາບໄຫວ້ພຣະຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນປ້ອມຂອງພຣະອົງ ຈະໃຫ້ກຽດຢ່າງສູງແກ່ພວກທ່ີຍອມຮັບ
ເອົາພຣະອົງເປັນຜູ້ປົກຄອງ ຈະມອບຫມາຍຕໍາແຫນ່ງອັນສູງທາງຣາຊການໃຫ້ ແລະມອບທ່ີດິນໃຫ້ເປັນສ່ິງ
ຕອບແທນ 
ເວລາສິນ້ສດຸ 
The Time of the End 

40 ເມ່ືອເວລາກໍານົດຂອງກະສັດຊີເຣັຽໃຫ້ຈະຫມົດລົງ ກະສັດເອຢິບຈະໂຈມຕີພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງກໍຈະຕອບໂຕ້
ດ້ວຍກໍາລັງທັງຫມດົ ໂດຍຈະໃຊ້ຣົດຮົບ ພົນມ້າ ແລະເຮ ອືຈໍານວນຫລາຍ ຈະບຸກໂຈມຕີປະເທດເອຢິບ
ເຫມືອນນ້ໍາໄຫລຖ້ວມ  

41 ຈະໂຈມຕີແຜ່ນດິນທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ດ້ວຍ ຈະຂ້າຄົນຕາຍເປັນຫມ່ືນໆ ສ່ວນປະເທດເອໂດມ ປະເທດໂມອາບ 
ແລະຄົນອັມໂມນທ່ີຍັງເຫລືອຈະຢູ່ລອດພ້ົ້ົນໄດ້ 

42 ພຣະອົງຈະບຸກໂຈມຕ ີຫລາຍປະເທດ ແມ່ນແຕ່ປະເທດເອຢິບກ ຈໍະຖືກໂຈມຕີ 
43 ຈະຂົນເອົາຂອງມີຄ່າທ່ີເປັນເງິນເປັນຄໍາ ແລະຊັບສົມບັດມີຄ່າອ່ືນໆອຂງປະເທດເອຢິບໄປ ຈະມີໄຊຊະນະປະ

ເທດລີເບັຽ ແລະເອທິໂອເປັຽ 
44 ແລ້ວຂ່າວທ່ີມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ແລະເຫນືອຈະທໍາໃຫ້ພຣະອົງຕົກໃຈ ພຣະອົງຈະສູ້ຮົບຢ່າງໂຫດຮ້າຍ 

ຈະຂ້າຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍ 
45 ຈະກາງເຕັນຫລວງຂນາດໃຫຍ່ໄວ້ລະຫວາ່ງທະເລກັບພູບ່ອນຕ້ັງພຣະວີຫານ ແຕ່ຈະສ້ີນຊີວິດໂດຍບ່ໍມີໃຜທ່ີນ້ັນ

ຊ່ອຍພຣະອົງໄດ້ 
 

12 ເວລາສິນ້ສດຸ 
The Resurrection of the Dead 

1 ໃນເວລານ້ັນ ມີຄາເອນເທວະດາຕົນຍ່ິງໃຫຍ່ ຜູ້ຮັກສາປະຊາຊນົຂອງເຈ້ົາຈະມາປາກົດ ແລ້ວຈະມີການທຸກ
ຍາກລໍາບາກຢ່າງທ່ີບ່ໍເຄີຍມີມາ ຕ້ັງແຕ່ຊາດທັງຫລາຍໄດ້ເກີດຂ້ຶນ ເມ່ືອເຖິງເວລານ້ັນ ປະຊາຊນົທັງປວງຂອງ
ເຈ້ົາ ຊຶ່ງມີຊືຂ່ຽນໄວ້ໃນຫນັງສືຂອງພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ລອດພ້ົ້ົນ 

2 ຫລາຍຄົນໃນພວກເຫລ່ົານ້ີທ່ີໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວຈະມີຊີວິດຄືນມາອີກ ລາງຄົນຈະມີຊວິິດຕລອດໄປບາງຄົນຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າຕລອດໄປ  



3 ຄົນທັງຫລາຍທ່ີສລາດຈະຮຸ່ງເຮືອງ ເຫມອືນດວງດາວສວ່າງເທີງທ້ອງຟ້າ ແລະຜູ້ທ່ີສ່ັງສອນຄົນທັງຫລາຍໃຫ້
ເປັນຜູ້ຊອບທັມ ຈະຮຸ່ງເຮືອງເຫມືອນດວງດາວຕລອດໄປ 

4 ດານີເອນເອີຍ ບັດນ້ີເຈ້ົາຈ່ົງຮ າໍຫນັງສືມ້ວນນ້ັນໄວ້ ແລະຕ ຕີຣາປະທັບໄວ້ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍ ໃນເວລານ້ັນ 
ຄົນຈໍານວນຫລາຍຈະແລ່ນເຕ້ັນຊອກຫາຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນສ່ີງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນî 

5 ຂ້າພະເຈ້ົາດານີເອນ ໄດ້ເຫັນຄົນອ່ືນອີກສອງຄົນຢືນຢູ່ ແຕ່ລະຄົນຢືນຢູ່ແຄມແມ່ນ້ໍາຄົນລະເບ້ືອງ  
6 ຄົນນ່ຶງໄດ້ເວ້ົາກັບຄົນທ່ີນຸ່ງຫົມ່ເຄ່ືອງອັນສະງ່າງາມ ຊ່ືງຢືນຢູ່ເຫນືອນ້ໍາຂ້ຶນໄປວ່າ, ìຍັງອີກເຫິງປານໃດສ່ິງອັສ

ຈັນເຫລ່ົານ້ີຈະຫມົດສ້ິນລົງî 
7 ຊາຍຜູ້ນຸ່ງເຄ່ືອງອັນສະງ່າງາມ ໄດ້ຍົກມືຂວາແລະມືຊາ້ຍທັງສອງຂ້ຶນເທິງຟ້າສວັນ ແລະໄດ້ສັນຍາຢ່າງຫນັກ

ແຫນ້ນ ໃນ  ພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ເປັນນິດ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນທ່ານເວ້ົາວ່າ, ìຍັງອີກວາຣະ
ນ່ຶງ ສອງວາຣະ ແລະເຄ່ິງວາຣະ ແລະເມ່ືອການປະຫັດປະຫານໄພ່ພນົຂອງພຣະເຈ້ົາສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ ສ່ີງທັງ
ປວງເຫລ່ົານ້ີຈ່ຶງຈະສ້ິນສຸດລົງî 

8 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສ່ິງທ່ີທ່ານເວ້ົາ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ດ່ັງນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìນາຍເອີຍ ສ່ິງນ້ີຈະສ້ິນ
ສຸດລົງໄດ້ຢ່າງໃດî 

9 ທ່ານໄດ້ຕອບວ່າ, ìດານີເອນເອີຍ ເຈ້ົາຈ່ົງໄປເສັຽດຽວນ້ີ ເພາະຄໍາເວ້ົາຈະຖືກປົກປິດໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ຈ ົນເທ່ົາ
ຮອດເວລາສ້ິນສຸດນ້ັນໄດ້ມາເຖິງ 

10 ປະຊາຊົນຈໍານວນຫລາຍຈະຂາວສະອາດບໍຣິສຸດ ຄົນທ ັງຫລາຍຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ພວກເຂົາຈະຍັງເປັນຄົນຊ່ົວຢູ່ຕ່ໍ
ໄປ ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີສລາດຈະເຂ້ົາໃຈ 

11 ຕ້ັງແຕ່ເວລາທ່ີພວກເຂົາເລີກເຄ່ືອງເຜົາບູຊາປະຈໍາວັນ ແລະຕ້ັງແຕ່ສ່ິງແປກປລາດອັນຫນ້າຢ້ານໄວ້ ໄປຈົນເຖິງ
ເວລາສ້ີນສຸດຈະເປັນເວລານ່ຶງພັນສອງຮ້ອຍເກ້ົາສິບມ້ື 

12 ແລ້ວຄວາມສຸກຈະມີກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີຍັງຕ້ັງຫມັນ້ຢູ່ໃນຄວາມເຊ່ືອເປັນເວລານ່ຶງພັນສາມຮ້ອຍສາມສິບຫ້າມ້ື 
13 ດານີເອນເອີຍ ເຈ້ົາຈ່ົງເຊ່ືອໄປຈົນເທ່ົາມ້ືຕາຍ ແລ້ວເຈ້ົາຈະໄດ້ເປັນຜູ້ລຸກຂ  ້ຶນມາຮັບເອົາຮາງວັນຂອງເຈ້ົາ ໃນເວ

ລາສ້ິນສຸດໂລກî 
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