หนนังสสือดาเนนียล
เมสือมื่ ดาเนนียลยนังเปป็นหนนนม เขาถถูกนนาไปยนังบาบบิโลนใหห้เปป็นเชลยพรห้อมกนับพวกยบิว ในรนัชสมนัยของกษนัตรบิยย์
เนบถูคนัดเนสซารย์ ดาเนนียลเกบิดอยถูใน นเชสืชอวงศย์ของกษนัตรบิยย์ยดถู าหย์ มนีรปถู รน างดนี และมนีความรถูห้ลกลึ ถลึง เพราะฉะนนัชนชาวบาบบิ
โลน ใหห้เขาเรนียนภาษาของเขาและเตรนียมเขาไวห้เพสืมื่อทนางานในรนัฐบาลของบาบบิโลน เขาไดห้ทนางานในรนัฐบาลและ
เขนียนเลนมนนีชใน รนัชสมนัยของเนบถูคนัดเนสซารย์ เบลซนัสซารย์ ไซรนัส และดารบิอนัสแหนงประเทศบาบบิโลน และประเทศ
มนีเดนียเปอรย์เซนีย
เลนมนนีชบนนั ทลึกชนีวบิตของดาเนนียลในราชวนังแหนงบาบบิโลน และราชกบิจตนาง ๆ ของกษนัตรบิยย์เหลนานนีช
หนนังสสือเลนมนนีชวางพสืชนฐานแหนงคนาพยากรณย์ในพระคนัมภนีรทย์ นีมื่ดนีซลึมื่งไดห้อธบิบายตนอในหนนังสสือวบิวรณย์
ดาเนนียลซสืมื่อสนัตยย์ตนอพระเจห้าของเขา พระเจห้าจลึงประทานความรถูห้และสตบิปนัญญาใหห้แกนเขา เขาตนีความหมาย
ของ ความฟนันของกษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์เลยไดห้รบนั ตนาแหนนงสถูงในรนัชอาณาจนักรนนัชน พระเจห้ากนาลนังเตรนียมดาเนนียล
ไวห้เพสืมื่อจะรนับใชห้ พระเจห้าในเปห้าหมายอยนางสถูง
สน วนสนดทห้ายของเลนมนนีชพยากรณย์ถงลึ การเปลนียมื่ นแปลงฝนายการเมสือง คสือการเสดป็จมาครนัชงแรกของพระเมสสบิ
ยาหย์ การ สรห้างกรนงเยรถูซาเลป็มและพระวบิหารขลึชนมาใหมน และการเสดป็จกลนับมาครนัชงทนีสมื่ องของพระเมสสบิยาหย์
อารย์ชบบิชอบ เจมสย์ อาชชถูรย์ บอกวนาระยะเวลาของหนนังสสือเลนมนนีชคอสื 73 ปนี
1

ดาเนนียลไมนยอมรนับประทานอาหารทนีมื่มลทบิน (1)
ก
ความตนัชงใจของดาเนนียล (1:1-8)
1
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้เลสือกพวกหนนนม ๆ ชาวยบิว รน วมทนัชงดาเนนียล กนับเพสืมื่อน 3 คน
คสือ ชนัดรนัค เมชาค และอาเบดเนโก ใหห้เตรนียมตนัวสนาหรนับการรนับใชห้กษนัตรบิยย์ (1:1-4)
2
ดาเนนียลตนัชงใจวนาจะไมนรนับประทานอาหารทนีมื่พระบนัญญนัตบิหห้ามหรสือทนีอมื่ าจจะถวายแกน
รถูปเคารพแลห้ว (1:5-8) ลนต 11:3, 7-9, 12; 17:10-14 1 คร 8:4, 8-13
ข
คนาเสนอของดาเนนียล (1:8-14) ดาเนนียลขอใหห้เขากนับเพสืมื่อนรนับประทานเฉพาะผนักกนับนนชาเปป็นเวลา
10 วนัน เมสืมื่อสบิชน 10 วนันแลห้ว เจห้ากรมวนังสามารถเปรนียบเทนียบดาเนนียลและเพสืมื่อนกนับคนอสืมื่น ๆ ทนีมื่ไดห้
รนับประทานอาหารจากโตต๊ะของกษนัตรบิยย์
ค
พระเจห้าไดห้อวยพรดาเนนียล (1:15-21)
1
เมสือมื่ สบิชน 10 วนันแลห้ว เจห้ากรมวนังไดห้เหป็นวนาดาเนนียลกนับเพสือมื่ นดถูงามขลึชนและอห้วนกวนา
คนหนนนมอสืมื่น ๆ (1:15-16)

2
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เมสือมื่ สบิชน 3 ปนี กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้เหป็นวนาดาเนนียลกนับเพสือมื่ นรถูห้ดนียบิงมื่ กวนาคนอสืมื่นถลึงสบิบเทนา
(1:17-21)
ความฝนันเกนีมื่ยวกนับรถูปใหญนของมนนษยย์ (2)
ก
ปนัญหาของชาวบาบบิโลน (2:1-13)
1
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์มนีความฝนันและไดห้เรนียกพวกโหรกนับพวกหมอดถูมาแกห้ความฝนันนนัชน
ใหห้ (2:1-3)
2
พวกโหรกนับพวกหมอดถูไมนสามารถแกห้ความฝนันของกษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ ๆ เลยสนังมื่ ใหห้
ประหารชนีวบิตของพวกเขาทนัชงหมด (2:4-13)
ข
การเปบิดเผยของพระเจห้า (2:14-30) พระเจห้าทรงเปบิดเผยความหมายของความฝนันนนัชนใหห้แกนดาเนนียล
ค
ความหมายแหนงความฝนันของกษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ (2:31-45)
1
ความฝนันนนัชนคสืออะไร (2:31-35)
ก
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้เหป็นรถูปใหญนของมนนษยย์ ซลึมื่งประกอบดห้วยหลายอยนางเชนน
(2:31)
1
ศนีรษะเปป็นทองคนา (2:32)
2
อกและแขนเปป็นเงบิน (2:32)
3
ทห้องและโคนขาเปป็นทองเหลสือง (2:32)
4
ขาเปป็นเหลป็กและเทห้าเปป็นเหลป็กปนดบิน (2:33)
ข
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้เหป็นหบินกห้อนหนลึงมื่ ถถูกแงะออกโดยไมนเหป็นมสือ กลบิงช
ปากระทบเทห้ารถูป และรถูปกป็แตกเปป็นทนอน ๆ (2:34-35)
ค
หบินกห้อนนนัชนจลึงไดห้ขยายตนัวโตขลึชนไปเปป็นขนนเขาครอบเตป็มพบิภพ (2:35)
2
ความหมายของความฝนัน (2:36-45)
ก
รถูปนนัชนหมายถลึงอาณาจนักร 4 อาณาจนักรของคนตนางชาตบิ (2:36-43)
1
ศนีรษะซลึมื่งเปป็นทองคนาหมายถลึงอาณาจนักรบาบบิโลน (2:37-38)
2
อกและแขนซลึมื่งเปป็นเงบินหมายถลึงอาณาจนักรเปอรย์เซนีย (2:39; 5:30-31)
3
ทห้องและโคนขาซลึมื่งเปป็นทองเหลสืองหมายถลึงอาณาจนักรกรนีซ (2:39)
4
ขาซลึมื่งเปป็นเหลป็กและเทห้าซลึมื่งเปป็นเหลป็กปนดบินหมายถลึงอาณาจนักรโรม (2:40)
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อาณาจนักรทนีมื่ 4 (โรม) จะรนับอนานาจอนีกครนัชงหนลึมื่งในเวลาความทนกขย์อนันยบิงมื่ ใหญน
(ยนค 7 ปนี) และจะประกอบดห้วยหลายประเทศ (คสือ 10 นบิชวเทห้าทนีมื่เปป็นเหลป็กปนดบิน)
(2:41-43)
ค
ในสมนัยของอาณาจนักรทนีมื่ 4 นนัชน พระเจห้าจะทรงทนาลายอาณาจนักรนนัชนโดยหบินกห้อน
หนลึงมื่ (พระเยซถูครบิสตย์) และจะตนัชงอาณาจนักรของพระองคย์เปป็นนบิตยย์ (2:44-45)
ง
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์กราบลงตนอหนห้าดาเนนียล (2:46-49)
1
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์สนังมื่ ใหห้ถวายเครสือมื่ งบถูชาและเครสืมื่องหอมมานมนัสการดาเนนียล (2:46)
2
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ยอมรนับวนาพระเจห้าของดาเนนียลเปป็นพระของพระทนัชงปวง (2:47)
3
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้เลสืมื่อนยศใหห้ดาเนนียลเปป็นใหญนเปป็นโต (2:48-49)
สนีมื่คนอยถูใน นเตาไฟ (3)
ก
คนาสนังมื่ ของกษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ (3:1-7)
1
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์สรห้างรถูปเคารพทองคนาซลึมื่งสถูง 30 เมตรและกวห้าง 3 เมตร แลห้วตนัชงไวห้ทนีมื่
ราบชสืมื่อดถูราในบาบบิโลน (3:1)
2
เมสือมื่ ประชาชนไดห้ยบินดนตรนี เขาทนกคนตห้องกราบลงนมนัสการรถูปเคารพทองคนา หรสือจะ
ตห้องถถูกประหารชนีวบิต (3:7)
ข
ความตนัชงใจของชาวฮนีบรถู (3:8-23)
1
ชนัดรนัค เมชาค และอาเบดเนโก ไมนไดห้กราบลงนมนัสการรถูปเคารพทองคนา แลห้วมนีชาว
บาบบิโลนบางคนฟห้องใหห้กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ทราบ (3:8-12)
2
เมสือมื่ ทนัชง 3 คนอยถูตน นอหนห้าของกษนัตรบิยเย์ นบถูคนัดเนสซารย์ เขากป็ปฏบิเสธคนาสนัมื่งของกษนัตรบิยย์และ
ไมนยอมกราบลงนมนัสการรถูปเคารพทองคนา (3:13-18)
3
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์โกรธมาก จลึงสนังมื่ ใหห้ทวนีความรห้อนในเตาไฟใหห้รห้อนกวนาธรรมดา
ถลึงเจป็ดเทนา แลห้วสนังมื่ ใหห้โยนทนัชง 3 คนลงในเตาไฟนนัชน (3:19-23)
ค
องคย์พระผถูห้เปป็นเจห้าเสดป็จลงมา (3:24-30)
1
เมสือมื่ กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์มองดถูขห้างในเตาไฟนนัชน กษนัตรบิยย์ไดห้เหป็น 4 คนเดบินไปเดบินมา
คนทนีมื่ 4 นนัชนคสือพระเยซถู (3:24-25)
2
กษนัตรบิยย์จงลึ เรนียกชาวฮนีบรถู 3 คนใหห้ออกมาจากเตาไฟ และเหป็นวนาเขาไมนเปป็นอะไรเลย
(3:26-30)
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ความฝนันเกนีมื่ยวกนับตห้นไมห้ (4)
ก
ตห้นไมห้ (กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์) เสนียไปโดยความหยบิงมื่ (4:1-27)
1
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์เลห้าความฝนันใหห้ดาเนนียลฟนัง (4:1-18)
ก
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์เหป็นตห้นไมห้เจรบิญใหญนโตขลึชนจนถลึงทนกสบิมื่งทนัวมื่ โลกอยถูใน น
ความปห้องกนันรนักษาของตห้นไมห้นช นัน (4:10-12)
ข
แลห้วมนีผถูห้บรบิสนทธบิธลงมาจากสวรรคย์ซลึมื่งสนังมื่ ใหห้โคนนตห้นไมห้นช นันลง และสาดผลเสนียใหห้
กระจนัดกระจาย มนีเหลสือแตนตนอตบิดดบิน ตห้นไมห้นช นีเปรนียบไดห้กบนั มนนษยย์คนหนลึงมื่ ทนีมื่พระเจห้า
จะใหห้มนีใจ เปป็นใจสนัตวย์เดนียรนัจฉานเปป็นเวลา 7 ปนี (4:13-16)
ค
สบิมื่งเหลนานนีชจะเกบิดขลึชนเพสืมื่อทนกคนจะรถูห้ไดห้วาน พระผถูห้สถูงสนดทรงบงการอาณาจนักรของ
มนนษยย์ (4:17)
2
ความหมายของความฝนัน (4:19-27)
ก
ความหมายนนากลนัวมาก จนกระทนังมื่ ดาเนนียลนบิมื่งเสนียเปป็นเวลา 1 ชนัวมื่ โมง (4:19)
ข
ความหมายของความฝนัน
1
ตห้นไมห้นช นันเปรนียบไดห้กบนั มนนษยย์ คสือ กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ (4:20-22)
2
เพราะเหตนวาน กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์มนีความหยบิงมื่ เขาจะตห้องเปป็นคนปห้า
เปป็นเวลา 7 ปนี ในเวลานนัชนเขาจะมนีความคบิดและการประพฤตบิเหมสือนอยนาง
สนัตวย์เดนียรนัจฉาน (4:23-26)
3
โรคนนีชจะหายไปเมสือมื่ กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ยอมรนับวนา พระผถูห้สถูงสนดทรง
บงการอาณาจนักรของมนนษยย์ (4:25; โรม 13:1)
ค
ดาเนนียลขอรห้องกษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ใหห้ทบิชงความบาปของเขาเสนีย แตนกษนัตรบิยย์ไมน
ยอมฟนัง (4:27)
ข
ตห้นไมห้ (กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์) แกห้ไขโดยความปห้า (4:28-37)
1
ความหยบิงมื่ ของกษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ (4:28-30) อนีก 12 เดสือนตนอมา กษนัตรบิยย์อยถูทน นีมื่
พระราชวนังและพถูดคนาหยบิงมื่ จองหอง
2
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ถถูกพระเจห้าลงโทษ (4:31-33)
ก
ขณะทนีกมื่ ษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์กาน ลนังพถูดอยถูน พระเจห้าทรงพบิพากษาเขา และเขาถถูก
ไลนออกจากพระราชวนัง (4:31-32)
ข
ผลแหนงความหยบิงมื่ ของกษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ (4:33)
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กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์สรรเสรบิญพระเจห้า (4:34-37) เมสือมื่ สบิชน 7 ปนีแลห้ว กษนัตรบิยย์
เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้ถนอมใจลงและสรรเสรบิญพระเจห้า
พระหนัตถย์ของพระเจห้าเขนียนทนีมื่ฝาผนนัง (5)
ก
กษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ไดห้ทรงจนัดใหห้มนีการเลนีชยงใหญนสนาหรนับเจห้านาย 1,000 คน แลห้วไดห้เสวยนนชาจนัณฑย์
(5:1)
ข
กษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ไดห้สนังมื่ ใหห้เอาบรรดาภาชนะเครสืมื่องใชห้สอยทนาดห้วยทองคนาและเงบิน ซลึงมื่ กษนัตรบิยย์
เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้กวาดมาจากพระวบิหารในกรนงเยรถูซาเลป็ม เพสือมื่ ใสน เหลห้าดสืมื่มและสรรเสรบิญพระ
ของชาวบาบบิโลน (5:2-4)
ค
ทนันทนีเขาไดห้เหป็นมนีนชบิวมสือคนปรากฏออกมาเขนียนทนีมื่ฝาผนนังตรงดวงประทนีปในราชวนัง (5:5-6)
ง
กษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ทรงเรนียกดาเนนียล (5:7-29)
1
กษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ ทนีกมื่ ลนัวจนตนัวสนันมื่ ไดห้ทรงเรนียกปวงปราชญย์ของกษนัตรบิยย์ใหห้เขห้าเฝห้าเพสืมื่อ
จะแปลคนาทนีเมื่ ขนียนไวห้ทนีมื่ฝาผนนังนนัชนออก แตนเขาแปลไมนไดห้ (5:7-9)
2
ในทนีมื่สนด โดยคนาแนะนนาของราชบินนี กษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ไดห้ทรงเรนียกดาเนนียลใหห้เขห้าเฝห้าเพสืมื่อ
จะแปลขห้อความนนัชนออก และวนาถห้าดาเนนียลแปลออกไดห้ กป็จะใหห้เกนียรตบิอยนางสถูงแกนเขา
(5:10-16)
3
ดาเนนียลไดห้ปฏบิเสธของประทานของกษนัตรบิยเย์ บลชนัสซารย์ แตนไดห้แปลขห้อความนนัชนออก
(5:17-29)
ก
เมเน--พระเจห้าไดห้ทรงนนับวนันราชกาลของฝนาพระบาทไวห้ และวนันครบกนาหนดกป็มา
ถลึงแลห้ว (5:26)
ข
เทเคล--ฝนาพระบาทถถูกชนังมื่ ในตราชถู ปรากฏวนาหยนอนอยถูน (5:27)
ค
ฟารสบิน—แผนนดบินของฝนาพระบาทถถูกแบนงแยกปนันกนันระหวนางชาวมนีเดนียและ
ชาวเปอรย์เซนีย (5:28)
จ
ในคสืนวนันนนัชนเองกษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ถถูกฆนาเสนีย แลห้วราชาดารบิอนัสชาวมนีเดนีย (ซลึงมื่ มนีอายน 62 ปนี) ไดห้ขช ลึน
เสวยราชยย์ (5:29-31)
ดาเนนียลถถูกทบิชงลงในถนชาสบิงโต (6)
ก
แผนนการทนีชมื่ นัวมื่ (6:1-9)
1
กษนัตรบิยย์ดารบิอนัสไดห้ตชนังเจห้าเมสือง 120 คนเปป็นผถูห้บรบิหารราชการ และไดห้ตชนังอนัครมหาเสนาบดนี
ไวห้ 3 คน มนีดาเนนียลเปป็นตห้น (6:1-2)

2
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ดาเนนียล ซลึมื่งตอนนนีชอายน 80 กวนาปนีแลห้ว กป็มนีความปรนีชาสามารถมาก จนกระทนังมื่ กษนัตรบิยย์
ดารบิอนัสคบิดจะแตนงตนัชงใหห้ดาเนนียลครอบครองทนัวมื่ ราชอาณาจนักร (6:3)
3
เรสือมื่ งนนีชทนาใหห้ปวงเสนาบดนีและมวลเจห้าเมสืองนนัชนโกรธมาก พวกเขาเลยคบิดจะหาโอกาส
ฆนาดาเนนียลเสนีย (6:4)
4
เพราะเหตนวาน ดาเนนียลเปป็นคนดนีรอบคอบ พวกเขาหาโอกาสใสน รห้ายเขาไมนไดห้ เขาจลึงคบิดจะ
หาเหตนใสน รห้ายเขาในเรสือมื่ งพระเจห้าของดาเนนียล (6:4-5)
5
พวกเขาจลึงหลอกลวงกษนัตรบิยดย์ ารบิอนัสใหห้ออกกฎหมายใหมนทวนีมื่ าน ถห้าผถูห้ใดขอสบิมื่งหนลึมื่งสบิมื่งใดตนอ
พระหรสือมนนษยย์ภายใน 30 วนัน ยกเวห้นขอตนอกษนัตรบิยย์ดารบิอนัส ผถูห้นช นันตห้องถถูกทบิชงลงในถนชาสบิงโต
(6:6-9)
ดาเนนียลอธบิษฐานตนอพระเจห้าตนอไป (6:10-20)
1
ดาเนนียลทราบถลึงกฎหมายใหมนนช นี แตนเขาไมนหยนดในการนมนัสการพระเจห้าของเขา
ขอสนังเกตวนา
ก
หนห้าตนางของเขาเปบิดไวห้ (6:10)
ข
เขาอธบิษฐานวนันละ 3 ครนัชงตามเคย (6:10)
ค
เขาคนกเขนาลงอธบิษฐาน (6:10)
ง
เขาเปบิดหนห้าตนางทนีอมื่ ยถูดน ห้านกรนงเยรถูซาเลป็ม (6:10)
2
พวกศนัตรถูของดาเนนียลจลึงจนับดาเนนียลในตอนทนีมื่เขาอธบิษฐานอยถู น เขาไปฟห้องดาเนนียล
ตนอหนห้ากษนัตรบิยย์ดารบิอนัส กษนัตรบิยย์ดารบิอนัสหาโอกาสทนีจมื่ ะปลนอยดาเนนียล แตนกฎหมายของ
พวกมนีเดนียและพวกเปอรย์เซนีย "จะแกห้ไขหาไดห้ไมน" (6:11-15)
3
ดาเนนียลจลึงถถูกจนับและถถูกทบิชงลงในถนชาสบิงโต (6:16)
4
เมสือมื่ กษนัตรบิยย์ดารบิอนัสไดห้ประทนับตราทนีมื่ถชนาสบิงโตแลห้ว กษนัตรบิยย์ดารบิอนัสกลนับไปอยถูใน นพระราชวนัง
แตนนอนไมนหลนับ (6:17-18)
5
กษนัตรบิยย์ดารบิอนัสตสืมื่นแตนเชห้าตรถูน รนีบไปยนังถนชาสบิมื่งโตโดยเรป็ว และเรนียกดาเนนียล (6:19-20)
พระเจห้าทรงปห้องกนันดาเนนียล (6:21-28)
1
ดาเนนียลบอกกษนัตรบิยย์ดารบิอนัสวนา พระเจห้าทรงปห้องกนันเขาไวห้ (6:21-22)
2
กษนัตรบิยย์ดารบิอนัสมนีทชนังความยบินดนีและความโกรธ (6:23-28)
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กษนัตรบิยย์ดารบิอนัสชสืมื่นชมยบินดนีทนีมื่ดาเนนียลรอดจากความตาย และออกคนาสนั งมื่ วนาใหห้ทนกคน
ทนัวมื่ แผนนดบินโลกแสดงความเคารพยนาเกรงตนอพระพนักตรย์พระเจห้าของดาเนนียล
(6:23, 25-28)
ข
กษนัตรบิยย์ดารบิอนัสสนังมื่ ใหห้หาพวกศนัตรถูของดาเนนียลมา และทบิชงเขา พรห้อมทนัชงครอบครนัว
ลงในถนชาสบิงโต (6:24)
ดาเนนียลมนีความฝนันเรสืมื่องอาณาจนักรตนาง ๆ (7)
ก
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์--สบิงโต--อาณาจนักรบาบบิโลน (7:2-4) ศนีรษะเปป็นทองคนา (2:32)
1
ดาเนนียลไดห้ฝนันเหป็นลมของทห้องฟห้าทนัชง 4 ทบิศพนัดปลนกปนัมื่นมหาสมนทร (7:2)
2
สนัตวย์ตนัวแรกหมายถลึง กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ กนับ อาณาจนักรบาบบิโลน
ก
สนัตวย์ตนัวนนัชนคสือสบิงโต (7:4)
ข
สนัตวย์ตนัวนนัชนมนีปนีกเปป็นปนีกนกอบินทรนียย์ (7:4)
ค
ขนปนีกถถูกถอนออกหมด (7:4; ดถู 4:33 และ 5:31)
ข
กษนัตรบิยย์ไซรนัส--หมนี--อาณาจนักรมนีเดนีย-เปอรย์เซนีย (7:5) อกและแขนเปป็นเงบิน (2:32)
1
หมนีตนัวนนีชไดห้ลนกขลึชนยสืนตะแคงอยถูขน ห้างหนลึงมื่ —อาจจะหมายถลึงวนาในการรวมกนันของประเทศ
มนีเดนียและประเทศเปอรย์เซนีย ประเทศเปอรย์เซนียแขป็งแรงกวนา (7:5)
2
หมนีตนัวนนีชเอาฟนันดาบซนีโมื่ ครงสามซนีมื่ตาปากมนันไวห้--หมายถลึง 3 ประเทศทนีปมื่ ระเทศเปอรย์เซนีย
พลึงมื่ ไดห้ชนะ คสือ ประเทศบาบบิโลน ประเทศอนียบิปตย์ และประเทศลถูเดนีย (7:5)
3
หมนีตนัวนนีชจะกบินเนสืชอมาก ๆ—หมายถลึงกษนัตรบิยย์เซอรย์ซนีสย์ของประเทศเปอรย์เซนียไดห้นนา
ทหาร 2.5 ลห้านคนกนับเรสือ 300 ลนาเขห้าไปสถูห้รบในประเทศกรนีซ (7:5)
ค
กษนัตรบิยย์อเลป็กซานเดอรย์--เสสือดาว--อาณาจนักรกรนีซ (7:6) ทห้องและโคนขาเปป็นทองเหลสือง (2:32)
1
สนัตวย์ตนัวนนีชเปป็นเหมสือนเสสือดาว--กษนัตรบิยย์อเลป็กซานเดอรย์ชนะประเทศตนาง ๆ มากกวนาและ
เรป็วกวนาคนอสืมื่น ๆ ในโลกนนีช (7:6)
2
สนัตวย์ตนัวนนีชมนีหนัว 4 หนัว--หลนังจากทนีมื่กษนัตรบิยย์อเลป็กซานเดอรย์ตายไป (อายน 32 ปนี) อาณาจนักรนนัชน
ไดห้แบนงเปป็น 4 สน วน (7:6)
ง
เขาอนันเลป็ก 1 เขา--สนัตวย์ทนีมื่นนากลนัว--อาณาจนักรโรม (7:7-8) ขาเปป็นเหลป็กและเทห้าเปป็นเหลป็กปนดบิน
(2:33)
1
ในปนี ค.ศ. 476 อาณาจนักรโรมพบินาศไป
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อาณาจนักรนนีชจะฟสืช นขลึชนมาในลนักษณะ 10 ประเทศทนีรมื่ วมกนันในเวลาทนกขย์ยากลนาบาก 7 ปนี
ผถูห้นนาของอาณาจนักรนนีชกคป็ สือ เขาอนันเลป็ก ซลึมื่งเปป็นผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์ (7:8, 24)
3
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะชนะ 3 ใน 10 ประเทศนนีชในตอนทนีเมื่ ขาไดห้รนับอนานาจ (7:7-8, 24)
4
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะครอบครองทนัชงโลกในเวลา 3 1/2 ปนีสนดทห้าย (7:25)
5
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะทนาใหห้เลสือดไหลอยนางมากมาย (7:7, 19)
6
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะขนมเหงผถูห้บรบิสนทธบิธของพระเจห้า (ประเทศอบิสราเอล) (7:25)
7
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะคดเปลนียมื่ นวารและบทบนัญญนัตบิ (7:25)
8
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะพถูดจากห้าวรห้าวตนอพระเจห้า (7:25)
9
เมสือมื่ พระเยซถูเสดป็จกลนับมา ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์นช จนี ะถถูกทนาลาย และจะถถูกโยนใหห้ไฟเผาเสนีย
ในนรก (7:11)
จ
พระเยซถูครบิสตย์ พระมหากษนัตรบิยย์เหนสือกษนัตรบิยย์ทชนังหลาย (7:13-14) หบินกห้อนหนลึมื่งทนีมื่กระทบรถูปและ
รถูปกป็แตกเปป็นทนอน ๆ (2:34-35)
1
พระเยซถูเสดป็จมาบนเมฆเพสืมื่อจะไดห้รนับมรดกของพระองคย์ (7:13)
2
พระเยซถูทรงไดห้รบนั อาณาจนักรของพระองคย์จากพระบบิดา คสือผถูห้ทรงพระชนมย์เปป็นนบิตยย์
(7:9, 13-14) นนีมื่เปป็นคนาอธบิบายถลึงพระลนักษณะของพระบบิดาคนาเดนียวในพระคนัมภนีรย์
3
คนนนับเปป็นลห้าน ๆ ยสืนมื่ ตนอพระพนักตรย์ของพระบบิดา (7:10)
ดาเนนียลเหป็นนบิมบิตเรสือมื่ งอาณาจนักรตนาง ๆ (8)
ก
แกะตนัวผถูห้ทนีมื่มนีเขา 2 อนัน (อาณาจนักรเปอรย์เซนีย--กษนัตรบิยย์ดารบิอนัส III) (8:1-4, 20)
1
ในนบิมบิตนนีช ดาเนนียลอยถูทน รนีมื่ าชวนังสนสา ซลึงมื่ อยถูดน ห้านทบิศตะวนันออกของกรนงบาบบิโลนประมาร 400
กบิโลเมตร และดห้านทบิศเหนสือของอาวเปอรย์เซนียประมาร 200 กบิโลเมตร (8:1-2)
2
ดาเนนียลไดห้เหป็นแกะตนัวผถูห้อนันมนีชนัย ทนีมมื่ าจากทบิศตะวนันออก ขวบิดไปทางตะวนันตกและ
ทางเหนสือและทางใตห้ นนีมื่หมายถลึงการชนัยชนะของประเทศเปอรย์เซนีย (8:3-4, 20)
ข
แพะตนัวผถูห้ทนีมื่มนีเขาอนันเดนียว (อาณาจนักรกรนีซ--กษนัตรบิยย์อเลป็กซานเดอรย์) (8:5-8, 21-22)
1
ดาเนนียลไดห้เหป็นแพะตนัวผถูห้มาจากทบิศตะวนันตก วบิงมื่ เขห้าชนแกะตนัวผถูห้ แลห้วขวบิดแกะตนัวผถูห้ลห้มลง
กนับดบิน และเหยนียบยนมื่ามนันเสนียดห้วยเทห้า (8:5-7)
2
ตนอมาเขาอนันยาวของแพะตนัวผถูห้นช นันกป็หนักเสนีย แลห้วมนีอนีก 4 เขาใชห้การไดห้ทนีเดนียวงอกขลึชนมา
แทนทนีกมื่ ษนัตรบิยย์อเลป็กซานเดอรย์เสนียชนีวบิตทนีกมื่ รนงบาบบิโลนในตอนทนีมื่เขาเมาเหลห้าอยถู ใน นปนี กนอน
ค.ศ. 323 (อายน 32 ปนี) หลนังจากนนัชนอาณาจนักรของเขาไดห้แบนงเปป็น 4 สน วน (8:8, 21-22)

ค
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กษนัตรบิยย์ 2 องคย์ (ประเทศซนีเรนีย--กษนัตรบิยย์อนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส และอาณาจนักรโรมทนีฟมื่ สืช นขลึชนมาใหมน
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์) (8:9-27) ขอสนังเกตวนา อนัครทถูตกาเบรนียลไดห้อธบิบายนบิมบิตนนีชใหห้ดาเนนียลฟนัง นนีมื่
เปป็นครนัชงแรกทนีมื่พระคนัมภนีรย์พถูดถลึงกาเบรนียล
1
เขาเลป็ก ๆ จากประวนัตบิศาสตรย์--อนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส (8:9-14)
ก
เขาเปป็นชาวซนีเรนีย
ข
เขารนับตนาแหนนงตนัชงแตนปกนี นอน ค.ศ. 175 ถลึง ปนีกนอน ค.ศ. 164
ค
เขาเกลนียดชาวอบิสราเอลอยนางมาก เขาสถูห้รบกนับกรนงเยรถูซาเลป็มเปป็นเวลา 3 วนัน ไดห้ฆนา
ชาวยบิว 40,000 คน และไดห้ขายชาวยบิวเปป็นทาสอนีก 40,000 คน การชนัวมื่ นนีชไดห้เรบิมื่ม ใน
วนันทนีมื่ 6 ก.ย. 171 (กนอน ค.ศ.) และเสรป็จสบิชนลงในวนันทนีมื่ 25 ธ.ค. 165 (กนอน ค.ศ.) นนีมื่
เปป็นเวลา 2,300 วนันตาม 8:14
ง
เมสือมื่ ดาเนนียลเหป็นนบิมบิตนนีช เขากป็ปวน ยอยถูหน ลายวนัน (8:27)
2
เขาเลป็ก ๆ ในอนาคต--ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์ ศนัตรถูของประเทศอบิสราเอลในอนาคตจะมนี
การกระทนาอนันชนัวมื่ รห้ายเหมสือนอยนางกษนัตรบิยย์อนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส และมากยบิงมื่ กวนานนัชนอนีก
ขอสนังเกต ขห้อเปรนียบเทนียบระหวนาง 2 คนนนีช
ก
ทนัชง 2 ไดห้มนีการชนัยชนะอยนางมากมาย (8:9; วว 13:4)
ข
ทนัชง 2 ไดห้ยกตนัวเองขลึชน (8:11; วว 13:15)
ค
ทนัชง 2 ไดห้ลนอลวงคนอสืมื่น (7:25; 2 ธส 2:10)
ง
ทนัชง 2 ไดห้ใหห้สนันตบิสนขเทนียมเทป็จ (8:25; 1 ธส 5:2-3)
จ
ทนัชง 2 ไดห้เกลนียดและขนมเหงประเทศอบิสราเอล (8:24; วว 12:13)
ฉ
ทนัชง 2 ไดห้หมบิมื่นประมาทพระวบิหาร (8:11; มธ 24:15)
ช
ทนัชง 2 ไดห้รนับอนานาจจากซาตาน (8:24; วว 13:2)
ซ
ทนัชง 2 ไดห้สนใจในทบิศตะวนันออกกลางเปป็นเวลา 7 ปนี (8:14; 9:27)
ฌ ทนัชง 2 ไดห้ตห้อสถูห้กบนั พระเจห้า (8:25; 2 ธส 2:3-4)
ญ ทนัชง 2 ไดห้ถถูกพระเจห้าทนาลายเขา (8:25; วว 19:19-20)
ความลนับเกนีมื่ยวกนับ 7 ปนีคนณ 70 (490 ปนี) (9)
ก
ดาเนนียล--คนาอธบิษฐานของผถูห้พยากรณย์ (9:1-19)
1
บททนีมื่ 9 นนีชมนีใจความ 2 อยนาง คสือคนาอธบิษฐานและคนาพยากรณย์ ในบทนนีชดาเนนียลมนีอายน
ประมาณ 85 ปนี

2

ข

ดาเนนียลกนาลนังอนานหนนังสสือเยเรมนียย์ และไดห้พบคนาตรนัสของพระเจห้าวนา กรนงเยรถูซาเลป็มจะตห้อง
ถลึงความรห้างครบ 70 ปนี (9:2; ยรม 25:11; 29:10; อสย 44:28)
3
ดาเนนียลจลึงอธบิษฐานตนอพระเจห้า ไดห้สารภาพบาปของตนและบาปของอบิสราเอลซลึมื่งเปป็น
ตห้นเหตนทนีมื่พวกเขาตห้องเปป็นเชลย เขาอธบิษฐานดห้วยการอดอาหาร นนนงหนมผห้าเนสืชอหยาบและ
นนังมื่ บนกองขนีชเทนา (9:3)
4
ดาเนนียลขอใหห้พระเจห้าระลลึกถลึงพระสนัญญาของพระองคย์ (9:4)
5
ดาเนนียลเปรนียบเทนียบพระคนณและความดนีของพระเจห้ากนับความบาปของชาวอบิสราเอล
(9:5-9; ลนต 25:1-4)
6
ดาเนนียลพถูดถลึงกษนัตรบิยย์ 2 องคย์ของอบิสราเอลทนีเมื่ ปป็นเชลยในกรนงบาบบิโลนพรห้อมกนับพวก
อบิสราเอล (9:8; 2 พกษ 25:7, 27-30)
7
ดาเนนียลบอกพระเจห้าวนา พระเจห้าทรงยนตบิธรรมในการพบิพากษาประเทศอบิสราเอล (9:12-14)
8
ในทนีมื่สนด ดาเนนียลมอบตนัวเองกนับชนชาตบิอบิสราเอลไวห้กบนั พระเมตตาของพระเจห้า (9:18)
กาเบรนียล--คนาพยากรณย์ของทถูตสวรรคย์ (9:20-27) ขณะทนีมื่ดาเนนียลอธบิษฐานอยถูน พระเจห้าทรงสน ง
กาเบรนียลใหห้ไปหาดาเนนียล เพสืมื่อจะหนนนใจและอธบิบายคนาพยากรณย์ทปนีมื่ ระเสรบิฐเลบิศใหห้ดาเนนียลฟนัง
(9:20-23)
1
คนาพยากรณย์นช นีเกนีมื่ยวกนับพวกใด? ประเทศอบิสราเอล (9:24)
2
คนาวนา "70 สนัปดาหย์" หมายความวนาอะไร? ในภาษาฮนีบรถูในขห้อนนีช สนัปดาหย์หมายถลึง 7 ปนี
ไมนใชน 7 วนัน เพราะฉะนนัชนหมายความวนา 7 ปนีคถูณ 70 ซลึมื่งรน วมกนันเปป็น 490 ปนี (9:24)
3
สมนัย 490 ปนีนช นีจะเรบิมื่มเมสืมื่อไร? เมสืมื่อออกคนาสนังมื่ วนา ใหห้สรห้างกนาแพงกรนงเยรถูซาเลป็มขลึชนมาอนีก
(9:25)
4
สมนัย 490 ปนีนช นีไดห้แบนงออกเปป็น 3 สน วน
ก
สน วนแรกคสือ 7 สนัปดาหย์ (49 ปนี) จาก ปนี กนอน ค.ศ. 445 ถลึง 396 ในระยะเวลานนีช
พวกยบิวไดห้สรห้างถนนและกนาแพงของกรนงเยรถูซาเลป็ม (9:25-26)
ข
สน วนทนีมื่ 2 คสือ 62 สนัปดาหย์ (434 ปนี) จาก ปนี กนอน ค.ศ. 396 ถลึง ปนี ค.ศ. 31 ในปนี ค.ศ.
31 พระเมสสบิยาหย์ถถูกตรลึงไวห้บนกางเขน (9:26)

ค
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สน วนทนีมื่ 3 คสือ 1 สนัปดาหย์ (7 ปนี) จากเวลาทนีพมื่ ระเยซถูเสดป็จมาบนเมฆ ถลึงการเรบิมื่มตห้น
ของอาณาจนักร 1,000 ปนีของพระเยซถู ในตอนแรก ๆ ของเวลานนีชผถูห้ทรยศตนอ
พระครบิสตย์จะ ทนาสนัญญาไมตรนีกบนั ประเทศอบิสราเอลและทนาลายพวกเขาหลายคน
ในทนีมื่สนด (ของระยะ เวลา 490 ปนีนช นัน) พระเมสสบิยาหย์จะเสดป็จกลนับมาและตนัชง
อาณาจนักรอนันบรบิสทน ธบิธของ พระองคย์ (9:27)
สมนัย 490 ปนีนช นีตบิดกนันไหม? คสือมนีเวลา 483 ปนีจากการสรห้างกนาแพงกรนงเยรถูซาเลป็มถลึงเวลาทนีมื่
พระเยซถูทรงถถูกตรลึงไวห้ หลนังจากนนัชนมนีระยะเวลาประมาณ 2000 ปนีเปป็นชนวงกลาง หลนังจาก
นนัชนมนี เวลาอนีก 7 ปนี ซลึมื่งจะครบ 490 ปนี
ในพระคนัมภนีรมย์ นีโครงการของพระเจห้าอสืมื่น ๆ ทนีมมื่ นีเวลากลางไหม? มนี ชนวยดถู อสย 9:6-7;
61:1-2; ศคย 9:9-10
ผลอนันสนาคนัญทนีสมื่ นดของระยะเวลา 490 ปนีนช นี
ก
การสบิชนสนดลงของความผบิดบาปของมนนษยย์เรา โดยเฉพาะของชาวอบิสราเอล
ข
การแกห้แขห้นสนาหรนับความผบิดบาปตนอพวกวบิสนทธบิชน
ค
การพบิสถูจนย์วาน พวกผถูห้พยากรณย์ของพระเจห้าเปป็นผถูห้พยากรณย์อนันแทห้จรบิง
ง
การพบิสถูจนย์วาน ซาตานไมนสามารถครอบครองโลกนนีชไดห้
จ
การทนาลายซาตานกนับผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์
ฉ
การเรบิมื่มตห้นของอาณาจนักร 1,000 ปนีของพระเยซถู
ระยะเวลาทนีมื่สนาคนัญในสมนัย 490 ปนีนช นี
ก
เวลาแรก--7 สนัปดาหย์ หรสือ 49 ปนี--จากปนี กนอน ค.ศ. 445 ถลึง 396
ข
เวลาทนีมื่ 2--62 สนัปดาหย์ หรสือ 434 ปนี--จากปนี กนอน ค.ศ. 396 ถลึงปนี ค.ศ. 31
ค
เวลากลาง--ประมาณ 2,000 ปนีแลห้ว
ง
เวลาทนีมื่ 3--1 สนัปดาหย์ หรสือ 7 ปนี--จากเวลาทนีมื่พระเยซถูเสดป็จมาบนเมฆถลึงการเรบิมื่มตห้น
ของอาณาจนักร 1,000 ปนีของพระเยซถู
บนคคล 2 คนทนีมื่สนาคนัญทนีสมื่ นดในเวลา 490 ปนีนช นี
ก
พระเมสสบิยาหย์--พระเยซถูครบิสตย์เจห้า
ข
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์
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ทถูตของซาตานไดห้กช นนั กางขวางทถูตสวรรคย์องคย์หนลึงมื่ ของพระเจห้าไวห้ (10)
ก
ดาเนนียลไดห้พบิลาปรนมื่าใหห้เปป็นเวลา 3 อาทบิตยย์ ในเวลานนัชนเขาอดอาหารบางอยนางและไมนไดห้ชโลม
ตนัวดห้วยนนชามนัน (10:1-4)
ข
พระเจห้าไดห้ทรงใชห้ทถูตสวรรคย์องคย์หนลึงมื่ ไปหาดาเนนียล (10:5-21)
1
ดาเนนียลเหป็นนบิมบิต (พระเยซถู) (10:5-9)
ก
เมสือมื่ ดาเนนียลเหป็นนบิมบิตแลห้ว เขากป็หมดเรนียวหมดแรงและหนห้าตากป็ซบซนีด เขากป็
หมดกนาลนัง (10:8-9)
ข
ถลึงแมห้วาน คนทนีมื่อยถูกน บนั ดาเนนียลไมนไดห้เหป็นนบิมบิตนนัชน เขากป็เตป็มไปดห้วยความกลนัว (10:7)
2
คนากลนาวของทถูตสวรรคย์ (10:10-19)
ก
ทถูตสวรรคย์ทนักทายดาเนนียล (10:10-12)
ข
เทพผถูห้พบิทนักษย์อาณาจนักรเปอรย์เซนียไดห้กช นนั กางขวางทถูตองคย์นช นีไวห้ (10:13) เทพผถูห้พบิทนักษย์
อาณาจนักรเปอรย์เซนียนนีชเปป็นใคร? ขอสนังเกตวนา
1
มนันมนีอนานาจมาก—มนันสามารถกนัชนกางขวางทถูตองคย์หนลึงมื่ ของพระเจห้าไวห้
เปป็นเวลา 21 วนัน (10:13)
2
มนันตนอสถูห้กบนั โครงการของพระเจห้า--มนันไดห้ตนอสถูห้กบนั ทถูตของพระเจห้า (10:13)
3
เพราะฉะนนัชนมนันตห้องเปป็นซาตานหรสือทถูตของซาตานทนีมื่มนีกาน ลนังมาก
ค
อนัครทถูตมนีคาเอลไดห้มาชนวยทถูตองคย์นช นี (10:13) แลห้วทถูตองคย์นช นีไดห้หนนนใจและสอน
ดาเนนียลถลึงเรสือมื่ งทนีมื่จะเกบิดขลึชนแกนชนชาตบิอบิสราเอลในระยะเวลาเบสืชองปลาย (10:14)
ง
ดาเนนียลไดห้รบนั เรนียวแรงเพบิมมื่ ขลึชน (10:15-19)
3
ความตนัชงใจของทถูตสวรรคย์ (10:20-21) ในตอนทนีมื่ทถูตองคย์นช นีไดห้กลนับไปหาพระเจห้า ทถูตองคย์นช นี
ทราบวนาจะตห้องสถูห้รบกนับเทพผถูห้พบิทนักษย์อาณาจนักรเปอรย์เซนีย เสรป็จแลห้วจะตห้องสถูรห้ บกนับเทพ
ผถูห้พบิทนักษย์อาณาจนักรกรนีซอนีก แตนทถูตองคย์นช นีมนันมื่ ใจวนา มนีคาเอลจะมาชนวย
ลนาดนับวงศย์ของกษนัตรบิยย์ตนาง ๆ ทนีไมื่ มนรจถูห้ นักกนับพระเจห้า (11)
ก
กษนัตรบิยย์อเลป็กซานเดอรย์มหาราช (11:1-4) รน วมทนัชงกษนัตรบิยทย์ มนีมื่ ากนอนและหลนัง
1
หลนังจากกษนัตรบิยไย์ ซรนัส (ทนีคมื่ รอบครองในตอนทนีมื่ดาเนนียลเขนียนบททนีมื่ 10) กป็มกนี ษนัตรบิยย์อนีก 4
องคย์ทนีมื่ครอบครอง คนทนีมื่ 4 นนัชนเปป็นคนทนีมื่รนมื่ารวยทนีสมื่ นด (11:2)
2
หลนังจากนนัชนจะมนีกษนัตรบิยย์องคย์หนลึงมื่ ทนียมื่ บิงมื่ ใหญน นนันมื่ คสือกษนัตรบิยย์อเลป็กซานเดอรย์มหาราช (11:3)
ปนีกนอน ค.ศ. 336-323

3

ข

เมสือมื่ กษนัตรบิยอย์ งคย์นช นีเสนียชนีวบิต อาณาจนักรของเขาจะแบนงเปป็น 4 สน วน (11:4) หลนังจากทนีมื่
อเลป็กซานเดอรย์มหาราชเสนียชนีวบิตแลห้ว นายพลทหาร 4 คนไดห้ฆนานห้องชายชสืมื่อฟนีลปบิ และ
ลถูกชาย 2 คนชสืมื่ออเลป็กซานเดอรย์ II กนับเฮอรย์คลถู นีสย์ แลห้วนายพลทหาร 4 คนนนีชไดห้แบนง
อาณาจนักรนนัชนเปป็น 4 สน วนและครอบครองคนละสน วน
กษนัตรบิยย์ทศบิ ใตห้ (โทเลมนีแหนงอนียปบิ ตย์) กนับกษนัตรบิยทย์ บิศเหนสือ (เซลถูคนัสแหนงซนีเรนีย) (11:5-20)
กษษัตรริยย์ของออียริปตย์ ปอีกอก่ นค.ศ.
กษษัตรริยย์ของซอีเรอีย
ปอีกอก่ นค.ศ.
โทเลมนี
303-285
เซลถูคนัส นบิคาทอรย์
305-281
โทเลมนี ฟบิละแดลฟนัส 285-246
อนันทบิโอคนัส โสเทอรย์ I
281-261
(เบระนบิเซ)
อนันทบิโอคนัส เตออสย์ II
261-246
(เลโอไดซบิ--เบระนบิเซ)
โทเลมนี ยถูเออรย์เกทบิส 246-221
เซลถูคนัส คาลบินบิคนัส
246-225
เซลถูคนัส เซรนันนนัส
225-223
โทเลมนี ฟบิลอเพเทอรย์ 221-203
อนันทบิโอคนัส III มหาราช
223-187
โทเลมนี อนีพบิฟานนีส
203-181
เซลถูคนัส ฟบิลอเพเทอรย์
187-175
โทเลมนี ฟบิลอมนีเทอรย์ 181-145
อนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส IV
175-164
ไซคอน
145-116
1
กษนัตรบิยย์โทเลมนีแหนงอนียปบิ ตย์มนีอนานาจมาก แตนตนอไปนายพลทหารเซลถูคนัส นบิคาทอรย์ มนีอนานาจ
มากกวนา คสือกลายเปป็นกษนัตรบิยย์เซลถูคนัสแหนงซนีเรนีย (11:5)
2
สนัญญาไมตรนีระหวนางประเทศอนียปบิ ตย์กบนั ประเทศซนีเรนีย (11:6)
3
กษนัตรบิยย์ทศบิ ใตห้สถูห้รบกนับกษนัตรบิยทย์ บิศเหนสือ (11:7-8) ชสืมื่อวนา ยถูเออรย์เกทบิส แปลวนา ผถูห้อนปการะ
4
กษนัตรบิยย์ทศบิ เหนสือสถูรห้ บกนับกษนัตรบิยย์ทศบิ ใตห้ (11:9-10) นนีชเกบิดขลึชนในปนีกนอน ค.ศ. 218
5
กษนัตรบิยย์ทศบิ ใตห้สถูห้รบกนับกษนัตรบิยทย์ บิศเหนสือ (11:11-12) นนีชเกบิดขลึชนในปนีกนอน ค.ศ. 217
6
มนีความสงบเปป็นเวลา 13 ปนี หลนังจากนนัชนกษนัตรบิยทย์ บิศเหนสือสถูห้รบกนับกษนัตรบิยทย์ บิศใตห้อนีก (11:13)
7
กษนัตรบิยย์ฟนีลปบิ แหนงมาซบิโดเนนียไดห้รนวมกนับกษนัตรบิยย์อนันทบิโอคนัสแหนงซนีเรนียเพสืมื่อสถูห้รบกนับกษนัตรบิยย์
โทเลมนี อนีพบิฟานนีส แหนงอนียปบิ ตย์ (11:14)

กษนัตรบิยย์ทศบิ เหนสือแพห้ตนอกษนัตรบิยทย์ ศบิ ใตห้กบนั กษนัตรบิยย์แหนงโรม (11:15-19)
ก
กษนัตรบิยย์อนันทบิโอคนัสชนะอบิสราเอลและนายพลทหารสโคพนัสแหนงอนียปบิ ตย์ (11:15-16)
ข
กษนัตรบิยย์อนันทบิโอคนัสแหนงซนีเรนียไดห้สถูห้รบกนับกษนัตรบิยโย์ ทเลมนี อนีพบิฟานบิสแหนงอนียปบิ ตย์
(11:17 ก)
ค
กษนัตรบิยย์อนันทบิโอคนัสแหนงซนีเรนียจลึงเสนอใหห้ลกถู สาว ชสืมื่อคลนีโอพนัดตรา สมรสกนับกษนัตรบิยย์
โทเลมนี อนีพบิฟานบิสแหนงอนียปบิ ตย์ โดยหวนังวนาลถูกสาวจะชนวยบบิดาชนะประเทศอนียปบิ ตย์
แตนลถูกสาวไมนยอม ชนวยบบิดา (11:17 ข)
ง
กษนัตรบิยย์อนันทบิโอคนัสแหนงซนีเรนียจลึงไปสถูรห้ บกนับประเทศโรม แตนนายทหารสคบิพบิโอ
เอเซนียทบิคนัส แหนงโรมไดห้ชนะเขาในปนีกนอน ค.ศ. 190 (11:18)
จ
ประชาชนแหนงเมสืองเอลนีเมอบิสไดห้ฆนากษนัตรบิยย์อนนั ทบิโอคนัสแหนงซนีเรนีย (11:19)
9
กษนัตรบิยย์เซลถูคนัส ฟบิลอเพเทอรย์ ไดห้ครอบครอง 12 ปนี แลห้วกบินยาพบิษและตาย (11:20)
อนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส (IV) (11:21-31)
1
เขาเปป็นลถูกชายคนเลป็กของ อนันทบิโอคนัส (III) มหาราช และพระคนัมภนีรย์บอกวนาเขาเปป็นคนชนัวมื่
(11:21)
2
เขาไดห้ชสืมื่อเลนนวนา อนีพบิฟานนีส ซลึมื่งหมายความวนา คนบห้า
3
เขาชบิงอนานาจจากหลานชายชสืมื่อ ดนีมนีตรนีอนัส โดยกษนัตรบิยย์แหนงประเทศเปอรย์กามนีนนีไดห้ชนวย
(11:21)
4
เขาฆนาศตรถูทชงนั หลาย และไลนมหาปนโรหบิตชสืมื่อ เจสนัน ออกจากตนาแหนนงของทนาน (11:22)
5
เขาผบิดสนัญญากนับกษนัตรบิยย์แหนงประเทศเปอรย์กามนีนนี เขามนีทหารไมนกนีมื่คนแตนมนีอนานาจมาก
(11:23)
6
เขามนีแผนนการณย์ทจนีมื่ ะชนะประเทศอนียปบิ ตย์ (11:24)
7
เขาไปสถูห้รบกนับประเทศอนียปบิ ตย์ แตนชนะไมนไดห้ (11:25)
8
เขาไปสถูห้รบกนับประเทศอนียปบิ ตย์อนีก ครนัชงนนีชเขาชนะเพราะวนามนีการกบฏตนอกษนัตรบิยอย์ นียปบิ ตย์ เขาจลึง
ตนัชงไซคอนใหห้เปป็นกษนัตรบิยย์ (11:26)
9
เขากนับกษนัตรบิยโย์ ทเลมนี ฟบิลอมนีเทอรย์ไมนจรบิงใจซลึงมื่ กนันและกนัน (11:27)
10 มหาปนโรหบิตเจสนันสถูห้รบกนับทหารซนีเรนียทนีกมื่ รนงเยรถูซาเลป็มเพสืมื่อรนับตนาแหนนงเดบิมอนีก อนันทบิโอคนัส
อนีพบิฟานนีส มาสถูห้รบกนับกรนงเยรถูซาเลป็มและฆนาหลาย ๆ คน (11:28)
8
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เขาพยายามชนะประเทศอนียปบิ ตย์อนีก แตนทนาไมนไดห้เพราะเหตนทหารโรม เขาจลึงกลนับไปทนีมื่กรนง
เยรถูซาเลป็มและฆนาพวกยบิวอนีกหลายคน (11:29-30)
12 เขาพยายามบนังคนับพวกยบิวใหห้เปลนีมื่ยนศาสนา เมสืมื่อพวกยบิวไมนยอม เขาถวายหมถูตวนั หนลึมื่งใน
พระวบิหาร (11:30-31)
สมนัยตนัชงแตนอนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส จนถลึงพระเยซถูครบิสตย์ ประมาณปนีกนอน ค.ศ. 166 ถลึงปนีกนอน ค.ศ. 4
(11:32-33)
1
สมนัยนนีชพวกยบิวหลายคนละทบิชงพระเจห้า (11:32)
2
สมนัยนนีช มนีพวกมหาปนโรหบิตทนีมื่เรนียกวนา มนักคะบนีส ทนีมื่พยายามใหห้พวกยบิวมนีโอกาสนมนัสการ
พระเจห้าทนีมื่พระวบิหารเหมสือนเดบิม เขาอยถูตน ช งนั แตนปกนี นอนค.ศ. 166 ถลึง 47
3
มหาปนโรหบิตคนแรกชสืมื่อ มนัดทาเตนียส พยายามใหห้พวกยบิวมนีโอกาสนมนัสการพระเจห้าทนีมื่
พระวบิหาร แตนอนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส ขนมเหงเขา ปนีกนอนค.ศ. 166-165
4
ลถูกชายของมนัดทาเตนียสชสืมื่อ ยถูดาส (ชสืมื่อเลนน คห้อน) ชนะกรนงเยรถูซาเลป็ม ชนาระพระวบิหาร
และใหห้พวกยบิวนมนัสการพระเจห้าอนีกทนีนมื่ นันมื่ ปนีกนอนค.ศ. 165-160
5
นห้องชายของยถูดาสชสืมื่อ โยนาธนัน ทนาสนัญญาไมตรนีกบนั ประเทศโรมกนับประเทศสปารย์ตนัน
ปนีกนอนค.ศ. 160-143
6
นห้องชายของโยนาธนันชสืมื่อ ซนีโมน เปป็นมหาปนโรหบิตตนอ ปนีกนอนค.ศ. 143-135
7
ลถูกชายของซนีโมนชสืมื่อ ยอหย์น ไฮรย์คะนนัส เปป็นมหาปนโรหบิตตนอ ปนีกนอนค.ศ. 135-?
สมนัยตนัชงแตนพระเยซถูครบิสตย์ จนถลึงยนค 7 ปนี (11:33-35)
1
กรนงเยรถูซาเลป็มถถูกเผาในปนีค.ศ. 70 โดยทหารโรม (11:33; มธ 24:1-2)
2
สมนัยนนีชพวกยบิวถถูกกระจนัดกระจายไปทนัวมื่ โลก และถถูกฆนาอยนางมากมาย (11:34-35)
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์ (11:36-45)
1
มนันจะตามอนาเภอใจของมนันเอง (11:36)
2
มนันจะยกตนัวขลึชนและพถูดหมบิมื่นประมาทพระเจห้า (11:36; 2 ธส 2:3-4)
3
พระเจห้าจะทรงใหห้มนันเจรบิญในเวลา 7 ปนีนช นนั (11:36)
4
มนันจะไมนใสน ใจในพระแหนงบรรพบนรนษของเขา (11:37)

มนันจะไมนคบกนับผถูห้หญบิง มนีอยถูคน วามคบิด 3 อยนางเกนีมื่ยวกนับความหมายของขห้อนนีช (11:37)
ก
มนันไมนเอาพระเยซถูหรสือมารดาของพระเยซถู ผถูห้หญบิงทนีเมื่ ปป็นหญบิงชาวอบิสราเอล
(1 ยน 2:22)
ข
มนันจะไมนคบกนับผถูห้หญบิง
ค
มนันไมนเมตตาพวกผถูห้หญบิงชาวอบิสราเอล แตนยอมฆนาพวกเขาเหมสือนฆนาพวกผถูห้ชายชาว
อบิสราเอล (มธ 24:19-21)
6
มนันจะเคารพพระแหนงปห้อม (11:38-39)
7
ในตอนสนดทห้ายของเวลา 7 ปนีนช นัน กษนัตรบิยย์แหนงทบิศใตห้ (อนียปบิ ตย์) และกษนัตรบิยย์แหนงทบิศเหนสือ
(รนัสเซนีย) จะสถูห้รบกนับเขา (11:40; ศคย 12:2, 4; อสค 39:1-5)
8
เมสือมื่ มนันชนะรนัสเซนียแลห้ว มนันจะไปครอบครองทนีปมื่ ระเทศอบิสราเอล แตนมนันจะไมนครอบครอง
ทนีเมื่ มสือง เอโดมและเมสืองโมอนับ (11:41)
9
เมสือมื่ ครองอยถูทน นีมื่อบิสราเอล มนันไปสถูรห้ บกนับประเทศอนียปบิ ตย์และชนะประเทศนนัชน (11:42-43)
10 ขณะทนีมมื่ นันอยถูใน นอนียปบิ ตย์ มนันไดห้ขนาวเลนาลสือมาแตนทบิศเหนสือและทบิศตะวนันออกทนีมื่ทนาใหห้มนัน
หนัวหมนน (11:44; วว 16:12)
11 มนันจลึงโกรธมากถลึงกนับถอนทนัพยกไปทนาลายและลห้างผลาญเสนียมาก (11:44)
12 มนันไดห้ชนัยชนะแลห้วตนัชงเมสืองหลวงทนีมื่อบิสราเอล มนันจลึงครอบครองทนีมื่นนันมื่ จนถลึงเวลาทนีพมื่ ระเยซถู
ทรงทนาลายมนันเสนีย (11:45; วว 16:14; 17:14; 19:19-21)
สถานการณย์ในวารสนดทห้าย (12)
ก
การรนับใชห้ของมนีคาเอล (12:1)
1
อนัครทถูตมนีคาเอลเปป็นทถูตสวรรคย์ประจนาตนัวของประเทศอบิสราเอล
2
มนีคาเอลจะปห้องกนันประเทศอบิสราเอลในยนคของความยากลนาบาก 7 ปนี
ข
การเปป็นขลึชนมาจากความตาย 2 ครนัชง (12:2-3)
1
การเปป็นขลึชนมาสถูนชนีวบิตนบิรนันดรย์ นนีจมื่ ะเกบิดขลึชนในตอนแรกของอาณาจนักร 1,000 ปนีของพระเยซถู
คนทนีมื่เปป็นขลึชนมาในครนัชงนนีชกคป็ สือคนทนีมื่เชสืมื่อในสมนัยพระคนัมภนีรย์เดบิมกนับคนทนีเมื่ ชสืมื่อในความยาก
ลนาบาก 7 ปนี (ดถู โยบ 19:25-26; สดด 49:15; อสย 25:8; 26:19; ฮชอ 13:14; วว 20:4, 6)
ขห้อ 3 พถูดถลึงบนาเหนป็จของผถูห้นนาวบิญญาณทนัชงหลาย
2
การเปป็นขลึชนมาสถูนความอนับอายและขายหนห้านบิรนันดรย์ นนีจมื่ ะเกบิดขลึชนเมสืมื่ออาณาจนักร 1,000 ปนีของ
5
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พระเยซถูเสรป็จแลห้ว คนทนีมื่เปป็นขลึชนมาในครนัชงนนีชกคป็ อสื ทนกคนในโลกทนีไมื่ มนไดห้รนับเชสืมื่อในพระเยซถู
ครบิสตย์ (วว 20:5) พระเยซถูทรงกลนาวถลึงการเปป็นขลึชนมาจากความตาย 2 ครนัชงนนีชใน
ยอหย์น 5:28-29
คนาพยากรณย์ 2 ขห้อ (12:4)
1
จะมนีการเพบิมื่มขลึชนของความรถูห้
2
จะมนีการเพบิมื่มขลึชนของความเรป็ว
ระยะเวลา 3 ระยะ (12:5-13)
1
1260 วนัน--1 เวลา, 2 เวลา, กนับครลึงมื่ เวลา
ก
ดาเนนียลเหป็นทถูตสวรรคย์อนีก 2 องคย์กบนั พระเยซถู องคย์ 1 ถามวนา สบิมื่งเหลนานนีชจะใชห้เวลา
นานเทนาไร? (12:5-6)
ข
พระเยซถูตรนัสวนาจะใชห้เวลา 3 1/2 ปนี (12:7)
2
1290 วนัน (12:11) เพบิมมื่ 30 วนัน ดถู มธ 24:15-28; 25:31-46 อาจจะเปป็นเวลาทนีมื่แยก
แกะออกจากแพะ คสือแยกคนทนีรมื่ อดออกจากคนทนีมื่ไมนรอด
3
1335 วนัน (12:12) เพบิมมื่ อนีก 45 วนัน อาจจะเปป็นเวลาทนีตมื่ ห้องใชห้ในการตนัชงอาณาจนักร 1,000
ปนีของพระเยซถูไวห้
คนาสรนป 3 ขห้อ
1
หลายคนจะรนับเชสืมื่อในวารยากลนาบาก 7 ปนี (12:10) พวกนนีชรนวมทนัชงชาวยบิวกนับชาวตนางชาตบิ
(วว 7:1-17)
2
แตนในเวลาเดนียวกนันคนชนัวมื่ จะไมนกลนับใจเสนียใหมน (12:10; วว 9:20-21; 11:9-10)
3
ดาเนนียลควรรนักษาหนนังสสือมห้วนนนัชนไวห้ใหห้ดนี (12:4) แตนความหมายทนัชงหมดจะเปบิดเผยตนอ
เขาในวารสนดทห้าย (12:9, 13)

ศนีรษะซลึมื่งเปป็นทองคนาหมายถลึงอาณาจนักรบาบบิโลน
ผถูห้ครอบครอง
Nebuchadnezzer
Evil-Merodach
Neriglissar
Laborosoarched
Belshazzar

เนบถูคนัดเนสซารย์
เอวบิลเมโรดนัก
นนีรนีกลบิซารย์
ลาบอรอซออารย์คบิด
เบลชนัสซารย์

ปนีกนอนค.ศ. ครอบครองกนีมื่ปนี
605-562
43 ปนี
562-560
2 ปนี
560-556
4 ปนี
556-556
9 เดสือน
556-538
17 ปนี

(Nabonidus

นาโบนนีดนัส)
ทนัชงหมด

67 ปนี

อกและแขนซลึมื่งเปป็นเงบินหมายถลึงอาณาจนักรมนีเดนีย-เปอรย์เซนีย
ผถูห้ครอบครอง
Cambyses 1
Darius
Cyrus
Cambyses 2
Smerdis
Darius Hystaspes
Xerxes 1
Artaxerxes Longimanus
Xerxes 2
Sogdianus
Darius Nothus
Artaxerxes Mnemon
Darius Ochus
Arses
Darius Codomanus

ปนีกนอนค.ศ. ครอบครองกนีมื่ปนี
แคมบนีซนัส 1
538-536
2 ปนี
ดารบิอนัส
538-536
2 ปนี
ไซรนัส
536-529
7 ปนี
แคมบนีซนัส 2
529-521
7 ปนี 5 เดสือน
เสมอดบิส
521-520
7 เดสือน
ดารบิอนัส ไฮสย์ทนัสพนีส
520-484
36 ปนี
เซอรย์ซนีส 1
484-463
21 ปนี
อารทาเซอรย์ซนีส ลองจบิมะนนัส 463-423
40 ปนี 3 เดสือน
เซอรย์ซนีส 2
423-423
2 เดสือน
ซองเดนียนนัส
423-422
7 เดสือน
ดารบิอนัส นอตนัส
422-403
19 ปนี
อารทาเซอรย์ซนีส นนีมอน
403-357
46 ปนี
ดารบิอนัส โอคนัส
357-336
21 ปนี
อารย์ซนีส
336-335
2 เดสือน
ดารบิอนัส โคโดมะนนัส
335-331
4 ปนี
ทนัชงหมด
207 ปนี

ทห้องและโคนขาซลึมื่งเปป็นทองเหลสืองหมายถลึงอาณาจนักรกรนีซ

ผถูห้ครอบครอง
Alexander

อเลป็กซานเดอรย์

ปนีกนอนค.ศ. ครอบครองกนีมื่ปนี
331-323
8 ปนี

จากนนัชน อาณาจนักรกรนีซแบนงออกเปป็น 4 ประเทศ คสือ
ประเทศ (ผถูห้ครอบครอง)
ประเทศ (ผถูห้ครอบครอง)
Thrace (Lysimachus)
เตรสย์ (ไลซนีเมคนัส)
323-30
Macedonia (Cassander)
มาซบิโดเนนีย (คาสซนันเดอรย์)
Syria (Seleucus)
ซนีเรนีย (เซลถูคนัส)
Egypt (Ptolemy)
อนียปบิ ตย์ (โทเลมนี)
ทนัชงหมด

293 ปนี

301 ปนี

ขาซลึมื่งเปป็นเหลป็กและเทห้าซลึมื่งเปป็นเหลป็กปนดบินหมายถลึงอาณาจนักรโรม
ผถูห้ครอบครอง
อาณาจนักรโรมเปป็นประเทศเดนียว
อาณาจนักรโรมแบนงออกเปป็น 2 ประเทศ
อาณาจนักรโรมแบนงออกเปป็น 10 ประเทศ

ปนีกนอนค.ศ.-ค.ศ. ครอบครองกนีมื่ปนี
30-394
424 ปนี
394-476
82 ปนี
?
ทนัชงหมด
506 ปนี

