หนนังสสือดาเนนียล
เมสืมื่อดาเนนียลยนังเปป็นหนนนม เขาถถูกนนาไปยนังบาบบิโลนใหห้เปป็นเชลยพรห้อมกนับพวกยบิว ในรนัชสมนัยของกษนัตรบิยย์
เนบถูคนัดเนสซารย์ ดาเนนียลเกบิดอยถูใน นเชสืชอวงศย์ของกษนัตรบิยยย์ ถูดาหย์ มนีรปถู รน างดนี และมนีสามารถในการเรนียน เพราะฉะนนัชน
ชาวบาบบิโลนใหห้เขาเรนียนภาษาของเขาและเตรนียมเขาไวห้เพสืมื่อทนางานในรนัฐบาลของบาบบิโลน เขาไดห้ทนางานใน
รนัฐบาลและเขนียนเลนมนนีชในรนัชสมนัยของเนบถูคนัดเนสซารย์ เบลซนัสซารย์ ไซรนัส และดารบิอนัสแหนงประเทศบาบบิโลนและ
ประเทศมนีเดนียเปอรย์เซนีย
เลนมนนีชบนันททึกชนีวบิตของดาเนนียลในราชวนังแหนงบาบบิโลน และราชกบิจตนาง ๆ ของกษนัตรบิยย์เหลนานนีช
หนนังสสือเลนมนนีชวางพสืชนฐานแหนงคนาพยากรณย์ในพระคนัมภนีรทย์ ดนีมื่ นีซทึมื่งไดห้อธบิบายตนอในหนนังสสือวบิวรณย์
ดาเนนียลซสืมื่อสนัตยย์ตนอพระเจห้าของเขา พระเจห้าจทึงประทานความรถูแห้ ละสตบิปนัญญาใหห้แกนเขา เขาตนีความหมาย
ของความฟนันของกษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์เลยไดห้รบนั ตนาแหนนงสถูงในรนัชอาณาจนักรนนัชน พระเจห้ากนาลนังเตรนียมดาเนนียลไวห้
เพสือมื่ จะรนับใชห้พระเจห้าในเปห้าหมายอยนางสถูง
สน วนสนดทห้ายของเลนมนนีชพยากรณย์ถทึงการเปลนีมื่ยนแปลงฝนายการเมสือง คสือการเสดป็จมาครนัชงแรกของพระเมสสบิ
ยาหย์ การสรห้างกรนงเยรถูซาเลป็มและพระวบิหารขทึชนมาใหมน และการเสดป็จกลนับมาครนัชงทนีมื่สองของพระเมสสบิยาหย์
อารย์ชบบิชอบ เจมสย์ อาชชถูรย์ บอกวนาระยะเวลาของหนนังสสือเลนมนนีชคสือ 73 ปนี
1

ดาเนนียลไมนยอมรนับประทานอาหารทนีมมื่ ลทบิน (1)
ก
ความตนัชงใจของดาเนนียล (1:1-8)
1
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้เลสือกพวกหนนนม ๆ ชาวยบิว รน วมทนัชงดาเนนียล กนับเพสือมื่ น 3 คน
คสือ ชนัดรนัค เมชาค และอาเบดเนโก ใหห้เตรนียมตนัวสนาหรนับการรนับใชห้กษนัตรบิยย์ (1:1-4)
2
ดาเนนียลตนัชงใจวนาจะไมนรนับประทานอาหารทนีพมื่ ระบนัญญนัตบิหห้ามหรสือทนีมื่อาจจะถวายแกน
รถูปเคารพแลห้ว (1:5-8) ลนต 11:3, 7-9, 12; 17:10-14 1 คร 8:4, 8-13
ข
คนาเสนอของดาเนนียล (1:8-14) ดาเนนียลขอใหห้เขากนับเพสือมื่ นรนับประทานเฉพาะผนักกนับนนชาเปป็นเวลา
10 วนัน เมสือมื่ สบิชน 10 วนันแลห้ว เจห้ากรมวนังสามารถเปรนียบเทนียบดาเนนียลและเพสืมื่อนกนับคนอสืมื่น ๆ ทนีไมื่ ดห้
รนับประทานอาหารจากโตต๊ะของกษนัตรบิยย์
ค
พระเจห้าไดห้อวยพรดาเนนียล (1:15-21)
1
เมสืมื่อสบิชน 10 วนันแลห้ว เจห้ากรมวนังไดห้เหป็นวนาดาเนนียลกนับเพสืมื่อนดถูงามขทึชนและอห้วนกวนา
คนหนนนมอสืมื่น ๆ (1:15-16)

2

2

เมสืมื่อสบิชน 3 ปนี กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้เหป็นวนาดาเนนียลกนับเพสืมื่อนรถูห้ดนียงบิมื่ กวนาคนอสืมื่นถทึงสบิบเทนา
(1:17-21)
ความฝนันเกนีมื่ยวกนับรถูปใหญนของมนนษยย์ (2)
ก
ปนัญหาของชาวบาบบิโลน (2:1-13)
1
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์มนีความฝนันและไดห้เรนียกพวกโหรกนับพวกหมอดถูมาแกห้ความฝนันนนัชน
ใหห้ (2:1-3)
2
พวกโหรกนับพวกหมอดถูไมนสามารถแกห้ความฝนันของกษนัตรบิยเย์ นบถูคนัดเนสซารย์ ๆ เลยสนังมื่ ใหห้
ประหารชนีวบิตของพวกเขาทนัชงหมด (2:4-13)
ข
การเปบิดเผยของพระเจห้า (2:14-30) พระเจห้าทรงเปบิดเผยความหมายของความฝนันนนัชนใหห้แกนดาเนนียล
ค
ความหมายแหนงความฝนันของกษนัตรบิยเย์ นบถูคนัดเนสซารย์ (2:31-45)
1
ความฝนันนนัชนคสืออะไร (2:31-35)
ก
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้เหป็นรถูปใหญนของมนนษยย์ ซทึมื่งประกอบดห้วยหลายอยนางเชนน
(2:31)
1
ศนีรษะเปป็นทองคนา (2:32)
2
อกและแขนเปป็นเงบิน (2:32)
3
ทห้องและโคนขาเปป็นทองเหลสือง (2:32)
4
ขาเปป็นเหลป็กและเทห้าเปป็นเหลป็กปนดบิน (2:33)
ข
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้เหป็นหบินกห้อนหนทึมื่งถถูกแงะออกโดยไมนเหป็นมสือ กลบิชง
ปากระทบเทห้ารถูป และรถูปกป็แตกเปป็นทนอน ๆ (2:34-35)
ค
หบินกห้อนนนัชนจทึงไดห้ขยายตนัวโตขทึชนไปเปป็นขนนเขาครอบเตป็มพบิภพ (2:35)
2
ความหมายของความฝนัน (2:36-45)
ก
รถูปนนัชนหมายถทึงอาณาจนักร 4 อาณาจนักรของคนตนางชาตบิ (2:36-43)
1
ศนีรษะซทึมื่งเปป็นทองคนาหมายถทึงอาณาจนักรบาบบิโลน (2:37-38)
2
อกและแขนซทึมื่งเปป็นเงบินหมายถทึงอาณาจนักรเปอรย์เซนีย (2:39; 5:30-31)
3
ทห้องและโคนขาซทึมื่งเปป็นทองเหลสืองหมายถทึงอาณาจนักรกรนีซ (2:39)
4
ขาซทึมื่งเปป็นเหลป็กและเทห้าซทึมื่งเปป็นเหลป็กปนดบินหมายถทึงอาณาจนักรโรม (2:40)
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อาณาจนักรทนีมื่ 4 (โรม) จะรนับอนานาจอนีกครนัชงหนทึงมื่ ในเวลาความทนกขย์อนันยบิงมื่ ใหญน
(ยนค 7 ปนี) และจะประกอบดห้วยหลายประเทศ (คสือ 10 นบิชวเทห้าทนีเมื่ ปป็นเหลป็กปนดบิน)
(2:41-43)
ค
ในสมนัยของอาณาจนักรทนีมื่ 4 นนัชน พระเจห้าจะทรงทนาลายอาณาจนักรนนัชนโดยหบินกห้อน
หนทึมื่ง (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
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์สรห้างรถูปเคารพทองคนาซทึมื่งสถูง 30 เมตรและกวห้าง 3 เมตร แลห้วตนัชงไวห้ทนีมื่
ราบชสืมื่อดถูราในบาบบิโลน (3:1)
2
เมสืมื่อประชาชนไดห้ยบินดนตรนี เขาทนกคนตห้องกราบลงนมนัสการรถูปเคารพทองคนา หรสือจะ
ตห้องถถูกประหารชนีวบิต (3:7)
ข
ความตนัชงใจของชาวฮนีบรถู (3:8-23)
1
ชนัดรนัค เมชาค และอาเบดเนโก ไมนไดห้กราบลงนมนัสการรถูปเคารพทองคนา แลห้วมนีชาว
บาบบิโลนบางคนฟห้องใหห้กษนัตรบิยเย์ นบถูคนัดเนสซารย์ทราบ (3:8-12)
2
เมสืมื่อทนัชง 3 คนอยถูตน นอหนห้าของกษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ เขากป็ปฏบิเสธคนาสนังมื่ ของกษนัตรบิยย์และ
ไมนยอมกราบลงนมนัสการรถูปเคารพทองคนา (3:13-18)
3
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์โกรธมาก จทึงสนังมื่ ใหห้ทวนีความรห้อนในเตาไฟใหห้รห้อนกวนาธรรมดา
ถทึงเจป็ดเทนา แลห้วสนังมื่ ใหห้โยนทนัชง 3 คนลงในเตาไฟนนัชน (3:19-23)
ค
องคย์พระผถูห้เปป็นเจห้าเสดป็จลงมา (3:24-30)
1
เมสืมื่อกษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์มองดถูขห้างในเตาไฟนนัชน กษนัตรบิยย์ไดห้เหป็น 4 คนเดบินไปเดบินมา
คนทนีมื่ 4 นนัชนคสือพระเยซถู (3:24-25)
2
กษนัตรบิยจย์ ทึงเรนียกชาวฮนีบรถู 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
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์เหป็นตห้นไมห้เจรบิญใหญนโตขทึชนจนถทึงทนกสบิมื่งทนัวมื่ โลกอยถูใน น
ความปห้องกนันรนักษาของตห้นไมห้นช นัน (4:10-12)
ข
แลห้วมนีผถูห้บรบิสนทธบิธลงมาจากสวรรคย์ซงทึมื่ สนังมื่ ใหห้โคนนตห้นไมห้นช นันลง และสาดผลเสนียใหห้
กระจนัดกระจาย มนีเหลสือแตนตนอตบิดดบิน ตห้นไมห้นช นีเปรนียบไดห้กบนั มนนษยย์คนหนทึงมื่ ทนีพมื่ ระเจห้า
จะใหห้มนีใจ เปป็นใจสนัตวย์เดนียรนัจฉานเปป็นเวลา 7 ปนี (4:13-16)
ค
สบิมื่งเหลนานนีชจะเกบิดขทึชนเพสือมื่ ทนกคนจะรถูห้ไดห้วาน 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 กษนัตรบิยเย์ นบถูคนัดเนสซารย์ (4:20-22)
2
เพราะเหตนวาน กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์มนีความหยบิงมื่ เขาจะตห้องเปป็นคนปห้า
เปป็นเวลา 7 ปนี ในเวลานนัชนเขาจะมนีความคบิดและการประพฤตบิเหมสือนอยนาง
สนัตวย์เดนียรนัจฉาน (4:23-26)
3
โรคนนีชจะหายไปเมสืมื่อกษนัตรบิยเย์ นบถูคนัดเนสซารย์ยอมรนับวนา พระผถูห้สถูงสนดทรง
บงการอาณาจนักรของมนนษยย์ (4:25; โรม 13:1)
ค
ดาเนนียลขอรห้องกษนัตรบิยเย์ นบถูคนัดเนสซารย์ใหห้ทบิชงความบาปของเขาเสนีย แตนกษนัตรบิยย์ไมน
ยอมฟนัง (4:27)
ข
ตห้นไมห้ (กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์) แกห้ไขโดยความปห้า (4:28-37)
1
ความหยบิงมื่ ของกษนัตรบิยเย์ นบถูคนัดเนสซารย์ (4:28-30) อนีก 12 เดสือนตนอมา กษนัตรบิยอย์ ยถูทน นีมื่
พระราชวนังและพถูดคนาหยบิงมื่ จองหอง
2
กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ถกถู พระเจห้าลงโทษ (4:31-33)
ก
ขณะทนีมื่กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์กาน ลนังพถูดอยถูน พระเจห้าทรงพบิพากษาเขา และเขาถถูก
ไลนออกจากพระราชวนัง (4:31-32)
ข
ผลแหนงความหยบิงมื่ ของกษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์ (4:33)
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กษนัตรบิยย์เนบถูคนัดเนสซารย์สรรเสรบิญพระเจห้า (4:34-37) เมสืมื่อสบิชน 7 ปนีแลห้ว กษนัตรบิยย์
เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้ถนอมใจลงและสรรเสรบิญพระเจห้า
พระหนัตถย์ของพระเจห้าเขนียนทนีฝมื่ าผนนัง (5)
ก
กษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ไดห้ทรงจนัดใหห้มนีการเลนีชยงใหญนสนาหรนับเจห้านาย 1,000 คน แลห้วไดห้เสวยนนชาจนัณฑย์
(5:1)
ข
กษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ไดห้สนังมื่ ใหห้เอาบรรดาภาชนะเครสืมื่องใชห้สอยทนาดห้วยทองคนาและเงบิน ซทึมื่งกษนัตรบิยย์
เนบถูคนัดเนสซารย์ไดห้กวาดมาจากพระวบิหารในกรนงเยรถูซาเลป็ม เพสืมื่อใสน เหลห้าดสืมื่มและสรรเสรบิญพระ
ของชาวบาบบิโลน (5:2-4)
ค
ทนันทนีเขาไดห้เหป็นมนีนชบิวมสือคนปรากฏออกมาเขนียนทนีฝมื่ าผนนังตรงดวงประทนีปในราชวนัง (5:5-6)
ง
กษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ทรงเรนียกดาเนนียล (5:7-29)
1
กษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ ทนีกมื่ ลนัวจนตนัวสนันมื่ ไดห้ทรงเรนียกปวงปราชญย์ของกษนัตรบิยใย์ หห้เขห้าเฝห้าเพสืมื่อ
จะแปลคนาทนีมื่เขนียนไวห้ทฝนีมื่ าผนนังนนัชนออก แตนเขาแปลไมนไดห้ (5:7-9)
2
ในทนีสมื่ นด โดยคนาแนะนนาของราชบินนี กษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ไดห้ทรงเรนียกดาเนนียลใหห้เขห้าเฝห้าเพสืมื่อ
จะแปลขห้อความนนัชนออก และวนาถห้าดาเนนียลแปลออกไดห้ กป็จะใหห้เกนียรตบิอยนางสถูงแกนเขา
(5:10-16)
3
ดาเนนียลไดห้ปฏบิเสธของประทานของกษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ แตนไดห้แปลขห้อความนนัชนออก
(5:17-29)
ก
เมเน--พระเจห้าไดห้ทรงนนับวนันราชกาลของฝนาพระบาทไวห้ และวนันครบกนาหนดกป็มา
ถทึงแลห้ว (5:26)
ข
เทเคล--ฝนาพระบาทถถูกชนังมื่ ในตราชถู ปรากฏวนาหยนอนอยถูน (5:27)
ค
ฟารสบิน—แผนนดบินของฝนาพระบาทถถูกแบนงแยกปนันกนันระหวนางชาวมนีเดนียและ
ชาวเปอรย์เซนีย (5:28)
จ
ในคสืนวนันนนัชนเองกษนัตรบิยย์เบลชนัสซารย์ถถูกฆนาเสนีย แลห้วราชาดารบิอนัสชาวมนีเดนีย (ซทึมื่งมนีอายน 62 ปนี) ไดห้ขช ทึน
เสวยราชยย์ (5:29-31)
ดาเนนียลถถูกทบิชงลงในถนชาสบิงโต (6)
ก
แผนนการทนีมื่ชนัวมื่ (6:1-9)
1
กษนัตรบิยย์ดารบิอนัสไดห้ตชนังเจห้าเมสือง 120 คนเปป็นผถูห้บรบิหารราชการ และไดห้ตชนังอนัครมหาเสนาบดนี
ไวห้ 3 คน มนีดาเนนียลเปป็นตห้น (6:1-2)

2

ข

ค

ดาเนนียล ซทึงมื่ ตอนนนีชอายน 80 กวนาปนีแลห้ว กป็มนีความปรนีชาสามารถมาก จนกระทนังมื่ กษนัตรบิยย์
ดารบิอนัสคบิดจะแตนงตนัชงใหห้ดาเนนียลครอบครองทนัวมื่ ราชอาณาจนักร (6:3)
3
เรสือมื่ งนนีชทนาใหห้ปวงเสนาบดนีและมวลเจห้าเมสืองนนัชนโกรธมาก พวกเขาเลยคบิดจะหาโอกาส
ฆนาดาเนนียลเสนีย (6:4)
4
เพราะเหตนวาน ดาเนนียลเปป็นคนดนีรอบคอบ พวกเขาหาโอกาสใสน รห้ายเขาไมนไดห้ เขาจทึงคบิดจะ
หาเหตนใสน รห้ายเขาในเรสืมื่องพระเจห้าของดาเนนียล (6:4-5)
5
พวกเขาจทึงหลอกลวงกษนัตรบิยย์ดารบิอนัสใหห้ออกกฎหมายใหมนทวนีมื่ าน ถห้าผถูห้ใดขอสบิมื่งหนทึงมื่ สบิมื่งใดตนอ
พระหรสือมนนษยย์ภายใน 30 วนัน ยกเวห้นขอตนอกษนัตรบิยย์ดารบิอนัส ผถูห้นช นันตห้องถถูกทบิชงลงในถนชาสบิงโต
(6:6-9)
ดาเนนียลอธบิษฐานตนอพระเจห้าตนอไป (6:10-20)
1
ดาเนนียลทราบถทึงกฎหมายใหมนนช นี แตนเขาไมนหยนดในการนมนัสการพระเจห้าของเขา
ขอสนังเกตวนา
ก
หนห้าตนางของเขาเปบิดไวห้ (6:10)
ข
เขาอธบิษฐานวนันละ 3 ครนัชงตามเคย (6:10)
ค
เขาคนกเขนาลงอธบิษฐาน (6:10)
ง
เขาเปบิดหนห้าตนางทนีมื่อยถูดน ห้านกรนงเยรถูซาเลป็ม (6:10)
2
พวกศนัตรถูของดาเนนียลจทึงจนับดาเนนียลในตอนทนีเมื่ ขาอธบิษฐานอยถู น เขาไปฟห้องดาเนนียล
ตนอหนห้ากษนัตรบิยย์ดารบิอนัส กษนัตรบิยย์ดารบิอนัสหาโอกาสทนีมื่จะปลนอยดาเนนียล แตนกฎหมายของ
พวกมนีเดนียและพวกเปอรย์เซนีย "จะแกห้ไขหาไดห้ไมน" (6:11-15)
3
ดาเนนียลจทึงถถูกจนับและถถูกทบิชงลงในถนชาสบิงโต (6:16)
4
เมสืมื่อกษนัตรบิยย์ดารบิอนัสไดห้ประทนับตราทนีถมื่ ชนาสบิงโตแลห้ว 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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กษนัตรบิยย์ดารบิอนัสชสืมื่นชมยบินดนีทดนีมื่ าเนนียลรอดจากความตาย 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
สนัตวย์ตนัวแรกหมายถทึง 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
หมนีตวนั นนีชไดห้ลนกขทึชนยสืนตะแคงอยถูขน ห้างหนทึงมื่ —อาจจะหมายถทึงวนาในการรวมกนันของประเทศ
มนีเดนียและประเทศเปอรย์เซนีย ประเทศเปอรย์เซนียแขป็งแรงกวนา (7:5)
2
หมนีตวนั นนีชเอาฟนันดาบซนีมื่โครงสามซนีมื่ตาปากมนันไวห้--หมายถทึง 3 ประเทศทนีปมื่ ระเทศเปอรย์เซนีย
พทึมื่งไดห้ชนะ คสือ ประเทศบาบบิโลน ประเทศอนียปบิ ตย์ และประเทศลถูเดนีย (7:5)
3
หมนีตวนั นนีชจะกบินเนสืชอมาก ๆ—หมายถทึงกษนัตรบิยเย์ ซอรย์ซนีสย์ของประเทศเปอรย์เซนียไดห้นนา
ทหาร 2.5 ลห้านคนกนับเรสือ 300 ลนาเขห้าไปสถูห้รบในประเทศกรนีซ (7:5)
ค
กษนัตรบิยอย์ เลป็กซานเดอรย์--เสสือดาว--อาณาจนักรกรนีซ (7:6) ทห้องและโคนขาเปป็นทองเหลสือง (2:32)
1
สนัตวย์ตนัวนนีชเปป็นเหมสือนเสสือดาว--กษนัตรบิยอย์ เลป็กซานเดอรย์ชนะประเทศตนาง ๆ มากกวนาและ
เรป็วกวนาคนอสืมื่น ๆ ในโลกนนีช (7:6)
2
สนัตวย์ตนัวนนีชมนีหนัว 4 หนัว--หลนังจากทนีกมื่ ษนัตรบิยย์อเลป็กซานเดอรย์ตายไป (อายน 32 ปนี) อาณาจนักรนนัชน
ไดห้แบนงเปป็น 4 สน วน (7:6)
ง
เขาอนันเลป็ก 1 เขา--สนัตวย์ทนนีมื่ นากลนัว--อาณาจนักรโรม (7:7-8) ขาเปป็นเหลป็กและเทห้าเปป็นเหลป็กปนดบิน
(2:33)
1
ในปนี ค.ศ. 476 อาณาจนักรโรมพบินาศไป
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อาณาจนักรนนีชจะฟสืช นขทึชนมาในลนักษณะ 10 ประเทศทนีรมื่ วมกนันในเวลาทนกขย์ยากลนาบาก 7 ปนี
ผถูห้นนาของอาณาจนักรนนีชกคป็ สือ เขาอนันเลป็ก ซทึมื่งเปป็นผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์ (7:8, 24)
3
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะชนะ 3 ใน 10 ประเทศนนีชในตอนทนีมื่เขาไดห้รนับอนานาจ (7:7-8, 24)
4
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะครอบครองทนัชงโลกในเวลา 3 1/2 ปนีสนดทห้าย (7:25)
5
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะทนาใหห้เลสือดไหลอยนางมากมาย (7:7, 19)
6
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะขนมเหงผถูห้บรบิสนทธบิธของพระเจห้า (ประเทศอบิสราเอล) (7:25)
7
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะคดเปลนีมื่ยนวารและบทบนัญญนัตบิ (7:25)
8
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์จะพถูดจากห้าวรห้าวตนอพระเจห้า (7:25)
9
เมสืมื่อพระเยซถูเสดป็จกลนับมา ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์นช นีจะถถูกทนาลาย และจะถถูกโยนใหห้ไฟเผาเสนีย
ในนรก (7:11)
จ
พระเยซถูครบิสตย์ พระมหากษนัตรบิยย์เหนสือกษนัตรบิยทย์ ชนังหลาย (7:13-14) หบินกห้อนหนทึงมื่ ทนีกมื่ ระทบรถูปและ
รถูปกป็แตกเปป็นทนอน ๆ (2:34-35)
1
พระเยซถูเสดป็จมาบนเมฆเพสืมื่อจะไดห้รนับมรดกของพระองคย์ (7:13)
2
พระเยซถูทรงไดห้รบนั อาณาจนักรของพระองคย์จากพระบบิดา คสือผถูห้ทรงพระชนมย์เปป็นนบิตยย์
(7:9, 13-14) นนีมื่เปป็นคนาอธบิบายถทึงพระลนักษณะของพระบบิดาคนาเดนียวในพระคนัมภนีรย์
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 ซทึมื่งอยถูดน ห้านทบิศตะวนันออกของกรนงบาบบิโลนประมาร 400
กบิโลเมตร และดห้านทบิศเหนสือของอาวเปอรย์เซนียประมาร 200 กบิโลเมตร (8:1-2)
2
ดาเนนียลไดห้เหป็นแกะตนัวผถูห้อนันมนีชนัย ทนีมมื่ าจากทบิศตะวนันออก ขวบิดไปทางตะวนันตกและ
ทางเหนสือและทางใตห้ นนีมื่หมายถทึงการชนัยชนะของประเทศเปอรย์เซนีย (8:3-4, 20)
ข
แพะตนัวผถูห้ทนีมื่มนีเขาอนันเดนียว (อาณาจนักรกรนีซ--กษนัตรบิยอย์ เลป็กซานเดอรย์) (8:5-8, 21-22)
1
ดาเนนียลไดห้เหป็นแพะตนัวผถูห้มาจากทบิศตะวนันตก วบิงมื่ เขห้าชนแกะตนัวผถูห้ แลห้วขวบิดแกะตนัวผถูห้ลห้มลง
กนับดบิน และเหยนียบยนมื่ามนันเสนียดห้วยเทห้า (8:5-7)
2
ตนอมาเขาอนันยาวของแพะตนัวผถูห้นช นันกป็หนักเสนีย แลห้วมนีอนีก 4 เขาใชห้การไดห้ทนีเดนียวงอกขทึชนมา
แทนทนีมื่กษนัตรบิยอย์ เลป็กซานเดอรย์เสนียชนีวบิตทนีมื่กรนงบาบบิโลนในตอนทนีเมื่ ขาเมาเหลห้าอยถูใน 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--กษนัตรบิยอย์ นันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส และอาณาจนักรโรมทนีฟมื่ สืช นขทึชนมาใหมน
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์) (8:9-27) ขอสนังเกตวนา อนัครทถูตกาเบรนียลไดห้อธบิบายนบิมบิตนนีชใหห้ดาเนนียลฟนัง นนีมื่
เปป็นครนัชงแรกทนีพมื่ ระคนัมภนีรย์พถูดถทึงกาเบรนียล
1
เขาเลป็ก ๆ จากประวนัตบิศาสตรย์--อนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส (8:9-14)
ก
เขาเปป็นชาวซนีเรนีย
ข
เขารนับตนาแหนนงตนัชงแตนปนีกนอน ค.ศ. 175 ถทึง 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
เมสืมื่อดาเนนียลเหป็นนบิมบิตนนีช เขากป็ปวน ยอยถูหน ลายวนัน (8:27)
2
เขาเลป็ก ๆ ในอนาคต--ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์ ศนัตรถูของประเทศอบิสราเอลในอนาคตจะมนี
การกระทนาอนันชนัวมื่ รห้ายเหมสือนอยนางกษนัตรบิยอย์ นันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส และมากยบิงมื่ กวนานนัชนอนีก
ขอสนังเกต ขห้อเปรนียบเทนียบระหวนาง 2 คนนนีช
ก
ทนัชง 2 ไดห้มนีการชนัยชนะอยนางมากมาย (8:9; วว 13:4)
ข
ทนัชง 2 ไดห้ยกตนัวเองขทึชน (8:11; วว 13:15)
ค
ทนัชง 2 ไดห้ลนอลวงคนอสืนมื่ (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 ไดห้รบนั อนานาจจากซาตาน (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
ถทึงความรห้างครบ 70 ปนี (9:2; ยรม 25:11; 29:10; อสย 44:28)
3
ดาเนนียลจทึงอธบิษฐานตนอพระเจห้า ไดห้สารภาพบาปของตนและบาปของอบิสราเอลซทึงมื่ เปป็น
ตห้นเหตนทพนีมื่ วกเขาตห้องเปป็นเชลย เขาอธบิษฐานดห้วยการอดอาหาร นนนงหนมผห้าเนสืชอหยาบและ
นนังมื่ บนกองขนีชเทนา (9:3)
4
ดาเนนียลขอใหห้พระเจห้าระลทึกถทึงพระสนัญญาของพระองคย์ (9:4)
5
ดาเนนียลเปรนียบเทนียบพระคนณและความดนีของพระเจห้ากนับความบาปของชาวอบิสราเอล
(9:5-9; ลนต 25:1-4)
6
ดาเนนียลพถูดถทึงกษนัตรบิยย์ 2 องคย์ของอบิสราเอลทนีมื่เปป็นเชลยในกรนงบาบบิโลนพรห้อมกนับพวก
อบิสราเอล (9:8; 2 พกษ 25:7, 27-30)
7
ดาเนนียลบอกพระเจห้าวนา พระเจห้าทรงยนตบิธรรมในการพบิพากษาประเทศอบิสราเอล (9:12-14)
8
ในทนีสมื่ นด ดาเนนียลมอบตนัวเองกนับชนชาตบิอบิสราเอลไวห้กบนั พระเมตตาของพระเจห้า (9:18)
กาเบรนียล--คนาพยากรณย์ของทถูตสวรรคย์ (9:20-27) ขณะทนีดมื่ าเนนียลอธบิษฐานอยถูน พระเจห้าทรงสนง
กาเบรนียลใหห้ไปหาดาเนนียล เพสือมื่ จะหนนนใจและอธบิบายคนาพยากรณย์ทปนีมื่ ระเสรบิฐเลบิศใหห้ดาเนนียลฟนัง
(9:20-23)
1
คนาพยากรณย์นช นีเกนีมื่ยวกนับพวกใด? ประเทศอบิสราเอล (9:24)
2
คนาวนา "70 สนัปดาหย์" หมายความวนาอะไร? ในภาษาฮนีบรถูในขห้อนนีช สนัปดาหย์หมายถทึง 7 ปนี
ไมนใชน 7 วนัน เพราะฉะนนัชนหมายความวนา 7 ปนีคถูณ 70 ซทึงมื่ รน วมกนันเปป็น 490 ปนี (9:24)
3
สมนัย 490 ปนีนช จนี ะเรบิมื่มเมสือมื่ ไร? เมสือมื่ ออกคนาสนังมื่ วนา ใหห้สรห้างกนาแพงกรนงเยรถูซาเลป็มขทึชนมาอนีก
(9:25)
4
สมนัย 490 ปนีนช ไนี ดห้แบนงออกเปป็น 3 สน วน
ก
สน วนแรกคสือ 7 สนัปดาหย์ (49 ปนี) จาก ปนี กนอน ค.ศ. 445 ถทึง 396 ในระยะเวลานนีช
พวกยบิวไดห้สรห้างถนนและกนาแพงของกรนงเยรถูซาเลป็ม (9:25-26)
ข
สน วนทนีมื่ 2 คสือ 62 สนัปดาหย์ (434 ปนี) จาก ปนี กนอน ค.ศ. 396 ถทึง ปนี ค.ศ. 31 ในปนี ค.ศ.
31 พระเมสสบิยาหย์ถถูกตรทึงไวห้บนกางเขน (9:26)
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สน วนทนีมื่ 3 คสือ 1 สนัปดาหย์ (7 ปนี) จากเวลาทนีมื่พระเยซถูเสดป็จมาบนเมฆ ถทึงการเรบิมื่มตห้น
ของอาณาจนักร 1,000 ปนีของพระเยซถู ในตอนแรก ๆ ของเวลานนีชผถูห้ทรยศตนอ
พระครบิสตย์จะ ทนาสนัญญาไมตรนีกบนั ประเทศอบิสราเอลและทนาลายพวกเขาหลายคน
ในทนีสมื่ นด (ของระยะ เวลา 490 ปนีนช นนั ) พระเมสสบิยาหย์จะเสดป็จกลนับมาและตนัชง
อาณาจนักรอนันบรบิสนทธบิธของ พระองคย์ (9:27)
สมนัย 490 ปนีนช ตนี บิดกนันไหม? คสือมนีเวลา 483 ปนีจากการสรห้างกนาแพงกรนงเยรถูซาเลป็มถทึงเวลาทนีมื่
พระเยซถูทรงถถูกตรทึงไวห้ หลนังจากนนัชนมนีระยะเวลาประมาณ 2000 ปนีเปป็นชนวงกลาง หลนังจาก
นนัชนมนี เวลาอนีก 7 ปนี ซทึงมื่ จะครบ 490 ปนี
ในพระคนัมภนีรมย์ โนี ครงการของพระเจห้าอสืมื่น ๆ ทนีมมื่ นีเวลากลางไหม? มนี ชนวยดถู อสย 9:6-7;
61:1-2; ศคย 9:9-10
ผลอนันสนาคนัญทนีมื่สนดของระยะเวลา 490 ปนีนช นี
ก
การสบิชนสนดลงของความผบิดบาปของมนนษยย์เรา โดยเฉพาะของชาวอบิสราเอล
ข
การแกห้แขห้นสนาหรนับความผบิดบาปตนอพวกวบิสนทธบิชน
ค
การพบิสถูจนย์วาน พวกผถูห้พยากรณย์ของพระเจห้าเปป็นผถูห้พยากรณย์อนนั แทห้จรบิง
ง
การพบิสถูจนย์วาน ซาตานไมนสามารถครอบครองโลกนนีชไดห้
จ
การทนาลายซาตานกนับผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์
ฉ
การเรบิมื่มตห้นของอาณาจนักร 1,000 ปนีของพระเยซถู
ระยะเวลาทนีสมื่ นาคนัญในสมนัย 490 ปนีนช นี
ก
เวลาแรก--7 สนัปดาหย์ หรสือ 49 ปนี--จากปนี กนอน ค.ศ. 445 ถทึง 396
ข
เวลาทนีมื่ 2--62 สนัปดาหย์ หรสือ 434 ปนี--จากปนี กนอน ค.ศ. 396 ถทึงปนี ค.ศ. 31
ค
เวลากลาง--ประมาณ 2,000 ปนีแลห้ว
ง
เวลาทนีมื่ 3--1 สนัปดาหย์ หรสือ 7 ปนี--จากเวลาทนีพมื่ ระเยซถูเสดป็จมาบนเมฆถทึงการเรบิมื่มตห้น
ของอาณาจนักร 1,000 ปนีของพระเยซถู
บนคคล 2 คนทนีสมื่ นาคนัญทนีมื่สนดในเวลา 490 ปนีนช นี
ก
พระเมสสบิยาหย์--พระเยซถูครบิสตย์เจห้า
ข
ผถูห้ทรยศตนอพระครบิสตย์
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ทถูตของซาตานไดห้กช นนั กางขวางทถูตสวรรคย์องคย์หนทึมื่งของพระเจห้าไวห้ (10)
ก
ดาเนนียลไดห้พบิลาปรนมื่าใหห้เปป็นเวลา 3 อาทบิตยย์ ในเวลานนัชนเขาอดอาหารบางอยนางและไมนไดห้ชโลม
ตนัวดห้วยนนชามนัน (10:1-4)
ข
พระเจห้าไดห้ทรงใชห้ทถูตสวรรคย์องคย์หนทึงมื่ ไปหาดาเนนียล (10:5-21)
1
ดาเนนียลเหป็นนบิมบิต (พระเยซถู) (10:5-9)
ก
เมสืมื่อดาเนนียลเหป็นนบิมบิตแลห้ว เขากป็หมดเรนียวหมดแรงและหนห้าตากป็ซบซนีด เขากป็
หมดกนาลนัง (10:8-9)
ข
ถทึงแมห้วาน คนทนีอมื่ ยถูกน 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—มนันสามารถกนัชนกางขวางทถูตองคย์หนทึมื่งของพระเจห้าไวห้
เปป็นเวลา 21 วนัน (10:13)
2
มนันตนอสถูห้กบนั โครงการของพระเจห้า--มนันไดห้ตนอสถูห้กบนั ทถูตของพระเจห้า (10:13)
3
เพราะฉะนนัชนมนันตห้องเปป็นซาตานหรสือทถูตของซาตานทนีมมื่ นีกาน ลนังมาก
ค
อนัครทถูตมนีคาเอลไดห้มาชนวยทถูตองคย์นช นี (10:13) แลห้วทถูตองคย์นช นีไดห้หนนนใจและสอน
ดาเนนียลถทึงเรสือมื่ งทนีจมื่ ะเกบิดขทึชนแกนชนชาตบิอบิสราเอลในระยะเวลาเบสืชองปลาย (10:14)
ง
ดาเนนียลไดห้รนับเรนียวแรงเพบิมื่มขทึชน (10:15-19)
3
ความตนัชงใจของทถูตสวรรคย์ (10:20-21) ในตอนทนีทมื่ ถูตองคย์นช นีไดห้กลนับไปหาพระเจห้า ทถูตองคย์นช นี
ทราบวนาจะตห้องสถูห้รบกนับเทพผถูห้พบิทนักษย์อาณาจนักรเปอรย์เซนีย เสรป็จแลห้วจะตห้องสถูห้รบกนับเทพ
ผถูห้พบิทนักษย์อาณาจนักรกรนีซอนีก แตนทถูตองคย์นช นีมนนั มื่ ใจวนา มนีคาเอลจะมาชนวย
ลนาดนับวงศย์ของกษนัตรบิยตย์ นาง ๆ ทนีไมื่ มนรจถูห้ นักกนับพระเจห้า (11)
ก
กษนัตรบิยอย์ เลป็กซานเดอรย์มหาราช (11:1-4) รน วมทนัชงกษนัตรบิยทย์ นีมื่มากนอนและหลนัง
1
หลนังจากกษนัตรบิยย์ไซรนัส (ทนีมื่ครอบครองในตอนทนีดมื่ าเนนียลเขนียนบททนีมื่ 10) กป็มนีกษนัตรบิยอย์ นีก 4
องคย์ทคนีมื่ รอบครอง คนทนีมื่ 4 นนัชนเปป็นคนทนีรมื่ นมื่ารวยทนีมื่สนด (11:2)
2
หลนังจากนนัชนจะมนีกษนัตรบิยอย์ งคย์หนทึงมื่ ทนีมื่ยบิงมื่ ใหญน นนันมื่ คสือกษนัตรบิยอย์ เลป็กซานเดอรย์มหาราช (11:3)
ปนีกนอน ค.ศ. 336-323

3

ข

เมสืมื่อกษนัตรบิยย์องคย์นช นีเสนียชนีวบิต อาณาจนักรของเขาจะแบนงเปป็น 4 สน วน (11:4) หลนังจากทนีมื่
อเลป็กซานเดอรย์มหาราชเสนียชนีวบิตแลห้ว นายพลทหาร 4 คนไดห้ฆนานห้องชายชสืมื่อฟนีลบิป และ
ลถูกชาย 2 คนชสืมื่ออเลป็กซานเดอรย์ II กนับเฮอรย์คถูลนีสย์ แลห้วนายพลทหาร 4 คนนนีชไดห้แบนง
อาณาจนักรนนัชนเปป็น 4 สน วนและครอบครองคนละสน วน
กษนัตรบิยทย์ บิศใตห้ (โทเลมนีแหนงอนียบิปตย์) กนับกษนัตรบิยทย์ ศบิ เหนสือ (เซลถูคนัสแหนงซนีเรนีย) (11:5-20)
กษษัตรริยขย์ องออียริปตย์ ปอีกก่อนค.ศ.
กษษัตรริยขย์ องซอีเรอีย
ปอีกก่อนค.ศ.
โทเลมนี
303-285
เซลถูคนัส นบิคาทอรย์
305-281
โทเลมนี ฟบิละแดลฟนัส 285-246
อนันทบิโอคนัส โสเทอรย์ ทนีมื่ 1
281-261
(เบระนบิเซ)
อนันทบิโอคนัส เตออสย์ ทนีมื่ 2
261-246
(เลโอไดซบิ--เบระนบิเซ)
โทเลมนี ยถูเออรย์เกทบิส 246-221
เซลถูคนัส คาลบินบิคนัส
246-225
เซลถูคนัส เซรนันนนัส
225-223
โทเลมนี ฟบิลอเพเทอรย์ 221-203
อนันทบิโอคนัส ทนีมื่ 3 มหาราช
223-187
โทเลมนี อนีพบิฟานนีส
203-181
เซลถูคนัส ฟบิลอเพเทอรย์
187-175
โทเลมนี ฟบิลอมนีเทอรย์ 181-145
อนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส ทนีมื่ 4 175-164
ไซคอน
145-116
1
กษนัตรบิยโย์ ทเลมนีแหนงอนียปบิ ตย์มนีอนานาจมาก แตนตนอไปนายพลทหารเซลถูคนัส นบิคาทอรย์ มนีอนานาจ
มากกวนา คสือกลายเปป็นกษนัตรบิยย์เซลถูคนัสแหนงซนีเรนีย (11:5)
2
สนัญญาไมตรนีระหวนางประเทศอนียปบิ ตย์กบนั ประเทศซนีเรนีย (11:6)
3
กษนัตรบิยทย์ บิศใตห้สรถูห้ บกนับกษนัตรบิยทย์ ศบิ เหนสือ (11:7-8) ชสืมื่อวนา ยถูเออรย์เกทบิส แปลวนา ผถูห้อนปการะ
4
กษนัตรบิยทย์ บิศเหนสือสถูห้รบกนับกษนัตรบิยทย์ บิศใตห้ (11:9-10) นนีชเกบิดขทึชนในปนีกนอน ค.ศ. 218
5
กษนัตรบิยทย์ บิศใตห้สรถูห้ บกนับกษนัตรบิยทย์ ศบิ เหนสือ (11:11-12) นนีชเกบิดขทึชนในปนีกนอน ค.ศ. 217
6
มนีความสงบเปป็นเวลา 13 ปนี หลนังจากนนัชนกษนัตรบิยทย์ ศบิ เหนสือสถูรห้ บกนับกษนัตรบิยทย์ ศบิ ใตห้อนีก (11:13)
7
กษนัตรบิยย์ฟลนี บิปแหนงมาซบิโดเนนียไดห้รนวมกนับกษนัตรบิยอย์ นันทบิโอคนัสแหนงซนีเรนียเพสือมื่ สถูห้รบกนับกษนัตรบิยย์
โทเลมนี อนีพบิฟานนีส แหนงอนียปบิ ตย์ (11:14)

กษนัตรบิยทย์ บิศเหนสือแพห้ตนอกษนัตรบิยทย์ บิศใตห้กบนั กษนัตรบิยย์แหนงโรม (11:15-19)
ก
กษนัตรบิยอย์ นันทบิโอคนัสชนะอบิสราเอลและนายพลทหารสโคพนัสแหนงอนียบิปตย์ (11:15-16)
ข
กษนัตรบิยอย์ นันทบิโอคนัสแหนงซนีเรนียไดห้สรถูห้ บกนับกษนัตรบิยย์โทเลมนี อนีพบิฟานบิสแหนงอนียบิปตย์
(11:17 ก)
ค
กษนัตรบิยอย์ นันทบิโอคนัสแหนงซนีเรนียจทึงเสนอใหห้ลถูกสาว ชสืมื่อคลนีโอพนัดตรา สมรสกนับกษนัตรบิยย์
โทเลมนี อนีพบิฟานบิสแหนงอนียปบิ ตย์ โดยหวนังวนาลถูกสาวจะชนวยบบิดาชนะประเทศอนียบิปตย์
แตนลถูกสาวไมนยอม ชนวยบบิดา (11:17 ข)
ง
กษนัตรบิยอย์ นันทบิโอคนัสแหนงซนีเรนียจทึงไปสถูห้รบกนับประเทศโรม แตนนายทหารสคบิพโบิ อ
เอเซนียทบิคนัส แหนงโรมไดห้ชนะเขาในปนีกนอน ค.ศ. 190 (11:18)
จ
ประชาชนแหนงเมสืองเอลนีเมอบิสไดห้ฆนากษนัตรบิยย์อนันทบิโอคนัสแหนงซนีเรนีย (11:19)
9
กษนัตรบิยย์เซลถูคนัส ฟบิลอเพเทอรย์ ไดห้ครอบครอง 12 ปนี แลห้วกบินยาพบิษและตาย (11:20)
อนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส ทนีมื่ 4 (11:21-31)
1
เขาเปป็นลถูกชายคนเลป็กของ อนันทบิโอคนัส ทนีมื่ 3 มหาราช และพระคนัมภนีรย์บอกวนาเขาเปป็นคนชนัวมื่
(11:21)
2
เขาไดห้ชสืมื่อเลนนวนา อนีพบิฟานนีส ซทึมื่งหมายความวนา คนบห้า
3
เขาชบิงอนานาจจากหลานชายชสืมื่อ ดนีมนีตรนีอนัส โดยกษนัตรบิยย์แหนงประเทศเปอรย์กามนีนนีไดห้ชนวย
(11:21)
4
เขาฆนาศตรถูทช นังหลาย และไลนมหาปนโรหบิตชสืมื่อ เจสนัน ออกจากตนาแหนนงของทนาน (11:22)
5
เขาผบิดสนัญญากนับกษนัตรบิยแย์ หนงประเทศเปอรย์กามนีนนี เขามนีทหารไมนกนีมื่คนแตนมนีอนานาจมาก
(11:23)
6
เขามนีแผนนการณย์ทนีมื่จะชนะประเทศอนียบิปตย์ (11:24)
7
เขาไปสถูห้รบกนับประเทศอนียบิปตย์ แตนชนะไมนไดห้ (11:25)
8
เขาไปสถูห้รบกนับประเทศอนียบิปตย์อนีก ครนัชงนนีชเขาชนะเพราะวนามนีการกบฏตนอกษนัตรบิยย์อยนี บิปตย์ เขาจทึง
ตนัชงไซคอนใหห้เปป็นกษนัตรบิยย์ (11:26)
9
เขากนับกษนัตรบิยโย์ ทเลมนี ฟบิลอมนีเทอรย์ไมนจรบิงใจซทึมื่งกนันและกนัน (11:27)
10 มหาปนโรหบิตเจสนันสถูรห้ บกนับทหารซนีเรนียทนีมื่กรนงเยรถูซาเลป็มเพสือมื่ รนับตนาแหนนงเดบิมอนีก อนันทบิโอคนัส
อนีพบิฟานนีส มาสถูรห้ บกนับกรนงเยรถูซาเลป็มและฆนาหลาย ๆ คน (11:28)
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เขาพยายามชนะประเทศอนียปบิ ตย์อนีก แตนทนาไมนไดห้เพราะเหตนทหารโรม เขาจทึงกลนับไปทนีกมื่ รนง
เยรถูซาเลป็มและฆนาพวกยบิวอนีกหลายคน (11:29-30)
12 เขาพยายามบนังคนับพวกยบิวใหห้เปลนียมื่ นศาสนา เมสือมื่ พวกยบิวไมนยอม เขาถวายหมถูตนัวหนทึงมื่ ใน
พระวบิหาร (11:30-31)
สมนัยตนัชงแตนอนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส จนถทึงพระเยซถูครบิสตย์ ประมาณปนีกนอน ค.ศ. 166 ถทึงปนีกนอน ค.ศ. 4
(11:32-33)
1
สมนัยนนีชพวกยบิวหลายคนละทบิชงพระเจห้า (11:32)
2
สมนัยนนีช มนีพวกมหาปนโรหบิตทนีเมื่ รนียกวนา มนักคะบนีส ทนีพมื่ ยายามใหห้พวกยบิวมนีโอกาสนมนัสการ
พระเจห้าทนีมื่พระวบิหารเหมสือนเดบิม เขาอยถูตน ชงนั แตนปนีกนอนค.ศ. 166 ถทึง 47
3
มหาปนโรหบิตคนแรกชสืมื่อ มนัดทาเตนียส พยายามใหห้พวกยบิวมนีโอกาสนมนัสการพระเจห้าทนีมื่
พระวบิหาร แตนอนันทบิโอคนัส อนีพบิฟานนีส ขนมเหงเขา ปนีกนอนค.ศ. 166-165
4
ลถูกชายของมนัดทาเตนียสชสืมื่อ ยถูดาส (ชสืมื่อเลนน คห้อน) ชนะกรนงเยรถูซาเลป็ม ชนาระพระวบิหาร
และใหห้พวกยบิวนมนัสการพระเจห้าอนีกทนีมื่นนันมื่ 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 จนถทึงยนค 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
มนันจะยกตนัวขทึชนและพถูดหมบิมื่นประมาทพระเจห้า (11:36; 2 ธส 2:3-4)
3
พระเจห้าจะทรงใหห้มนันเจรบิญในเวลา 7 ปนีนช นัน (11:36)
4
มนันจะไมนใสน ใจในพระแหนงบรรพบนรษน ของเขา (11:37)

มนันจะไมนคบกนับผถูห้หญบิง มนีอยถูคน วามคบิด 3 อยนางเกนีมื่ยวกนับความหมายของขห้อนนีช (11:37)
ก
มนันไมนเอาพระเยซถูหรสือมารดาของพระเยซถู ผถูห้หญบิงทนีมื่เปป็นหญบิงชาวอบิสราเอล
(1 ยน 2:22)
ข
มนันจะไมนคบกนับผถูห้หญบิง
ค
มนันไมนเมตตาพวกผถูห้หญบิงชาวอบิสราเอล แตนยอมฆนาพวกเขาเหมสือนฆนาพวกผถูห้ชายชาว
อบิสราเอล (มธ 24:19-21)
6
มนันจะเคารพพระแหนงปห้อม (11:38-39)
7
ในตอนสนดทห้ายของเวลา 7 ปนีนช นนั กษนัตรบิยย์แหนงทบิศใตห้ (อนียปบิ ตย์) และกษนัตรบิยย์แหนงทบิศเหนสือ
(รนัสเซนีย) จะสถูห้รบกนับเขา (11:40; ศคย 12:2, 4; อสค 39:1-5)
8
เมสืมื่อมนันชนะรนัสเซนียแลห้ว มนันจะไปครอบครองทนีมื่ประเทศอบิสราเอล แตนมนันจะไมนครอบครอง
ทนีมื่เมสือง เอโดมและเมสืองโมอนับ (11:41)
9
เมสืมื่อครองอยถูทน อนีมื่ บิสราเอล มนันไปสถูห้รบกนับประเทศอนียปบิ ตย์และชนะประเทศนนัชน (11:42-43)
10 ขณะทนีมื่มนันอยถูใน นอนียปบิ ตย์ มนันไดห้ขนาวเลนาลสือมาแตนทบิศเหนสือและทบิศตะวนันออกทนีทมื่ นาใหห้มนัน
หนัวหมนน (11:44; วว 16:12)
11 มนันจทึงโกรธมากถทึงกนับถอนทนัพยกไปทนาลายและลห้างผลาญเสนียมาก (11:44)
12 มนันไดห้ชยนั ชนะแลห้วตนัชงเมสืองหลวงทนีอมื่ บิสราเอล มนันจทึงครอบครองทนีนมื่ นันมื่ จนถทึงเวลาทนีมื่พระเยซถู
ทรงทนาลายมนันเสนีย (11:45; วว 16:14; 17:14; 19:19-21)
สถานการณย์ในวารสนดทห้าย (12)
ก
การรนับใชห้ของมนีคาเอล (12:1)
1
อนัครทถูตมนีคาเอลเปป็นทถูตสวรรคย์ประจนาตนัวของประเทศอบิสราเอล
2
มนีคาเอลจะปห้องกนันประเทศอบิสราเอลในยนคของความยากลนาบาก 7 ปนี
ข
การเปป็นขทึชนมาจากความตาย 2 ครนัชง (12:2-3)
1
การเปป็นขทึชนมาสถูนชนีวบิตนบิรนันดรย์ นนีจมื่ ะเกบิดขทึชนในตอนแรกของอาณาจนักร 1,000 ปนีของพระเยซถู
คนทนีเมื่ ปป็นขทึชนมาในครนัชงนนีชกคป็ สือคนทนีเมื่ ชสืมื่อในสมนัยพระคนัมภนีรย์เดบิมกนับคนทนีมื่เชสืมื่อในความยาก
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 พถูดถทึงบนาเหนป็จของผถูห้นนาวบิญญาณทนัชงหลาย
2
การเปป็นขทึชนมาสถูนความอนับอายและขายหนห้านบิรนันดรย์ นนีจมื่ ะเกบิดขทึชนเมสืมื่ออาณาจนักร 1,000 ปนีของ
5
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พระเยซถูเสรป็จแลห้ว คนทนีเมื่ ปป็นขทึชนมาในครนัชงนนีชกคป็ สือทนกคนในโลกทนีมื่ไมนไดห้รนับเชสืมื่อในพระเยซถู
ครบิสตย์ (วว 20:5) พระเยซถูทรงกลนาวถทึงการเปป็นขทึชนมาจากความตาย 2 ครนัชงนนีชใน
ยอหย์น 5:28-29
คนาพยากรณย์ 2 ขห้อ (12:4)
1
จะมนีการเพบิมื่มขทึชนของความรถูห้
2
จะมนีการเพบิมื่มขทึชนของความเรป็ว
ระยะเวลา 3 ระยะ (12:5-13)
1
1260 วนัน--1 เวลา, 2 เวลา, กนับครทึงมื่ 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 อาจจะเปป็นเวลาทนีแมื่ ยก
แกะออกจากแพะ คสือแยกคนทนีรมื่ อดออกจากคนทนีไมื่ มนรอด
3
1335 วนัน (12:12) เพบิมื่มอนีก 45 วนัน อาจจะเปป็นเวลาทนีมื่ตห้องใชห้ในการตนัชงอาณาจนักร 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)

ผถูห้ครอบครอง
Nebuchadnezzer
Evil-Merodach
Neriglissar
Laborosoarched
Belshazzar

ศนีรษะซทึมื่งเปป็นทองคนาหมายถทึงอาณาจนักรบาบบิโลน
ผถูห้ครอบครอง
ปนีกนอนค.ศ.
เนบถูคนัดเนสซารย์
605-562
เอวบิลเมโรดนัก
562-560
นนีรกนี ลบิซารย์
560-556
ลาบอรอซออารย์คบิด
556-556
เบลชนัสซารย์
556-538
ทนัชงหมด

ครอบครองกนีมื่ปนี
43 ปนี
2 ปนี
4 ปนี
9 เดสือน
17 ปนี
67 ปนี

อกและแขนซทึมื่งเปป็นเงบินหมายถทึงอาณาจนักรมนีเดนีย-เปอรย์เซนีย
ผถูห้ครอบครอง
ผถูห้ครอบครอง
ปนีกนอนค.ศ. ครอบครองกนีมื่ปนี
Cambyses 1
แคมบนีซนัส ทนีมื่ 1
538-536
2 ปนี
Darius
ดารบิอนัส
538-536
2 ปนี
Cyrus
ไซรนัส
536-529
7 ปนี
Cambyses 2
แคมบนีซนัส ทนีมื่ 2
529-521
7 ปนี 5 เดสือน
Smerdis
เสมอดบิส
521-520
7 เดสือน
Darius Hystaspes
ดารบิอนัส ไฮสย์ทนัสพนีส
520-484
36 ปนี
Xerxes 1
เซอรย์ซนีส ทนีมื่ 1
484-463
21 ปนี
Artaxerxes Longimanus
อารทาเซอรย์ซนีส ลองจบิมะนนัส 463-423
40 ปนี 3 เดสือน
Xerxes 2
เซอรย์ซนีส ทนีมื่ 2
423-423
2 เดสือน
Sogdianus
ซองเดนียนนัส
423-422
7 เดสือน
Darius Nothus
ดารบิอนัส นอตนัส
422-403
19 ปนี
Artaxerxes Mnemon
อารทาเซอรย์ซนีส นนีมอน
403-357
46 ปนี
Darius Ochus
ดารบิอนัส โอคนัส
357-336
21 ปนี
Arses
อารย์ซนีส
336-335
2 เดสือน
Darius Codomanus
ดารบิอนัส โคโดมะนนัส
335-331
4 ปนี
ทนัชงหมด
207 ปนี

ผถูห้ครอบครอง
Alexander

ทห้องและโคนขาซทึมื่งเปป็นทองเหลสืองหมายถทึงอาณาจนักรกรนีซ
ผถูห้ครอบครอง
ปนีกนอนค.ศ.
อเลป็กซานเดอรย์
331-323

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

ครอบครองกนีมื่ปนี
8 ปนี

323-30

293 ปนี

ทนัชงหมด

301 ปนี

ขาซทึมื่งเปป็นเหลป็กและเทห้าซทึมื่งเปป็นเหลป็กปนดบินหมายถทึงอาณาจนักรโรม
ผถูห้ครอบครอง
ปนีกนอนค.ศ.-ค.ศ.
อาณาจนักรโรมเปป็นประเทศเดนียว
30 กนอนค.ศ.-394 ค.ศ.
อาณาจนักรโรมแบนงออกเปป็น 2 ประเทศ
394-476 ค.ศ.
อาณาจนักรโรมแบนงออกเปป็น 10 ประเทศ
?
ทนัชงหมด

ครอบครองกนีมื่ปนี
424 ปนี
82 ปนี
506 ปนี

